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REZUMAT 
cât 

mai 
 

(limbajul corpului, tonul vocii sau inflexiuni), în al doilea 
 

ri pe baza 
-

 Emotions 

limbajului natural) cu 
a utilizatorului. Astfel, scopul metodei 

propuse  o 
finale a utilizatorului   

Cuvinte cheie 
, 

 

Clasificare ACM 
I.2.7 Natural Language Processing 

INTRODUCERE 

orice 
umane într-

 
pot fi identificate  în 

iate 

specifice vocii (spre exemplu ton, ritm, 
doilea caz 

identificarea lor 

caracteristici, singurele elemente d

poate prezice impactul 
cel mai probabil pe care îl va avea asupra persoanei care îl 
va citi. 

persoane în urma citirii unui articol. Ne vom concentra pe 
 

scurt  descriere, scrise c
 

În acest articol 
în sistemul Emo2 (Emotions Monitor): o abordare 

context. 
Prima abordare presupune eva
utilizând diferite metode de prelucrare a limbajului 

cititorului în momentului citirii articolului. 

a arhitecturii sistemului,  Cea 

context, 
iar ultima parte cuprinde r  

A  

importante proiecte similare cu subiectul propus. Proiectul 
UA-ZBSA [9] a fost si 

ri în 6 categorii, în 
fiecare 

  suprindere. 

mai sus 
raport cu subiectul propus. Acestea sunt: în controlul 

 
l UA-ZBSA este 

 pe frecven  
conceptelor. Se a
apar de multe ori într-

 
Un sistem similar UPAR7 [10] a fost proiectat pornind de 

 majoritatea conceptelor 
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2 
 

este de a identifica fragmentul care cuprinde mesajul 
deoarece are cea  

-

 
Sistemul anterior a integrat SS-

-Affect 
(resurse lexicale). 

ARHITECTURA SISTEMULUI 
Sistemul dezvoltat este format din mai multe module 

reprezentat în Figura 1. 

 
Figura 1. Arhitectura sistemului 

curente 

-

sistem  cât mai exact 

utilizatorului. 

modulului Evaluare, 
personalizare a rezultatelor luând în considerare starea 

 
Metoda de evaluar

semantic latent de vectori (LSA), un corpus de articole 

evaluare [1] este 

 /  / Încântare, 
Controlat /  / 

 / 

a ul 

a fi controlat de evenimentele (sau persoanele) descrise în 
articol. Aceste valori sunt în intervalul [1; 9], unde 1 este 
limita infe  

 /  iar 9 
 

pentru axa Bucurie / 
(aproximativ 1000 de cuvinte) a fo
un algoritm format din 2 etape, prezentat în detaliu în 

 

fiind 
comparat cu setul de documente ce exp

sentimentele induse per total de acestea. Prin urmare, setul 
de documente ce induc  / 

 / Încântare, Controlat / În control) 

analizei, iar identificarea 
dimensiunea lexical . Mineritul conceptelor cheie este 

 
este con pentru 

 în alte cuvinte, 

 
cheie din tit

 

t 
utilizând media valorilor documentelor similare cu 

 

similiaritatea dintre conceptele care in
se poate deduce 

-un anumit 
domeniu, într-un interval scurt de timp, rezultatele 

 într-un interval scurt de timp. 
ri sunt combinate 

starea 

util

intrarea -3 fraze din 

BAZA DE 
CONCEPTE 

ANEW 
 

CORPUS DE 

PURE 

 

EVALUARE 

 

SIMILARITATE 
 

(LSA) 

 

MINERITUL 
CONCEPTELO
R CHEIE 

ESTIMAREA 

INDUSE 

 

STARE 
EMOTIONALA 

PREZENTA 

SEMANTIC LSA  
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fluxurile  

EA INDEPENDEN
CONTEXT 

din textul analizat cu termenii din baza de date ANEW 

expri  posibil indu
citirii articolul  

Abordarea  

 /  / 
Încântare, Controlat / 

printr-
 

 [1]. În cadrul acestuia s-a 

semnificativ 
ANEW 

combinat metricile de similaritate dintre o ontologie 

într- semantic latent de vectori. 

determinarea sinonimelor utilizând synset-urile din 
WordNet, 
determinate utilizându-  [3]. 

de cosinus-ul dintre 2 concepte, putem introduce noi 

le cu conceptele ce se doresc a fi 

sinonimele identificate prin WordNet a conceptelor din 

similare k 
termenu

incrementale pentru k, s-a concluzionat alegem pentru 
experimentele finale k=3. 

