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 چکیده

 .نمایندبرای خرید کاالهای مورد نیاز خود و یا آگاهی از موضوعات مختلف به وب مراجعه می ، افرادشبکه جهانی وبامروزه با گسترش 

اند. در های اجتماعی وجود دارند که کاربران نظرات خود را در مورد موضوعات مختلف در آنها درج نمودهو شبکه هاتعداد زیادی از بالگ

فته وجود دارد که استخراج اطالعات دلخواه از آنها کار دشواری است. عقیده کاوی حجم زیادی از اطالعات به صورت غیر ساخت یانتیجه 

د. در شواند استخراج میدر مورد یک موضوع خاص نوشته ان است که از نقدها و نظراتی کهفرآیند تحلیل نظرات، عقاید و احساسات کاربر

 ی از اکاوی در مجموعهطبیعی و شبکه واژگان احساسی برای عقیدههای پردازش زبان این مقاله، یک سیستم عقیده کاوی که از تکنیک

جمالت، کلمات و ها با جداسازی پیش پردازش داده نماید، بررسی شده است. در این سیستم ابتدا در مرحلهکاال استفاده می دهاینق

های کاال شود. در مرحله بعد با استخراج ویژگییاطالعات مورد نیاز از نقدها استخراج م یابی کلمات،اری اجزای سخن و ریشهگذبرچسب

های به دست آمده با دقت باالیی مشابه شوند. ویژگیها که از نظر کاربران اهمیت بیشتری دارند مشخص میاز نقدها، آن دسته از ویژگی

 ذیرد.پاژگان موجود در متن صورت میباشند. سپس طبقه بندی احساسی مجموعه داده بر اساس بار احساسی وهای واقعی کاال میبا ویژگی

 کلمات کلیدی 

 .کاوی، پردازش زبان طبیعیکاوی، تحلیل احساسات، شبکه واژگان احساسی، متنعقیده
 

Opinion Mining in Customer Reviews Based on SentiWordNet 
 

  

ABSTRACT 

Today with the rapid growth of the Word Wide Web, people use the internet to purchase their needed products. 
A large number of blogs and social networks exists that users publish their reviews about various topics in 
them. As a result, large volumes of unstructured information exists that is difficult to extract the desired 
information from them. Opinion Mining is the process of analyzing people’s opinions and feelings about a 
specific topic. In this paper, we proposed an opinion mining system that uses natural language processing 
techniques and SentiWordNet. In this system, the first step is data preprocessing which uses tokenizer, sentence 
splitter, part of speech tagger and word stemmer. Then, we extract the potential features of the product with 
high accuracy. At the end, we classify the reviews according to the sentiment of the words in the reviews. 

KEYWORDS  
Opinion Mining, Sentiment Analysis, SentiWordNet, Text Mining, Natural Language Processing. 
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 مقدمه -1

هلی ابرملعی ر تیز اتزانش کلربران اناررت  بده اس . در تریا  گسارر  جالر  اکترررتی،، باهت   هلی اخیر، پیشارت  تالرری اناررت  ر ر  وجب   در سال  
تملناد. ب  دکیل سلن  هلی گجتلگجن ورابع  ویگیری در وجرد خرند کلالهل ر خدول  وجرد تیلز خجد ب  تظرا  ر تقدهلی وجبجد در ر بسیلری از اتراد برای جصمیم

گیری آگلهلت  کلر بسایلر دبجاری اس . از طر  دنرر بیشرر تقدهل،  هلنی از انن دسا ، نلترن اطالعل  دکوجاه برای ن، ترد ر جصامیم  حام زنلد اطالعل  ر تقد
رد ر هلی اتسلن بسرری زنلدی ب  جملنال  ری داولهیری درگلت  دارتد ر ومتن اس  وجب  انالد اطالعل  تلدرس  ر گمراه کردن ترد بجتد. عالره بر انن، جحلیل

