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هتای متعتددی. فعالی. همواره امری پیچیده و مسئلهای باز برای پژوهشگران بوده است، پیبردن به محتوای تصاویر متحرک و ژانر آنها:چکیده
های صورتگرفته در این زمینه با استفاده از پردازش صوت یتا. اکثر فعالی.توسط پژوهشگران برای پیبردن به محتوای فیلمها انجام پذیرفته اس
 اخیرًا گروهی از پژوهشگران ایده استفاده از متون زیرنویس فیلمها را برای پیبردن بته محتتوای فیلمهتا مطتر نمتوده و.تصویر فیلمها بوده اس
پردازش متن را سریعتر و سادهتر از پردازش صوت و تصویر قلمداد نمودهاند در این مقاله یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقهبندی ژانتر
 برای اینکار ابتدا یک روش استخراج ویژگی برای استخراج ویژگیهای یکتا از هر ژانتر ارائته.در داده چندبرچسبی زیرنویس فیلمها ارائه شده اس
 بته پیشبینتی چندبرچستبی ژانرهتای زیرنتویس، سپس روشی ارائه شده که در آن با محاسبه گرایش معنایی یک زیرنویس به هر ژانتر.شده اس
 ارتباط بین ژانرها در داده خام کشت شتده و بتهکمک ایتن قتوانین بته، نیز بهکمک روشهای استخراج قوانین باهمآیی.پرداخته میشود درنهای
 به روشهای پیشین به نمایش. روش پیشنهادی را نسب. بهبود قابل توجه دق،آمده.اصال ژانرهای پیشبینیشده پرداخته میشود نتایج بهدس
میگذارد
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Abstract: Understanding movies content and their genre, is always a complex and open issue to researchers. Several activities have
been carried out by researchers to find out movies content. Most of the activities conducted in this area have been using audio
processing or video processing. Recently a group of researchers have proposed the idea of using movies subtitle texts to understand
movies content and considered text processing faster and easier than audio and image processing. In this paper a semantic orientation
based method is presented for genre classification in multi-label data of movies subtitles. To do this, a feature extraction method is
presented to extract unique features of each genre. Then a method is presented, in which with calculation of a subtitles semantic
orientation to each genre, subtitles genres are predicted. Finally, using association rule mining methods, the relationship between
genres in raw data is discovered and using these rules, predicted genres have been modified. Obtained results indicate significant
improvement of proposed method compared to previous methods.
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 -1مقدمه
یکی از استانداردهای دستهبندی فیلمها ،ژانر آنها میباشتد ژانتر یتک
فیلم نمایانگر اثری اس .که آن فتیلم در مخاطت ختود متیگتذارد در
مراجع مربوط به اطالعات فیلمها ،استاندارد قطعی برای تعیین ژانر فیلم
وجود ندارد و عمل تعیین ژانر فیلم توسط گروهی از داوران و با در نظر
گرفتن نظرات بینندگان آن فیلم تعیین میگردد.
در دنیای امروز که با حجم قابل توجهی از تولید محتواهای تصویری
روبرو هستیم ،وجود راهکاری ستریع و کارآمتد بترای تعیتین محتتوای
فیلمها بدون مشاهده کل فیلم ،میتواند کاربردهتای فراوانتی را در پتی
داشته باشد وجود روشی خودکتار بترای تشتخیا ژانتر فتیلم ،کمتک
مؤثری به کس و کارهای وابسته به این حوزه و نیز به افراد در انتخاب
محتوای مورد عالقه خود خواهد کرد
از طرفی پیبردن به محتتوای تصتاویر متحترک ،امتری پیچیتده و
دشوار و مسئلهای باز برای پژوهشگران بوده اس .فعالی.های متعددی
برای پتیبتردن بته ژانتر فیلمهتا انجتام پذیرفتته است .در میتان ایتن
پژوهشهتتا پژوهشتتگرانی صتتدا را بتترای پتتردازش انتختتاب نمودهانتتد
پژوهشگرانی تصویر آنونس فیلمها را مورد بررسی قرار دادهاند و افرادی
نیز به بررسی قابهای با مشابه .زیاد در فیلمها پرداختهاند اخیرًا یک
گروه دیگر از پژوهشتگران در پتژوهش ختود  ]6پتردازش ستریعتر و
آستتانتر متتتن را نستتب .بتته پتتردازش صتتوت و تصتتویر در فایلهتتای
چندرسانهای ،مورد توجه قترار دادهانتد و روشتی بترای تشتخیا ژانتر
فیلمها بر استا زیرنتویس آن ارائته کردهانتد .همچنتین در پتژوهش
ذکرشده ،مجموعه داده زیرنویس فیلمها با نام  MetaSubمعرفتی شتده
اس .که شامل زیرنویسهای انگلیسی فیلمها با ژانرهای مختل اس.
از طرفتتی طبقهبنتتدی ژانتتر فیلمهتتا بتتهکمک زیرنتتویس آنهتتا بتتا
چالشهای جدی روبهرو است .اولتین مستئله ایتن است .کته متتون
زیرنویس فیلمها دارای یک گسستگی ذاتتی متیباشتند بهگونتهای کته
ممکن اس .در بخشی از فیلم صحبتی انجام نشده باشد و بنابراین متنی
نیز برای آن وجود نداشته باشد و در این حین ،موضوع و سناریوی فیلم
تغییر نموده باشد این در حالی اس .که متن بهصتورت یکپارچته ارائته
گردیده اس .و بهصورت یکپارچه تجزیهوتحلیل میگردد .مسئله دیگر،
تداخل بسیار زیاد ژانرهای فیلمهتا است .چراکته در مراجتع اطالعتات
فیلمها ،برای یک فیلم چندین ژانر ذکر میشتود درواقتع در تشتخیا
ژانر فیلمها با یک داده چندبرچسبی مواجه هستیم این امر ،تداخل و
خطا را در طبقهبندی ژانر فیلمهتا افتزایش متیدهتد آخترین مستئله،
سلیقهای بودن تعیین ژانرها میباشد که در اکثر متون پژوهشی کته در
مورد طبقهبندی فیلمها بر اسا

