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تجهيزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود ميباشد .اين مطلب بايد به نحو مقتضي در
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ه

چکیده
باتوجهبهرشدروزافزوناسنادالکترونيکي ،نياز بهيک دستهبندكارادرحوزهدادهكاوی واضح
است.اخيراً بهمنظورافزايش دقتدستهبندی ،استفادهازآنتولوژی لغوی بهعنوانمرجعخارجي و
نيز استخراجدانش از متوندرفرآيند دستهبندی ،مطرح شدهاست؛ از اين رو ،هدف از انجام اين
پروژهارائهوپيادهسازی سيستمدستهبندیخودكاراسنادی استكهآنتولوژیلغویفارسنترادر
عملياتدستهبندیداخلمينمايد.اينامرمنجربهافزايشاوزانكلماتمرتبطبادانشپيشزمينه
متن ميشود .راهکار پيشنهادی برای استفاده از آنتولوژی لغوی ،تمركز بر روی بردار مشخصهی
معناييرامحورفعاليتهایخودقراردادهاست؛تابدينوسيلهفرآينددستهبندیرابهبودبخشد.در
اين پروژه ضمن بررسي و مطالعهی روشهای بکارگيری آنتولوژی لغوی در فرآيند دستهبندی،
آنتولوژیلغویفارسنترابهمنظوراستخراجروابطمعنايياستفادهمينماييم.
در سيستم ارائهشده ،كليهی اجزاءتشکيل دهندهی سيستم دستهبندی شاملپردازشگرلغوی،
كاهندهیويژگي،انتخابكنندهیويژگي،وزندهيبهويژگيوطبقهبندیكننده اسناد ،لحاظشده-
است .در اين پروژه الگوريتم 

در بخش انتخاب مشخصه و روش وزندهي ويژگي نرمالشده

 TFIDFدربخشوزندهي بهكارگرفتهميشود .پيشازاعمالروشوزندهيبهمشخصهها،بردار
مشخصهمعناييبرایهركلمهكليدیتوسطمفاهيماستخراجشدهازآنتولوژیلغویفارسنت،ايجاد
ميشود .نتايج ارزيابيهای انجامشده نشاندهندهی بهبود قابل توجهي در كارايي و دقت الگوريتم
دستهبندیبابکارگيریآنتولوژیلغویفارسنتاست .

واژههای کلیدی :دستهبندیمتونفارسي،آنتولوژیفارسنت،بردارمشخصهمعنايي،عمليات
رفعابهام،روابطمعنايي،روشاولينمفهوم.
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فارسی به کمک هستانشناسی فارسنت "،مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فنآوری
اطالعات (فرستاده شده).
 .2حمید حسنپور ،صبا سادات مدنی" ،دستهبندی خودکار اسناد فارسی به کمک
هستانشناسی فارسنت "،یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران ،دانشگاه
خوارزمی  -تهران 9 ،و  11اسفند ( 1991در حال داوری).
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م

فصل اول

 -1مقدهم

1

مقدمه

فصل اول

 -1-1مقدمهای بر دستهبندی متون
امروزه سازمانها روزانه با حجم عظيمي از اسناد و نامهها روبهرو هستند كه بصورت ديجيتالي
ايجاد،نگهداریوارسالميشوند.مسلماًذخيرهسازیودستهبندیدستيايناسناد،باتوجهبهتعداد
زيادآنها،زمانبروغيرمنطقياست.درمقابلِ مديريتوبايگانيدستي اسناد،ذخيرهسازیوبازيابي
ديجيتالي،منجربهكاهشزمانوهزينه ميگردد.درراستایمديريتديجيتالياسناد،دوعمليات
ذخيرهسازیوبازيابيآسانومؤثر،نقشكليدیدارد.طبيعتاًذخيرهسازیاسنادزمانيکهنتوانآنهارا
بازيابينمود،بيارزشخواهدبود.طبقهبندیاسناد،فرآيندبازيابيويافتناطالعاتمرتبطراتسهيل
ميبخشد .
طبقهبندیاسنادبراساسوجودياعدموجودناظربهدوگروهتقسيمميشود.درگروهاول ناظر
برایطبقهبندیوجوددارد .درفازآموزشِ اين طبقهبندی ،ازدادههایآموزشيكهدستهیآنهااز
پيشتعريفشدهاست،برایيادگيریاستفادهميشود.طبقهبندیدراينفازبااستفادهازتعميمياز
هردسته ،ميتوانداحتمالتعلقهرسندمربوطبهمجموعهآزمايش رابههريکازدستههامحاسبه
نمود.درانتهاسندآزمايشيبهآندستهایتخصيصمييابدكهبيشتريناحتمالتعلقرابهآندارد .
درگروهدوم،اسنادبادستههایازپيشتعريفشدهدردسترسنيست .دراينحالتوظيفهی
طبقهبند يافتن يک ساختار درون مجموعه اسناد است .در اين عمليات سعي ميشود تا دادهها به
گونهای به خوشهها تقسيم شوند كه شباهت بين دادههای درون هر خوشه حداكثر و شباهت بين
دادههایدرونخوشههایمتفاوت،حداقلشود.مفهومخوشهبهمجموعهایازدادههااتالقميشود
كهبهيکديگرشباهتدارند.طبقهبندیدرحضورناظررادستهبندی1ودرصورتعدمحضورناظررا
خوشهبندی2مينامند .

