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تشخیص حالت فرد از روی متن
تب بحبل ًزم افشار ّبی سیبدی بزای تطخیع غلظ ّبی اهالیی یب گزاهزی یه هتي هٌتطز ضذُ اًذ ٍ تحمیمبت سیبدی بز رٍی ایي همَلِ اًجبم ضذُ است،
اهب ووتز وسی بِ دًببل استخزاج حبلت ًَیسٌذُ در ٌّگبم ًَضتي آى بَدُ است .حبلت ٍ احسبسبت درًٍی یه اًسبى بخطی اس ارتببعبت رٍسهزُ اٍ است.
حبالت درًٍی یه فزد را هی تَاى اس بزخی اس رفتبرّبی خزٍجی اٍ هبًٌذ اظْبر ًظزّب  ،حبلت چْزُ ٍ رفتبرّبی ٍی تطخیع داد .اهزٍسُ علَم ثببت وزدُ
اًذ وِ حبالت درًٍی یه فزد را هیتَاى اس رٍی بسیبری اس ٍیژگیّبی فیشیىی ٍ جسوبًی اٍ ًیش هطخع وزد .ایي حبالت هیتَاًٌذ تبثیز هستمیوی بز
رٍی فطبر خَى ،لٌذ خَى  ،تزویببت فزهَلی ٍ آًشیوی درٍى خَى ٍ حتی خزٍجی هَاد ضیویبیی اس غذد تزضحی عزق ٍ چزبی اس سغح پَست بگذارًذ.
یىی دیگز اس رفتبرّبی خزٍجی وِ ًطبى دٌّذُ حبالت درًٍی فزد است گزاهز ٍ ًحَُ ًَضتبری اٍ است .حبالت عوَهی درًٍی یه فزد را هیتَاى بِ
هَارد "خَضحبلی"ً" ،براحتی"" ،عػببًیت"" ،تعجب"" ،تٌفز"ٍ" ،حطت" ،تزس" ٍ "خٌثی" تمسین بٌذی وزدّ .وچٌیي هیتَاى بِ ّز یه اس ایي
حبالت چْبر سغح داد وِ ایي سغَح هیتَاًٌذ "سیبد"" ،هتَسظ"" ،ون" ٍ "عبیعی" ببضٌذ .یه عبهل اًسبًی بِ راحتی هیتَاًذ حبالت درًٍی یه فزد
را در ٌّگبم ًَضتي یه هتي بب خَاًذى ًَضتِ ّبیص تطخیع دّذ .تبثیز حبالت درًٍی بز رٍی هتي را هیتَاى در حَسُ رٍاًطٌبسی ٍ سببى ضٌبسی لزار
داد ،لذا هیتَاى در حَسُ پزداسش سببى عبیعی ٍ یبد گیزی هبضیي بِ بزرسی ٍ تحمیك در ایي هَرد پزداخت ٍ یه سیستن خَدوبر هبضیٌی تطخیع
حبالت درًٍی اس رٍی هتي را عزاحی وزد .سببى یه ابشار لذرتوٌذ بزای بزلزاری ارتببط بیي اًسبىّب است ٍ اس ایي رٍ تىٌیهّبی پزداسش سببى
عبیعی ) (NLPهذتْب است وِ بزای ضٌبسبیی خَدوبر ٍ استخزاج اعالعبت اس رٍی هتي بىبر هیرًٍذ .اعوبلی وِ ) (NLPبز رٍی هتيّبی ًَضتبری
اًجبم هیدّذ عببرت اس عبمِ بٌذی ،خالغِ سبسی ،سیستنّبی پزسص ٍ پبسخ  ،ببسیببی اعالعبت اس رٍی هتي ٍ تطخیع هَد ٍ حبلت درًٍی فزد
ًَیسٌذُ ّستٌذ .در چٌذ سبل اخیز تحمیمبت بز رٍی ضٌبسبیی حبلت درًٍی اس رٍی هتي تَسظ تىٌیهّبی َّش هػٌَعی بسیبر هَرد تَجِ لزار گزفتِ
ضذُ است .تطخیع حبالت درًٍی ًیبسهٌذ پزداسشّبی عبیعی سیبدی اس لبیل "ادران"" ،استذالل"" ،یبدگیزی" ٍ "پزداسش سببى عبیعی" است.
