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 چکیده:-1

همواره قسمت مهمی از رفتار های کسب اطالعات در انسان ها برای فهمیدن، این موضوع است که مردم 

دیگر در مورد آن هاچه نظر و عقیده ای دارند. امروزه با افزایش و دسترسی رو به گسترش منابع نظرات مانند 

ای مردم بوجود می سایت های آنالین، وبالگ های شخصی و شبکه های اجتماعی فرصت های جدیدی بر

آید که بر اساس آن می تواند به طور فعال با استفاده از فن آوری اطالعات نظرات دیگران را درک و دنبال 

ستنتاچ اکنند. در این تحقیق نیز برای انجام عقیده کاوی در زبان فارسی رویکردی مبتنی بر تکنیک های 

 وه ی کارکرد بخش های مختلف شرح داده می شود.ارائه خواهد شد. چگونگی رویکرد پیشنهادی و نح فازی

 

 اسات، تحلیل احسیادگیری ماشین ، احساسات  مدانی ، ، استنتاچ فازی:عقیده ، عقیده کاوی ، کلمات کلیدی
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 مقدمه:-2

از های متعدد نیامروزه بسیاری از مردم به آگاهی از نظرات دیگران برای اتخاذ بسیاری از تصمیمات و یا انتخاب از میان گزینه 

دارند. هنگامی که این انتخاب یا تصمیم گیری پیرامون منابع با ارزش )به عنوان مثال، صرف زمان و پول برای خرید محصوالت 

یا خدمات( باشد، اغلب مردم به هیچ وجه بدون استفاده از تجربیات گذشته ی همساالن خود، عمل نمی کنند. تا چند سال 

عات در این گونه موارد، دوستان، مجله های تخصصی بودند. در حال حاضر، وب سایت ها و شبکه های اخیر، منابع اصلی اطال

اجتماعی ابزار جدیدی هستند که  برای اشتراک گذاری ایده ها با افرادی که به شبکه جهانی وب متصل هستند، مورد استفاده 

ائه ی خدمات به اشتراک گذاری محتوا به مردم کمک می کنند قرار می گیرند. انجمن ها، وبالگ ها، شبکه های اجتماعی با ار

تا بتوانند اطالعات مفیدی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این اطالعات بدون ساختار است و در نهایت آن چیزی نیست که 

ای اجتماعی، جنبش های مورد نیاز کاربر باشد. افراد برای بررسی موضوع مورد عالقه ی خود و تصمیم گیری در مورد رویداده

سیاسی، استراتژی شرکت ها، فعالیت های بازاریابی و خرید و فروش محصوالت مختلف باید محتواهای بسیاری را مورد تحلیل 

و بررسی قرار بدهند و در نهایت تصمیم گیری کنند. با توجه به حجم بسیار باالی اطالعات موجود در سطح وب این عمل بسیار 

بود. عقیده کاوی و تجزیه و تحلیل احساسات زمینه ی نو ظهوری است که برای حل این مشکل به کار گرفته  زمان گیر خواهد

می شود. این زمینه ی تحقیقاتی به دلیل رشد گسترده ی استفاده از شبکه ها و وب سایت های اجتماعی در چند سال اخیر 

 مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.

 لمی:یافته های ع -3

(، و ماشین بردار پشتیبانی ME(، حداکثر آنتروپی )NB، بیز ساده )اثرات تکنیک های مختلف یادگیری ماشین [13]در تحقیق 

(SVM را در حوزه ی بازبینی فیلم مورد بررسی قرار داده اند. طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق روش های مبتنی بر )

SVM  شدند. ٪9.28قادر به دستیابی به دقت 

، یک [P. Turney(2002)]همچنین محققان بسیاری در زمینه ی عقیده کاوی در متن نیز کار کرده اند. به طور مثال در 

، الگوریتمی [B. Pang and L. Lee(2004)]الگوریتم ساده، به نام معنا گرایی، برای تشخیص احساسات ارائه شده است. در 

آن ابتدا متن به صورت احساسات طبقه بندی می شود، سپس طبقه بندی احساسات به سلسله مراتبی ارائه شده است که در 

 دسته های  مثبت یا منفی صورت می گیرد.