Classification
Clustering

2

1
2

مقدمه

فصل اول

از مسائل اساسي در سيستم طبقهبندیكنندهی اسناد ،نمايش اسناد است .دادهی متني برای
برنامههایكامپيوتریتنهايکنمايشرشتهایاستكههيچبارمعناييندارد[.]1نمايشاسنادتاثير
بسياری بر وزندهي به مشخصات و دقت طبقهبندی دارد .در اغلب سيستمهای طبقهبندی اسناد
روابط معنايي و وابستگي ميان مشخصاتِ اصلي سند ناديده گرفتهميشود .استفاده از مدل دادهای
هستانشناسي(1آنتولوژی)واژهایميتواندبرمحدوديتهایناشيازمقايساتبرپايهیشکلظاهری
مشخصاتفائقآيد؛همچنينبااستفادهازآنتولوژیميتواندانشپيشزمينهاسنادونيزروابطميان
مشخصاترااستخراجنمود[]1؛لذانيازبهمطالعهوتحقيقدرراستایبکارگيریدانشمعناييلغات
درمتونفارسي،احساسميشود.

 -2-1مختصری از کارهای انجامشده
بازهیوسيعيازالگوريتمهاقادرندالگوهاینوعدادهی متني رايادگيرند.الگوريتمهایيادگيری
ماشينيمتفاوتيدردستهبندیمتونبکاررفتهاندكهازاينبين،ميتوانبهشبکههایعصبي[،]3,2
ماشينهای بردار حامي ]4[ 2و الگوريتم نزديکترين همسايه ]5[ 3اشاره نمود .هر كدام از روشها
دارایمزاياومحدوديتهاييدردستهبندیاسنادهستند .
گسترهی وسيعي از روشها برای دستهبندی اسناد بکار رفتهاند كه با سه ويژگي ( )1ساختار
مشخصه)2(،متدانتخابمشخصهو()3دستهبندمورداستفاده،ازيکديگرمتمايزميشوند[ .]6
در مرجع [ ]7بهمنظوررفعمشکالتيازقبيلبُعدباال،نامتراكمبودنفضایمشخصهوغيركارا
بودندستهبندهایمتندرزمينههایتخصصي،ازآنتولوژیدامنهاستفادهشدهاست.عالوهبراستفاده
ازآنتولوژیدامنهبهعنواندانشپيشزمينه ،ازتکنيکشاخصگذاریمعناييپنهان 4جهتكاهش
بردارمشخصهوافزايشكارايياستفادهشدهاست .

1
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)Support Vector Machines (SVM
3
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4
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درمرجع[]1ابتداعباراتبهموابستهوهمرويداداستخراجشدهوسپسبااستفادهازآنتولوژیاين
عباراتبهمفاهيمتبديلگشتهومدلفضایبرداربااوزانجديدبروزميشود.اينبروزرسانيبراساس
اطالعاتمعنايي استخراجشدهازآنتولوژی،بهبودقابلتوجهيدرمقايسهباروشكيسهیلغات 1با
طرحوزندهي TFIDFنشاندادهاست.در مرجع [ ]8معنایهردسته،بامفهوم برچسب 2هردسته،
توسطآنتولوژیلغویوردنت 3تفسيرميشودووزنهرعبارتتوسطشباهتمعناييآنعبارتبه
برچسب دستهها محاسبه ميشود .در مرجع [ 6 ،]9طرح در دستهبندی اسناد توسط آنتولوژی
پيشنهاد شدهاست كه در اين طرحها از گسترش كلمات توسط آنتولوژی با روابط "هممعني" و
شباهتمعناييبخشهایگفتار4استفادهشدهاست.بهتريندقتدراينپژوهشبرابر%92/3استكه
حاصلطرحياستكهشباهتمعناييراتنهابرایاساميدرنظرگرفتهاست.

 -9-1دستاوردهای پژوهش
ازدستاوردهایاينپژوهشميتوانبهمواردزيراشارهكرد :
 اعمالدانشمعناييخارجي:دراينپاياننامهازآنتولوژیلغویفارسنتبهمنظوراعمالدانش
معنايي استفاده شدهاست .با استفاده از آنتولوژی لغوی فارسنت ،روابط معنايي ميان كلمات
كليدیازجملهرابطهیهممعناييوشمول،استخراجميشود.
 بهبود طرح وزندهي به كلمات كليدی :با استخراج مفاهيم در ارتباط با كلمات كليدی ،تعداد
حضوراينمفاهيمدرمتنافزايشمييابدواينامردرطرحوزندهياثرمثبتميگذارد.
 بهبودروشرفعابهام:دراينپاياننامه،بااعمالتغييراتبرروشرفعابهام«اولينمفهوم»،بهبود
قابلتوجهيدرنتايجبدستآمدهاست.
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 -4-1ساختار پایاننامه
اينپاياننامهدرادامهشاملبخشهایزيرخواهدبود :
در فصل دوم به تعريف مفاهيم ،مشکالت و مراحل دستهبندی خودكار اسناد پرداختهميشود؛
همچنيندراينفصلآنتولوژیلغویتعريفشدهونمونههاييازكاربردآن دردستهبندیخودكار
متونشرحدادهميشود .درفصلسوم،مراحلمعماریپيشنهادیجهتدستهبندیاسنادفارسيبا
استفاده از آنتولوژی لغوی فارسنت بيان ميگردد .فصل چهارم دربردارندهی نتايج و ارزيابيهای
تجربيحاصلازمعماریپيشنهادیاستودرنهايتفصلپنچمبهنتيجهگيریوبيانكارهایآينده
اختصاصدادهشدهاست.