ژانر آنها منتشر گردیده اس .به این

مطل اشاره شتده است .بته ایتن معنتی کته استتاندارد خاصتی بترای
طبقهبندی فیلمها به ژانر آنها وجود ندارد و این امتر توستط مجموعته
وسیعی از بینندگان تعیین میگردد و انسانها نیز ممکن اس .درحد
ژانر فیلمها با خطا عمل نمایند.
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برای فائق آمدن بر این چالشهتا ،بایتد یتک روش مناست بترای
طبقهبندی چندبرچسبی ژانر فیلمها مورد استفاده قرار گیرد لذا تمرکز
این مقاله ،بر طبقهبندی چندبرچسبی ژانر زیرنویس فیلمها خواهد بود
در یک مسئله چندبرچسبی هر نمونه میتوانتد بتیش از یتک برچست
کال را داشته باشد که برچس ها نسب .بته یکتدیگر هتیو اولتویتی
ندارند  ]8بنابراین در این دادهها ،پیشبینیهای صورتگرفته نیز باید
بهصورت چندبرچسبی باشد و روشهای پیشبینی تکبرچستبی قابتل
اعمال بر این دادهها نیستند
تاکنون ،تنها پژوهشی که طبقهبندی ژانتر فتیلم را بتهکمک متتون
زیرنتتویس آن انجتتام داده و در عتتین حتتال داده متتورد استتتفاده آن
چندبرچسبی اس ،.پژوهش  ]1اس .پژوهش یادشتده ،روشتی بترای
استخراج ویژگیهای یکتا برای هر ژانر ارائه میکند سپس با استفاده از
تشخیا میزان نزدیکی لغتات یتک زیرنتویس نامشتخا بتا مجموعته
ویژگیهای یکتای هر ژانر ،اقدام بته پیشتنهاد دو ژانتر بترای زیرنتویس
نامشخا مینماید .همچنین این پژوهش ،بترای افتزایش دقت .ختود،
اقدام به کاهش تعداد برچس ها یا ژانرهای مستئله کترده و بته حتذ
ژانرهایی پرداخته که فیلمهای آنها میزان اشتراک بیشتتری بتا ستایر
ژانرها دارند
در این مقاله یک روش چندبرچسبی برای طبقهبندی ژانتر فیلمهتا
بهوسیله متون زیرنویس آنها ارائه شده است .روش ارائهشتده در ایتن
مقاله دارای سه گام اساستی است .در گتام اول ،روش جدیتدی بترای
استخراج ویژگیهای یکتا از هر ژانر (برچس ) ارائته شتده است .ایتن
ویژگیها به ایتن منظتور استتخراج متیگردنتد کته ژانرهتا را از لحتا
مفهتتومی از یکتتدیگر متمتتایز ستتازند بتتر ختتال روش  ،]1در روش
ارائهشده در این مقاله برای استخراج ویژگیهای یکتا ،روابط بهگونتهای
طراحی شدهاند که واژههای غیرمرتبط کمتری به مجموعه ویژگیهتای
یکتتای هتر ژانتر اضتافه شتود و واژههتای مهتم هتر ژانتر در مجموعته
ویژگیهای یکتای آن ژانر قرار گیرند در گام دوم بته ارائته یتک روش
جدید برای طبقهبندی چندبرچسبی پرداخته میشود در این روش ،بتا
محاسبه گرایش معنایی یک زیرنویس به مجموعه ویژگتیهتای یکتتای
هر ژانر ،به پیشبینی چندبرچسبی ژانرهای زیرنویس پرداخته میشود
رابطه گرایش معنایی برای مستائل چندکالستی و چندبرچستبی بترای
اولین بار در این مقاله طراحی شده اس .همچنین این رابطه بترخال
روش مورد استفاده در پژوهش پیشتین ،بهگونتهای طراحتی شتده کته
وابستگی بین برچس های مختل را نیز در نظر میگیرد در گام سوم،
برای اصال پیشبینیهای صورتگرفته ،یک روش مبتنتی بتر قتوانین
باهمآیی ارائه میگردد همچنتین نکتته مهتم دیگتر در خصتوش روش
ارائهشده در این مقاله ،این اس .کته بترخال پتژوهش پیشتین بترای
افزایش دق ،.از سیاس .کاهش ژانرهای مسئله استفاده نشده اس.
الزم به ذکر اس .که در گام اول و دوم برای استخراج ویژگیهتای
بهتر و انجام پیشبینیهای صتحیحتر ،از روشهتای موجتود در حتوزه
تحلیل احساسات 1نیز بهره گرفته شده اس .تحلیل احساسات یکتی از
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حوزههای مهم متنکاوی اس .که به بررستی نگترش احساستی متتون
میپردازد مسائل موجود در این حوزه بررسی میکنند که یک جمله یا
متن ورودی دارای کدام یک از احسا های مثب ،.منفی و یا خنثی در
یک موضوع خاش اس .این عمل معموالً بتر نظترات مربتوط بته یتک
محصول ،انجمنها ،بالگها ،اخبار و یا میکروبالگهتا اعمتال متیشتود
 ]3عل .استفاده از روشهای تحلیل احساسات در این مقاله ،تأکید بر
استفاده از مفتاهیم در روشهتای ایتن حتوزه است .بتهعبارتدیگر در
روشهای تحلیل احساسات به معانی واژهها و ویژگیها ،توجه بیشتری
صورت میگیرد بهعنوانمثال برخی روشها به استتخراج جهت.گیری
معنایی 2لغات یا ویژگیها میپردازند و برخی دیگر از روشها به کمتک
الگوهای نحوی زبان ،ویژگیهایی را از جمالت استخراج متیکننتد کته
دربردارنده مفاهیم و احساسات بیشتری هستند
در ادامه ،مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده اس .در بخش  2به
مرور کارهای مرتبط پرداخته شده اس .معرفی داده مورد استتفاده در
مقاله در بخش  3صورت گرفته اس .بخش  4به ارائه روش پیشنهادی
برای طبقهبندی ژانر فیلمها میپردازد درنهای .نیتز ارزیتابی و تحلیتل
نتایج در بخش  5و نتیجهگیری کارهای صورت گرفته در بخش  6ارائه
شده اس.

 -2کارهای مرتبط
 -1-2طبقهبندی ژانر فیلم بهکمک پردازش صوت و تصویر آن
اکثر پژوهشهای صورت گرفته برای تشخیا محتوا و طبقهبندی ژانر
فیلمها ،بهکمک پردازش صوت و تصویر آنها بوده اس .در این بختش
برای نشان دادن اهمی .حوزه طبقهبندی ژانر فیلمهتا ،بته مترور چنتد
مورد از پژوهشهای حوزه صوت و تصویر پرداخته میشود
در  ]4طبقهبندی ژانرها با استفاده از بخش کوتاهی از فیلم صورت
میپذیرد روش ارائهشده در این پژوهش به این صتورت است .کته هتر
فیلم ،ابتدا به بخشهایی به نام قابهای کلیدی تقسیم میگردد سپس
ویژگیهای هر قاب کلیدی بتا استتفاده از متدلهای تشتخیا ویژگتی
 ]5 GISTو  ،]6 CENTRISTاستخراج میگردد سپس با تبدیل این
ویژگیها به بردار عددی ،با استفاده از روش خوشه بندی ،K-means
اقدام به دستهبندی و کش مشابه .فیلمها مینمایند
در  ]7طبقهبندی فیلمها بر اسا ویژگیهای صدا و تصویر فتیلم
صورت میپذیرد در ایتن پتژوهش ،فیلمهتا بته دو دستته پرتحترک 3و
غیرپرتحرک طبقهبندی میگردند سپس کال غیر پرتحرک را به سه
زیرکال وحش ، 4.کمتدی 5و درام 6تقستیمبندی متینمایتد کتال
پرتحرک نیز به دو زیرکال آتشسوزی ،انفجتار و ستایر تقستیمبندی
میگردد برای دستهبندی فیلمها بته پرتحترک و غیرپرتحترک نیتز از
فاصله بصری و طول مدت سکانسها استفاده میشود
در  ]2به طبقهبندی فیلمها به چهار ژانر کمدی ،پرتحرک ،درام و
وحش .پرداخته شده اس .برای انجتام ایتن کتار ابتتدا بته استتخراج
ویژگیهای محاسباتی از ویدئو همچون متوسط طول تصتویر ،واریتانس

