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 چکیده 
  

 نجاما آن اساس بر را ها پردازش و دارند شده شناخته تعاریف یا حقایق بر تکیه معموال انسانی و درک نظرات ارتباطات در افراد    

 یک با ارتباط در ارزشمندی دانش به ها آن تحلیل احساسات با توان می که هستند ارزشمندی اطالعات حاوی نظرات .دهند می

این  در .است شده بیان نظرات درک برای متن یک تحلیل و تجزیه برروی احساسات تمرکزتحلیلچراکه  دست یافت خاص موضوع

  .شود راجاستخ متن از ارزشمندی رای گیری اکثریت استفاده شد تا اطالعات الگوریتم مبتنی بر احساسات تحلیلتحقیق نیز از 

 کی واژگان و یادگیری ماشین ترکیبی رویکرد کمک با. است رای گیری اکثریت با نظرکاوی های روش بهبود  مقاله کلی هدف   

 های روش از منابع از بسیاری. نماید درک طبیعی زبان به را نظرات با مرتبط اطالعات موثر طور به میتواند احساسات تحلیل سامانه

 رویکرد ترکیبی و استفاده از مدلاجرای   با می کند. توجه ها روش ترکیب به کمتر که اند نموده استفاده نظرکاوی برای مستقل

 رسیده %97 دقت به جمله سطح در پیشنهادی مدل بخشی اثر و کارایی متعدد، و انجام آزمایشاتاحساسی پالتچیک بهبودیافته 

 .است

 
 رای گیری اکثریت های اجتماعی، احساسی پالتچیک، شبکه مدل ، احساس تشخیصکلمات کلیدی: 

 
 مقدمه   .1

و  سندگانینو نیب دیمنجر به تعامل جد که داده اند رییرا تغ یفعل عیافراد درباره وقا یریادگینحوه  یاجتماع یرسانه ها    

دارند تا  یاجتماع یدر شبکه ها یفعال یو روزنامه ها حساب ها وی، راد ونیزیمانند تلومرسوم  یها رسانه خوانندگان شده است.

انتشار اخبار  یبرا یاجتماع یمورد معروف در شبکه ها کی تریی[.تو1پخش کنند ] یادیز تیجمع یبراموثر اخبار خود را به طور 

 عنوان پرطرفدار موضوعات از ٪85 باًیاست که تقر لیدل نیارسال اخبار شده است. به هم یشبکه مورد عالقه رسانه ها برا نیا است.

 [2] .هستندماندگار یخبر ای خبری

کاربران  انینحوه ب ایدر مورد موضوع  یکم یها تیباشد. محدود یزیتواند در مورد هر چ یم یاجتماع یدر شبکه ها ها پست 
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اص از شکل خ نیاکنند. انیصحبت کنند و نظرات خود را ب یگونه نگران چیتوانند بدون ه ی، کاربران م لیدل نیوجود دارد. به هم

مکالمه خود  یو هم خوانندگان در ط سندگانیهم نو رایز. شده است احساسات لیو تحل هیارتباطات باعث جلب توجه جامعه تجز

ند اطالعات هست یمصرف کننده اطالعات بودند ، اکنون همکاران اصل یکه روزگار یکاربراندر واقع کنند.  یاحساسات خود را ابراز م

 یمثبت و منف یها دگاهید صی[ که در آن تشخ4است ] ییباالاحساسی  یمحتوا یپست ها معموالً دارا ی، محتوا نیعالوه بر ا [.3]

احساس  صیشخدر واقع ت( آسان است.ی)واکنش احساس تیعصبان ای یمانند شاد یاحساس خاص نییتع یاحساسات( و حت تی)قطب

احساس اصوال به شکل های انسانی )غیر ماشینی( نیمه خودکار  مثال برای موضوع تشخیصاحساس انسان است  ییشناسا ندیفرآ

ماشین  -تعامل انسان)ماشین به کمک انسان( و خودکار )ماشین( قابل انجام است. در روش های نیمه خودکار و خودکار مسئله 

مطرح می شود که از پیچیدگی زیادی برخوردار است .که با ظهور شبکه های اجتماعی بخصوص در فضای مجازی با محوریت 

فیلم/تصویر و رسانه های ترکیبی محققان را مورد حوزه ی پژوهش پیچیده  ،متن  ،اینترنت مسئله ی استخراج احساس از صوت 