 -5-1نتیجهگیری
در اين پاياننامه برآنيم كه دستهبندی خودكار اسناد فارسي را مورد بررسي قرار داده و روشي
جديدبهمنظوربهبوددردقتنتايجحاصلازدستهبندی،ارائهدهيم.روشپيشنهادیسعيدربهبود
دقتوكاراييفرآينددستهبندیاسنادفارسيبااعمالدانشخارجيدارد .
دراينفصلبهمروریبركارهایگذشته،دستاوردهایپاياننامهوكلياتمطرحدردستهبندی
خودكاراسنادپرداختهشدهاست.درفصولآتي،بيشتربهجزئياتوماهيتاصليمسألهميپردازيم .
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 -1-2مقدمه
دراينفصلابتدابهتعريفمفهومدستهبندیاسنادپرداختهوسپساهميتولزومدستهبندیو
نيز كاربرد آن در زمينهی يادگيری ماشين بيان ميشود .دستهبندی اسناد دارای مشکالت و
محدوديتهايياستكهدراينفصلدرحوزهیعموميونيزدرحوزهینگارشزبانفارسي بهآنها
پرداختهميشود .درادامهمراحلوگامهایالزمدرسيستمدستهبندیخودكاراسنادموردبررسي
قرارميگيرد.اينفصلباتعريفآنتولوژیوكاربردآندردستهبندیخودكاراسنادبهپايانميرسد .

 -2-2دستهبندی اسناد
دستهبندی خودكار اسناد از مهمترين روشها برای مديريت دانش در نسل اطالعات است [.]1
دستهبندیخودكاراسنادبهعنوانيکيازراهکارهایاستخراجداده،سعيدرسازماندهيوتخصيص
دادهایمتنيبهكالسهایمجزادارد.دراينفرآيندبراساسدادههایتوزيعشده،مدلاوليهایايجاد
ميگردد و سپس اين مدل برای طبقهبندی اسناد جديد مورد استفاده قرار ميگيرد .دستهبندی
خودكارنقشمهميرادربسياریازكاربردهایمديريتاطالعات،وظايفبازيابيواستخراجاطالعات
دارد .

 -9-2تاریخچۀ دستهبندی اسناد
سابقه استفاده از دستهبندی خودكار اسناد به دستههايي با موضوعات مشخص ،به سال 1962
بازميگردد [ .]12تا اواخر دههی  82ميالدی رويکرد اصلي برای حل اين مسئله ،مهندسي دانش
دستهها بصورت خودكار بوده؛ بدين معنا كه مجموعهای از قواعد ساختهشده بصورت دستي،دانش
تخصصيدرموردنحوهی طبقهبندیاسنادراكدگزاریميكردند.معروفترينسيستمدرايندسته،
سيستم كانسچر 1است كه بوسيله گروه كارنگي برای خبرگزاری رويترز 2ساخته شدهبود [ .]11در
شکل ( )1-2نمونهای از قوانين مورد استفاده در سيستم كانسچر را مشاهده مينماييد .سيستم
Kanscher
Carnegie Group for Reuters News Center
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كانسچربهحضورفردخبرهبهمنظوراستخراجقوانينكاملازمتونيکدستهوبههنگامبروزرساني
دستههاوابستهبود .



شکل( )1-2کالسبندی متنی بر قوانین برای دستۀگندم

در دههی  92با توليد و دسترسي به اسنادِ برخط (آنالين) ،1دستهبندی خودكار اسناد شاهد
پيشرفتهایشگرفيبود؛ ازاين رورهيافتهایجديدترمبتنيبريادگيریماشين،جايگزينروش-
هایقديميشدند.دراينرويکردهاروندكلياستقراييبدينشکلاستكهيکدستهبند،بصورت
خودكارتوسط"يادگيری" ازمجموعهایازاسنادكهازقبلدستهبندیشدهاند،ساختهميشود.از
مزايایاينروشها،استقاللآنهاازدامنه،صرفهجوييدرنيرویانسانيوافزايشكاراييبود[ .]12

 -4-2اهمیت و لزوم دستهبندی خودکار اسناد
دستهبندی اطالعات بصورت دستي ،بسيار وقتگير و نيازمند دانش افراد خبره در زمينههای
تخصصياست،درحاليکهحضورودسترسيبهاينافراددرتمامساعاتشبانهروزامکانپذيرنخواهد-
بود.بايدتوجهداشتكهبرچسبگزاریمتونبراساسدانشوتجربهیفردیبدونخطانخواهدبودو
نيز در صورت اعمال تصميمات چند فرد خبره در حين فرآيند دستهبندی ،سيستم بدليل تفاوت
تصميماتافرادمختلف،دچارناسازگاریميگردد .درحوزهیاسنادمتني،بدليلحجمزيادايننوع
داده ،دستهبندی بصورت دستي تقريبا غيرممکن است؛ لذا به منظور صرفهجويي در زمان ،هزينه،
نيرویانسانيوازطرفيافزايشدقتوكارايي،درسالهایاخيربهروشهای دستهبندیخودكار
رویآوردهشدهاست .
Online
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 -5-2کاربردهای دستهبندی خودکار اسناد
دستهبندیخودكاراسنادكاربردهایمتنوعيداردكهدرادامهبهگروهبندیآنهاپرداختهميشود.
الزمبهذكراستكهاينگروهبندیمرزمشخصينداشتهوبرخيازاينگروههابايکديگرهمپوشاني
دارند[ .]13