، از شکلک ها به عنوان برچسب هایی برای احساسات مثبت و منفی استفاده کرده است. در این تحقیق [J. Read(2005)]در 

یتر بسیار مهم و ضروری است به این دلیل که بسیاری از کاربران در توییت های بیان شده که مطالعه در این زمینه برای توی

 خود برای ابراز احساسات از شکلک ها استفاده می کنند.

مسئله ی استفاده از ویژگی های زبانی برای تشخیص احساسات مورد بررسی قرار  [Kouloumpis, Efthymios(2011)]در 

نی موجود و همچنین ویژگی های زبان رسمی و خالق مورد استفاده در میکروبالگینگ در گرفته است. سودمندی منابع واژگا

این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق یک رویکرد نظارتی برای مسئله ارائه شده است و از هشتگهای موجود 

 در داده های توییتر برای ساخت داده های آموزشی استفاده شده است.

یک روش اتوماتیک ارائه شده است که تاثیر طول کلمه بر احساسات واژگان  [Brody, Samuel, and Nicholas(2011)]در 

را مشخص می کند و به طور خاص برای توییتر و شبکه های اجتماعی پیامی مشابه بررسی شده ات. در این روش، ابتدا طول 

رسی شده اهمیت بررسی آن نشان داده می شود. پس از آن در این پیام به عنوان یک پدیده رایج در پیام های اجتماعی بر

تحقیق نشان داده می شود که طول پیام به شدت با ذهنیت و احساسات فرد در ارتباط است. در نهایت، یک روش اتوماتیک 

 ارائه می شود به تشخیص ارتباط این مسئله و دامنه خاص احساسات کلمات می پردازد.

، یک رویکرد جدید ارائه شده است که معانی جدیدی را به عنوان ویژگی های [Saif, Hassan, Yulan He (2012)]در 

اضافی به مجموعه های آموزشی برای تجزیه و تحلیل احساسات اضافه می کند. برای هر یک از نهاد های ارسال پیام مفاهیم 
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با احساسات منفی و مثبت اندازه گیری شده است.  معنایی به عنوان یک ویژگی های اضافی افزوده شده و همبستگی مفاهیم

 این رویکرد پیش بینی احساسات بر روی سه مجموعه داده ی مختلف اعمال شده است.

پیشنهاد شده است که برای کاهش مشکل پراکندگی داده ها از دو مجموعه متفاوت  [Saif, Hassan, Yulan He(2012)]در 

ها استخراج  پیاما، مجموعه ی ویژگی های معنایی است که از مفاهیم معنایی پنهان در ویژگی ها استفاده شود. یکی از آن ه

موضوعی -می شود و سپس ترکیب با آموزش های طبقه بندی کننده خواهد شد. مجموعه دوم، مجموعه ی ویژگی احساسی

آن فضای ویژگی های اصلی با این  استخراج می شود. پس از پیاماست که در آن مباحث نهفته و احساسات مرتبط با موضوع از 

احساسات موضوع تکمیل خواهد شد. نتایج تجربی این تحقیق در دانشگاه استنفورد انجام شده و نشان می دهد که هر دو 

 مجموعه از ویژگی های مدل پایه بهتر عمل می کنند.