 کلری ر جحلیل احسلسل  ب  همین دالنل وجرد تیلزتد.هلی عقیدهتملناد. سیسرموردم ججب  بیشرری ب  عقلندی ک  همسج بل جربیحل  خجدبلن اس  وی
ر جهدنل ب  نتی از زنر  بجد ک  بیشاارر وجرد ججب  ارار گرت  0111گردد اول در ارانل ساال  بر وی 0991کلری ر جحلیل احساالساال  ب  اراخر ساال  عقیده پیشاایا 
هلی نلدگیری ولبین بجدتد ر پس از آن ب  جتای، ویالدی ررنتردهلی جشویص احسلس بیشرر بر پلن  0111هلی وهم ودنرن  اطالعل  بد. جل ارانل سل  ربر 

نتی از ارکین کلرهل در زویا  عقیده .(Tang, H., Tan, S. & Chang, X. 2009)هلی پرداز  زبلن طهیعی تیز در انن حجزه اسااردلده بااد جدرنج از جتای،
اتالم بد. ری ن، ود  کلوپیججری از درک ذهای طراحی تمجد. انن ود  عقلند سیلسی ن،  (Carbonell, J. 1979)0کلری ر جحلیل احسالسل  ججس  کلربال 

 کرد.ررسی  ر تیز سیلس  بین اکمللی آتهل ود  ویکلر آورنتلنی را بل ججب  ب  سیلس  انلال  ورحده ر خجاه ر نل وحلتظ ترد از حز  آزادی
بادی اسالد بر اسلس احسلس ر ت  بر اسلس وجضجع اسردلده تمجد. ری هلی وهرای بر پرداز  زبلن طهیعی برای طهق از رر  (Hearst, M.A. 1992) 3هرس 

 .Huettner, A) 4ر زویا  بالسلنی بلر احسلسی راژگلن هیججار ر سلبلسی،بادی تمجد. پس از آن دهلی زبلتشالسی بالخری طهق احسلس کل ساد را بر پلن  ود 
A. & Subasic, P. 2000)  هلی واطق تلزی ن، راژه تلو  تلزی را ب  صااجر  دسااری برای دساار  بادی هلی پرداز  زبلن طهیعی ر جتای،بل جرکی  رر

هلی وعالنی آتهل طهق تیز راژگلن را بر اسلس گرانش & .McKeown, K. 1997) (Hatzivassiloglou, V 5هلجزی ر و، ارن  احسلسی ورن انالد کردتد.
 بادی تمجدتد ر از گرانش وعالنی کلمل  نل عهلرا  وجبجد در ورن برای جعیین گرانش وعالنی کل ورن اسردلده کردتد. 

بهله  بین در کلم  را بل بملر  جعداد ترلنای ک  ن، وجججر بسراجی ر  ب  ازای رخداد در  (Turney, P.D. & Littman, M.L. 2002) 6جرتی ر کیرمن
  ,.Pang, B) 7گرداتد، وشااوص تمجدتد ر بر اساالس آن ویه  نل وادی بجدن ن، عهلر  را جعیین کردتد. پای، کی ر رنریالجلن کلم  ب  صااجر  همزولن بر وی

Lee, L. & Vaithyanathan, S. 2002) ر ولبین بردار  9، بیشیا  آترررپی8ولباین ولتاد تلنج بیز هلی نلدگیریبادی احسالسای، جعدادی از جتای،  طهق  رایب
بجد تشلن دادتد ک  بهررنن تریا  ب  دس   00جرنن آن، تملنش ج، راژه ایهل در هش  بتل وردلر  ک  سلدهرا اسردلده تمجدتد. آتهل بل اسروراج رنژگی 01پشریهلن

بل ارائ  ررنتردی کلوالً وردلر  ب  بلی  00ای ب  همراه ورد ولباین بردار پشاریهلن اسا . اول تلسجکلرا ر نی   رر  وربجط ب  وامجع  رنژگی ج، راژهآوده در انن 
را  لو  احسلسیبادی کل ساد، احسلس را از بمال  ورجه  بل ن، وجضجع خلص اسروراج تمجدتد. همچاین ن، وجضجع دکوجاه را اترول  تمجده ر ن، راژه تطهق 

