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 چکیده 
  

 هایداده مدیریت و سازماندهی برای کلیدی ابزارهای از یکی مستندات بندیرده اطالعات، افزون روز و سریع رشد با      

 قرار استفاده مورد آنالین اطالعات و الکترونیکی هاینامه اخبار، بندیتقسیم مانند کاربردهایی در که آیدمی شمار به متنی

 که هستند ارزشمندی اطالعات حاوی نظرات. باشدمی متن یک موضوع تعیین متون، موضوعی بندیرده واقع در. گیردمی

 برروی تمرکز نظرکاوی چراکه یافت دست خاص موضوع یک با ارتباط در ارزشمندی دانش به ها آن نظرکاوی با توان می

 شفر دمپستر روش بر مبتنی نظر کاوی از نیز تحقیق این در .است شده بیان نظرات درک برای متن یک تحلیل و تجزیه

 . شود استخراج متن از ارزشمندی اطالعات تا شد استفاده

دمپستر شفر است. با کمک انواع طبقه بندی یادگیری ماشین یک روش کاوی با نظر بهبود روش های   مقالههدف کلی       

میتواند به طور موثر اطالعات مرتبط با نظرات را به زبان طبیعی درک نماید. با وجود کارهای خوب صورت  کاوینظر سامانه 

ها استفاده از این چالشاند. از جمله ها به صورت حل نشده باقی ماندهگرفته در زمینه متون فارسی، هنوز برخی از چالش

کاوی استفاده نموده نظر باشد. بسیاری از منابع از روش های مستقل برای ها میادغام تصمیم  از متون برای طبقه بندی آن

اند که کمتر به ترکیب روش ها توجه می کند. با  اجرای طرح پیشنهادی و انجام آزمایشات متعدد، کارایی و اثر بخشی مدل 

 .رسیده است %92سطح جمله به دقت  پیشنهادی در

 

، نظرکاوی ، روش دمپستر شفر ، یادگیری ماشین ، ادغام تصمیم ، شبکه های سایبر تشخیص موضوع کلمات کلیدی: 

    اجتماعی

 

 

 مقدمه   .1

های متفاوتی بودند، توجه بسیاری از دانشمندان و با گسترش سریع متون الکترونیکی که همراه با ساختارها و زبان    

بندی متون الکترونیکی جلب شد و هم های بهینه و سریع برای دستهها و تکنیکمحققان علوم کامپیوتر به استفاده از روش

انواع مختلفی از اطالعات . [1]ها همچنان ادامه دارد اکنون نیز تحقیق در این زمینه در راستای افزایش سرعت و دقت روش

[. رسانه های 2بارگذاری و به اشتراک گذاری در شبکه های سایبر اجتماعی در قالب متن ، فیلم ، عکس و صدا وجود دارد ]

هوش مصنوعی است ،  اجتماعی سرشار از داده های خام و پردازش نشده و بهبود فناوری ، به ویژه در یادگیری ماشین و

اجازه می دهد تا داده ها پردازش شوند و آن را به یک داده مفید تبدیل کنند کاربران می توانند به سرعت و صریح احساسات 

 [3].خود را بدون نیاز به تایپ پیام های توصیفی طوالنی انتقال دهند 
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تواند به چندین منظور صورت باشد که میند مییک برچسب به یک س شامل اختصاص 1بندی متونبندی یا طبقهرده     

ای از متون سه برچسب را بندی که در نظرکاوی کاربرد دارد، تحلیل احساسات بوده و به مجموعهگیرد. نوعی از این رده

و بندی به صورت دو کالسه )مثبت باشد. البته این نوع ردههای منفی، مثبت و خنثی میدهد که شامل برچسباختصاص می

اما به هر حال جزئیات دقیق مربوط  [4]دسته در برنامه های مختلف مفید هستند یا دو  این سه منفی( نیز قابل انجام است.

نمی تواند احساساتی مانند شادی ، ترس ،  نظرکاویبه احساسات بیان شده در پیام را ارائه نمی دهند. به عنوان مثال ، 

تعجب ، احساس گناه و غیره را درک کند ، که برای درک احساس واقعی ابراز شده توسط کاربر ضروری است. برای تفسیر 

موثرتر پیام ، نه تنها شناسایی محتویات و متن پیام ضروری است ، بلکه تشخیص احساسات بیان شده در پیام نیز ضروری 

بندی، هدف اختصاص یک برچسب به باشد. در این نوع ردهبندی موضوعی متن میبندی، ردهاما نوع دیگر رده  [5] است.

