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 چکیده
 تحلیل محتواهای شود.های اجتماعی، حجم زیادی از داده و محتوا توسط کاربران تولید میبا گسترده شدن روز افزون شبکه

یش کارائی ادفاعی و امنیتی در جهت افز ،تواند برای نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیتولید شده توسط کاربران می

ار حت تأثیر قرهای زندگی بشر تهای اجتماعی در بستر اینترنت، بسیاری از جنبهباشد. امروزه با نفوذ شبکهوری بسیار موثر میو بهره

اند، تهدیدات و مشکالت فراوانی را بر علیه هایی که قبالً وجود نداشتهوجود آوردن فرصتها عالوه بر بهگرفته است. این شبکه

 اند؛ بنابراین تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی از منظر امنیتی اهمیت قابل توجهی دارد. وجود آوردهکاربران خود نیز به

جدید برای تعیین قطبیت نظرات کاربران با رویکرد کیسه مفاهیم و بر مبنای دانش عرفی ارائه شده است. ابتدا در این مقاله مدلی 

روشی برای شناخت مفاهیم حسی مبهم پیشنهاد شده است، سپس روشی برای رفع ابهام از مفاهیم حسی با کمک کیسه مفاهیم و 

مفاهیم مبهم، با توجه به بردارهای زمینه مثبت و منفی شناخته شده و ارتباط با پیوندهای آن با مفاهیم دیگر ارائه شده است. قطبیت 

شود. در نهایت مدل پیشنهادی با بکارگیری برای پیکره مورد نظر، مورد ارزیابی قرار تر تعیین میمفاهیم پایگاه دانش معنایی، دقیق

 باشد.دهنده اثر بخش بودن مدل پیشنهادی میگرفته و نتایج تجربی نشان
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 مقدمه
های اجتماعی مبتنی بر اینترنت در زندگی با نفوذ شبکه

های زندگی بشر تحت تأثیر قرار جنبهها، بسیاری از انسان

وجود آوردن ها عالوه بر بهگرفته است. این شبکه

اند، تهدیدات و مشکالت هایی که قبالً وجود نداشتهفرصت

اند؛ وجود آوردهفراوانی را بر علیه کاربران خود نیز به

ای که این تهدیدات از طرفی توسط سایر کاربران گونهبه

ها و نهادهای طرف دیگر، از جانب دولتها و از این شبکه

شوند. های متخاصم بر کاربران تحمیل میوابسته به دولت

ی های اجتماعبدین ترتیب، گستردگی کاربری از شبکه

مبتنی بر فضای مجازی نباید ما را از بررسی تهدیدات 

امروزه تحقیقات  .گونه فضاها غافل گرداندی اینبالقوه

-نه در ابعاد کاربردی متنوع از کسبای در این زمیگسترده

ی های حوزه امنیتوکار، تعیین روابط اجتماعی و نیز تحلیل

شود. اگرچه این تحقیقات جدید و شرایط اولیه انجام می

 هایکند لکن به شدت مورد توجه سازمانخود را سپری می

امنیتی قرارگرفته و به عنوان ابزار کارآمد در تحلیل رفتار و 

-گردد. تحلیل دادهماعی و موارد دیگر استفاده میعالئق اجت

 برداریتواند به بهرههای تولید شده توسط کاربران، می

ها با کارکردهای امنیتی، ادراک اطالعات مستتر از انبوه داده

و ذائقه سنجی جامعه کمک نماید. بنابراین پژوهش حاضر 

که یکی از  4های تحلیل احساسسعی در بهبود دقت روش

که در فضای  5هاییدادههایی است که روی کالنلیلتح

و از منظر امنیتی اهمیت قابل  شود، داشتهمجازی ایجاد می

، حوزه مطالعاتی 6توجهی دارد. تحلیل احساس یا  نظرکاوی

ها، گرایشات و تمایالت است که نظر، احساس، ارزیابی

هایی مانند محصوالت، افراد را نسبت به موجودیت

-ها، موضوعات و ویژگیها، افراد، قضیهسازمان ها،سرویس

                                                            
4 Sentiment analysis 
5 Big data 
6 Opinion mining 

-. اصلی [1] دهدهای هرکدام از آنها را مورد تحلیل قرار می

یین مثبت یا تعیا ترین وظیفه تحلیل احساس تعیین قطبیت 

 هایتالشهای اخیر منفی بودن یک نظر هست که در سال

   است. کرده معطوف خود به را فراوانی

های های تحلیل احساس در آخرین پیشرفتروش

صله ولی هنوز فا ،اندهای چشمگیری دستیافتهعلمی به دقت

ر چه اگزیادی با توانایی انسان در درک نظر نویسنده دارند. 

های بسیار دقیق و زیادی برای تجزیه در حال حاضر روش

 های ساخت یافتهو تحلیل و استخراج دانش مربوط به داده

های وجود دارد، وظیفه استخراج اطالعات مفید از داده

 .[2]ی درگیر استهای مهمبدون ساختار هنوز با چالش

در ندی بتحلیل احساس بیشتر به عنوان یک مسئله طبقه

ه بیا جمالت را کند متون شده است و سعی می نظرگرفته

ر به این تبندی کند. با نگاه عمیقدو دسته مثبت و منفی طبقه

را لحاظ نکنند فاقد ارزش هایی که دانش زمینه مسئله، روش

 .[1]باشندکافی می

ا به طور ههای آماری تحلیل احساس از کلید واژهوشر

نمایند و تعداد دفعات وقوع همزمان کورکورانه استفاده می

-ها کمتر روی معنا و ویژگیشمارند. این روشآنها را می

. [3]های ضمنی مرتبط با مفاهیم زبان طبیعی تکیه دارند

 های نحویرویکردهای مبتنی بر مفهوم  بهتر از تکنیک

-تشخیص میتری نظرات را و به طور موشکافانهصرف 

ای که صریحاً های چند کلمه. این رویکردها عبارتدهند

-رسانند، بلکه مرتبط با مفاهیم هستند را میقطبیت را نمی

توانند تحلیل کنند. یک سیستم تحلیل احساس، بدون منبع 

بان تواند معنای یک متن زفراگیر دانش انسانی به سختی می

. این پژوهش روی استفاده از پایگاه [4]طبیعی را درک نماید

ین د عملکرد چندانش انسانی تکیه داشته و به دنبال بهبو

 در معنایی باشد. توجه به پایگاه دانشرویکردهایی می
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باشد. در این فرآیند تحلیل احساس حائز اهمیت می

جدید در تحلیل احساس به کمک مدل پژوهش یک 

بازنمایی دانش عرفی برای تحلیل نظرات نقد و بررسی 

بکارگیری دانش معنایی و محصوالت ارائه خواهد شد. 