 های فازیی مجموعهنظریه -4

 هایی پیدایش منطق فازی، تفاوتپرداخت. در ادامه، در این بخش تاریخچهدر این بخش به معرفی مفهوم منطق فازی خواهیم 

 های استنتاج فازی شرح داده می شود.های اصلی سیستماین منطق با اصل احتمال و بخش

 قطعیت، ابهام، احتمال، فازی 4-1

ی زاده با معرفی نظریهطفیزاده معرفی شد. پروفسور لتوسط پروفسور لطفی 5891تئوری فازی برای اولین بار در سال 

ی فازی از های ریاضی را فراهم کرد. نظریههای فازی مقدمات مدلسازی اطالعات نا دقیق و استالل تقریبی با معادلهمجموعه

و  ی فازی را تاییداست. برخی از محققان، مانند ریچارد بلمن، از همان ابتدا ایدههای زیادی رو به رو بودهزمان تولد، با چالش

شروع به کار در این زمینه جدید کردند. دانشمندان دیگر به این ایده اعتراض کرده و فازی را در مقابل اصول علمی مشاهده 

کردند که احتمال برای دانان در آمار و احتمال بود که ادعا میترین چالش موجود از طرف ریاضیکردند. با این حال، بزرگمی

تواند حل کند به همان اندازه خوب یا حتی بهتر است. از آنجا که ای که نظریه فازی میمسئلهتوصیف عدم قطعیت و هر گونه 

ی فازی وجود نداشت، دفاع از آن زمینه از نقطه نظر صرفا فلسفی دشوار بود. ی عملی واقعی پیرامون نظریهدر آغاز هیچ برنامه

ه بود، بسیاری از محققان در سراسر جهان خود را وقف این زمینه اگر چه در آن زمان هنوز تئوری فازی به جریان اصلی نیفتاد

 کردند.

ت. بسیاری اسپذیر شدهزاده امکانی لطفیایجاد تئوری فازی به عنوان یک رشته مستقل به دلیل از خود گذشتگی و کار برجسته

ی زاده مطرح شد. او پس از معرفی مجموعهتوسط لطفی 06ی و اوایل دهه 96ی از مفاهیم اساسی در نظریه فازی در  اواخر دهه

و دستور فازی را  5806گیری فازی در سال پیشنهاد کرد، تصمیم 5899وریتم فازی را در سال ، مفاهیم الگ5891فازی در سال 

های نمای کلی از یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم"ی ، او با چاپ مقاله5801پیشنهاد کرد. در سال  5805در سال 

. در این مقاله، او مفهوم متغیرهای [Zadeh, 1973]کرد  ، پایه و اساس کنترل فازی را ایجاد"گیریپیچیده و فرایندهای تصمیم

ی آنگاه برای فرموله کردن دانش بشری را پیشنهاد کرد. یک رویداد بزرگ در دهه -زبانی را معرفی و استفاده از قوانین فازی اگر

ی کنندهب اساسی کنترل، چارچو5801های واقعی بود. ممدانی و اسیلین در سال کننده فازی برای سیستمتولید کنترل 06

. آنها [Mamdani, 1975]شده را برای کنترل یک موتور بخار اعمال کردند کننده فازی پیشنهادفازی را تاسیس و کنترل

 کند.ای بهتر کار میمالحظهطور قابلکننده فازی بسیار آسان ساخته شده و بهدریافتند که کنترل

 های کالسیک و فازیمجموعه 4-2

شود. اگر یک شی دارای آن ویژگی باشد، عضو مجموعه تعریف مشخص میکالسیک هر مجموعه با یک ویژگی خوش در منطق

تعریف است و تشکیل یک یک ویژگی خوش "566اعداد حقیقی بزرگتر از "و اگر نباشد، عضو مجموعه نیست. مثال ویژگی 

اعداد حقیقی "هست یا نیست. اما ویژگی  566آیا بزرگتر از توان گفت که یک عدد حقیقی دهد، چرا که به یقین میمجموعه می

توان گفت که آیا یک عدد حقیقی مشخص تعریف نیست، چرا که به یقین نمییک ویژگی روشن دقیق و خوش "566نزدیک به 

 گنجد. گنجد یا نمی( در این ویژگی می556)مثال 
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ن مشکل، بهتر است به هر عدد از مجموعه اعداد حقیقی عددی از بازه کند که برای رفع ایزاده در منطق فازی پیشنهاد میلطفی

