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متعتددی  یهتا.یفعالباز برای پژوهشگران بوده است.   یامسئله، همواره امری پیچیده و هاآنبه محتوای تصاویر متحرک و ژانر  بردنیپ ده:کیچ
 ازش صوت یتادر این زمینه با استفاده از پرد گرفتهصورت یها.یفعالیرفته اس.  اکثر انجام پذ هالمیفبه محتوای  بردنیپتوسط پژوهشگران برای 

مطتر  نمتوده و  هتالمیفبته محتتوای  بردنیپرا برای  هالمیفگروهی از پژوهشگران ایده استفاده از متون زیرنویس  رًایاخبوده اس.   هالمیفتصویر 
ژانتر  یبندطبقهبرای  مبتنی بر گرایش معنایی  در این مقاله یک روش اندنمودهاز پردازش صوت و تصویر قلمداد  ترسادهو  ترعیسرپردازش متن را 

از هر ژانتر ارائته  یکتا یهایژگیوابتدا یک روش استخراج ویژگی برای استخراج  کارنیاارائه شده اس.  برای  هالمیفزیرنویس در داده چندبرچسبی 
زیرنتویس  یژانرهتاچندبرچستبی  ینتیبشیپیک زیرنویس به هر ژانتر، بته  که در آن با محاسبه گرایش معناییارائه شده  روشیشده اس.  سپس 

وانین بته ایتن قت کمکبتهکشت  شتده و  خامدر داده  ژانرها، ارتباط بین ییآباهماستخراج قوانین  یهاروش کمکبهنیز  .یدرنها  شودیمپرداخته 
پیشین به نمایش  یهاروش، بهبود قابل توجه دق. روش پیشنهادی را نسب. به آمدهدس.به  نتایج شودیمپرداخته  شدهینیبشیپاصال  ژانرهای 
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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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 مقدمه -1

 یتک   ژانترباشتدیم هاآن ژانر ،هالمیف یبنددسته استانداردهای از یکی
  در گتذاردیمتختود  در مخاطت  فتیلم آن اس. که اثری نمایانگر فیلم

 فیلم ژانر تعیین برای قطعی ، استانداردهالمیفمراجع مربوط به اطالعات 

 نظر در با و داوران از گروهی توسط فیلم تعیین ژانر عمل ندارد و وجود

 .گرددیم تعیین فیلم آن بینندگان نظرات گرفتن

 محتواهای تصویری تولید از قابل توجهی حجم که با امروز دنیای در

 محتتوای تعیتین بترای کارآمتد و راهکاری ستریع وجود هستیم، روبرو

 پتی در فراوانتی را کاربردهتای تواندیم فیلم، کل مشاهده بدون هالمیف

 باشد  وجود روشی خودکتار بترای تشتخیا ژانتر فتیلم، کمتک داشته
وابسته به این حوزه و نیز به افراد در انتخاب  یکارهاثری به کس  و مؤ

 محتوای مورد عالقه خود خواهد کرد 
به محتتوای تصتاویر متحترک، امتری پیچیتده و  بردنیپاز طرفی 
متعددی  یها.یفعالاس.   باز برای پژوهشگران بوده یامسئلهدشوار و 
انجتام پذیرفتته است.  در میتان ایتن  هتالمیفبته ژانتر  بتردنیپتبرای 
  انتتدنمودهپژوهشتتگرانی صتتدا را بتترای پتتردازش انتختتاب  هتتاپژوهش

و افرادی  انددادهرا مورد بررسی قرار  هالمیفپژوهشگرانی تصویر آنونس 
یک  رًایاخ  اندپرداخته هالمیفبا مشابه. زیاد در  یهاقابنیز به بررسی 

و  ترعیسترپتردازش [ 6در پتژوهش ختود  گروه دیگر از پژوهشتگران 
 یهتتالیفامتتتن را نستتب. بتته پتتردازش صتتوت و تصتتویر در  ترآستتان

و روشتی بترای تشتخیا ژانتر  انتدداده، مورد توجه قترار یاچندرسانه
همچنتین در پتژوهش  .انتدکردهبر استا  زیرنتویس آن ارائته  هالمیف

معرفتی شتده  MetaSubبا نام  هالمیفشده، مجموعه داده زیرنویس ذکر
 مختل  اس.  یژانرهابا  هالمیفانگلیسی  یهاسیرنویزاس. که شامل 

بتتا  هتتاآنزیرنتتویس  کمکبتته هتتالمیفژانتتر  یبنتتدطبقهطرفتتی  از

 متتون است.  اولتین مستئله ایتن است. کته روروبهجدی  یهاچالش

کته  یاگونتهبه  باشتندیمت ذاتتی گسستگی یک دارای هالمیف زیرنویس

 متنی بنابراین و باشد انجام نشده صحبتی فیلم در بخشی از اس. ممکن

 فیلم و سناریوی حین، موضوع این در و نداشته باشد وجود آن برای نیز

 ارائته یکپارچته صتورتبهمتن  که اس. حالی در این باشد  نموده تغییر

 دیگر، مسئله .گرددیم لیوتحلهیتجزیکپارچه  صورتبه و اس. گردیده

در مراجتع اطالعتات  چراکتهاست.   هتالمیف ژانرهای زیاد بسیار تداخل

خیا در تشت درواقتع  شتودیمفیلم چندین ژانر ذکر  ، برای یکهالمیف

 و تداخل امر، این  برچسبی مواجه هستیم با یک داده چند هالمیفژانر 

 مستئله،   آختریندهتدیمتافتزایش  هتالمیف ژانر یبندطبقه در را خطا

 در کته پژوهشی متون اکثر در که باشدیم ژانرها تعیین بودن یاقهیسل

 این به اس. گردیده منتشر هاآن ژانر اسا  بر هالمیف یبندطبقهمورد 

 بترای خاصتی استتاندارد کته ایتن معنتی است.  بته شتده اشاره مطل 

 توستط مجموعته امتر این و ندارد وجود هاآن ژانر به هالمیف یبندطبقه

 درحد  نیز ممکن اس. هاانسانو  گرددیم تعیین بینندگان از وسیعی

  .نمایند عمل خطا با هالمیف ژانر

، بایتد یتک روش مناست  بترای هتاچالشبرای فائق آمدن بر این 
تمرکز لذا مورد استفاده قرار گیرد   هالمیفچندبرچسبی ژانر  یبندطبقه

خواهد بود   هالمیفچندبرچسبی ژانر زیرنویس  یبندطبقهاین مقاله، بر 
 بتیش از یتک برچست  توانتدیمونه برچسبی هر نمدر یک مسئله چند
نسب. بته یکتدیگر هتیو اولتویتی  هابرچس  که کال  را داشته باشد

نیز باید  گرفتهصورت یهاینیبشیپ، هادادهاین  [  بنابراین در8ندارند  
قابتل  یبرچستبتک ینیبشیپ یهاروشچندبرچسبی باشد و  صورتبه

 نیستند  هادادهاعمال بر این 
متتون  کمکبتهژانتر فتیلم را  یبندطبقهشی که پژوهکنون، تنها تا

زیرنتتویس آن انجتتام داده و در عتتین حتتال داده متتورد استتتفاده آن 
روشتی بترای  شتده،پژوهش یاد[ اس.  1 ، پژوهش اس.چندبرچسبی 
 از با استفاده سپس کندیمیکتا برای هر ژانر ارائه  یهایژگیواستخراج 
مجموعته  بتا نامشتخا زیرنتویس یتک لغتات نزدیکی میزان تشخیا

 زیرنتویس بترای ژانتر دو بته پیشتنهاد اقدام ژانر، هر یکتای یهایژگیو
بترای افتزایش دقت. ختود،  این پژوهش، همچنین .دینمایم نامشخا

یا ژانرهای مستئله کترده و بته حتذ   هابرچس اقدام به کاهش تعداد 
میزان اشتراک بیشتتری بتا ستایر  هاآن یهالمیفکه  پرداخته ییژانرها
  دارند ژانرها

 هتالمیف ژانتر یبندطبقهبرای برچسبی در این مقاله یک روش چند
در ایتن  شتدهارائهارائه شده است.  روش  هاآن متون زیرنویس لهیوسبه

مقاله دارای سه گام اساستی است.  در گتام اول، روش جدیتدی بترای 
ایتن  یکتا از هر ژانر )برچس ( ارائته شتده است.  یهایژگیواستخراج 

لحتا  کته ژانرهتا را از  گردنتدیمتبه ایتن منظتور استتخراج  هایژگیو
[، در روش 1بتتر ختتال  روش  مفهتتومی از یکتتدیگر متمتتایز ستتازند  

 یاگونتهبهیکتا، روابط  یهایژگیوستخراج در این مقاله برای ا شدهارائه
 یهتایژگیوبه مجموعه  یترکمغیرمرتبط  یهاواژهکه  اندشدهطراحی 

مهتم هتر ژانتر در مجموعته  یهتاواژهیکتتای هتر ژانتر اضتافه شتود و 
یتک روش  یکتای آن ژانر قرار گیرند  در گام دوم بته ارائته یهایژگیو

  در این روش، بتا شودیمبرچسبی پرداخته چند یبندطبقهجدید برای 
یکتتای  یهتایژگتیومجموعه  محاسبه گرایش معنایی یک زیرنویس به

  شودیمزیرنویس پرداخته  یژانرهاچندبرچسبی  ینیبشیپهر ژانر، به 
بترای  و چندبرچستبی رابطه گرایش معنایی برای مستائل چندکالستی

خال  این رابطه بتر همچنین اولین بار در این مقاله طراحی شده اس. 
طراحتی شتده کته  یاگونتهبهپیشتین، روش مورد استفاده در پژوهش 

م، در گام سو  ردیگیمدر نظر مختل  را نیز  یهابرچس بین  وابستگی
، یک روش مبتنتی بتر قتوانین گرفتهصورت یهاینیبشیپبرای اصال  

نکتته مهتم دیگتر در خصتوش روش همچنتین   گرددیمارائه  ییآباهم
بترای  پیشتینخال  پتژوهش در این مقاله، این اس. کته بتر شدهارائه