مدلی  ConceptNetدانش عرفی نهفته در منابع خاص مانند 

کند و دقت و تر از زمینه را فراهم میتر و انتزاعیغنی

های تحلیل احساس در تعیین فراخوانی بیشتر الگوریتم

 قطبیت را به همراه دارد.

ترسیم زمینه گفتگوهای شبکه اجتماعی و موثر قراردادن 

های اجتماعی در در تحلیل نظرات کاربران در شبکهزمینه 

زمینه از چندین ها تاثیر زیادی خواهد داشت. دقت تحلیل

زمینه ذهنی افراد، ارتباطاتی  -1جهت قابل بررسی است: 

که بین مفاهیم موجود در متن و مفاهیمی که در ذهن افراد 

 شود و از دووجود دارد، که در واقع دانش زمینه نامیده می

 -2بخش تشکیل شده است: دانش عرفی و دانش دامنه 

دامنه و حوزه مورد بحث مانند حوزه نقد وبررسی 

 -3حوزه نقد و بررسی هتل  یا محصوالت الکترونیک

دهد و با آنها مفاهیمی که در اطراف مفاهیم حسی رخ می

 رخداد است.هم

 7مهمترین شاخص در تحلیل احساس، واژگان حسی

برای بیان احساسات مثبت یا منفی مورد  کلمات، این هستند

احساس . در مسئله تحلیل [1]گیرداستفاده قرار می

که  ایکالسیک، قطبیت هر عبارت از سند مستقل از دامنه

ه دامن در حالیکه شودسند متعلق به آن است محاسبه می

 سخن و حوزه گفتگو تاثیر بسزایی روی تعیین قطبیت دارد.

مختلف دارای معانی متفاوت  هایهمچنین کلمات در حوزه

-ها میآنها در تعیین معانی توجهی الگوریتمباشند و بیمی

 داشته باشد. را به همراه تواند نتایجی ضعیف 

های زیادی در  تعیین قطبیت وابسته به اگرچه پژوهش

تر آن اما مسئله مهم  [6]و [5] حوزه خاص تالش نمودند

                                                            
7 Sentiment Lexicon 

ثابت نیست. است که قطبیت واژگان در یک حوزه نیز 

به یک حوزه وابسته است بلکه به زمینه نیز  نه تنهاقطبیت 

منظور از زمینه، محلی است که واژه در آن   بستگی دارد.

رخداد دهد و در نظر گرفتن مفاهیمی که با آن همرخ می

تحلیل احساس عبارت چالش موجود در  بنابرایناست. 

در آن قرار که ای زمینهبا توجه به  واژگان حسیاست از 

 تواند دارای قطبیت مثبت یا منفی باشد. قطبیتگیرد میمی

 مفاهیم ها، واژه کند. اینمی تغییر زمینه به توجه با واژه یک

ها به این شوند. تعداد معدودی از پژوهشمی نامیده مبهم

 دارو، دامنه در مثال عنوان . به[8]و  [7]مسئله پرداخته اند

-می که مفاهیمی هستند "اشتها کاهش"ا ی  "وزن افزایش"

باشند.  داشته منفی یا مثبت قطبیت زمینه، به توجه با توانند

مبهم  مفاهیمهای زمینه، نقش اصلی را تعیین قطبیت نشانه

نه، به تر با توجه به زمیدارند. به منظور تعیین قطبیت دقیق

دهیم: مفاهیم مبهم سواالتی که در ادامه آمده است پاسخ می

توان با کمک منابع کدام مفاهیم هستند؟ چگونه می

ساختاریافته دانش معنایی و دانش عرفی خارجی مفاهیم 

 تر و رفع ابهام نمود؟حسی مبهم را غنی

ادامه مقاله به صورت بدین صورت سازماندهی شده 

مدل پیشنهادی،  3کارهای مرتبط، بخش  2است، بخش 

 نتیجه گیری آورده شده است. 5ارزیابی و بخش  4بخش 

 کارهای مرتبط-2 

هایی که از دانش زمینه در فرآیند تحلیل پژوهش

د شونکنند به دو دسته تقسیم میاحساس استفاده می

 گیرند مانند ه از دانش خاص دامنه کمک میهایی کپژوهش

-هایی که از دانش عرفی استفاده میو پژوهش [11] و  [1]

کنند این از طرفی دیگر تعدادی تالش می . [8]و  [7]کنند 

به طور  هاشناسیها با کمک هستاندانش را از روی پیکره

ایجاد نمایند و  [11]و یا نیمه خودکار    [11]و  [1]دستی 

که  [8]و [7]و   [13]و  [12]تعدادی از پایگاه دانش عرفی 
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 کنند. پایگاه دانشاند، استفاده میبه طور عمومی ایجاد شده