 ب  صجر  دسری جعرنف تمجدتد.
در اداو  جحقیقل  خجد جاهل از بمال  ذهای وجبجد در ورن برای جعیین گرانش احسلسی ورن اسردلده تمجدتد. ن،   (Pang, B. & Lee, L. 2004)پای ر کی 

هلی وربجط ب  تقد تیلم، بمال  عیای ب  ججصااایف اسااا ، عقیده آتهل انن بجد ک  ب  عاجان ویل  در داده 04ر هم بمال  ذهای 03تقد هم بااالول بمال  عیای
اساااردلده از بمال  ذهای ب  جاهلنی برای جعیین   کااد. در تریا پردازتاد در حلکیت  بمال  ذهای عقیده بیاادگلن را راب  ب  تیلم بیلن وی رخادادهالی تیلم وی  

بادی تقدهلی تیلم ب  ویه  ر وادی ر جحقیقلجی در زویا  طهق  0115در سل    (Pang, B. & Lee, L. 2005)لتی اس . پای ر کی گرانش احسالسی ورن، ک 
هلی تقد ن، رساارجران تیز جحقیقی بر رری وامجع  داده  (Snyder, B. & Barzilay, R. 2007) 06در ر بلرزنالییاسااآتهل اتالم دادتد.  05تیز جعیین بااد 

 تمجد.بادی ویای رجه هلی وورلف رسرجران را بر اسلس ن، وعیلر پاج سرلرهدتد ک  باه اتالم دا
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 مفاهیم پایه -1

های پردازش زبان طبیعی استفاده شده در این مقاله برای پیش پردازش متن و همچنین شبکه واژگان در این بخش در مورد مفاهیم و روش

 احساسی، توضیح مختصری داده خواهد شد.

 ده کلمات و جمالتجداکنن -1-1

نماید. برای مشخص نمودن محدوده کلمات تقسیم می _که تقریباً معادل با کلمات هستند_ها ای از توکن، متن را به دنباله 17جداکننده کلمات

 شود.و ... استفاده می 19گذاری، عالئم نقطه12از کاراکترهای جداکننده

را به  "!"و  "؟"، "."نماید. این پردازش با استفاده از نتایج جداکردن کلمات، کاراکترهای ، جمالت را از متن استخراج می21جداکننده جمالت

شان ها برای ن، این کاراکتر با دیگر توکن"."گیرد. در اینجا باید توجه شود که مثالً برای کاراکتر عنوان کاراکترهای جداکننده جمالت در نظر می

 متن اتفاق نیافتاده باشد، زیرا در این حالت نشانگر پایان جمله نیست.دادن اختصار و یا به همراه اعداد در 

 یابی و لم یابیریشه -1-1

سازی یکپارچه و سازی اشکال مختلف یک کلمهبه منظور یکساناین فرآیند  .استای آنها ای و پایهریشه شکلفرآیند تبدیل کلمات به  21یابیریشه

اصلی آن کلمه نیست بلکه هدف جایگزینی یک کلمه نماینده به جای تمامی کلمات مرتبط و  عنی ریشهکلمات به م شود. در اینجا ریشهانجام می

به ظاهر خانواده اما هم شود ماشین با دو کلمهپردازش متن، اهمیت بسیاری دارد چرا که باعث مییابی کلمات در معنی در متن است. ریشههم

یاب برای مثال کلماتی همچون یک الگوریتم ریشه .ای هیچ ارتباطی با هم ندارند، برخورد ننمایدریشهای که از لحاظ ، مانند دو کلمهمتفاوت

”fish”, “fished”, “fishing“  و”fisher“ را با کلمه ”fish“ 22توان به الگوریتم الوینزیاب میهای ریشهنماید. از جمله الگوریتمجایگزین می 
(Lovins, J.B. 1968) 23و پُرتر(Porter, M.F. 1980) .اشاره نمود 

ها معموالً با حذف یابتری به مسئله یافتن ریشه یک کلمه دارد. ریشهیابی است با این تفاوت که رویکرد پیچیدهمشابه با ریشه 24یابیلم

