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(مثبت و منفی بودن) براي  1از نظر قطبیت برچسب خورده: در این تحقیق، اولین پیکره فارسی نظرات چکیده

از لحاظ جنسیت براي تشخیص جنسیت نوسنده متن،  برچسب خوردهکاربردهاي تحلیل نظر کاربر و نیز پیکره 

بدست آمده از صفحات اینترنت ساخته شد. ایده بکاربرده شده در این تحقیق،  htmlرت خودکار از اسناد بصو

ال داراي میزان رضایت و نام نویسنده در صفحه نظرات بوده است. کاربرد این دو امتیاستفاده از تگ هاي اچ

  ون است .پیکره جمع آوري شده در این تحقیق استفاده در طبقه بندي و تحلیل مت

  3، تشخیص جنسیت نویسنده2پیکره هاي زبانی، تحلیل نظر:کلید واژه

               

  

  

  

  

  

  

                                          
1 Polarity 
2 Sentiment analysis
3 Gender classification



  

  . مقدمه :1

پیکره هاي الکترونیکی زبانی بعنوان حجمی گسترده  و ساخت یافته از متون یک زبان، از مهم ترین منابع براي 

) و آنتونیت 2003(4آندرو کهوهه.مگیري داشته اندانجام مطالعات زبانی هستند که در چند دهه اخیر رشد چش

در واقع  بدون این پیکره ها انجام بسیاري از پژوهش هاي زبان شناختی و تصمیم  ) می گویند که2003(5رنوف

از آنجا که ساخت و حاشیه نویسی دستی پیکره ها پروسه .گیري ها حوزه مهندسی زبان امکان پذیر نمی باشد

در صدد یافتن راهی براي کاهش زمان و هزینه ساخت این منابع  محققانهزینه بر است اي طوالنی مدت و  

اسناد،)،IM(هاي فوري پیامهاي الکترونیکی، زیرساختی زبان هستند .عصر ارتباطات و گسترش استفاده از نامه

ي ارائه و  ترین وسیله اصلی متن را بهاسناد چاپی،ها، مقاالت خبري، صفحات خانگی،تاالرهاي گفتگو و وبالگ

انتقال اطالعت تبدیل کرده است.روزانه میلیون ها کاربر حجم گسترده از این متون را  تولید و بروزرسانی می 

 )می2002اسکرویور(گیلس ماووریس ده کنند بدون آنکه توجهی به کاربرد زبانشاختی این متون داشته باشند.

را  تبدیل به اصلی ترین منبع در حوزه مطالعات زبان شناسی پیکره  متون قابل خوانش توسط ماشین ،وبگوید

محققان این حوزه توانسته اند با کمک .اي ،زبانشناسی رایانشی، بازیابی اطالعات و متن کاوي کرده است

وب ،ابزارهاي و منابع مختلفی را براي کارهاي علمی پژوهشی توسعه دهند.ما نیز در این تحقیق به  يمحتوا

را از اینترنت گرداوري  "احساسی "ابزارهاي پردازش زبان طبیعی پیکره از متون برچسب خورده از نظر  کمک

  کرده ایم.

  :انگیزش. 2

بنیاد بوده است. پیشرفت هاي اخیر در حوزه پردازش زبان طبیعی به میزان چشمگیري مرهون مطالعات پیکره 

رایانشی به کمک این پیکره انجام گرفته است.براي غنی تر مشاهدات و ارائه فرضیات زبانشاختی زبان شناسان 

کردن پیکره معموال طی فرایندي آنها را حاشیه نویسی یا نشانه گذاري می کنند .حاشیه نویسی و افزودن 

، 14،گفتمان13لما 12،احساسی 11، تحصیالتی 10،جنسیتی9،معنایی8، اجزاي کالم7،موازي6برچسب هاي موضوعی

                                          

4 Andrew Kehoe

5 Antoinette Renouf

6 Genre



ا غنی تر و کاربردي تر میکند. پیکره هاي گردآوري شده براي زبان فارسی(پیکره بی جن پیکره ها ر 15وابستگی

  خان) بسیار محدود و انگشت شمار هستند. 

