
 

دار مکاتبات      نویسندة عهده                                                                                                                                           Corresponding author  

  :42/9/8139تاریخ ارسال مقاله   2/3/1400 پذیرش:تاریخ  :7/7/1140 تاریخ انتشار  52پیاپی  2شمارة  1140سال                       پژوهشی :وع مطالعهن 

107 

 های تحلیل احساسمروری بر روش

 در متون فارسی 

 3مریم حورعلی و  2،  محمدرضا ولوی*1زینب رجبی
 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، تهران، ایران1

 ، تهران، ایرانمالک اشتر یدانشگاه صنعت وتر،یبرق و کامپمجتمع 3و 2

 

 

 

 

 چکیده
خبری، افراد  تارنماهایتجارت الکترونیکی و  تارنماهایر و افزایش  نظرات کاربران در های اجتماعی مانند توییتگیر رسانهبا رشد چشم

 هایروشتحلیل احساس یکی از  .کنندگیری خود استفاده میها برای تصمیمای از نظرات در این رسانهطور فزایندهها بهو سازمان

مختص به  هاینیازمندیگرفته است. تحلیل احساس روی هر زبانی  های اخیر مورد توجه قرارکه در سال استتحلیل نظرات کاربران 

. متون استرو هروب هاییمحدودیتطور مستقیم در زبان فارسی با ها، ابزارها و منابع زبان انگلیسی بهکارگیری روشهخود را دارد و ب

که متفاوت از زبان انگلیسی  هستنداحساس های خاص تحلیل های خاصی دارند که نیازمند روشبه زبان فارسی ویژگیشده نوشته

 . است

گیرد. های تحلیل احساس که روی متون به زبان فارسی انجام شده است، مورد بررسی و مقایسه قرار میپژوهش ،در این مقاله

ههای بروش شود که مروری روی. در ادامه تالش میشودمیابتدا رویکردهای تحلیل احساس، وظایف و سطوح تحلیل احساس تشریح 

د. همچنین شوشده در زبان فارسی روشن شده برای وظایف تحلیل احساس متون فارسی انجام شود و جایگاه کارهای انجامکارگرفته

شده برای تحلیل احساس متون فارسی معرفی شده است. در نهایت با توجه به مطالعات انجام گرفته روی ای ایجاد و منتشرمنابع داده

هایی که در زبان فارسی به آن پرداخته نشده را برشمرده و نقشه راهی برای های تحلیل احساس، مسائل و چالشتآخرین پیشرف

 .شودمیپردازش متون فارسی ارائه  یندههای آپژوهش
 

 بندی قطبیت، مجموعه داده های تحلیل احساس، زبان فارسیکلیدی:  تحلیل احساس، نظرکاوی، طبقه واژگان
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Abstract 
With the explosive growth of social media such as Twitter and Instagram, reviews on e-commerce 

websites, and comments on news websites, individuals and organizations are increasingly using 

analyzing opinions in these media for their decision-making and designing strategies. Sentiment analysis 

is one of the techniques used to analyze users' opinions in recent years. The Persian language has 

specific features and thereby requires unique methods and models to be adopted for sentiment analysis, 

which are different from those in English and other languages. This paper identifies the characteristics 

and limitations of the Persian language. Sentiment analysis in each language has specified prerequisites; 

hence, the direct use of methods, tools, and resources developed for the English language in Persian has 

its limitations.  

The present study aims to investigate and compare previous sentiment analysis studies on Persian 

texts and describe views presented in articles published in the last decade. First, the sentiment analysis 

levels, approaches, and tasks are described. Then, a detailed survey of the applied sentiment analysis 
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methods used for Persian texts is presented, and previous works in this field are discussed. The 

advantages and disadvantages of each proposed method are demonstrated. Moreover, the publicly 

available sentiment analysis resources of Persian texts are studied, and the characteristics and 

differences of each are highlighted. 

As a result, according to the recent development of the sentiment analysis field, some issues and 

challenges not being addressed in Persian texts are listed, and some guidelines are provided for future 

research on Persian texts. Future requirements of Persian text for improving the sentiment analysis 

system are detailed. 

 

Keywords: Sentiment Analysis, Opinion Mining, Sentiment Classification, Sentiment Data Resource, 

Persian Language 
 

 مقدمه -1
های های اجتماعی و سایتامروزه با گسترش شبکه

نقدوبررسی، محتوای زیادی توسط کاربران در اینترنت 

شده توسط کاربران شود. تحلیل محتواهای تولیدتولید می

کاربردهای سودمندی از قبیل بررسی رفتار مشتری، 

وکار و تجارت الکترونیک کاربران، بهبود کسب سنجیذائقه

 . [1] را دارد

حوزه مطالعاتی است  1نظرکاوی تحلیل احساس یا 

و تمایالت  هاها، گرایشکه در آن نظر، احساس، ارزیابی

د محصوالت، هایی ماننافراد نسبت به موجودیت

ها، موضوعات و ها، افراد، قضیه، سازمانهاسرویس

. در این [2,3] گیردهریک مورد تحلیل قرار می هایویژگی

پژوهش عبارات نظرکاوی و تحلیل احساس به یک معنا 

شده و همچنین در ادبیات فارسی اصطالحات  کارگرفتهبه

ین کاوی نیز برای اکاوی و عقیدهتحلیل سنجمان، اندیشه

های شده است. تحلیل احساس با حوزه استفادهحوزه 

مختلف مانند بازیابی اطالعات، پردازش زبان  پژوهشی

کاوی، علوم شناختی محاسباتی و تحلیل طبیعی، داده

 های اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. شبکه
 

 
 "تحلیل احساس"تعداد اسناد و ارجاعات مربوط به (: 1-شکل)

 [4] 2016تا  2003های بین الدر س  WoSطبق آمار 
(Figure-1): The number of documents and citations related 

to ‘sentiment analysis’ filed according to the WoS 
 (2003–2016). 

 

 2تحلیل احساس پژوهشیهای اخیر حوزه در سال

تعداد  (1). در شکل [4,5]رشد قابل توجهی داشته است 
 

1 Opinion mining 
2 Sentiment analysis 

 ت مربوط به حوزه تحلیل احساس طبق آماراسناد و ارجاعا

WoS نشان داده شده است 2016تا  2003های بین سال 

. روند روبه رشد ارجاعات به مقاالت تحلیل احساس در [4]

 . استگیر موضوع دهنده اهمیت چشمهای اخیر نشانسال

های ها مرورکلی بر روی روشتعدادی از پژوهش
که تمرکز آنها روی  ]6-[10 اندتحلیل احساس انجام داده

بر عالوه ،شده برای متون انگلیسی بوده استهای ارائهروش
مروری روی تحلیل  [11] و همکارانش Boudadآن 

اند، ولی تاکنون مروری روی احساس در زبان عربی داشته
های تحلیل احساس در زبان فارسی انجام نشده پژوهش

کشورهای گران زبان فارسی مورد توجه پژوهش است.
و از طرفی تحلیل  استافغانستان، تاجیکستان و ایران 

المللی نیز شده به زبان فارسی در عرصه بینمتون تولید
مورد نیاز است و بسیاری از کشورها نیز نیاز به نتایج 

عنوان نمونه در تحلیل احساس در متون فارسی دارند. به
در  بستر تجارت الکترونیکی بسیاری از صاحبان برندها

خواهند در مورد میزان مقبولیت برند کشورهای دیگر می
دست بیاورند و برنامه هخود و رقبایشان در ایران اطالعات ب

ها از بازاریابی خود را گسترش بدهند. تعدادی از پژوهش
اند های چندزبانی تمرکز داشته، روی روش12]-[14 قبیل

ر همین ولی زبان فارسی در مجموعه آنها وجود ندارد. د
به دنبال این  رایانهگران علوم راستا، بسیاری از پژوهش

های تحلیل احساس متون هستند که بدانند پژوهش

فارسی در چه جایگاهی قرار دارند و چه کارهایی انجام 
های مانده است و خالءهایی باقیشده و چه چالش

ها وجود دارد و نیازمندی در کدام بخش ماندهباقی
بنابراین  ؛ها هستنده تحلیل احساس کدامپروژ پژوهشی

گیرد. شده در این مقاله مورد توجه قرار میپژوهش انجام
در زمینه تأثیرگذاری و  هاپژوهشاز دیرباز تاکنون 

احساسات، در بسیاری از علوم، مورد توجه قرار گرفته 
شناسی، جامعهشناسی، رواناست. علومی مانند زبان

بازاریابی و علوم ارتباطات در این  ، 3شناسی، علوم شناختی

گران در این . بسیاری از پژوهش[15] گیرنددسته قرار می

 

3 Cognitive science 
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خواهند از دستاوردهای حوزه تحلیل احساس می هاحوزه

بنابراین  است؛ند و زبان مورد نظر آنها فارسی کناستفاده ن
تحلیل احساس به آنها نیز کمک  هایروشمرور و بررسی 

-ین راستا، در این مقاله به بررسی روشخواهد کرد. در هم

پردازیم. شده در زبان فارسی و مقایسه آنها میهای استفاده
همچنین پوشش آنها را نسبت به آخرین مسائل و 
رویکردهای علمی تحلیل احساس مورد بحث قرار داده و 

در شده انجامنهایت پیشنهاداتی برای بهبود کارهای در
های علمی در این خرین پیشرفتزبان فارسی با توجه به آ

 حوزه خواهیم داشت.

های تحلیل احساس متون محدودیت 2در بخش 

سطوح  3خواهد شد. در بخش فارسی از سه زاویه بیان 

رویکردهای تحلیل  4مختلف تحلیل احساس، در بخش 

 وظایف تحلیل احساس مرور 5احساس و در بخش 

تون های ارائه شده برای مروش 6. در بخش شودمی

 7فارسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش 

ایجاد واژگان حسی مورد مقایسه قرار گرفته  هایروش

استاندارد و در  1هاینیز پیکره 8شده است. در بخش 

به مسائل و  9دسترس زبان فارسی را تشریح و در بخش 

های تحلیل احساس در زبان فارسی پرداخته و خالء

نهایت نیز در بخش ه خواهیم داد. درپیشنهاداتی برای آیند

 گیری خواهیم کرد. نتیجه 10
 

های تحلیل احساس محدودیت -2

 متون فارسی 
 های پیش پردازشیمحدودیت -1-2

باشد که بر عکس حرف الفبا می 32زبان فارسی حاوی 

شود. زبان زبان انگلیسی از سمت راست به چپ نوشته می

خود را دارد که متفاوت  فارسی ساختار و گرامر مختص به

ها است. در پردازش زبان طبیعی پیش از دیگر زبان

، واژه4یاب، جمله3یاب، ریشه2یابگرهایی مانند لمپردازش

وجود دارد  7، عبارت یاب6، برچسب زن ادات سخن5یاب

گیرد. که همگی در تحلیل احساس مورد استفاده قرار می

با دقت بهتری انجام ها در زبان فارسی پردازشهر چه پیش

. استشود، پایه مناسبی برای مراحل بعدی م

، وجود کلمات مرکب در این زبان استخراج کهایننخست
 

1 Corpus 
2 Lemmatizer 
3 Stemmer 
4 Sentence tokenizer 
5 Tokenizer 
6 Part of speech (POS) tagger 
7 Chunker 

، "کنندهپرداخت"کلمه را سخت کرده است، کلماتی مانند 

دارای فاصله هستند و تشخیص آن از  "کنندهپشتیبانی"

ات ، کلمکهایندومکلمات جدا نیاز به دقت بیشتر دارد. 

و غیررسمی در زبان اندک نیستند و باید در  8ایمحاوره

، "واسه"های متناسب آن لحاظ شود.تحلیل احساس روش

ای هایی از کلمات محاورهنمونه "فک کنم"، "تاپارولپ"

، کهاینسومشود. است که در متن نظرات بسیار دیده می

شناسایی  "هایکتاب"فاصله در کلماتی مانند وجود نیم

ها را متفاوت کرده است و کاربران هنگام نوشتن ژهوا

بنابراین برای  ؛کنندفاصله استفاده نمینظرات از نیم

هایی با در زبان فارسی نیازمند روش 9تشخیص کلمات

 دقت بیشتر هستیم.

 Basiri  و همچنین  [16]و همکارانشAsgarian  و

های مختص زبان فارسی پردازشاثر پیش [17] همکارانش

ر مسئله تحلیل احساس فارسی را مورد بررسی قرار د

اند. از دهکریید أها را تپردازشثیرگذاری پیشأو ت اندداده

پردازشی قوی که در زبان فارسی ابزارهای پیش جاییآن

مانند زبان انگلیسی در دسترس نیست، ممکن است بعضی 

های تحلیل احساس که در زبان انگلیسی به دقت روش

اند در زبان فارسی به همان نتایج دست دهخوبی رسی

های ها یا ویژگینیابند. همچنین ممکن است برخی روش

بندی متون در زبان انگلیسی برای طبقهآمده دستبه

کارایی الزم را در زبان فارسی نداشته و نیازمند اصالحات 

 شدن باشند.ثر واقعؤگیری برای مچشم
 

 محدودیت وابستگی به فرهنگ -2-2
 11بندی نظرو طبقه 10له دیگر در تعیین قطبیتأمس

ذهنیت افراد و طرز تفکر جامعه است. ذهنیت افراد نسبت 

. استها و کلمات متفاوت بودن واژهبه مثبت و منفی

ای در تعیین مثبت و یا های هر جامعهفرهنگ و ویژگی

ثیرگذار است. معیار بدی و خوبی در هر أبودن نظر تمنفی

اوت از جامعه دیگر است. ممکن است در ای متفجامعه

ای دیگر ای مثبت در نظرگرفته و در جامعهای کلمهجامعه

ای ، یا جمله از نظر جامعه[18] شودمنفی یا خنثی تلقی 

ای دیگر قضاوت مثبت نسبت به موضوعی و از نظر جامعه

زبان انگلیسی  12. منابع واژگان حسیشودمنفی تلقی 

ولی  ؛کنندمییین قطبیت کمک بسیار زیادی در تع

اند در حالیمنابع به طور عمومی ایجاد شده کهایننخست
 

8 Colloquial word 
9 Tokenize 
10 Polarity detection 
11 Sentiment classification 
12 Sentiment lexicon resource 
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های دارای ای اصطالحات، عبارات و کنایهکه هر جامعه

ها و ، ذهنیتکهایندومقطبیت مخصوص به خود را دارد. 