باشند و از پیش عرفی، از این جهت که قابل دسترس می

تری هستند ولی مشکل تنکی مناسباند گزینه آماده شده

ها دارند و دانش دامنه و دانش تخصصی کمتر در آنها داده

وجود دارد. از طرفی طراحی پایگاه دانش در حوزه خاص 

گیر ها، کار زمانبه صورت تخصصی با کمک هستان شناسی

اند برای هایی نیز سعی داشتهو دشواری است. پژوهش

ها اد کنند. این پژوهشحوزه خاص یک پایگاه دانش ایج

-گیرند بیشتر خود به تشکیل هستاندانش دامنه را در نظر می

پردازند و در ادامه ها میشناسی و ایجاد پایگاه دانش از داده

یک پایگاه   [14, 11]کنند. نوفرستی کار از آنها استفاده می

ارو با کمک داده پیوندی به روش نیمه دانش برای دامنه د

خودکار ایجاد نموده است و برای تحلیل احساس نظرات 

غیر مستقیم در دامنه دارو استفاده نموده است. هرچه پایگاه 

ته ها در اختیار داششناسیتری مبتنی بر هستاندانش غنی

توانیم تحلیل احساس را با دقت بیشتر انجام دهیم باشیم، می

های بزرگ برای انجام تحلیل احساس ا به پیکرهو نیاز م

 شود. کمتر می

ها شناسیهایی که از دانش زمینه و هستانپژوهش

اند بیشتر برای استخراج ویژگی از این دانش استفاده نموده

و تمرکز آنها بر  [11]و  [13]و [12]و [1]استفاده نموده 

-باشد و از هستانتحلیل احساس در سطح ویژگی/جنبه می

-مودهها استفاده نشناسی برای کشف ارتباطات بین ویژگی

شناسی دامنه را با کمک دو هستان [11]به عنوان نمونه . اند

شناسی ایجاد نموده و از و یادگیری هستان FCAروش 

ده ها استفاده نموشناسی دامنه برای استخراج ویژگیهستان

های مربوط به دادهرا برای مجموعهتحلیل احساس و 

در سطح ویژگی انجام داده است.  گفتگوهای کوتاه کابران

های هایی که به طور خاص روی دادهپژوهشعالوه بر این، 

نقدوبررسی محصوالت انجام شده است، بیشتر تمرکز روی 

استخراج ویژگی و تحلیل احساس در سطح جنبه/ویژگی 

شناسی برای کشف ارتباطات بین از هستانآنها دارد. 

های د معدودی از پژوهشاند. تعداها استفاده نمودهویژگی

سازی و رفع ابهام برای غنی ConceptNetاز  [8]و  [7]

اند که تمرکز این دو پژوهش حسی استفاده نمودهواژگان

و تحلیل  CLSAان بوده، و توجهی به چارچوب روی واژگ

 احساس مبتنی بر مفهوم نداشته است. 

با کشف ارتباط بین عناصر جمله،  [17-15]سنتیلو 

 rdfدر گراف   مفاهیم اصلی و ارتباطات آنها را شناسایی و

شناسی برای جمالت یک هستان OntoSentiloدهد. نشان می

یک منبع واژگانی است  sentiloNetباشد و میحاوی نظر 

ها که امکان ارزیابی نظرات را از طریق رویدادها و موقعیت

 .کندفراهم می

های متعددی مانند الگوریتم های زیادی با روشپژوهش

، [11]، تکنیک رفع ابهام کلمات [18]قدم زدن تصادفی 

های مقید ، انتشار برچسب[21]ی و ویژگی  جفت واژه حس

دار بدون یری بدون ناظر با کمک گراف جهت،  یادگ[21]

، مدلسازی قطبیت با [22]دور از جفت واژه نظر و  جنبه 

سعی در تعیین قطبیت واژگان حسی با  [5] ق فازیمنط

ها به معناشناسی مبتنی اند. این پژوهشتوجه به دامنه کرده

 های زمینه در تعیین قطبیت کمتر توجهبر زمینه و اثر نشانه

ند. اینکه قطبیت بسیاری از کلمات حتی در دامنه اکرده

تواند متفاوت باشد. در بین خاص باتوجه به زمینه می

اشاره  [24]و   [23]و   [7]و  [8]پژوهش تعدادی از آنها 

اند که قطبیت عالوه بر دامنه، به زمینه نیز به این مسئله کرده

یک رویکرد  [24] و[23]وابسته است. سیف در پژوهش 

 ای ازجدید با استفاده از یک نمایش زمینه واژگان مبتنی بر

که قادر به ضبط معانی پنهان  SentiCircles  کلمات به نام

رخداد خود است و براساس آن، مکلمات از الگوهای ه

-کند، را ارائه میهای احساسی خود را بروز میگیریجهت

کنند زمینه را با کمک الگوهای دهد. بدین شیوه تالش می

رخداد در سیستم تحلیل احساس وارد نمایند. قطبیت هم

ها فقط وابسته به دامنه نیست، بلکه وابسته بسیاری از واژه

 زمینه، مفاهیممینه عالوه بر دانش پسبه زمینه هم هست. ز
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رخداد باشد، توجه به مفاهیم هم تواندرخداد نیز میهم

 کمک قابل توجهی به تعیین قطبیت نظرات ضمنی دارد.

 تحلیل احساس در سطح مفهوم -2-7

-رویکردهای تحلیل احساس به دو دسته کلی تقسیم می

و  [27]: رویکردهای مبتنی بر واژه [26]و [25]شوند

خود به دو دسته با ناظر و   رویکردهای یادگیری ماشین که

با   دسته دیگری [4]شوند. کمبریا در بدون ناظر تقسیم می

عنوان تحلیل احساس در سطح مفهوم ارائه کرده است. 

تحلیل احساس در سطح مفهوم تاکید بر تحلیل معنایی متن 

شناسی و شبکه معنایی دارد که فرصت از طریق هستان

تجمیع اطالعات احساسی و مفهومی مرتبط با نظرات را 

-دهد. با تاکید بر پایگاه دانش معنایی بزرگ، چنین روشمی

هایی از استفاده کورکورانه از کلمات کلیدی و شمارش 

تعداد دفعات وقوع همزمان آنها دوری گزیده و به جای آن 

ی مرتبط با مفاهیم زبانی تکیه های ضمنبر روی ویژگی

های نحوی محض، رویکردهای دارند. برخالف تکنیک

ی امبتنی بر مفهوم قادر به تشخیص قطبیت که به شیوه

-یتتوان به قطببیان شده هستند. به عنوان نمونه میظریف 

ولی از طریق تحلیل   اندهایی که به طور صریح بیان نشده

وند، شبا پیوند به مفاهیم به طور ضمنی کشف می و مفاهیم

  .داد صیتشخ

هایی همکارانش پیشرو در ارائه چنین روشکمبریا و 

 CLSA (Concept-Level sentimentو چارچوب  هستند

analysis)  [28] اند. این چارچوب به عنوان را معرفی کرده

یک مرجع برای پژوهشگران که مایل هستند رویکرد کل 

نگرانه و آگاه از معنی نسبت تحلیل احساس داشته باشند، 

باشد: های زیر میباشد. این چارچوب دارای ویژگیمی

 و به جایالف( تحلیل متن حاوی نظر در سطح مفهوم 

                                                            
8 microtext analysis 
9 semantic parsing 
10 Subjectivity detection 
11 anaphora resolution 
12 sarcasm detection 