 مسئله استفاده نشده اس.   یژانرهاافزایش دق.، از سیاس. کاهش 
 یهتایژگیوالزم به ذکر اس. که در گام اول و دوم برای استخراج 

موجتود در حتوزه  یهتاروش، از ترحیصتح یهاینیبشیپبهتر و انجام 
نیز بهره گرفته شده اس.  تحلیل احساسات یکتی از  1تحلیل احساسات
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اس. که به بررستی نگترش احساستی متتون  یکاومتنمهم  یهاحوزه
که یک جمله یا  کنندیم  مسائل موجود در این حوزه بررسی پردازدیم

مثب.، منفی و یا خنثی در  یهااحسا متن ورودی دارای کدام یک از 
بتر نظترات مربتوط بته یتک  یک موضوع خاش اس.  این عمل معمواًل

 شتودیمتاعمتال  هتاکروبالگیمر و یا ، اخباهابالگ، هاانجمنمحصول، 
احساسات در این مقاله، تأکید بر  تحلیل یهاروش[  عل. استفاده از 3 

در  گریدعبارتبتهایتن حتوزه است.   یهتاروشهیم در استفاده از مفتا
 یترشیب، توجه هایژگیوو  هاواژهتحلیل احساسات به معانی  یهاروش
 یریگجهت.به استتخراج  هاروشبرخی  مثالعنوانبه  ردیگیمصورت 
به کمتک  هاروشو برخی دیگر از  پردازندیم هایژگیولغات یا  2معنایی

کته  کننتدیمترا از جمالت استخراج  ییهایژگیوالگوهای نحوی زبان، 
 هستند  یترشیبدربردارنده مفاهیم و احساسات 

به  2شده اس.  در بخش  یدهسازمانزیر  صورتبهدر ادامه، مقاله 
مرتبط پرداخته شده اس.  معرفی داده مورد استتفاده در  یکارهامرور 

به ارائه روش پیشنهادی  4صورت گرفته اس.  بخش  3مقاله در بخش 
ارزیتابی و تحلیتل  نیتز درنهای.  پردازدیم هالمیفژانر  یبندطبقهبرای 

ارائه  6کارهای صورت گرفته در بخش  یریگجهینتو  5نتایج در بخش 
 شده اس. 

 کارهای مرتبط -2

 آنپردازش صوت و تصویر  کمکبه فیلمژانر  بندیطبقه -2-1

 ژانر یبندطبقه محتوا و تشخیا برای صورت گرفته یهاپژوهشاکثر 

بوده اس.  در این بختش  هاآنپردازش صوت و تصویر  کمکبه ،هالمیف
، بته مترور چنتد هتالمیفژانر  یبندطبقهبرای نشان دادن اهمی. حوزه 

  شودیمحوزه صوت و تصویر پرداخته  یهاپژوهشمورد از 
 فیلم صورت از بخش کوتاهی از استفاده با ژانرها یبندطبقه[ 4در  

 هتر کته است. صتورت این به پژوهش این در شدهارائه روش  ردیپذیم

   سپسگرددیم تقسیم کلیدی یهاقاب نام به ییهابخش به فیلم، ابتدا

 ویژگتی تشتخیا یهامتدل از بتا استتفاده کلیدی قاب هر یهایژگیو

GIST  5]  وCENTRIST  6،] این تبدیل سپس با  گرددیم استخراج 

، K-means یبندخوشه روش از استفاده با عددی، بردار به هایژگیو
  ندینمایم هالمیف مشابه. کش  و یبنددستهبه  اقدام

 فتیلم تصویر و صدا یهایژگیو اسا  بر هالمیف یبندطبقه[ 7در  

و  3پرتحترک دستته دو بته هتالمیف پتژوهش،   در ایتنردیپذیم صورت
 سه به را پرتحرک کال  غیر   سپسگردندیم یبندطبقه  رپرتحرکیغ

   کتال دیتنمایمت یبندمیتقست 6درام و 5کمتدی ، 4وحش. کال زیر

 یبندمیتقست ستایر و ، انفجتاریسوزآتش کال زیر دو به پرتحرک نیز
 از نیتز پرتحترکغیر و پرتحترک بته هالمیف یبنددستهبرای   گرددیم

  شودیماستفاده  هاسکانس مدت طول و بصری فاصله
به چهار ژانر کمدی، پرتحرک، درام و  هالمیف یبندطبقه[ به 2در  

وحش. پرداخته شده اس.  برای انجتام ایتن کتار ابتتدا بته استتخراج 
محاسباتی از ویدئو همچون متوسط طول تصتویر، واریتانس  یهایژگیو

 کمکبته رنگ و محتوای حرک. و روشنایی پرداخته شده اس.  سپس
پرداختته شتده  اژانرهت یبندطبقهبه  mean shift classification روش
 اس. 

با ژانر پویانمایی ارائه شتده  ییهالمیف[ روشی برای تشخیا 9در  
یگنال تصتاویر همچتون پیچیتدگی ست ییهتایژگیواس.  در این روش 

نهایی صتورت  ینیبشیپ SVM بندطبقه کمکبهاستخراج شده سپس 
  ردیگیم

چندبرچسبی ژانر فیلم به کمک متون زیرنویس  بندیطبقه -2-2

 آن

چندبرچسبی متتون زیرنتویس  یبندطبقهبه  [1 ش تاکنون، تنها پژوه
له مطتر  ابتتدا ایتن مستئ پتژوهش یادشتده،در  پرداخته اس.  هالمیف
از پردازش صوت و  ترآسانو  ترعیسر مرات بهکه پردازش متن  شودیم

 هتالمیفاس.  لذا برای تشخیا ژانتر  یاچندرسانه یهالیفاتصویر در 
استفاده نمود  در این پژوهش ابتدا مجموعته  هاآناز زیرنویس  توانیم

  گترددیمتمعرفی  MetaSubبا نام  هالمیفزیرنویس  چندبرچسبی داده
سپس برای افزایش دق.، در ابتدا کاهش تعداد برچس  یا ژانتر انجتام 

 ژانرهتاستایر اشتراک بیشتری با  هاآن یهالمیفکه  ییژانرهاو  شودیم
تنها بر روی پنج ژانتر از  شدهارائهالگوریتم  نهای.دارند حذ  شده و در

  همچنتین گترددیمتهش. ژانر پرکاربرد مجموعه داده، اجرا و ارزیابی 
برای هتر ژانتر ارائته  یکتا یهایژگیواین پژوهش روشی برای استخراج 

 زیرنویس یک لغات نزدیکی میزان تشخیا از با استفاده سپس  کندیم
 دو بته پیشتنهاد اقدام ژانر، هر یکتای یهایژگیومجموعه  با نامشخا

 .دینمایم نامشخا زیرنویس برای ژانر

 دیگر هایحوزهچندبرچسبی متون در  بندیطبقه -2-3

کتته بتته ، رنتتدیگیمتتمتتورد بررستتی قترار  ییهتتاپژوهشدر ایتن بختتش 
   اندپرداختهمشابه  یهاحوزهچندبرچسبی متون در  یبندطبقه

متتون  چندبرچستبی یبندطبقهبرای  BoosTexterروش [ 64در  
بتر است.،  Boost یهاتمیالگورکه از خانواده  این روش ارائه شده اس. 

در ایتن  شتدهارائهمتنی و صوتی قابل اعمال اس.  روش  یهادادهروی 
 ینتتیبشیپمقالتته دارای دو حالتت. استت.  در حالتت. اول، تنهتتا بتته 

 بنتتدطبقه ،  در حالتت. دومشتتودیمتتپرداختتته  صتتحیح یهابرچستت 
 صتحیح رتبته بهتتری یهابرچست و  کنتدیم یبندرتبهرا  هابرچس 
متتون  چندبرچستبی یبنتدطبقهاز ایتن روش بترای   کنندیمدریاف. 

استفاده شتده  (Reuters-21578)مجموعه داده  اخبار خبرگزاری رویترز
 اس. 

مولتتد  متتدل ، دوچندبرچستتبی متتتون یبنتتدطبقه[ بتترای 66در  
مولتد  یهامتدلدر ارائه ایتن  ارائه شده اس.  PMM7احتماالتی با نام 

ر متتن ورودی استتفاده شتده است.؛ احتماالتی، از مجموعه کلمات هت
ترتی  رخ دادن کلمات در متن حائز اهمیت. نیست. بلکته  کهیطوربه

است.  از ایتن روش بترای  متوردنظر ،تنها وجود یا عتدم وجتود کلمته
 یاهو استفاده شده اس.  .یساوبصفحات  متون یبندطبقه
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چندبرچسبی متون، یک تکنیتک جدیتد  یبندطبقهبرای [ 68در  
حاصتل از روابتط  یهتایژگیوحاصل از متن و  یهایژگیوبرای ترکی  

در کنتتار  توانتتدیمتت، ارائتته شتتده استت.  ایتتن تکنیتتک هتتاکال بتتین 
مورد استتفاده قترار گیترد  همچنتین در ایتن  یبندطبقه یهاتمیالگور

 یبنتتدطبقهبتترای  SVMدر کنتتار الگتتوریتم  کیتتتکنمقالتته، از ایتتن 
 یبنتتدطبقهچندبرچستتبی استتتفاده شتتده استت.  ایتتن روش بتترای 

و متون اخبار خبرگتزاری رویتترز   Patentsچندبرچسبی مجموعه داده 
مجموعه متتون زبتان شامل  Patentsمجموعه داده   استفاده شده اس.