ها با استفاده از یک فرهنگ لغت، ابییابند در حالیکه لمها در کلمات مشتق، ریشه کلمات را می"وند"کاراکترهای آخر کلمات و گاهی اوقات حذف 

ها ابیشود. در واقع ریشهسعی در یافتن شکل پایه و  فرم دیکشنری کلمه دارند، که لم نامیده می 22و نقش کلمه درجمله 24شناسی کلمهتحلیل ریخت

 لمه که وابسته به نقش کلمه در جمله استتوانند بین معانی مختلف یک کبدون آگاهی از متن سعی در یافتن ریشه کلمات دارند و در نتیجه نمی

یاب قادر به را در جمله داشته باشد. در این حالت ریشه "مردن"و یا فعل  "مَردم"تواند نقش اسم می "مردم"تفاوت قائل شوند. برای مثال واژه 

 نماید.یاب با توجه به متن شکل درست واژه را شناسایی میشناسایی شکل درست نیست در حالیکه لم

 گذاری اجزای کالمبرچسب -1-9

ب باشد. برچسها در جمله مییک متن بر اساس نقش آن های تشکیل دهندهکلمات و نشانه ، عمل انتساب برچسب به27گذاری اجزای کالمبرچسب

ها زدایی از برچسبعمل ابهام کالماجزای گذاری متفاوتی دارند. بنابراین برچسبنقش  ،های مختلفکلمات در جایگاهبسیاری از کلمات مبهم است زیرا 

 .های پردازش زبان طبیعی می باشدبا توجه به متن مورد نظر است. برچسب گذاری واژگانی عملی اساسی برای بسیاری از حوزه

ای مونه. ن22ده استدر دانشگاه استنفورد نوشته ش 2114دهد در سل گذاری اجزای کالم را انجام میبرچسبافزارهای رایگانی که عمل یکی از نرم
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 است.( آمده1برچسب گذاری اجزای کالم توسط این نرم افزار در شکل )از 

 
 گذاری یک متنای از برچسبنمونه:  1شکل 

 شبکه واژگان احساسی -1-4

در یکی از  هاواژهابتدا شوند. بندی میهای مختلف از نظر معنایی دستهیک پایگاه داده لغوی است که در آن واژه 29یا وردنت شبکه واژگان

ها با استفاده از روابط مجموعه مترادف. شوندبندی میگروه 31معنیهم هایمجموعهو سپس در  گیرندقرار میهای اسم، فعل، صفت و قید دسته

 شوند.های واژگانی به یکدیگر پیوند داده میمفهومی و وابستگی -معنایی

های مترادف وردنت، سه نمره بندی احساسات است که به هر یک از مجموعهکاوی و طبقهیک منبع لغوی برای عقیده 31شبکه واژگان احساسی

 توان به هر واژه یک برچسب احساسی اختصاص داد.ها میدهد. با توجه به این نمرهمثبت، منفی و عینی را نسبت می

 رویکرد پیشنهادی -9

های مثبت و منفی است. در رویکرد پیشنهاد شده عالوه بندی آن به دستهسی متن داده شده و طبقهکاوی هدف تعیین گرایش احسادر عقیده

های کاال که بیشتر مورد توجه مشتریان قرار گرفته است نیز استخراج شده است. بر تعیین گرایش احساسی مجموعه نقدها، آن دسته از ویژگی

 ترین پارامترهای مورد توجه مشتریان آگاهی یابند. دهد که از مهمامکان را میها این ها، به تولیدکنندهاستخراج این ویژگی

های کاال، ها، استخراج ویژگیپردازش دادهشان داده شده است شامل مراحل پیش( ن2سیستم پیشنهادی در این مقاله همانطور که در شکل )

 شوند.ر یک از این مراحل به تفصیل بیان میبندی است. در ادامه ههای احساسی و طبقهنگاشت واژگان به دسته