یک نظر نقش  های یک جامعه در قطبیتارزش

ایرانی  عنوان نمونه در فرهنگدارد. به کنندهتعیین

شود ولی در فرهنگ مثبت تلقی می "تبعیت از والیت"

بنابراین نیازمند  ؛دیگری برای آن قطبیت لحاظ نشود

شده به عناصر آن، منابعی هستیم که قطبیت نسبت داده

متناسب با فرهنگ جامعه ایران باشد. منابع حسی 

انگلیسی و ترجمه آنها به زبان فارسی ممکن است از نظر 

ویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی در تضاد و از قطبیت به

 کیفیت الزم برخوردار نباشد.
 

 

 

 های استانداردمحدودیت منابع و پیکره -3-2
های تحلیل احساس به متون، جمالت و یا در روش

 که دارای برچسب قطبیت هستند، نیاز داریم. هاییواژه

های های دارای برچسب قطبیت نقش کلیدی در روشداده

های های یادگیری شبکهدگیری بانظارت دارند. روشیا

اند نیز نیاز تازگی عملکرد خوبی داشتهعصبی عمیق که به

عالوه بر این  ؛دار با حجم زیادی دارندهای برچسببه داده

های ترکیبی که از منابع واژگان حسی در کنار روش روش

طور چشمکنند باعث افزایش دقت بهیادگیری استفاده می

های این حوزه بنابراین از دیگر چالش ؛شوندیری میگ

دار مورد های برچسببودن تهیه دادهبربه هزینه توانمی

د. در زبان انگلیسی کرهای نظارتی اشاره نیاز در روش

ولی در زبان فارسی هنوز  ،منابع مناسبی تهیه شده است

های نیازمند ساخت چنین منابعی هستیم. ساخت پیکره

رد نظرات کاربران در سطح جمله، در سطح ویژگی استاندا

و در سطح سند به همراه برچسب قطبیت آنها از 

گران در زبان فارسی بوده بسیاری از پژوهش هایدغدغه

 است.

گران برای هایی که پژوهشیکی دیگر از دغدغه

تحلیل متون فارسی دارند، ساخت منابع واژگان حسی 

در یک زبان و گذاری واژگان حسی . برچسباست

گذاری برای واژگان دامنه خاص بسیار همچنین برچسب

عالوه بر این در بسیاری از  است؛بری کار پرزحمت و زمان

ها کافی گذاری واژههای تحلیل احساس برچسبروش

و حتی نتایج  2، مفاهیم 1نیست و بهتر است الگوهای زبانی

یابی به کارایی بیشتر برای دست 3تجزیه وابستگی

 شوند. گذاریبرچسب

 

1 Linguistic pattern 
2 Concept 
3 Dependency parsing 

 سطوح مختلف تحلیل احساس -3
شود میها، تحلیل احساس در سه سطح انجام در پژوهش

[2]: 

 تحلیل احساس در سطح سند 

در تحلیل احساس در سطح سند کل سند مورد 

گیرد و  قطبیت مثبت یا منفی سند قرار می بندیطبقه

 نهساماشود. مانند نقد و بررسی یک محصول که تعیین می

کند که آیا کاربر با نقد و بررسی مطرح شده تعیین می

رفته نظر مثبت یا منفی نسبت به محصول دارد. در همروی

این سطح، فرض بر این است که در سند فقط در مورد 

یک موجودیت )مانند محصول( نظر داده شده است. 

هایی که بنابراین تحلیل احساس در این سطح برای ارزیابی

  کنند ارزشی ندارد.یت را باهم مقایسه میدو موجود

 تحلیل احساس در سطح جمله

گیرد و مثبت، در این سطح، جمالت مورد بررسی قرار می

 شود.  بودن جمله تعیین میمنفی یا خنثی

 تحلیل احساس در سطح جنبه/ویژگی

کشف  طوردقیقبههای سطح سند و سطح جمله تحلیل

وست دارند و چه چیزی را کند که افراد چه چیزی را دنمی

بندی ها را با دانهدر سطح ویژگی تحلیل .دوست ندارند

های سطح جنبه، سطح شود. به تحلیلانجام می 4ریز

شود. در بسیاری نیز گفته می 5ویژگی یا مبتنی بر ویژگی

های از کاربردها، هدف نظر توسط موجودیت و یا جنبه

هدف از این  بنابراین ؛شودمختلف موجودیت تعیین می

ها و سطح از تحلیل، شناسایی قطبیت نسبت به موجودیت

کیفیت تماس  "عنوان مثال، جملهبه های آن است،یا جنبه

دو  "گوشی خوب است ولی طول عمر باطری کوتاه است

کند طول عمر باطری را ارزیابی می و  جنبه کیفیت تماس

قطبیت نظر روی اولی مثبت ولی قطبیت روی دومی  که

طول عمر باطری هدف نظر  و  نفی است. کیفیت تماسم

های این سطح، خالصه هستند. براساس تحلیل

های ها و جنبهاز نظرات در مورد موجودیتیافته ساخت

تواند تولید شود، که متن بدون ساختار را به داده آنها می

تواند برای همه نوع کند و میتبدیل مییافته ساخت

 ی مورد استفاده قرار گیرد.کمی و کیف هایتحلیل
 

 رویکردهای تحلیل احساس -4
دسته  چهاررویکردهای تحلیل احساس به طورکلی به 

رویکرد مبتنی بر واژگان حسی،  [19] شوندتقسیم می
 

4 Finer-grained 
5 Feature-based 
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رویکرد یادگیری ماشین، رویکرد مبتنی بر مفهوم و رویکرد 

ترکیبی. مبنای رویکردهای مبتنی بر واژه، حضور کلمات 

کننده ترین عامل تعیینیت آنها است. مهمحسی و قطب

که به آنها  است 1قطبیت در تحلیل احساس، واژگان حسی

شود. واژگان حسی به کلماتی نیز گفته می 2کلمات نظر

شود که برای بیان احساسات مثبت یا منفی مورد گفته می

 عنوان مثال از کلماتی مانندبه. [2] گیرداستفاده قرار می

توان نام برد. در همین حشتناک و بد میخوب، عالی، و

راستا، منابع واژگان حسی، به همراه قطبیت هرکدام از آنها 

های نظرکاوی تدارک دیده شده است. قطبیت برای روش

متن بر اساس قطبیت مجموع کل واژگان حسی مثبت یا 

نامه حسی شود. واژهمنفی موجود در یک متن تعیین می

ت و عبارات که امتیازات منفی و ای از کلماشامل مجموعه

در مقایسه با  .استمثبت به آنها اختصاص داده شده 

رویکرد یادگیری ماشین، روش مبتنی بر واژه یک روش 

مناسب برای تحلیل احساس است، زیرا در آن منابع 

های داده شود و به برخی از مجموعهکمتری استفاده می

نامه این، از واژه عالوه بر نویسی شده نیازی ندارد.حاشیه

منظور ایجاد توان در رویکرد یادگیری ماشین بهحسی می

با این حال، یک  های حسی نیز استفاده کرد.ویژگی

رویکرد مبتنی بر واژه از عدم پوشش واژگان حسی در یک 

برد. در مقایسه با رویکرد مبتنی برواژه، متن رنج می

ترین متداولرویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین از 

بندی احساس یادگیری ماشین برای طبقه هایالگوریتم

رویکردهای یادگیری ماشین تحلیل  .کنداستفاده می

، 3شیوه یادگیری با نظارتبه سه  تواندمیاحساس 

نظارتی انجام شود. در بین و  نیمه 4یادگیری بدون نظارت

آمیزتری این سه شیوه، یادگیری با نظارت به نتایج موفقیت

های با نظارت از حجم زیادی از یافته است. روش دست

ها که از قبل برچسب قطبیت خورده است استفاده داده

نظر با استفاده از یادگیری با نظارت بندی طبقهکنند. می

 ردةبه دو  5بندیله طبقهأعنوان یک مسبه طورمعمولبه

های آموزشی و مثبت و منفی فرموله شده است. داده

ور معمول برای نقد و بررسی محصول مورد طآزمایشی به

له أ. از آنجا که این موضوع یک مسگیردمی استفاده قرار

، از هر روش یادگیری با نظارت استبندی متن مطبقه

بند عنوان مثال، طبقهتواند استفاده شود، بهموجود می

 [22] و بیشینه آنتروپی. مقاله SVM [20,21]بیزین ساده، 
 

1 Sentiment Lexicon 

2 Opinion words 
3 Supervised Learning 
4 Unsupervised Learning 
5 Classification problem 

بندی این رویکرد را برای طبقه بارنخستینبرای 

فیلم به دو دسته نظرات مثبت و منفی  هاینقدوبررسی

بند بیزین ساده و  بکارگرفته است. در این مقاله طبقه

SVM کارگرفته شده و ازهب unigram کلمات  کیسه و

در  .بندی قطبیت استفاده شده استویژگی طبقهعنوان به

های دیگر و یبعدی، بسیاری از ویژگ هایپژوهش

 گرانپژوهشیادگیری توسط تعداد زیادی از  هایالگوریتم

مانند دیگر کاربردهای یادگیری  مورد آزمایش قرار گرفت.

بندی نظر مهندسی ماشین با نظارت، کلید طبقه

های ثر است. برخی از ویژگیؤهای ماز ویژگی ایمجموعه

واژگان : [2,3] عبارتند از گرانشده توسط پژوهشاستفاده

حسی، عبارت و نرخ رخداد آن، ادات سخن، قوانین نظرات، 

دهنده معنا(، وابستگی )تغییر 6احساس هایدهندهشیفت

 نحوی.

 ها روش بدون نظارت را پیشبرخی پژوهش

، از آنجا که [23] عنوان نمونه در پژوهشبه. اندگرفته

بندی احساسات واژگان حسی فاکتور غالب برای طبقه

لمات و عبارات حسی ممکن است برای هستند، ک

ای بدون نظارت استفاده احساسات در شیوه بندیطبقه

بندی را بر اساس برخی شده است. در این مقاله طبقه

الگوهای نحوی ثابت که به احتمال زیاد برای بیان نظرات 

دهد. الگوهای نحوی بر مورد استفاده قرار گیرد، انجام می

در  .ن تشکیل شده استادات سخ هایاساس برچسب

احتمال رخداد الگوی نحوی را  PMIادامه با کمک معیار 

در  استنامه حسی که دارای قطبیت روشن به واژه

 شود. آموزشی محاسبه می هایداده

های با نظارت عملکرد خوبی را از خود نشان روش

ولی مشکل آنها این است که نیاز به حجم داده  ؛اندداده

باالیی دارند. به همین دلیل  ةشدگذاریبرچسب

در  [24] نظارتیهای نیمهبه سراغ روش گرانپژوهش

های تحلیل احساس که نیاز به حجم کمتری از داده

 اند.برچسب خورده دارند رفته

Cambria  [19,25,26] دسته سومی به این

تحلیل احساس در سطح ده است که کراضافه  بندیدسته

تحلیل احساس در سطح  هاینام دارد. روش 7مفهوم

مفهوم، روی تجزیه و تحلیل معنایی متن از طریق استفاده 

تمرکز دارند، که  های معنایییا شبکه شناسیاز هستان

اجازه تجمیع اطالعات مفهومی و عاطفی در ارتباط با 

های دهند. با تکیه بر پایگاهرا می  نظرات زبان طبیعی

 

6 Sentiment shifters 
7 Concept-level sentiment analysis 
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استفاده از کلمات  هایی ازبزرگ دانش معنایی، چنین روش

صورت کورکورانه و شمارش تعداد کلمات کلیدی به

های ضمنی دوری گزیده، و به جای آن به ویژگی رخدادهم

کنند. بر خالف در ارتباط با مفاهیم زبان طبیعی تکیه می

های مبتنی بر مفهوم قادر به های صرفاً نحوی، روشروش

شود، ای ظریف بیان میکه به شیوهتشخیص قطبیت

ها قادر به تشخیص قطبیت جمالتی که . این روشهستند

 هستند و تالش ،کننداحساسی منتقل نمی صراحتبه

طور ضمنی از طریق پیوند با دیگر مفاهیم به به کنندمی

 چارچوبقطبیت جمله دست پیدا کنند. 
CLSA(Concept-Level Sentiment Analysis) [27] 

حلیل احساس در های تچارچوبی است که برای روش

های تحلیل احساس روش شود.سطح مفهوم استفاده می

های قبلی به نتایج بندیدر سطح مفهوم در ترکیب با دسته

است بندی نظر دست پیدا کرده بهتری برای طبقه

 شدهیادرویکردهای ترکیبی، از رویکردهای  [28,29]

های هر قسم کنند و از مزیتترکیبی استفاده میصورت به

 برند.می هرهب

 

 وظایف تحلیل احساس -5
وظایف مهم که در تحلیل احساس مورد توجه قرار 

 :[7,27]عبارت است از  گیرندمی

 در این وظیفه متنی که حاوی نظر 1تشخیص ذهنیت :