ها ساختار و ادبیات خاص شبکه های اجتماعی در بیان و تشخیص احساسات دارای تری ازگذشته نمود .طوری که بسیاری از ویژگی 

  .نقش ویژه ای هستند بر این اساس تشخیص احساس در بستر شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات تحقیقاتی روز دنیا می باشد

ات ذهنى از متون در زبان طبیعى، مانند هـدف از تحلیل احساسـات، تعریـف ابزارهـاى اسـت که قـادر به اسـتخراج اطالعـ   

 .گیرنـده بـراى ایجـاد دانش سـازمانى و عملى اسـتفاده شـود نظرات و احساسـات اسـت تا توسـط سیسـتم پشـتیبانى یا تصمیم

به  [6[ ]5] در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که  با ارائه ی الگوریتم های مورد نظر با استفاده از روش رای گیری اکثریت 

 .تحلیل احساسات در شبکه ی اجتماعی خواهیم پرداخت تا با استفاده از چالش های پیش رو به تحلیل و بررسی موضوع بپردازیم

استفاده شده توضیح داده شده روش پیشنهادی سوم  شپرداخته و در بخمشابه  های  دوم این مقاله، به بررسی روش در بخش

 .گیری ارائه میشود خر نتیجهآ شبیان گردیده و در نهایت در بخ ، نتایجچهارم  شاست. در بخ

 
 

 مروری بر ادبیات و کارهای مرتبط   .2

 راتیی، تغ EmoGram،  ابیرد .ندده یارائه مرا آن  یابتکار یاحساسات منبع باز و برنامه ها ابیرد کی [7]جوشی و همکاران    

 نی( و همچنرهیو غ یها ، جمالت گفتمان تیی)تو یکند. از نظر واحد متن یم یابیرد یمتن یاز واحدها یدنباله ا یرا برا یاحساس

، مضطرب ،  )خشمچهار احساس  LIWC , EmoLexبا استفاده از واژگان   دهد همه کاره است. یم لیزمان را تشک یآنچه توال

 احساس  %67( را مشخص می کند. بر طبق ادعای این پژوهش روش مورد استفاده می تواند با دقت ، غم خوشحال 

 

  قه مساب کی احساسدهد. سطح  یو نشان م جادیاحساسات را ا یزمان یتوال یکند. نمودارها ینیب شیپ یدوره زمان کیرا در  یکل

  .کند یمحاسبه م قیمحصول را به طور دق کیو احساسات نسبت به  شینما کی یها تیشخص نی، احساسات ب کتیکر 

توسعه  یمجموعه جامع جمله ا ک. یمتمرکز است یاردو رومبه زبان از متن  احساس صیتشخ یبر رو [8]عادل مجید و همکاران    

 هیمختلف حاش(  ی، ترس ، عشق و خنث خشمشاد ، غم ، )مختلف جمع شده و آن را با شش کالس  یکه از حوزه ها داده شده 

مانند  هیمختلف پا یها تمیالگور برای طبقه بندی از استفاده شده است .  Word2Vecبرای استخراج ویژگی از  کنند. یم یسینو

و  شی. پس از آزماشدمجموعه اعمال  یرا بر رو یو جنگل تصادف ماشین بردار پشتیبان ،  می، درخت تصم نزدیکترین همسایه-کی

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

 .یافته استدست  یبهترنتایج 

 است که از روش نیهدف ا ند.کن یم یرا بررس یاجتماع یگفتار نفرت در رسانه ها یطبقه بند یها روش [9]و همکاران نزیمارت   
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-TFاز  .ندکن جادیکار ا نیا یرا برا یواژگان یها هیمنظور ، پا نیا یبرا یا هیمجموعه داده حاش کیبا استفاده از  یطبقه بند یها

IDF ان پردازش زب یها کیاز تکن ستمی، س یژگیبه عنوان و  کلمات در مجموعه داده استفاده شد نیمرتب کردن مناسب تر یبرا

خشم  ،شادی  ،غم   ،) ترس از مدل پالتچیک کند  یاستفاده م احساسی با اطالعات  یبه منظور گسترش مجموعه داده اصل یعیطب

قرار گرفته و شدت  لیو تحل هیبه عنوان منبع ، تمام جمالت مورد تجز  NRCاز واژگان  وانزجار(  ،پیش بینی  ،اعتماد  ،تعجب  ،