 هاپیش پردازش داده -9-1

 32سایت ایپینیونزاز وب 2114مجموعه داده مورد استفاده در این تحقیق شامل نقدهایی در مورد کتاب، فیلم و کاالهای تجاری است که در سال 
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Synset 30 
SentiWordNet 31 
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www.ncies.ir 

5 

 اهدومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1931اسفند  7و  6

 گروه مهندسی صنایع 

شوند. هر دسته شامل کتاب، ماشین، کامپیوتر و ... تقسیم می ت دستهنقد هستند که به هش 411ها شامل اند. این دادهدانلود شده 33توسط جک گریو

 نقد منفی در مورد محصول مورد نظر است.  24نقد مثبت و  24

شود. این شوند و اطالعات مورد نیاز از آنها استخراج میها برای مرحله بعدی آماده میها، دادهپردازشای از پیشدر این مرحله با اعمال دسته

گذاری اجزای یابی و برچسبیابی و لمپذیرند شامل جداکردن کلمات و جمالت، ریشهها که بر روی هر نقد به صورت جداگانه صورت میپردازشپیش

 باشند.کالم می

 

 های کاالاستخراج ویژگی  -9-1

دسته ها برای هر هشت ترین ویژگیاند و به عبارتی مهمهای کاال که کاربران نظرات بیشتری راجع به آنها دادهدر این بخش آن دسته از ویژگی

آن دسته  (Eairinaki, M., Pisal, S. & Singh, J. 2012)توجه به ایده ارائه شده در مرجع ها با شوند. برای استخراج این ویژگیکاال استخراج می

. در مهم کاال هستندهای ها، با احتمال بیشتری جزء ویژگیاند به نسبت سایر اسمها نظرات بیشتری راجع به آنها بیان نمودهها که نویسندهاز اسم

زن اجزای کالم مشخص شده ها با کمک برچسب نقش هر کلمه که در مرحله قبل توسط برچسبواژه 34نتیجه به جای در نظر گرفتن تعداد تکرار

 . به این صورت کهشوندهای آن کاال استخراج میهای کاال به صورت جداگانه ویژگیگیریم. برای هر یک از دستهاست، اسامی و صفات را در نظر می

ترین اسم گیریم. و برای هر صفتی که در آن جمله وجود دارد، نزدیکبرای هر نقد در مجموعه نقدهای کاال، هر جمله موجود در آن نقد را در نظر می

برابر با صفر در  34امتیازیدا کند. برای هر اسم در ابتیابیم. این اسم به احتمال زیاد همان اسمی است که صفت آن را توصیف میبه آن صفت را می

یابد. پس از اتمام پردازش تمامی نقدها برای برای هر اسم به ازای هر صفتی که آن را توصیف نموده یک واحد افزایش می امتیازگیریم. این نظر می

 د.شونهای کاال انتخاب مینوان مهمترین ویژگیبه ع امتیازها با بیشترین آنها وجود دارد. اسم امتیازاتیک مجموعه از اسامی و  ،هر دسته از کاالها

آنها برای هر کاال درج شده  امتیاز( نتیجه اعمال الگوریتم بر روی نقدها برای هر یک از کاالها آمده است. ده ویژگی برتر بر اساس 1در جدول )

دارند.  های محصولها اشاره به ویژگیکامپیوتر تمامی ویژگی شود. برای مثال در مورد کاالیاست. با توجه به نتایج، دقت باالی الگوریتم مشاهده می

 هم اشاره به کامپیوتر دارد. ”thing“حتی واژه 
                                                           

Jack Grieve 33 
frequency 34 
score 35 

 پردازشپیش 

های  استخراج ویژگی 

 کاال

مقایسه نتایج   

 بندیطبقه

 طبقه بندی

های مجموعه داده

 نقد کاال

های واژگان به دسته نگاشت 

 احساسی
 شبکه واژگان احساسی

 فلوچارت سیستم پیشنهادی:  1شکل 
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 کاالهاهای دستهبرای هر یک از  های نتیجه شدهویژگی:  1جدول 