شود. است از متنی که حاوی نظر نیست جداسازی می

 صورتبه متن بندیذهنیت، طبقه هدف تشخیص

 مقابل در یا حاوی نظر یجمالت ذهن به خودکار

. از این وظیفه تحلیل است خنثی یا و جمالت عینی

 جمالتی عینی و حذف جمالت شناسایی برای احساس

 د.کراستفاده  تواننظر و رأیی در آنها نیست می که

 تشخیص : بندی نظرتشخیص قطبیت یا طبقه

ترین و مشهورترین وظیفه در تحلیل قطبیت اساسی

 هاپژوهشکه در بسیاری از  . تا حدیاستاحساس 

طور به تحلیل احساسو  تشخیص قطبیتعبارت 

وظیفه تشخیص قطبیت شود. در جایگزین استفاده می

های با شود با روشبندی احساس تالش مییا طبقه

نظارت و بدون نظارت و یا مبتنی بر واژه، نظرات را در 

مثبت/منفی/خنثی  ردةمثبت/ منفی یا سه  ردةدو 

 د.کردی بنطبقه

 :یکی دیگر از وظایف  ایجاد منابع واژگان حسی

اساسی تحلیل احساس، ایجاد منابع واژگان حسی با 

های اخیر، ایجاد واژگان . در سالاسترویکرد مناسب 
 

1 Subjectivity detection 

های تحلیل احساس را به حسی حجم باالیی از پژوهش

کارگیری منابع واژگان هخود اختصاص داده است. ب

ژگان رایج است. همچنین حسی در روش مبتنی بر وا

بندی استفاده از واژگان حسی برای تقویت ویژگی طبقه

 .استپر رنگ مطورکامل بهدر رویکردهای ترکیبی، 

 در این وظیفه، هدف 2استخراج ویژگی یا جنبه :

های یک محصول، خدمات و ها یا ویژگیاستخراج جنبه

عنوان نمونه صفحه نمایش و باتری . بهاستغیره از متن 

 سه. تعداد هستندیک گوشی تلفن همراه  هایویژگی

پژوهش در زبان فارسی روی این وظیفه تمرکز 

پردازیم. گلپر که در اینجا به بررسی آنها می اندداشته

مدلی برای استخراج جنبه بر  [30]رابوکی و همکارانش 

اند. آنها در پژوهش اساس تکرار اسم در متن ارائه داده

د را بهبود داده و استخراج جنبه بر مدل خو [31]دیگر  

اند. و انتشار دوگانه مورد بررسی قرار داده اساس تکرار

خود روش  [32]آنها همچنین در پژوهش سوم 

استخراج جنبه بر اساس تجزیه وابستگی نحوی را 

پیشنهاد داده و به نتایج بهتری نسبت به دو روش قبل 

 اند. یافتهدست

 ین وظیفه نظرات : در ا3تشخیص نظرات جعلی

شود که خود حقیقی از نظرات جعلی جداسازی می
. داستمشتمل بر رویکردهای با نظارت و بدون نظارت 

دادن قرارله أواقع وظیفه تشخیص نظرات جعلی، مس
 .[33] استنظرات هرز و غیرهرز  ردةنظرات در دو 

 آمیز همیشه متوجه سخن طعنه: 4تشخیص کنایه

از طعنه فرد یا شیئی است. . هدف استکسی یا چیزی 
تواند خود نویسنده، مخاطب یا شخص ثالث هدف می

تواند معنای جمله را آمیز میباشد. وجود جمله طعنه
بنابراین ممکن باعث تفسیر  ؛کامل تغییر دهدطور به

اشتباه از جمله شود. با وجود اینکه طعنه و کنایه از 
د مطالعه شناسی به خوبی مورشناسی و زبانجنبه روان

ولی در علوم محاسباتی هنوز بسیار  ،قرار گرفته است
جای کار دارد. یکی از وظایف در تحلیل احساس 

 .استتشخیص کنایه 

 تحلیل  سامانهدر یک : هاکنندهمعکوس مدیریت

احساس، نفی نقش اساسی در تشخیص قطبیت دارد و 

تواند قطبیت را تغییر دهد. به عبارت دیگر، نفی می
قطبیت مثبت را به منفی و بالعکس تبدیل  ،تممکن اس

 سامانهرو، شناخت و مدیریت نفی در هر ایناز ؛کند
 ترینمهم ضروری است. تحلیل احساس

 

2 Feature extraction 
3 Fake review detection 
4 Sarcasm detection 
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های نفی مانند وجود کلمات و نشانه هاکنندهمعکوس

توان فقط به ولی نمی هستند،پیشوند نفی در افعال 
درک  د و نیازمندکرنفی اکتفا  هاینشانهکلمات و 

تری از متن داریم و مدیریت آن معنایی عمیق

 .[34] های خاص خود را داردپیچیدگی

 

شده برای ارائههای بررسی روش -6

 احساس متون فارسی تحلیل
های مختلفی در دنیا وجود دارد و هر زبانی دارای زبان

های باشد. به طورکلی روشخصوصیات مختص به خود می
های تحلیل ه طور خاص روشپردازش زبان طبیعی و ب

 [4] های زبان را در نظر بگیرد. پژوهشاحساس باید ویژگی
های تحلیل احساس را به هایی که بیشترین پژوهشزبان

کرده است که زبان انگلیسی،  یادخود اختصاص داده 
اسپانیایی، ترکی و چینی در صدر و زبان فارسی در این 

ر زبانی مختص به قرار ندارد. زبان فارسی ساختا فهرست
اشاره شد  درقبلهایی که خود دارد و همچنین محدودیت

. یک روش استشده های جدید اصالحدارد و نیازمند روش
های مختلف به برای یک وظیفه تحلیل احساس در زبان

یافته است. وظایف تحلیل های مختلفی دستنتایج و دقت
 (2)احساس در بخش قبل توضیح داده شد. در شکل 

های هرکدام نمایش ظایف تحلیل احساس به همراه روشو
، وظایفی را نشان رنگهای آبیخانهداده شده است. 

هایی را به خود که در زبان فارسی پژوهش دهدمی
اختصاص داده  است که این دو وظیفه اساسی تعیین 

، رنگسفیدهای خانه. استقطبیت و ایجاد واژگان حسی 
ای ررسی منابع مختلف، مقالهوظایفی هستند که پس از ب

که روی متون فارسی متمرکز شده باشد، یافت نشده 
های آینده تحلیل است، بنابراین بهتر است در پژوهش

احساس متون فارسی به آنها پرداخته شود. این وظایف 
بندی ذهنیت، تشخیص عبارتند از: تشخیص کنایه، طبقه
، رنگزردخانه . کنندهنظرات جعلی، مدیریت معکوس

دهد که تعداد وظیفه استخراج ویژگی یا جنبه را نشان می
انگشت شمار پژوهش در ارتباط با آن انجام شده است که 

 هایخانهدر بخش قبل توضیح داده شده است. 
هایی که در زبان فارسی برای دو وظیفه ، روش رنگنارنجی

اساسی تشخیص قطبیت و ایجاد واژگان حسی در منابع 
هبیش در زبان فارسی هم بوجود داشته و کمانگلیسی و

طور که در شکل دهد. همانکارگرفته شده است نشان می
ها، تشخیص قطبیت مبتنی بر شود، از بین روشدیده می

های متون فارسی مورد توجه قرار مفهوم در پژوهش
 نمایش داده شده است. رنگ سبزنگرفته شده که با 

 

 
 های آن.ف تحلیل احساس و روشبندی وظایدسته (:2-شکل)

(Figure-2): The categories of sentiment analysis tasks and their methods 
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 که در تحلیل احساس متون فارسی روی آنها پژوهش انجام شده است.  وظایفیآبی: 

 ای برای آنها یافت نشده است.هستند که پس از بررسی منابع مختلف مقاله وظایفیسفید: 

 که به تعداد انگشت شماری پژوهش در زبان فارسی روی آن انجام شده است. وظایفی: زرد

 کارگرفته شده است.هکه در زبان فارسی برای دو وظیفه تشخیص قطبیت و ایجاد واژگان حسی ب هاییروشنارنجی: 

 های متون فارسی مورد توجه قرار نگرفته شده است.که در پژوهش هاییروشسبز: 

 

آوری شده روی تحلیل های جمعبه پژوهش با توجه

احساس در متون فارسی و تمرکز آنها بر دو وظیفه 

بندی نظر و ایجاد منابع واژگان تشخیص قطبیت یا طبقه

حسی، در این مقاله این دو وظیفه اصلی و اساسی بیشتر 

های تواند گزینهمورد توجه قرار گرفته و بقیه وظایف می

 زبان فارسی باشد. گرانهشپژوبسیار مناسبی برای 

پژوهش روی تحلیل احساس در زبان  نخستین 

بنابراین در این  ؛انجام شده است 2012فارسی در سال 

مورد  2019تا  2012مقاله، مقاالت چاپ شده از سال 

بررسی قرار گرفته شده است و تمرکز روی مطالعه مقاالت 

. تعداد المللی و مقاالت معتبر داخلی بوده استمعتبر بین

شده در تحلیل احساس فارسی که عمدتاً روی مقاالت مرور

 21 اندبودهله تشخیص قطبیت و ایجاد منابع متمرکز أمس

آورده  (1)که گزارش جزئیات آن در جدول  استمقاله 

 شده است.
 

 شده برای تحلیل احساسآوریگردمقاالت (: 1-جدول)

 متون فارسی 

(Table-1): Collected articles for sentiment analysis in 
 Persian texts 

 تعداد مقاالت  زبان انشار انتشار  محل

 کنفرانس
 4 فارسی

 7 انگلیسی

 مجالت
 3 فارسی

 8 انگلیسی
 

Shams اولین پژوهش تحلیل  [35] و همکاران

اند. آنها انجام داده 2012احساس متون فارسی را در سال 

واژگان حسی با نام اقدام به ایجاد مجموعه اولیه 

PersianClues های حسی کرده و از ترجمه خودکار واژه

نامه در کنار لغت Subjectivity Cluesانگلیسی با نام 

اند. در این مقاله با رفع دهکرانگلیسی به فارسی استفاده 

خطاهای احتمالی و تصحیح واژگان حسی، مجموعه اولیه 

ادامه روش  سازی شده و دربرای مراحل بعدی آماده

ارائه شده  LDASAبا نام  1LDAتحلیل احساس مبتنی بر 

بندی قطبیت بدون نظارت با است. در این روش، طبقه

شود. استفاده از مجموعه اولیه و مبتنی بر موضوع انجام می

شود و برای قطبیت نسبت به هر موضوع مشخص می

 

1 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

شود. دهی میکلمات وزن LDAتعیین موضوع با روش 

مجموعه اولیه واژگان حسی با تعداد مختلف با  ارزیابی

تایی انجام دهکلمه با فواصل  160کلمه تا  80شروع از 

یافته  درصد دست 100تا  91شده و به صحتی درحدود 

برای ارزیابی کل روش، الگوریتم  نهایتشده است. در

SVM  مورد انتخاب قرار گرفته و مجموعه اولیه واژگان

ژگی به آن داده شده است. در این عنوان ویحسی را به

طور میانگین در سه به = acc %78قسمت به صحت حدود 

 یافته است.دامنه هتل، گوشی تلفن همراه و دوربین دست

Bagheri دو پژوهش در  [36,37] و همکارانش

اند. در این زمینه تحلیل احساس در زبان فارسی انجام داده

پسوندهای متنوع در  مقاله خصوصیات زبان فارسی از قبیل

ای و ها، ادات جمع متنوع و وجود کلمات محاورهفعل

 شده است. در ادامه  معیار غیررسمی در نظر گرفته

عنوان ویژگی مناسب در به 2اطالعات متقابل اصالح شده

اطالعات متقابل  متون زبان فارسی ارائه شده است. معیار

. استم 3بلبهبودیافته معیار اطالعات متقا اصالح شده،

معیار معرفی شده در این پژوهش با معیارهای دیگر 

مقایسه شده و نتایج حاکی از آن  4TFVاطالعات متقابل و 

عنوان ویژگی به نتایج بهتری شده بهاست که معیار معرفی

 = f-measureدر متون زبان فارسی رسیده است. مقدار 

دست، مقدار مناسبی است که نویسندگان به آن 0.8172

نظر کاربران نسبت به  829اند. همچنین تعداد یافته

عنوان داده این پژوهش در محصوالت گوشی تلفن همراه به

 نظر گرفته شده است. 

Vaziripour روند  در مقاله خود [38] و همکارانش
شده در مقطع مذاکرات های منتشرتغییر نظرات در توئیت

د یک بازه کنند. آنها در کار خوای را تحلیل میهسته
اند. دهآوری کرها را جمعزمانی در نظرگرفته و توئیت

. این مقاله به عنوان هستندها در در دامنه سیاسی توئیت
پژوهش در زبان فارسی که روند تغییر نظرات را  نخستین

در بازه زمانی مورد توجه قرار داده و تحلیل احساس را 

این مقاله . در استپویا انجام داده، ارزشمند صورت به
و  آوریجمعکاربر یکتا   17844توئیت از  274032حدود 

 

2 Modified Mutual Information (MMI) 
3 Mutual Information (MI) 
4 Term Frequency Variance 
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با ویژگی  SVMبند شده است. از طبقه 1نویسیحاشیه

استفاده و به دقت  Brown 2بندشناسایی شده با خوشه
یافته شده است. در این مقاله برای تشخیص دست 70%

گرفته شده  کارهب LDAهفته روش  4ها در بازه زیرعنوان

 ت.اس
Amiri  از روش مبتنی بر واژگان  [39]و همکارانش

 جهت تحلیل احساس متون فارسی استفاده 3حسی
را از  کلمه، صفت و عبارت 7179. آنها حدود اندکرده

اند. این کلمات دهکرزبان فارسی استخراج  خطبرمنابع 
، کلمات 5، غیر رسمی4مشتمل بر کلمات رسمی

عبارات یک کلمه یا  و 7، غیر استاندارد6استاندارد
گذارند، ثیر میأزمینه ت 8که در قطبیتای کلمهچند

کلمات در اختیار افراد داوطلب با سطوح مختلف  .هستند
های های سنی و بخشتحصیالت، سطوح مختلف گروه

های اجتماعی قرار مختلف جامعه ایرانی از طریق شبکه
 داده شده است. در مواردی که در برچسب قطبیت توافق

طور بهوجود نداشته، برچسب مورد بحث قرار گرفته و 
گذاری شده عنوان خنثی برچسبدستی تعیین شده و یا به

است. در نهایت منبع واژگان حسی برای فرآیند تحلیل 
 یافته شده است.دست %69احساس استفاده و به دقت 

Alimardani  وAghaie [40,41]  روشی ترکیبی )با
اند. بندی نظر ارائه دادهاژه( برای طبقهنظارت و مبتنی بر و

در زبان انگلیسی و  SentiWordNet استفادهاین مقاله با 

در زبان فارسی پیدا  WordNetارتباطی که از طریق 
، منبع واژگان حسی دارای قطبیت ایجاد کرده کندمی

، بیزین ساده و SVMبند در این مقاله از سه طبقهاست. 
های بهبود بندی با ویژگیطبقهبرای  ترابریرگرسیون 

 وسیله منبع ایجاد شده استفاده شده است. سههیافته ب
مد نظر قرار  IDF-TF9و  TFو Absent-Presentویژگی 

آمده از منبع دستهداده شده و هرکدام در میزان قطبیت ب
نامه واقع از واژهدر ؛واژگان ایجاد شده ضرب شده است

در ادامه  ی استفاده شده است.عامل وزنی در ویژگعنوان به

های مختلف انجام شده و متعددی در حالت هایآزمایش
و ویژگی   SVMبنددر طبقه  5/85بهترین حالت به دقت %

TF-IDF هایعالوه بر آن، آزمایش ویافته شده دست 
های مثبت و منفی در ثیر تعداد نمونهأمتعدد دیگر در ت

 

1 Annotated 
2 Cluster 
3 Lexicon-based 
4 Formal 
5 Informal 
6 Standard 
7 Obsolete 
8 Polarity 
9 Invert Document Frequency 

 یادنتایج آن در مقاله دقت روش، مورد بررسی قرار داده و 
 شده است.