  پیکره قطبیت . 3

یکی از پیکره هاي پرکاربرد،پیکره هاي نشانه گذاري شده از نظر احساسات (ذهنی ونه عینی) نویسنده است 

تر  بعنوان داده آموزشی براي برنامه هاي طبقه بندي کننده متون به احساسات .کاربرد این نوع پیکره ها بیش

پس از آموزش دیدن از روي این  16منفی و مثبت است.این برنامه هاي مبتنی بر رویکردهاي یادگیري ماشینی

ي متون ،قادر خواهند بود متون جدید بدون برچسب و نشانه را در یکی از کالس هاي تعریف شده طبقه بند

کنند .این پیکره ها می توانند کابردهاي مختلف تجارتی(تحلیل نظر کامنت هاي مصرف کنندگان محصول یا 

خدمات براي مثال گوشی موبایل یا هتل وغیره )،سیاستی(تحلیل نظر افراد جامعه از طریق بررسی کامنت هایی 

یافتن افراد یا جامعه هاي هم فکر و نظر ته اند ) ویا اجتماعی ( که در یک سایت خبري براي مطلبی سیاسی گذا

.در شبکه هاي اجتماعی)

  . پیکره تفکیک شده براساس جنسیت :4

این نوع پیکره ها بر اساس جنسیت نویسنده (مرد یا زن ) آن برچسب گذاري شده اند.از این نوع پیکره ها می 

(بررسی میزان محبوبیت یک کاال در  توان براي دسته بندي خودکار متون از نظر جنسیتی در کاربردهاي تجاري

  بین زنان و مردان ) و استفاده کرد .

  . مواد و روش ها :5

تقسیم می شوند که در 18و ب)وب براي پیکره 17رویکردهاي پیکره اي به وب به دسته الف)وب بعنوان پیکره

از خود  19ط)  بصورت مستقیم طی جستجو بصورت برخgoogle APIرویکرد اول توسط ابزارهایی (مانند 

                                                                                                                                       
7 parallel
8 POS tags
9 Sense 
10 gender
11 education class
12 sentiment
13 lemma
14 Discourse
15 dependency
16 Machine learning
17 Web as corpus
18 Web for corpus



مورد 21بخشی از محتواي وي توسط ابزارهاي خیزشگراستفاده می شود و در رویکرد دوم 20بعنوان پیکره اي پویا

مورد استفاده  23بعنوان پیکره اي ایستا 22خط -خیزش قرار گرفته و پس ازذخیره سازي، محتوي بصورت برون

  است.قرار می گیرد.روش اتخاذ شده دراین مطالعه رویکرد دوم بوده 

  .ساخت پیکره : 5,1

پیکره ها و ابزارهاي مرتبط با آنها که تاکنون براي زبان انگلیسی ساخته شده اند قابل مقایسه با زبان هاي دیگر 

لیستی طویل از پیکره هاي  24نیست .ذکر تمام این پیکره ها از مجال این مقاله خارج است ولی دیوید لی

هیه کرده است .معدود پیکره هاي موجود براي زبان فارسی عمري کمتر انگلیسی و غیر انگلیسی را در سایتش ت

می  )1383(و عاصی )1386(از یک دهه دارند .از پیشگامان گردآوري پیکره براي زبان فارسی بی جن خان

 ir.میلیون صفحه اي از دامنه  8,5است که بر اساس یک خیزش بزرگ  dotIRباشند.جدیدترین پیکره فارسی 

  ه است.بدست آمد

  .  دامنه :5,2

براي گردآوري پیکره از صفحات وب ابتدا بایستی دامنه(سایت) یا دامنه هاي مورد نظر براي انجام خیزش 

یا زبان هاي برنامه نویسی (مانند ) Heritrixمشخص گردند.سپس به کمک خیزشگرهاي خودکار(مانند 

pythonبعدي بارگذاري می شود. ) صفحات مرتبط با آن دامنه جهت انجام پردازش هاي  

صفحات فارسی که کاربران نظراتشات را در مورد محصولی اظهار کرده باشند معدود است. در بیشتر موارد 

نظرات فاقد تگ یا نشانه اي(براي مثال شکلک ) دال بر مثبت یا منفی بودن نظر کاربر هستند در این مواقع از 

ر با برچسب منفی یا مثبت آنرا نشانه گذاري کنند .ایده استفاده افرادي خواسته می شود تا بعد از خواندن نظ

شده در این تحقیق استفاده از نظراتی بوده است که خود کاربران بعد از نوشتن نظر  ،میزان رضایت از محصول 

به بازدیدکنندگان اطالعاتی درمورد هتل ) hellokishمورد نظر را نیز به درصد وارد کرده اند .سایت هلوکیش (

اختصاص  نظرات درباره اقامت و هتلهاها،رستوران ها مراکز فروش جزیره کیش ارائه می کند،بخشی از سایت به 

                                                                                                                                       
19 On-line
20 Dynamic
21 Crawler
22 Off-line
23 Static
24 David lee



ا وارد کردن نام، محل زندگی و متن نظر، میزان درصد رضایتشان را نیز داده شده است .کاربران در این بخش ب

  بصورت مضربی از ده وارد می کنند. 