ر د با ادعای این پژوهش نتایج حاصلکند.  یفراهم م نیماش یریادگی یطبقه بند یرا براآن که  شود. یمحاسبه م احساس خشم 

 آوردند. بدست دقت ٪80.56 که دقت را دارد نیبهتر  (RF) تصادفی  جنگل تمیبا الگور  متنفر گفتار از  ییشناسا

سطح  ادغام در را پیشنهاد نموده اند .سنجش از دور  یداده ها یبرای ریگ میتصم ادغام  یها روش [5] رشیدی و همکاران    

 روش نیهمترم شود. یم نییتع یینها میشود و تصم یم بیمختلف ترک یکننده محل یاز طبقه بند یافتیدر جی، نتا یریگ میتصم

گرفته  : تابع رای گیری و در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار  مختلف به کار رفته است یکه در کاربردها یریگ میتصم ادغام یها

 و روش یزی، استنباط بازیبر امت یو روش مبتن بر رتبه ی( ، روش مبتنBMVF) تیاکثر روش رای گیری  نی، بهتر (MVF) اکثریت

 جیو را یمشکل اصل .می شود سهیمقا با هم  آنها یبا توجه به قابل قبول بودن و صحت طبقه بند وژنیف جیشفراست. نتا-دامپستر

 جیگرفته شده اند و فقط به نتا دهیداده است که ناد یو شباهت کالسها یمحل یطبقه بند تی، ماه یشنهادیپ ادغام  یدر روشها

 موارد ریها و سا همه کالس یبرا جهینت عیبه توز یتوجه نکهیشود ، بدون ا ی( بسنده مکسلینقطه )پ کیدر  یمحل یطبقه بند

روش  ریتر از سا قیشفر دق-دهد که روش دمپستر ینشان م جینتاوجه به ادعای این پژوهش باتمختلف داشته باشد.  یها کسلیپ

  .ستا یشنهادیپ یها

 
 روش پیشنهادی تشخیص احساسات اجتماعی در شبکه های سایبر اجتماعی  .3

عه مطال یحال ، برا نیبا ا از متن است. اجتماع  ، طراحی یک مدل کارا برای کشف احساسمقاله مسئله ی مورد استفاده در این      

کی از ی. است دهیچیپ اریاحساس بس عتاًیوجود طب نیبا ا میتر بپرداز قیعم یکاربر ، جالب تر است که به طبقه بند کینظر 

ات ساحسا که باتوجه به احساس بیان شده می توان،  رفتارهایی که نشان دهنده ی احساس یک فرد است، نحوه ی نوشتار او است

رد. همانطور که  در جمع بندی پژوهش های پیشین بیان کردیم روش های ترکیبی از را کشف ک یپنهان شده در پشت پست و

دقت و عملکرد بهتری نسبت به روش های مستقل عمل می کنند. بنابراین می توان گفت پژوهش حاضر بر طبق همین روش 

 نه به یک ماشین آموزش دهیم تا تفاوت های تنوع فرهنگی راکه چگو شودارائه می  روشی  خواهد بود. در واقع 

 

 وتکنیک های یادگیری ماشین  تجزیه و تحلیل کند ، احساس را بیرون بکشد و احساس و معنی را در پشت کلمات با استفاده از

داخته آن به بهبود نتایج پر چارچوب کلی روش پیشنهادی بر طبق رای گیری اکثریت خواهد بود که با استفاده ازپیدا کند. واژگان 

  خواهد شد.
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  چهارچوب روش پیشنهادی -1شکل 
 

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

 خواهد شد.
 

 شبکه های سایبر اجتماعی  .3.1

شبکه های اجتماعی انواع مختلفی دارند که هرکدام  هستند. دیاز اطالعات در مورد عقا یمنبع غن یاجتماع شبکه های سایبر      

 .. می باشدو توییتر و واتساپ فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام وانواع شبکه های سایبر اجتماعی مثل نیز کارایی به خصوصی دارند.

