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 چکیده 

در این مقاله ، مدل های مختلف احساس  و تکنیک های مربوطه برای تجزیه و تحلیل احساسات در مطالعات گذشته مورد     

زیادی از داده های خام است که در قالب متن ، فیلم ، عکس و  بررسی قرار گرفته است . شبکه های سایبر اجتماعی حاوی مقدار

صوتی توسط کاربران بارگذاری شده است. با استفاده از تحلیل احساسات می توان داده ها را به اطالعات ارزشمند تبدیل کرد.مشاهده 

رده اند و در حال حاضر هیچ شده است  که محققان از تکنیک های بسیار متنوعی برای تشخیص احساسات در متن استفاده ک

استاندارد طالیی برای استفاده از کدام مدل احساسی وجود ندارد. بیشتر مقاالت به کار رفته برای تجزیه و تحلیل احساسات متن 

 ناجتماعی ، داده های استخراج شده در سایت میکروبالگینگ عمدتا توییتر بوده است  و کاربرد آن را می توا شبکه های سایبردر 

 در حوادث جهانی ، مراقبت های بهداشتی ، سیاست و تجارت  مشاهده کرد. 

 

  تجزیه و تحلیل احساس ،شبکه سایبر اجتماعی مدل های احساس ، کلمات کلیدی: 

  

 

 مقدمه .  1

اجتماعی را تغییر می دهد. نه تنها رسانه های آنالین برای اتصال ، به اشتراک گذاری اطالعات  شبکه هایدنیای  2.0ظهور وب    

و نظر شخصی آنها با دیگران استفاده می شدند ، بلکه حتی تجارت می تواند از طریق اتصال در رسانه های اجتماعی ارتباط ، درک 

اربران رسانه های اجتماعی هر روز افزایش می یابد و تخمین زده می شود و بهبود محصول و خدمات خود را نیز برقرار کند. تعداد ک

.انواع مختلفی از اطالعات  [1میلیارد کاربر رسانه های اجتماعی در سراسر جهان وجود داشته باشد ] 2.77حدود  2019که در سال 

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

سرشار از داده های خام و پردازش نشده و بهبود فناوری ، به ویژه در یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است ، اجازه می دهد تا 

ه را بدون نیاز بداده ها پردازش شوند و آن را به یک داده مفید تبدیل کنند کاربران می توانند به سرعت و صریح احساسات خود 
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به طور [.4[ که آنها می توانند بیشترین سود را در سازمان تجاری داشته باشند ]3تایپ پیام های توصیفی طوالنی انتقال دهند ]

کلی ، تجزیه و تحلیل احساسات ، همچنین به عنوان نظرکاوی شناخته می شود ، بر طبقه بندی متن به سه دسته اصلی مثبت ، 

مرکز است. این سه دسته در برنامه های مختلف مفید هستند  اما به هر حال جزئیات دقیق مربوط به احساسات منفی و خنثی مت

بیان شده در پیام را ارائه نمی دهند. به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل احساسات نمی تواند احساساتی مانند شادی ، ترس ، تعجب ، 

رک احساس واقعی ابراز شده توسط کاربر ضروری است. برای تفسیر موثرتر پیام ، نه احساس گناه و غیره را درک کند ، که برای د

تجزیه و تحلیل  [5] تنها شناسایی محتویات و متن پیام ضروری است ، بلکه تشخیص احساسات بیان شده در پیام نیز ضروری است.

 ده است. با این وجود طبیعتاً احساسات بسیار پیچیدهاحساس ، به این معنا ، به دنبال گرفتن احساسی است که در یک پیام بیان ش

در این مقاله یک مرور کلی از تکنیک ها و مدل های  مختلف است و چندین روش برای تجزیه و تحلیل احساسات ارائه شده است.

حظاتی که مفهوم احساس را همراه با مال 2بخش در احساس و چالش های مختلف در تجزیه و تحلیل احساسات ارائه می شود.

برخی از مدل های احساسی رایج مورد استفاده برای طبقه  3هنگام تشخیص احساسات باید در نظر گرفت معرفی می کند. بخش  

تکنیک های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل احساسات را در مطالعات گذشته  4بندی احساسات را توصیف می کند ،. بخش 

ز یافته های قابل توجه در مورد تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل احساسات را بیان می کند برخی ا 5ارائه می دهد ، و بخش 

 نتیجه گیری می شود. 6و سپس در بخش 

 

 احساس  .2

احساس یک حالت ذهنی پیچیده است ، که نشان دهنده   حس یک فرد است و می تواند بر رفتار جسمی و روانی آن فرد تأثیر    

 ، غم ، عشق و نفرت چند نمونه از احساسات ابراز شده توسط بشر است. [ شادی6بگذارد ]

 

 احساس در متن . 1.2

( است. این یک زمینه NLP( و پردازش زبان طبیعی )AIتشخیص احساس از متن یکی از اصلی ترین کاربردهای هوش مصنوعی )

رین راه برای برقراری ارتباط با دیگران است. مردم از مهم برای بهبود تعامل بین انسان و ماشین است. امروزه اینترنت محبوب ت

طریق پست های شبکه اجتماعی خود )به عنوان مثال وضعیت ، نظرات ، وبالگ ها ، میکروبالگ ها( احساس و احساسات خود را 

 اظهار می کنند. 

 چالش ها در تجزیه و تحلیل احساس . 2 .2

از متن ، هدف این است که به درستی وضعیت واقعی فرد در هنگام ارسال پیام کتبی شناسایی   در تجزیه و تحلیل احساسات   

لیل در پیاده سازی تجزیه و تح شود. به طور کلی ، به چند دلیل تشخیص احساسات از متن بسیار چالش برانگیز است.با این وجود

 :احساس برای یک نوشتار همیشه چالش های زیادی پیش روی می باشد 

 

با توجه به میزان تحقیقات انجام شده در مورد تشخیص احساسات ، تعداد بسیار کمی از محققان بر  : تشخیص شدت احساس

هر احساس ممکن است سطح شدت متفاوتی داشته باشد و تشخیص شدت یک  .شدت احساسات شناسایی شده متمرکز شده اند 

من می خواهم به زندگی “یا  ”من ناراحتم“نوان مثال ، اگر شخصی بنویسد احساس می تواند برای تحلیل احساس مفید باشد. به ع
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، سپس سیستم های موجود هر دو این اظهارات را به عنوان احساساتی  ”خود پایان دهم ، دیگر چیزی برای من باقی نمانده است

جمله اول نشان  -عبارت متفاوت است برچسب گذاری می کنند. با این حال ، در واقعیت ، شدت غم و اندوه در هر دو  ”غمگین“

 دهنده غم طبیعی است در حالی که دیگری بیانگر افسردگی شدید یا احساسات خودکشی است.