Serial no. 82

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

رنگ و محتوای حرک .و روشنایی پرداخته شده اس .سپس بتهکمک
روش  mean shift classificationبه طبقهبندی ژانرهتا پرداختته شتده
اس.
در  ]9روشی برای تشخیا فیلمهایی با ژانر پویانمایی ارائه شتده
اس .در این روش ویژگیهتایی همچتون پیچیتدگی ستیگنال تصتاویر
استخراج شده سپس بهکمک طبقهبند  SVMپیشبینی نهایی صتورت
میگیرد
 -2-2طبقهبندی چندبرچسبی ژانر فیلم به کمک متون زیرنویس
آن
تاکنون ،تنها پژوهش  ]1به طبقهبندی چندبرچسبی متتون زیرنتویس
فیلمها پرداخته اس .در پتژوهش یادشتده ،ابتتدا ایتن مستئله مطتر
میشود که پردازش متن بهمرات سریعتر و آسانتر از پردازش صوت و
تصویر در فایلهای چندرسانهای اس .لذا برای تشخیا ژانتر فیلمهتا
میتوان از زیرنویس آنها استفاده نمود در این پژوهش ابتدا مجموعته
داده چندبرچسبی زیرنویس فیلمها با نام  MetaSubمعرفی متیگتردد
سپس برای افزایش دق ،.در ابتدا کاهش تعداد برچس یا ژانتر انجتام
میشود و ژانرهایی که فیلمهای آنها اشتراک بیشتری با ستایر ژانرهتا
دارند حذ شده و درنهای .الگوریتم ارائهشده تنها بر روی پنج ژانتر از
هش .ژانر پرکاربرد مجموعه داده ،اجرا و ارزیابی متیگتردد همچنتین
این پژوهش روشی برای استخراج ویژگیهای یکتا برای هتر ژانتر ارائته
میکند سپس با استفاده از تشخیا میزان نزدیکی لغات یک زیرنویس
نامشخا با مجموعه ویژگیهای یکتای هر ژانر ،اقدام بته پیشتنهاد دو
ژانر برای زیرنویس نامشخا مینماید.
 -3-2طبقهبندی چندبرچسبی متون در حوزههای دیگر
در ایتن بختتش پژوهشهتتایی متتورد بررستتی قترار متیگیرنتتد ،کتته بتته
طبقهبندی چندبرچسبی متون در حوزههای مشابه پرداختهاند
در  ]64روش  BoosTexterبرای طبقهبندی چندبرچستبی متتون
ارائه شده اس .این روش که از خانواده الگوریتمهای  Boostاست ،.بتر
روی دادههای متنی و صوتی قابل اعمال اس .روش ارائهشتده در ایتن
مقالتته دارای دو حالتت .استت .در حالتت .اول ،تنهتتا بتته پیشبینتتی
برچس ت های صتتحیح پرداختتته م تیشتتود در حالتت .دوم ،طبقهبنتتد
برچس ها را رتبهبندی میکنتد و برچست های صتحیح رتبته بهتتری
دریاف .میکنند از ایتن روش بترای طبقهبنتدی چندبرچستبی متتون
اخبار خبرگزاری رویترز (مجموعه داده  )Reuters-21578استفاده شتده
اس.
در  ]66بتترای طبقهبنتتدی چندبرچستتبی متتتون ،دو متتدل مولتتد
احتماالتی با نام  7PMMارائه شده اس .در ارائه ایتن متدلهای مولتد
احتماالتی ،از مجموعه کلمات هتر متتن ورودی استتفاده شتده است.؛
بهطوریکه ترتی رخ دادن کلمات در متن حائز اهمیت .نیست .بلکته
تنها وجود یا عتدم وجتود کلمته ،متوردنظر است .از ایتن روش بترای
طبقهبندی متون صفحات وبسای .یاهو استفاده شده اس.
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در  ]68برای طبقهبندی چندبرچسبی متون ،یک تکنیتک جدیتد
برای ترکی ویژگیهای حاصل از متن و ویژگیهتای حاصتل از روابتط
بتتین کال هتتا ،ارائتته شتتده استت .ایتتن تکنیتتک م تیتوانتتد در کنتتار
الگوریتمهای طبقهبندی مورد استتفاده قترار گیترد همچنتین در ایتن
مقالتته ،از ایتتن تکنیتتک در کنتتار الگتتوریتم  SVMبتترای طبقهبنتتدی
چندبرچستتبی استتتفاده شتتده استت .ایتتن روش بتترای طبقهبنتتدی
چندبرچسبی مجموعه داده  Patentsو متون اخبار خبرگتزاری رویتترز
استفاده شده اس .مجموعه داده  Patentsشامل مجموعه متتون زبتان
انگلیسی درباره اختراعات و کاربردهای آنها اس.
در  ]69برای طبقهبندی چندبرچسبی متتون الگتوریتم ،MLME
بهکمک مدلسازی ارتباط متقابل بین کال هتا و بتا استتفاده از اصتل
حداکثر آنتروپتی ارائته شتده است .ایتن روش درنهایت ،.طبقهبنتدی
چندبرچسبی را بهکمک محاسبه احتماالت شرطی انجام میدهد روش
ارائهشده در این مقاله برای طبقهبندی چندبرچسبی متتون ایمیلهتا و
متون اخبار خبرگزاری رویترز استفاده شده اس.
در  ]67برای طبقهبنتدی چندبرچستبی متتون ،از روش انتستاب
برچس مبتنی بر آنتروپی استفاده شده اس .در این روش بتر استا
آنتروپی یک برچست  ،وزن آن برچست بته یتک ستند چندبرچستبی
انتساب داده میشود ایتن روش کته  ELAنتام دارد بترای طبقهبنتدی
چندبرچسبی متون اخبار خبرگزاری رویترز مورد استفاده قترار گرفتته
اس.
در  ]61برای طبقهبندی چندبرچسبی متون ،یک الگوریتم پایهای
ارائته شتده است .ایتن روش نتوعی از Maximum Margin Markov
 Networkاستت .کتته در آن سلستتلهمرات طبقهبنتتدی بهصتتورت یتتک
درخ .مارکو به نمایش گذاشته متیشتود در ایتن روش مستئله بته
زیرمسئلههای کوچکتری تجزیه میشود که در این زیرمسئلهها بترای
یتتافتن پاستتخ بهینتته از روش بهینهستازی گرادیتتان صتتعودی استتتفاده
میشود برای آزمایش دقت .ایتن روش از مجموعته داده متتون اخبتار
خبرگزاری رویترز استفاده شده اس.
در  ] 61برای طبقه بندی چندبرچسبی متتون ،بتر استتفاده از
ارتباط موجود بین برچس ها تاکید شده اس .برای این منظور ،دو
مدل مبتنی بر گرا برای مدل کردن ارتباط بین برچس ها ارائته
شده اس .مدل گرافی اول با نام  CMLعملیات یادگیری ماشین را
بر روی تمامی جف .برچس ها اعمال میکند و مدل گرافی دوم با
نام  CMLFعملیات یادگیری ماشین را بر روی سه تاییهای ویژگی-
برچس -برچس اعمال میکنتد بترای آزمتایش دقت .ایتن روش از
مجموعه داده متون اخبار خبرگزاری رویترز استفاده شده اس.
 -4-2طبقهبندی تکبرچسبی متون
در مرحله پیشپردازش مسائل طبقهبندی چندبرچسبی متون ،میتوان
از روشهای موجود در حوزه طبقهبندی تکبرچسبی متتون نیتز بهتره
برد بههمین منظور در این بخش به مرور چند نمونته از ایتن روشهتا
پرداخته میشود در  ]64بهکمک روشهای خوشهبندی ،روشی بترای
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بهبود اسناد بازیابی شده در پر وجوها ارائه شده اس .در این روش از
شباه .مبتنی بر کلمته بترای قترار دادن شتبیهترین استناد کنتار هتم
استفاده شده و برای رتبهبندی اسناد از تابع رتبهبنتدی  TF-IDFبهتره
گرفته شده اس .در  ]62روشی برای دستهبندی پرسشها ارائه شده
اس .برای این کار از بردار ویژگی مجموعه کلمات 8پرسشها استتفاده
شده است .همچنتین در ایتن روش بترای غنتیستازی بتردار ویژگتی
مجموعه کلمات ،ابتدا انتواع پاستخهای متورد انتظتار پرستش ،تعیتین
میشوند سپس بردار دودویی دیگری با طول برابر با تعداد انواع پاسخها،
به بردار ویژگی اولیه افزوده میشود.

 -3جمعآوری و انتخاب داده
روشهای ارائهشده در این مقاله بر روی مجموعه داده زیرنویس فیلمها
اعمال شدهاند این مجموعه داده با نام  MetaSubدر  ]1معرفی و ارائه
شده اس .ایتن مجموعته داده شتامل  5812زیرنتویس فتیلم بتهزبان
انگلیسی و فرادادههای مرتبط بته هتر فتیلم است .مهمتترین فتراداده
مرتبط بتا هتر فتیلم ،ژانرهتای آن هستتند ایتن ژانرهتا از پایگتاه داده
اینترنتی فیلمها 9استخراج شدهاند پایگاه داده اینترنتی فیلمها بهکمک
طی وسیعی از بینندگان و استفاده از نظرات آنان ،حداقل یک ژانتر را
به هر یک از فیلمهتایش اختصتاش متیدهتد درواقتع در پایگتاه داده
اینترنتی فیلمها برای هر فیلم یک تا چند ژانر معرفی شتده است .کته
هیچیک بر دیگری برتری نداشته و همه بهعنوان ژانرهای اصتلی فتیلم
شناخته میشوند همین عامل سب شده است .کته یتک فتیلم چنتد
برچس بهعنوان ژانر داشته باشد بنابراین مجموعه داده  MetaSubیک
مجموعه داده چندبرچسبی اس .که برای هر فیلم چند ژانر را معرفتی
میکند جدول  1مشخا میکند که بهازای هر ژانر چه تعداد فیلم در
مجموعه داده  MetaSubوجود دارد همچنین این جتدول اطالعتاتی را
درباره داده خام در اختیار قرار میدهد
در این مقاله از بین ژانرهای موجود در مجموعه داده خام ،ژانرهایی
برای یک فیلم انتخاب شده اس .که تعداد فیلمهای متناظر آنها بیش
از  999فیلم باشد یعنی ژانرهای انتختابی بترای فیلمهتا ،هشت .ژانتر
پرتکرارتر جدول  1خواهنتد بتود ایتن هشت .ژانتر عبارتانتد از :درام،
پرتحرک ،کمدی ،عاشقانه ،19جنایی ،11ماجراجویانته ،12هیجتانانگیز 13و
وحش.

14

این کار به این سب صورت میگیرد که در فرآیند یادگیری

و آزمون توسط الگوریتمهای یادگیری ،داده کتافی در دستتر

باشتد

درنهای .سهم هر فیلم از بین هش .ژانر معرفتیشتده ،حتداقل یتک و
حداکثر سه ژانر اس .سهم برخی از فیلمها نیز دو ژانر بوده اس.
جدول  8نمونهای از دادههای نهایی مورد بررستی در ایتن مقالته و
اطالعات آماری در خصوش این داده را به نمایش متیگتذارد اختتال
بسیار کم متوسط تعداد ژانر برای یک فیلم در داده نهایی مورد استفاده
در مقاله (جدول  )8و داده خام (جدول  )6نشان میدهد کته ژانرهتای
هشتگانه انتخاب شده ،ژانرهای اساسی و پرکتاربرد ایتن مجموعته داده
هستند
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جدول  :1تعداد فيلمهای متناظر با هر ژانر در مجموعه داده خام

اعمال پیشپردازش روی متون

زيرنويس فيلمها
تعداد

ژانر

تعداد

ژانر

623

Family

0022

Drama

661

War

1460

Action

643

History

1401

Comedy

34

Musical

1902

Romance

28

Biography

1902

Crime

11

Film-Noir

1206

Adventure

13

Western

1240

Thriller

11

Music

004

Horror

18

Short

184

Mystery

استخراج ویژگیهای یکتا از هر ژانر یا برچسب

اعمال روش مبتنی بر گرایش معنایی و پیشبینی برچسبها

اصالح برچسبهای پیشبینیشده بهکمک قوانین باهمآیی

شکل  :1فرآيند روش پيشنهادی

 -1-4اعمال پیشپردازش روی متون بهکمک

78

Sport

764

Sci-Fi

64

Documentary

911

Fantasy

همانگونه که قبالً نیز اشاره شد در این مقاله سعی شتده است .کته از

7

Game-Show

843

Animation

روشهای موجود در زمینه تحلیل احساسات برای استخراج ویژگتیهتا
استفاده شود چراکه روشهای موجود در این حوزه سعی میکنند کته