شبکه های اجتماعی به خوبی می توانند نقش یک پلتفرم موفق اگر به ویژگی های یک پلتفرم اجتماعی نگاه کنیم، خواهیم دید که 

حال آنکه .را ایفا کنندیک پلتفرم موفق باید بتواند تمام نقاط جهان را در هر لحظه با کمترین سرعت و هزینه به هم متصل کند

ی به عنوان یک پلتفرم شبکه های اجتماعی این کار را به خوبی انجام میدهند. پس می توان نتیجه گرفت شبکه های اجتماع

 .اجتماعی صدای جهان را به همه می رسانند و افراد را به هم متصل می کنند

 
  استخراج متن  .3.2

یکی از منابع اصلی برای جمع آوری اطالعات در فضای سایبر شبکه های اجتماعی انواع پلت فرم ها است . شبکه های اجتماعی    

از لحاظ جمع آوری اطالعات درجه اهمیت متفاوتی دارند.این اهمیت با توجه به نوع کشور نیز متغییر است چرا که در برخی از 

 شبکه ی اجتماعی خاص وجود نداشته باشد و بالعکس در کشور دیگری ممکن است مردم کشورها ممکن است اقبالی به یک 

 

عالقمند به یک شبکه اجتماعی خاص باشند .  استخراج متن بصورت دستی از شبکه سایبر اجتماعی قابل انجام می باشد  این کار 

ها به صورت خودکار سایتی مرور و ثبت اطالعات را از وبای است که تواناییک برنامه رایانهمی تواند با استفاده از خزنده ی وب )

 نیز صورت پذیرد . (دارد
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 نمونه ای از انواع شبکه های سایبر اجتماعی برای استخراج متن-2شکل 

 

 بر چسب گذاری احساس  .3.3

گذاری شده و نهایتاً بهبود محصوالت و برچسبوتحلیل مکالمات گذاری را نحوه آگاهی از مکالمات کاربران با تیم، تجزیهبرچسب   

ها تعریف واضح که برچسبهنگامی. ها بسیار حائز اهمیت استگذاری ساختاریافته برای آموزش الگوریتمرچسبب .داندخدمات می

از  خود یازهایاحساس با توجه به ن صیتشخ یها ستمیس و مشخصی نداشته باشند، انسان و ماشین هر دو سردرگم خواهند شد.

 .کنند یاستفاده م احساس برای برچسب گذاری مختلف  یمدل ها

،  تی، عصبان رتی، ح ی، پرخاشگر نی، تحس رشیپذ. استاحساس  32با  پالتچیک، مدل  معرفی می شودکه  یاحساس مدل     

 ، یشادوجد ، ترس ، اندوه ، عالقه ،،  یرت، انزجار ، حواس پ دیی، عدم تأ ری، تحق یحوصلگ ی، ب بتی، انتظار ، دلهره ، ه یدلخور

. هرچه یاری، تعجب ، وحشت ، اعتماد و هوش فی، متفکر بودن ، خشم ، حسرت ، غم ، آرامش ، تحر ینیانزجار ، عشق ، خوش ب

اس را بر اس یهشت احساس اصل. مدل پالتچیک تر خواهد بود یقو یباشد ، تجربه احساس کتریبزرگتر و به لبه چرخ نزد رهیدا

 .کند یم یگروه بند یمنف ایمثبت  یمبنا

 

 
 مدل احساسی پالتچیک -3شکل 

 

  پیش پردازش .3.4
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طور که از نامِ این روش پیداست، همان .مناسب کند یریادگی یها را برا یژگیدارد اندازه مجموعه و فهیپردازش داده ها وظ شیپ   

 .وندشها میگیرند و باعث تسهیل و کمک به الگوریتمها انجام میپردازش معموالً قبل از عملیات اصلیِ الگوریتمعملیات پیش

 

 یرید.نظر بگ به عنوان مثال جمله ی زیر را در شود.به فرآیندی که طی آن جمله به یکسری واژه )توکن( تبدیل می توکن یابی :

 ”!ستین حیبه توض یازیمشخصه و ن فیتکل“

 با استفاده از توکن یابی میتوان به خروجی زیر دست یافت

 ’!’,‘ نیست ’,’توضیح’,‘ به ’,’نیازی ’,’و ’,’مشخصه’,’تکلیف‘

 

در  گویند.می  ، کلمات بدون استفاده )غیر مفید در حین پردازش( را کلمات توقفپردازش زبان طبیعی در حذف کلمات اضافی :

و چنین مواردی در « از، به، و، را»توان به از جمله این کلمات متداول می .شوندمتداول استفاده می واقع کلماتی هستند که به طور