 

در بیشتر تالش های کشف احساسات ، محققان بر احساس اصلی در متن تمرکز می کنند. جمالت  تشخیص احساسات چندگانه:

می شوند یا با اولین احساسی که شناسایی شده اند برچسب گذاری می شوند. به عنوان  بیان کننده احساسات متعدد یا کنار گذاشته

این باعث می شود که من همزمان شاد و ناراحت “یا  ”من امروز صبح ناراحت شدم اما اکنون خوشحالم“مثال ، اگر کسی بنویسد 

 نی تشخیص دهد.، پس سیستم باید بتواند هر دو احساسات را از نظر زمانی و یا مکا ”باشم

 

با تشخیص احساس از متن برای یک شخص خاص ، می توان شخصیت یا خلق و خوی او را  شناسایی شخصیت یا حالت :

تشخیص و تحلیل کرد. شناسایی شخصیت یا خلق و خوی می تواند در پلت فرم های شبکه های اجتماعی موجود و سایر برنامه ها 

متن خود خشمگین است ، برنامه ای ممکن برای پیشنهادات شخصی ادغام شود. به عنوان مثال ، اگر شخصی عصبانی است و در 

است موارد مختلفی را که دوست دارد به او پیشنهاد کند )به عنوان مثال یک رستوران نزدیک که غذای مورد عالقه او را سرو می 

 کند ، یک سالن سینما در نزدیکی یک فیلم جدید در حال پخش است که از نوع مورد عالقه اوست و غیره(.

 

تشخیص کنایه از متن کار بسیار پیچیده ای است و حداکثر دقت بدست آمده تا کنون زیاد نیست. تشخیص :   تشخیص کنایه

صحیح کنایه به استفاده صحیح از ساختار جمله ، تشخیص احساس دقیق پشت جمله ، درک متن جمله و بسیاری پارامترهای دیگر 

نشان دهنده کنایه است که برای یک سیستم  ”شخصیتی تصور کنم من سعی می کنم تو را با“بستگی دارد. به عنوان مثال ، 

 تشخیص خودکار کنایه کامالً ضمنی و دشوار قابل تشخیص است.

 

 حوزه کاربرد.  3 .2

 [:7مناطقی که در آن می توان از تشخیص احساس متنی استفاده کرد ، چندین برابر است ]   

تحلیل احساسات و استخراج نظر ، حوزه تحقیقاتی جدید و نوظهور است.این کار تجزیه و تجزیه و تحلیل احساسات و نظرکاوی : 

عمدتا بر کشف دانش و بازیابی اطالعات از متن متمرکز است. هدف از تجزیه و تحلیل احساسات این است که کامپیوتر بتواند 

ت. این برای جمع آوری نظر کاربر و استخراج [.نظرکاوی یکی از کاربردهای مهم داده های وب اس8احساسات را تشخیص و بیان کند ]

الگوهای معنی دار از آن استفاده می شود.می تواند مثبت یا منفی باشد. در طی فرایند تصمیم گیری می توانیم براساس نظر دیگران 

 تصمیم خوبی بگیریم. این اهمیت و نیاز فزاینده نظرکاوی را نشان می دهد.

 

صاً در متن است حتی اگر محتوای احساسی داشته باشد. در ارتباط کالمی ، سخنگوها با اصالح متن خصوتولید متن به گفتار : 

شیوه گفتار یا ارتباطات ، احساسات را به طور مثر بیان می کنند. بنابراین ، برای ایجاد متن به گفتار ترکیبی ، صدا باید تا حد ممکن 

اسی متن بیان شود.استفاده از این سیستم به معنای احساسی مناسب معمول و جذاب باشد و همچنین مهم است که وضعیت احس
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 متن متناظر است.

 

انواع مختلفی از سیستم های ارتباطی انسان محور وجود دارد مانند سیستم های گفتگو ، سیستم های تعامل رایانه ای انسان : 

س را می توان بر روی آنها اعمال کرد تا کاربر احساس پاسخگویی خودکار و انسان مانند ربات ها و غیره. تکنیک های تشخیص احسا

کند که این سیستم بیشتر شبیه انسان است. یک سیستم پاسخ بهتر ، براساس روحیه / احساس موجود در کاربران ، باعث می شود 

 کاربران و رایانه همگام شوند.

 

 مدل های احساس .3

[.تجزیه و تحلیل سطح 9ه درشت به سطح ریز دانه توسعه یافته است ]مطالعات مربوط به تشخیص احساس متنی از سطح دان   

درشت به تجزیه و تحلیل احساسات اشاره دارد که احساسات را به دو قطب مثبت یا منفی طبقه بندی می کند.از طرف دیگر ، 

 ، شاد ، غم ، عصبانیت و ترسبه عنوان مثال  -تجزیه و تحلیل سطح دانه ریز به تقسیم احساسات به بسیاری از حاالت احساسی 

اشاره دارد. مدل های احساسی معیارهای مختلفی را برای ایجاد احساسات مختلف بیان شده توسط یک فرد قابل اندازه گیری و 

[. پنج مدل احساس ، یعنی مدل گسسته ، بعدی ، مولفه ای ، مدار و ارزیابی در مطالعات قبلی گزارش 10قابل تمیز بیان می کنند ]

 [. در این بخش ، مختصری از هر مدل ارائه می شود.11ده است ]ش
 

مدل های گسسته مجموعه ای از احساسات اساسی یا اصلی را مشخص می کند که توسط هر فرد ، فارغ از مذهب  :مدل گسسته

عبارتند از: خشم ، [. در نظریه هیجان اساسی اکمان ، شش احساس اساسی شناسایی شده 12، فرهنگ و قومیت ، بروز می یابد ]

انزجار ، ترس ، خوشحالی ، غم و غافلگیری. لیست اساسی اکمن را با در نظر گرفتن جنبه های عصب روانشناختی برای پیشنهاد ده 

[. با این حال ، جیمز 13احساس اصلی گسترش داد: عالقه ، لذت ، تعجب ، غم ، عصبانیت ، انزجار ، تحقیر ، ترس ، شرم و گناه ]

[ ، مدلهای گسسته را مورد انتقاد قرار داد زیرا نیازی به نمایش دقیق احساسات فرد نیست. به عنوان مثال ، ترس یک 14راسل ]

به احتمال  ”ترس از خیس شدن“دانست. ”ترس از خرس“را نمی توان برابر با  ”ترس از خیس شدن“احساس اساسی است ، اما 

 یانگر ترس واقعی است.بیشتر نما ”ترس از خرس“زیاد نمایانگر خشم و 

 