شاخصبندی 1برایسيستمهایبازيابياطالعات:در سيستمهایبازيابياطالعات،برایهر

متنيکياچندكليدواژه(عبارتكليدی) كهمحتوایآنمتنراتوصيفميكند،تعيينميشود.
اينكليدواژههامتعلقبهمجموعهلغتنامهایكنترلشدهبهاصطالحگنجواژههستند.اغلباينگنج-
واژههاساختاریسلسلهمراتبيِ موضوعي 2دارند (مانندگنجواژهناسا 3برایمرتبسازیمسائلفضايي
وياگنجواژهمش 4برایمسائلپزشکي).ازآنجائيکه عملياتتعيينكلماتگنجواژهها ،توسطافراد
شاخصبندخبرهصورتميگيرد،فعاليتيبسيارپرهزينهاست.اگرورودیهادرلغتنامههایگنجواژه،
بصورت دستهها ديده شوند ،آنگاه شاخصبندی متون را ميتوان مثالي از دستهبندی دانست و از
تکنيکهایدستهبندیاسنادبدينمنظوربهرهبرد.


سازماندهي متون :سازماندهي متون و بايگاني برای مقاصد شخصي ،سازماني و ...توسط

روشهایدستهبندیخودكار اسنادامکانپذيرميباشد.برایمثالدرورودیتحريريهی يکروزنامه،
تبليغاتوآگهيهابرایانتشاربايدتحتگروههایخدماتعمومي،فروش،خريد،درخواستكارو...
دستهبندیشدهباشند.بدينمنظور،اينحجمزيادازآگهيهاتوسطسيستمهایخودكاریكهدسته-
هایمناسبرابرایهركدامازآگهيهاانتخابميكند،انجاممييابد.همچنيندرايننوعكاربرد
ميتوانبهبايگانيخودكارمقالههایموجوددر روزنامههاتحتعناوينمتفاوت و ياگروهبندیمقاله-
هایكنفرانسياشارهنمود[.]14

1

Indexing
Thematic Hierarchical Thesaurus
3
NASA Thesaurus
4
MESH Thesaurus
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فيلتركردن متون :فيلتركردن متون بر روی رشتهای از متنهای ورودی كه توسط يک

توليدكنندهی اطالعات برای يک مصرفكنندهی اطالعات بصورت غيرهمزمان توزيعميشود ،اعمال
ميگردد [.]15بهعنوانمثالدرتلکسهایخبری،توليدكنندهی خبر ،يکخبرگزاریاستواخبار
را برای يک مصرفكنندهی خبر كه يک روزنامه است ،ميفرستد [ .]11در اين حالت سيستم
فيلترگذاری بايد از دريافت خبرهايي كه برای گيرنده جذاب نيستند ،جلوگيری كند .فيلتر نمودن
متونراميتوانبهشکليکعملدستهبندیمتندرنظرگرفتكهمتونرابهدودستهیمرتبطو
نامرتبطدستهبندیمينمايد.
عالوه بر موارد ذكرشده ،يک سيستم فيلتر ميتواند متون را به دستههای موضوعي مورد نظر
مصرفكننده نيزدستهبندیكند.دراينكاربرد،سيستمفيلترميتوانددرسمتتوليدكنندهويادر
سمتمصرفكنندهباشد.اگرسيستمفيلتردرسمتتوليدكنندهباشد،متونرابهنحویكهموردنظر
مصرفكنندگاناست،توزيعميكند.بدينمنظورسيستمبرایهرمصرفكنندهيکنمايه1منحصربه
فردتوليدكردهومرتباًآنرابروزمينمايد.اگرسيستمفيلتردرسمتمصرفكنندهباشد،ازدريافت
مطالببيربطبهمصرفكنندهجلوگيریميكند.دراينحالتتنهايکنمايهموردنيازاست.نمايه
توسطكاربرمقداردهياوليهشدهوبااستفادهازاطالعاتبازخوردیازكاربر(صريحوياغيرصريح)،
بروزميشود[.]16اينمسألهرافيلترتطبيقپذيرمينامند.


