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 بر وب یمبتن یاحساسات در محتوا لی با استفاده از تحل تالیج ید یکاالها یاب یارز

 ی معصومه اعتماد   ، گل مهر یمحسن رجب  ،*آرش خسروی

 .دانشکده مهندسی، مرکز آموزش عالی محالت، محالت، ایران

 

   دهیچک

  ی و مهمتر از همه برا  ابانیکنندگان، بازار نیتام دکنندگان،ی تول یعالوه بر صاحبان کسب و کار، برا  انی امروزه نظر کاربران، مصرف کنندگان و مشتر

  ، ی ابیقضاوت، ارز  یبرا  یهمه نظرات و درک احساسات صاحب نظران قبل  لیو کاربرد فراوان دارد. اما تحل  تی ضرورت، اهم  د،یجد  انیجذب مشتر

  ان یدرک احساسات مشتر  یصاحبان کسب و کار برا  یزمان بر و دشوار است. از طرف  اریبس  یکار  یمشتر  کیمحصول توسط    کیانتخاب درست  

ا  ازیخود ن ابزار دارند. لذا در  اتومات  ک،یپالتچ  یمدل احساس  یاحساسات مصرف کنندگان بر مبنا  لیپژوهش تحل  نیبه  مد نظر قرار    کیبصورت 

است.   دن  یهاروش   نیدربگرفته  در  پژوهش  یفناور  یایموجود  و  مصنوع  یهااطالعات  هوش  از  استفاده  کاو  ،ی گذشته،  متن(،    لی)تحل  ی متن 

بدست آمده است. در   یموفق تر جیبلند نتا  -و شبکه حافظه کوتاه  قیعم  یریادگیاز جمله  یعصب یهابر شبکه  یمبتن یهاو مدل   نیماش یریادگی

احساسات توسط افراد داوطلب    یلیو تحل  تیسا  یست توسط طراح  تاید  نیاستفاده شده است. ا  نیماش  یریادگیبر    یپژوهش از روش مبتن  نیا

  % 75از  شتریشد و با دقت ب قیعم یبا استفاده از شبکه عصب نیماش یری ادگیپردازش  وارد فاز  شیشده بعد از مراحل پ دیتول تاستیشد و د  هیته

 دهد.   جامدرست ان  ینیب  شی توانست پ

 . کیپالتچ  یمدل احساس  بانیبردار پشت  نیبلند، ماش  -شبکه حافظه کوتاه    ق،یعم  یشبکه عصب  احساسات،  لیتحل  کلمات کلیدی:

Evaluate Digital Products Using Emotion Analysis in 

Web-Based Content 
Arash Khosravi*, Mohsen Rajabi Golmehr, Masomeh Etemadi 

Faculty of Engineering, Mahallat Institute of Higher Education, Mahallat, Iran . 

 

Abstract  

Nowadays, the opinion of users, consumers and customers, in addition to 

business owners, is very necessary, important and useful for manufacturers, 

suppliers, marketers and, most importantly, to attract new customers. But 

analyzing all the opinions and understanding the feelings of previous experts 

to judge, evaluate, choose the right product by a customer is a very time 

consuming and difficult task. On the other hand, business owners need tools 

to understand the feelings of their customers. Therefore, in this study, the 

analysis of consumers' emotions based on the Platchik emotional model has 

been considered. Among the methods available in the world of information 

technology and past research, the use of text mining, machine learning and 

neural network-based models Emotion Analysis Deep Neural NetworkShort-Long 

Memory Platchik Emotional Model Support Vector Machine  including deep 

learning, has provided better results. In this research, a machine-based 

method has been used. This data set has been prepared by designing the site 

and emotion analysis by volunteers, and the generated data has entered the 

machine learning phase using a neural network after the pre-processing 

stages. The results, has been able to make accurate predictions with more than 

75% accuracy. 

Keywords: Emotion Analysis, Deep Neural Network, Short-Long Memory Platchik 

Emotional Model Support Vector Machine. 
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 مقدمه   -  1

ما را به استخراج،    نترنتیروز افزون استفاده از ا  شی امروزه با افزا  

  ی هااز داده   یاد یز  اریمقدار بس  لیو تحل  هیو تجز  یبارگذار   ل،یتبد

  ساختار دار و بدون ساختار به عنوان مثال متن ها واداشته است. 