 اس.  هاآنانگلیسی درباره اختراعات و کاربردهای 
، MLMEالگتوریتم  چندبرچسبی متتون یبندطبقهبرای [ 69در  

و بتا استتفاده از اصتل  هتاکال ارتباط متقابل بین  یسازمدل کمکبه
 یبنتدطبقه، نهایت.است.  ایتن روش درحداکثر آنتروپتی ارائته شتده 

  روش دهدیمت شرطی انجام محاسبه احتماال کمکبهچندبرچسبی را 
و  هتالیمیاچندبرچسبی متتون  یبندطبقهدر این مقاله برای  شدهارائه

 استفاده شده اس.  متون اخبار خبرگزاری رویترز
از روش انتستاب  چندبرچستبی متتون، یبنتدطبقهبرای  [67در  

  در این روش بتر استا  شده اس.برچس  مبتنی بر آنتروپی استفاده 
برچست  بته یتک ستند چندبرچستبی آن برچست ، وزن یک آنتروپی 

 یبنتدطبقهبترای  نتام دارد ELAکته    ایتن روششودیمانتساب داده 
مورد استفاده قترار گرفتته  چندبرچسبی متون اخبار خبرگزاری رویترز

 اس. 
 یاهیپایک الگوریتم چندبرچسبی متون،  یبندطبقه[ برای 61در  

 Maximum Margin Markovارائته شتده است.  ایتن روش نتوعی از

Network  یتتک  صتتورتبه یبنتتدطبقه مرات سلستتلهاستت. کتته در آن
در ایتن روش مستئله بته   شتودیمتدرخ. مارکو  به نمایش گذاشته 

بترای  هارمسئلهیزکه در این  شودیمتجزیه  یترکوچک یهارمسئلهیز
گرادیتتان صتتعودی استتتفاده  یازستتنهیبهیتتافتن پاستتخ بهینتته از روش 

متتون اخبتار مجموعته داده  برای آزمایش دقت. ایتن روش از  شودیم
 خبرگزاری رویترز استفاده شده اس. 

بتر استتفاده از چندبرچسبی متتون،  یبندطبقه[ برای 61در  
دو ، برای این منظورتاکید شده اس.   هابرچس ارتباط موجود بین 

 ارائته هابرچس مبتنی بر گرا  برای مدل کردن ارتباط بین  مدل
عملیات یادگیری ماشین را  CMLمدل گرافی اول با نام شده اس.  
و مدل گرافی دوم با  کندیماعمال  هابرچس جف.  تمامیبر روی 
-ویژگی یهاییتاسهعملیات یادگیری ماشین را بر روی  CMLFنام 

بترای آزمتایش دقت. ایتن روش از   کنتدیم اعمال برچس -برچس 
 مجموعه داده متون اخبار خبرگزاری رویترز استفاده شده اس. 

 

 متون  برچسبیتک بندیطبقه -2-4

 توانیمبرچسبی متون، چند یبندطبقهمسائل  پردازششیپدر مرحله 
ز بهتره متتون نیت یبرچسبتک یبندطبقهموجود در حوزه  یهاروشاز 
 هتاروشچند نمونته از ایتن منظور در این بخش به مرور  نیهمبهبرد  

 ، روشی بتراییبندخوشه یهاروش کمکبه[ 64  در  شودیمپرداخته 

ارائه شده اس.  در این روش از  وجوهاپر بهبود اسناد بازیابی شده در 
 هتم کنتار استناد نیترهیشتبدادن  قترار یبترا کلمته بر یمبتن شباه.

بهتره  TF-IDF یبنتدرتبهاسناد از تابع  یبندرتبهبرای  و فاده شدهتاس
ارائه شده  هاپرسش یبنددسته[ روشی برای 62  در  شده اس. گرفته
استتفاده  هاپرسش 8کلمات مجموعه ویژگی برای این کار از برداراس.  

          بتردار ویژگتی  یستازیغنتهمچنتین در ایتن روش بترای  شده است. 
 پرستش، تعیتین انتظتار متورد یهاپاستخ کلمات، ابتدا انتواع مجموعه

 ،هاپاسخانواع  تعداد با برابر طول با دیگری دودویی بردار سپس  شوندیم
 .شودیم افزوده اولیه ویژگی بردار به

 و انتخاب داده آوریجمع -3

 هالمیفه زیرنویس در این مقاله بر روی مجموعه داد شدهارائه یهاروش
[ معرفی و ارائه 1در   MetaSub نام  این مجموعه داده با اندشدهاعمال 

 زبانبتهزیرنتویس فتیلم  5812داده شتامل  شده اس.  ایتن مجموعته
فتراداده  نیتترمهممرتبط بته هتر فتیلم است.   یهافرادادهانگلیسی و 

 دادهاز پایگتاه  ژانرهتایتن امرتبط بتا هتر فتیلم، ژانرهتای آن هستتند  
 کمکبه هالمیفاینترنتی  داده  پایگاه اندشدهاستخراج  9هالمیفاینترنتی 

طی  وسیعی از بینندگان و استفاده از نظرات آنان، حداقل یک ژانتر را 
 دادهدر پایگتاه واقتع در  دهتدیمتاختصتاش  شیهتالمیفبه هر یک از 
ا چند ژانر معرفی شتده است. کته برای هر فیلم یک ت هالمیفاینترنتی 

اصتلی فتیلم  یژانرها عنوانبهی نداشته و همه برتریک بر دیگری هیچ
شده است. کته یتک فتیلم چنتد همین عامل سب    شوندیمشناخته 
یک  MetaSub دادهژانر داشته باشد  بنابراین مجموعه  عنوانبهبرچس  

برچسبی اس. که برای هر فیلم چند ژانر را معرفتی مجموعه داده چند
هر ژانر چه تعداد فیلم در  یازابهکه  کندیممشخا  1جدول   کندیم

چنین این جتدول اطالعتاتی را وجود دارد  هم MetaSub دادهمجموعه 
   دهدیمدرباره داده خام در اختیار قرار 

موجود در مجموعه داده خام، ژانرهایی  یژانرهادر این مقاله از بین 

بیش  هاآنمتناظر  یهالمیفبرای یک فیلم انتخاب شده اس. که تعداد 

هشت. ژانتر ، هتالمیفانتختابی بترای  یژانرهافیلم باشد  یعنی  999از 

درام، از:  انتدعبارت  ایتن هشت. ژانتر خواهنتد بتود 1جدول پرتکرارتر 

و  13زیانگجتانیه، 12ماجراجویانته، 11، جنایی19پرتحرک، کمدی، عاشقانه

یند یادگیری آکه در فر ردیگیماین کار به این سب  صورت    14وحش.

یادگیری، داده کتافی در دستتر  باشتد   یهاتمیالگورو آزمون توسط 

، حتداقل یتک و شتدهیمعرفتم هر فیلم از بین هش. ژانر نهای. سهدر

 نیز دو ژانر بوده اس.   هالمیفحداکثر سه ژانر اس.  سهم برخی از 

نهایی مورد بررستی در ایتن مقالته و  یهادادهاز  یانمونه 8جدول 
  اختتال  گتذاردیمتاطالعات آماری در خصوش این داده را به نمایش 

بسیار کم متوسط تعداد ژانر برای یک فیلم در داده نهایی مورد استفاده 
کته ژانرهتای  دهدیم( نشان 6جدول ( و داده خام )8ول جددر مقاله )

هشتگانه انتخاب شده، ژانرهای اساسی و پرکتاربرد ایتن مجموعته داده 
 هستند 
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متناظر با هر ژانر در مجموعه داده خام  یهالميفتعداد  :1جدول 

 هالميفس يرنويز

 تعداد ژانر تعداد ژانر

Drama 0022 Family 623 

Action 1460 War 661 

Comedy 1401 History 643 

Romance 1902 Musical 34 

Crime 1902 Biography 28 

Adventure 1206 Film-Noir 11 

Thriller 1240 Western 13 

Horror 004 Music 11 

Mystery 184 Short 18 

Sci-Fi 764 Sport 78 

Fantasy 911 Documentary 64 

Animation 843 Game-Show 7 

 9010یکتا:  یهالمیفتعداد 

 06(: هابرچس تعداد کل ژانرها )

 0599متوسط تعداد ژانر )برچس ( برای هر فیلم: 

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

 1و حداکثر  1حداقل  

 

مورد استفاده در مقاله و اطالعات ی ياز داده نها یانمونه: 0جدول 

 آماری درباره آن

 شناسه فیلم 6ژانر  8ژانر  9ژانر 

 Thriller Action 6 

Drama Crime Romance 8 

  Horror 9 

 Comedy Adventure 7 

Drama Adventure Action 1 

 9010یکتا:  یهالمیفتعداد 

 0(: هابرچس تعداد کل ژانرها )

  0510متوسط تعداد ژانر )برچس ( برای هر فیلم: 

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

  1و حداکثر  1حداقل 

 روش پیشنهادی -4

چندبرچسبی  یبندطبقهدر این بخش به توضیح روش پیشنهادی برای 
ینتد روش آ، فر6شتکل پرداختته خواهتد شتد   هالمیفمتون زیرنویس 

  گذاردیمپیشنهادی را به نمایش 

 
 شنهادیيند روش پيآفر: 1شکل 

 کمکبه  روی متون پردازشپیشاعمال  -4-1

نیز اشاره شد در این مقاله سعی شتده است. کته از  که قباًل گونههمان

 هتایژگتیوتخراج موجود در زمینه تحلیل احساسات برای اس یهاروش

کته  کنندیمموجود در این حوزه سعی  یهاروشکه استفاده شود  چرا

جملته داشتته باشتند  از یترشیببه بار معنایی و مفاهیم کلمات توجه 

حوزه تحلیل احساستات بترای استتخراج  یها.یفعالکه در  ییهاروش

متؤثر، بتر مبنتای  15ستخن یهابخشاستخراج  ردیگیمویژگی صورت 

الگوهتتای پتتردازش زبتتان طبیعتتی استت.  منظتتور از استتتخراج یتتا 

مشخا نمودن این مسئله است. کته  ،سخن یهابخش یگذاربرچس 

استم، فعتل،  یهتانقشاز  کیهر یک از کلمات یک جمله دارای کدام 

ستخن متؤثر بته ایتن  یهتابخشف. و غیره هستند  استتخراج قید، ص

کته پتس از استتخراج جمتالت در یتک متتن،  ردیگیمترتی  صورت 

و  ردیگیمهریک از جمالت صورت سخن در  یهابخشگذاری برچس 

ستخن مختلت   یهتابخشاز میتان  دهایتق، صتفات و هااسمنهای. در

ایتن است. کته  استامی  عل. انتخاب صتفات، قیتود و شوندیمانتخاب 

حساستات تحلیل ا ینهیزمدر  رفتهیپذانجامهای متعدد پژوهش طبقبر

در انتقتال  یترپررنتگ[، صفات، قیود و اسامی، نقتش 63-88جمله  از

 مفاهیم و احساسات دارند 

هتتای متتورد استتتفاده، از در ادامتته نیتتز در راستتتای کتتاهش ویژگی
شتامل  هتاروش.  ایتن استفاده شده است یکاومتنرایج در  یهاروش
یا مساوی سته  ترکوچکو حذ  کلمات با طول  16اثریب یهاواژهحذ  