  

  

  . خیزش :5,3

براي خیزش در این سایت و استخراج تمامی صفحات حاوي نظرات، برنامه اي تحت زبان برنامه نویسی پایتون 

تعریف شده در محدوده مورد نظر را بارگذاري و در یک نوشته شد.این برنامه با وصل شدن به این سایت،صفحات 

  مگابایتی ذخیره کرد . 10فایل متنی 

  . استخراج نظرات از صفحات :5,4

صفحات ذخیره شده در مرحله قبل عالوه بر متن نظرات حاوي بخش هاي زاید نیز هستند. فرمت این صفحات  

html م نویسنده، میزان رضایت و ...) هرکدام با تگ است یعنی قسمت هاي مختلف (نام هتل، متن نظر، نا

خاصی مشخص شده است. شکل یک بخشی از یک صفحه حاوي نظر در این سایت را نشان میدهد.براي 

استفاده  BeautifulSoupاز برنامه htmlپارس(دسترسی به قسمت هاي مختلف متن ) کردن صفحات 

دارد و بصورت کتابخانه  HTML/XMLر پارس صفحات شد.این برنامه پارسري است که قابلیت هاي باالیی د

  .می شود25اي در پایتون وارد

                                          
25 import



  

  )1(شکل

بخشی از یک صفحه حاوي نظر در سایت هلوکیش.تگ هاي مشخص کننده متن نظر،نام نظردهنده و میزان 

رضایت بترتیب با رنگهاي سبز،صورتی و بنفش مشخص شده اند

.



% 30رد شده به دو دسته تقسیم شدند، نظراتی که درصد رضایت آنها کمتر یا مساوي نظرات با توجه به درصد وا

% بود .تنها نظراتی مورد توجه بودند که کاربر بعد از نوشتن 70بود و نظراتی که درصد رضایتشان باالتر یا مساوي 

  متن،میزان رضایت را نیز از منوي کشوي باالي نظر انتخاب کرده بود.

  ده :. مشخصات دا5,5

نظر داراي  642نظر بوده است،که از این تعداد  3312، 12/8/90کل نظرات ثبت شده در این سایت در تاریخ 

نظر در دسته نظرات مثبت قرار گرفتند .هر نظر در یک  447نظر در دسته منفی و  102درصد رضایت بوده اند. 

و نظرات منفی در فولدر  posبت در فولدر در فولدر مربوطه اش(نظرات مث utf-8فایل متنی جداگانه با فرمت 

neg کلمه بود. 109) ذخیره شد. میانگین کلمات در هر نظر  

  . استخراج داده هاي تفکیک شده از لحاظ جنسیتی:5,6

براي استخراج نظرات مرتبط با نظر دهندگان زن و مرد،ابتدا با جستجو در چندین سایت و وبالگ فارسی، اسامی  

شد. بعداز حذف اسامی تکراري ،لیستی از اسامی فارسی زن و مرد تفکیک شده تهیه گشت زن و مرد استخراج 

نام بود .در صفحات مربوط به نظرات در سایت  2651نام و تعداد اسامی پسران  3254.تعداد اسامی دختران 

ص با خط قرمز مشخ1(در شکل  ">div<>div class="titr/<هلوکیش نام هر نظر دهنده در درون تگ 

شده است) قرار دارد،اگر نام هاي موجود در این تگ ها در یکی از لیست هاي اسامی وجود داشت،نظر مورد نظر 

  استخراج شده و در یک فایل متنی مربوط به آن جنسیت ذخیره شد.

  نتیجه گیري :

دو پیکره ساخته وب قابلیت استفاده براي ساخت پیکره هاي زبانی را دارد.کهبا انجام این تحقیق مشخص شد 

هرچند به منظور کاربردهاي تحلیل نظر و شده در این تحقیق کاربردهاي مختلفی میتوانند داشته باشند.

تشخیص نویسنده تبدیل زبان گفتاري به نوشتاري الزم نیست،ولی بعنوان کارهاي آینده و برچسب زنی این 

متون میتوان این متون را به زبان معیار تبدیل کرد .
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