حجم از اطالعات بدون ساختار    نیکه ا  افتی  یراه  دیبا  جه یدر نت

تج را  ها(  ا  یک ی  نمود.  لیتحل  هیز)متن  تحل  لیتحل  نیاز    ل یها، 

  یمبتن  تواندیکه م  یتمیصورت که الگور  نیبد  باشدیاحساسات م

مصنوع هوش  تحق  ی مبتن  ای  یبر  زبان   ساختار  [ 1]  قیبر 

  تواند یم  تمی.الگوردیما آشکار نما  یاحساسات نهفته در متن را برا

منفتنه و  مثبت  احساسات  د  یا  .نحوه  کند  آشکار    لیتحل  گریرا 

ا به  م  نیاحساسات  انسان  باشدی گونه  احساسات  در    یکه  نهفته 

اعتماد، خوشحال    ن،یمتن استخراج شود مثال: ترس، خشم، تحس

وغ نهفته    ن،ی مثال قبل تحس  یبرا   رهیبودن،  احساسات  از  اعتماد 

 .باشدیدر متن م

انسان  نیا  در احساسات  به صورت  احساسات،  اساس    یمقاله،  بر 

پالتچ ]  یمبتن   کیمدل  فارس1بر  زبان  و در  از    ی[  استفاده  با  و 

شبکه   یهاروش  همچون  [،  2]قیعم  یعصب  یهاگوناگون 

شود.    ل یو تحل  هی[ تجز4و3کوتاه ]-حافظه بلند    یعصب  یهاشبکه 

 [5]  ،یبانیپشت  م یرفتار ت  لیتوان تحل یم  ستمیس  نیا  یهازکاربردا

تشخلیتحل  هیتجز خدمت،  6احساس]   صی،  به  نسبت  [کاربران 

  یمتن  ای که انسان ها در مورد آن صحبت    یشخص و هر موضوع

نظرات    سهیبا مقا  توانندیم  انیرا انجام داد. مشتر  کنندیمنتشر م

  ی هاکاالها، محصوالت و خدمات مختلف با برند   ی لیو تحل  ی عیتجم

را انجام دهند و صاحبان کسب و کار    یتر  قیانتخاب دق  گوناگون

م  توانندیم از  اطالع  بر  احساسات    تیرضا  زان یعالوه  درک  و 

مشتر و  کنندگان  راهکارها  انیمصرف  جهت    یمناسب  یخود 

  ش یافزا  ،یقبل  انیمشتر  ینگهدار   د،یجد  انیجذب مشتر  ،ی ابیبازار

نما  تیفیک  شی افزا  ان،یمشتر  یتمندیرضا ارائه  .  ندیمحصوالت 

  توانند یها م  تیاحساسات کاربران سا  ل یبا تحل  یاحرفه   ابانیبازار

کمپ و  نظر    یخاص  اریبس  یابی بازار  یهانیراهکارها  مطابق  را 

مزندینما  نیتدو  انیمشتر آوردن  دست  به  مورد    یرقابت  یهاتی. 

مشتر د  زی ن  انیپسند  خواهد    لیتحل  یکاربردها  گریاز  احساسات 

و سپس   ،یکه متون ثبت شده کاربران جمع آور  تصور نیبود. بد

 .گرددیآن ها اعمال م  یرو  یشنهادیپ  تمیالگور

بد  ادامه مقاله  ارائه  رو  نیروند  است که  با    یشنهادیپ  کردیصورت 

ارز  یم  انیب  اتیجزئ به  ادامه  در  و       ی شنهادیپ  کردیرو  یابیشود 

 شود.  یارئه م  یریگ  جهیو در انتها نت  میپرداز  یم

 

 رویکرد پیشنهادی    –  2

الگوریتم  با  مقاله  این  های شبکه عصبی عمیق، شبکه عصبی  در 

کوتاه فروشگاه  -حافظه  یک  در  کاربران  نظرات  روی  بر  بلند 

اینترنتی که در مورد کاالهای دیجیتال ثبت شده است، ما قصد  

مدل   مبنای  بر  احساسات(  احساسات)تشخیص  تحلیل  تا  داریم 

رای هدف اصلی  انجام دهیم تا گام اصلی ب  ]7[پالتچیکاحساسی  

کاال ارزیابی  میتحقیق  دیجیتال  دهیمهای  انجام  را  در   .باشد  ما 

های  این مقاله تمرکز تجزیه تحلیل احساسات را برای ارزیابی کاال 

بتوانیم کاربران   از آن  استفاده  با  تا  فیزیکی دیجیتال قرار داه ایم 

 وب به انتخاب کاال یا خدمتی بهتر راهنمایی کنیم. 