Sadidpour  ای مجموعه [42]و همکارانش در مقاله
از الگوهای قطبیت را با کمک الگوهای زبانی برای تعیین 

 پایگاههای این مقاله از سه اند. دادهدهکرقطبیت استخراج 
آوری شده جمع 2015تا دسامبر  2013خبری از مارس 

. پیکره استسیاسی خبر   208000است که مشتمل 
خبر  14000شده، مشتمل بر آوریاز اخبار جمعشده ایجاد
. این پژوهش روی استکیلوبایت  دهکیلو بایت تا  دوبین 

متون سیاسی به زبان فارسی انجام شده و با کمک 
یافته دست %90الگوهای استخراجی به صحت بیش از 

های است. مزیت قابل توجه این پژوهش کار روی داده
 .استدامنه سیاسی 

Asgarian 2018در سال  [17] و همکارانش 

اند که برتری پژوهش جامعی روی زبان فارسی انجام داده
ها دارد. در این مقاله اثر زیادی نسبت به دیگر پژوهش

یاب، تبدیل ، لم 10هاهایی مانند حذف هرزواژهپردازشپیش
روی  11یابی امالییکلمات غیررسمی به رسمی، غلط

لیل احساسات مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تح
-کارگیری حذف هرزواژههها حاکی از آن است که بارزیابی

 ؛ثیر مثبتی دارندأها و تبدیل کلمات غیررسمی به رسمی ت
 وگیری نداشته ثیر چشمأیاب امالیی تو غلط یابریشهولی 
بر آن در این مقاله، یک وردنت فارسی با نام عالوه

ایجاد و در ادامه از آن استفاده شده است.  نتوسفرد
نت و همچنین یک منبع واژگان حسی با کمک فردوس

شده نقدوبررسی کاال ایجاد شده است. برای پیکره تولید
ایجاد منبع، دو روش در این مقاله بکارگرفته شده است. 

انگلیسی و  SentiWordNet، نگاشت قطبیت نخستروش 
مبتنی بر  12نظارتییادگیری نیمه روش دوم از الگوریتم

ده است. نویسندگان در کراستفاده  13مدل مخفی مارکوف
بندی برای طبقه ایهادامه پژوهش خود، مهندسی ویژ

های اند. به همین منظور آنها مجموعه ویژگیانجام داده

بندی احساس که در آخرین مناسب برای طبقه
سی مورد بندی احساس در زبان انگلیطبقه رویکردهای

استفاده قرار گرفته است برای زبان فارسی مورد آزمایش 
شده  هایی که مورد مقایسه قرار گرفتهویژگی اند.قرار داده

های حسی، برچسب ادات است، مواردی از قبیل واژه
های حسی، بردارهای تعبیه سخن، امتیاز قطبیت واژه

، بردارهای تعبیه کلمات مختص Word2Vecکلمات در 
 

10 Stop word 
11 Spell checker 
12 Semi-supervised 
13 HMM (Hidden Markov Model) 
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-TF، نویسهn-gram ، کلمات n-gramیل احساس،  تحل

IDF  بندهای مختلف مانند. طبقههستندو غیره 
BayesNet،LibLinear ، SMO ،KNN و ، بیشینه آنتروپی

RandomForest اندشده آزمایش شدهیادهای وی ویژگیر .

بند و انتخاب این پژوهش نقشه راه خوبی در انتخاب طبقه
خواهند به تحلیل احساس در یویژگی برای کسانی که م

 .استمتون فارسی بپردازند، 

های ای روی پژوهشمقایسه (2)در جدول 
برای تعیین قطبیت متون فارسی انجام شده گرفته صورت

ها را از نظر رویکرد کلی است. در این جدول پژوهش
بند و تعیین قطبیت، روش تعیین قطبیت یا نوع طبقه

بندی، آیا منبعی برای قهویژگی مورد استفاده در طب
ای که روی پژوهش خود ایجاد کرده است یا خیر، دامنه
داده مجموعهآن متمرکز بوده، تعداد نظرات موجود و نام 

شده در یافتهمورد استفاده، دقت و یا بهترین دقت دست
پژوهش، مزیت پژوهش نسبت به بقیه کارها مورد مقایسه 

تفصیل بها در ادامه هقرار گرفته است. هر یک از ستون
 توضیح داده شده است:

شده یاد 4طور که در بخش همان رویکرد کلی: -1

های تحلیل احساس وجود رویکردهای کلی در روش
دارد که مشتمل بر مبتنی بر واژگان حسی، یادگیری 
ماشین با نظارت و بدون نظارت و ترکیبی )یادگیری 

های روشماشین و مبتنی بر واژگان حسی( و همچنین 
که در این جدول برای هریک از  استمبتنی بر مفهوم 

طور  که در گیرد. همانها مورد بررسی قرار میپژوهش
از  36]-[38 هایپژوهش ،شودمشاهده می (2)جدول 

 بندی قطبیت استفادهرویکرد نظارتی برای طبقه
رویکرد مبتنی بر واژه را برای  [39] . در پژوهشکنندمی

رویکرد  [40,41] انتخاب و در پژوهش تشخیص قطبیت
طور که مشاهده کارگرفته شده است. همانهترکیبی ب

رویکردهای بدون نظارت و در سطح مفهوم  ،کنیدمی
بندی جمله و سند در زبان فارسی استفاده برای طبقه

 نشده است.

در این ستون الگوریتم مورد استفاده مانند الگوریتم:  -2

رگرسیون  ترابری، SVMآنتروپی، بیزین ساده، بیشینه 
 گیرد.و غیره مورد بررسی قرار می

: وظیفه بندیمورد استفاده در طبقه  ویژگی -3

بندی له طبقهأعنوان یک مستشخیص قطبیت اغلب به
های استخراج شده از شود که به ویژگیسازی میمدل

در این  .بند، وابسته استمتن به منظور تغذیه یک طبقه
ها شده در هریک از پژوهشژگی در نظرگرفتهستون، وی

های روش مورد مقایسه قرار گرفته شده است.

هایی برای انجام از ویژگی یا ویژگی بندیطبقه
های توانند کاراییکنند که میاستفاده می بندیطبقه

متعددی داشته باشند که در این ستون مورد بررسی 
های متعددی ی. برای زبان انگلیسی ویژگگیرندمی قرار

مانند کیسه کلمات، عبارت و نرخ رخداد آن، ویژگی 
ادات  دودویی حضور با عدم حضور کلمات، برچسب

های احساس و دهندهسخن، قوانین نظرات، شیفت
وابستگی نحوی و یا ترکیبی از آنها مورد آزمایش قرار 

های پرکاربرد در گرفته است. تعدادی از ویژگی
ادامه بیشتر توضیح داده شده قطبیت در  بندیطبقه
 است:

 این ویژگی واژگان منفرد و : عبارت و نرخ رخداد آن

باشد، که از فراوانی می به همراه تعداد 1واژگان چندتایی

بندی سنتی متن های رایج است و در طبقهویژگی
گیرد. در برخی مبتنی بر موضوع مورد استفاده قرار می

ت در نظر گرفته موارد، موقعیت کلمه نیز ممکن اس
از بازیابی TF-IDF  دهیشود. همچنین طرح وزن

همانند  بسیار استفاده شود. ،اطالعات ممکن است
 بندیطبقهها برای سنتی متون، این ویژگی بندیطبقه

 .نظر بسیار موثر نشان داده شده است

 تواند مهم باشدادات سخن هر کلمه می: 2ادات سخن. 

د صفت، قید، فعل و کلمات ادات سخن مختلف مانن
عنوان به متفاوت عمل کنند. ،اسم دارند و ممکن است

ثیرگذاری أها تمثال، نشان داده شده است که صفت
بیشتری روی قطبیت دارند. بنابراین برخی از 

عنوان ویژگی خاص رفتار با صفت به گرانپژوهش
 و ادات سخن  هایتوان تمام برچسبالبته میکنند. می

 د. کربه عنوان ویژگی استفاده  ایی آن راواژگان چندت

  :های حسی، به غیر از کلمات و عبارتقوانین نظرات

بسیاری از عبارات و یا ترکیبات زبان وجود دارند که 

تواند برای بیان احساسات و نظرات مورد استفاده می
عنوان نمونه معنای عبارت، ترکیبی از به قرار بگیرند.

که با  استری حاکم بر آن آن و قوانین گرام عناصر
 شود.همه آنها قطبیت مشخص میگرفتن نظردر

 های دهندهها شیفتکنندهمعکوسها: کنندهمعکوس

شوند. باعث تغییر جهت در قطبیت می 3احساس

قطبیت را از مثبت به منفی و یا بالعکس تغییر 

های دهندهترین دسته شیفتکلمات نفی مهم .دهندمی

من این دوربین "عنوان مثال، جمله به  قطبیت هستند.

منفی است. همچنین چندین نوع  "را دوست ندارم
 

1 N-grams 
2 Part of speech (POS) 
3 Sentiment shifters 
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دهنده قطبیت وجود دارد. چنین دیگر از شیفت

 ؛را نیز باید با احتیاط مدیریت کرد هاییدهندهشیفت

رخداد چنین کلماتی همیشه به معنی تغییر  ونچ

  قطبیت نیست. 

  :بر وابستگی های مبتنی ویژگیوابستگی نحوی

 2یا درخت وابستگی 1کلمات که از تجزیه وابستگی

 گرانشوند، مورد بررسی و آزمایش پژوهشتولید می

 قرار گرفته است.

 های ها از واژهدر بسیاری از پژوهش های حسی:واژه

عنوان ویژگی حسی به همراه امتیاز قطبیت آنها به

 استفاده شده است.

Saraee  وBagheri له انتخاب ویژگی أبه مس [43] در مقاله

بند بیزین در های مناسب برای طبقهو مقایسه ویژگی

اند. بندی قطبیت برای متون فارسی پرداختهله طبقهأمس

 Document Frequency  ،Term Frequencyچهار ویژگی 

Variance (TFV) اطالعات متقابل، اطالعات متقابل ،

بندی حاصل طبقهاند و نتایج شده را مد نظر داشتهاصالح

رفته در این مقاله هماند. رویکرده یادنظر را در مقاله خود 

بهتری  f-measureمعیار اطالعات متقابل اصالح شده، 

و  Asgarianنسبت به سه ویژگی دیگر داشته است. 

بندی مهندسی ویژگی برای طبقه [17] همکارانش در

که در  های مناسباند و مجموعه ویژگیاحساس انجام داده

بندی قطبیت در زبان انگلیسی طبقه آخرین رویکردهای

برای زبان فارسی مورد  ،مورد استفاده قرار گرفته است

هایی که مورد مقایسه قرار ویژگی اند.آزمایش قرار داده

های حسی، برچسب مواردی از قبیل واژه ،گرفته است

های حسی، بردارهای تعبیه ادات سخن، امتیاز قطبیت واژه

، بردارهای تعبیه اختصاصی تحلیل word2Vecکلمات در 

غیره   TF-IDF ، نویسهn-gram ، کلمات n-gramاحساس، 

روشی ترکیبی  Aghaie [40,41]و  Alimardaniباشند. می

 بندی نظر ارائه)با نظارت و مبتنی بر واژه( برای طبقه

منبع واژگان حسی دارای قطبیت، سه . بعد از ایجاد اندداده

را مد نظر و  IDF-TF3و  TFو Absent-Presentژگی وی

آمده از منبع واژگان دستههرکدام را در میزان قطبیت ب

ویژگی عنوان بهنامه واقع از واژهدر اند.دهکرشده ضرب ایجاد

 اند.دهکرو تقویت ویژگی استفاده   وزنی

البته به طور کلی در تحلیل احساس در هر زبانی، 

، فرآیند 5و عدم آگاهی از زمینه 4گیدلیل تنکی ویژبه
 

1 Dependency parser 
2 Parse tree 
3 Invert Document Frequency 
4 Feature sparsity 
5 Context awareness 

ای غنی و مهندسی ویژگی اغلب در جذب اطالعات رابطه

هایی که حاصل از پیوند بین مفاهیم متن و تعیین قطبیت

 آورند.دست میه، موفقیت کمتری باستمفاهیم ذهنی 

تالش  ،کنندهایی که از تعبیه کلمات استفاده میروش

 .[44] ببرندرا از بین  ، این خألکنندمی

پژوهش منبع واژگان حسی را ایجاد و در کار   آیا -4

با تکیه   هاتعدادی از پژوهشکارگرفته است: هخود ب

اند و یا بر منابع واژگان حسی روش خود را ارائه داده

های یادگیری منابع واژگان حسی را در کنار روش

 اند. از آنجا که منابع واژگان حسیماشین استفاده نموده

در زبان فارسی اخیرا ایجاد شده و انگشت شمار هستند 

و در برخی کاربردها کارایی الزم را ندارند،  برخی از 

های مختلف ها اقدام به ایجاد منابع با روشپژوهش

اند. در این ستون این مسئله مورد بررسی کرده

با جزئیات بیشتر  (4)و جدول  7. در بخش گیردمیقرار

هایی که نوآوری کار خود را ه پژوهشبه بررسی و مقایس

اند از روی ایجاد واژگان حسی قرار داده و تالش کرده

شده برای تعیین قطبیت استفاده کنند، منبع ایجاد

 خواهیم پرداخت. 