 .زبان فارسی اشاره کرد

 

که  ”خوردنمی“است یا ” کتاب“که دارای ریشه ” هاکتاب“آید. مثل فرآیندی که طی آن ریشه یک واژه به دست می ریشه یابی :

 .است” خور#خورد“دارای ریشه 

 
 

 استخراج ویژگی . 3.5 

و استخراج  انتخاب . می شودپردازش شده اعمال  یداده ها یابیارز یپردازش ، استخراج ویژگی برا شیاز اتمام مرحله پ پس     

نجر به خوب م یژگیانتخاب و کیگذارد.  یم ریکار تأث یکل جهیبر نت رایاحساسات است ز صیتشخ یمرحله برا نیمهمتر یژگیو

 مهم است. اریبس یارتقا طبقه بند یها برا یژگیو حی، انتخاب صح نیبنابرا شود. یم یخوب ینیب شیپ

 

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

 می شوند.

Bigram : تبدیل می شوند واژگان دوتایی صورت به جمالت سپس و شوند می تقسیم جمالت به پاراگراف ابتدا مرحله این در. 
TFIDF:  هدف نشان دادن اهمیت کلمه کلیدی مورد نظر از طریق مقایسه تعداد تکرار کلمه در متن با تکرار آن کلمه در مجموعه

 .باشدای بزرگ تر از مستندات می

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

سند و  nطول جمله های کوتاه با صفر پر می شود تا طول جمله ها با یکدیگر مساوی شوند تا بدین ترتیب یک ماتریس به اندازه 

m.ویژگی بدست آید 

 
 
 روش .  3.6

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

https://blog.faradars.org/practitioners-guide-to-natural-language-processing-part-i-processing-understanding-text/
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نیز برای طیقه بندی احساس  NRCاز الگوریتم های نظارت شده در یادگیری ماشین هستند و همچنین از واژگان  که( DTتصمیم )

 . در نهایت با استفاده از رای گیری اکثریت نتایج  بهبودی بدست می آید استفاده شده که

 
 رای گیری اکثریت روش . 3.7

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

را داشته  یار نیشتریاز برچسب ها ب کیکدام  نکهیو انتخاب اگیری رأی  کردیرو استفاده ازادغام تصمیم گیری  یراه برا نیساده تر

 یبرا تیاکثر یاز رأ که دهنده عملگر تو در تو است یرأ اپراتورروش تجمع شناخته شده است که  کی یریگ یرأ. باشد ، است

  کند. یاستفاده م یزبان آموزان درون ینیب شیدر پ نتیجه بهبود

 :می شود ، روش حداکثر احتمال اعمال  یطبقه بند یبرا

 

𝑋 ∈ 𝑤𝑖   𝑖𝑓  𝑔𝑖(𝑋) > 𝑔𝑗(𝑋) , ∀  𝑗 ≠ 𝑖,  (1 

                                                                                   ) 
 X ریز اری، با توجه به مع MVFدر روش  .الس داده انتخاب شده استک 𝑤𝑖کننده است و یتابع طبقه بند کی 𝑔𝑖(𝑋)که در آن ، 

 :شده استاختصاص داده  ωjبه  کسلیپ

 

 

X ∈ wi    if V(j) =  maxk=1
m  [V(k)],                                                                                             (2) 

Where : 

 
 

V(k) = ∑ ⍙ki
n

i=1
                                                                                                                        (3) 

 
 

⍙ki = {

1              if gk
i (xi) =  maxj=1

n  [gj
i(xi)]

.

. 
0          else                                                     

                                                                                 (4) 
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 الگوریتم رای گیری اکثریت -3شکل 

 

 بررسی نتایج . 4

ه از گرو در مورد رفتار و عملکرد پلیس  نظر کاربر یادیشامل تعداد ز شده است استفاده مقاله  نیا یکه برا یداده ا مجموعه    

 با کلمات احساسی در هشت کالس شامل موارد زیر می باشد : 5005. تعداد نظرات می باشد شبکه های اجتماعی مختلف  یها

 

 تعداد نظرات در مجموعه داده پلیس  -1جدول 
 

 احساس
 

 تعداد احساس در مجموعه داده

  