 های کاالویژگی کاال

 … ,Book, story, time, plot, character, novel, year, life, thing, thriller کتاب

 … ,Car, seat, engine, transmission, ride, system, power, styling, model, quality ماشین

 … ,Computer, drive, screen, machine, pc, software, mouse, keyboard, thing, memory کامپیوتر

 … ,Cookware, steel, pan, set, heat, popcorn, pot, dishwasher, cooking, piece وسایل آشپزخانه

 … ,Room, hotel, time, pool, resort, service, thing, place, floor, food هتل

 … ,Movie, film, opinion, story, time, year, character, performance, way, comedy فیلم

 … ,Beat, track, album, song, production, verse, rap, flow, matter, music موسیقی

 … ,Phone, quality, handset, unit, battery, system, answering, voice, problem, sound تلفن

 های احساسی و طبقه بندینگاشت واژگان به دسته  -9-9

شود. برای هر موجود در آن جمله در نظر گرفته میها و قیدهای ها، صفتدر این مرحله برای هر یک از جمالت موجود در یک نقد، اسامی، فعل

شود و در صورتیکه آن واژه در شبکه موجود باشد، برچسب احساسی آن استخراج وجو میهای ذکر شده در شبکه واژگان احساسی جستیک از واژه

ها گیرد. برای هر نقد مجموع امتیازات این واژهمی[ -3,3شود. هر واژه متناسب با برچسب احساسی اختصاص داده شده به آن، امتیازی در بازه ]می

 د.شوبندی میصورت در دسته منفی طبقه در آن نقد محاسبه شده و در صورتیکه بزرگتر از صفر باشد آن نقد در دسته مثبت و در غیر این

 ,Taboada)با نتایج به دست آمده در مرجع ( آمده است. در مقایسه2بندی بر روی هر یک از مجموعه نقدهای کاال در جدول )نتایج دقت طبقه
M. & Grieve, J. 2004)   بندی رویکرد پیشنهاد شده واضح است.بندی را بر روی همین مجموعه داده انجام داده است، بهبود نتایج طبقهکه طبقه 

 دقت طبقه بندی برای هر کاال:  1جدول 

 میانگین دسته منفی دسته مثبت کاال

 %42 %42 %44 کتاب

 %22 %42 %21 ماشین

 %71 %24 %72 کامپیوتر

 %72 %21 %24 وسایل آشپزخانه

 %22 %42 %21 هتل

 %21 %42 %72 فیلم

 %71 %24 %72 موسیقی

 %72 %24 %21 تلفن

 %22 %42 %74 تمامی کاالها
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 نتیجه و جمع بندی -4

بندی مجموعه های نقد کاال ارائه شده است. در روش پیشنهادی عالوه بر طبقهای از دادهمجموعهکاوی در در این مقاله، یک روش برای عقیده

 های نقد، صفات بیشتری برایها از میان اسامی که نویسندههای کاال برای هر یک از کاالهای نقد شده استخراج شده است. این ویژگینقدها، ویژگی

مشخص  هاست. در نتیجهدهنده دقت بسیار باالی این روش در انتخاب ویژگیشده است. نتایج بدست آمده نشاناند انتخاب توصیف آنها استفاده کرده

ای مبتنی ههایی که تعداد بیشتری از صفات برای توصیف آنها استفاده شده است بسیار بهتر از روشهای کاال بر مبنای اسماست که استخراج ویژگی

بندی نقدها بر اساس بار احساسی واژگان موجود در سند صورت پذیرفته است. نتایج نشان دهنده . در نهایت طبقهکندها عمل میبر فرکانس واژه

 های پیشین است.بندی به نسبت روشبهبود نتایج طبقه

نمود. با  بندی بررسینتایج طبقهتوان با طراحی شبکه واژگان احساسی جداگانه برای هر دسته کاال، تاثیر آن را بر بهبود در ادامه این تحقیق می

اند موجب توتوجه به اینکه بار احساسی یک واژه در نقدهای کاالهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، طراحی شبکه واژگان احساسی برای هر کاال می

 بندی گردد.بهبود نتایج طبقه
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