تر باشد، عدد متناظر برای نزدیک 566چه این عدد به نسبت دهیم. هر 566ی نزدیکی آن عدد به عنوان درجهبه [0,1]ی 

تر دور 566نظر از د موردعکس هر  چه عدتر است و بربه یک نزدیک "566اعداد حقیقی نزدیک به  "ی عضویت آن در گردایه

اعداد حقیقی نزدیک "ی در گردایه 556جای اینکه بگوییم عدد تر است. بهی عضویت آن در گردایه به صفر نزدیکباشد، درجه

جای اینکه بگوییم دیگر بهعبارتاست. به 629مثال  566به  556ی نزدیکی عدد گوییم درجهگنجد، میگنجد یا نمیمی "566به 

 ی عضو گردایه 556عدد 

 

اعداد حقیقی نزدیک  "عضو گردایه ی  629ی با درجه 556گوییم که عدد هست یا نیست، می "566اعداد حقیقی نزدیک به "

 است. "566به 

 بان وشود و به تفکرات، زهای قطعی وارد دنیای ریاضیات میتعریف و بیگانه با مجموعهخوشبه این ترتیب بسیاری از مفاهیم نا

ود شی فازی نامیده میی مجموعهدهد. این ساختار ریاضی نظریهمنطق بشری در قالب یک ساختار ریاضی نظم و ترتیب می

[Wang, 1999]. 

 تابع عضویت 4-3

 شود.نشان داده می زیری باشد و به صورت رابطهمی {0,1}به مجموعه  X، تابعی از Xاز  Aی قطعی تابع نشانگر مجموعه

μA: x →{0,1}     [Wang, 1999] 

گسترش دهیم، تابعی خواهیم داشت که به هر عضو  [0,1]ی به بازه {0,1}ی دو عضوی حال اگر برد تابع نشانگر را از مجموعه

x  ازX دهد. این تابع، تابع عضویت را نسبت می [0,1]، عددی از بازه یA شد.خواهدتعریف زیری صورت رابطهشود و بهمینامیده 
μ

Ã
: x →{0,1}        [Wang, 1999]  

 

شود. در تابع نامیده می Xی فازی از دهد، یک زیر مجموعهرا نسبت می [0,1]ی ، عددی در بازهXاز  xکه به هر   Ãیمجموعه

μ
Ã

(x)ی تعلق بیشتر دهنده، نزدیکی بیشتر به یک نشانx ی به مجموعهÃ تعلق کمتر به  دهندهو نزدیکی بیشتر به صفر نشان

ها های قطعی و توابع نشانگر آنها، تعمیم مجموعههای فازی و توابع عضویت آنترتیب مجموعهاست. بدین Ãی مجموعه

 است.نشان داده شده Rی فازی در ی قطعی و یک مجموعهیک مجموعه 1باشند. در شکل می

 

 
 ]Wang, 1999[ ی فازیمجموعهی قطعی )ب(: نمایش مجموعه )الف(: مجموعه -1شکل 

برابر  (a,b)ی بزرگتر از صفر و خارج از بازه (a,b)ی در بازه B̃ی فازی در مجموعه x ∈ Rی عضویت هر عدد حقیقی درجه

 صفر است.
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 گیری در محیط فازیتصمیم 4-4

که  یک پایگاه دانش استبر قانون هستند. قلب یک سیستم فازی بر دانش یا مبتنیهای مبتنیهای فازی سیستمسیستم

ها توسط توابع عضویت آنگاه دستوری است که در آن برخی از واژه -آنگاه است. قانون فازی اگر -شامل قوانین فازی اگر

 آنگاه است. -عنوان مثال، دستورزیر یک قانون فازی اگرشوند. بهپیوسته مشخص می

 اب وارد شود.اگر سرعت ماشین باال است، نیروی کمتری برای افزایش شت

 . [Wang, 1999]شوند مشخص می .شده در شکل توسط توابع عضویت نشان داده "کمتر"و  "باال"که در آن کلمات 