سطح کلمه را مورد توجه قرار داده است. ب( همه کارهای 

مرتبط با فرآیند پردازش زبان طبیعی برای استخراج 

 از متن ضروری دانسته است.  نظراطالعات 

های های محاسباتی پژوهشبر روی پایه CLSAمدل 

بخش پردازش زبان طبیعی  8تحلیل احساس برای تعیین 

کلی را ارائه داده که جالب گام  8 کلیدی خود تمرکز دارد.

تشخیص ، 3تجزیه معنایی، 8تحلیل میکرومتنباشد: توجه می

، 72هاتشخیص کنایه، 77، تشخیص ارجاعات 73ذهنیت

. 75تشخیص قطبیت، 72هااستخراج جنبه، 13شناسایی عنوان

-یم  CLSAچارچوب  هیبر پا ی در این مقالهشنهادیمدل پ

اساسی این  گامتجزیه مفهومی تجزیه معنایی یا  باشد.

چارچوب هست، که در این مدل نیز از آن بهره گرفته شده 

 است.

تفاوت اصلی رویکردهای سنتی تحلیل احساس و 

رویکردهای مبتنی بر مفهوم این است که رویکردهای سنتی 

ند کهایی دارند که نظر را به صراحت بیان میتکیه به قسمت

رویکرد مبتنی و واژگان حسی در آنها وجود دارد ولی در 

های جمله و ارتباط آنها با بر مفهوم روابط بین موجودیت

مهم است. بنابراین این رویکردها به  دانش پس زمینه بسیار

شناسایی مفاهیم موجود در متن و روابط آنها و روابط متقابل 

ک کنند با کمپردازند و تالش میزمینه میآنها با دانش پس

ور صریح و ضمنی احساسات این روابط، نظراتی که به ط

 دهند.رسانند، مورد بررسی قرار را می

 تجزیه مفهومی -2-2

را تجزیه   تجزیه متن نوشته شده با زبان طبیعی به مفاهیم

ک مفهوم یک موجودیت در متن . ی[28]گویندمفهومی می

تواند اسم، فعل، صفت و قید باشد و همچنین باشد که میمی

 [21]و مفهوم پیچیده باشد. در  16یک مفهوم رویداد تواندمی

13 Topic Spotting 
14 Aspect extraction 
15 Polarity detection 
16 Event concept 
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ی بر گراف استخراج کرده است مفاهیم ساده را با روش مبتن

ای از قوانین پیشنهاد داده مجموعه [31]و  [31]و پژوهش

است که مفاهیم پیچیده را با با کمک تجزیه وابستگی کشف 

، دو اینموده است. بنابراین یک مفهوم به صورت یک کلمه

شود. بعد از استخراج ای استخراج میکلمه یا چند کلمه

برای ادامه  18به جای کیسه کلمات 17کیسه مفاهیممفاهیم، 

عنوان  تواند بهو می [21] باشدها در دسترس میپردازش

-یسهکبکارگرفته شود.  عرفی استدالل الگوریتم خوراک یک

ای از کلمات است. به خیلی بهتر از کیسهای از مفاهیم 

 I contact to phone services to help "نمونه جمله عنوان 

me for discharging my device"  به

 ، contact_to_phone_service,  ،phone_serviceمفاهیم

discharge_device  استخراج مفهوم یکی از شود. تجزیه می

 [28] باشدسطح مفهوم میمراحل کلیدی تحلیل احساس در 

برای بدست آوردن مفاهیم از موجود . رویکردهای [31]و 

بندی بشوند: رویکردهای توانند به دو دسته طبقهمتن می

  و رویکردهای آماری [31]و  [31]و  [21]قواعد زبانی  

ترکیب رویکردهای قواعد زبانی و آماری فرآیند .  [32]

 دهد. استخراج مفهوم را بهبود می

 

2-9-SenticNet 

SenticNet [33]  در سطح یک منبع برای تحلیل نظر

دل بندی مباشد. منبع واژگانی که بوسیله خوشهمیمفهوم 

عاطفی استخراج شده از  بردار دانش عرفیفضای 

ConceptNetاین منبع لیستی از [34]، ساخته شده است .

مفاهیم به همراه قطبیت آنها تولید نموده است و مقدار 

مقدار قطبیت مفاهیم  باشد.می  +1تا  -1قطبیت در محدوده 

ز هوش گیری اارائه شده در این فرهنگ لغت با بهره

شود. به های وب معنایی محاسبه میو تکنیک  مصنوعی

از کاهش ابعاد برای محاسبه ارزش  SenticNetطور ویژه، 

                                                            
17 Bag-of-concepts 
18 Bag-of-words 

کند و آنها استفاده می 11Open Mindعاطفی مجموعه مفاهیم 

را در قالب قابل دسترس برای ماشین و قابل پردازش 

مفهوم  51111شامل بیش از  منبعاین  . [35]دهد نمایش می

یا  ای وباشد. این مفاهیم ترکیبی از  مفاهیم یک کلمهمی

ای کلمهمفهوم چند  31111 باشد،مفاهیم چند کلمه می

" مفهوموجو برای به عنوان نمونه یک پرس دارد.

good_customer "  ، حسی و مقدار قطبیت مثبت اطالعات

 نمایش داده شده است. 1شکل که در   دهدرا نشان می

 

 ConceptNetشبکه معنایی  -2-2

  ConceptNet  چندزبانه، که عرفی یک پایگاه دانش

 رفیعکنند و روابط کلمات و عباراتی که افراد استفاده می

دانش عرفی . [38]و  [37]و  [36] دهدبین آنها را نمایش می

با مشارکت مردم عادی در اینترنت گردآوری  موجود درآن

شبکه معنایی بزرگ متشکل از تعداد زیادی  این شده است.