تعداد فیلمهای یکتا9010 :

به بار معنایی و مفاهیم کلمات توجه بیشتری داشتته باشتند ازجملته

تعداد کل ژانرها (برچس ها)06 :

روشهایی که در فعالی.های حوزه تحلیل احساستات بترای استتخراج

متوسط تعداد ژانر (برچس ) برای هر فیلم0599 :

ویژگی صورت میگیرد استخراج بخشهای ستخن 15متؤثر ،بتر مبنتای

حداقل و حداکثر تعداد ژانر (برچس ) برای یک فیلم:

الگوهتتای پتتردازش زبتتان طبیعتتی استت .منظتتور از استتتخراج یتتا

حداقل  1و حداکثر 1

برچس گذاری بخشهای سخن ،مشخا نمودن این مسئله است .کته

جدول  :0نمونهای از داده نهايی مورد استفاده در مقاله و اطالعات

هر یک از کلمات یک جمله دارای کدام یک از نقشهتای استم ،فعتل،

آماری درباره آن

قید ،صف .و غیره هستند استتخراج بخشهتای ستخن متؤثر بته ایتن
ترتی

صورت میگیرد کته پتس از استتخراج جمتالت در یتک متتن،

ژانر 9

ژانر 8

ژانر 6

شناسه فیلم



Thriller

Action

6

Drama

Crime

Romance

8





Horror

9



Comedy

Adventure

7

ازجمله  ،]63-88صفات ،قیود و اسامی ،نقتش پررنتگتری در انتقتال

Drama

Adventure

Action

1

مفاهیم و احساسات دارند

تعداد فیلمهای یکتا9010 :
تعداد کل ژانرها (برچس ها)0 :
متوسط تعداد ژانر (برچس ) برای هر فیلم0510 :
حداقل و حداکثر تعداد ژانر (برچس ) برای یک فیلم:
حداقل  1و حداکثر 1

 -4روش پیشنهادی
در این بخش به توضیح روش پیشنهادی برای طبقهبندی چندبرچسبی
متون زیرنویس فیلمها پرداختته خواهتد شتد شتکل  ،6فرآینتد روش
پیشنهادی را به نمایش میگذارد
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برچس گذاری بخشهای سخن در هریک از جمالت صورت میگیرد و
درنهای .اسمها ،صتفات و قیتدها از میتان بخشهتای ستخن مختلت
انتخاب میشوند عل .انتخاب صتفات ،قیتود و استامی ایتن است .کته
برطبق پژوهشهای متعدد انجامپذیرفته در زمینهی تحلیل احساستات

در ادامتته نیتتز در راستتتای کتتاهش ویژگیهتتای متتورد استتتفاده ،از
روشهای رایج در متنکاوی استفاده شده است .ایتن روشهتا شتامل
حذ واژههای بیاثر 16و حذ کلمات با طول کوچکتر یا مساوی سته
حر هستتند در گتام بعتدی پیشپتردازش ،بتهجه .همسانستازی
کلمات ،ریشه کلمات استخراج شتده و جتایگزین کلمتات اصتلی شتده
اس .همچنین تمامی حرو کلمات به حرو کوچک تبدیل شتدهاند
الزم به ذکر اس .که برای برچس گذاری بخشهای سخن و استتخراج
ریشه کلمات 17از ابزار پردازش زبان طبیعی ]89 Stanford CoreNLP
استفاده شده اس .همچنین برای حذ واژههتای بتیاثتر ،از فهرست.
واژههای بیاثر موجود در همین ابزار بهره گرفته شده اس .در الگوریتم
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شکل  ،8روش پیشپردازش متون خام برای انتخاب ویژگیهتای اولیته
بیان شده اس.
مدل :پیشپردازش متون خام برای انتخاب ویژگیهای اولیه
ورودی :تمامی متون خام موجود در مجموعه داده
شبه کد روش مورد نظر:

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

درصد از کل داده بتهعنوان مجموعته آزمتون و  24درصتد بتاقیمانتده
بهعنوان مجموعه آموزش در نظر گرفته میشود سپس از میان تمتامی
فیلمهایی که در مجموعه آموزش ،در یک ژانر (کال ) قترار گرفتهانتد،
ویژگیهای یکتایی برای آن ژانر (کال ) استخراج متیگتردد شتکل 9
مراحل استخراج ویژگیهای یکتا برای هر ژانر را به نمایش میگذارد
استخراج ویژگیهای کاندیدا برای هر ژانر

FOR each Subtitle in Data Set do
Extract Subtitle Sentences
FOR each sentence in Subtitle do
Apply POS tagging
Extract Nouns, Adjectives and Adverbs
Remove Stop Words
Remove words with length  3
Lemmatize extracted words
Convert case of extracted words to lowercase
END FOR
END FOR

خروجی :مجموعه ویژگیهای تککلمهای برای هر متن

شکل  :0الگوريتم پيشپردازش متون خام برای انتخاب ويژگیهای
اوليه

انتخاب ویژگیهای یکتای هر ژانر از میان ویژگیهای کاندیدای آن

شکل  :1فرآيند استخراج ويژگیهای يکتا برای هر ژانر

 -1-2-4استخراج ویژگیهای کاندیدا برای هر ژانر
18

برای انجام این کار ،در رابطه ( )6معیار حد آستتانه ویژگتی کاندیتدا
( )CFTرا بتترای یتتک کلمتته تعری ت م تیکن تیم بتتهکمک ایتتن رابطتته
ویژگیهای کاندیدا برای یک ژانر قابل استخراج هستند درواقع بهکمک
این رابطه میتوان گف .که کلمه  wعضو ویژگیهای کاندیدای ژانتر G
محسوب میشود ،اگر معیار ) CFT(w,Gعددی بزرگتر از حد آستانه T
باشد
CFT ( w, MainGenre)  (GenreCount  1) 

 -2-4استخراج ویژگیهای یکتا از هر ژانر یا برچسب
پیشپردازشهای صورتگرفته و ویژگیهتای استخراجشتده در مرحلته
قبل ،برای طبقهبندی متون چندبرچسبی کافی نیستند چراکه اشتراک
و همپوشتتانی موجتتود در ویژگتتیهتتای استخراجشتتده از دادههتتای
چندبرچسبی باعث میشود که کال ها به یکتدیگر نزدیتکتر گردنتد
بهعبارتدیگر در دادههای چندبرچسبی این مقاله ،یک متن همزمان در
چند کال قرار میگیرد و همین امر باعث میشتود کته ویژگتیهتای
مشترک فراوانی در بین کال های مختلت وجتود داشتته باشتد ایتن
عامل سب میشود که دق .طبقهبندی کاهش پیتدا کنتد از ایتن رو،
ویژگیهای انتخابی باید بهگونهای باشند که تا حد امکان کال ها را از
لحا مفهومی از یکدیگر جدا سازند
در این بخش به ارائه روشی برای استخراج ویژگیهای یکتتا بترای
هر ژانر پرداخته میشود باید به این مسئله توجه داش .کته منظتور از
ویژگیهای یکتا ،ویژگیهایی هستند که ژانرها را از لحتا مفهتومی از
یکدیگر جدا میکنند و ممکن اس .ژانرهایی که از لحا مفهتومی بته
هم نزدیک هستند چند ویژگی مشترک نیز داشته باشند ایده استفاده
از ویژگیهای یکتا بترای هتر ژانتر در  ]6مطتر شتده است .امتا در
پژوهش جاری به طراحی روابط جدیدی برای استخراج ویژگیهای یکتا
برای هر ژانر پرداخته میشود در روش ارائهشده در این مقاله ،برخال
روش  ،]1برای استخراج ویژگیهای یکتتا ،روابتط بهگونتهای طراحتی
شدهاند که واژههای غیرمرتبط کمتری به مجموعه ویژگیهتای یکتتای
هر ژانر اضافه شود و واژههای مهم هتر ژانتر در مجموعته ویژگتیهتای
یکتای آن ژانر قرار گیرند بههمین منظور ابتدا باید مجموعه آمتوزش و
آزمون ایجاد شود به این ترتی که بهکمک نمونتهگیری تصتادفی84 ،