های نظرات کاربران تحلیل احساس روی دادهدامنه:  -5

تواند انجام شود. در زبان های مختلفی میدر دامنه

طور عمومی ارائه های تحلیل بهاز روشانگلیسی بعضی 

اند و بعضی روی دامنه خاصی از جمله فروش شده

محصوالت و خدمات، سیاسی، اقتصادی، پزشکی و 

اند. در زبان فارسی نیز پژوهشاجتماعی متمرکز شده

ها ولی همه دامنه  انددهکرها کار گران در بعضی دامنه

اشاره قرار مورد  (2)پوشش داده نشده که در جدول 

هایی که از شهرت بیشتری گرفته شده است. دامنه

 عبارتند از: ،برخوردارند

 :بیشتر مورد توجه  دامنه محصوالت و خدمات

تجارت الکترونیکی و تحلیل نظرات کاربران  هایسایت

را  هاپایگاهشده در نسبت به محصوالت و خدمات ارائه

بود کسب وکارها برای بهگیرد. صاحبان کسبدر بر می

کنند از نظرات مشتریان نسبت به وکار خود تالش می

 تربیشها باخبر بشوند. محصوالت و سرویس

منتشرشده در مستندات علمی روی  هایپژوهش

. هستندمرتبط با محصوالت و خدمات  هایداده

موضوعاتی مانند فیلم، هتل، رستوران و محصوالت 

شتر مورد توجه افزار بیتاپ و نرمگوشی تلفن همراه، لپ

 بوده است.
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 :در دامنه سیاسی بیشتر نظرات کاربران  دامنه سیاسی

های خبری نسبت به موضوعات در توئیتر و سایت

گیرد. دامنه مختلف سیاسی مورد تحلیل قرار می

سیاسی با توجه به اصطالحات خاص سیاسی، 

 های خاص دارد. نیازمندی

 :سیار باالیی دامنه اجتماعی از تنوع ب دامنه اجتماعی

هایی که در دنیا در در موضوع برخوردار است. پژوهش

گیرند کمتر منتشر شده و این دامنه قرار می

برای  طورمعمولبهها خاص و یا دولت هایسازمان

شناخت اجتماعی در این دامنه فعال هستند. تحلیل 

های دامنه اجتماعی با توجه به احساس روی داده

دهی هی ظرفیت زیادی در جهتپژواهمیت آن در آینده

 های آینده دارد. پژوهش پژوهشی

 :در این دامنه نظرات کاربران نسبت به  دامنه پزشکی

مسائل پزشکی، دارو و اثرات دارو مورد تحلیل 

 .گیردمیقرار

یک روش در یک دامنه مانند محصوالت الکترونیک 

ولی در  ،خوبی دست پیدا کند نسبهبهممکن است به دقت 

ه دیگر کارایی الزم را نداشته باشد، به همین دلیل دامن

اهمیت پیدا  ،شودها روی آن تحلیل میای که دادهدامنه

ها منابع بیشتری برای پشتیبانی کند. در بعضی از دامنهمی

بندی است، نیازمند هستیم. از وظیفه اصلی که طبقه

در دامنه  [45] و همکارانش Noferestiنمونه عنوان به

ی به تحلیل نظرات کاربران نسبت به دارو در زبان پزشک

بندی قطبیت، انگلیسی پرداخته و برای پشتیبانی از طبقه

 است،گیری از منابعی که در وب در دامنه دارو با بهره

های دارای قطبیت در این دامنه پایگاه دانشی از واقعیت

 ده است.کرایجاد 

جدول  هایبا توجه به اهمیت دامنه یکی از ستون

طور که در جدول به دامنه اختصاص داده شده است. همان
روی  [36,37,40] هایتمرکز پژوهش ،شودمشاهده می (2)

دامنه محصوالت و خدمات مانند گوشی تلفن همراه و هتل 
روی دامنه سیاسی و   [38,42]هایو پژوهش است

. در طور عمومی هستندبه [39,46,47] هایپژوهش
ماعی، پزشکی و اقتصادی پژوهشی برای اجت هایدامنه

توانند گران میزبان فارسی صورت نپذیرفته است و پژوهش
 ها وارد شوند.در کارهای آینده به این دامنه

ها برای ارزیابی روش پژوهشداده: مجموعه -6

 داده یا پیکره نظرات استفادهپیشنهادی از مجموعه
طور ههایی که ب. برخی از مجموعه دادهکنندمی

 ،انداستاندارد گردآوری شده و در اینترنت منتشر شده

آوری کنند و برخی دیگر خود اقدام به جمعاستفاده می
بنابراین گزارشی از منبع  ؛اندداده برای پژوهش کرده

های مثبت و ها، تعداد دادهآوری داده و تعداد دادهجمع
های مجموعه آموزش و آزمایش منفی و یا تعداد داده

شده است. این موضوع از  یاداند که در این ستون آورده
شده برای چه یافتهآن جهت اهمیت دارد که دقت دست

 .استها حجمی از داده

شده در پژوهش یافتهدر این ستون دقت دستدقت:  -7

 ها معیار صحتاست، در برخی از پژوهششده یاد
(Accuracyمورد اشاره قرار گرفته و در برخی دیگر ) 

(. Recall) ( و فراخوانیPrecision) معیارهای دقت
شده در مقاالت در حاالت های ارائهبر آن روشعالوه

های مختلف( عنوان نمونه مجموعه دادهمختلف )به

اند و روش خود را مختلفی را گزارش دادههای دقت
باالترین  (2)اند که در جدول مورد ارزیابی قرار داده

 شده است. یادشده، دقت گزارش

در این ستون مزیت و برتری پژوهش مزیت:  -8

 شود.، مورد توجه قرار داده میشدهانجام
کنید، مشاهده می (2)طور که در جدول همان

ها روی زبان فارسی در مقایسه با کارهای تعداد پژوهش
در زبان انگلیسی اندک هستند و هرکدام به شده انجام

 اند. ای پرداختهجنبه

 

جاد واژگان حسی در متون ای -7

 فارسی
یکی از وظایفی که در تحلیل احساس و نظرکاوی وجود 

. منابع واژگان استدارد، ایجاد منابع واژگان حسی مناسب 

در هر زبانی پشتوانه   حسی به همراه میزان قطبیت آنها

. هستندهای که ترکیبی های مبتنی بر واژه و روشروش

گان حسی برای تقویت های ترکیبی از منابع واژروش

کنند. به همین بندی قطبیت استفاده میها در طبقهویژگی

منظور در زبان انگلیسی منابعی برای تحلیل نظرات ایجاد 

های دیگر نیز بهتر است چنین منابعی در زبان .شده است

های آنها بهره گرفته شود. در این ایجاد شده و از مزیت

ایی که نوآوری هبخش به بررسی و مقایسه پژوهش

پژوهش خود را روی ایجاد واژگان حسی در زبان فارسی 

 پردازیم.می ،اندگذاشته

Dehdarbehbahani در پژوهشی  [47] و همکارانش

 WordNetبرای شناسایی میزان قطبیت از منبع خارجی 

کنند. در استفاده می 1برای ساخت شبکه معنایی چند زبانه

 

1 A multilingual semantic network 
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ای زبان انگلیسی و فارسی هاین مقاله شبکه معنایی گراف

زدن تصادفی برای تعیین هم وصل شده و روش قدمهب

گرفته شده است. در  قطبیت کلمات فارسی بکار

 Accو MAP 1 0.658 =روش پیشنهادی مقدار هایارزیابی

 دست آمده است.هب  0.914=

نظارتی یک روش نیمه [46] زاده و همکارانشنجف

احساس به زبان فارسی  در حوزه خودآموزی برای تحلیل

نخستین کاری است که روی  ،اند. این پژوهشارائه داده

نظارتی انجام شده است. در این زبان فارسی با روش نیمه

نامه های حاوی احساس به کمک یک واژهمقاله برچسب

خودساخته وفقی )پویا و بدون نیاز به خبره انسانی( تعیین 

های حسی را هشده، بنابراین به طور خودکار خصیص

بند استخراج شده است. همچنین در این مقاله از طبقه

مدل مخفی ماکوف خودناظر بر روی خصیصه یادشده در 

کنار قوانین برای فرآیند تحلیل احساس استفاده شده 

دست =Acc 89شده به مقدار صحت %است. در روش ارائه

هایی که روش ارائه داده شده دارد یافته شده است. مزیت

های حسی (خودکارسازی استخراج خصیصه1عبارتند از: 

(استفاده از 2به جای استفاده از خبره انسانی 

عنوان رویکرد فرااکتشافی، برای عامیانه، به هاینگاشتچند

نشده زبان فارسی های بررسیدادن چالشپوشش

های زوج مرتبی)برچسب ادات سخن، (استفاده از ویژگی3

بند مدل های طبقهن وضعیتعنوابرچسب قطبیت( به

مخفی مارکوف برای افزایش دقت تحلیل احساس در زبان 

 فارسی.

با  1397در سال  [48] شو همکاران عسگریان

و نگاشت واژگان  2نتاستفاده از شبکه واژگان فردوس

 یبرا ی، منبع(SentiWordNet) یسیدر زبان انگل یحس

 جادیا 3نگاری با نام حسدر زبان فارس یواژگان حس

نگار، ابتدا با استفاده از نگاشت حس دیتول ی. برااندکرده

به  نستونیر( در شبکه واژگان پیمعنهم یها)گروه میمفاه

 شده نت( ساختهشبکه واژگان جامع )فردوس ،یزبان فارس

 قطبیتبار  زانینت، مبا استفاده از فردوس ،ادامهاست. در 

که واژگان در شب یمعنهر گروه هم یشده برامحاسبه

متناظر با آن در  یمعنهم یهابه گروه  یسیانگل یحس

در  یفارس زبان یحس یهاشود. واژهینگار نگاشت محس

است.  شده یبنددسته دیق و چهار مقوله صفت، اسم، فعل

برای واژگان حسی تولیدی گزارش  precision=89%دقت 

 

1 Mean average precision 

 
2 FerdosNet 
3 HesNegar 

 0308 یحاو یاکرهیپدر این مقاله عالوه بر آن شده است. 

کاال با کمک یجید تینظر از نظرات کاربران در سا

 یابیارز یبرا کرهیپ نیو از ا شده یگذاربرچسب هاارزیاب

 . است شده کار بهره گرفته

Dehkharghani [18]  منبع واژگان  2019در سال

و با روش  Sentifarsحسی مختص زبان فارسی را با نام 

منبع  چهارعه ده است. از مجموکرمبتنی بر ترجمه ایجاد 

واژگان حسی موجود برای زبان انگلیسی و ترجمه آنها 

های حسی مورد نیاز پژوهش استخراج شده است. در واژه

  گذاری شدههای حسی برچسبادامه با روش دستی واژه

 ترابریهای مقاله برای یادگیری با نظارت به روش تا داده

یون رگرس ترابریبند سازی شود. طبقهرگرسیون آماده

قطبیت واژگان حسی فارسی را از روی امتیاز قطبیت 

در واقع   گیرد.معادل آنها در منابع زبان انگلیسی یاد می

عنوان بهها در منابع زبان انگلیسی قطبیت معادل واژه

بهترین مقدار  بندی در نظرگرفته شده است.ویژگی طبقه

 هادر تعیین قطبیت واژه 4برای معیار صحتآمده دستبه

Acc=95.92 منبع و قطبیت آنها  چهارکه در آن هر  است

طور عمومی و مستقل از دامنه تولید اند. منبع بهلحاظ شده

 شده است.