 یستازهمسان جه.بته، پتردازششیپتند  در گتام بعتدی حر  هست
کلمات، ریشه کلمات استخراج شتده و جتایگزین کلمتات اصتلی شتده 

  اندشتدهاس.  همچنین تمامی حرو  کلمات به حرو  کوچک تبدیل 
سخن و استتخراج  یهابخش یگذاربرچس الزم به ذکر اس. که برای 

[ Stanford CoreNLP  98از ابزار پردازش زبان طبیعی  17ریشه کلمات
 فهرست.از  ،اثتریبت یهتاواژهاستفاده شده اس.  همچنین برای حذ  

موجود در همین ابزار بهره گرفته شده اس.  در الگوریتم  اثریب یهاواژه

آییکمک قوانین باهمبهشدهبینیهای پیشاصالح برچسب

هابینی برچسباعمال روش مبتنی بر گرایش معنایی و پیش

های یکتا از هر ژانر یا برچسباستخراج ویژگی

پردازش روی متوناعمال پیش
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اولیته  یهتایژگیومتون خام برای انتخاب  پردازششیپ روش، 8شکل 
 بیان شده اس. 

 
 

 اولیه یهایژگیومتون خام برای انتخاب  پردازششیپمدل: 

 تمامی متون خام موجود در مجموعه داده ورودی:

 شبه کد روش مورد نظر:

 

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 extract



ed words

                               Convert case of extracted words to lowercase

               END FOR

END FOR

  

 

 برای هر متن یاکلمهتک یهایژگیومجموعه  خروجی:

 یهایژگيومتون خام برای انتخاب  پردازششيپ تميالگور: 0شکل 

 ه ياول
 

 از هر ژانر یا برچسب یکتا هایویژگیاستخراج  -4-2

در مرحلته  شتدهاستخراج یهتایژگیوو  گرفتهصورت یهاپردازششیپ
که اشتراک متون چندبرچسبی کافی نیستند  چرا یبندطبقهقبل، برای 
 یهتتادادهاز  شتتدهاستخراج یهتتایژگتتیوشتتانی موجتتود در و همپو

تر گردنتد   ها به یکتدیگر نزدیتککه کال  شودیمچندبرچسبی باعث 
چندبرچسبی این مقاله، یک متن همزمان در  یهادادهدر  گریدعبارتبه

 یهتایژگتیوکته  شتودیمو همین امر باعث  ردیگیمچند کال  قرار 
مختلت  وجتود داشتته باشتد  ایتن  یهاکال مشترک فراوانی در بین 

، رو بندی کاهش پیتدا کنتد  از ایتنکه دق. طبقه شودیمعامل سب  
را از  هاکال باشند که تا حد امکان  یاگونهبههای انتخابی باید ویژگی

  لحا  مفهومی از یکدیگر جدا سازند 
بترای  یکتتا یهایژگیودر این بخش به ارائه روشی برای استخراج 

منظتور از باید به این مسئله توجه داش. کته   شودیمپرداخته  ژانرهر 
می از ورا از لحتا  مفهت ژانرها که هستند ییهایژگیویکتا،  یهایژگیو

می بته وو ممکن اس. ژانرهایی که از لحا  مفهت کنندیمیکدیگر جدا 
ایده استفاده  داشته باشند  نیز هم نزدیک هستند چند ویژگی مشترک

در [ مطتر  شتده است.  امتا 6بترای هتر ژانتر در   یکتا یهایژگیواز 
 یکتا یهایژگیوستخراج پژوهش جاری به طراحی روابط جدیدی برای ا

 برخال در این مقاله،  شدهارائهروش در   شودیمبرای هر ژانر پرداخته 
طراحتی  یاگونتهبهیکتتا، روابتط  یهایژگیوستخراج [، برای ا1روش  
یکتتای  یهتایژگیوبه مجموعه  یترکمغیرمرتبط  یهاواژهکه  اندشده

 یهتایژگتیومهم هتر ژانتر در مجموعته  یهاواژههر ژانر اضافه شود و 
منظور ابتدا باید مجموعه آمتوزش و  نیهمبه یکتای آن ژانر قرار گیرند 

 84تصتادفی،  یریگنمونته کمکبهایجاد شود  به این ترتی  که  آزمون

 مانتدهیبتاقدرصتد  24مجموعته آزمتون و  عنوانبتهدرصد از کل داده 
  سپس از میان تمتامی شودیممجموعه آموزش در نظر گرفته  عنوانبه
، انتدگرفته)کال ( قترار  که در مجموعه آموزش، در یک ژانر ییهالمیف
 9شتکل   گترددیمتی برای آن ژانر )کال ( استخراج یکتای یهایژگیو

  گذاردیمژانر را به نمایش  هر برای یکتا یهایژگیومراحل استخراج 

 

 برای هر ژانر کتاي یهایژگيوند استخراج يآفر: 1شکل 

 

 کاندیدا برای هر ژانر هایویژگیاستخراج  -4-2-1

 18( معیار حد آستتانه ویژگتی کاندیتدا6این کار، در رابطه )برای انجام 
(CFT) ایتتن رابطتته  کمکبتته  میکنتتیمتتبتترای یتتک کلمتته تعریتت   را
 کمکبه درواقعیک ژانر قابل استخراج هستند   کاندیدا برای یهایژگیو

 G کاندیدای ژانتر یهایژگیوعضو  wگف. که کلمه  توانیماین رابطه 

 Tاز حد آستانه  تربزرگعددی  CFT(w,G)اگر معیار  ،شودیممحسوب 
 باشد 

(1) 
Re

1

( , ) ( 1)

( , ) /

( , )mGenreCount
i

i
i

CFT w MainGenre GenreCount

Freq w MainGenre MainGenreMovieCount

Freq w Genre

Genre MovieCount

  

 
 
 
 
 
 


 

 هتاکال تعداد کل  کنندهمشخا GenreCount (، ضری 6در رابطه )
  باشتندیمتمستئله، ژانرهتا  یهتاکال باشد کته در ایتن پتژوهش می
نمایانگر ژانری اس.  گرید عبارت، ژانر اصلی اس.، بهMainGenreمتغیر

کاندیتدای ختود  یهایژگیوعنوان یکی از را به wی که قصد دارد کلمه
معرفی نماید  تابع  Freq w, G ی ی نرخ تکرار کلمهکنندهمشخاw 

باشتتتد و در مجموعتتته آمتتتوزش می Gدارای ژانتتتر  یهتتتالمیفدر 
MainGenreMovieCount  اس. که در  ییهالمیف تعدادمشخا کننده

 هستتتتتند  متغیتتتتر MainGenre مجموعتتتته آمتتتتوزش داری ژانتتتتر
RemGenreCount باشتتتد مانتتتده میمعتتتر  تعتتتداد ژانرهتتتای باقی

جز ژانتر اصتلی تمامی ژانرهتا بته دهندهنشاندیگر، این متغیر عبارتبه
است. کته  ییهالمیفنیز بیانگر تعداد  MovieCountiGenre اس.  متعیر

ذکتر  قباًلکه  طورهمانهستند   iGenre ژانر در مجموعه آموزش دارای
 شتودیمتکاندیدای یک کال  محستوب  یهایژگیوعضو  wشد کلمه 
باشتد   Tاز حد آستانه  تربزرگدر آن کال  عددی  CFT(w)اگر معیار 

بته لیست.  ترآزادانتهمقداری کوچک باشتد، کلمتات  Tاگر حد آستانه 
گردند، بنابراین شاهد لغتات نتامربوط بته های کاندیدا اضافه میویژگی

صورت کلمات به Tژانر خواهیم بود  از سوی دیگر با افزایش حد آستانه 
، در ایتن گردندیمکاندیدا اضافه  یهایژگیوبه لیس.  یتررانهیگسخ.

این حال. نیز ممکن اس. برخی کلمات مهم ژانتر حتذ  گردنتد  بنتابر
مقتدار حتد  عنوانبتهرا  بایستی تا حد امکان، حد وسطی از هر دو بعد

آنهای کاندیدای از میان ویژگیژانرهر یکتایهای انتخاب ویژگی

ژانرهای کاندیدا برای هر استخراج ویژگی
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بایتتد متناستت  بتتا نتتوع  Tدر نظتتر بگیتتریم  حتتد آستتتانه  Tآستتتانه 
 تجربی ارزیابی و انتخاب شود  صورتبهمسئله

 هایویژگیهر ژانر از میان  یکتای هایویژگیانتخاب  -4-2-2

 کاندیدای آن

کاندیدا برای هر ژانر، حال باید به استخراج  یهایژگیوپس از استخراج 
 عنوانبهنهایی  یهایژگیواین  واقعازیم  درنهایی ژانرها بپرد یهایژگیو
 یازابتهخته خواهند شد  برای این کتار، هر ژانر شنا ییکتا یهایژگیو

حد آستتانه های کاندیدای یک ژانر، به محاسبه معیار هر یک از ویژگی
( معرفی 2رابطه )   این معیار درشودیم(  پرداخته UFT) 19ویژگی یکتا

شده است.  پتس از محاستبه معیتار حتد آستتانه ویژگتی یکتتا بترای 
کاندیتدایی کته مقتدار  یهتایژگتیوژانتر،  کاندیتدای هتر یهتایژگیو

باشتد،  Hیتا مستاوی حتد آستتانه  تتربزرگ( 2متناظرشان در رابطته )
   گردندیمژانر معرفی  ییکتا یهایژگیو عنوانبه

 (8)  
 , 

, 
i

i
i

Freq w Genre
UFT w Genre

Genre MovieCount


 
است.  همچنتین  iGenre یک ویژگتی کاندیتدای ژانتر  wدر این رابطه

 iFreq w, Genre تعدا دفعتاتی است. کته  در مجموعته  دهندهنشان

تکترار شتده  iGenreمربوط به  یهالمیف، در wآموزش، کلمه یا ویژگی 
اس.  ییهالمیفتعداد  دهندهنشان MovieCountiGenre اس.  همچنین

  هستند iGenre که در مجموعه آموزش متعلق به ژانر
باید متناس  با نتوع  Hو T که اشاره شد، دو حد آستانه  گونههمان
 مقتدار ارزیابی و انتخاب شوند  لذا برای تعیین ،تجربی صورتبهمسئله 

متورد ، 6/4 بتا  فاصتله [1/4, 8   تمامی مقادیر بازه این دو حد آستانه،
، و مقتدار Tبرای حد آستتانه  6/1 مقدار   در نهای.آزمایش قرار گرف.