 باشد. متن با توجه به موضوع آن بوده که شامل چندین نوع برچسب، به عنوان مثال ورزشی، سیاسی، اقتصادی، هنر و ... می

[ 7[ ]6]  دمپستر شفرارائه ی الگوریتم های مورد نظر با استفاده از روش  در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که  با    

خواهیم پرداخت تا با استفاده از چالش های  ر تشخیص موضوع متون فارسی در شبکه های سایبر اجتماعی د نظرکاویبه 

مشابه پرداخته و در بخش سوم در بخش دوم این مقاله، به بررسی روش های   .پیش رو به تحلیل و بررسی موضوع بپردازیم

روش پیشنهادی استفاده شده توضیح داده شده است. در بخش چهارم ، نتایج بیان گردیده و در نهایت در بخش آخر نتیجه 

 گیری ارائه میشود.

 
 

 مروری بر ادبیات و کارهای مرتبط   .2

مجموعه جامع جمله  کی .متمرکز است یروماردو به زبان از متن  احساس صیتشخ یبر رو [8]عادل مجید و همکاران     

برای  کنند. یم یسینو هیمختلف جمع شده و آن را با شش کالس مختلف حاش یکه از حوزه ها داده شده توسعه  یا

نزدیکترین -کیمانند  هیمختلف پا یها تمیالگور برای طبقه بندی از . استفاده شده است  Word2Vecاستخراج ویژگی از 

،  یابیو ارز شی. پس از آزماشدمجموعه اعمال  یرا بر رو یو جنگل تصادف ماشین بردار پشتیبان ،  می، درخت تصم همسایه

به   %69.54 با دقت  ماشین بردار پشتیبان نسبت به بقیه ی الگوریتم های طبقه بندی مدل بر طبق ادعای این پژوهش 

 .یافته استدست  یبهترنتایج 
 

 

 

 یبا استفاده از طبقه بند را پیشنهاد کردند که   چند کالسه از متن بنگال  احساس ییشناسا [9]و همکاران   نیآزم    

،  (POS)گفتار  یقسمت ها ی، برچسب گذار ریشه یابی مختلف مانند  یها یژگیهمراه با وبیز ساده  یکننده چند جمله ا

توانست متن را در سه  یینها مدلمی باشد .با ادعای این پژوهش ( TF-IDF)، فرکانس اصطالح معکوس فرکانس  سگرمان

 کند. بندی طبقه ٪78.6 یبا دقت کل یکالس احساس

 در را پیشنهاد نموده اند . سنجش از دور یداده ها یبرای ریگ میتصم ادغام  یها روش [6] رشیدی و همکاران     

 نییتع یینها میشود و تصم یم بیمختلف ترک یکننده محل یاز طبقه بند یافتیدر جی، نتا یریگ میسطح تصم یهمجوش

و در این پژوهش نیز مورد  مختلف به کار رفته است یکه در کاربردها یریگ میتصم یهمجوش یروشها نیمهمتر شود. یم

 2بر رتبه ی، روش مبتن( BMVF) 1تیاکثر روش رای گیری  نی، بهتر (MVF) 2استفاده قرار گرفته  : تابع رای گیری اکثریت

                                                 
1 Text classification 
2 Majority Voting Function 
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با توجه به قابل قبول بودن و صحت  وژنیف جینتا است. 5شفر-و روش دمپستر 4یزی، استنباط ب 3ازیبر امت یو روش مبتن

 تر از  قیشفر دق-دهد که روش دامپستر ینشان م جینتاباتوجه به ادعای این پژوهش . می شود سهیمقا با هم  آنها یطبقه بند

 .ستا  %88ی با دقت شنهادیپ یروش ها نسبت به سایر

 
 روش پیشنهادی تشخیص موضوع  متون خبری فارسی در شبکه های سایبر اجتماعی  .3

همانطور که  در  است.تشخیص متون خبری فارسی ، طراحی یک مدل کارا برای مقاله مسئله ی مورد استفاده در این      