در مقابل مدل احساسی گسسته ، مدل های بعدی احساسات را در یک فضای پیوسته یک بعدی یا چند بعدی ترسیم  :مدل بعدی

[. 11می کنند. یک مدل یک بعدی از یک بعد واحد تشکیل شده است ، و چند بعدی ممکن است دارای دو یا چند بعد باشد ]

نشان می  1تا  1-مختلف عاطفی را به عنوان نقطه در یک فضای ابعادی با مختصات در بعضی موارد از مدلهای ابعادی حالتهای 

[.مدل حالت عاطفی برانگیختگی و 15گسترش یابد ] 100تا  100-دهند ، و در سایر موارد ، می تواند تا دامنه های باالتر مانند 

از سه بعد زیر  PADمعرفی شد. برای اندازه گیری حاالت عاطفی ، [ 14اجرای مدل بعدی است که توسط ] (PAD)تسلط بر لذت 

استفاده می کند: لذت ، برای درجه ای از ظرفیت ، برانگیختگی ، که نشان دهنده سطح فعال سازی و تسلط عاطفی برای درجه 

 [.15قدرت یا کنترل است ]

 

مدل های ترکیبی در نظر می گیرند که احساسات با ارزیابی مغزی حوادث و توالی واکنشها در واکنشهای مختلف :مدل مولفه ای
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سلسله  1988در سال  (OCC) فیزیولوژیکی ، حاالت صورت ، حرکات ، موضع و تأثیر آشکار می شوند. اورتونی ، کلور و کولین 

تعریف کردند تا تمام حاالت عاطفی ممکن را نشان دهد ، که ممکن است  خود OCCمراتبی از بیست و دو نوع احساس را در مدل 

، هر احساسات نتیجه یک واکنش عاطفی است که پس از ارزیابی جنبه های یک  OCC[. در مدل 16توسط یک فرد تجربه شود ]

ن و جنبه های اشیا است موقعیت مثبت )مفید( یا منفی )مضر( رخ می دهد. واکنش ها پیامدهای حوادث ، اقدامات کارگزارا

[.رابرت پالتچیک روان شناس تشخیص داد که هشت احساس اصلی وجود دارد و همه احساسات دیگر از آن احساسات اصلی 15]

رشد می کنند. در نظریه تکاملی روانی هیجان پالتچیک ، وی پیشنهاد می کند که هشت احساس اصلی وجود دارد ، یعنی عصبانیت 

ار ، تعجب ، انتظار ، اعتماد و شادی و ترکیبات مختلف هشت احساس اصلی باعث ایجاد احساسات دیگر می شود. ، ترس ، غم ، انزج

به عنوان مثال ، لذت و شگفتی را می توان با هم ترکیب کرد و به لذت منجر شد. این مدل به عنوان چرخ عاطفه های پالتچیک 

 .[17نیز شناخته می شود ]

 

[ ارائه شد. 18که به عنوان مدل تشریحی نیز شناخته می شود ، توسط متخصص مغز و اعصاب ، جوزف ]مدل مدار ،  :مدل مدار

لدوک این نظریه را ارائه داد که احساسات فردی را می توان در مدارهای عصبی متمایز و متمایز پردازش کرد و وظایف یا سیستم 

روان معتقدند که مدارهای عصبی تکاملی در مغز باعث ایجاد های ضروری با این مدارها مرتبط هستند. متخصصان اعصاب و 

احساسات اساسی و تمایز آنها می شوند. آنها بسیاری از احساسات ابتدایی مهم مانند خشم ، ترس ، امید و وحشت را کشف کردند. 

 برای محاسبه احساسات لدو همچنین تأکید کرد که ممکن است زبان برای تشخیص احساسات کافی نباشد زیرا مدارهای متنوعی

 غیرمغز در مغز ما وجود دارد و ممکن است برای اندازه گیری یا ترجمه در قالب زبان الزم نباشد.
 

اسمیت و الزاروس مدل ارزیابی را پیشنهاد کردند ، که نشان می دهد احساسات از ارتباطات دائماً در حال  :مدل های ارزیابی

[. این مدل همچنین 19ی ناشی می شود که به تصویر نماینده رابطه او با محیط بستگی دارد ]تغییر ارزیابی و روندهای مقابله ا

بیان می کند که هر رابطه محیطی با کمک تعداد مشخصی از ابعاد ارزیابی یا متغیرها و ارتباطات بین محیطی و تغییرات تأثیرگذار 

هستند ، یعنی بر اساس ارتباط ، پیامدها ، پتانسیل مقابله و اهمیت  ”اهاگر آنگ“ارزیابی می شود. متغیرهای ارزیابی براساس قوانین 

 هنجاری. مدل ارزیابی نظریه اصلی مربوط به احساسات انسانی در علوم رایانه ، به ویژه در سیستم های نمادین هوش مصنوعی است.

 

  دیاگرام برخی از مدل های احساس    1. 3
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 مدل گنواراست : چرخ احساسی پالتچیک ، چپ :دایره احساسی  -1شکل 

 
 

 

 

 

 

 
 ،چپ: مکعب احساسی لووهیمراست : چرخ احساسی رابرت رانک  -2 شکل
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 مدل احساسی وکتورراست: مدل احساس سرکمپلکس، چپ:  -3شکل 

 

 

 

 
 مدل احساسی شیور:  راست : مدل احساسی او سی سی ، چپ- 4شکل 

 

در جدول زیر بیان شده است . توجه به تعاریف ارائه شده خالصه ای از مدل های احساسیبا   
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 برخی از مدل های  احساسی -1جدول

 تقسیم بندی برخی از  احساس  رویکرد ساختار  مدل 

 ، انزجار ، ترس ، شادی ، غم ، تعجب خشم  طبقه ای  ________ [20] اکمان

 ترس ، شادی ، عشق ، غم ، تعجبخشم ،  طبقه ای درخت [21]شیور 

 خشم ، اضطراب ، انزجار ، خوشبختی ، غم و اندوه طبقه ای _______ [22اوتلی ]

پالتچیک 

[23] 

پذیرش ، تحسین ، پرخاشگری ،حیرت ، خشم ، دلخوری ،پیش بینی ،  ابعادی چرخ

دلهره ، هیبت ،بی حوصلگی ، تحقیر ، عدم تأیید ،انزجار ، حواس پرتی ، 

،ترس ، اندوه ، عالقه ،شادی ، انزجار ، عشق ،خوش بینی ، فکر ، وجد 

خشم ،پشیمانی ، غم ، آرامش ،تسلیم ، شگفتی ، وحشت ،اعتماد ، 

 هوشیاری

 سرکمپلکس

[24] 