بهتترین نتیجته از لحتا  دقت. ، باعتث ایجتاد Hبرای حد آستانه  4/4
برای  یکتا یهایژگیوالگوریتم استخراج  نهای.در نهایی شد  یبندطبقه

 بیان نمود  7شکل در قال  الگوریتم  توانیمهر ژانر را 

 

 برای هر ژانر یکتا یهایژگیواستخراج مدل: 

 (2شکل شده توسط الگوریتم  پردازششیپمتون مجموعه آموزش ) ورودی:

 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

Calculate UFT W,G

( )

(IF  UFT  W,G  0.7  do

                          Add W to G.UniqueFeaturesList

END IF

       END IF

END FOR

END FOR

END

)

 FOR



  

 برای هر ژانر یکتا یهایژگیو خروجی:

 برای هر ژانر کتاي یهایژگيوتم استخراج يالگور :6شکل 

برای هر ژانتر  شدهاستخراج یکتای یهایژگیوالزم به ذکر اس.، از 
  در مرحله یادگیری استفاده خواهد شد 

 هابرچسب بینیپیشو  مبتنی بر گرایش معناییاعمال روش  -4-3

 ینتیبشیپبترای  مبتنتی بتر گترایش معنتاییدر این بخش یک روش 
و نحوه اعمتال آن  هابرچس  بینییشپیند آ  فرشودیمارائه  هابرچس 

 به نمایش گذاشته شده اس.  5شکل مجموعه آزمون در  بر
 

 
 یيش معنايمبتنی بر گراند روش يآفر :9شکل 

 کاهش ویژگی متون مجموعه آزمون -4-3-1

مجموعته  یهتاسیرنویز، بترای تمتامی هاداده پردازششیپدر مرحله 
در این بخش، بترای حال استخراج شد   یاکلمهتک یهایژگیوآزمون، 

استخراج  یاکلمهتک یهایژگیوموعه آزمون، از بین هر زیرنویس از مج
 هتا بیشتتر از دوکه تعداد تکرار آن ییهایژگیوشده برای هر زیرنویس، 

کلمتات مناست  آن زیرنتویس  عنوانبتهمرتبه در هر زیرنویس باشتند 
 گردند  انتخاب می

هر ژانر در هر  ازایبه PMISCOREمحاسبه معیار  -4-3-2

 زیرنویس از مجموعه آزمون 

طراحی شده اس. تا بتوان  یاگونهبه PMISCOREدر گام بعدی معیار 
در یک زیرنویس به هر ژانر یک امتیاز مشتخا اختصتاش آن  کمکبه

شتده بترای هتر زیرنتویس در  انتختابکلمات  برای انجام این کارداد  
هر ژانتر،  یکتای یهایژگیو عنوانبهشده حله قبل، با کلمات انتخابمر
( معیتتار 9در نظتتر گرفتتته شتتده و  طبتتق رابطتته ) دودوبتتهصتتورت به

PMISCORE  شودیممحاسبه  هاآنبین  

(3) 

 

 
. .

0 0

,

, / .

S countG count

i j

i j

PMISCORE S G

PMI S G G count

 



 
 
  
 

 
 

یکی از هش. ژانر  Gیک زیرنویس از مجموعه آزمون و  Sدر این رابطه، 
تعداد لغات زیرنویس  S.Countموجود در مجموعه داده اس.  همچنین 

S و G.Count  ژانر  یکتای یهایژگیوتعدادG ( 9  در رابطته )باشتدیم
   iS محاسبه شده اس.  متغیتر jGو  iSبین دو متغیر  PMIنام معیاری ب
مجموعته از ام  jویژگتی  jGو  Sام از مجموعه لغتات زیرنتویس  iکلمه 

ازای هر ژانر در هر زیرنویس از مجموعه آزمون و محاسبه گرایش معنایی به
بینی چندبرچسبی ژانرهاپیش

ازای هر ژانر در هر زیرنویس از مجموعه آزمونبهPMISCOREمحاسبه معیار 

کاهش ویژگی متون مجموعه آزمون
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اس.  در ادامه به توضیح نحوه محاسبه معیار  Gژانر  یکتای یهایژگیو
PMI  پرداخته خواهد شد 

معیتاری است. کته  PMIیتا  29نقطتهبهمعیار اطالعات متقابل نقطه
حوزه تحلیل احساستات همچتون  یهاپژوهش از آن در برخی کمکبه

 x  اگتر شتودیمت[، شباه. معنایی بین دو کلمه محاسبه 87پژوهش  
ژانر  یکتای یهایژگیویکی از i yیک کلمه از زیرنویس مورد بررسی و 

i نقطه موسوم به بهام باشد، معیار اطالعات متقابل نقطهPMI بتا توجته 
 [ 87  شودیم( محاسبه 7رابطه ) به

(7)  
 

   2

,
, log

i
i

i

P x y
PMI x y

P x P y

 
  

 
                                                                                                        

دو احتمتال تعریت  شتده  i yو  xی در این رابطه برای هتر دو کلمته
یتک توضتیح داده خواهتد شتد   ی هراس.، که در ادامه روش محاسبه

احتمال  iP x,y ی نمایانگر حضور مشترک دو کلمهx وi yباشتد  می

یکتی از i yای از متن زیرنویس اس. و کلمه xی موردبحث، در مسئله
، در i yو  xهتر دو کلمته  یازابته باشد ام می  iژانر یکتایهای ویژگی

 ، اندشتدهشناستایی  iتمامی متونی کته در مجموعته آمتوزش بتا ژانتر 

 iP x,y گردد ( محاسبه می1رابطه ) صورتبه 

(1)  
 

 

, , ,
,  

,  

i
i

i

Occurance x y Genre TrainSet
P x y

NumberOfDocs Genre TrainSet


 

که دراین رابطه تابع  iOccurance x,y,Genre ,TrainSet دهندهنشان 

ام در مجموعه آموزش اس. کته هتم شتامل  iژانر  یهاسیرنویزتعداد 
باشتتتتند  همچنتتتتین تتتتتابع  yو هتتتتم شتتتتامل کلمتتتته  xکلمتتتته 

 iNumberOfDocs Genre ,TrainSet یهاسیرنویزتعداد  دهندهنشان 

 ام در مجموعه آموزش اس.  i ژانر
دو احتمال  P x  و iP y ی بیانگر حضور کلمتهx  یتاy  از متتن

( و 1رابطته ) صتورتبهباشند که می iزیرنویس، در متون زیرنویس ژانر 
 گردند ( محاسبه می4رابطه )

(1)  
 

 

, ,
 

,

i

i

Occurance x Genre TrainSet
P x

NumberOfDocs Genre TrainSet


  
که در این رابطه تابع  iOccurance x,Genre ,TrainSet دهندهنشتان 

ام در مجموعه آموزش اس. که شامل کلمته  iژانر  یهاسیرنویزتعداد 
x  باشتتتند  همچنتتتین تتتتابع iNumberOfDocs Genre ,TrainSet 

 ام در مجموعه آموزش اس. i ژانر یهاسیرنویزتعداد  دهندهنشان

(4)  
 

 

, ,
 

,

i
i

i

Occurance y Genre TrainSet
P y

NumberOfDocs Genre TrainSet


  
که در این رابطه تتابع  iOccurance y,Genre ,TrainSet دهندهنشتان 

ام در مجموعه آموزش اس. که شامل کلمته  iژانر  یهاسیرنویزتعداد 
y  باشتتتند  همچنتتتین تتتتابع iNumberOfDocs Genre ,TrainSet 

 ام در مجموعه آموزش اس.  i ژانر یهاسیرنویزتعداد  دهندهنشان
  میپتردازیمت( 9در ادامه به توضیح چند نکته در ارتباط با رابطته )

 PMISCORE( مشتتخا استت.، رابطتته 9همتتان طتتور کتته در رابطتته )
( تقستیم شتده G.countژانتر )یکتتای  یهتایژگیودرنهای. به تعداد 

بتا  ژانرهتا یکتتای یهایژگیواس.  این کار بدان جه. اس. که تعداد 
صورت گرفته کته یتک  جه.بدانیگر متفاوت اس. و عمل تقسیم یکد
 یازابهد  الزم به ذکر اس. این رابطه در رابطه صورت پذیر یسازنرمال
  شتودیمتهشتگانه موجود در مجموعته داده محاستبه  یژانرهاتمامی 

هر ژانتر یتک معیتار  یازابههر زیرنویس از مجموعه آزمون،  بنابراین در
PMISCORE ه خواهد شد محاسب 

نویس از هر ژانر در هر زیر  ازایبه گرایش معناییمحاسبه  -4-3-3

 چندبرچسبی ژانرها بینیپیشمجموعه آزمون و 

[ بته 87پتژوهش   ازجملتهتحلیتل احساستات  یهتاروشرخی از در ب
  شتودیمتپرداختته  شتدهاستخراج یهایژگیوگرایش معنایی  محاسبه
 کالستهتحلیل احساستات دو حوزهاشاره شد مسائل  قباًلکه  گونههمان