e  

 

unui articol 
 de 

 

utilizat în experimentele efectuate este format din 10 

dintr-
general). 
sentiment puternic de fericire: 

thousand dollars during an unforgettable assembly celebrating 
recycling. The students at Pascal school performed beyond 
expectations collecting many recyclable containers. They beat 
out every other school in the country to win the title and the 
generous check. The school plans to use the money on green 
projects like converting their computer center to run on solar 

 

um s-
dintr-un domeniu de interes general pentru a cuprinde o 

 

 

aceasta fiind 
, cât 

[2] 
[3] 

totalitatea contextelor în care un cuvânt apare sau nu, 

similaritatea dintre perechile de texte prin compararea 
 într-  de vectori 

, 
principale cu cele mai mari valori singulare
semantic latent. Principalul motiv pentru care utili

- bine 
comportamentul uman [4]. 

succes pentru a extinde datele 

diferite  
modul în care statea 

afect  [6]. 
, deci 

 
separarea lor în documente. Motivul principal pentru care 

de tip sac de 
  pe care o are algoritmul, 

cont de reguli  [7]. 
În general, corpusul trebuie 

subiectului analizei deoarece 

 [8]. 
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riginale au fost procesate pentru a 

de cuvinte. Mai jos sunt regulile care s-au utilizat pentru 
 

  pot fi fragmentate; 
 

unui singur document. 
; 

 
aproximativ egale; 

 t 
eliminate (limita de cuvinte < 50); 

 
sunt mai mici decât 50 de cuvinte sunt combinate 

 

 

Evaluarea articolelor 
Rezultatul final este calculat prin combinarea valorilor 

 

  (1) 
unde   sunt o 

conceptele au ponderi egale. 
Valoarea lui p 

cu un increment 
de 0,05. Prin aceste experimente s-

 

(similaritatea ia valori între -1 i 1). Pentru fiecare stare 

care îndeplinesc ac
reprezentat de normalizarea valorilor pentru a le încadra în 
intervalul [1; 9]. Rezultatul final este calculat folosind 

pentru a 
 cheie în 

fiind l  de cuvinte 
utilizata): 

(2) 
Valoarea lui p 
valori tot din intervalul [0,55; 0,9]. Experimentele au 
determinat p

or asociate cuvintelor cheie cu a 

e aferente 
 

A 
CONTEXT 

context 

 

cititorul este 
din punct de vedere geografic de evenimentele prezentate.  

se 
În 

 De asemenea, 
utilizatorul 

selectarea primelor 5 cele mai similare. 

setul de 10), 
toare 

final. 
n

 

 
Figura  

corectarea 
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probabilitatea mai mare de a-l afec

utilizator. În caz afirmativ, rezultatele sunt modificate 

domeniului de , iar cele mai mici 
 

utilizat serviciul web GeoNames 

 

REZULTATE 

proiectat a fost testat utilizând feed-

reprezentare cât mai su  Figura 3 
 

 
Figura  

De exemplu, pornind de la valorile: fericit/trist = 4, 
-

graficul din Figura 4. 

 
Figura 4. Exemplu de graf generat 

 

se între 
20  25 de ani din domenii diverse (calculatoare, respectiv 

determina star

elemente din fluxul RSS 
care sunt evaluate automat de aplica . În Figura 5 sunt 
prezentate rezultatele sintetice obtinute in urma 
sondajului: 

 

 

 
Figura  Încântare, 

abordar  

Fiecare grafic este asociat uneia dintre cele 3 dimensiuni 
ale analizei (v  Încântare, 

intervalul [1; 

0 
1 
2 
3 
4 

sad 

bored 

controlled 

happy 

excited 

in-control 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Articol 

( /S ) 

pleasure (survey) pleasure(result) - P2 

pleasure(result) - P1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Articol 

Încântare) 

arousal(survey) arousal(result) - P2 

arousal(result) - P1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Articol 

control) 

dominance(survey) dominance(result) - P2 
dominance(result) - P1 
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prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1  

  Încântare  Media pe 
cele 3 
dimensiuni 

Sondaj-
P1 

0,55 0,48 0,61 0,55 

Sondaj 
 P2 

0,54 0,58 0,56 0,56 

P1  P2 0,86 0,91 0,96 0,91 

proape 

context, în 
sensu

 mult 
de 

 
 

 în care 

 sa stare 

din chestionar nu au fost suficient de similare cu cele 
evaluate în mod automat 

 presupune 

 

în cadrul anal

diferitelor categorii de utilizatori. 

CONCLUZII 
Scopul nostru a presupus dezvoltare

modul în care este 
unei persoane d   abordarea 

: 

a li

acesta a demonstrat 
-

un context în care subiectivita

 
Drept 
sondaje mai complexe, luxuri 

feedback- exact. 
u

o stare e
psihologici în modelul nostru adaptiv ar putea conduce la 
rezultate mai bune. 
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