 ظرفیت،

 انگیختگی

ترسیده ، نگران ، عصبانی ، عصبانی ، برانگیخته ، متحیر ،راحت ، بی  ابعادی

، افسرده ، پریشان ،افتاده ، هیجان  حوصله ، آرام ، راضی ، خوشحال

زده ، ناامید ، خوشحال ، غم انگیز ، خوشحال ،بدبخت ، خوشحال ، آرام 

 ، غمگین ، راضی ، بی سر و صدا ، خواب آلود ، متشنج ، خسته

او سی سی 

[25] 

تحسین ، خشم ، تقدیر ،ناامیدی ، دوست نداشتن ، ترس ،تأیید ترس ،  ابعادی درخت

،رضایت ، سپاس ، خوشحال ،امید ، دوست داشتن ، ترحم ، دلخوشی 

غرور ،متاسفم ، برای تسکین ، پشیمانی ، سرزنش ،کینه ، سرزنش خود 

 ، شرم

عصبانیت / خشم ، تحقیر / انزجار ،پریشانی / اضطراب ، لذت / شادی  ابعادی مکعب [26لووهیم ]

 حیرت ،ترس / وحشت ، عالقه / هیجان ،شرم / تحقیر ، شگفتی /

، خوشحال ،خوشنودی، راضی ،خوش ،آرام ،ساکت محظوظ برانگیخته ،  ابعادی  دایره  [27]وکتور 

،خشمگین ،ناراحت ،عصبی و هیجان زده ، ناامید ، افسرده ، خسته 

 ،بیزار ، با خستگی 

خشم، عصبانیت،  آزار ، دلخوری ، غضب ، رنجش،  دیوانگی، ترس  ابعادی چرخ [28گنوا ]

 ،اضطراب ، نگرانی ، دلهره ، ترس ، وحشت عشق ، نفرت ، ، گناه 

البرت وونگ 

[29] 

عصبانیت ، بی اعتمادی ، شرم ، حسادت ، دیوانه ، تحریک ،  ابعادی دایره

انی عصبسرخوردگی ، دور ، منتقد ، خستگی ، کینه ، تحقیر ، خجالت ، 

، تلخ ، خشمگین ، عصبی ، پرخاشگری ، خصمانه ، پرتنش ، دلخوری ، 

 دیر باورکناره گیری ، بی حسی ، بدبینی ، 
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 .  تکنیک های  تجزیه و تحلیل احساس4

روشی را برای پیش بینی واکنش های احساسی که کاربران توییتر بعد از خواندن یک مقاله خبری [ 30] و همکاران  گامبینوا   

ارائه می دهند پیشنهاد می کنند. برای این منظور ، مجموعه ای از مقاالت خبری اسپانیایی و پاسخ های توئیت مربوط به آنها را 

شده در آنها را برچسب گذاری کردند. مجموعه احساس شامل  جمع آوری کردند. سپس ، گروهی از حاشیه نویسان احساس بیان

شش احساس: انزجار ، ترس ، تعجب ، خشم ، شادی و غم  بود. برای استخراج ویژگی با دو فضای مختلف از ویژگی ها کیسه کلمات 

ران توییتر استفاده شد.بر برای پیش بینی واکنش های عاطفی کارب SVMو تعبیه های کلمه ای  استفاده شده است. پس از آن ، از 

طبق ادعای این پژوهش ، با اندازه گیری انحراف از واکنشهای احساسی پیش بینی شده با توجه به موارد حاشیه نویسی ، یک تشابه 

 بدست آوردند. ٪89واکنش احساسی 

دادند  یک مجموعه داده یک آزمایش در سطح جمله مربوط به تشخیص کالس احساسی را پیشنهاد  [31] تیواری و همکاران   

حاشیه ای بزرگ وجود دارد که به صورت دستی یک جمله را فراتر از شش احساس اساسی )عشق ، شادی ، خشم ، غم ، ترس ، 

مبتنی بر ترکیبی از رویکرد یادگیری ماشین و واژگان  است. این پژوهش ادعا کرد  ارائه شده تعجب( طبقه بندی می کند. رویکرد

درصد  5/83درصد و فراخوان  6/80برای نتیجه به دست آمده مقدار دقت  .از این روش دقت را بهبود می بخشد که نتایج حاصل

 است.

، روشی برای طبقه بندی مقاالت خبری بر اساس احساس که در خوانندگان ایجاد می کنند ، پیشنهاد  [32] لین و همکاران   

کردند.چین دارای عملکردی است که به کاربران اجازه می دهد احساس خود را پس از خواندن مقاالت با نشان دادن یک یا چند 

، عالی ، خسته کننده و مفید. نویسندگان ویژگی هایی مانند  احساس زیر بیان کنند: شاد ، عصبانی ، غمگین ، متعجب ، دلچسب

یونیگرامس، بیگ گرامس ، فراداده را استخراج کرده و همچنین از یک واژه نامه برای بدست آوردن دسته بندی های احساسی 

ند د.. این پژوهش ادعا می کبا استفاده از این ویژگی آموزش داده شماشین بردار پشتیبان  کلمات استفاده کرده اند. سپس ، یک  

 را در پیش بینی احساس غالب نشان می دهد. ٪87.9نتایج آنها دقت 

با استفاده از یک مدل تعبیه احساسات ، احساسات را با مدل پالتچیک )خشم  ، پیش بینی   [33] هوی و همکاران -پارک سئو   

های هشبک تجزیه و تحلیل کردند. که برای طبق بندی احساسات از، انزجار ،ترس ، شادی ،اعتماد ،غم ،تعجب( در یک متن داستان 

برای تشخیص کلمات احساسی در جمالت داستان  VADER NLTK استفاده کردند. ازتحلیگر احساسات) CNN (عصبی پیچشی

استفاده شده است .رویکرد ارائه شده  اطالعات متنی را که می تواند شامل چندین جمله باشد ، در نظر نمی گیرد. همچنین با 

دی نشان می دهد نتایج طبقه بنبا ادعای این پژوهش که جمله را نفی می کند ، کار نمی کند. ’not‘ یا  ,’no’, ‘little‘عباراتی 

کل تعداد را به  ٪73.55احساس برتر هستند ، که اکثریت  4( ٪14.4( و خشم )٪16.4( ، ترس )٪19.88غم ) ،( ٪22که شادی )

زیرا داده های توییت که در ایجاد مدل جاسازی استفاده شده  احساس نسبت باالتری نشان دادند 4این  خود اختصاص داده اند.