توابع  .شکل 

 ,Wang] عضویت )الف(: تابع عضویت کمتری برای خروجی نیروی شتاب )ب(: تابع عضویت بیشتری برای ورودی سرعت

1999] 

گیری در مغز انسان دانست. چرا که مغز انسان روزانه انبوهی از توان مشابه تصمیمگیری در محیط فازی را میفرآیند تصمیم

حیط گیری در مکلی ساختار تصمیمطورکند. بهگیری میاطالعات نادقیق )فازی( را اخذ نموده، تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم

سازی گیری دارای سه گام فازیت. با توجه به این ساختار، طراحی نظام پشتیبانی از تصمیماسنشان داده شده 1فازی در شکل 

 باشد.ها، میسازی دادهها، استنتاج فازی و قطعیداده

 
 فازی سیستم یک از کلی شمای 1شکل 

 

 های فازیتدوین فرضیه 4-5

قق آوری محتواند حاصل ابداع و نوی تحقیق میدهندهپاسخی ای را توجیه کند، فرضیهزمانی که نظریات موجود نتواند پدیده

ی اصلی و چندین تواند شامل یک فرضیهها را در قالب یک مدل ارائه کند. هر مدل میای از فرضیهباشد. محقق باید مجموعه

ان آنگاه به صورت زیر نش -است را می توان با استفاده از روابط اگری کمکی باشد. آنچه  در مدل کلی تحقیق ارائه شدهفرضیه

 داد.
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 باشد.می Fعضوی از  xبرقرار باشد، آنگاه  "kشرط "و ...  ".شرط "، "5شرط "اگر 

 باشند.، قطعی و دقیق )غیر فازی( میFی کند و مجموعهاختیار می x، مقادیری که kتا  5در این رابطه شرایط 

ی تحقیق، نا دقیق بودن فرضیات کمکی، از جمله ماهیت مسئله یافتن قواعد علمی بر اساس چارچوب فوق به دالیل مختلف

گیری و ... کاری بسیار مشکل است. در شرایط واقعی، مجموعه شرایط و نتایج نادقیق را های اندازهوجود خطاهای ناشی از ابزار

 های فازی تدوین نموده و مدل تحقیق را به صورت زیر ارائه کرد.توان بر اساس مجموعهمی

 باشد.می Fعضوی از  μ(x)با درجه عضویت  x)فازی( برقرار باشد، آنگاه k )قطعی( و شرط  .)فازی(، شرط  5ر شرط اگ

ی ی فوق را به عنوان فرضیهباشد. اگر رابطهای فازی میمجموعه Fای قطعی یا فازی و نتیجه شرط مقدم، مجموعه kکه در آن 

 μ=1ی تهی است. ارزش شده تا چه میزان موافق با فرضیههای مشاهدهکند که دادهبیان می μتهی در نظر بگیریم، آنگاه ارزش 

 باشد.ی تهی میها با فرضیهنشانگر تناقض کامل داده μ=0ی تهی است و بیانگر توافق کامل با فرضیه

 

 ها سازی دادهفازی4-6

های واقعی )قطعی( سازی متغیرگیری فازی، فازیشود، اولین مرحله در فرآیند تصمیممشاهده می باال 1طور که در شکل همان

تواند به این ساله می 6.گردند. برای مثال سن یک فرد های زبانی تبدیل میهای قطعی به متغیراست. در این مرحله، متغیر

شود، چراکه از سازی نامیده میجوان است. این مرحله فازی 620ی نوجوان و به اندازه 621ی صورت تعبیر شود که او به اندازه

 های فازی استفاده شود. های واقعی )قطعی( به متغیرهای فازی برای تبدیل متغیرمجموعه

 استنتاج فازی 4-7

ها ستی هر یک از فرضیهی درشود. درجهآنگاه رفتار سیستم تعریف می -ای از قوانین اگری دوم، با استفاده از مجموعهدر مرحله

( صورت minشده )به عنوان مثال ها با استفاده از عملگر تعییندست آمده و ترکیب مقدمهای در دسترس بهبا توجه به نمونه