یک مفهوم، یک موجودیت است که  .است از مفاهیم عرفی

.[22]کند دانش عرفی را تعریف می

19 http://commons.media.mit.edu/en/ 
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 SenticNet [99]در  "good_customer"مفهوم  7شکل 

 

بزرگترین منبع عرفی قابل استفاده برای ماشین که شامل 

در دسترس عموم  ConceptNetرابطه است.  251111بیش از 

های مختلف کاوش در متن تواند برای استنتاجمی واست 

 ها )روابط بینهایی )مفاهیم(  که با یالاستفاده شود. از گره

 شوند، تشکیل شده است. مفاهیم( وصل می

از پیکره   دهنده اطالعاتنشان  ConceptNetییمعنا گراف

OpenMind   دار میباشد که به شکل یک گراف جهتمی-

های برچسب های آن مفاهیم و یالای که گرهباشد، به گونه

-کنند، میکه مفاهیم را بهم وصل می عرفیزده شده اظهارات 

  UsedForرابطه  ConceptNet   ،phoneبه عنوان مثال در   .باشد

  Isa type ofرابطه  cellphoneدارد و  making a phone callبا 

 دارد و غیره. phoneبا 

                                                            
20 Common sense reasoning 
21 synonym 

با توجه متونی  ConceptNetروابط در شبکه معنایی 

اند تعیین شده است ولی روابط در کاربران عادی نوشته

WordNet  توسط متخصصین تعریف شده است. بیشتر تمرکز

باشد و هدف از تشکیل مفاهیم میآن روی روابط عرفی بین 

ConceptNet باشد.می 21استدالل دانش عرفی    

ConceptNet یی شبکه معناهای گرهنسبتWordNet  از که

( کیاتم ی)کلمات و عبارات ساده با معنا یاقالم صرفا واژگان

مرتبه باالتر مانند  مرکب میو شامل مفاه ابدییگسترش م

"talking to someone"  و" chatting with friend" نشان  یبرا

 روزمره یدگموجود در زن میاز مفاه یعیوس فیدادن دانش ط

، 21از سه گانه ترادف سیمعناشناابط رو ن،ی. عالوه بر اباشدمی

IsA  وPartOf،  که درWordNet  ستیببیش از  وجود دارد  به 

   SubeventOf(،  22)علیت   EffectOf از جمله ییمعنا ابطهر

22 causality 
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(  24عامل ییتوانا) CapableOf( 23دادیلسله مراتب رو)س

MotivationOf (ریتاث  ،)PropertyOf ،LocationOf ،EffectOf 

 ConceptNetدانش . همچنین  [38]گسترش پیدا کرده است

 .داردارزشمند  از لحاظ عملیو  انکارقابل  ،یرسم ریغ تیماه

 مدل پیشنهادی -3

 مفاهیم حسی مبهمیافتن  -9-7

هایی برای شناخت روش [7]و  [8]و  [13]های پژوهش

به مفاهیم حسی مبهم  اند ولیواژگان حسی مبهم ارائه داده

در تحلیل احساس معنایی و مبتنی بر  اند.ای نکردهاشاره

مفهوم، مفاهیم به جای کلمات از اهمیت برخوردار هستند. 

مفاهیم حسی مبهم در یک حوزه قطبیت ثابتی ندارند و با 

بیت کند. از آنجایی که قطتوجه به زمینه، قطبیت آنها تغییر می

تعیین  باشد، برای اینکهبسته به زمینه میاین دسته از مفاهیم وا

قطبیت بهتر انجام شود، باید به زمینه توجه نمود. به منظور 

 2گام باید انجام شود. شکل  4 ،یافتن چنین مفاهیمی از متن

مدل پیشنهادی برای تشخیص مفاهیم حسی مبهم را نشان 

دهد.می

                            

               

                               

                                                  

     

                                 

         >                             

          SenticNet               

                    

مدل پیشنهادی برای تشخیص مفاهیم حسی مبهم 2شکل 

                                                            
23 SubeventOf 24 agent’s ability 
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 استخراج لیست مفاهیم موجود در متن -9-7-7
در این بخش، مفاهیم موجود از متن پیکره نقد و بررسی 

ک شود. یاستخراج میگر مفهومی محصوالت با کمک تجزیه

تواند اسم، فعل، باشد که میمفهوم یک موجودیت در متن می

و  25یک مفهوم رویداد تواندصفت و قید باشد و همچنین می

یا یک مفهوم پیچیده باشد. بنابراین یک مفهوم به صورت یک 

و  [31]، [21]های  ای با روشای، دو کلمه یا  سه کلمهکلمه

شود. بعد از استخراج مفاهیم، کیسه مفاهیم استخراج می [31]

-ها در دسترس میبه جای کیسه کلمات برای ادامه پردازش

 باشد.

 آماده سازی منبع مفاهیم حسی -9-7-2
 SenticNetمفاهیم حسی از روی منبع واژگان حسی 

شود. این منبع به دلیل مبتنی بر مفهوم بودن گردآوری می

های معنایی تعریف انتخاب گردیده است. عالوه بر آن معادل

شده در این منبع نیز اضافه شده است تا پوشش خوبی نسبت 

 ها بدهد. به داده

محاسبه  شمارش رخدادهای مثبت و منفی و -9-7-2

 میانگین و انحراف معیار

هر مفهوم حسی ممکن است در یک جمله با قطبیت  

مثبت و یا در جمله با قطبیت منفی رخ بدهد. توزیع هر مفهوم 

شود. دو پارامتر آماری که کمک به تعیین حسی محاسبه می

باشد. انحراف معیار می کند، میانگین و انحراف معیارابهام می

مبهم است. در این بخش  ،این است که مفهوم دهندهباال نشان

-تعداد رخدادهای مفاهیم حسی در جمالت منفی و مثبت می

شماریم و در ادامه میانگین و انحراف معیار را برای این مفهوم 

نحوه محاسبه میانگین و  2و  1نماییم. رابطه محاسبه می

  tPCnمفهوم،  ciدهد. در این رابطه انحراف معیار را نشان می

میزان امتیاز مثبت جمله،  PScoreتعداد رخدادهای مثبت، 

                                                            
25 Event concept 

NCnt  ،تعداد رخدادهای منفیNScore  میزان امتیاز منفی جمله

 باشد.می

1 

 