از دقت و عملکرد بهتری نسبت به روش های مستقل عمل ادغام تصمیم  جمع بندی پژوهش های پیشین بیان کردیم روش

روش می کنند. بنابراین می توان گفت پژوهش حاضر بر طبق همین روش خواهد بودچارچوب کلی روش پیشنهادی بر طبق 

  خواهد بود که با استفاده از آن به بهبود نتایج پرداخته خواهد شد.دمپستر شفر 

 

 

 چهارچوب روش پیشنهادی  -1شکل 

 
 در ادامه هر کدام از این موارد توضیح داده خواهد شد.روش پیشنهادی  ارائه شده شامل بخش های زیر می باشد که    

 

  مجموعه داده  .3.1

. اسناد [10]در گروه تحقیقاتی دانشگاه تهران تولید شده است  TRECی همشهری بر اساس استاندارد مجموعه داده

ذخیره  UTF-8و استاندارد  XMLبندی شده و در قالب های مختلف طبقهموجود در این مجموعه داده شده به برخی دسته

کالس ورزشی، سیاسی، علمی، اقتصادی و اجتماعی  5سند از این مجموعه که شامل  5000مقاله از در این  باشند.شده می

 اند.نشان داده شده 1 جدولی اسناد به صورت تفکیک شده در باشد، استفاده شده است. مجموعهمی

 

                                                                                                                                                      
1 Best Majority Voting Function 
2 Rank Based Method 

3 Score Based Method 
4 Bayesian Inference Method 
5 Dempster-Shafer Method (D-S) and Extended D-S 
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 داده یمجموعه در موضوع هر اسناد تعداد -1 جدول

 

 موضوع

 

 داده مجموعه در اسناد تعداد

 

 

 1000 ورزشی

 1000 اجتماعی

 1000 اقتصادی

 1000 علمی

 1000 سیاسی

 

 درصد20  موضوع هر از که شده استفاده تست یداده برای مابقی و آموزشی یداده برای آن درصد 80  سند،  5000  یمجموعه  از

 .است گرفته قرار استفاده مورد مرحله هر در و شده انتخاب

 

  پیش پردازش  .3.2

تبدیل  کاویداده قالب مناسب برای به را پردازش، دادهپیش است. دادگان پردازشپیش کاوی،داده مهم مراحل از یکی

.پردازش زبان فارسی از جهاتی با پردازش زبان [11]کند تسریع و ساده می را و استخراج اطالعاتروند محاسبات  کرده و

شوند و این در ی کلمات جدا از هم و با قانونی مشخص نوشته میانگلیسی تفاوت دارد. در زبان انگلیسی تمامی حروف و تمام

شوند، بعضی از حالی است که در زبان فارسی بعضی از حروف به هم چسبیده هستند، برخی از حروف جدا از هم نوشته می

های مرتبط با حوزهشوند. تمامی فاصله به دو یا چند بخش تقسیم میاند، بعضی از کلمات با فاصله یا نیمکلمات یکپارچه

های نگارشی و کلمات فارسی به شکل یکسانی پردازش زبان طبیعی به نحوی با متون واقعی سروکار دارند.اگر حروف، نشانه

سازی روی دو ای نخواهند بود. به عنوان مثال اگر نرمالهای رایانهنوشته نشوند، متون مورد استفاده قابل تحلیل توسط سامانه

گیرد که روی نتایج تأثیر اعمال نشود، سیستم این دو را دو عبارت جدا در نظر می  ”جمهوررییس“و  ”جمهوررئیس“ی داده

های بین کلمات، اختصارات و غیره بدون ایجاد تغییرات سازی، عالئم نگارشی، حروف، فاصلهزیادی دارد. طی فرایند نرمال

 پردازش و پردازش نابراین، بایستی از یک استاندارد مشترک برای پیشگردند. بمعنایی در متن به شکل استاندارد تبدیل می

 

شوند. به عنوان مثال، برای دو متون استفاده کرد. همچنین کارکترها و کلمات زائد و توقف حذف شده و کاراکترها نرمال می

به عنوان کلمه « مساله»انند ، کل متن نرمال شده و یکی از این دو و یا یک کلمه جایگزین م«مسأله»و « مسئله»کلمه 