پزٍفسَر رًِ دسىبرتس ) (Rene Descartesدر رسبلِاش وِ در سبل  9191هٌتطز ضذ (احسبسبت رٍاى) اٍلیي تئَریّب را هبتٌی بز تبثیز حبالت
درًٍی بز رٍی رفتبرّبی خزٍجی ارائِ وزد وِ عبك ًظزیِ ٍی حبالت درًٍی بِ دٍ بخص حبالت درًٍی اٍلیِ ٍ حبالت درًٍی ثبًَیِ تمسین هیضًَذ .پس
اس ٍی ًیش تحمیمبت سیبدی در هَرد ایجبد یه دستِ بٌذی هٌظن ٍ گَیب اس حبالت درًٍی اًجبم ضذُ ٍ تعذاد ایي دستِ ّب بیطتز ضذًذ .بزخی اس هتذّبی
پیطٌْبد ضذُ را در سیز بزرسی هی وٌین:
روشهای مبتنی بر کلمات کلیذی
ایي گًَِ هتذّب اس ولوبت هتزادف ٍ هتضبد هَجَد بز اسبس ریطِ ًظزی ولوِ بزای تعییي احسبسبت استفبدُ هیوٌٌذ .اس جولِ وبرّبی اًجبم ضذُ
تئَری هعزفی ضذُ  Liu&Huب َدُ وِ یه رٍش خَد راُ اًذاس وِ اس یه هجوَعِ وَچه ریطِ ًظزی ولوبت هَجَد در )(wordnet.princeton.edu
 WordNetبزای یبفتي ولوبت هتزادف ٍ هتضبد استفبدُ وزدُ است .اهب ایي گًَِ رٍشّب سِ ًَع هحذٍدیت هیتَاًٌذ داضتِ ببضٌذ:
 -9ابْبم در تعزیف ولوبت ولیذی
بزخی اس ولوبت ب ِ وبر بزدُ ضذُ خَدضبى دارای هعٌبیی ّستٌذ وِ یه احسبس را هیرسبًٌذ ،اس ایي جولِ هیتَاى بِ ولوبت "عجبب"" ،احسٌت"،
"َّرا" ... ،اضبرُ وزد وِ اگز در ابتذای جولِ ای وِ لزار داضتِ ببضٌذ احسبس ًْفتِ درٍى جولِ را هطخع هیوٌٌذ .اهب ولوبت بسیبری ّستٌذ وِ در
هَلعیت ّبی هختلف احسبسبت هتفبٍت را بیبى هیوٌٌذ .هبًٌذ ولوبتی وِ در جوالت وٌبیِ دار بىبر هیرًٍذ.
 -2گبّی اٍلبت یه جولِ حبٍی یه ولوِ ولیذی دارای حس خبظ ًیست ٍلی ّوبى احسبس را هیرسبًذ ،هبًٌذ "هي در آسهَى پذیزفتِ ضذم"
ٍ "َّرا  ،هي در آسهبیص پذیزفتِ ضذم".
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 -3جوالتی وِ دارای اعالعبت سببًی ووی ّستٌذ .اس ایي لبیل جوالت هیتَاى بِ ایي دٍ جولِ اضبرُ وزد وِ فمظ در آًْب جبی دٍ ضویز عَؼ
ضذُ اهب وبهال احسبس هتضبدی را هی رسبًٌذ" ،هي اس رٍی توسخز بِ اٍ خٌذیذم" ٍ "اٍ اس رٍی توسخز بِ هي خٌذیذ".