µi =
PCnt(ci) ∗ PScore(ci) − NCnt(ci) ∗ NScore(ci)

PCnt(ci) + NCnt(ci)
 

 

2 
δi =

√
(((µi − PScore(ci))

2
∗ PCnt(ci)) + ((µi − NScore(ci))

2
∗ NCnt(ci)))

(PCnt(ci) + NCnt(ci))
 

 حسی مبهم از غیر مبهمجداکردن مفاهیم  -9-7-9

در صورتی که انحراف معیار مجموعه رخدادهای مفهوم  

از حد آستانه باالتر باشد، بدین معنی هست که قطبیت مفهوم 

باشد و مفهوم مبهم می  در نتیجه .دارای پراکندگی است

به h قطبیت آن باید با توجه به زمینه اصالح گردد. حد آستانه 

   1,85پیکره بدست می آید که مقدار طور تجربی با توجه به 

 برای داده های این پژوهش بدست آمده است. 
𝜹𝒊 ≥ 𝒉 

بدین ترتیب منبعی از مفاهیم حسی که با توجه به زمینه 

مبهم هستند در این بخش تعیین و در بخش بعدی از آنها رفع 

 شود.می ابهام

 رفع ابهام از مفاهیم حسی مبهم -3-2
گردد که مفاهیم با توجه می در این بخش روشی تشریح

فع ابهام ر شوند و مسئله این پژوهشبه زمینه تعیین قطبیت می

 هی کاهواژه حیصح یمعناستخراج  فهیکلمات که وظ ییمعنا

به منظور رفع ابهام از مفاهیم حسی  باشد.ینمدارد،  چندمعنا

-های زمینه ضروری میمبهم با محوریت زمینه توجه به نشانه

-به تعیین قطبیت مفهوم مبهم کمک می ،های زمینهنشانهباشد. 

در  .ندغیرمتنی باش یاهای متنی تواند نشانهکنند. این نشانه می

 هانشانهشود. های متنی استفاده میاین پژوهش از نشانه

دهند و به مفاهیمی هستند که در اطراف مفهوم مبهم رخ می
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وه بر آن عال شود.در نظرگرفته می زمینهصورت بردار 

ردن تر کاطالعات معنایی نهفته در دانش عرفی به منظور غنی

گیرد و به همین منظور های زمینه مورد استفاده قرار مینشانه

ConceptNet نمای کلی مدل  3شکل شود. بکارگرفته می

ا نشان مبتنی بر زمینه رپیشنهادی برای رفع ابهام مفاهیم حسی 

 .دهدمی

 

 جمع آوری مفاهیم زمینه و ایجاد بردار زمینه  -9-2-7

مفاهیم زمینه، مفاهیمی هستند که فرکانس رخداد همزمان 

 هوم باشد. مفاهیمی که با مفآنها در پیکره با مفهوم مبهم باال می

مبهم رخداد پربسامدی داشته باشند، به عنوان مفاهیم زمینه 

م یست مفاهیشوند. برای هر مفهوم مبهم، لبه حساب آورده می

که در جمالت مثبت هم وقوع هستند بردار زمینه مثبت و 

لیست مفاهیم که در جمالت منفی هم وقوع هستند بردار زمینه 

شود. بردار زمینه مفاهیم اصلی اطراف منفی را تشکیل می

 دهد.مفهوم مبهم را نشان می

 

 

                     ConceptNet

               

                                           

SenticNet

                 
   

           

               

                    
SEMEVAL                   

            

           

ConceptNet

                

                

           

           

                  
  

 
 مدل پیشنهادی برای رفع ابهام مفاهیم حسی مبتنی بر زمینه 9شکل 
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رخداد در جمالت مثبت، بردار ویژگی مثبت و مفاهیم هم

رخداد در جمالت منفی بردار ویژگی منفی را مفاهیم هم

های زمینه رخداد در واقع نشانهدهد. مفاهیم همتشکیل می

از تکنیک بیزین ساده برای تعیین قطبیت  باشند.مفهوم مبهم می

نحوه  3شود. رابطه دقیق با توجه مفاهیم زمینه استفاده می

 دهد. تعیین قطبیت مفهوم مبهم را نشان می

 c = {c1, … ,cn} 

 𝒑(𝑪 −/𝒄) =
𝒑(𝑪 −)∏ 𝒑(𝒄𝒊 𝑪−)⁄𝒏

𝒊=𝟏

∏ 𝒑𝒕(𝒄𝒊)𝒏
𝒊=𝟏

 

 𝒑(𝑪 +/𝒄) =
𝒑(𝑪 +)∏ 𝒑(𝒄𝒊 𝑪+)⁄𝒏

𝒊=𝟏

∏ 𝒑𝒕(𝒄𝒊)𝒏
𝒊=𝟏

 

ای که در واقع برای هریک از مفاهیم مبهم، مفاهیم زمینه

-ین میکند، تعیبه تعیین قطبیت مفاهیم حسی مبهم کمک می

 SenticNetشود. بسیاری از مفاهیم مبهم در منبع مفاهیم حسی 

ل موارد قابباشند، که در بسیاری از دارای قطبیت ثابت می

قبول نیست و قطبیت عالوه بر وابستگی به دامنه به زمینه نیز 

باشد. مفاهیم زمینه و معانی و روابط معنایی آنها وابسته می

ر آن تکمک به شناخت بهتر مفهوم مبهم و تعیین قطبیت دقیق

 باشد.با توجه به زمینه می

 با کمک دانش عرفی هم افزایی معنایی -9-9

از منبع خارجی،  پایگاه دانش معنایی در با کمک روابط

به مجموعه مفاهیم شود. افزایی میمفاهیم موجود در زمینه هم

های معنایی با کمک پایگاه استخراج شده از جمالت، گروه

شود. به عنوان مثال ، اضافه می ConceptNet دانش معنایی 

 گره  24دارای تعداد  ConcpetNetدر  ”laptop“مفهومی مانند 

 رابطه  “going on the internet”باشد و مفهوم مرتبط می

”Things that require“  با مفهوم“laptop”  .تعداد از آنجاکه دارد

اشد بهایی که وزن آنها باال میباشد، یالهای مرتبط زیاد مییال

گیرد. با بکارگیری دانش معنایی و دانش مورد انتخاب قرار می

تر و مدلسازی زمینه به طور غنی ConceptNetعرفی نهفته در 

-بیشتر در روش فراخوانیشود و دقت و تر انجام میانتزاعی

ین آید. بدین قطبیت بدست میهای تحلیل احساس در تعی

 ای استخراجای و چند کلمهترتیب هریک از مفاهیم یک کلمه

به   ConceptNetکند. روابطشده از جمالت گسترش پیدا می

 آورده شده است. 1جدول بندی شده در صورت دسته
 ConceptNetدسته بندی روابط پر اهمیت در   7جدول 