Sabeti منبع واژگان حسی  [49] و همکارانش
با کمک  نظارتیرا با روشی نیمه (LexiPers)پِرس لِکسی

اند. در این مقاله دهکرنت ایجاد شناسی فارسهستان
موعه دانه را انتخاب و با استفاده از هوش انسانی آنها را مج

نظارتی و سپس با روش نیمه ؛اندگذاری کردهبرچسب
مجموعه دانه گسترش داده  PMIالگوریتم  کارگیریبه

 شده است.
های ایجاد منابع واژگان حسی به به طور کلی روش

سه روش  (3)شوند، در جدول سه دسته کلی تقسیم می
کالن مورد اشاره قرار گرفته و مزایا و معایب در سطح 

هرکدام و مقاالتی که در زبان فارسی از آن روش استفاده 
 اشاره شده است. اند،کرده

در این روش از افراد خبره درخواست  روش دستی: .1

ند. در صورت کنگذاری ها را برچسبکنند که واژهمی
 ی اکثریت مورد پذیرشأها راختالف نظر روی برچسب

برای ارزیابی میزان اطمینان  5گیرد. معیار کاپاقرار می
 گیرد. مورد استفاده قرار می

های دستی در مقایسه با دو روش دیگر مزیت روش
های دستی کار گذاری به روشبرچسب .استدقت باال 

های زیادی دارد است و هزینهبری زمانسخت و بسیار 
 

4 Accuracy 
5 Kappa 
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فقط حجم  . [50] رودکه از معایب آن به شمار می
توان مشخصی را در یک بازه زمانی می هایداده

 [39,51,52] های فارسیدر پژوهش کرد. گذاریبرچسب
 اند.دهکرگذاری واژگان را به روش دستی برچسب

هایی دسته دوم روش نامه:روش مبتنی بر لغت .2

و  WordNetهایی مانند نامههستند که با تکیه بر لغت
های حسی را جمه، واژههای ترنامههمچنین لغت

 کنند.گذاری میبرچسب

نامه در هر زبانی بودن لغتمزیت این روش در دسترس
و دیگر اینکه از منابع واژگان حسی زبان انگلیسی  است

راحتی تعیین شده است به قبلدرکه برچسب آنها 
د. از معایب آن این کردر کنار آنها استفاده  توانمی

 راف واژه( در نظر گرفته)متن اط است زمینه واژه
های عمومی اطالعاتی در نامه. همچنین لغتشودنمی

خصوص یک دامنه ندارند و برای تهیه واژگان حسی در 
های مبتنی بنابراین در روش ؛یک دامنه مناسب نیستند

 نامه زمینه و دامنه کمتر مورد توجه قرارلغت بر
امه نهای مبتنی بر لغت. عیب دیگری که روشگیردمی

این است که از روابط معنایی مترادف و متضاد  ،دارند
ها نسبت به این نامهکه لغتحالی، درکنندمیاستفاده 

بر آن عیب دیگری که برای عالوه ؛روز نیستندهروابط ب
توان برای این روش برشمرد این است که این روش می

ها نامهای و غیررسمی کمتر در لغتهای محاورهواژه
شده در زبان فارسی، دارند. در کارهای انجام حضور

در این دسته  [17,18,32,35,40,41,47,48]های پژوهش
 .گیرندمی قرار

های مبتنی بر پیکره، روش روش مبتنی بر پیکره: .3

های حسی را از پیکره  نظرات کاربران استخراج واژه

و بدون نظارت برای این های با نظارت روش کنند.می

های مبتنی بر پیکره دقت شود. روشکار استفاده می

ولی از لحاظ  ،های دستی دارندکمتری نسبت به روش

 تر هستند.هزینه و زمان به صرفه

ها این است که منابع واژگان حسی در مزیت این روش

شوند. به صورت کارآمدتر ساخته میدامنه خاص به

در یک دامنه هستند،  طورمعمولبها هدلیل اینکه پیکره

در ساخت منابع واژگان حسی در دامنه خاص با 

های مبتنی بر کنند. معایب روشموفقیت عمل می

که واژگان این نخست. استپیکره مشتمل بر دو مورد 

های پیکره و وابستگی زیادی به داده آمدهدستبه

 کهایندومرخداده در آن پیکره دارند.  هایواژه

ای که بتوانند پوشش باالیی نسبت به پیکره سازیآماده

زاده مشکل است. نجف ،همه واژگان حسی داشته باشد

روش مبتنی بر پیکره برای ساخت  [46]و همکاران 

 اند.واژگان حسی ارائه داده

های ترکیبی استفاده ها از روشبعضی از پژوهش

برای نند. های هر دو دسته استفاده ککنند تا از مزیتمی

های نمونه مجموعه دانه که مجموعه محدودی از واژه

شود و بعد گذاری میصورت دستی برچسبحسی است به

ها مبتنی بر پیکره با روش با نظارت یا بدون بقیه واژه

از امتیازات کاربران  [53]آید. پژوهش دست میهنظارت ب

ه عنوان نمونکند. بههای نظرسنجی استفاده میدر سایت

بر نظردهی در ارتباط های تجاری عالوهخریداران در سایت

 دهندمینیز به محصول  پنجتا  یکبا محصول، امتیاز بین 

شود. چنین روشی در عنوان معیار در نظر گرفته میکه به

 ،کندتحلیل احساس در سطح سند بسیار خوب عمل می

ولی در صورت تحلیل احساس در سطح جمله، خطاهایی 

پذیرد. بدین دلیل که در بیشتر موارد ت مینیز صور

ها جمالت مثبت را در کنار بررسی و خریداران در نقد

 ها را کنار معایبکنند و مزیتجمالت منفی بیان می

بنابراین امتیاز کلی نسبت به یک محصول  ؛نویسندمی

 تک جمالت باشد.تواند قطبیت تکنمی

ابع را به های ایجاد منتوان روشاز منظر دیگر می

د. روش دستی، کرخودکار تقسیم دستی، خودکار و نیمه

 طورکاملبهها گذاری واژههایی هستند که برچسبروش

گیرد. دستی و توسط فرد خبره صورت میصورت به

هایی که بدون دخالت انسان و خودکار روشهای روش

 دستههای یادگیری ماشین بفقط با کمک الگوریتم

هایی هستند که از خودکار، روشنیمه های. روشآیدمی

هایی از کار، از انسان ولی در بخش ،گیرندالگوریتم بهره می

. در همین راستا کنندمیبرای افزایش دقت استفاده 

های دستی خودکار که ترکیبی از روشگذاری نیمهبرچسب

 تری باشد.تواند گزینه بسیار مناسبمی ،و ماشینی است

هایی که ررسی و مقایسه پژوهشبه ب (4)در جدول 
اند و نوآوری کار خود را روی ایجاد واژگان حسی قرار داده

شده برای تعیین اند از منبع ایجاددر ادامه تالش کرده
قطبیت استفاده کنند، پرداخته شده است. هریک از 

 عبارتند از: (4)های جدول ستون

در این ستون روش کلی ایجاد واژگان حسی  روش کلی:

 که در باال مفصل توضیح داده شده، بیان شده است.

روش ایجاد منبع  :ایجاد منبع واژه حسیروش جزئی 

واژه حسی با جزئیات بیشتر که مختص آن پژوهش بوده 
 شده است. یاددر این ستون 

ای که واژگان حسی برای آن منظور دامنه یا حوزه دامنه:

ابی واژگان ایجاد شده یا در بعضی موارد داده برای ارزی
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طور که در باشد. همانحسی در آن دامنه است، می

توانند در ها میتوضیح داده شده است، داده 6بخش
از جمله دامنه محصوالت و  ؛مختلف باشند هایدامنه

خدمات، دامنه سیاسی، دامنه پزشکی و دامنه اجتماعی. 

طور که در ستون مربوطه در الزم به توضیح است همان
شده انجامهای شود اکثریت پژوهششاهده میم (4)جدول 

واژگان  [17,18,39,40,41,46,48,49,54]روی زبان فارسی 
 اند.صورت عمومی ارائه دادهحسی را به

ای که داده یا پیکرهدر این ستون مجموعه داده:مجموعه

شده است.  یادبرای استخراج واژگان حسی استفاده شده، 
شده ارائهای که روش ه دادهدر برخی موارد نیز به مجموع

 روی آن ارزیابی شده اشاره شده است.

در این ستون دقت دقت واژگان حسی تولید شده: 

ها شده، در برخی از پژوهش یادشده در پژوهش یافتهدست
( مورد اشاره قرار گرفته و در Accuracyمعیار صحت )

(، فراخوانی Precisionبرخی دیگر معیارهای دقت )
(Recall)شده در های ارائهبر آن برخی از روش. عالوه

 هایدادهمجموعهعنوان نمونه مقاالت در حاالت مختلف )به
های مختلفی را گزارش و روش خود را مورد مختلف( دقت

باالترین دقت  (2)اند که در جدول ارزیابی قرار داده
 ، گزارش شده است.شدهیاد

 وسیلةبهدر این ستون مزیت روش پیشنهادی مزیت: 

 پژوهش توضیح داده شده است.

دقت بعد از اعمال منبع واژه حسی در الگوریتم 

ها بعد از ارائه واژگان بسیاری از پژوهشبندی: طبقه

های یادگیری با نظارت و یا حسی، واژگان را در الگوریتم

آمده در این دستهاند که دقت بدهکربدون نظارت استفاده 
 ستون آورده شده است.

 

 

 های تحلیل احساس در متون فارسیمقایسه روش (:2-جدول)

(Table-2): Comparision of sentiment analysis methods in Persian texts 

 دقت مزیت
مجموعه 

 داده
 دامنه

آیا 

منبعی 

ایجاد 

کرده 

 است

مورد   ویژگی

-استفاده در طبقه

 بندی

 الگوریتم
رویکرد 

 کلی
 مرجع

ندی بویژگی جدید برای طبقه

 نظرات فارسی ارائه داده است.

Recall = 

0.8568 

 
 نظر 829

محصوالت 

 مبایل
 خیر

اطالعات متقابل اصالح 

 شده

بیزین 

 ساده
 با نظارت

Bagheri 
 و همکاران

[36,37] 

روند تغییرات قطبیت را نسبت به 

 ده است.کرزمان استخراج 
Acc=70% 

274032 

توئیت از 

17844 

 کاربر یکتا

 خیر سیاسی
 بندخوشه 

1Brown 
SVM با نظارت 

Vazirpour 
 و همکاران

[38] 

 

ایجاد منبع واژگان حسی به صورت 

 دستی

 

Precision= 

69% 

 

منابع 

 آنالین
 عمومی

به  –بله 

روش 

 دستی

- - 
مبتنی بر 

 واژه

Amiri 

 و همکاران

[39] 

 

ها با آزمایشات متعدد روی نمونه

 های مختلف انجام داده است.اندازه

دهای مختلف با سه بناثر طبقه

 ویژگی مورد بررسی قرار داده است.

best Acc= 

85.5% 

 

نظر  1805

 منفی

نظر  4630

 مثبت

 

 هتل

 -بله

مبتنی 

-بر لغت

 نامه

present-absent, 
TF 

TF-IDF 

و هر ویژگی در میزان 

-قطبیت واژه ضرب می

 شود.

بیزین 

 ساده،

SVM، 

لجستیک 

 رگرسیون

 ترکیبی

)مبتنی بر 

واژه و با 

 نظارت(

Alimardani 
 Aghaie و  

 

[40,41] 

 Acc=90% تمرکز روی دامنه سیاسی
14000 

 خبر
 - خیر سیاسی

 قاعده گرا

استخراج 

 الگو
 

Sadidpour  و

 همکاران

[42] 

 

 

1 Brown cluster 
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مراجعی که در تحلیل متون فارسی از  و همچنینها های ساخت واژگان حسی به همراه مزایا و معایب هر یک از روشروش(: 3-جدول)

 اند.دهکرروش استفاده آن 

(Table-3): lexicon creation methods along with advantages and disadvantages and also references of  
Persian sentiment analysis studies 

 معایب مزایا روش کلی
های تحلیل احساس متون پژوهش

 انددهکرفارسی که از روش استفاده 

 .یی دارنددقت باال ساخت دستی
های مشخصی را در حجم داده است و پرهزینه، زمان بر 

 گذاری کرد.توان برچسبیک بازه زمانی می
[39,51,52,54] 

مبتنی بر 

 نامهلغت

در دسترس بودن 

 در هر زبانی نامهلغت

 شود )متن اطراف واژه(زمینه واژه در نظر گرفته نمی

منه های عمومی اطالعاتی در خصوص یک دانامهلغت

 ندارند و برای تهیه واژگان حسی در یک دامنه

 .مناسب نیستند 

 

نامه از روابط معنایی مترادف و های مبتنی بر لغتروش

ها نسبت به نامهکنند، در حالیکه لغتمتضاد استفاده می

 این روابط به روز نیستند.

ها نامهای و غیررسمی کمتر در لغتهای محاورهواژه

 حضور دارند.

 
[17,18,32,35,40,41,47,48,49] 

 مبتنی بر پیکره

ها به دلیل اینکه پیکره

معموال در یک دامنه 

هستند، در ساخت منابع 

واژگان حسی در دامنه 

خاص با موفقیت عمل 

 .کنندمی

های پیکره و آمده وابستگی زیادی به دادهدستهواژگان ب

 های رخداده در ان پیکره دارند.واژه

ای که بتوانند پوشش باالیی داشته سازی پیکرهآماده

 باشد مشکل است.

)از روی امتیازات کاربران از [46,53]

 منابع وب(

 

 
 

 .دهندارائه  برای متون فارسی  اند روشی برای ایجاد واژگان حسیهایی که تالش کردهبررسی پژوهش(: 4-جدول)

(Table-4): Review on proposed lexicon creation methods in Persian texts 

 روش کلی مرجع

روش جزئی 

ایجاد منبع 

 واژه حسی

 هدادمجموعه دامنه

دقت واژگان 

حسی تولید 

 شده

 مزیت

دقت بعد از 

اعمال منبع 

واژه حسی در 

-الگوریتم طبقه

 بندی

shams  [35]و همکاران 
 

 بدون نظارت

با استفاده منبع 

زبان انگیسی و 

 ترجمه آن

+ 

 LDAبهبود روش 

 
Persianclue 

های حسی نشانه

 مبتنی بر موضوع

هتل، 

مبایل و 

 دوربین

نظر مثبت و  200

 نظر منفی 200

Acc= 91-100% 

 

قطبیت را با توجه 

به موضوع تعیین 

 نموده است.

روش بدون نظارتی 

استفاده نموده 

 است.

 SVMبند طبقه

78%  acc = 

Dehdarbehbahani 

 [47] و همکاران 

 

مبتی بر واژه 

-نامه و نیمه

 ظارتین

روش قدم زدن 

 تصادفی

 

از پیوند بین شبکه 

معنایی کلمات 

Wordnet  و

فارسنت استفاده 

 نموده است.

 MAP = 0.658  عمومی
Acc =0.914 

ترکیب شبکه 

معنایی انگلیسی و 

فارسی و کمک

گیری از  آن برای 

 استخراج قطبیت

- 

Amiri  دستی [39]و همکاران 

گذاری برچسب

 دستی

صفت، کلمه  7179

  منابع آنالین عمومی

ایجاد منبع واژگان 

صورت حسی به

 دستی

Precision= 
69% 
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 روش کلی مرجع

روش جزئی 

ایجاد منبع 

 واژه حسی

 هدادمجموعه دامنه

دقت واژگان 

حسی تولید 

 شده

 مزیت

دقت بعد از 

اعمال منبع 

واژه حسی در 

-الگوریتم طبقه

 بندی

عبارت را برچسب و

دستی   گذاری

 کرده است.