 

 داده   گاه یپا  یطراح
  گ  اهیپا  س  تیبایداده ه  ا و اطالع  ات م  یس  از رهی   به منظور ذخ

. در پایگ  اه    گ  ردد  یطراح     یساز  ادهیپ  یهاازیمطابق با ن  یاداده

 ،  UsersReviewsداده طراح   ی ش   ده از ک   الس ه   ای  

WordsByNormalWords، Data ByNormalWords   
 وغیره استفاده شده است.

 

 داده   یو جمع آور   بلیثبت ل  یبرا   روش  نیا  در:  تیسا  ی طراح

  ی تیلذا سا  باشدی افراد م  گرید  یبه همکار  ازیجهت آموزش مدل ن

عمل  دیگرد  یطراح در  کمک  جهت  کابران  ل  اتیتا    بل یثبت 

 . ندینما  همکاری
 

ل کاربران  بلیثبت  با    یطراح  تی درسا:  توسط  کاربران  شده 

را انجام    بلیثبت ل  اتیساخته شده عمل  یاستفاده از واسط کاربر 

 .دهندیم
 

 هیبر رو  یگذار  بل یمنظور باال رفتن دقت ل  به:  داده  یجمع آور

ثبت   اتیکاربر متفاوت عمل 5بار از   5ها از داده   کیهر یها برا داده 

م  بلیل تمامشودی درخواست  سپس  ثبت    یهاداده   ی.  به  مربوط 

  بلیل  تیو در نها  شوندیم  بیشده و ترک  یکاربران جمع اور   بلیل

 ( 1  جدول)    . گرددی داده مربوطه مشخص م  یینها
 بخشی از داده های ثبت لیبل کاربران  (:1-جدول)

Sensitivit

y 

Aptitude Pleasantness Attention ReviewID 

-2 2 1 1 31 

-1 3 3 -2 31 

0 3 2 2 31 

2 3 -1 3 31 

0 2 1 3 31 

 



 دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده 

 1401، سال 14تا  8، صفحه 9، شماره پیاپی اول، شماره پنجمسال 

10 
 

اول دق  به :  داده  ه یپردازش  آموزش  صح  ترقیمنظور   ترحیو 

اولیه  ]8،9[پردازش متن  شی پ  یهااتیعمل پردازش  داده    هیبررو، 

ساز   هااتیعمل  نیا  گرفت.صورت   نرمال   هیتجز  ،متن  یشامل 

ر و  ا  ی بخش  ریز  ریتصاو  ]10[باشدیم  یابی  شهیواژگان   نیاز 

نما  اتیعمل گرفته  روی    .دهدیم  شیصورت  از  دوم  مرحله  در 

کاربران،لیبل توسط  ثبت شده  می   های  ایجاد  تست  شود  داده ی 

شده   داده  نمایش  مثال  یک  بیان  با  زیر  جدول  در  آن  شرح  که 

در    است. بیت  با یک  آن  قطبیت  میزان  احساسات  از  هر یک  در 

جدول برای    1  ساختار  نتیجه  در  شود  می  داده  نمایش  نمایش 

تست   جهت  خواهیم    28احساسات  سری  یک  صورت  به  بیت 

 . ]11[داشت
 

 طبقه بندی احساسات (:1-)جدول

 -3 -2 -1 0 +1 + 2 +3 احساس 

 0 0 0 0 0 1 0 تعلق 

 0 0 0 0 1 0 0 لذت

 0 0 0 1 0 0 0 حساسیت

 0 0 0 1 0 0 0 توجه 

آموزش   برای  دیکشنری  یک  صورت  به  کلمات  سوم  مرحله  در 

آماده خواهند شد. در مرحله چهارم داده مورد نیاز جهت آموزش  

ایجاد می شود. برای این منظور هر کلمه باشناسه آن که یک عدد  

رشتهمی صورت  به  و  شد  خواهد  شناخته  به  باشد  اعداد  از  ای 

همچنین  الگوریتم شد.  خواهد  وارد  آموزش  جهت  مختلف  های 

 حله اماده می گردد.های مربوط به تست نیز در این مرمقدار 

 