رفعابهام:عملياترفعابهامدربسياریازكاربردها،همچونپردازشزبانطبيعيوشاخص-

بندیمستنداتبااستفادهازترجيحنقشكلمهبرخودكلمهدرحوزهبازيابياطالعاتموردتوجه
است.دردستهبندی،تکراركلمهدرزمينه،بهعنوانمتنونقشكلمهبهعنواندستهديده ميشود
[.]18,17


دستهبندی سلسله مراتبي صفحات وب :دستهبندی سلسله مراتبي صفحات وب منجر به

افزايش كيفيت پرسوجو برای موتورهای جستجو ميگردد .در اين كاربرد ،روشهای دستهبندی
Profile

12

1

فصل دوم

معرفی مفاهیم دستهبندی خودکار متون و مروری بر کارهای گذشته

مبتنيبردسته1انتخابميشوند؛چراكهاجازهاضافهكردندستههایجديدوياحذفدستههایبي-
مصرفراامکانپذيرمينمايند[.]21-19
ازديگركاربردهایدستهبندیمتونميتوانبهدستهبندیگفتاریكهدرواقع تركيبيازدسته-
بندی متون و تشخيص گفتار است [ ،]23 ,22دستهبندی متون چندرسانهای 2از طريق عنوانهای
متني[،]24تشخيصنويسندهبرایمتونادبياتينامشخص[،]25تشخيصزبانبرایمتونيكهزبان
آنها مشخص نيست [ ،]26تشخيص خودكار جنس متن [ ]27و رتبهبندی خودكار كيفيت نوشتار
[]28اشارهنمود .

 -6-2مشکالت دستهبندی
در اين بخش به بررسي و تحليل مشکالت عمومي دستهبندی خودكار متون پرداختهشده و در
ادامهمشکالتخاصيكهنگارشزبانفارسيدرحيندستهبندیمتونايجادميكند،مطرحشده-
است .
 -1-6-2مشکالت و محدودیتهای دستهبندی اسناد
دراينبخشدرابتدابهمحدوديتهاینمايشاسناد،بهعنوانيکپيشپردازشبرایدستهبندی
اسنادميپردازيم.اسنادميبايستازنسخهی متنيبهيکبردارمشخصه،تبديلگردند .اينفرآيند
منجربهكاهشپيچيدگياسنادوسهولتدرمديريتآنهاميگردد[ .]6روشرايجبهمنظور نمايش
اسناد"مدلفضایبرداری"3است،كهبصورتگستردهایدردستهبندیاسنادمورداستفادهقرارمي-
گيرد[.]29,7,6مدلفضایبرداری،هرسندرابهعنوانيکبردارمشخصهازعباراتدرونسندكه
شامل وزنهای آن عبارات است ،نشان ميدهد .اين روش را از آنجائيکه هركلمهرا به عنوان يک
مشخصه در نظر ميگيرد ،روش كيسه لغات مينامند .اين روش نمايش اسناد دارای عيوبي مانند

1

Category-based Text Classification
Multimedia Document Categorization
3
)Vector Space Model(VSM
2
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باراتدروناسناداست.درشکل()2-2

ناديدهگرفتنوابستگيميانعباراتوعدمتوجهبهساختارع
يکنمونهازايننمايشسندبصورتمدلفضایبرداریمشاهدهميشود.
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شکل( )2-2مدل فضای برداری

درحينساختيکسيستمدستهبندیمتونفارسي ،مسائلومشکالتيوجوددارندكهبرخياز
آنهادربيشترزبانهابروزميكنندوبرخيديگرخاصزبانفارسيهستند .طراحي سيستمدسته-
بندیاسنادبصورتآماریوبراساسظاهركلمات،بامشکالتزيرمواجهاست :
 .1باالبودنبُعدفضایبردارمشخصه:ويژگيبارزمتن،باالبودنبعدبردارهاینمايشمشخصههای
آن است .اين مشکل عالوه بر زمانبر بودن ميتواند منجر به"بيش يادگيری "1در اين سيستم
گردد[ .]32
 .2عدمتوجهبهدانشپيشزمينهوقالبمعناييمتون:دخالتفهمانسانيازلغاتومدلسازیآنبه
منظوردستهبندی ،مشکلديگریاستكهبايدبرایساختيکسيستمدستهبندیمتونحل
گردد؛چراكهنميتوانصرفاًبهمعيارهایآماریبرایدستهبندیاتکانمود[.]32
 .3عدمتوجهبهارتباطاتميانكلمات:كلماتدركاربردهایمتفاوت،معانيمتفاوتيخواهندداشت
كهاينمسئلهدرحينفرآينددستهبندیايجادمشکلخواهد كرد.همچنينممکناستكلمات

Overfitting
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بهكلماتقبلوبعدخودوابستهباشندوهمراهياينكلمات،معانيآنهاراتغييردادهودركارايي
دستهبندیايجاداختاللنمايد .
به منظور حل مشکل بعد باالی مدل فضای برداری در دستهبندی اسناد ،روشهای بسياری به
منظور كاهش بعد فضای مشخصه مورد بررسي قرار گرفتهاند [ .]32 ,31 ,7ميتوان رويکردهای
كاهشبعدرادردوگروهدستهبندینمود :


انتخابعبارات:دراينروشيکمجموعهازعباراتبرمبنایتئوریاطالعاتياويژگيهای

آماریازمتونانتخابميشود.اينرهيافترا"فيلتركردن"مينامندچراكهعباراتبيربطازعبارات
استخراجشدهفيلترميشوند[.]33