Things: IsA, part of, MemberOf, HasA, HasProperty, 

Synonym, Antonym, DerivedFrom, DefinedAs, 

TranslationOf 

Functional: UsedFor, CapableOf 

Spatial: AtLocation 

Event: HasSubevent, HasFirstSubevent, 

HasLastSubevent, HasPrerequisite,  

Causal: Causes, Desires 

Motivation: MotivatedByGoal, ObstructedBy 

Other: RelatedTo, CreatedBy 
 

 مدیریت منفی کننده ها -3-4

-ها نقش کلیدی در تعیین قطبیت دارند و میکنندهمنفی

توانند جهت قطبیت را تغییر بدهند، بدین معنی که مثبت را 

 به منفی و منفی را به مثبت تبدیل کنند. بنابراین تشخیص نفی

د. باشهای تحلیل احساس پر اهمیت میاعمال آن در سیستمو 

د کننده بایدر رویکرد تحلیل احساس در سطح مفهوم، منفی

شناخته شود. در این مقاله با روش لیست کلمات کلیدی رایج 

، نفی موجود در جمالت شناسایی و در فرآیند  [31]و   [21]

 کنیم.رفع ابهام از آن استفاده می

 ارزیابی -4
به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی از پیکره استاندارد نقد و 

 از آدرس Semeval  بررسی محصوالت الکترونیکی با نام

-Sentiment-Based-https://github.com/davidsbatista/Aspect

 SemEval2015-Analysis/tree/master/datasets/ABSA  استفاده

جمله نقدوبررسی کاربران در  2511ره حاوی شده است. این پیک

http://conceptnet.io/c/en/going_on_internet
http://conceptnet.io/c/en/laptop?rel=/r/HasPrerequisite&limit=1000
https://github.com/davidsbatista/Aspect-Based-Sentiment-Analysis/tree/master/datasets/ABSA-SemEval2015
https://github.com/davidsbatista/Aspect-Based-Sentiment-Analysis/tree/master/datasets/ABSA-SemEval2015
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باشد و قطبیت هر جمله با مورد محصوالت الکترونیکی می

تعیین شده است. این  neutralو positive ،negativeهای برچسب

و توسط  پیکره به صورت استاندارد در شبکه اینترنت وجود دارد

های تحلیل احساس مورد پژوهشگران برای ارزیابی پژوهش

عالوه بر این داده ها به دو دسته آموزش و  گیرد.تفاده قرار میاس

 11ها برای آموزش و درصد داده 11آزمایش تقسیم شده است. 

 پیش پردازش درصد برای تست در نظر گرفته شده است. برای

گذاری صحیح نقطهاند عبارتند از : ها کارهایی که انجام شدهداده

کلمات و حذف حروف  برای تشخیص بهتر جمالت، اصالح

-ها، اصالح امالی بعضی از کلمات، اصالح عالمتتکراری از واژه

های ؟!، جایگذاری اختصارها، اصالح پرانتزها، شکستن جمالت 

های پیچیده به جمالت ساده. عالوه بر آن تشخیص موجودیت

ها به کمک بیشتر پردازش نامدار و جانشینی نیز انجام شده است.