عربی  ”ک“و  ”ی“، کلماتی که دارای حروف «رئیس»و « رییس»توان . از این قبیل کلمات می[12]شود مرجع انتخاب می

شوند. به عنوان شوند و ... را نام برد.همچنین فاصله بین کلمات و یا عبارات نرمال شده و همه به یک فاصله تبدیل میمی

ها صورت نگیرد، هستند، اما اگر پردازش روی آنهر سه دارای یک معنا و مفهوم  ”رفت-می“و  ”رفتمی“، ”میرفت“مثال 

 .[12]دارای نتایج متفاوتی خواهند بود 
 

 



 

 I4C.IUST.AC.IR         384 

  استخراج ویژگی  .3.3
 

پس از اتمام مرحله پیش پردازش ، استخراج ویژگی برای ارزیابی داده های پردازش شده اعمال می شود.  انتخاب و      

انتخاب ویژگی استخراج ویژگی مهمترین مرحله برای تشخیص احساسات است زیرا بر نتیجه کلی کار تأثیر می گذارد. یک 

 خوب منجر به پیش بینی خوبی می شود. بنابراین ، انتخاب صحیح ویژگی ها برای ارتقا طبقه بندی بسیار مهم است.

 
Unigram:  واژگان منفرد ( در این مرحله ابتدا پاراگراف به جمالت تقسیم می شوند و سپس جمالت به صورت کلمه (

 تبدیل می شوند.

Bigram :  ابتدا پاراگراف به جمالت تقسیم می شوند و سپس جمالت به صورت واژگان دوتایی تبدیل می در این مرحله

 شوند.
TFIDF:  هدف نشان دادن اهمیت کلمه کلیدی مورد نظر از طریق مقایسه تعداد تکرار کلمه در متن با تکرار آن کلمه در

 باشد.مجموعه ای بزرگ تر از مستندات می

Hashing Vectorizer: مشخص کردن نگاشت  ینام رشته نشانه برا افتنی یاست که از ترفند هش برا یداربر کی

شود که در آن مجموعه اسناد  یبردار انجام م نیتوسط ا سیبه ماتر یاسناد متن لیتبدکند. یاستفاده م حیشاخص اعداد صح

 دارد. یکند که تعداد وقوع نشانه ها را در خود نگه م یم لیپراکنده تبد سیماتر کیرا به 

Text To Sequences:  این روش یک روش مبتنی بر جمله است که برای هر کلمه یک عدد در نظر گرفته می شود و

سپس طول جمله های کوتاه با صفر پر می شود تا طول جمله ها با یکدیگر مساوی شوند تا بدین ترتیب یک ماتریس به 

 ویژگی بدست آید.mسند و  nاندازه 
 

 طبقه بندی یادگیری ماشین انواع  .4.3

و ( KNN)  کی نزدیکترین همسایه و  (NB)،بیز ساده   (SVM)بردارپشتیبان   ماشین الگوریتم نوع از استفاده مورد الگوریتم

در  استفاده شده کهاز الگوریتم های نظارت شده در یادگیری ماشین هستند  که  (RF) و جنگل تصادفی( DTدرخت تصمیم )

 . نتایج  بهبودی بدست می آید روش دمپستر شفرنهایت با استفاده از 

 

 روش دمپسترشفر   .3.5 

 یم نییتع یینها میشود و تصم یم بیترک کننده مختلف یاز طبقه بند یافتیدر جی، نتا یریگ میتصم ادغام در   

 1967شود، در سال  یشناخته م زیتوابع باور ن هیشفر را که به عنوان نظر-شواهد دمپستر هیبار نظر نیاول یدمپستر براشود.