استخراجعبارات:دراينرويکردعباراتازطريقتابعتبديلخاصيبهيکفضایمشخصهی

جديد منتقل ميشوند .اين روشها با ايجاد عبارات تركيبي جديد از مجموعه اصلي ،يک فضای
مشخصهجديدساختهوسعيميكنندتاباانجامجايگزينيكلماتبامفاهيمشان،بعدفضایعبارت
راكاهشدهند[.]12
برایحلمشکالتينظير عدمتوجهبهدانشپيشزمينهوقالبمعناييمتون و نيز عدمتوجهبه
ارتباطات ميان كلمات ،رويکردهای متفاوتي از جمله استفاده از شاخصگذاری معنايي پنهان و نيز
استفاده از آنتولوژی پيشنهاد شدهاست .در ادامه در بخش  -2-8-2كاربرد آنتولوژی واژهای را به
منظوررفعمحدوديتهایذكرشدهارائهشدهاست .بيشترتحقيقاتدرحوزهدستهبندیخودكار اسناد
ومتون،درراستایحلمشکالتمطرحشدهوغلبهبرآنهااست .
 -2-6-2مشکالت در متون فارسی
دراينپروژههدفاصلي ،طراحيسيستميبهمنظوردستهبندیاسنادفارسياست.بدينجهت
دراينبخشبهبررسينگارشزبانفارسي،مشکالتمطرحِدستهبندیمتونزبانفارسي،انواعلغات
فارسيوساختارآنميپردازيم .
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زبان فارسي از دستهی زبانهای هندی-اروپايي است .زبان فارسي همانند زبان انگليسي دارای
ريختشناسي1وندافزایاست،بدينمعنيكهازپسوندهاوپيشوندهابهمنظورتغييردرمعنيلغات
استفادهميكند؛اماپيچيدگيهایذاتيبيشترینسبتبهزبانانگليسيدارد .
در نگارش فارسي كاراكترها بسته به موقعيت خود ،شکلهای مختلفي دارند .مانند" غ" كه در
"غني" و"تيغ" بهيکشکلنوشته نميشود.نوشتارفارسيبهواژکهایخاصياجازهميدهدتا
بصورتوندآزادويابصورتواژکپيشينظاهرشوندمانند"مي" كههمبصورت"ميشوند" وهم
بصورت"ميشوند"ميتواندنوشتهشود.دررسمالخطفارسيبرخيازكلماتبطورذاتيجداازيکديگر
نوشتهميشوندمانند"بينالمللي" .
مسائلفوقمنجربهايجادمشکلدرحينتشخيصمرزلغاتميگردد .عالوه برمواردذكرشده
عدمنوشتنواكههادرنوشتارفارسيمنجربهايجادابهامدرفرآينداستخراجويژگيميگردد.برای
مثال"مرد"باتلفظ""mardوكلمه"مرد"باتلفظ""mordماننديکديگرنوشتهميشوند .
در زبان فارسي برای تركيب افعال ،معموالً از كَردهايي مانند "خوردن"" ،كردن"" ،دادن" و
"زدن" بهمنظورتغييردرمعنایافعالاستفادهميشود.به عنوانمثالدرفعل"زمينخوردن"،نه
تنهامشکلتشخيصمرزكلمهواستخراجويژگيمطرحاست؛بلکهكرد"خوردن" درمعنایاصلي
خودبکارنرفتهومشکلابهامنيزايجادميگردد .
افعال در زبان فارسي بسيار پيچيدهتر از زبان انگليسي هستند .فعلها ميتوانند به لحاظ زمان،
شخص،شمارونفي ،صرفشوند.بنابراينيکفعلممکناستتركيبيازتمامصرفهاباشد؛ مانند
"ديدمش"كهبهمعني"مناوراديدم"است .
برخي از كلمات نيز از بن فعل ساخته شدهاند؛ لذا اولين گام برای استخراج ريشه در اين نوع
كلمات ،دستيابيبهبخشواژگانيكلمهاست.برایمثالميتوانريشهكلمه"شنونده" راباحذف
پسوند"نده"استخراجنمود.درحالتكلي،استخراجحالتدستوریكلمه،بهدليلوجودحالتهای
Morphology
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بيقاعدهدشواراست.مصدرهایباقاعدهدرزبانفارسيبه"–َن" ختمميشوندوبنماضيفعلدر
حالتباقاعدهباحذف "ن" ازمصدرقابلبازيابياست.همچنيندرحالتهایباقاعدهباحذف"د"،
"ت""،اد" و"-يد" ازبنماضيميتوانبهبنمضارعرسيد.بهافعاليكهبنماضيآنهاتوسط
قواعد و الگوهايي قابل استخراج است ،قياسي ميگويند .مثالهايي از مصدرهای باقاعده و بنهای
شاندرجدول()1-2مشاهدهميشود .

ماضيومضارع
درمقابلافعال قياسي،افعاليمانند"گفتن""،زدن""،ديدن""،رفتن""،شنيدن" وجوددارند
كهبرایرسيدنبهريشهآنهاهيچالگویخاصيقابلاستفادهنيستوتنهابرمبنایشنيدنميتوان
بهريشهآنهادستيافت،بهايندستهازافعال"سماعي"گفتهميشود .
جدول( )1-2مصدرهای باقاعده و بن فعل
حالت با قاعده
بن مضارع