 ی این استنتاج یک ارزش زبانی برای متغیر زبانی مربوطه خواهد بود. خواهد گرفت. نتیجه

 سازی اطالعاتفازیغیر  4-8

ازی سهای قطعیگیری صورت گیرد. از جمله روشگردند تا تصمیمهای زبانی به اعداد قطعی تبدیل میسوم، ارزشی در مرحله

 باشد.ی ماکزیمم و مرکز ثقل میشود، روش مرکز بازههای منطق فازی دیده میکه در بیشتر کاربرد

 مدل سیستم: -5

تفاده از پردازش زبان طبیعی، تجزیه و تحلیل متن و محاسبات زبان عقیده کاوی تجزیه و تحلیل احساسات یا عقیده کاوی به اس

[.  در Pang, Bo (2008)شناسی برای شناسایی و استخراج اطالعات نهفته ی ذهنی موجود در منابع و متون گفته می شود ]

رای تست و آموزش سیستم آورده شده است، ابتدا مجموعه ی داده ها ب 4شکل روند انجام پیاده سازی سیستم پیشنهادی که در 

از سایت ها و پلت فرم های فارسی موجود جمع آوری می شود. بعد از آن بر روی داده های موجود قبل از اعمال سیستم 

پیشنهادی فرایند پیش پردازش انجام می شود. پس از آن مجموعه ای از ویژگی های قابل استخراج از متن های فارسی مورد 

دادی از آن ها به عنوان ویژگی های اصلی انتخاب می شود. پس از انتخاب ویژگی های اصلی سیستم بررسی قرار گرفته و تع
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پیشنهادی برروی مجموعه داده ها اعمال شده و نتیجه ی سیستم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

Dataset definition Pre processing Feature selection

Classification Interpretation/Evaluation

 
 : پیاده سازی سیستم پیشنهادی 4شکل 

 

 نظرکاوی:سطوح  -6

به صورت عمومی میتوان بیان نمود که نظرکاوی در سه سطح اساسی مورد مطالعه قرار گرفته است.یک فرایند نظر کاوی از 

مراحل زیر تشکیل میشود. مرحله اول تعیین دامنه کار کاوش نظرات است. در مرحله دوم داده های جمع آوری شده در حوزه 

ال و ساختار یافته در می آیند. در مرحله سوم، کارهای خاص آماری بر روی سند و خاص پیش پردازش شده و به صورت نرم

عبارات موجود در آن صورت می گیرد. مرحله چهارم که به عنوان یکی از گامهای اساسی در کاوش نظرات به حساب می آید 

ی تواند موجب بهبود عملکرد بندی اسناد است. انتخاب مناسب این ویژگی ها مانتخاب ویژگی های مناسب برای دسته

بندی بر روی اسناد است. در نهایت در مرحله ششم به بندی گردد. مرحله پنجم اجرای الگوریتم دستهالگوریتم های دسته

 بندی پرداخته می شود. این فرایند میتواند در سه سطح زیر انجام گیرد. تحلیل نتایج به دست آمده از دسته

 

 مبتنی بر سطح سند: 1-6

 ,Pang]بندی نمایدلب مثبت یا منفی دستهوظیفه این سطح از نظرکاوی این است که آنچه کل یک سند منتشر کرده را در قا

Bo (2008.] شود و سیستم باید تعیین کند که این نقد به صورت کلی دید مثبتی را برای مثال، یک نقد محصول داده می

یز ن "بندی نظرات سطح سند طبقه". این سطح از نظرکاوی همچنین به نسبت به محصول نشان داده و یا منفی بوده است

شود. آنچه در این سطح از نظرکاوی مفروض است این است که سند، نمایش دهنده نظر پیرامون یک موجودیت شناخته می

 کند، کاربرد ندارد. واحد است. بنابراین، هنگامی که سند چندین موجودیت را ارزیابی یا مقایسه می
 