 ( است.٪74.26ت شادی ، غم ، ترس و عصبانیت زیادی )است نیز دارای اطالعا

برای تجزیه و تحلیل احساسات یک مدل ترکیبی)مبتنی بر یادگیری ماشین و مبتنی بر کلمات   [34]گایاتری اس و همکاران

کلیدی( ارائه شده که کلمات عبارتی را از ورودی استخراج کرده و بردار تأثیر را برای کلمات استخراج شده بر اساس مدل 

محاسبه می کند. سپس بر اساس بردار تأثیر ، جمله  پالتچیک)خشم  ، پیش بینی ، انزجار ،ترس ، شادی ،اعتماد ،غم ،تعجب(

پیشنهادی را در کالس هدف مناسب طبقه بندی می کند.  با ادعای این پژوهش ، مدل ترکیبی  نتیجه دقیق تری نسبت به روش 

و یادگیری  %57.50بدست آورده است . که با روش مبتنی بر قاعده با دقت  %65.23مبتنی بر قاعده و یادگیری ماشین  با دقت 
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 می باشد .  %63.68ماشین با دقت 

کالس  7جایی که توییت ها را می توان در  روش جدیدی برای تجزیه و تحلیل احساسات ارائه دادند  [35]بوزیزی و همکاران    

اری متن باز است که ابز خود سنتاعصبانیت ، عشق ، سرگرمی ، نفرت و عصبی( با استفاده از ابزار  طبقه بندی کرد )شاد ، ناراحت ،

می تواند برای استخراج ویژگی های متن مورد استفاده قرار گیرد .از سنتا برای اجرای آزمایش های طبقه بندی چند کالسه استفاده 

در طبقه بندی چند طبقه برسد. با این وجود ،این پژوهش  ٪60.2. آزمایش ها نشان داد که روش پیشنهادی می تواند تا دقت شد

ده  که این روش در طبقه بندی باینری و طبقه بندی سه گانه بسیار دقیق است: در حالت اول ، برای مجموعه داده ای که ادعا کر

دست یافته  ٪70.1بندی برابر با  و در حالت دوم ، به صحت طبقه ٪81.3پس از حذف توییت های خنثی استفاده شده ، به صحت 

 است.

-NRCترکیبی از چندین روش را برای حل مشکل متن احساسی ارائه دادند. از واژگان روش    [36]دیمان قاضی و همکاران    

Emotion،WordNet-Affect  استفاده کرده اند  دو الگوریتم طبقه بندی ، ماشین های بردار پشتیبان  و رگرسیون لجستیک(LR )

بر طبق ادعای .کرده اند لمات و یونیگرام را اعمال ،و دو مجموعه مختلف از ویژگی ها ، مجموعه ای از ویژگی های کیسه های ک

تایج بدست آمده با رگرسیون لجستیک استفاده شده به طور قابل توجهی بهتر از خط پایه و نتیجه ماشین بردار پشتیبان  پژوهش ن

 اعمال شده در کیسه ی کلمات هستند.

یک سیستم یادگیری تحت نظارت ارائه دادند که از الگوریتم های پردازش زبان طبیعی ، چند جمله ای  [37]آنوشا و همکاران    

برای طبقه بندی داده های متنی به احساسات استفاده می کند. از مجموعه داده های  ساده بیز و ماشین های بردار پشتیبان 

ISEAR رس ، شادی و غمگینی به عنوان مدل احساسی اکمان استفاده برای آموزش پنج کالس احساسات: عصبانیت ، انزجار ، ت

را به دست  52.9و ساده بیز  دقت 63.1دقت    برابر انجام شد و مشخص شد که ماشین های بردار پشتیبان  10شد. اعتبار سنجی 

 می آورد.

در را ارایه دادند .( LSTM) بلند مدتدت تالش برای شناسایی احساسات با استفاده از حافظه کوتاه م [38] کراتزوالد و همکاران   

ها به صورتی است که اطالعات ن، حل کردن مشکل وابستگی بلندمدت بود. ساختار آ LSTMهایحقیقت هدف از طراحی شبکه

مجموعه داده های توییت های  در این پژوهش  .ها نهفته استگیرند که این ویژگی در ساختار آنخیلی دور را به خوبی یاد می

انتخاباتی مورد آزمایش قرار گرفت. چهار دسته احساسات گسسته ) خشم ، ترس ، شادی ، غم و اندوه( هدف قرار گرفتند. به طور 

را برای توییت های عمومی گزارش کرده  ٪58.6را برای توییت های انتخاباتی و  ٪58.4عملکرد دقت با ادعای این پژوهش کلی ، 

 د.ان

استفاده کردند .این روش بر اساس پایگاه داده پردازش زبان  LSTMنیز  در شناسایی احساسات متن از  [ 39] سو و همکاران   

(که شامل هفت دسته احساس ) عصبانیت ، کسالت ، انزجار ، اضطراب ، خوشحالی ، غم ،   (NLPCCطبیعی و محاسبات چینی 

 را نشان می دهد. ٪70.66تعجب(  است ، مورد آزمایش قرار گرفت با ادعای این پژوهش نتایج بدست آمده دقت 

شخیص خودکار احساسات از توییت رویکردی برای ت EmotexStream و Emotexبا ایجاد دو سیستم به نام  [40]حسن و همکاران  

)مترادف(  WordNetها ارائه دادند.نویسندگان برای تهیه طیف گسترده تری از کلمات تأثیرگذار ، مدل سیرکمپلکس را با واژگان  

 EmotexStreamاستفاده شد.  Emotexدر بیز ساده ، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم به عنوان طبقه بندی  گسترش دادند.

به عنوان یک سیستم طبقه بندی توییت در زمان واقعی ساخته شده است که هدف آن کشف  Emotexیک توسعه دهنده برای 

توزیع های زمانی عاطفه جمع و تشخیص انفجار عاطفی در طی رویدادهای مهم است.یک روش بدون نظارت طبقه بندی باینری با 

برای طبقه بندی  (ANEW)و هنجارهای تأثیرگذار برای کلمات انگلیسی  (LIWC)استفاده از تحقیق زبانشناسی و شمارش کلمات 
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برای طبقه بندی احساسات تغذیه می شوند ، ایجاد شد.با ادعای این پژوهش نتایج   Emotexتوییت ها در دو گروه احساسات که در 

 مشاهده شد. ٪85.6تا  ٪77.8بین  F-Measureو  ٪95تا  ٪77، فراخوان بین  ٪93تا  ٪78بین بدست آمده برای دقت 

بر روی تشخیص احساس از متن به زبان اردو رومی متمرکز است. یک مجموعه جامع جمله ای  [41]عادل مجید و همکاران    

، ترس ، عشق و خنثی ( مختلف  خشمکه از حوزه های مختلف جمع شده و آن را با شش کالس )شاد ، غم ،  داده شده توسعه 

 نزدیکترین-کیاستفاده شده است . الگوریتم های مختلف پایه مانند   Word2Vecمی کنند. برای استخراج ویژگی از  حاشیه نویسی

. پس از آزمایش و ارزیابی ، بر طبق شد، درخت تصمیم ، ماشین بردار پشتیبان  و جنگل تصادفی را بر روی مجموعه اعمال  همسایه

به نتایج بهتری دست   %69.54ان نسبت به بقیه ی الگوریتم های طبقه بندی  با دقت  ادعای این پژوهش مدل ماشین بردار پشتیب

ند که کبندی تضمین میشود، نزدیکترین همسایه در حالت طبقهنهایت نزدیک میهای اولیه به بیهر چه تعداد دادهیافته است.