مدل در   :مختلف  یهاساخت  نهفته  احساسات  برای تشخیص 

تحقیق طبق  مدل متن  ما  گذشته  یادگیری  های  بر  مبتنی  های 

ماشین  بررسی می شود که از جمله شبکه عصبی عمیق، شبکه  

با   پشتیبان  بردار  ماشین  و  بلند  و  کوتاه  حافظه  هسته   4عصبی 

 متفاوت شامل خواهد شد. 
 

ها مدل  هر  :  آموزش  ذکر شده  مراحل  از  مدل   کیبعد    ی هااز 

توسط   اتیعمل  نیآموزش داده شوند که ا  ستیبایشده م  فیتعر

نو  یهاکتابخانه  مدل   یبرا   یسیبرنامه  از  موجود    یهاهرکدام 

 را انجام خواهند داد.   اتیعمل  نیو ا  باشدیم
 

اطالعات    پس  :اطالعات   ی ساز  رهیذخ آموزش  مراحل  اتمام  از 

مدل  به  فا  یهامربوط  ها  ی هالیدر  فرمت  با    ییمخصوص 

ذخ همچن  شوندیم  یساز   رهیمخصوص   ی نیب  شیپ  ریمقاد  نیو 

 . شودی م  رهیداده ذخ  گاهیدر پا  یهاشده توسط مدل 

  :یشنهادیپ جینتا  یابیارز  –  3

قرار  ، روش اجرای تحقیق مورد بحث و بررسی  بخشدر این  این  

.  ه می شودتوضیح داد  ،سازدر ادامه نحوه تنظیم شبیه  .گی رد  م ی

 سازی مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس، نتایج شبیه
 

در این شبیه سازی از زبان برنامه نویسی   سازی:تنظیمات شبیه 

است.   ده  استفاده  پیشنهادی  محیط  سازی  شبیه  برای  پایتن 

 . بیان شده است  2مشخصات سیستم پیشنهادی در جدول
 

 ستمیمشخصات س(: 2-)جدول

 

شبیه  با    :سازینتایج  پیشنهادی  رویکرد  ،نتایج  بخش  این  در 

عمیق  الگوریتم شبکه حافظه  و شبکه]2[های عصبی  های عصبی 

 بیان شده است.   ]3[کوتاه–بلند  
 

عصب شبکه    :قیعم  ی شبکه  بر  مبتنی  اول  پیشنهادی  مدل 

های کالس  ای از داده باشد، در این روش مجموعه عصبی عمیق می

در شبکه عصبی بکار گرفته و رابطه    1بندی شده یا برچسب دار 

داده  و  میخروجی  کشف  ورودی  نتایج  های  و  تنظیمات  شوند. 

 آموزش این مدل در ادامه بیان شده است. 
حداکثر   مقدار  سپس  و  شده  تعریف  انتخابی  مدل  نام  ابتدا 

اول  ستون  می  17500های الیه  گرفته  نظر  ای  شود که شبکهدر 

بعدی   بزرگ دو  ماتریس  این عدد  شامل یک  نمود.  ایجاد خواهد 

های کلمات انتخابی و مقادیر مرتبط با  حاصل ضرب سطرو ستون 

کامنت  و  ارقام  و  اعداد  محدودیت  کلی  بطور  و  بوده  های  آنها 

جلوگیری   ماتریس  مقادیر  شدن  سرریز  از  و  تعیین،  را  انتخابی 

کند. حداکثر تعداد کلمات اخذ شده از نظر درج شده هر کاربر  می

کلمه    250شود که اگر این مقدار کمتر از  نظر گرفته می   در  250

ای انتخاب نمی شود و در صورتی که تعداد کلمات باشد هیچ کلمه

  250درج شده کاربر در نظر ثبت شده برای هر محصول بیشتر از  

 
1labeled datasets 

OS CPU 

RAM disk 

OS 

RAM CPU  

Microsoft 

windows 

10-64 

Microsoft 4 Intel 

Core i5 

CPU 

PC 
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کلمه ابتدایی نظر انتخاب خواهد شد. حداکثر    250باشد حداکثر  

اکتر در نظر گرفته شده است.  کار 10سایز واژگان نیز در این مدل 

در الیه اول امبدینگ مقادیر حداکثر ماتریس، سایز واژگان و سایز  

ماتریس   یک  آن  خروجی  و  دریافت  جهت    250×10ورودی 

 انتخاب ویژگی ها خواهد بود. 