 

Alimardani 
 Aghaieو 

[40,41] 
 

-مبتنی بر لغت

 نامه

ایجاد منبع واژگان 

حسی فارسی با 

کمک 
SentiWordNet 
 در زبان انگلیسی

 

 - - عمومی

ترکیب وزن واژگان 

های ویژگی حسی با

دیگر در الگوریتم 

 بندیطبقه

best Acc= 

85.5% 

 

 [49] (LexiPers)پِرسلِکسی

 نظارتینیمه

استفاده از 

شناسی هستان

به  نتفارس

 عنوان مبنا

 

مجموعه دانه به 

روش دستی 

گذاری برچسب

شده است و با 

بسط  PMIروش 

 داده شده است.

  عمومی

Best  Acc= 
0.81 

Best F-

measure = 
0.66 

در صورت گسترش 

نت از فارس

الگوریتم بسط آن 

برای تعیین قطبیت 

-های جدید میواژه

 د.کرتوان استفاده 

k-nearest 

neighbors 
(KNN) nearest 

centroid 

(Rocciho) 

 (SentiPersپِرس)سِنتی پیکرة
[51,52] 

 

با روش کامال 

دستی جمالت را 

برچسب زده 

 است

- 
کاالهای 

 دیجیتال
- - 

وجه به دستی با ت

بودن این منبع از 

دقت باالیی 

برخوردار است. از  

آنجایی که منتشر 

شده قابل استفاده 

های برای پژوهش

 .استدیگر 

- 

Dashtipour 
[54] 
 

با روش کامال 

دستی جمالت را 

برچسب زده 

 است

 -  عمومی -

ایجاد منبع جدید 

که اصطالحات را 

هم لحاظ کرده و 

 انتشار آن

SVM acc= 

69.29% 
 

Naïve Bayes 
acc= 63.19% 

 [46] زاده و همکاراننجف
 نظارتینیمه

 

مدل مخفی 

 مارکوف

 

حسی   واژه نامه

وفقی را با روش 

نظارتی ساخته نیمه

 است

 عمومی
 آموزش 1900

 آزمون 299
Acc=89% 

ساخت منبع 

واژگان حسی به 

نظارتی و روش نیمه

بدون استفاده از 

 خبره انسانی

استفاده از روش 

نظارتی که نیاز نیمه

دار به داده برچسب

 کمتر دارد.

- 

  [48] شو همکاران عسگریان

استفاده از شبکه 

نت واژگان فردوس

و ترجمه منبع 

واژگان حسی 

 انگلیسی

  عمومی

Precision=86% 
 
F1-

measure=0.8 

استفاده از شبکه 

واژگان فردوس نت 

که پوشش باالتری 

نسبت به بقیه 

 شبکه واژگان دارد

- 

Asgarian نظارتینیمه [17] و همکاران 
مبتنی بر مدل 

 مخفی مارکوف
  عمومی

Precision=86% 
 
F1-

measure=0.8 

منبع واژگان حسی 

ایجاد کرده و در  

بندهای طبقه

مختلف و در کنار 

های مختلف ویژگی

 ده استکراستفاده 

avg f-

measure=88% 

[18]Dehkharghani 
 

 با نظارت

 واژگان مبتنی بر

ترجمه منابع 

واژگان حسی 

انگلیسی استخراج 

 کرده

بند طبقه و

لجستیک برای 

 Acc=95.92  عمومی

ایجاد اولین منبع 

واژگان حسی که 

به هر واژه امتیاز 

تایی )مثبت، سه

منفی و عینی( داده 

 است.

- 
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 روش کلی مرجع

روش جزئی 

ایجاد منبع 

 واژه حسی

 هدادمجموعه دامنه

دقت واژگان 

حسی تولید 

 شده

 مزیت

دقت بعد از 

اعمال منبع 

واژه حسی در 

-الگوریتم طبقه

 بندی

یادگیری قطبیت 

واژگان فارسی 

 استفاده کرده

 

 یزبان فارس شده و در دسترسمنتشر یهاکرهیپ(: 5-جدول)

(Table-5): Available and published corpora in Persian language 

 نام کلمه/جمله تعداد دامنه ناشر

آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه صنعتی 

شریف و گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاه 

 [49] گیالن

 4261 عمومی
 کلمه

 
 لکسی پرس
LexiPers 

شمند اطالعات دانشگاه های هوآزمایشگاه سیستم

 [47] تهران
 عمومی

صفت،  3588

فعل و  4073

 اسم 7325

 هایبخش اول: صفت

 فارسی خورده برچسب

 بخش دوم:

 اسم و فعل صفت،

واژگان فارسی دارای 

 برچسب قطبیت

Dashtipour [54] 
 

 
 عمومی

کلمه و  1500

عبارت و  700

 اصطالح

 کلمات، عبارت و اصطالحات
 

PerSent 

 دازش زبان طبیعی دانشگاه گیالنگروه پر
[51,52] 

 1100 کاالهای دیجیتال

صورت بهشامل جمالتی، هم 

نوشتاری صورت بهرسمی و هم 

 عامیانه یا غیررسمی

 سنتی پرس
SentiPers 

 هلوکیش قطبیت پیکره سند 642 هتل [53]  مرادی و همکاران

 

های استاندارد و در دسترس پیکره -8

 در زبان فارسی
 منابع واژگان حسی -1-8

 در زبان انگلیسی منابع واژگان حسی مانند

[55]SentiWordNet ،[56] General Inquier ،MPQA 

[57]، SenticNet [25]  وVader [58]  برای تحلیل نظرات

های دیگر نیز بهتر است چنین منابعی در زبان .وجود دارد

سی های آنها بهره جست. در زبان فارایجاد کرد و از مزیت

منابع معدودی ایجاد شده است، که در ادامه به تشریح آنها 

های منتشر شده و در پیکره (5)پردازیم. در جدول می

های هرکدام آورده به همراه ویژگیدسترس زبان فارسی 

 های این جدول عبارتند از:شده است. ستون

 دادهیا مجموعه نام پیکره نام: -1

ین ستون مشخص در ا واژه/جمله/سند/واقعیت: -2

با  1شود که پیکره حاوی کلمه یا جمله و یا واقعیتمی

 . استبرچسب قطبیت 

 

1 Fact 

در زبان فارسی یک پیکره حاوی جمالت برچسب 

ده، یک پیکره حاوی اسناد برچسب خورده و سه رخو

. استپیکره دیگر حاوی کلمات برچسب خورده 

ر هایی دتاییها و یا سهدارای قطبیت دوتاییهای واقعیت

 برای. هستندیک دامنه خاص هستند که مثبت یا منفی 

دوتایی است که در حوزه نظرات  (Regret, buyنمونه )

در . استکاربران نسبت به محصوالت دارای قطبیت منفی 

حال حاضر منبعی با چنین ویژگی در زبان فارسی منتشر 

 نشده است.

 تعداد جمالت موجود در پیکره و ،تعداد کلماتتعداد:  -3

های آن در این ستون ها و منفیهمچنین تعداد مثبت

 شود.مشخص می

ای است که منظور از این ستون دامنه یا دامنه دامنه: -4

در  6پیکره از روی آن ساخته شده است. در بخش 
های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، ارتباط با دامنه

است در  گفتنیپزشکی و اقتصادی توضیح شده است. 
استفاده از یک پیکره مختص یک دامنه در دامنه  هنگام

مثال  برایدهد. دیگر کارایی خوبی از خود نشان نمی
کارایی  تاپلپپیکره تولید شده در دامنه محصوالت 
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بر عالوهالزم را در تحلیل احساس دامنه پزشکی ندارد. 

دامنه وابسته به  طورمعمولبهآن پیکره واژگان حسی 
ها در یک دامنه نسبت بیت واژهو قط [59,60]هستند 

 به دامنه دیگر گاه متضاد است.

ای که سسه، سازمان یا نویسندهؤدر این ستون مناشر:  -5

 شده است.یاد پیکره را منتشر کرده 
 

 پِرسلِکسی منبع واژگان حسی -1-1-8
، شامل 1 [49](LexiPers)پِرسلِکسی منبع واژگان حسی

نت است که با وم فارسای از واژگان نسخه دزیرمجموعه
روشی خودکار و با سه برچسب مثبت، منفی و خنثی 

های کلیه مجموعهدر این پروژه اند. گذاری شدهبرچسب
صورت مجموعه، به 4261ترادف دارای نقش صفت، تعداد 

 2دانه دستی و با هوش انسانی تحت عنوان مجموعه
عنوان بهتواند اند. این مجموعه دانه میگذاری شدهبرچسب

و حتی یک مجموعه دانه اولیه برای   3یک استاندارد طالیی
گذاری لغات و برچسب هایسامانهتوسعه و یا آزمودن 

 تولیدکنندگان بندی اسناد مورد استفاده قرار گیرد.دسته
 دانشگاه طبیعی زبان پردازش آزمایشگاه نامهاین لغت

ن صنعتی شریف و گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاه گیال
 .هستند

 

 واژگان فارسی دارای برچسب قطبیت  -2-1-8

که در  [47] 4پیکره واژگان فارسی دارای برچسب قطبیت
هوشمند اطالعات دانشگاه تهران  هایسامانهآزمایشگاه 
 است: شده تشکیل دادهمجموعه دو از است. تولیده شده

خورده برچسب هایصفت از شدهاستخراج جموعةم -1
 فارسی زبان هایصفت وی مجموعةرفارسی: که از 

نت ساخته شده است. هر ورودی شده از فارساستخراج
 یا تواند برچسب مثبت، منفی ودر این مجموعه می

صفت  3588 از بیش کار این برای. باشد داشته خنثی
استخراج و توسط چهار ارزیاب مستقل ارزیابی شده 

 است.
از روی  این مجموعهاسم که  و فعل صفت، مجموعه -2

نت موجود در فارس هایاسم و هافعل ها،صفتمجموعه 
وسیلة بهاند. به هر کلمه از این مجموعه استخراج شده

یک  ظارتینیک روش مبتنی بر یادگیری ماشین نیمه
 واقعدرشود. این عدد عددی نسبت داده میمقدار 
 کلمات به. است کلمه هر قطبیت میزانکننده تعیین
 عددی منفی، تر از صفر و به کلماتزرگب عددی مثبت،

 

1 http://www.peykaregan.ir 
2 Seed set 
3 Gold standard 
4 http://www.peykaregan.ir 

این مجموعه،  در. شودمی داده نسبت صفر از کوچکتر
توان شوند و میکلمات خنثی به صراحت تعیین نمی

کلمات خنثی را براساس یک حد آستانه بین کلمات 
 3588مثبت و منفی تعیین کرد. این مجموعه شامل 

که است  گفتنی. استاسم  7325فعل و  4073صفت، 
 .اندنت استخراج شدهفارس 1کلیه کلمات از روی نسخه 

 

 PerSent پیکرة -3-1-8

ای از کلمات و شامل مجموعه 5PerSent [54,61] پیکرة
های قطبیت عبارات و اصطالحات زبان فارسی با برچسب

تحلیل احساس کاربرد  که در زمینة است 1و + 1-بین 
ی و در نسخه کلمه فارس 1500. در نسخه اول خود 6دارد

اصطالح و عبارت ارائه داده است. اصطالحات  700دوم 
در این پیکره برای تحلیل متون غیررسمی که  شدهفهرست

مناسب است. حوزه جمالت این  ،توسط کاربران تولید شده
هایی مانند فیلم و پیکره به طور عمومی و برای دامنه

ز محصوالت قابل استفاده است. این پیکره توسط یکی ا
 زبان در خارج از ایران تهیه شده است. فارسیگران پژوهش

 

 پیکره نظرات کاربران -2-8
پیکره نظرات کاربران منابع دیگری هستند که برای 

ها اند. این پیکرهسازی شدهتحلیل احساس آماده هایروش
که برچسب قطبیت مثبت یا منفی  هستندحاوی جمالتی 

پیکره پِرس و سِنتی دارند. در زبان فارسی دو پیکره
منتشر شده است که در ادامه به آنها  قطبیت هلوکیش

 شود.پرداخته می
 

 پِرس پیکرة سِنتی -1-2-8

ای شامل مجموعه [51,52] (SentiPers)پِرس سِنتی پیکرة

های حاوی قطبیت است که از جمالت فارسی با برچسب
 تحلیل طور مشخص در زمینةدر پردازش زبان طبیعی و به

های کاوی کاربرد دارد. با توجه به ویژگیاحساس یا نظر
 نخستینتوان آن را در نوع خود این پیکره، می

تحلیل احساس برای زبان فارسی با چنین  پیکرة
جمالت  شمار آورد. گفتنی است که دامنةمشخصاتی به

کاالهای دیجیتال است.  موجود در پیکره مربوط به حوزة
صورت رسمی و جمالتی، هم به همچنین این پیکره شامل

صورت نوشتاری عامیانه یا غیررسمی و مشتمل بر هم به
خورده است. این پیکره در جمله برچسب 1100حدود 

گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاه گیالن تولید شده 
 است.

 

5 Persian Sentiment Lexicon(PerSent) 
6 https://www.gelbukh.com/resources/persent/ 
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 پیکره قطبیت هلوکیش  -2-2-8

 شدهگذارینشانه هایازپیکره [53] هلوکیش قطبیت پیکرة
 آوریجمع با پیکره حاضر .است نویسنده احساسات ظرن از

دست آمده است. کل به وبگاه هلوکیش در کاربران نظرات

شده در این وبگاه در هنگام انجام پژوهش نظرات ثبت
مورد  642نظر بوده است که از این تعداد، در  3312تعداد 

ر از طریق گزینه موجود در بخش ثبت نظر، میزان کارب
. نظرات با بوده استرضایت خود را نیز مشخص کرده 

توجه به درصد رضایت واردشده به دو دسته تقسیم شدند: 
بود و  30٪نظراتی که درصد رضایت آنها کمتر یا مساوی 
بود. با  70٪نظراتی که درصد رضایتشان باالتر یا مساوی 

 447 و منفی نظراتنظر در دسته  102 بندیاین تقسیم
 تعداد میانگیننظر در دسته نظرات مثبت قرار گرفتند. 