Serial no. 82

()1



 Freq( w, MainGenre) / MainGenreMovieCount 


) Re mGenreCount Freq ( w, Genre


i


i 1
Genrei MovieCount





در رابطه ( ،)6ضری  GenreCountمشخاکننده تعداد کل کال هتا
میباشد کته در ایتن پتژوهش کال هتای مستئله ،ژانرهتا متیباشتند
متغیر ،MainGenreژانر اصلی اس ،.بهعبارت دیگر نمایانگر ژانری اس.
که قصد دارد کلمهی  wرا بهعنوان یکی از ویژگیهای کاندیتدای ختود
معرفی نماید تابع  Freq  w, G مشخاکنندهی نرخ تکرار کلمهی w
در فیلمهتتتای دارای ژانتتتر  Gدر مجموعتتته آمتتتوزش میباشتتتد و
 MainGenreMovieCountمشخا کننده تعداد فیلمهایی اس .که در
مجموعتتتته آمتتتتوزش داری ژانتتتتر  MainGenreهستتتتتند متغیتتتتر
 RemGenreCountمعتتتر تعتتتداد ژانرهتتتای باقیمانتتتده میباشتتتد
بهعبارتدیگر ،این متغیر نشاندهنده تمامی ژانرهتا بتهجز ژانتر اصتلی
اس .متعیر  GenreiMovieCountنیز بیانگر تعداد فیلمهایی است .کته
در مجموعه آموزش دارای ژانر  Genreiهستند همانطور که قبالً ذکتر
شد کلمه  wعضو ویژگیهای کاندیدای یک کال محستوب متیشتود
اگر معیار ) CFT(wدر آن کال عددی بزرگتر از حد آستانه  Tباشتد
اگر حد آستانه  Tمقداری کوچک باشتد ،کلمتات آزادانتهتر بته لیست.
ویژگیهای کاندیدا اضافه میگردند ،بنابراین شاهد لغتات نتامربوط بته
ژانر خواهیم بود از سوی دیگر با افزایش حد آستانه  Tکلمات بهصورت
سخ.گیرانهتری به لیس .ویژگیهای کاندیدا اضافه میگردند ،در ایتن
حال .نیز ممکن اس .برخی کلمات مهم ژانتر حتذ گردنتد بنتابراین
بایستی تا حد امکان ،حد وسطی از هر دو بعد را بتهعنوان مقتدار حتد
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آستتتانه  Tدر نظتتر بگیتتریم حتتد آستتتانه  Tبایتتد متناستت بتتا نتتوع
مسئلهبهصورت تجربی ارزیابی و انتخاب شود
 -2-2-4انتخاب ویژگیهای یکتای هر ژانر از میان ویژگیهای
کاندیدای آن
پس از استخراج ویژگیهای کاندیدا برای هر ژانر ،حال باید به استخراج
ویژگیهای نهایی ژانرها بپردازیم درواقع این ویژگیهای نهایی بهعنوان
ویژگیهای یکتای هر ژانر شناخته خواهند شد برای این کتار ،بتهازای
هر یک از ویژگیهای کاندیدای یک ژانر ،به محاسبه معیار حد آستتانه
ویژگی یکتا )UFT( 19پرداخته میشود این معیار در رابطه ( )2معرفی
شده است .پتس از محاستبه معیتار حتد آستتانه ویژگتی یکتتا بترای
ویژگیهتای کاندیتدای هتر ژانتر ،ویژگتیهتای کاندیتدایی کته مقتدار
متناظرشان در رابطته ( )2بزرگتتر یتا مستاوی حتد آستتانه  Hباشتد،
بهعنوان ویژگیهای یکتای ژانر معرفی میگردند
Freq  w, Genrei 

()8

Genrei MovieCount

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

الزم به ذکر اس ،.از ویژگیهای یکتای استخراجشده برای هر ژانتر
در مرحله یادگیری استفاده خواهد شد
 -3-4اعمال روش مبتنی بر گرایش معنایی و پیشبینی برچسبها
در این بخش یک روش مبتنتی بتر گترایش معنتایی بترای پیشبینتی
برچس ها ارائه میشود فرآیند پیشبینی برچس ها و نحوه اعمتال آن
بر مجموعه آزمون در شکل  5به نمایش گذاشته شده اس.

کاهش ویژگی متون مجموعه آزمون

محاسبه معیار  PMISCOREبهازای هر ژانر در هر زیرنویس از مجموعه آزمون

UFT  w, Genrei  

در این رابطه  wیک ویژگتی کاندیتدای ژانتر  Genreiاست .همچنتین
 Freq  w, Genrei نشاندهنده تعدا دفعتاتی است .کته در مجموعته
آموزش ،کلمه یا ویژگی  ،wدر فیلمهای مربوط به  Genreiتکترار شتده
اس .همچنین  GenreiMovieCountنشاندهنده تعداد فیلمهایی اس.
که در مجموعه آموزش متعلق به ژانر  Genreiهستند
همانگونه که اشاره شد ،دو حد آستانه  Tو  Hباید متناس با نتوع
مسئله بهصورت تجربی ،ارزیابی و انتخاب شوند لذا برای تعیین مقتدار
این دو حد آستانه ،تمامی مقادیر بازه  ]4/1 ,8بتا فاصتله  ،4/6متورد
آزمایش قرار گرف .در نهای .مقدار  1/6برای حد آستتانه  ،Tو مقتدار
 4/4برای حد آستانه  ،Hباعتث ایجتاد بهتترین نتیجته از لحتا دقت.
طبقهبندی نهایی شد درنهای .الگوریتم استخراج ویژگیهای یکتا برای
هر ژانر را میتوان در قال الگوریتم شکل  7بیان نمود
مدل :استخراج ویژگیهای یکتا برای هر ژانر
ورودی :متون مجموعه آموزش (پیشپردازش شده توسط الگوریتم شکل )2
شبه کد روش مورد نظر:
Load Train Set
FOR each Genre G in Train Set do
FOR each subtitle S in G do
FOR each word W in S do
Calculate CFT  W,G 
IF(CFT  W,G  >1.6) do
Add W to G.CandidateFeaturesList

محاسبه گرایش معنایی بهازای هر ژانر در هر زیرنویس از مجموعه آزمون و
پیشبینی چندبرچسبی ژانرها

شکل  :9فرآيند روش مبتنی بر گرايش معنايی

 -1-3-4کاهش ویژگی متون مجموعه آزمون
در مرحله پیشپردازش دادهها ،بترای تمتامی زیرنویسهتای مجموعته
آزمون ،ویژگیهای تککلمهای استخراج شد حال در این بخش ،بترای
هر زیرنویس از مجموعه آزمون ،از بین ویژگیهای تککلمهای استخراج
شده برای هر زیرنویس ،ویژگیهایی که تعداد تکرار آنهتا بیشتتر از دو
مرتبه در هر زیرنویس باشتند بتهعنوان کلمتات مناست آن زیرنتویس
انتخاب میگردند
 -2-3-4محاسبه معیار  PMISCOREبهازای هر ژانر در هر
زیرنویس از مجموعه آزمون
در گام بعدی معیار  PMISCOREبهگونهای طراحی شده اس .تا بتوان
بهکمک آن در یک زیرنویس به هر ژانر یک امتیاز مشتخا اختصتاش
داد برای انجام این کار کلمات انتختاب شتده بترای هتر زیرنتویس در
مرحله قبل ،با کلمات انتخابشده بهعنوان ویژگیهای یکتای هر ژانتر،
بهصتتورت دوبتتهدو در نظتتر گرفتتته شتتده و طبتتق رابطتته ( )9معیتتار
 PMISCOREبین آنها محاسبه میشود
PMISCORE  S , G  

Calculate UFT  W,G 

IF( UFT  W,G   0.7) do
Add W to G.UniqueFeaturesList

()3



END IF
END IF
END FOR
END FOR
END FOR

خروجی :ویژگیهای یکتا برای هر ژانر

شکل  :6الگوريتم استخراج ويژگیهای يکتا برای هر ژانر

Serial no. 82



  / G.count

 S .countG.count

PMI Si , G j

i

0
j

0




 

در این رابطه S ،یک زیرنویس از مجموعه آزمون و  Gیکی از هش .ژانر
موجود در مجموعه داده اس .همچنین  S.Countتعداد لغات زیرنویس
 Sو  G.Countتعداد ویژگیهای یکتای ژانر  Gمیباشتد در رابطته ()9
معیاری بنام  PMIبین دو متغیر  Siو  Gjمحاسبه شده اس .متغیتر Si
کلمه  iام از مجموعه لغتات زیرنتویس  Sو  Gjویژگتی  jام از مجموعته
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ویژگیهای یکتای ژانر  Gاس .در ادامه به توضیح نحوه محاسبه معیار
 PMIپرداخته خواهد شد
29
معیار اطالعات متقابل نقطهبهنقطته یتا  PMIمعیتاری است .کته
بهکمک آن در برخی از پژوهشهای حوزه تحلیل احساستات همچتون
پژوهش  ،]87شباه .معنایی بین دو کلمه محاسبه متیشتود اگتر x
یک کلمه از زیرنویس مورد بررسی و  yiیکی از ویژگیهای یکتای ژانر
 iام باشد ،معیار اطالعات متقابل نقطهبهنقطه موسوم به  PMIبتا توجته
به رابطه ( )7محاسبه میشود ]87
 P  x, yi  
PMI  x, yi   log 2 