وند

بن ماضی

مصدر

آور،خور 

د

آورد،خورد 

آوردن،خوردن 

افت 

اد 

افتاد 

افتادن 

كش،بر،پر 

-يد 

كشيد،بريد،پريد 

كشيدن،بريدن،پريدن 

درفارسيبرایجمعنمودنكلماتازپسوند"ها" و"ان" استفادهميشودوبرایكلماتعربي
ازپسوندهای"ات""،ون" و"ين" استفادهميگردد.ازپسوندهایجمععربيبصورت محدودبرای
كلماتخاصنيزاستفادهميشودواغلبدرمعناييغيرازمعنایجمعحالتمفردخودكاربرددارد،
مانند "تبليغات" و "تاسيسات" كه به معني جمع "تبليغ" و "تاسيس" نيستند .در جدول ()2-2
مثالهاييازپسوندهایجمعدرزبانفارسيرامشاهدهمينماييد .
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جدول( )2-2پسوندهای جمع
اسم در حالت جمع

پس وند

پسرها،كتابهاخانهها

ها

جوانان،دانشآموزان،درختان

ان

مشکالت

ات

معلمين،محصلين

ین

روحانيون

ون

دستهیديگرازپسوندهاشامل ”م““ ،ت““ ،ش““ ،مان““،تان“و”شان“ ميباشندكهبينفعلو
اسممشترکهستند.اينوندهابرایاسمهانقشاضافيرادرتركيبمضاف-مضافاليهبازیميكنند،
درحاليکه برای افعال نقشضمائر مفعولي را دارند .برای مثال در "كتابش""،كتاب" اسمو "ش"
مضافاليه آن است و در "ديدمش"" ،ديد" فعل ماضي ساده و "ش" نقش ضمير مفعولي را دارد
[ .]12
باتوجهبهمواردذكرشده ،دركلاهممشکالتپردازشمتونفارسيدرچنددستهزيرخالصه
ميشود :
 .1مشکلتشخيصمرزكلمات(مسألهیشيوههاینگارشمتفاوت)
 .2مشکلتشخيصمرزگروههایاسمي(مسألهكسرهیاضافهنامرئي)
 .3ازدستدادناطالعاتگويشي
 .4مسألهابهام
 .5افعالمركبواصطالحات
 .6معناشناسيومشکالتتحليلمعنايي 
عدم وجود منابع زباني مناسب و كافي برای زبان فارسي از جمله واژگان معنايي با اتصال به
آنتولوژی ،به مشکالت تحليل معنايي زبان فارسي در حين عمليات دستهبندی ،دامن ميزند .در
16
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سالهایاخيرتالشهاييدراينزمينه،بهمنظورساختآنتولوژیزبانفارسيانجامگرفتهاستكهدر
بخش-6-8-2خواهدشد .

مواردذكرشدهازساختارزبانفارسيتنهابخشيازپيچيدگياينزبانرانشانميدهد.توجهبه
تماماينحاالتبه منظورقطعهبندی،ريشهيابيونيزدستهبندیمتونفارسيمنجربهافزايشبار
محاسباتيونيززمانمصرفيميگردد .

 -7-2مراحل دستهبندی
متونورودیبهسيستمدستهبندیاسناد،بهمنظورقرار گرفتندردستههایمربوطه،مراحليرا
طي ميكنند كه در شکل زير شمايي كلي ازآنها مشاهده ميشود .در اين بخش ،ابتدا به تعريف
كلماتكليدیولزوماستخراجخودكارآنپرداختهوسپسدرادامههريکازمراحل شکل()3-2
تشريحخواهدشد .
ارزيابي


دستهبندی
وزندهي



پردازشلغوی 


حذفلغاتغيرضروری





ريشهيابي

استخراج
کلمات کلیدی

پيشپردازش

خالصهسازی

سادهسازی

شکل( )3-2مراحل دستهبندی خودکار اسناد 
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 -1-7-2استخراج کلمات کلیدی
كلمات كليدی مجموعهای از لغات در يک سند هستند كه شامل مضمون اصلي متن بوده و
بيشترين توصيف را از محتوای سند فراهم ميآورند [ .]34فرآيند استخراج كلمات كليدی از
مستندات ،يکي از عمليات مهم در كاربردهايي نظير خوشهبندی ،دستهبندی ،استخراج اطالعات
معناييوموتورهایجستجواست.كلماتكليدینکاتاصليمتنراتوصيفميكنند؛بنابراينمي-
توانند به عنوان ابزاری به منظور اندازهگيری شباهت مستندات در فرآيند دستهبندی مورد استفاده
قرارگيرد .كلمات كليدی در عمليات دستهبندی اسناد به دو صورت استاتيک ودايناميک استخراج
ميشوند.دربرخيازمراجعهمانندمرجع[،]35خصوصاًاگرحيطهیمتونموردنظرمشخصباشد،
بادرنظرگرفتنمجموعهای ازكلماتكليدیوجستجودرمتون،استخراجكلماتكليدیصورت
گرفته و دستهبندی انجام ميپذيرد .اما اگر معماری سيستم دستهبند مورد نظر را برای حيطهی
خاصيطراحينکردهوخاصيتعموميتمطرحباشد،كلماتكليدیميبايدبصورتدايناميکازخود
متوناستخراجگردد .
كلماتكليدیدردوگروهطبقهبندیميشوند[ :]36


كلماتكليدیتابعي(غيرمفيد):ايندستهازكلماتكليدیبرایكلماتدستوریيامرتبط

بازباناستفادهميشوندوارتباطكميبامحتوياتسنددارندوميبايستحذفشوند .