سایز   پارامتر  چهار  با  فیلتر  بعدی یک  ماتریس سه  دوم  در الیه 

پایین و   باال و  از  برابر  اعمال فیلتر  واژگان، سایز هسته ها، فاصله 

باشد. از آنجا  می   reluچپ و راست و انتخاب نوع تابع فعال ساز  

این مدل   ماتریس در  انتخابی ترکیب  فیلتر  نظر    10که سایز  در 

فی سایز  است  شده  نیز  گفته  است.    10×10لتر  شده  تنظیم 

ای از  شامل مجموعه   250×10خروجی الیه دوم ماتریس دوبعدی  

شده  ماتریس  ترکیب  ماتریس   1×1های  ازای   10در    10های  به 

 خواهد بود. 

سایز   با  دوم  الیه  ماتریس  مقادیر  سازی  نرمال  سوم  الیه   2در 

سایز  شود. که خروجی آن ماتریس دوبعدی نرمال شده با انجام می 

 از ماتریس ورودی الیه دوم خواهد بود.   125×10

ورودی   عنوان  به  سوم  الیه  دوبعدی  ماتریس  چهارم  الیه  در 

و سایز   دریافت  با  فلت  یا  بعدی  تک  ماتریس  یک  آن  خروجی 

 خواهد بود.  1×1250

و تابع فعالی    560در الیه پنجم دو پارامتر سایز خروجی با مقدار  

که خروجی آن یک ماتریس تک   بوده  sigmoidسازی با مقدار  

 خواهد بود.   560بعدی با سایز  

سایز   با  پنجم  الیه  تکرار  ششم  این    28الیه  بود.    28خواهد 

 های تحلیل احساسات خواهند بود. خروجی همان شاخص 

های نوع محاسبه خطا با  در انتها مقادیر و تنظیمات فوق با پارامتر 

مقدار   با  سازی  بهینه  و  انتروپی  کراس  دودویی  و    adamمقدار 

مقدار   با  بینی  پیش  صحت  خروجی  کامپایل    accuracyمعیار 

شاخص تحلیل   28شود. خروجی همه مراحل و کامپایل فوق  می

 شود. نمایش داده می   احساسات خواهد بود. که به صورت خالصه

ماتریس  زیر  مشخص شکل  رو  الیه  هر  خروجی  و  ورودی  های 

 کند.می

 
 ق یشبکه عم یها هیال  (:2-شکل)

 

به تفکیک    3  مقادیر و تنظیمات انجام شده در کد فوق در جدول

 الیه ها زیر آمده است.  
 ق یشبکه عم ماتیتنظ(: 3-)جدول

    عنوان  الیه 

1 Embedding Embedding: 

10 

Features: 

17500 

Input 

length: 

250 

2 Conv1D Filters: 

17500 

Kernel 

Size: 3 

Activation: 

relu 

3 Ma× 

Pooling 

pool Size: 2   

4 Flatten    

5 Dense 560 Activation: 

Sigmoid 

 

6 Dense 28 Activation: 

Sigmoid 

 

 

با   آمده  به دست  نمودار    = 10Embeddingنتایج   ROCدر 

 زیر نمایش داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ROCنمودار  (:3-شکل)

 ROCنمودار (:3-)شکل
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 یدوم مبتن  یشنهاد یپ  مدل  :بلند-حافظه کوتاه   یشبکه عصب

نتا  ماتیتنظ  باشد،می   بلند  –حافظه کوتاه    یبر شبکه عصب   جیو 

 شده است.   انیمدل در ادامه ب  نیآموزش ا
انتخاب مدل  نام  حداکثر    فیتعر  یابتدا  مقدار  سپس  و  شده 