 P  x  P  yi  



()7

در این رابطه برای هتر دو کلمتهی  xو  yiدو احتمتال تعریت شتده
اس ،.که در ادامه روش محاسبهی هر یتک توضتیح داده خواهتد شتد
احتمال  P  x,yi نمایانگر حضور مشترک دو کلمهی  xو  yiمیباشتد
در مسئلهی موردبحث x ،کلمهای از متن زیرنویس اس .و  yiیکتی از
ویژگیهای یکتای ژانر  iام میباشد بتهازای هتر دو کلمته  xو  ، yiدر
تمامی متونی کته در مجموعته آمتوزش بتا ژانتر  iشناستایی شتدهاند،
 P  x,yi بهصورت رابطه ( )1محاسبه میگردد
()1

Occurance  x, y, Genrei ,TrainSet 

P  x, yi  

NumberOfDocs  Genrei ,TrainSet 

که دراین رابطه تابع

Occurance  x,y,Genrei ,TrainSet 

نشاندهنده

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

اس .این کار بدان جه .اس .که تعداد ویژگیهای یکتتای ژانرهتا بتا
یکدیگر متفاوت اس .و عمل تقسیم بدانجه .صورت گرفته کته یتک
نرمالسازی در رابطه صورت پذیرد الزم به ذکر اس .این رابطه بهازای
تمامی ژانرهای هشتگانه موجود در مجموعته داده محاستبه متیشتود
بنابراین در هر زیرنویس از مجموعه آزمون ،بهازای هر ژانتر یتک معیتار
 PMISCOREمحاسبه خواهد شد
 -3-3-4محاسبه گرایش معنایی بهازای هر ژانر در هر زیرنویس از
مجموعه آزمون و پیشبینی چندبرچسبی ژانرها
در برخی از روشهتای تحلیتل احساستات ازجملته پتژوهش  ]87بته
محاسبه گرایش معنایی ویژگیهای استخراجشتده پرداختته متیشتود
همانگونه که قبالً اشاره شد مسائل حوزه تحلیل احساستات دوکالسته
(مثب .و منفی) و تکبرچسبی هستند و معیارهتای محاستبه گترایش
معنایی در آنها برای حال .دوکالسه و تکبرچسبی طراحتی شتدهاند
در این مقاله ،با الگتو گترفتن از روابتط موجتود در ایتن حتوزه ،رابطته
جدیدی با نتام  PMI_SOبترای محاستبه گترایش معنتایی در مستائل
چندکالسه طراحی شده اس .بترای انجتام اینکتار ،پتس از محاستبه
 PMISOCREژانرهتتای مختل ت بتترای یتتک زیرنتتویس ،بتته محاستتبه
 PMI_SOبرای هر ژانر پرداخته متیشتود رابطته ( )2نحتوه محاستبه
 PMI_SOرا برای زیرنویس  Sو ژانر  Gبه نمایش میگذارد
PMI _ SO  S , G   PMISCORE  S , G  

تعداد زیرنویسهای ژانر  iام در مجموعه آموزش اس .کته هتم شتامل
کلمتتتته  xو هتتتتم شتتتتامل کلمتتتته  yباشتتتتند همچنتتتتین تتتتتابع
 NumberOfDocs  Genrei ,TrainSet نشاندهنده تعداد زیرنویسهای
ژانر  iام در مجموعه آموزش اس.
دو احتمال  P  x و  P  yi بیانگر حضور کلمتهی  xیتا  yاز متتن
زیرنویس ،در متون زیرنویس ژانر  iمیباشند که بهصتورت رابطته ( )1و
رابطه ( )4محاسبه میگردند

 PMI_SOمحاسبه میشود از ویژگیهای بسیار مهتم ایتن رابطته ایتن

P  x 

اس .که وابستگی بین برچس ها را هم در نظر میگیرد همچنین ایتن

() 1

Occurance  x, Genrei ,TrainSet 

NumberOfDocs  Genrei ,TrainSet 

که در این رابطه تابع  Occurance  x,Genrei ,TrainSet نشتاندهنده
تعداد زیرنویسهای ژانر  iام در مجموعه آموزش اس .که شامل کلمته
 xباشتتتند همچنتتتین تتتتابع NumberOfDocs  Genrei ,TrainSet 
نشاندهنده تعداد زیرنویسهای ژانر iام در مجموعه آموزش اس.
()4

Occurance  y, Genrei , TrainSet 

NumberOfDocs  Genrei , TrainSet 

Occurance  y,Genrei ,TrainSet 

P  yi  

() 2

RemGenreCount


1

PMISCORE  S , Gi  
 RemGenreCount



i 1





که در آن  RemGenreCountتعداد ژانرهای باقیمانتده است( .منظتور
تمامی ژانرها بهغیر از ژانر  Gاس).
بنابراین در هر فیلم بهازای هتر یتک از ژانرهتای هشتتگانه یتک معیتار

رابطه ،نشاندهنده گرایش معنایی یک زیرنویس بته ژانرهتای مختلت
استت .مثبتت .بتتودن ایتتن رابطتته ب ترای یتتک ژانتتر در یتتک زیرنتتویس،
نشاندهنده گرایش زیرنویس به آن ژانر اس .و هر چه این عدد مثبت.
بزرگتر باشد میزان گرایش به آن ژانر بیشتتر است .همچنتین منفتی
بودن این رابطه برای یک ژانر در یتک زیرنتویس ،نشتان دهنتده عتدم
گرایش زیرنویس به آن ژانر اس .و هرچه این عدد منفی بزرگتر باشد

نشتاندهنده

میزان عدم گرایش به آن ژانر بیشتر است .بنتابراین بترای پیشبینتی

تعداد زیرنویسهای ژانر  iام در مجموعه آموزش اس .که شامل کلمته
 yباشتتتند همچنتتتین تتتتابع NumberOfDocs  Genrei ,TrainSet 

چندبرچسبی ژانرها بهکمک رابطه گرایش معنایی بهصورت زیتر عمتل
میکنیم:

نشاندهنده تعداد زیرنویسهای ژانر  iام در مجموعه آموزش اس.
در ادامه به توضیح چند نکته در ارتباط با رابطته ( )9متیپتردازیم
همتتان طتتور کتته در رابطتته ( )9مشتتخا استت ،.رابطتته PMISCORE
درنهای .به تعداد ویژگیهتای یکتتای ژانتر (  ) G.countتقستیم شتده

اگر در یک زیرنویس از مجموعه آزمون ،معیار  PMI_SOبرای ژانتر
 Gعددی بزرگتر از صفر باشد آن زیرنتویس دارای ژانتر  Gاست .و در
غیر این صورت آن زیرنویس دارای ژانر  Gنیس .درواقع در هتر فتیلم،
بهازای هر یک از ژانرهای هشتگانه یک پیشبینی صتورت متیگیترد و

که در این رابطه تتابع
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گفته میشود که یک فیلم دارای کدام یک از این هش .ژانتر هست .و
دارای کدام ژانر نیس.
الزم به ذکر اس .که اگر فیلمی وجود داشته باشد کته دارای هتیو
ژانری نیس .یا حتی دارای ژانری اس .که در مجموعه داده آموزش ما
وجود ندارد؛ باتوجه به اینکه روش ارائهشده در این مقاله میزان گرایش
معنایی یک فیلم را به هش .ژانر پرتکرار مجموعه داده محاسبه میکند
و درنهای .پیشبینی میکند که فیلم ورودی دارای کتدام یتک از ایتن
هش .ژانر هس .و دارای کدام ژانر نیس ،.بنابراین این روش این قدرت
را دارد که پیشبینی کند که فیلم ورودی دارای هیویک از این هشت.
ژانر پرتکرار نیس .لذا در مواجهه با فیلمهای بدون ژانر یا فیلمهایی که
دارای ژانری خارج از مجموعه داده هستند ،دچار مشکل نمیشود
بنابراین الگوریتم پیشبینی چندبرچسبی ژانرها با روش مبتنی بتر
گرایش معنایی را میتوان در قال الگوریتم شکل  1بیان نمود
مدل :پیشبینی چندبرچسبی ژانرها با روش مبتنی بر گرایش معنایی

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

روشهتتای چندبرچستتبی ختتود بهتتره بردهانتتد در  ،]81در فتتاز
پیشپتتردازش دادههتتا ،بتتا استتتفاده از قتتوانین بتتاهمآیی بتته کتتاهش
برچس های داده اصلی پرداخته شده اس .و از ایتن طریتق بته بهبتود
طبقهبندی نهتایی کمتک شتده است .در  ]26بته استتخراج قتوانین
باهمآیی پرداختته شتده و از ایتن قتوانین در مرحلته طبقهبنتدی و در
ورودی طبقهبند پایه  PARTکه مبتنی بر قتانون است ،.استتفاده شتده
اس .در  ]2بهکمک قوانین باهمآیی به استخراج قوانین مثب .و منفی
پرداخته شده و به کمک این قوانین به اصال برچس هایی که توستط
طبقهبند پیشبینی نشده یا به اشتباه پیشبینی شدهاند ،پرداخته شتده
اس.
در این مقاله با الهام گرفتن از روشهای موجود ،روشی برای اصال
برچس های پیشبینیشده ارائه شده اس .در واقع روش ارائهشده یک
فرآیند پسپردازش تلقی میشود فرآیند روش ارائه شتده ،در شتکل 7
به نمایش گذاشته شده اس.