یش محاستبه گترا یارهتایمعهستند و  یبرچسبتک)مثب. و منفی( و 
  اندشتدهطراحتی  یبرچسبتکبرای حال. دوکالسه و  هاآنمعنایی در 

با الگتو گترفتن از روابتط موجتود در ایتن حتوزه، رابطته در این مقاله، 
مستائل  بترای محاستبه گترایش معنتایی در PMI_SOجدیدی با نتام 

، پتس از محاستبه کتارنیاکالسه طراحی شده اس.  بترای انجتام چند
PMISOCRE بتته محاستتبه ژانرهتتای مختلتت  بتترای یتتک زیرنتتویس ،

PMI_SO ( نحتوه محاستبه2  رابطته )شتودیمت برای هر ژانر پرداخته 
PMI_SO  را برای زیرنویسS  و ژانرG  گذاردیمبه نمایش  

(2) 

   

 
1

_ , ,

1
   ,  

RemGenreCount

i

i

PMI SO S G PMISCORE S G

PMISCORE S G
RemGenreCount



 

 
 
 
 
 


 

است. )منظتور  مانتدهیباقتعداد ژانرهای  RemGenreCount آنکه در 
 اس.(   Gاز ژانر  ریغبهتمامی ژانرها 

هتر یتک از ژانرهتای هشتتگانه یتک معیتار  یازابهبنابراین در هر فیلم 

PMI_SO  بسیار مهتم ایتن رابطته ایتن  یهایژگیواز   شودیممحاسبه

ایتن    همچنینردیگیمرا هم در نظر  هابرچس اس. که وابستگی بین 

 هتای مختلت ژانر یک زیرنویس بته گرایش معنایی دهندهنشان ،رابطه

رای یتتک ژانتتر در یتتک زیرنتتویس،   مثبتت. بتتودن ایتتن رابطتته بتتاستت.

گرایش زیرنویس به آن ژانر اس. و هر چه این عدد مثبت.  دهندهنشان

باشد میزان گرایش به آن ژانر بیشتتر است.  همچنتین منفتی  تربزرگ

رابطه برای یک ژانر در یتک زیرنتویس، نشتان دهنتده عتدم  بودن این

باشد  تربزرگچه این عدد منفی ایش زیرنویس به آن ژانر اس. و هرگر

 ینتیبشیپبترای  بنتابراین است.  ترشیبمیزان عدم گرایش به آن ژانر 

زیتر عمتل  صورتبهرابطه گرایش معنایی  کمکبه چندبرچسبی ژانرها

 :میکنیم

برای ژانتر  PMI_SOاگر در یک زیرنویس از مجموعه آزمون، معیار 
G  از صفر باشد آن زیرنتویس دارای ژانتر  تربزرگعددیG  است. و در

واقع در هتر فتیلم، نیس.  در Gصورت آن زیرنویس دارای ژانر  غیر این
و  ردیتگیمتصتورت  ینیبشیپهشتگانه یک  یژانرهاهر یک از  یازابه
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که یک فیلم دارای کدام یک از این هش. ژانتر هست. و  شودیمگفته 
 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 

در این مقاله میزان گرایش  شدهارائهکه روش وجود ندارد؛ باتوجه به این
 کندیممجموعه داده محاسبه  معنایی یک فیلم را به هش. ژانر پرتکرار

که فیلم ورودی دارای کتدام یتک از ایتن  کندیم ینیبشیپ .یدرنهاو 
هش. ژانر هس. و دارای کدام ژانر نیس.، بنابراین این روش این قدرت 

از این هشت.  کیویهکند که فیلم ورودی دارای  ینیبشیپرا دارد که 
که  ییهالمیفبدون ژانر یا  یهالمیفدر مواجهه با  رتکرار نیس.  لذاژانر پ

  شودینمدارای ژانری خارج از مجموعه داده هستند، دچار مشکل 
مبتنی بتر با روش  چندبرچسبی ژانرها ینیبشیپبنابراین الگوریتم 

 بیان نمود  1شکل در قال  الگوریتم  توانیمرا  گرایش معنایی

 
 مبتنی بر گرایش معناییبا روش  چندبرچسبی ژانرها ینیبشیپمدل: 

  ورودی:

 (2شکل توسط الگوریتم  شدهپردازششیپ) متون مجموعه آزمون  6
 هاژانر یکتای یهایژگیو  8

 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

     END IF

END FOR

FOR each genre G do

                Calculate PMI  

  
_SO S,G

                IF PMI_SO S,G >0  do

                                S is a film with genre G

                ELSE

                                S is not a film with genre G

                END IF

END FOR

END FOR

 

 برای هر نمونه از مجموعه آزمون شدهینیبشیپ یهابرچس  خروجی:

مبتنی بر با روش  چندبرچسبی ژانرها ینيبشيپتم يالگور :4شکل 

 یيمعناش يگرا

 آییباهم قوانین کمکبه شدهبینیپیش هایبرچسب اصالح -4-4

برچستبی بایتد بتته ایتن نکتته توجتته داشت. کته بتتین در مستائل چند

ارتباط و وابستگی وجود دارد  بنتابراین کشت  ارتبتاط بتین  هابرچس 

 شتدهینیبشیپ یهابرچس در بهبود  مؤثرینقش  تواندیم هابرچس 

 یهتاروشچندبرچستبی ایفتا کنتد  یکتی از  یبنتدطبقه یهاروشدر 

 ییآبتاهماستفاده از قوانین  هابرچس مناس  برای کش  ارتباط میان 

برای بهبود دق.  ییآباهماز قوانین  یمتعدد یهاپژوهشاس.  تاکنون 

، در فتتاز [81    درانتتدبردهچندبرچستتبی ختتود بهتتره  یهتتاروش

بتته کتتاهش  ییآبتتاهم قتتوانین ، بتتا استتتفاده ازهتتاداده پتتردازششیپ

داده اصلی پرداخته شده اس. و از ایتن طریتق بته بهبتود  یهابرچس 

 قتوانین [ بته استتخراج26  در  است.نهتایی کمتک شتده  یبندطبقه

و در  یبنتدطبقه در مرحلته قتوانینپرداختته شتده و از ایتن  ییآباهم

شتده  قتانون است.، استتفاده بر مبتنی که  PARTپایه بندطبقه ورودی

به استخراج قوانین مثب. و منفی  ییآباهمقوانین  کمکبه[ 2اس.  در  

 توستط که ییهابرچس  اصال  پرداخته شده و به کمک این قوانین به

، پرداخته شتده اندشده ینیبشیپیا به اشتباه  نشده ینیبشیپ بندطبقه

 اس. 

 اصال موجود، روشی برای  یهاروشدر این مقاله با الهام گرفتن از 
یک  شدهارائهواقع روش ارائه شده اس.  در  شدهینیبشیپ یهابرچس 

 7شتکل یند روش ارائه شتده، در آ  فرشودیمتلقی  پردازشپسیند آفر
  به نمایش گذاشته شده اس. 

 

 
ن يشده به کمک قوان ینيبشيپ یهابرچسبند اصالح يآ: فر7شکل 

 یيآباهم

 مجموعه آموزش به حالت دودویی ژانرهایتبدیل  -4-4-1

در مجموعه آموزش تنهتا بته ایتن مستئله اشتاره شتده است. کته هتر 
کته هتر زیرنتویس  ییژانرهااس. و لیس.  ییژانرهازیرنویس داری چه 

در مقابل زیرنویس ذکر شتده است.  امتا در استتخراج  هاس.آنشامل 
 قوانین، دانش به این مسئله که یک زیرنویس دارای چه ژانرهایی نیس.

این دانش کته هتر زیرنتویس  درواقع  شودیمهم یک دانش مهم تلقی 
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 

  میینمایمیی ژانرهای مجموعه آموزش به حال. دودو
ارد  وجتود د هتادادهدر داده اصلی در مجموع، هش. ژانتر در کتل 

باید دارای هش. ستون مربوط بته  شدهلیتشکبنابراین جدول دودویی 
کته یتک زیرنتویس، دارای  کندیمهر ژانر باشد که هر ستون مشخا 

از تبتدیل  یانمونته 2شتکل ژانر مربوط به آن ستون هست. یتا خیتر  
   گذاردیممجموعه آموزش را به حال. دودویی به نمایش  یژانرها

شده بینیپیشهای جهت اصالح برچسباستخراج شدهاستفاده از قوانین 

در مرحله قبلاستخراج شدههایی دودویی آیی از ژانرهماستخراج قوانین با

تبدیل ژانرهای مجموعه آموزش به حال. دودویی 
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9ژانر  8ژانر   6ژانر    شناسه فیلم 

 Thriller Action 6 

Drama Crime Romance 8 

از جدول آموزش قبل از تبدیل به حال. دودویی یانمونهال (   

 

Thriller Romance Horror Drama Crime Comedy Adventure Action مشناسه فیل  

Yes No No No No No No Yes 6 

No Yes No Yes Yes No No No 8 

از جدول آموزش پس از تبدیل به حال. دودویی یانمونهب(    

یيل جدول آموزش به حالت دودويروند تبد :0شکل 

دودویی  ژانرهاییاز  آییباهماستخراج قوانین  -4-4-2

 در مرحله قبل شدهاستخراج

دودویتی  ییژانرهتا کمکبته ییآباهمش به استخراج قوانین در این بخ
  جتدولی کته از آن شتودیمتداختته در مرحلته قبتل پر شتدهاستخراج

 شتودیمتاستتفاده  ییآبتاهمورودی الگوریتم استخراج قوانین  عنوانبه
  APRIORIالگتوریتم ب اس.  برای استخراج قوانین، از 2شکل مشابه 

 8/4از  تتتربزرگ Supportو  31/4از  تتتربزرگ Confidenceبتتا ورودی 
استتتفاده شتتده استت.  پتتس از استتتخراج قتتوانین، قتتوانینی کتته قابتتل       

قتوانین  از ستایر قتوانین بودنتد، حتذ  شتدند  در نهایت. یریگجهینت
 یهابرچست یی جه. اصال  قوانین نها عنوانبه 9جدول در  ذکرشده