 1187 اعتماد

 1148 غم

 936 شادی

 610 خشم

 410 تعجب

 385 انزجار

 181 ترس

 147 پیش بینی
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 معیارهای ارزیابی .4.1

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

fها مطرح است. برای ارزیابی کارایی الگوریتم 

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

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃 +𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 
(5                                                                                               )  

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

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

 .شود گفته می

 

Precision =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +𝐹𝑃
 (6                                                                                                        )               

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

 .دشو درست هم گفته می

  

Recall =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +𝐹𝑁
 (7 )                                                                                                              

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

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

 

f − score = 2 ∗ 
Precision .  Recall 

Precision+ Recall
 
(8                                                                                        )  

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

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

 

 

 

 

 
 لیست  ویژگی های مورد استفاده در رای گیری اکثریت  - 2جدول 
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 .گرفته می شود در نظر  یطبقه بند جیبه دست آمده از نتا یسردرگم سیماتر  ، رای گیری اکثریت گسترش مدل  یبرا 

 

 

 

 
 

 ماتریس سردرگمی رای گیری اکثریت - 6شکل 

 

 

 گیریادغام تصمیم 

 

 ویژگی

 

 

 fضریب 

 

 بازخوانی
 

 دقت
 

 درستی

 

 

 رای گیری اکثریت

Unigram 0.93 0.92 0.94 0.92 

Bigram 0.53 0.47 0.75 0.55 

TFIDF 0.93 0.91 0.95 0.93 

Text To Sequences 0.98 0.97 0.99 0.97 
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 مقایسه صحت ارزیابی رای گیری اکثریت با رویکرد ترکیبی -7شکل 

 . نتیجه گیری 5

وضعیت سنجی اجتماعات از بعد ملی و امنیت ملی از مهمترین چالش ها و همچنین فرصتهاست. شناخت احساسات جمعی 

می تواند توسط دشمنان کشور به مبنایی برای دخالت ها و ایجاد تنش های اجتماعی و هدایت جامعه و اجتماعات از راه دور 

ند در صورت شناخت مستمر و علمی توسط کشور به مبنایی برای برنامه مبتنی بر جنگ شناختی تبدیل شود و از طرفی می توا

ریزی های راهبردی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فراگیر تبدیل گردد و زمینه های شادابی و رفاه و امنیت اجتماعی 

به نام رای گیری اکثریت اتخاذ شده است که   یریگ میتصمادغام  یها روشیکی از  ، مقاله  نیا دررا از این بعد فراهم سازد. 

 برای جمله در سطح نظرکاوی مورد در  NRCو واژگان  DT و SVM  ، KNN،  NB  های کننده بندی طبقه بین ای مقایسه

 پژوهششده است.  انجام تشخیص احساس در هشت کالس )شادی ، عصبانیت ، غم ، انزجار ، تعجب ، پیش بینی ،ترس (

تقویت این جهت  این تحقیق از نقطه قوت آن بشمار می رود. درکه  بودهبه تحلیل احساس بر روی زبان فارسی صورت گرفته 

 نهایتدر  نظرات استفاده شده است. احساسیافزایش دقت تشخیص  یادگیری ماشین و واژگان با هدف از هر دو رویکرد موضوع

 ند. روش پیشنهادیشدمانند رأی اکثریت ترکیب ادغام تصمیم های شبا استفاده از رواز دو رویکرد مورد اشاره نتایج حاصل 

نتایج آزمایشات  شده است.پیاده سازی و ارزیابی تهیه شده مبتنی بر روش های استاندارد  فارسی با استفاده از مجموعه داده

استفاده از روش پیشنهادی  ،ی اجرا شده برروی همین مجموعه دادههای قبلدهد که در مقایسه با روشاین پژوهش نشان می

یی با توجه به پژوهش انجام شده، پیشنهادها .شودمی احساسی در تشخیص نظرات %97صحت با دقت  باعث افزایش معیار
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 وزن دار و یا از روش  TFIDFرا می توان با  ای آتی در این زمینه ه برای پژوهش

 

ویژگی های متنوعی در این مقاله بوده با نتایج تقریبا خوبی ارزیابی نمود.دیتاستی که دارای ارائه ادغام تصمیم دمپستر شفر  

 شده که  با استفاده از روش پیشنهادی می توان به آن حجم و تنوع  بیشتری داد و الگوریتم  را مجدد مورد بازبینی قرار داد .
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