ورودی:
تبدیل ژانرهای مجموعه آموزش به حال .دودویی

 6متون مجموعه آزمون (پیشپردازششده توسط الگوریتم شکل )2
 8ویژگیهای یکتای ژانرها
شبه کد روش مورد نظر:
FOR each Subtitle S in Test Set do
FOR each word W1 in S do
IF  W1.frequency>2  do
FOR each genre G do
FOR each word W2 in G.UniqueFeaturesList do
PMISCORE S,G  += PMI  W1,W2G 
END FOR
END FOR

استفاده از قوانین استخراج شده جهت اصالح برچسبهای پیشبینیشده

END IF
END FOR
FOR each genre G do
Calculate PMI_SO  S,G 

شکل  :7فرآيند اصالح برچسبهای پيشبينی شده به کمک قوانين





استخراج قوانین باهمآیی از ژانرهایی دودویی استخراج شده در مرحله قبل

باهمآيی

IF PMI_SO S,G  >0 do
S is a film with genre G

 -1-4-4تبدیل ژانرهای مجموعه آموزش به حالت دودویی

ELSE
S is not a film with genre G
END IF
END FOR
END FOR

خروجی :برچس های پیشبینیشده برای هر نمونه از مجموعه آزمون

شکل  :4الگوريتم پيشبينی چندبرچسبی ژانرها با روش مبتنی بر
گرايش معنايی

 -4-4اصالح برچسبهای پیشبینیشده بهکمک قوانین باهمآیی
در مستائل چندبرچستبی بایتد بتته ایتن نکتته توجتته داشت .کته بتتین
برچس ها ارتباط و وابستگی وجود دارد بنتابراین کشت ارتبتاط بتین
برچس ها میتواند نقش مؤثری در بهبود برچس های پیشبینیشتده
در روشهای طبقهبنتدی چندبرچستبی ایفتا کنتد یکتی از روشهتای
مناس

برای کش ارتباط میان برچس ها استفاده از قوانین بتاهمآیی

اس .تاکنون پژوهشهای متعددی از قوانین باهمآیی برای بهبود دق.
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در مجموعه آموزش تنهتا بته ایتن مستئله اشتاره شتده است .کته هتر
زیرنویس داری چه ژانرهایی اس .و لیس .ژانرهایی کته هتر زیرنتویس
شامل آنهاس .در مقابل زیرنویس ذکر شتده است .امتا در استتخراج
قوانین ،دانش به این مسئله که یک زیرنویس دارای چه ژانرهایی نیس.
هم یک دانش مهم تلقی میشود درواقع این دانش کته هتر زیرنتویس
دارای کدام یک از ژانرها اس .و دارای کدام یک از ژانرها نیس ،.دانش
مفیدتری نسب .به حالتی اس .که تنها بدانیم یک زیرنویس دارای چه
ژانرهایی اس .لذا برای دستتیابی بته دانتش بیشتتر اقتدام بته تبتدیل
ژانرهای مجموعه آموزش به حال .دودویی مینماییم
در داده اصلی در مجموع ،هش .ژانتر در کتل دادههتا وجتود دارد
بنابراین جدول دودویی تشکیلشده باید دارای هش .ستون مربوط بته
هر ژانر باشد که هر ستون مشخا میکند کته یتک زیرنتویس ،دارای
ژانر مربوط به آن ستون هست .یتا خیتر شتکل  2نمونتهای از تبتدیل
ژانرهای مجموعه آموزش را به حال .دودویی به نمایش میگذارد
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ژانر 9

ژانر 8

ژانر 6

شناسه فیلم



Thriller

Action

6

Drama

Crime

Romance

8

ال ) نمونهای از جدول آموزش قبل از تبدیل به حال .دودویی

Thriller

Romance

Yes

No

No

No

Yes

No

Crime

Horror

Drama
No

No

Yes

Yes

Comedy

Adventure

Action

شناسه فیلم

No

No

Yes

6

No

No

No

8

ب) نمونهای از جدول آموزش پس از تبدیل به حال .دودویی

شکل  :0روند تبديل جدول آموزش به حالت دودويی

 -2-4-4استخراج قوانین باهمآیی از ژانرهایی دودویی
استخراجشده در مرحله قبل
در این بخش به استخراج قوانین باهمآیی بتهکمک ژانرهتایی دودویتی
استخراجشتده در مرحلته قبتل پرداختته متیشتود جتدولی کته از آن
بهعنوان ورودی الگوریتم استخراج قوانین بتاهمآیی استتفاده متیشتود
مشابه شکل 2ب اس .برای استخراج قوانین ،از الگتوریتم APRIORI
بتتا ورودی  Confidenceبزرگتتتر از  4/31و  Supportبزرگتتتر از 4/8
استتتفاده شتتده استت .پتتس از استتتخراج قتتوانین ،قتتوانینی کتته قابتتل
نتیجهگیری از ستایر قتوانین بودنتد ،حتذ شتدند در نهایت .قتوانین
ذکرشده در جدول  9بهعنوان قوانین نهایی جه .اصال برچست های
پیشبینیشده معرفی میگردند
جدول  :1قوانين استخراجشده برای اصالح برچسبهای
پيشبينیشده
support

confidence

4/89

6

قانون

شناسه
قانون

Action=No, Adventure=No,
Crime=No, Horror=No, Thriller=No
==> Romance=Yes

6

4/84

4/32

Romance=Yes ==> Horror=No

8

4/84

4/34

Romance=Yes ==> Thriller=No

9
7

4/84

4/31

Romance=Yes ==> Adventure=No

4/84

4/31

Romance=Yes ==> Action=No

1

4/82

4/31

Comedy=Yes ==> Thriller=No

1

4/81

4/31

Crime=Yes ==> Horror=No,
Adventure=No

4

4/81

4/31

Action=Yes ==> Horror=No,
Romance=No

2

 -3-4-4استفاده از قوانین استخراجشده جهت اصالح
برچسبهای پیشبینی شده
در این بخش به توضیح نحوه اصتال برچست های پیشبینتیشتده در
روش پیشنهادی ،بهکمک قوانین استخراجشده در مرحله قبل خواهیم
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پرداخ .برای این کار یک قاعده کلی مطر میشود اگر ستم .چت
یک قانون ،در پیشبینی  Pصدق کند و سم .راس .قانون Yes ،بودن
ژانر  Gرا به نمایش بگذارد ،درصورتیکه ژانر  Gعضو مجموعه ژانرهتای
پیشبینیشده توسط پیشبینتی  Pنباشتد ،ژانتر  Gبایتد بته مجموعته
ژانرهای پیشبینیشده اضافه شود همچنین اگر سم .چ یک قانون،
در پیشبینی  Pصدق کند و سم .راس .قانون No ،بودن ژانر  Gرا به
نمتتایش بگتتذارد ،درصتتورتیکتته ژانتتر  Gعضتتو مجموعتته ژانرهتتای
پیشبینیشتده توستط پیشبینتی  Pباشتد ،ژانتر  Gبایتد از مجموعته
ژانرهای پیشبینیشده حذ شود

 -5ارزیابی و تحلیل نتایج
در مسائل طبقهبندی چندبرچسبی نمیتوان از معیارهتای طبقهبنتدی
تکبرچسبی برای ارزیابی بهره برد لذا معیارهای ارزیابی در طبقهبندی
چندبرچسبی باید مجددًا تعری شوند حتال اگتر فترن کنتیم کته D
مجموعه داده آزمون H ،طبقهبند Yi ،مجموعته برچست های رکتورد
 iام از مجموعه آزمتون و  Ziمجموعته برچست های پیشبینتیشتده
توسط طبقهبند  Hبرای رکورد  iام از مجموعه آزمون باشد ،آنگاه معیار
 Precisionیا دق .بهصورت رابطه ( )3تعری میشود ]67
()3

Yi

Zi
Zi

D


i 1

1
D

Pr ecision( H , D) 

پیش از ارزیابی روشها برای سادگی کار ابتدا دو تعری ارائته داده
میشود:
أ.