روش فضای برداری )(VSM
ایي رٍش اس یه هبتزیس استفبدُ هیوٌذ وِ سغزّبی آى هطخع وٌٌذُ ولوبت ٍ ستَىّبی آى هعزف جوالت ،پبراگزافّب ٍ اسٌبد ّستٌذ.
روشهای کالسیفیکیشن
رٍیىزدّبی سیبدی تبوٌَى اس ایي رٍش استفبدُ وزدُ اًذ ٍ بیطتز آًْب بز ایي ببٍرًذ وِ والسیفبی وزدى احسبس ٍ رفتبر ّوبى هطىالت والسیفبی وزدى
هتي را دارا است  .در ایي ًَع والسیفبی وزدى فزؼ بز ایي است وِ احسبسی وِ اس یه هتي هَرد اًتظبر است عببرت است اس هجوَع احسبسبت توبم
ولوبت سبسًذُ آى .حبل بزخی اس ولوبت دارای هفَْم ٍ احسبس رٍضٌی بَدُ ٍ بزخی دیگز دارای ابْبم ّستٌذ .وبرّبیی وِ بز رٍی رٍشّبی
والسیفیىیطي اًجبم گزفتِ است ضبهل تطخیع بخص هَضَع اغلی هتي ،تطخیع ایٌىِ آیب در هتي هیتَاى هَضَعی احسبسی یب رفتبری را یبفت ٍ
اگز ٍجَد دارد در وذام بخص است ،یبفتي جْت ٍ سوت ٍ سَی آى ٍ درجِای وِ هیتَاى بِ آى داد ًیش بسیبر هْن ٍ لببل تَجِ است  .هَضَعبتی وِ
لبال بیطتز بز رٍی آى ّب وبر ضذُ است ًیش عببرتٌذ اس تطخیع هَضَع احسبسی فیلنّب ،داستبىّب ،همبالت ٍ هغبلب هْن رٍسًبهِّب ٍ در ایي اٍاخز
بیطتز هغبلب ٍباليّب بَدُ است.
یىی اس هْوتزیي بخصّب در ضٌبسبیی حبلت فزد اس هتي ایي است وِ بتَاى اس درٍى یه هتي جوالت حبٍی هفبّیوی حبٍی رفتبر ٍ احسبس را درن
وزدُ ٍ آى جولِ را اس سبیز جوالت تطخیع داد ٍ تفىیه وزد .ایي تطخیع ًَعی والسیفبی وزدى است وِ هتي را ببیذ بِ دٍ والس جوالت ضبهل
حبالت رفتبری ٍ جوالت فبلذ حبالت رفتبری تمسین هیضًَذ .بزخی اس رٍشّبی هعزفی ضذُ اس ضبىِّبی بیش ٍ بزخی اس هبضیيّبی بزدار پطتیببى بزای
ایي والسیفبی وزدى استفبدُ وزدُاًذ .اس جولِ رٍیىزدّبیی وِ هیتَاًٌذ در ایي حَسُ تحمیمبتی هَرد استفبدُ لزار بگیزًذ رٍشّبی هبتٌی بز هٌغك
فبسی است .اس آًجب وِ تطخیع حبالت ٍ احسبسبت یه فزد اس رٍی ّز خزٍجی اٍ هٌجولِ هتي یه رفتبر فبسی بَدُ ،بزرسی ٍ تطخیع هَد ًَیسٌذُ
هتي هسئلِای فبسی استّ .وچٌیي اس درٍى یه هتي هی تَاى حبالت هختلفی را استٌببط وزدُ اهب یىی اس آًْب حبلت درًٍی غبلب بَدُ وِ رٍیىزدّبی
فبسی هیتَاًٌذ ووه بشرگی در ایي سهیٌِ وزدُ ٍ بِ ًتیجِ ّبی هغلَبی دست پیذا وٌٌذ.