 .ها( نخواهد بودتوجه به توزیع داده میزان خطا بیشتر از دو برابر خطای بایاس )حداقل خطا قابل دستیابی با

با استفاده از طبقه بندی کننده  را پیشنهاد کردند که   چند کالسه از متن بنگال  شناسایی احساس [42]و همکاران   آزمین    

، انگرمس،  (POS)چند جمله ای بیز ساده همراه با ویژگی های مختلف مانند ریشه یابی  ، برچسب گذاری قسمت های گفتار 

( می باشد .با ادعای این پژوهش مدل نهایی توانست متن را در سه کالس احساسی TF -IDF)فرکانس اصطالح معکوس فرکانس 

 طبقه بندی کند. ٪78.6)شادی ، غم و خشم( با دقت کلی 

روشهای طبقه بندی گفتار نفرت در رسانه های اجتماعی را بررسی می کنند. هدف این است که از  [43]و همکاران   مارتینز    

روشهای طبقه بندی با استفاده از یک مجموعه داده حاشیه ای برای این منظور ، پایه های واژگانی را برای این کار ایجاد کنند. از 

TF-IDF ده استفاده شد  به عنوان ویژگی ، سیستم از تکنیک های پردازش برای مرتب کردن مناسب ترین کلمات در مجموعه دا

ی ،  غم ، شاد) ترس زبان طبیعی به منظور گسترش مجموعه داده اصلی با اطالعات احساسی  استفاده می کند از مدل پالتچیک 

ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به عنوان منبع ، تمام جمالت م NRCاز واژگان و ، خشم ، تعجب ، اعتماد ، پیش بینی ، انزجار( 

شدت خشم احساس  محاسبه می شود. که آن را برای طبقه بندی یادگیری ماشین فراهم می کند. با ادعای این پژوهش نتایج 

 .دقت بدست آوردند ٪80.56بهترین دقت را دارد که   (RF)تصادفی   حاصل در شناسایی گفتار از  متنفر  با الگوریتم جنگل

، تغییرات  EmoGram ردیاب ، یک ردیاب احساسات منبع باز و برنامه های ابتکاری آن  را ارائه می دهند.[ 44]جوشی و همکاران    

احساسی را برای دنباله ای از واحدهای متنی ردیابی می کند. از نظر واحد متنی )تویت ها ، جمالت گفتمانی و غیره( و همچنین 

با استفاده از واژگان   ی دهد )مهر زمان بر توییت ها ، گفتمان بودن متن و غیره( همه کاره است.آنچه توالی زمان را تشکیل م

LIWC , EmoLex  خشم ، مضطرب ، خوشحال  ، غم( را مشخص می کند .بر طبق ادعای این پژوهش روش مورد چهار احساس(

نمودارهای توالی زمانی احساسات را ایجاد و نشان می  استفاده می تواند  احساس کلی را در یک دوره زمانی پیش بینی می کند.

دهد. سطح احساس یک مسابقه کریکت ، احساسات بین شخصیت های یک نمایش و احساسات نسبت به یک محصول را به طور 

  دقیق محاسبه می کند.

ه مربوط به احساس متنی شامل داداز روشهای مختلفی برای شناسایی احساس استفاده می کنند.  [45]و همکاران   پداموتوی   

ی مسیزده احساس )خنثی ، نگرانی ، خوشبختی ، غم ، عشق ، تعجب ، سرگرمی ، تسکین ، خالی ، اشتیاق ، بی حوصلگی ، خشم( 

طبقه بندی  بیز ساده ، ماشین بردار پشتیبان  خطی ، رگرسیون   ،  چهار مدل مختلف از. برای استفاده از تشخیص احساس باشد

توسط جنگل تصادفی بدست می آید.  ٪87لجستیک و جنگل تصادفی استفاده می شود اما بر طبق ادعای آن ها  بهترین دقت

 ساساتی را که مستقیماً چالشی که آن ها در این مقاله حل کرده اند  این است که در این الگوریتم یادگیری اصلی ، احساس یا اح
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 در پست ها ، وبالگ ها و صفحات شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته نشده اند ، تشخیص می دهند .

سیستم پیشنهادی برای ایجاد نمونه اولیه مطرح کرد  که به نتیجه گیری درباره احساسات پست ها  یک  [46]راگوان و همکاران   

عجب ، شادی  ، ترس ، غم ، اعتماد ، پیش بینی و انزجار(  با سه سطح احساسی  در هر یک بر اساس مدل پالتچیک )خشم  ، ت

ماژول شناسایی احساسات از پایگاه داده  .استنفورد برچسب گذاری می شوند POSکمک می کند. . پست ها با استفاده از برچسب 

کلمات با توجه به هر احساس استفاده می کند. بر  برای یافتن نمرات شباهت مناسب SentiWordNet و WordNetهای واژگانی 

طبق ادعای این پژوهش ارزیابی عملکرد سیستم نشان دهنده عدم توانایی سیستم در مدیریت تغییرات در محاسبه نمره شباهت 

ر صورتی دمیزاست که به نوبه خود منجر به کاهش مقادیر فراخوانی می شود.این سیستم همچنین قادر به یافتن پست های کنایه آ

 ٪56استنفورد برای احکام فقط حدود  POSشرایط موجود در مدل شناسایی کنایه را برآورده نمی کند نیست .کارایی نشانگر  که

 بهتر جایگزین شود تا کارایی را بهبود بخشد. POS است. بنابراین ، می تواند با برچسب گذاری

قانون را توصیف می کند ، که احساسات یا خلق و خوی توییت رابا مدل سرکمپلکس یک رویکرد مبتنی بر  [47]بادوگو و همکاران    

غیر فعال ( تشخیص می دهد و پیام توییتر را در دسته بندی -فعال ، ناراضی -غیر فعال ، ناراضی -فعال ، شاد -در چهار کالس )شاد

بر طبق ادعای این  ج ویژگی استفاده نموده اند .در فرآیند استخرا POSاز  برچسب گذاری .احساسی مناسب طبقه بندی می کند

است. با سیستم پیشنهادی می توان سطح عمیق تری از احساسات ، یعنی دانه ریزتر به جای احساسات  ٪85پژوهش دقت سیستم 

 ، دانه درشت را درک کرد.