می  17500اول    هیهای الستون  گرفته  نظر  ای  شود که شبکهدر 

بعد   سیماتر  کیشامل   ا  جادیا  یبزرگ دو  نمود.  عدد    نیخواهد 

مرتبط با    ریو مقاد  یهای کلمات انتخابحاصل ضرب سطرو ستون 

ب  و  بوده  کلآنها  ارقا   تیمحدود  یطور  و  کامنت   ماعداد  های  و 

تع  یانتخاب سرر  ن،ییرا  از  مقاد  زیو    ی ر یجلوگ  سیماتر  ریشدن 

کند. حداکثر تعداد کلمات اخذ شده از نظر درج شده هر کاربر  می

کلمه    250مقدار کمتر از    نیشود که اگر ادر نظر گرفته می   250

که تعداد کلمات   ی شود و در صورت  ی ای انتخاب نمکلمه  چ یباشد ه

  250از    شتر یهر محصول ب  یدر نظر ثبت شده برا   ردرج شده کارب 

نظر انتخاب خواهد شد. حداکثر    ییداکلمه ابت  250باشد حداکثر  

کاراکتر در نظر گرفته شده است.   20مدل  نیدر ا زیواژگان ن زیسا

  ز یواژگان و سا  زیسا  س،یحداکثر ماتر  ریمقاد  نگیاول امبد  هیدر ال

خروج  افتیدر  یورود  جهت    250*20  سی ماتر  کیآن    یو 

 ها خواهد بود.   یژگیانتخاب و

واحد حافظه در نظر گرفته شده است تا ورودی    56دوم    ه یال  در

به صورت رشته را  قبلی  فعال ساز آن  الیه  تابع  نماید  ای دریافت 

Sigmoidمقدار    جهت  باشدمی مناسب  خروجی 

return_sequence    برابرtrue   باشد. می 

  افت یدر  یسوم به عنوان ورود  هیال  یدوبعد   سیماتر  سوم  هیال  در

  1*14000  زیفلت با سا  ای  یبعد   تک  سیماتر  کیآن    یو خروج

 خواهد بود. 

ال  چهارم  هیال سا  هیتکرار  با  ا  28  زیپنجم  بود.    28  نیخواهد 

انتها    در .احساسات خواهند بود.  لیهای تحلهمان شاخص   یخروج

پارامتر   ماتیو تنظ  ریمقاد با  با مقدار  فوق  های نوع محاسبه خطا 

انتروپ  ییدودو به  یکراس  مقدار    یساز   نهیو  مع  adamبا    ار ی و 

شود.  می   لیکامپا  accuracyبا مقدار    ینیب  شی صحت پ  یخروج

احساسات    لیشاخص تحل  28فوق   لیهمه مراحل و کامپا  یخروج

 شود. داده می   شی خواهد بود. که به صورت خالصه نما

ماتریس  زیر  مشخص شکل  را  الیه  هر  خروجی  و  ورودی  های 

 کند.می

 
 LSTMالیه های شبکه  (:4-شکل)

 

انجام شده در کد فوق در جدول به تفکیک   مقادیر و تنظیمات 

 الیه ها زیر آمده است. 

 LSTM تنظیمات شبکه(: 4-)جدول

    عنوان  الیه 

1 Embedding Embedding: 
10 

Features: 
17500 

Input 
length: 
250 

2 LSTM Units: 28 Activation: 
Sigmoid 

 

4 Flatten    

6 Dense 28 Activation: 
Sigmoid 

 

 
با   آمده  دست  به  نمودار     =Units  28نتایج  زیر    ROCدر 

 نمایش داده شده است. 