  گردندیممعرفی  شدهینیبشیپ

 یهابرچسببرای اصالح  شدهاستخراجن يقوان :1جدول 

 شدهینيبشيپ

support confidence قانون 
شناسه 
 قانون

89/4 6 
Action=No, Adventure=No, 

Crime=No, Horror=No, Thriller=No 

==> Romance=Yes 

6 

84/4 32/4 Romance=Yes ==> Horror=No 8 

84/4 34/4 Romance=Yes ==> Thriller=No 9 

84/4 31/4 Romance=Yes ==> Adventure=No 7 

84/4 31/4 Romance=Yes ==> Action=No 1 

82/4 31/4 Comedy=Yes ==> Thriller=No 1 

81/4 31/4 Crime=Yes  ==> Horror=No, 

Adventure=No 
4 

81/4 31/4 Action=Yes ==> Horror=No, 

Romance=No 
2 

جهت اصالح  شدهاستخراجاستفاده از قوانین  -4-4-3

 شده بینیپیش هایبرچسب

در  شتدهینتیبشیپ یهابرچست ح نحوه اصتال  در این بخش به توضی
 در مرحله قبل خواهیم  شدهاستخراجقوانین  کمکبهروش پیشنهادی، 

 

 

ستم. چت     اگرشودیمپرداخ.  برای این کار یک قاعده کلی مطر  
بودن  Yesصدق کند و سم. راس. قانون،  P ینیبشیپقانون، در یک 
 یژانرهتاعضو مجموعه  Gژانر  کهیدرصورترا به نمایش بگذارد،  Gژانر 
یتد بته مجموعته با Gنباشتد، ژانتر  P ینتیبشیپتوسط  شدهینیبشیپ

ر سم. چ  یک قانون، اضافه شود  همچنین اگ شدهینیبشیپ یژانرها
را به  Gبودن ژانر  Noصدق کند و سم. راس. قانون،  P ینیبشیپدر 

 یژانرهتتاعضتتو مجموعتته  Gژانتتر  کتتهیدرصتتورتنمتتایش بگتتذارد، 
یتد از مجموعته با Gباشتد، ژانتر  P ینتیبشیپتوستط  شتدهینیبشیپ

 حذ  شود  شدهینیبشیپ یژانرها

 تحلیل نتایجارزیابی و  -5

 یبنتدطبقه یارهتایمعاز  توانینم یچندبرچسب یبندطبقهدر مسائل 
 یبندطبقهبرای ارزیابی بهره برد  لذا معیارهای ارزیابی در  یبرچسبتک
 Dتعری  شوند  حتال اگتر فترن کنتیم کته  برچسبی باید مجددًاچند

     رکتورد یهابرچست مجموعته  iY، بندطبقه Hمجموعه داده آزمون، 
i و ام از مجموعه آزمتون iZ  شتدهینتیبشیپ یهابرچست مجموعته 

ام از مجموعه آزمون باشد، آنگاه معیار  iبرای رکورد  H بندطبقهتوسط 
Precision  .67  شودیم( تعری  3رابطه ) صورتبهیا دق ] 

(3)  
1

1
Pr ( , )

D

i i

ii

Y Z
ecision H D

D Z


 
 

برای سادگی کار ابتدا دو تعری  ارائته داده  هاروشپیش از ارزیابی 
 :شودیم

گفته شود که یک فتیلم  ینیبشیپاگر در یک  مثبت: ینيبشيپ .أ

رخ داده است.  مثبت.  ینتیبشیپدارای چه ژانرهایی اس.، یتک 
برچس  مثبت. نامیتده  ،در این روش شدهینیبشیپ یهابرچس 

  شوندیم

گفته شود که یک فتیلم  ینیبشیپاگر در یک  منفی: ینيبشيپ .ب

رخ داده است.  منفتی  ینتیبشیپدارای چه ژانرهایی نیس.، یک 
برچس  منفتی نامیتده  ،در این روش شدهینیبشیپ یهابرچس 

  شوندیم
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قبلی ذکر شد روش پیشتنهادی، بترای  یهابخشکه در  طورهمان
کته همتان تعتداد کتل  دهتدیمتانجتام  ینتیبشیپیتک فتیلم هشت. 

مثبت.  ینیبشیپهم دارای  هاینیبشیپمسئله اس.  این  یهابرچس 
 پیشتنهادی روشمنفی هستند  بنابراین ارزیابی  ینیبشیپو هم دارای 

مثب. در  یهاینیبشیپدر دو حال. رخ بدهد: حالتی که تنها  تواندیم 
مثبت.،  یهتاینتیبشیپو حال. دوم که عتالوه بتر  شودیمنظر گرفته 

   حال بتا توجته بته دوشوندیممنفی نیز در نظر گرفته  یهاینیبشیپ
 در  شدهارائه یهاروششده، به ارزیابی روش پیشنهادی و ذکر حال.

  شودیمگذشته پرداخته 

 بندیطبقه پیشین روشروش پیشنهادی با دقت  مقایسه -5-1

 چندبرچسبی زیرنویس فیلم

اشتاره شتد، تنهتا پتژوهش موجتود در حتوزه  که قتباًل گونههمان
 [ است. 1 پتژوهش  ،هتالمیفچندبرچسبی متون زیرنویس  یبندطبقه

 ایتن پتژوهشبختش بته مقایسته روش پیشتنهادی بتا این بنابراین در 
قابل مشاهده اس.  تمتامی  7 جدول نتایج ارزیابی در  شودیمپرداخته 
 یهابرچست کته تعتداد  اندگرفتهدر حالتی مورد ارزیایی قرار  هاروش

 برچس  بوده اس.  مسئله، هش.

بتدون روش پیشتنهادی، کته  شتودیممشاهده  7جدول در نتایج 
در مقایسته بتا نیز افتزایش دقت. چشتمگیری  هابرچس اعمال اصال  

بختش اعظمتی از بهبتود دقت. روش  گریدعبارتبه  روش پیشین دارد
 چندبرچسبی ارائه شده اس. اما یبندطبقهپیشنهادی مربوط به روش 

 ییآبتاهمقتوانین  کمکبتهروش پیشنهادی  یهابرچس اصال  پس از 
ستب  شتده  هابرچس ، اصال  نیبراعالوهنیز، دق. بهبود یافته اس.  

و حتداقل و حتداکثر  شدهینیبشیپ یهابرچس متوسط  یارهایمعکه 
 متنتتاظر در داده اصتتلی  یارهتتایمعشتتده بتته  ینتتیبشیپ یهابرچستت 

نیز اشتاره شتد در روش  قباًل که طورهمانشوند    ترکینزد( 8جدول )
[ برای افزایش دق.، در ابتدا کاهش تعداد برچست  یتا 6در   شدهارائه

اشتراک بیشتری بتا  هاآن یهالمیفکه  ییژانرهاژانر انجام شده اس. و 
تنها بتر روی  شدهارائهند حذ  شده و در نهای. روش داشت ژانرهاسایر 

پنج ژانر از هش. ژانر پرکاربرد مجموعه داده، اجرا و ارزیابی شده اس.  
در مستئله  کته دقت. ایتن روش شتودیمتدر جدول ارزیابی مشتاهده 

و بدون اعمال سیاس. کاهش ژانر، با افت. چشتمگیری  یبرچسبهش.
 شده اس.   روروبه

ن پیشی هایروشمقایسه دقت روش پیشنهادی با  -5-2

 هاحوزه سایر چندبرچسبی بندیطبقه

روش ، گرفتهصتورت یهتایابیتارزافتزایش اعتبتار  در این بخش، برای
چندبرچستبی متتون در  یبنتدطبقهکه بته  ییهاپژوهشبا پیشنهادی 

 یبندطبقه یهاروش  اکثر شودیممقایسه ، اندپرداخته دیگر یهاحوزه
، بترای ارزیتابی روش اندشتدهگذشته ارائته که در  ،چندبرچسبی متون

خود از مجموعته داده چندبرچستبی متتون اخبتار خبرگتزاری رویتترز 
(Reuters-21578 استتتفاده )بنتتابراین بتترای مقایستته روش انتتدکرده  

، روش هارحوزهیستاچندبرچستبی  یبنتدطبقه یهاروشپیشنهادی با 
اعمال شتده  Reuters-21578پیشنهادی بر مجموعه داده چندبرچسبی 

 1  نتایج ارزیتایی در جتدول شودیمو سپس به مقایسه نتایج پرداخته 
 قابل مشاهده اس. 

 

 لميس فيرنويچندبرچسبی ز یبندطبقه نيشيپ روششنهادی با يسه دقت روش پيمقا: 6جدول

 روش
اصال  برچس  با 

 ییآباهمقوانین 
 ینیبشیپنوع 

دق. 
 )درصد(

          یهابرچس داد متوسط تع
 شدهینیبشیپ

مثب.    یهابرچس تعداد 
 شدهینیبشیپ

منفی  یهابرچس تعداد 
 شدهینیبشیپ

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل برچس  منفی برچس  مثب.