یک  در واقع را پیشنهاد می دهند.  ارائه روشهای مختلف برای طبقه بندی احساسات مبتنی بر متن [48] یاسمین و همکاران   

انزجار ، ترس ، تعجب ، خشم ، شادی و غم  ( )مدل تشخیص احساس را ایجاد می کنند که احساسات سطح جمله در شش کالس 

در پردازش زبان طبیعی ، مشکالت طبقه بندی مبتنی بر محتوا شامل مفاهیمی از یادگیری ماشین و پردازش  را در نظر می گیرد.

از کلمات کلیدی احساسی مستقیم در متن به عنوان ابزاری برای شناسایی احساسات استفاده  پیشنهادیزبان طبیعی است. روش 

تی حاوی تأثیر احساسی نیز در نظر گرفته شدند. استفاده از ماشین می کند. به منظور افزایش دقت در تشخیص ، کلمات و عبارا

برای اختصاص دادن برچسب کالس به این مکان ها است. بر طبق ادعای تصادفی جنگل  ،درخت تصمیم بیز ساده ، بردار پشتیبانی 

 این پژوهش ماشین بردار پشتیبان دقت بهتری نسبت به بقیه الگوریتم ها بدست آورد.

سیستم شناسایی و استخراج احساس از متن توئیت شده توسط کاربران را در شش کالس )شادی ، غم ،  [49] تو و همکارانبانو   

)شبکه های عصبی تکرار شونده(  RNNخشم ، تعجب ، عشق ، انزجار( پیشنهاد کردند. برای پردازش متوالی داده ها از نوع خاصی از 

و همچنین از روش تعبیه کلمه برای جایگزینی متن دند دت( در سیستم خود استفاده کر)شبکه های حافظه کوتاه م LSTMبه نام 

 دست یافته است. %0.92با مقادیر برداری استفاده کردند. با ادعای این پژوهش مدل پیشنهادی ه دقت 

در  .را پیشنهاد نمودند  شناسایی هیجـان در متـن فارسـی با استفـاده از مدل یادگیـری ماشینـی [50]خسروی و همکاران    

مدل پیشنهادی ، گروه بندی هشت گانه ی پالتچیک )ترس ،خشم ،پیش بینی ، اعتماد ، تعجب ، انزجار ، شادی ، غم ( در هیجان 

ها به عنوان مبنای یادگیری  تحت نظارت از ماشین بردار پشتیبان  ، ویژگی های بافتی متن فارسی و لیست واژگان هیجانی برچسب 

برطبق ادعای این پژوهش نتایج نشان میدهند که کارایی مدل )دقت( در شناسایی  .به عنوان عناصر و اجزای مدل تعیین شده انددار 

 درصد است. 84درصد متغیر بوده و در ارزیابی کلی مدل، میانگین دقت مدل معادل  98درصد تا  79هیجانهای مختلف از 

مطالعه موردی در طبقه بندی چند احساسی  “از دپارتمان علوم کامپیوتر و مهندسی مقاله ای با عنوان  [51] و همکارانابراهیم     

در مورد با یادگیری ماشین ترکیبی ارائه کرده است.آنها سیستم خود را با هدف طبقه بندی و پیش بینی احساسات   ”از توییتر
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ای ویژگی ، احتمال توزیع فراوانی و جاسازی کلمات برای استخراج ویژگی از برداره ومتعدد در توییت های واقعی طراحی کرده اند

 ها از توییت های ورودی استفاده کرده اند.

 

 .  نتایج و بحث5

خالصه ای از تکنیک های مختلف ، مدل های احساسی و ویژگی های مورد استفاده  را در تحقیقات تجزیه و تحلیل  2جدول    

ارائه می دهد. به طور کلی مشاهده می شود که محققان بیشتر  پیاده سازی ترکیبی را اتخاذ کرده اند  احساسات استفاده می شود ،

، یعنی ترکیبی از دو یا چند الگوریتم برای کنترل طبقه بندی احساسات چند طبقه . به عنوان مثال بیشترین الگوریتم های مورد 

اهده شد ه است .همچنین یک تناقض در نحوه گزارش عملکرد مشاهده شد که  استفاده  با ماشین بردار پشتیبان  و بیز ساده  مش

نویسندگان از مدل های احساسی یکسان استفاده نمی کنند به طوری که مقایسه تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل احساسات 

ه طبقه بندی احساسات اتخاذ کرد امکان پذیر نیست. عالوه بر این ، مشخص شد که مطالعات قبلی یک رویکرد آماری کلی را برای

است ، اما مطالعات اخیر با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین ، به ویژه یادگیری عمیق برای رسیدگی به مسئله تجزیه و 

 تحلیل احساسات اتخاذ نموده است .

 

 
 مدل احساسی و تکنیک های تجزیه و تحلیل احساس - 2جدول 

 روش مبنا عنوان روش و ویژگی  مدل احساسی محقق و سال 

 و همکاران  گامبینوا 1

2019 

انزجار ، ترس شش احساس مدل اکمان )

 ، تعجب ، خشم ، شادی و غم  (

 کیسه کلمات و تعبیه های کلمه 

 ماشین بردار پشتیبان 

یادگیری 

 ماشین 

 تیواری و همکاران 2

2016 

عشق ، شادی ، خشم ، غم شش احساس )

 ، ترس ، تعجب(

مبتنی بر قاعده و یادگیری 

 ماشین

رویکرد 

 ترکیبی

 

 لین و همکاران  3

2007 

)شاد ، عصبانی ، غمگین ، متعجب ، 

 دلچسب ، عالی ، خسته کننده و مفید(

 فراداده ،بیگگرام ،یونیگرام 

 ماشین بردار پشتیبان

رویکرد 

 ترکیبی

 

و   هوی-پارک سئو 4

 همکاران

2020 

شادی ، ،  غم ، مدل پالتچیک ) ترس 

خشم ، تعجب ، اعتماد ، پیش بینی ، 

 انزجار(

  

 GloVeمدل تعبیه اولیه  

 VADERتحلیگر احساسات 
NLTK 

 های عصبی پیچشیشبکه

یادگیری 

 عمیق 

گایاتری اس و  5

 همکاران

2021 

،  غم ، شادی ، مدل پالتچیک) ترس 

خشم ، تعجب ، اعتماد ، پیش بینی ، 

 انزجار(

یادگیری مبتنی بر قاعده و 

 ماشین

رویکرد 

 ترکیبی
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6 

 