 
 ROCنمودار (: 5-)شکل

 

 های آتیگیری و پژوهشنتیجه  –6

با   حاضر  پژوهش  مصنوعدر  از هوش  عصب  یاستفاده    یو شبکه 

کوتاه    ق،یعم الگور  -حافظه  و    لیتحل  یبرا  یتم یبلند  احساسات 

شده   ثبت  فارس  افتینظرات  زبان  با  و    بقیتط  یو  شد  داده 

با استفاده از    زی ن  یاحساسات در زبان فارس  لیتحل  یهات یمحدود

د  تاید  جادیا دار  برچسب  د  تایست  با    کاال  یجیست  آموزش  و 
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داده و    گاهیپا  یپژوهش پس از طراح  نینظرات رفع شده اند. در ا

برچسب زدن به نظرات    انیو با مشارکت دانشجو  تیسا  کی  جادیا

د در  شده  د  تا یدرج  با    یبرا  کاالیجیست  مرتبط  محصوالت 

  ی داده ها   هیانجام شده است. با پردازش اول  یکی الکترون  زاتیتجه

آور نظرات    یجمع  از  دشده  ست   تاید  کی  کاال،یجیکاربران 

 عیاحساسات و تجم  ل یشده است.. پس از تحل  جادیبرچسب دار ا

گزارش    نی ماش  یریادگیبر    یمبتن  یهانظرات با استفاده از روش 

کاال ارائه شده    کی  یشده کاربران برا   عینظرات تجم  یجامع و کاف

  ات یمطابق واقع  تمیالگور  یها  ینیب  شیدرصد پ  75از    شیاست. ب

همچن است.  بررس   نیبوده  از  ها   تمیالگور  یپس  مدل  و    ی ها 

ها پژوهش  در  موفق  و  الگور  یمجرب  عصب  تمیمرتبط،     ی شبکه 

  جهینت  نیبه عنوان بهتر  نگیپارامتر امبد   یبرا  50با مقدار    قیعم

ذخ قبول  قابل  و  اعتبارسنج  یساز  رهی موفق  انجام    نیا  یو  مدل 

ها  پژوهش  در  است.  پیتآ  یشده  مدل   یم  شنهادی ،    ی هاشودکه 

مختلف    یهاکار و( در کسبی)به زبان فارس  یاحساسات بوم  ل یتحل

موجود را    یها  تمیالگور توان روش ها و  یم  نیارائه شود و همچن

 . دیآنها بهبود و توسعه بخش  بیبا ترک

 

 منابع: –  7

[1]V. Loia and S. Senatore, “A fuzzy-oriented 

sentic analysis to capture the human emotion in 

Web-based content,” Knowledge-Based Syst., 

vol. 58, pp. 75–85, 2014,   doi: 

10.1016/j.knosys.2013.09.024. 

[2]Z. Wang, V. Joo, C. Tong, and D. Chan, 

“Issues of social data analytics with a new 

method for sentiment analysis of social media 

data,” Proc. Int. Conf. Cloud Comput. Technol. 

Sci. CloudCom, vol. 2015-Febru, no. February, 

pp. 899–904, 2015, doi: 

10.1109/CloudCom.2014.40. 

[3]S. Hochreiter and J. Urgen Schmidhuber, 

“Long Shortterm Memory,” Neural Comput., 

vol. 9, no. 8, p. 17351780, 1997, [Online]. 

Available: http://www7.informatik.tu-

muenchen.de/~hochreit%0Ahttp://www.idsia.ch/

~juergen. 

[4]Graves, A.; Liwicki, M.; Fernandez, S.; 

Bertolami, R.; Bunke, H.; Schmidhuber, J.  "A 

Novel Connectionist System for Improved 

Unconstrained Handwriting 

Recognition" . IEEE Transactions on Pattern 

Analysis and Machine Intelligence. 31 (5): 855–

868.  doi:10.1109/tpami.2008.137.  

[5]B. Xu, T. J. Zhao, D. Q. Zheng, and S. Y. 

Wang, “Product features mining based on 

Conditional Random Fields model,” 2010 Int. 

Conf. Mach. Learn. Cybern. ICMLC 2010, vol. 

6, no. July, pp. 3353–3357, 2010, doi: 

10.1109/ICMLC.2010.5580679. 

[6]K. Ravi and V. Ravi, “A survey on opinion 

mining and sentiment analysis: Tasks, 

approaches and applications,” Knowledge-

Based Syst., vol. 89, pp. 14–46, Nov. 2015, doi: 

10.1016/j.knosys.2015.06.015. 

[7]R. Plutchik, “The Nature of Emotions: 

Clinical Implications,” in Emotions and 

Psychopathology, Springer US, 1988, pp. 1–20. 

[8]A. Khadjeh Nassirtoussi, S. Aghabozorgi, T. 