  8 8   8 27/63 مثب. خیر [6 روش 

روش 

 پیشنهادی
 

  6 2   14/9 34/99 مثب. خیر

  6 7   17/8 68/92 مثب. بله

 4 صفر  2  6 79/7 14/9 32/12 مثب. و منفی خیر

 4 7 7 6 91/1 17/8 81/11 مثب. و منفی بله
 

 (Reuters-21578)مجموعه داده  هاحوزهر يساچندبرچسبی  یبندطبقه نيشيپ یهاروششنهادی با يسه دقت روش پيمقا: 9جدول

 مقدار دق. روش پیشنهادی مقدار دق. روش پیشین ارزیابی دق.استفاده شده برای معیار  روش پیشین

BoosTexter 68] Precision 74/39 42/38 

 67] Precision 76/38 42/38 

MLME 61] Accuracy AC (Precision) 14/22 42/38 

ELA  61] 1micro F 14/21 46/21 

 64] 1| F Precision 9/41  |1/37 46/21  |  42/38 

CMLF  62] 1micro F 13/21 46/21 
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هادی در که روش پیشن دهدیم، نشان 1در جدول  هاسهیمقانتایج 
  اس.پیشین داشته  یهاروشنسب. به اکثر موارد دق. بهتری 

 نتایج جانبی -5-3

 یکتتتای یهتتایژگتتیوبختتش دیگتتری از نتتتایج ایتتن مقالتته مربتتوط بتته 
یکتتای  یهتایژگتیوتعتداد  1برای هر ژانر اس.  جدول  شدهاستخراج
  گذاردیمبرای هر ژانر را به نمایش  شدهاستخراج

 کتای استخراج شده برای هر ژانري یهایژگيو: تعداد 4جدول

 یکتا یهایژگیوتعداد  ژانر یا برچس 

Action 99 

Adventure 16 

Comedy 91 

Crime 78 

Drama 84 

Horror 67 

Romance 16 

Thriller 7 
 

 

ویژگی اول برای هتر  64، تنها هایژگیوبه جه. بزرگ بودن تعداد 
نیتز  که قتباًل گونههمان به نمایش گذاشته شده اس.  4ژانر در جدول 

هستند ممکتن  ترکینزداشاره شد، ژانرهایی که از لحا  مفهمی به هم 
 اس. دارای چند ویژگی مشترک نیز باشند 

 گیرینتیجه -6

ژانتر  یبنتدطبقهبرای  در این مقاله یک روش مبتنی بر گرایش معنایی
ابتدا به استتخراج  کارنیاارائه شد  برای  هاآنزیرنویس  کمکبه هالمیف
سپس میزان گرایش معنایی  یکتا برای هر ژانر پرداخته شد  یهایژگیو

یکتای هر ژانر محاسبه شده و ژانرهایی که  یهایژگیویک زیرنویس به 
ژانرهتای مثبت.  عنوانبتهاز صفر بودنتد  تربزرگمعنایی  دارای گرایش

از صتفر بودنتد  ترکوچتکمعنتایی  فیلم و ژانرهایی کته دارای گترایش
 قتوانین کمکبهنهای. نیز نفی فیلم معرفی شدند  درم یژانرها عنوانبه
 

اصال  گردیدند  نتایج ارزیابی، افزایش  شدهینیبشیپ، ژانرهای ییآباهم
پیشتتین بتته نمتتایش  یهتتاروشدقتت. روش پیشتتنهادی را نستتب. بتته 

، ییآبتاهمقوانین  کمکبه هابرچس همچنین پس از اصال    گذاردیم
 و نیتز حتداقل و شتدهینیبشیپهمچون متوسط تعداد ژانر معیارهایی 

بترای یتک فتیلم بته معیارهتای  شدهینیبشیپ یژانرهاحداکثر تعداد 
 شدند  ترکینزدمتناظر در داده اصلی 

دا کاندی یهایژگیودر مرحله انتخاب  توانیمکارهای آتی  عنوانبه
بهتره  شباه. و بررسی معنایی جمتالت نیتز یارهایمعاز  برای هر ژانر،

بر معنای انسانی افزایش یافته و این  هایژگیوبرد  در این حال. تمرکز 
 سب  بهبود دق. شود  تواندیمامر 

 مراجع

بندی و تحلیل احساسات در متون با طبقهصمیمی،  علی [6 
نامه کارشناسی ، پایاناستفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشکده فنی و 
  6939مهندسی، دانشگاه اراک، 

 یبندردهبهبود »میرمؤمن،  زهرا و پوریغفور خلیل [8 
چندبرچسبی بر اسا  استخراج قوانین انجمنی مثب. و منفی از 

بیس. و یکمین کنفرانس ملی ساالنه انجمن ، «هابرچس روی 
  6937، تهران، بنیادی یهادانشر ایران، پژوهشگاه کامپیوت

[3] K. Ravi and V. Ravi, “A survey on opinion mining and 

sentiment analysis: Tasks, approaches and applications,” 

Knowledge-Based Systems, vol. 89, pp. 14-46, 2015  
[4] H. Zhou, T. Hermans, A. V. Karandikar, and J. M. Rehg, 

“Movie genre classification via scene categorization,” 

Proceedings of the 18th ACM international conference on 

Multimedia, Firenze, Italy, pp. 747-750, 2010. 
[5] A. Oliva and A. Torralba, “Modeling the shape of the 

scene: A holistic representation of the spatial envelope,” 

International journal of computer vision, vol. 42, pp. 145-

175, 2001. 
[6] J. Wu and J. M. Rehg, “Where am I: Place instance and 

category recognition using spatial PACT,” IEEE 

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 

Anchorage, Alaska, USA, pp. 1-8, 2008. 

 کتای استخراج شده برای هر ژانري یهایژگيواز  یانمونه: 7 جدول

Thriller ژانر    Romance ژانر    Horror ژانر    Drama ژانر    Crime ژانر    Comedy ژانر    Adventure ژانر    Action ژانر 

information girl body german money great captain brother 

detective love blood denny shit love king master 

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 



       ییمعنا شیبر گرا یروش مبتن کیارائه                                                   6931زمستان ، 7 شماره ،74 جلدمهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله /6166

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017                                                                                                               Serial no. 82 

[7] Z. Rasheed and M. Shah, “Movie genre classification by 

exploiting audio-visual features of previews,” 

Proceedings of 16th International Conference on Pattern 

Recognition, Quebec, Canada, pp. 1086-1089, 2002. 
[8] Z. Rasheed, Y. Sheikh, and M. Shah, “On the use of 

computable features for film classification,” IEEE 

Transactions on Circuits and Systems for Video 

Technology, vol. 15, pp. 52-64, 2005. 

[9] T. I. Ianeva, A. P. de Vries, and H. Rohrig, “Detecting 

cartoons: a case study in automatic video-genre 

classification,” IEEE International Conference on 

Multimedia and Expo, Baltimore, USA, 2003. 
[10] R. E. Schapire and Y. Singer, “BoosTexter: A boosting-

based system for text categorization,” Machine Learning, 

vol. 39, pp. 135-168, 2000. 

[11] N. Ueda and K. Saito, “Parametric mixture models for 

multi-labeled text,” 16th Annual Neural Information 

Processing Systems (NIPS) Conference, Vancouver, 

Canada, pp. 721-728, 2002. 

[12] S. Godbole and S. Sarawagi, “Discriminative methods for 

multi-labeled classification,” Pacific-Asia Conference on 

Knowledge Discovery and Data Mining, Sydney, 

Australia, pp. 22-30, 2004. 
[13] S. Zhu, X. Ji, W. Xu, and Y. Gong, “Multi-labeled 

classification using maximum entropy method,” 
Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR 
Conference on Research and Development in Information 
Retrieval, Salvador, Brazil, pp. 274-281, 2005. 

[14] W. Chen, J. Yan, B. Zhang, Z. Chen, and Q. Yang, 
“Document transformation for multi-label feature 
selection in text categorization,” 7th IEEE International 
Conference on Data Mining (ICDM 2007), Omaha, 
Nebraska, USA, pp. 451-456, 2007.  

[15] J. Rousu, C. Saunders, S. Szedmak, and J. Shawe-Taylor, 
“Kernel-based learning of hierarchical multilabel 
classification models,” Journal of Machine Learning 
Research, vol. 7, pp. 1601-1626, 2006. 

[16] N. Ghamrawi and A. McCallum, “Collective multi-label 
classification,” Proceedings of the 14th ACM 
International Conference on Information and Knowledge 
Management, Bremen, Germany, pp. 195-200, 2005. 

اثربخشی »رضوی،  سیدناصر باالفر، و محمدعلی خدایی، رضا [64 
بازخورد با بندی اسناد شبهوجو مبتنی بر خوشهبسط پر 

، 71 دوره، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،«K-NNالگوریتم 
  6931، 679-616، صفحه 6شماره 

کاهش شکا  »، یچاهوکزارع محمدعلیآفتابی و  سیده زهرا [62 
گیری از قوانین ها با بهرهبندی پرسشمعنایی در دسته

، 71دوره ، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،«بندیطبقه
   6931، 69-87، صفحه 9شماره 

[19] B. Pang and L. Lee, “Opinion mining and sentiment 

analysis,” Foundations and trends in information 

retrieval, vol. 2, pp. 1-135, 2008. 
[20] S. Modak and A. C. Mondal, “A Study on Sentiment 

Analysis,” International Journal of Advanced Research in 

Computer Science & Technology (IJARCST), vol. 2, pp. 

284-288, 2014. 
[21] F. Benamara, C. Cesarano, A. Picariello, D. R. Recupero, 

and V. S. Subrahmanian, “Sentiment Analysis: 

Adjectives and Adverbs are better than Adjectives 

Alone,” International Conference on Weblogs and Social 

Media (ICWSM), Boulder, USA, 2007. 
[22] J. Wiebe, “Learning subjective adjectives from corpora,” 

Innovative Applications of Artificial Intelligence 

Conferences (IAAI), Austin, Texas, pp. 735-740, 2000. 
[23] C. D. Manning, M. Surdeanu, J. Bauer, J. R. Finkel, S. 

Bethard, and D  McClosky, “The stanford corenlp natural 

language processing toolkit,” Proceedings of 52nd 

Annual Meeting of the Association for Computational 

Linguistics: System Demonstrations, pp. 55-60, 2014. 
[24] L. S. Chen, C.-H. Liu, and H.-J. Chiu, “A neural network 

based approach for sentiment classification in the 

blogosphere,” Journal of Informetrics, vol. 5, pp. 313-

322, 2011. 
[25] F. Charte, A. Rivera, M. J. del Jesus, and F. Herrera, 

“Improving multi-label classifiers via label reduction with 

association rules,” International Conference on Hybrid 

Artificial Intelligence Systems, pp. 188-199, 2012. 
[26] R. Alazaidah, F. Thabtah, and Q. Al-Radaideh, “A multi-

label classification approach based on correlations among 

labels,” International Journal of Advanced Computer 

Science and Applications, vol. 6, pp. 52-59, 2015. 

 هازیرنویس
                                                 

1 Sentiment Analysis 
2 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 

                                                                               
18 Candidate Feature Threshold (CFT) 
19 Unique Feature Threshold (UFT) 
20 Pointwise Mutual Information (PMI) 