  [14،15] [13] .گسترش داد 1976بار در سال  نیاول یکرد و شاگردش شفر آن را برا یمعرف

را  ینیشیتابع جرم پ کی D-Sروش  ،یزیاستنتاج ب هیشود. مشابه با نظر یدر نظر گرفته م یزیب هینظر میبه عنوان تعم نیا 

گزاره و معقول  کیاعتقاد(  یریاعتبار )اندازه گ یاثبات فاصلهکند. یبه روز م ینیبازه شواهد پس کیبه دست آوردن  یبرا

 کند. یم تیبودن آن را کم

= θ     دیکن فرض    { 𝐴1 , … , 𝐴𝑁 } که به عنوان چارچوب تشخیص شناخته می شود ، مجموعه محدودی از گزاره

 یمشخص م 2θ)که به عنوان  θمجموعه توان  نیدرمورد یک موضوع موضوعی منحصر به فرد و کامل است. بنابرا Nهای 

 است: ری، به شرح ز θ یمجموعه ها ریشود( ، متشکل از همه ز
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2θ = { A1, … , AN , A1  ∪  A2 , … , A1  ∪  AN, … } (1                                                                 )  

 

 مجموعه ها است. هیعملگر اتحاد ∪که در آن 

 

 یبیمنفرد و ترکرا به دو گزاره 𝑚(Ai)  احتمال  ی( ، توده هایزیها )روش ب هیاختصاص احتمال به فرض ی، به جا DS روش

 شود: یم فیتعر ریدهد. تابع جرم احتمال به صورت ز یاختصاص م

 

 
m ∶  2θ → [ 0 , 1 ]   ,       ∑ m(Bi) =   1 ,    m(∅) = 0 Bi⊂ 2θ    (2                                               )  

 
 

 یاحتمال برا یهابا جمع کردن جرم Aiگزاره  کیاحتمال  مجموعه است. ریعملگر ز ⊃است و  یمجموعه خال φکه  ییجا

θ 2 وθ  دیآیعناصر مرتبط به دست م 

 

 

𝑝𝑟𝑜𝑏. (Ai) =        ∑ m(Bj) ,    Ai∁ 𝐁𝐢∈ θ,𝟐𝛉 Bj                                                                         (3)  
 

 نوشت: ریتوان به صورت ز یدو منبع مستقل را م یبرا DSقانون  

f ∶  𝑓(m1(Ai ) , m2(Bj )) ∈ R+         
   (4) 

m(ul) =   
∑ 𝒇(𝐦𝟏(𝐀𝐢) 𝐦𝟐(𝐁𝐣)) 𝐀𝐢∩𝐁𝐣=  𝐮𝐥

∑ 𝐟(𝐦𝟏(𝐀𝐢) 𝐦𝟐(𝐁𝐣) 𝐀𝐢∩𝐁𝐣≠∅ )
          

                                                                       

است  یگزاره اul نیکننده( است. عالوه بر ا یتابع احتمال )طبقه بند miدهد و  می نشان را ها مجموعه تقاطع ∩که در آن 

 شود. یم فیتعر 𝐵j و Ai،  یاساس یها هیاز فرض یبیکه به عنوان ترک
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 شمای کلی قاعده ی ترکیب روش دمپستر شفر در چهارچوب روش پیشنهادی - 2شکل 
 

انجمنی است. به این معنا که نه ترتیب ورود گزاره های مختلف روش دمپسترشفر دارای ویژگی خاصیت جابه جایی پذیری و 

 .و نه گروه بندی های متفاوت شواهد تاثیری در نتیجه ی ترکیب طبق قاعده ی ترکیب یا حاصل جمع متعادل نخواهد داشت

  معیارهای ارزیابی.  4

است، چهار معیار درستی ، دقت  ،بازخوانی ، در مواردی که دادگان برچسب دار یا حاشیه نویسی شده از نظرات موجود      

 برای ارزیابی کارایی الگوریتم ها مطرح است.f ضریب

 :اند. درستی به صورت زیر محاسبه میشود بندی شده درستی یعنی  درصد کل مشاهداتی است که به درستی طبقه

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃 +𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 (5)                                                                                       

                   

    
TP   ،شامل شناسایی های درستTN  های درست،  شامل حذف FP شناسایی نادرست و FN های نادرست است حذف. 