Ying Wah, and D. C. L. Ngo, “Text mining for 

market prediction: A systematic review,” Expert 

Syst. Appl., vol. 41, no. 16, pp. 7653–7670, 

2014, doi: 10.1016/j.eswa.2014.06.009. 

[9]S. Moghaddam and M. Ester, “Opinion 

digger: An unsupervised opinion miner from 

unstructured product reviews,” in International 

Conference on Information and Knowledge 

Management, Proceedings, 2010, pp. 1825–

1828, doi: 10.1145/1871437.1871739. 

[10]A. X.-L. Nguyen, X.-V. Trinh, S. Y. Wang, 

and A. Y. Wu, "Determination of Patient 

Sentiment and Emotion in Ophthalmology: 

Infoveillance Tutorial on Web-Based Health 

Forum Discussions," Journal of medical 

Internet research, vol. 23, p. e20803, 2021. 

[11]P. M. Shakeel and S. Baskar, "Automatic 

human emotion classification in web document 

using fuzzy inference system (FIS): human 

emotion classification," International Journal of 

Technology and Human Interaction (IJTHI), vol. 

16, pp. 94-104, 2020. 

 

 

 

 

 

http://www7.informatik.tu-muenchen.de/~hochreit%0Ahttp:/www.idsia.ch/~juergen
http://www7.informatik.tu-muenchen.de/~hochreit%0Ahttp:/www.idsia.ch/~juergen
http://www7.informatik.tu-muenchen.de/~hochreit%0Ahttp:/www.idsia.ch/~juergen
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCrgen_Schmidhuber&action=edit&redlink=1
http://www.idsia.ch/~juergen/tpami_2008.pdf
http://www.idsia.ch/~juergen/tpami_2008.pdf
http://www.idsia.ch/~juergen/tpami_2008.pdf
http://www.idsia.ch/~juergen/tpami_2008.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%A1
https://doi.org/10.1109%2Ftpami.2008.137


 دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده 

 1401، سال 14تا  8، صفحه 9، شماره پیاپی اول، شماره پنجمسال 

14 
 

 

 

خود را    آرش خسروی مدرک کارشناسی
افزاردر   نرم  مهندسی  سال      در  رشته 

صنعتی  1382 دانشگاه  اصفهان،    از 
خود را در رشته    ارشناسی ارشدکمدرک  

و    92اطالعات در سال    مهندسی فناوری
رشته در  را  خود  دکتری    مدرک 

اطالعاتی در سال    مهندسی فناوری اطالعات، گرایش سیستمهای
در  96 ایشان  است.  کرده  اخذ  مالزی  صنعتی  دانشگاه  حال    از 

مرکز آموزش عالی محالت مشغول به   حاضر به عنوان هیات علمی
زمینه هستند.  از:    کار  عبارتند  ایشان  عالقه  مورد  پژوهشی  های 

دانش   هوش مدیریت  دهنده،  پیشنهاد  های  سیستم    تجاری، 
 .مشتری، داده کاوی، متن کاوی و فناوری اطالعات درپزشکی

 

 

 کارشناسی      محسن رجبی گل مهرمدرک
 خود را در رشته مهندسی نرم افزار در  

 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد   1392سال  
مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته هوش مصنوعی    کاشان،  

سال   در  رباتیک  کرده    1399و  اخذ  دانش  شهاب  دانشگاه  از 
اند.ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر فنی و برنامه نویس ارشد  

لیت می باشند.زمینه فعالیت مورد عالقه ایشان عبارتند  مشغول فعا
های   شبکه   ، دهنده  پیشنهاد  های  سیستم   ، متن  پردازش   : از 

 .عصبی
 
 

 خود را   معصومه اعتمادی مدرک کارشناسی
 گرایش نرم افزار   در رشته مهندسی کامپیوتر  
 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1387در سال    
 ، مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال  ساوه   
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک و مدرک دکترای را در    1391  

اند. زمینه  از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم اخذ کرده   1399سال  
،رایانش   مه  عبارتنداز:رایانش  ایشان  عالقه  مورد  پژوهشی 

یادگیری وب،آتاماتای  خزش  اشیا،  انه  نش   خودمختار،اینترنت 
 Etemadi.m2000@gmail.comرایانامه ایشان عبارتند از:
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