 :مبتنی بر جمله  6-2 

ه دهد. منظور از خنثی این است کوظیفه این سطح این است که تعیین کند جمله یک نظر مثبت، منفی، یا خنثی را نشان می

وابستگی دارد. در طی این فرایند جمالت  "بندی ذهنیتطبقه"جمله بیان کننده نظر نیست. این سطح به صورت نزدیکی با 

 شود.دید یا نظر ذهنی هستند از جمالت عینی که بیان کننده اطالعات حقیقی هستند تمیز داده می ذهنی که بیان کننده

 

 

 مبتنی بر ویژگی  6-3 

هر دو سطح قبلی یعنی سند و جمله به طور دقیق آنچه را که مردم دوست دارند و آنچه دوست ندارند را کشف نمی نماید. 

 کند. در حقیقت بر اینبجای نگرش به ساختار زبان )سند، پارگراف، جمله و ...(، سطح ویژگی مستقیما خود نظر را دنبال می

اگر  "یش )مثبت یا منفی( و یک ویژگی از نظر قرار دارد. به این مثال توجه کنید؛ ایده استوار است که هر نظر شامل یک گرا

این نظر مشخصا یک دید مثبت را بیان  "کند ولی من هنوز به آن عالقه دارمچه این رستوران سرویس چندان خوبی ارائه نمی
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ظر درباره رستوران به صورت کلی مثبت است و کند ما نمی توانیم بگوییم که این نظر تمامًا مثبت است. در حقیقت این نمی

 باشد.در مورد نحوه سرویس دهی آن دارای گرایش منفی می 

 

 

 :رویکر پیشنهادی -7

آورده شده است. همانطور که پیش تر بیان شد، سیستم استنتاج  1شمای کلی سیستم استنتاج فازی پیشنهادی در شکل 

نشان داده شده است، این ورودی ها به ترتیب شامل  1طور که در شکل ورودی می باشد. همان 4فازی پیشنهادی شامل 

ویژگی های کلمه های منفی، کلمه های مثبت ، جمله های منفی و جمله های مثبت می باشند. نحوه ی تعریف توابع 

ورده شده آ56تا  9عضویت، نوع توابع عضویت و تعداد آن ها برای هر یک از ورودی و خروجی های سیستم در شکل های 

 است.

 
 : شمای کلی سیستم استنتاج فازی 1 شکل

 

 
 : توابع عضویت ورودی اول سیستم استنتاج فازی )تعداد کلمات منفی(9شکل 

 

 
 : توابع عضویت ورودی دوم سیستم استنتاج فازی )تعداد کلمات مثبت(0شکل 
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 منفی(: توابع عضویت ورودی سوم سیستم استنتاج فازی )تعداد جمالت 9شکل 

 

 
 : توابع عضویت ورودی چهارم سیستم استنتاج فازی )تعداد جمالت مثبت(8شکل 

 

 
 یع عضویت خروجی سیستم استنتاج فاز: تواب56شکل 

 

 نتیجه گیری:-8

ا به تنظر کاوی یکی از رشته های جدید علوم کامپیوتر است.روشها و رویکردهای متفاوتی توسعه یافته است ، اما نیاز به زمان دارد 

این نتیجه برسیم که کدام روش بهینه تر است. تحقیقات انجام شده به زبانهای گوناگونی بوده است که اکثر آنها به زبان انگلیسی 

ر این د ارائه شد. استنتاچ فازیدر این تحقیق نیز برای انجام عقیده کاوی در زبان فارسی رویکردی مبتنی بر تکنیک های  است.

داده های آموزشی بر روی عملکرد سیستم بررسی میگردد که برای انجام نتیجه نهایی و دقت سیستم با استفاده  تحقیق تاثیر تعداد
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مورد استفاده قرار  166و  16از دیتاست های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام این کار دیتاست هایی با اندازه های 

 می باشد.  %09که دقت کار  درصد از داده ها می باشد. 16ی هر یک از مجموعه ها گرفته اند. اندازه ی داده های تست نیز برا
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