 (FP+TP) به تمام مشاهدات طبقه بندی شده مثبت( TP)ه نسبتِ بین تمام مشاهداتی که به درستی طبقه بندی شده اند ب

 .شود گفته می ،دقت

 
 

Precision =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +𝐹𝑃
 (6)                                                                                                  

                     
 

بندی شده به تمام مشاهدات مثبت است. به این معیار، حساسیت و یا نرخ  درستی طبقه ، نسبتِ بین مشاهدات به بازخوانی

 .تأیید درست هم گفته می شود

  

Recall =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +𝐹𝑁
 (7)                                                                                                      

              
 (score-f) ر واقع میانگین هارمونیک بین بازخوانی و دقت است. برای ارزیابی نتایج مدل میتوان از این ضریبد   fضریب 

 .شود از دو پارامتر دقت و بازخوانی استفاده میی آن  استفاده کرد و برای محاسبه

 

f − score = 2 ∗ 
Precision .  Recall 

Precision+ Recall
 (8)                                                                                

              
ها نیازمند تحقیقات متعددی است و در این تحقیق  بررسی ویژگی های در متن فارسی و ارزیابی تأثیر هر گروه از ویژگی    

 .( در نظر گرفته شده است 2جدول  مورد استفاده در )  های متنی با توجه به اهداف آن مجموعه ای از این ویژگی
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 روش دمپسترشفرلیست  ویژگی های مورد استفاده در   - 2جدول 

 
 

های مربوطه را نشان شود که در آن عملکرد الگوریتمبه ماتریسی گفته می  1سردرگمیماتریس  ،هوش مصنوعی ی  در حوزه

، ماتریس سردرگمی به دست آمده از نتایج طبقه بندی در نظر گرفته می  نیز دمپستر شفردهند. برای گسترش روش می

 .شود

 

 
 

 ماتریس سردرگمی دمپسترشفر -3شکل 

 نتیجه گیری. 5 

 طبقه بین ای اتخاذ شده است که مقایسهروش دمپستر شفربه نام   یریگ میتصمادغام  یها روشیکی از  ، مقاله  نیا در    

موضوع متون خبری   تشخیص برای جمله در سطح نظرکاوی مورد در  RFو  DT و SVM  ، KNN،  NB  های کننده بندی

بر  موضوعبه تحلیل صورت گرفته  پژوهششده است.  انجام (اقتصادی،  علمی،  ورزشی،  فرهنگی،  سیاسیکالس ) پنجدر 

 با هدف ادغام تصمیماز  تقویت این موضوعجهت  این تحقیق از نقطه قوت آن بشمار می رود. درکه  بودهروی زبان فارسی 

ادغام های با استفاده از روش انواع طیقه بندیاز نتایج حاصل  نهایتدر  استفاده شده است.موضوع افزایش دقت تشخیص 

                                                 
1 Confusion Matrix 

 

 ادغام تصمیم گیری

 

 ویژگی

 

 

 fضریب 

 

 بازخوانی
 

 دقت
 

 درستی

 

 

 

 روش دمپسترشفر

Unigram 0.87 0.87 0.88 0.91 

Bigram 0.85 0.83 0.88 0.90 

TFIDF 0.87 0.89. 0.85 0.92 

Hashing Vectorizer 0.82 0.78 0.91 0.89 

Text To Sequences 0.84 0.83 0.87 0.89 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
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پیاده سازی و  همشهری  فارسی ند. روش پیشنهادی با استفاده از مجموعه دادهشدترکیب  روش دمپسترشفرمانند تصمیم 

ی اجرا شده برروی همین های قبلدهد که در مقایسه با روشنتایج آزمایشات این پژوهش نشان می شده است.ارزیابی 

با توجه به  .شودمی موضوعدر تشخیص  %92صحت با دقت  پیشنهادی باعث افزایش معیار، استفاده از روش مجموعه داده

ارائه روش های ادغام تصمیم را می توان با سایر  ای آتی در این زمینه ه برای پژوهشیی پژوهش انجام شده، پیشنهادها

گی انتخاب و استخراج ویژ نمود.و همچنین چون دقت طبقه بندی ها به انواع  استخراج ویژگی وابستگی شدیدی دارد.

 توصیه می شود از استخراج ویژگی های متنوع همچون  مهمترین مرحله است زیرا بر نتیجه کلی کار تأثیر می گذارد

Word2vec  وTF-IDF   استفاده شود. نیزوزن دار  

 

 
 

 انواع طبقه بندی یادگیری ماشینبا  روش دمپسترشفرمقایسه صحت ارزیابی  -4شکل 
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