 .کلمه است 109 نظر هر در کلمات
 

 شدههای منتشرپیکره بررسینتایج  -3-8
کنید، از پنج مشاهده می (5)طور که در جدول همان

شده، سه تای آنها مربوط به واژگان و یکی از پیکره منتشر
ده است. کرگذاری ا جمله و یکی دیگر سند را برچسبآنه

خصوص در بنابراین نیازمند تعداد بیشتری از منابع به
طور به براین منابع اکثراً. عالوههستیمسطح جمله و سند 
اند که در بسیاری از کاربردها نیاز به عمومی تعریف شده

سی منابع با قطبیت وابسته به دامنه داریم. منابع واژگان ح
برای دامنه سیاسی، اجتماعی و دامنه پزشکی و دارو 

 رسد.ضروری به نظر می
در رویکردهای مبتنی بر واژه هرچه منبع پوشش 

دقت بیشتری دست پیدا تر باشد، بهبهتری داشته و جامع
خواهیم کرد. بنابراین تعداد واژگان حسی اهمیت پیدا 

ی دارد. در و منبع با جامعیت بیشتر کارایی باالتر کندمی
کاربردهای یادگیری ماشین هرچه داده 

بیشتر برای آموزش مدل در نظرگرفته شده گذاریبرچسب
طور که آمده کارایی باالتری دارد. هماندستهشود، مدل ب
ها در هریک از تعداد داده ،کنیدمشاهده می (5)در جدول 

 قطبیت پیکرةپِرس و پیکره سِنتی خصوصبهها پیکره
( کم هستند و نیاز به 642و  1100)حدود  هلوکیش

. در کاربردهای هستیمهایی با حجم بیشتری از داده پیکره
عمیق نیز وجود حجم زیادی از های عصبی شبکهیادگیری 

 امری ضروری است.   داده
 

 

های آینده تحلیل نیازمندی -9

 احساس متون فارسی

لیل شده در تحبا توجه به مروری که روی کارهای انجام
و همچنین دستاوردها و  ،احساس متون فارسی انجام شد

 انگلیسیآمده در زبان دستهآخرین رویکردهای علمی ب
های تحلیل این بخش به مسائل و خالء، در [6-10]

که موضوعاتی شود و احساس در زبان فارسی پرداخته می
باید در حوزه تحلیل نظرات در زبان فارسی مورد توجه 

شود می بیان. نکاتی که در ادامه شودبیان میقرار بگیرد، 
تحلیل  یندههای آتواند نقطه شروعی برای پژوهشمی

 احساس متون فارسی باشد:

های زیادی در زبان انگلیسی برای تحلیل نظرات چالش .1

ها در حل بعضی از این چالش [62,63] مانده استباقی

 در زبان انگلیسی اقدامات خوبی انجام گرفته است،

سزاوار است زبان فارسی نیز همپای زبان انگلیسی به 

ها در زبان چنین دستاوردهایی برسد. تعدادی از چالش

مانند  ؛ندرت به آنها پرداخته شده استفارسی به

آمیز، استخراج ویژگی، تحلیل احساس جمالت کنایه

تعیین تشخیص نظرات جعلی با توجه به متن نظر، 

چنین موضوعاتی قطبیت نظرات ضمنی و غیره. 

 در آینده مورد پژوهش قرار بگیرد. تواندمی

مورد اشاره قرار گرفت  5طور که در بخش همان .2

 ها باعث تغییر جهت قطبیت جملهکنندهمعکوس

های ها کلمات و نشانهکنندهترین معکوس. مهمشوندمی

ولی  هستندنفی مانند پیشوند نفی در افعال جمله 

د و مدیریت آن کرنها اکتفا فقط به حضور آ تواننمی

های خاص خود را دارد. مدیریت پیچیدگی

یکی از مسائل چالش برانگیز تحلیل  هاکنندهمعکوس

ها روی متون انگلیسی مورد و در پژوهش استاحساس 

های زبان فارسی به بررسی قرار گرفته است. در پژوهش

ها پرداخته نشده است و کنندهله مدیریت معکوسأمس

 گران قرار بگیرد.ند است مورد توجه پژوهشنیازم

تری در زبان فارسی هرچه ابزارهای پیش پردازش قوی .3

های تحلیل احساس افزایش داشته باشیم، دقت روش

یاب با دقت خوب کمک بسیار جدی یابد. یک واژهمی

در  خصوصبهپردازش تحلیل احساس، به پیش

 ؛کندهای عصبی عمیق مییادگیری شبکه هایروش

هایی که در زبان فارسی سازیها و پیادهبنابراین روش

کند، باید مورد یاب میکمک به افزایش دقت واژه

 قرار بگیرد. پژوهش

منابع واژگان حسی مناسب برای تحلیل احساس و  .4

های استاندارد برچسب خورده در زبان همچنین پیکره

های فارسی دارای محدودیت هستند. هنوز در دامنه

منابع مناسب برای تحلیل احساس وجود ندارد. مختلف 

اید، منابع دهکرمشاهده  (5)طور که در جدول همان

شده بیشتر برای تحلیل احساس در دامنه عمومی ایجاد
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و تجاری و کمتر در دامنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

حجم پایینی دارند  شدهکه منابع ایجاد. ضمن ایناست

ی از کاربردها مانند یادگیری و کارایی کافی در بسیار

بنابراین نیازمند منابع  ؛های عصبی عمیق را ندارندشبکه

در  شدهیادهای های مناسب در دامنهحسی و پیکره

زبان فارسی هستیم. همچنین در زبان فارسی نیازمند 

هایی که کارایی الزم را برای انجام تحلیل احساس روش

 .هستیمدارند،  1مبتنی بر دامنه

های متنوعی برای های کاربردی و بستهزارها، برنامهاب .5

تحلیل احساس در زبان انگلیسی در اینترنت توسط 

دهندگان منتشر شده است. این ابزارها بر پایه توسعه

ساخته شده است. در  ،های متنوعی که وجود داردروش

هایی مواجه هستیم. در ابزارزبان فارسی با کمبود چنین 

شده در زبان فارسی سازیرهای پیادهبودن ابزادسترس

های تحلیل کمک بسیار زیادی در جهت رشد پژوهش

شود که کند. پیشنهاد میاحساس در زبان فارسی می

های آینده روی ایجاد چنین ابزارهایی با در پژوهش

ضمن اینکه  د.کرهای علمی در زبان فارسی تمرکز روش

ی برای یابزارها پژوهشیهای تعدادی از آزمایشگاه

اند ولی بنا به دالیل دهپیشبرد کارهای خود ایجاد کر

متعدد تمایلی به انتشار در شبکه اینترنت و در دسترس 

قراردادن آنها برای عموم ندارند، این امر باعث کارهای 

موازی و عدم پیشرفت در حوزه تحلیل احساس فارسی 

 شده است.

 [66-19,64] رویکرد تحلیل احساس مبتنی بر مفهوم .6
گیرد. که مفاهیم متن و معانی ضمنی آن را در نظر می

بیشتر روی تجزیه و تحلیل معنایی متن از طریق 
تمرکز  های معناییشناسی و شبکهاستفاده از هستان

دارند، که اجازه تجمیع اطالعات مفهومی و عاطفی در 
دهند. تاکنون را می  ارتباط با نظرات زبان طبیعی

در زبان فارسی از این رویکرد  شدههای انجامپژوهش
بنابراین استفاده از این رویکرد در  ؛انداستفاده نکرده

که در . ضمن اینشودمیتحلیل متون فارسی پیشنهاد 
گر مفهومی با دقت مناسب در اختیار داشتن یک تجزیه
های رویکرد مبتنی بر مفهوم زبان فارسی از نیازمندی

هایی به روش ندهیهای آبایست در پژوهشاست و می
 متناسب با زبان فارسی پرداخته شود.

نظرات به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم شده است.  .7
نظرات صریح، نظراتی هستند که واژگان حسی 

در آنها استفاده شده است و نظرات ضمنی، صراحت به

 

1 Domain specific sentiment analysis 

طور صریح در آنها واژه حسی نظراتی هستند که به
عنوان )به هستندولی حاوی نظر  ،استفاده نشده است

حاوی واژه حسی  "دهداین گوشی آنتن نمی"مثال 
 .[2] کند که منفی است(ولی واقعیتی را بیان می نیست

ها در بخش نظرات صریح روی متون انگلیسی پژوهش
اند ولی خوبی رسیده نسبهبههای قابل توجه و به دقت

شمار انگشتهای تحلیل نظرات ضمنی معدود و روش
 اندهای خاص منظوره ارائه دادهته دوم روشهستند. دس

اند و در ابتدای راه که هنوز به جامعیت نرسیده [67]
هستند. با توجه به اینکه بخش زیادی از نظرات کاربران 

های ها نظرات ضمنی هستند، ولی از پیکرهدر سایت
شوند، بهتر است در زبان فارسی هم استاندارد حذف می

شود در ند. پیشنهاد میمورد توجه قرار بگیر
آینده زبان فارسی تحلیل نظرات ضمنی  هایپژوهش

های و بررسی قرار بگیرد و همچنین پیکره پژوهشمورد 
 .مورد نیاز تولید شود

های بدون نظارت نیاز به پیکره از آنجایی که روش .8
برچسب خورده ندارند و در زبان فارسی هم محدودیت 

های بدون هست که روشپیکره استاندارد داریم، نیاز 
نظارتی که نیاز به داده برچسب نظارت و همچنین نیمه

 بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  ،خورده کمتری دارند

ای که واژه در آن رخ قطبیت واژگان حسی به زمینه .9

 دهد وابسته است و قطبیت آنها ثابت نیستمی

ها در زبان ، بنابراین تعداد زیادی از پژوهش[68,69]

اند. یکی از نقاط لیسی روی این موضوع کار کردهانگ

شدن این های زبان فارسی ضعیف دیدهضعف پژوهش

های تحلیل احساس در زبان . در پژوهشاستله أمس

فارسی نیز ارزشمند است که روی تحلیل احساس 

 . کردتمرکز  2وابسته به زمینه

های دانش دارای برچسب قطبیت کمک ایجاد پایگاه .10

گذاری کند. برچسبی در تحلیل احساس میبسیار زیاد

های دارای قطبیت در تحلیل نظرات در دامنه واقعیت

خاص مانند دارو و ایجاد چنین منابع دانشی، دقت 

دهد، گیری افزایش میطور چشمها را بهروش

Noferesti اثر حضور چنین  [45,70] و همکاران در

 قرار هایی را در زبان انگلیسی مورد بررسیواقعیت

های دارای قطبیت . ایجاد پایگاه دانش از واقعیتاندداده

، پشتوانه در زبان فارسی به همراه برچسب قطبیت آنها

و  استخوبی برای تحلیل احساس متون فارسی 

 به آن پرداخت.  یندههای آدر پژوهش توانمی
 

2 Context-based sentiment analysis 
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های عصبی عمیق به های یادگیری شبکهروش .11

 اندگلیسی رسیدههای خوبی در زبان اندستاورد

تحلیل متون فارسی  ةهای آیند، در پژوهش[71,72]

های عصبی های مناسب شبکهتوان روی معماریمی

در   [73]و همکارانش Dashtipourعمیق کار کرد. 

روشی بدون ناظر و با معماری مبتنی بر  ایمقاله

های کانولوشن برای در بستر شبکه 1کدگذار خودکار

های اند. با توجه به نیازمندیدهکر تحلیل احساس ارائه

های یادگیری کارگیری روشهتوان بزبان فارسی می

های عصبی عمیق در حوزه تحلیل احساس زبان شبکه

 فارسی را گسترش داد و از نتایج آن بهره گرفت. 

 یمتن یهاداده یاحساس رو لیدر حال حاضر تحل .12

احساس را گرفته  لیتحل هایسهم پژوهش نیشتریب

و  یصوت ،یریتصو هایداده یاحساس رو لیست. تحلا

 اواخردرهمین 2مدال یاحساس مالت لیبا نام تحل لمیف

 لی. تحلگرفته استقرار  یمورد توجه جامعه علم

 یسیمتفاوت از زبان انگل یصوت فارس یهادادهاحساس 

 گرانپژوهشتوسط  شتریب یهاپژوهش ازمندیاست و ن

 .است

 

 گیرینتیجه -10
شده در تحلیل ن مقاله مروری روی کارهای انجامدر ای

احساس و نظرکاوی متون فارسی انجام گرفت. در همین 

کارگرفته در مقاالتی که در منابع معتبر ههای براستا، روش

 ؛و داخلی چاپ شده مورد مطالعه قرارگرفتالمللی بین

های آینده تحلیل نقشه راهی برای پژوهشنهایت در

 فارسی ترسیم شد. احساس در زبان 

قابل  طور کلیهای موجود در زبان انگلیسی بهروش

ولی باید با توجه به  ؛تعمیم به زبان فارسی هستند

های زبان ها وجود دارد، ویژگیکه در زبان هاییتفاوت

پردازش در این فارسی و همچنین امکاناتی که در پیش

ملی مورد طور عتری و بهطور موشکافانهزبان وجود دارد، به

پژوهش قرار بگیرند. همچنین از آنجاکه منابع با کیفیت از 

نامه قطبیت، پایگاه دانش دارای قطبیت و قبیل واژه

های مختلف، نقش دارای قطبیت در دامنه هایپیکره

کلیدی در تحلیل احساس در زبان فارسی دارند، باید در 

 .دکرها آنها را گردآوری آینده متناسب با نیازمندی

 

 

1 Autoencoder 
2 Multimodal sentiment analysis 
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مدرک کارشناسی خود را  زینب رجبی

در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش 

دانشگاه صنعتی اصفهان و  افزارنرم

درک کارشناسی ارشد خود را در رشته م

مهندسی فناوری اطالعات و مدرک 

ی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه ادکتر

د. زمینه پژوهشی وی کرصنعتی مالک اشتر دریافت 

های شبکه اجتماعی، تحلیل احساس، تحلیل داده

،  پردازش زبان طبیعی، محاسبات شناختی شناسیهستان

گر پژوهشگاه شان در حال حاضر پژوهش. ایاستو غیره 
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