پيشبينی مثبت :اگر در یک پیشبینی گفته شود که یک فتیلم
دارای چه ژانرهایی اس ،.یتک پیشبینتی مثبت .رخ داده است.
برچس های پیشبینیشده در این روش ،برچس مثبت .نامیتده
میشوند

ب .پيشبينی منفی :اگر در یک پیشبینی گفته شود که یک فتیلم
دارای چه ژانرهایی نیس ،.یک پیشبینتی منفتی رخ داده است.
برچس های پیشبینیشده در این روش ،برچس منفتی نامیتده
میشوند
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همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد روش پیشتنهادی ،بترای
یتک فتیلم هشت .پیشبینتی انجتام متیدهتد کته همتان تعتداد کتل
برچس های مسئله اس .این پیشبینیها هم دارای پیشبینی مثبت.
و هم دارای پیشبینی منفی هستند بنابراین ارزیابی روش پیشتنهادی
میتواند در دو حال .رخ بدهد :حالتی که تنها پیشبینیهای مثب .در
نظر گرفته میشود و حال .دوم که عتالوه بتر پیشبینتیهتای مثبت،.
پیشبینیهای منفی نیز در نظر گرفته میشوند حال بتا توجته بته دو
حال .ذکرشده ،به ارزیابی روش پیشنهادی و روشهای ارائهشده در
گذشته پرداخته میشود
 -1-5مقایسه دقت روش پیشنهادی با روش پیشین طبقهبندی
چندبرچسبی زیرنویس فیلم
همانگونه که قتبالً اشتاره شتد ،تنهتا پتژوهش موجتود در حتوزه
طبقهبندی چندبرچسبی متون زیرنویس فیلمهتا ،پتژوهش  ]1است.
بنابراین در این بختش بته مقایسته روش پیشتنهادی بتا ایتن پتژوهش
پرداخته میشود نتایج ارزیابی در جدول  7قابل مشاهده اس .تمتامی
روشها در حالتی مورد ارزیایی قرار گرفتهاند کته تعتداد برچست های
مسئله ،هش .برچس بوده اس.
در نتایج جدول  7مشاهده میشتود کته روش پیشتنهادی ،بتدون
اعمال اصال برچس ها نیز افتزایش دقت .چشتمگیری در مقایسته بتا
روش پیشین دارد بهعبارتدیگر بختش اعظمتی از بهبتود دقت .روش
پیشنهادی مربوط به روش طبقهبندی چندبرچسبی ارائه شده اس .اما
پس از اصال برچس های روش پیشنهادی بتهکمک قتوانین بتاهمآیی
نیز ،دق .بهبود یافته اس .عالوهبراین ،اصال برچس ها ستب شتده

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

که معیارهای متوسط برچس های پیشبینیشده و حتداقل و حتداکثر
برچس ت های پیشبین تی شتتده بتته معیارهتتای متنتتاظر در داده اصتتلی
(جدول  )8نزدیکتر شوند همانطور که قبالً نیز اشتاره شتد در روش
ارائهشده در  ] 6برای افزایش دق ،.در ابتدا کاهش تعداد برچست یتا
ژانر انجام شده اس .و ژانرهایی که فیلمهای آنها اشتراک بیشتری بتا
سایر ژانرها داشتند حذ شده و در نهای .روش ارائهشده تنها بتر روی
پنج ژانر از هش .ژانر پرکاربرد مجموعه داده ،اجرا و ارزیابی شده اس.
در جدول ارزیابی مشتاهده متیشتود کته دقت .ایتن روش در مستئله
هش.برچسبی و بدون اعمال سیاس .کاهش ژانر ،با افت .چشتمگیری
روبهرو شده اس.
 -2-5مقایسه دقت روش پیشنهادی با روشهای پیشین
طبقهبندی چندبرچسبی سایر حوزهها
در این بخش ،برای افتزایش اعتبتار ارزیتابیهتای صتورتگرفته ،روش
پیشنهادی با پژوهشهایی که بته طبقهبنتدی چندبرچستبی متتون در
حوزههای دیگر پرداختهاند ،مقایسه میشود اکثر روشهای طبقهبندی
چندبرچسبی متون ،که در گذشته ارائته شتدهاند ،بترای ارزیتابی روش
خود از مجموعته داده چندبرچستبی متتون اخبتار خبرگتزاری رویتترز
( )Reuters-21578استتتفاده کردهانتتد بنتتابراین بتترای مقایستته روش
پیشنهادی با روشهای طبقهبنتدی چندبرچستبی ستایرحوزهها ،روش
پیشنهادی بر مجموعه داده چندبرچسبی  Reuters-21578اعمال شتده
و سپس به مقایسه نتایج پرداخته میشود نتایج ارزیتایی در جتدول 1
قابل مشاهده اس.

جدول :6مقايسه دقت روش پيشنهادی با روش پيشين طبقهبندی چندبرچسبی زيرنويس فيلم
تعداد برچس های مثب.
پیشبینیشده

تعداد برچس های منفی
پیشبینیشده

متوسط تعداد برچس های
پیشبینیشده
برچس مثب.

برچس منفی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر



8

8





6

2





7





صفر

4

7

4

روش

اصال برچس با
قوانین باهمآیی

نوع پیشبینی

دق.
(درصد)

روش ]6

خیر

مثب.

63/27

8

خیر

مثب.

99/34

9/14



بله

مثب.

92/68

8/17



6

خیر

مثب .و منفی

12/32

9/14

7/79

6

2

بله

مثب .و منفی

11/81

8/17

1/91

6

7

روش
پیشنهادی

جدول :9مقايسه دقت روش پيشنهادی با روشهای پيشين طبقهبندی چندبرچسبی ساير حوزهها (مجموعه داده )Reuters-21578
روش پیشین
BoosTexter

]68

]67
MLME
ELA

]61
]61

]64
CMLF
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]62

معیار استفاده شده برای ارزیابی دق.

مقدار دق .روش پیشین

مقدار دق .روش پیشنهادی

Precision

39/74

38/42

Precision

38/76

38/42

)Accuracy AC (Precision

22/14

38/42

micro F1

21/14

21/46

Precision | F1

37/1 | 41/9

38/42 | 21/46

micro F1

21/13

21/46
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نتایج مقایسهها در جدول  ،1نشان میدهد که روش پیشنهادی در
اکثر موارد دق .بهتری نسب .به روشهای پیشین داشته اس.
 -3-5نتایج جانبی
بختتش دیگتتری از نتتتایج ایتتن مقالتته مربتتوط بتته ویژگتیهتتای یکتتتای
استخراجشده برای هر ژانر اس .جدول  1تعتداد ویژگتیهتای یکتتای
استخراجشده برای هر ژانر را به نمایش میگذارد
جدول :4تعداد ويژگیهای يکتای استخراج شده برای هر ژانر
تعداد ویژگیهای یکتا

ژانر یا برچس
Action

99

Adventure

16

Comedy

91

Crime

78

Drama

84

Horror

67

Romance

16

Thriller

7

ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی

باهمآیی ،ژانرهای پیشبینیشده اصال گردیدند نتایج ارزیابی ،افزایش
دقتت .روش پیشتتنهادی را نستتب .بتته روشهتتای پیشتتین بتته نمتتایش
میگذارد همچنین پس از اصال برچس ها بهکمک قوانین بتاهمآیی،
معیارهایی همچون متوسط تعداد ژانر پیشبینیشتده و نیتز حتداقل و
حداکثر تعداد ژانرهای پیشبینیشده بترای یتک فتیلم بته معیارهتای
متناظر در داده اصلی نزدیکتر شدند
بهعنوان کارهای آتی میتوان در مرحله انتخاب ویژگیهای کاندیدا
برای هر ژانر ،از معیارهای شباه .و بررسی معنایی جمتالت نیتز بهتره
برد در این حال .تمرکز ویژگیها بر معنای انسانی افزایش یافته و این
امر میتواند سب بهبود دق .شود
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جدول  :7نمونهای از ويژگیهای يکتای استخراج شده برای هر ژانر
ژانر Drama

ژانر Crime

ژانر Comedy

ژانر Adventure

ژانر Action

ژانر Thriller

ژانر

information

girl

body

german

money

great

captain

brother

detective

love

blood

denny

shit

love

king

master

Romance

ژانر Horror

evidence

happy

ghost

crane

police

honey

ship

boss

agent

miss

evil

catherine

case

show

master

captain



beautiful

professor

marie

boss

yeah

water

power



heart

spirit

shirley

murder

actually

lord

officer



dinner

animal

anne

office

dinner

fire

ship



darling

monster

nigger

street

wonderful

power

chief



wonderful

soul

pierre

bank

ball

human

general



music

patient

nigga

frank

george

horse

fight



evening

victim

allah

crime

cool

earth

weapon
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Sentiment Analysis
Semantic Polarity
3
Action
4
Horror
5
Comedy
6
Drama
7
Parametric Mixture Model
8
Bag of Word
9
Internet Movie Database
10
Romance
11
Crime
12
Adventure
13
Thriller
14
Horror
15
Part of Speech (POS)
16
Stop Words
17
Lemmatize
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