است. همچنین مفاهیم هرجمله با  گرفته صورت NLTKبسته 

سازی شده توسط گروه سنتیک پیاده 26گر مفهومیکمک تجزیه

های معنایی آن و معادل SenticNetاستخراج شده است. از منبع 

برای ایجاد منبع مفاهیم حسی استفاده گردید. پیوند بین مفاهیم با 

 های پیوندی انجام شد.با فرمت داده  ConceptNetکمک 

 تحلیل نتایج -2-7

 ،قرار گرفت یقبل مورد بررس یهاهمانطور که در بخش

های تحلیل احساس مبتنی بر واژه بر اساس منبعی از روش

واژگان حسی هستند. منابع موجود ایستا هستند، بدین معنی 

ها میزان قطبیتی ثابت اختصاص داده شده که به هریک از واژه

یم ماشین نیز کمتر به مفاههای مبتنی بر یادگیری است. روش

زمینه وجود دارد توجه معنایی جمله و پیوندهایی که در پس

ها و رخداد همزمان اند و به جای آن بیشتر به کلیدواژهکرده

  ریهای یادگیاند. مدل پیشنهادی ترکیبی از روشآنها پرداخته

 باشد.ماشین و مبتنی بر دانش می

                                                            
26 http://sentic.net 

های هر نظرگرفتن نشاندر تعیین قطبیت برخی از مفاهیم د

زمینه ضروری است. در مدل پیشنهادی روشی ارائه شده است 

از ، n-gramو  bigramبه جای استفاده از کیسه کلمات و  که

مفاهیم جمله و ارتباطاتی که بین عناصر جمله وجود دارد و 

فزایی معنایی آنها با بکارگیری منبع دانش همچنین هم

های مفاهیم جمله به عنوان نشانهکند. خارجی، استفاده می

 های زمینه اززمینه در نظرگرفته شده است و با کمک نشانه

شود. مفاهیمی که در اطراف مفاهیم حسی مبهم رفع ابهام می

مفاهیم مبهم بیشترین فرکانس رخداد را دارد و نقش کلیدی 

نمونه  در شناخت زمینه دارد، در نظرگرفته شده است. در 

گر مفهومی ت، مفاهیم جمله که توسط تجزیههایی از جمال

استخراج شده، مفهوم حسی مبهم شناسایی شده و مفاهیم 

 Save your money andزمینه را نمایش داده شده است. جمله 

go for a better device مشتمل بر مفاهیم .go_money  ،

save_money ،device ،save ،better_device ،go_for_device ،

رسد به نظر می better_deviceباشد، که با توجه به حضور می

در مجموعه  better_deviceقطبیت جمله باید مثبت باشد ولی 

 save_moneyمفاهیم مبهم قرار گرفته و به دلیل حضور مفهوم 

 شود.گیری میدر زمینه قطبیت جمله منفی نتیجه

از کیسه کلمات  [41] 2112پانگ، لی و وایتایاناتان در سال 

(unigrams)  ده بند بیزین ساده استفابه عنوان ویژگی در طبقه

بندی نقدو بررسی فیلم در برای طبقه  81,1اند و به دقت کرده

اند. در این پژوهش برای دو کالس مثبت و منفی رسیده

رزیابی مدل پیشنهادی، روش ارائه شده در مقاله پانگ، لی و ا

های محصوالت وایتایاناتان به عنوان مبنا و برای داده

دست یافته شده است.  74,13سازی و به دقت الکترونیک پیاده

-Fبرای ارزیابی کارایی از معیارهای دقت، بازخوانی و 

Measure پیشنهادی .  یکبار بخشی از مدل  شوداستفاده می
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قت سازی شده و دبرای پیکره مورد نظر با کیسه مفاهیم پیاده

ایم. بار دیگر کل مدل پیشنهادی با کیسه دریافت نموده  71,17

مفاهیم و پیوند با دانش عرفی برای پیکره مورد نظر اعمال و 

ها در دست یافته شد. هر کدام از دقت   81,15به دقت  

  رای مقایسه مدل پیشنهادیمقایسه روش کیسه کلمات که ب

به عنوان روش پایه در نظرگرفته شده است به پیشرفت خوبی 

 اند.دست پیدا کرده

 

ر گدقت روش پیشنهادی وابستگی زیادی به دقت تجزیه

 گر مفهومی بیشتر باشد تاثیرمفهومی دارد، هرچه دقت تجزیه

گذارد. عالوه بر آن دقت مدل مثبتی روی مدل پیشنهادی می

ها نیز وابسته کنندهنهادی به شناخت نفی و مدیریت منفیپیش

و هرچه نفی بهترتشخیص داده شود، دقت مدل نیز باالتر  است

می شود. از طرفی هم پایگاه دانش معنایی قوی پشتیبانی 

-ها کمتر دیده میکند و مشکل تنکی دادهها میبهتری از داده

ت فی و رایج اسشود. تمرکز این مقاله بیشتر روی مفاهیم عر

-که کاربران هنگام بیان نظرات خود هنگام خرید استفاده می

 باشد.کنند، می

 
 

 هایی از رفع ابهام مفاهیم حسی مبهمنمونه   2جدول 

 مفهوم زمینه مفهوم حسی مبهم کیسه مفاهیم قطبیت جمله جمله

It was worth the few extra 

dollars. 
 ,be_worth_dollar, few_dollar مثبت

extra_dollar, dollar, worth, 

be_worth  

extra dollar 
 

worth 
 (مفهوم زمینه منفی) 

Save your money and go for a 

better device. 
 ,go_money منفی

save_money,go_for_device, 

better_device, device,save 

better_device    save_money 

 (مفهوم زمینه منفی) 

 

 

 

 مقایسه معیارهای ارزیابی در مدل پیشنهادی 9جدول 

  

کیسه کلمات )روش پایه پانگ، 

 کیسه مفاهیم لی و وایتایاناتان(

کیسه مفاهیم و دانش عرفی )مدل 

 پیشنهادی(

 دقت
74.13 79.17 80.05 

 بازخوانی
63.25 66.09 75.23 

F-Measure 68.25 72.04 77.56 
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 نمودار مقایسه دقت مدل پیشنهادی با روش پایه 2شکل 

 

 نتیجه گیری -5
در این مقاله مدلی برای رفع ابهام از قطبیت بر مبنای 

کیسه مفاهیم و دانش عرفی ارائه شد. این پژوهش تالش 

با   کرده است در چارچوب مبتنی بر مفهوم، مفاهیم مبهم را

توجه به زمینه شناسایی و رفع ابهام نماید. کیسه مفاهیم با 

 دهد.تری متن را مورد تجزیه قرار مینگاه عمیق

وارد نمودن دانش زمینه علی الخصوص دانش عرفی  

در فرآیند تحلیل احساس، باعث افزایش دقت سیستم 

شود. به منظور بازنمایی دانش عرفی از میتحلیل احساس 

استفاده شده است.  ConceptNetپایگاه دانش معنایی 

ا تری راستخراج مفاهیم و پیوند بین مفاهیم درک عمیق

ای برای تحلیل نظرات ضمنی دهد و مقدمهنسبت به متن می

 .باشدمی

-شناسایی مفاهیم مبهم با کمک پیکره  آموزشی و روش

جام شده است و منبع مبتنی بر مفهوم های آماری ان

SenticNet به عنوان پایه در نظرگرفته شده است. زمینه ،-

سازی و رفع ابهام از مفاهیم حسی مبهم با روش بیزین ساده 

شود. بردارهای زمینه برای مفهوم متن و مفاهیم انجام می

 شود. نتایجپیوند خورده با پایگاه دانش عرفی ایجاد می

روش پیشنهاد شده به دقت   دهد کهنشان میها آزمایش

دل توانیم نتیجه بگیریم که ممینسبتا خوبی رسیده است. 

بندی قطبیت نقد و بررسی محصوالت به خوبی در طبقه

ود شدر کارهای آینده پیشنهاد میعمل کرده است. بنابراین 

که مدل را روی تحلیل نظرات ضمنی و غیرمستقیم به طور 

داده شود. عالوه بر این نیاز هست روی متمرکزتر بسط 

دهد، کار هایی که دقت تجزیه مفهومی را افزایش میروش

 شود. 
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