 بوزیزی و همکاران

2017 

خشم ، عشق  هفت  کالس )شادی ، غم ،

 ، سرگرمی ، نفرت و عصبی(

 
 

ابزار سنتا رابط کاربری گرافیکی 

 با کاربرد آسان

مبتنی بر 

 واژگان

دیمان قاضی و  7

 همکاران 

2014 

،  غم ، شادی ، مدل پالتچیک) ترس 

، پیش بینی ،  خشم ، تعجب ، اعتماد

 انزجار(

NRC-Emotion ، 

WordNet- 
Affect 

 یونیگرام و کیسه کلمات 

یبــان  ت ـــ بردار پش ین  ـــ مــاش

 رگرسیون لجستیکو

 

رویکرد 

 ترکیبی 

 انوشا و همکاران 8
2015 

  

پنج کالس )عصبانیت ، انزجار ، ترس ، 

 شادی و غمگینی(

یادگیری  بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان 

 ماشین 

 کراتزوالد و همکاران 9

2018 

چهار کالس)خشم ، ترس ، شادی ، غم و 

 اندوه(

 حافظه کوتاه مدت بلند مدت

 

یادگیری 

 عمیق

 سو و همکاران  10

2018 

هفت دسته احساس ) عصبانیت ، کسالت 

، انزجار ، اضطراب ، خوشحالی ، غم ، 

 تعجب(  

 حافظه کوتاه مدت بلند مدت

 

یادگیری 

 عمیق

 همکارانحسن و  11

2018 

بیز ساده، ماشین بردار پشتیبان،  مدل سرکمپلکس

 درخت تصمیم 
 

یادگیری 

 ماشین

 

12 

 

 

 

عادل مجید و 

 همکاران 

2020 

، ترس  خشمشش احساس )شادی ، غم ، 

 ، عشق و خنثی (

Word2Vec 
ز ،  بینزدیکترین همسایه -کی

ساده، ماشین بردار پشتیبان، 

 درخت تصمیم 
 

یادگیری 

 ماشین

 آزمین و همکاران  13

2019 

ریشه یابی  ، برچسب گذاری  سه کالس )شادی ، غم و خشم(

قسمت های گفتار ، انگرمس ، 

فرکانس اصطالح معکوس 

 فرکانس

  بیز ساده

یادگیری 

 ماشین
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 و همکاران  مارتینز 14

2018 

،  غم ، شادی ، مدل پالتچیک) ترس 

خشم ، تعجب ، اعتماد ، پیش بینی ، 

 انزجار(

فرکانس اصطالح معکوس 

واژگان  فرکانس و انگرام ، 
NRC 
، بیز ساده  ،   تصادفی  جنگل

 ماشین بردار پشتیبان 

رویکرد 

 ترکیبی

 جوشی و همکاران  15

2016 

چهار کالس )خشم ، مضطرب ، خوشحال  

 ، غم(

مبتنی بر  LIWC , EmoLexواژگان 

 واژگان

و   پداموتوی 16

 همکاران

2018 

)خنثی ، نگرانی ، سیزده احساس 

خوشبختی ، غم ، عشق ، تعجب ، 

سرگرمی ، تسکین ، خالی ، تنفر،  اشتیاق 

 ، بی حوصلگی ، خشم(

بیز ساده ، ماشین بردار پشتیبان  

خطی ، رگرسیون لجستیک و 

 جنگل تصادفی

یادگیری 

 ماشین 

 راگوان و همکاران 17

2017 

،  غم ، شادی ، مدل پالتچیک) ترس 

اعتماد ، پیش بینی ، خشم ، تعجب ، 

 انزجار(

برچسب گذاری قسمت های 

 گفتار

 WordNet,واژگان 
SentiWordNet 

مبتنی بر 

 واژگان

 بادوگو و همکاران  18

2017 

 -مدل سرکمپلکس در چهار کالس )شاد

فعال ، -غیر فعال ، ناراضی -فعال ، شاد

 غیر فعال (-ناراضی 

برچسب گذاری قسمت های 

 گفتار

 )پایگاه دانش ( مبتنی بر قانون

_______ 

 یاسمین و همکاران 19

2021 

انزجار ، ترس ، تعجب ، شش احساس )

 خشم ، شادی و غم  (

 کلمه کلیدی

درخت ، ماشین بردار پشتیبانی 

تصادفی  ،تصمیم بیز ساده 

 جنگل

رویکرد 

 ترکیبی

 بانوتو و همکاران  20

2021 

)شادی ، غم ، خشم ، تعجب ، عشق ، 

 انزجار(

 کلماتتعبیه 

شبکه های عصبی تکرار شونده 

به نام شبکه های حافظه کوتاه 

 مدت

یادگیری 

 عمیق

 خسروی و همکاران  21

2019 

،  غم ، شادی ، مدل پالتچیک) ترس 

خشم ، تعجب ، اعتماد ، پیش بینی ، 

 انزجار(

یادگیری  ماشین بردار پشتیبان 

 ماشین 

 ابراهیم و همکاران  22

2020 

غم ، خشم ،  شش احساس )شادی ،

 تعجب ، عشق ، انزجار(

احتمال توزیع فراوانی و جاسازی 

 کلمات

رویکرد 

 ترکیبی 
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 . نتیجه گیری 6

در این مقاله مروری بر تکنیک های تجزیه و تحلیل احساسات مورد استفاده در مطالعات گذشته ارائه شده است. مشاهده شده     

احساسات اتخاذ شده است ، اما نتایج گزارش شده قابل مقایسه نیستند و گاهی  است که الگوریتم های مختلفی برای طبقه بندی

اوقات فریبنده هستند زیرا محدودیت کمی برای کاربردهای عملی وجود دارد. علیرغم وجود مدلهای مختلف احساسی  ، هیچ کدام 

د ، پوشش دهد. محدودیت مشابه در ویژگی را نمی توان کافی دانست که طیف عواطفی را که معموالً توسط یک فرد بیان می شو

های  موجود برای تجزیه و تحلیل احساس مشاهده شده است. همچنین مجموعه داده ها یک مدل احساسی واحد را اتخاذ می کنند 

مطالعات و تعادل ندارند با این حال ، قبل از آن ، محققان باید توسعه مدل های احساسی قوی و قابل اعتماد را که می تواند در 

تجزیه و تحلیل احساسات به کار گرفته شود ، در نظر بگیرند. عالوه بر این ، محققان تشویق می شوند که توسعه معیارها را در نظر 

 بگیرند تا امکان مقایسه نتایج گزارش شده را در بین مطالعات فراهم کند.
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