كلمات كليدی آموزنده :برخالف دستهی اول اين دسته از كلمات كليدی ،ارتباط قوی با

محتوياتسندومعنایمتندارد .
مرزبينايندونوعكلمهواضحودقيقنبودهوميتوانمرزفازیبرایآناستخراجنمود[ .]37
درحالتكليسهروشمتداولبهمنظوراستخراجكلماتكليدیوجوددارد :
 .1روشهایمبتنيبروزندهي:طرحهایبسياریبرایوزندهيبهكلماتدرمستنداتوجود
داردكهازپركاربردترينآنها روش  TFIDFميباشدكهدراينروشميزانتکراريکكلمهدريک
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مستند،درمقابلتعدادتکرارآندرمجموعهاسناددرنظرگرفتهميشود؛اينروشدرادامهدربخش
-5-7-2تشريحخواهدشد.
 .2روشهای يادگيری ماشين :در اين روشها ،فرآيند استخراج كلمات كليدی به عنوان يک
مسئلهی دستهبندی كلمات به دو دسته كليدی و غيركليدی در نظر گرفتهميشود .ابتدا توسط
مجموعهای از سندهای آموزشي و كلمات كليدی مشخص ،دستهبند آموزش ديده و سپس كلمات
كليدیرابرایاسنادجديدازكلماتغيركليدیمتمايزميكند.اينروشهادارایانعطافپذيریبااليي
هستند[.]38درمرجع[]39يکمدليادگيریبيزبدينمنظورساختهشدهاست.
 .3تركيب روشهای آماری و زبانشناختي :به منظور داشتن نتايج قابل قبول ،تنها به اطالعات
آماری برای استخراج كلمات كليدی نميتوان استناد نمود؛ چرا كه اطالعات آماری بدون توجه به
اطالعاتزبانشناختيناقصبودهومنجربهكاهشدقتسيستمميگردد.برایمثالكلماتنامطلوبي
مانند "و"" ،از"" ،او"" ،است" و ...دارای تعداد تکرار بااليي در مستندات هستند ،درحاليکه تاثير
مثبتيدرفرآينداستخراجكلماتكليدی نداشته ودرنتيجهدقتسيستمدستهبندیخودكار اسناد
راكاهشميدهند.
 -2-7-2پیشپردازشها
پيش از استخراج كلمات كليدی و استفاده از آنها در فرآيند دستهبندی اسناد ،عمليات پيش-
پردازشمناسبباتوجهبهكاربردمعماریدستهبندیونوعمتونميبايدانجامپذيرد.عملياتپيش-
پردازشبستهبهكاربرد،ساختاردستهبندونوعمتونمورداستفاده،مراحلوگامهایمختلفيخواهد
داشت.دراينبخشسهگاماصليپيشپردازشكهدربسياریازمراجع مورداستفادهقرارگرفته-
است،مطرحميشود[ .]42,37
 -1-2-7-2پردازشلغوی
ابتداييترينمرحلهدرفرآينددستهبندیاسناد،شناساييمرزلغاتوجمالتدريکمتناست.
اين عمليات ممکن است در ديد اول بسيار ساده و در حد جداسازی توسط فاصله ،كاما ،نقطه و...
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باشد،اماپيچيدگيهایزبانفارسيكهدربخش-2-6-2ذكرشد،تعيينمرزكلماتدرزبانفارسي
راتبديلبهعملياتيدشوارمينمايد[ .]42-42
 -2-2-7-2حذفلغاتغيرضروری
درحوزهیبازيابيمتن،لغاتيراكههيچاطالعاتيدربرندارندبه"لغاتايست"1ميشناسند.اين
لغاتازنظرآماری،فركانسحضورباالييدارند،امادارایبارمعنايينبودهوبههميندليلدردسته-
بندیمتنمنجربهكاهشدقتنتايجحاصلهميشوند.بهطورمثالدرزبانانگليسي ،لغاتايست
شامل  this ،theو ...هستند .اگر اين لغات در زمان وزندهي حذف نشدهباشند ،بخش زيادی از
شاخصهاشاملميشوند .ايندرحالياستكهاينلغاتهيچبارمعناييندارند .اينكلماتكهدر
متنپرتکرارهستند،وزنباالييبهخودگرفتهواثروزنكلماتديگرراكهدردستهبندیمهم بوده
ولي پربسامد نيستند ،كم ميكنند .حذف اين دسته از كلمات نه تنها منجر به كاهش بعد فضای
مشخصهميگردد،بلکهاثرنويزیاينكلماتدردستهبندیرارفعمينمايد.درحيناستخراجكلمات
اضافيبايدبهدامنهكلماتدراسنادونيزپيکرهمورداستفاده،توجهگردد[]43؛چراكهممکناست
برخيكلماتكهدريکدامنه،كلماتاضافيهستنددربرخياسنادبادامنهیديگردارایبارمعنايي
بودهودردستهبندیاثربخشباشند.پسازحذفلغاتايست،عملياتريشهيابيباهدفبرگرداندن
كلماتبهريشهخودانجامميشودكهمنجربهكاهشفضایمشخصهميگردد[ .]44زبانفارسينيز
مانندهرزبانطبيعيديگردارایلغاتغيرضروریاستكهدر مرجع[ ]45ودردوجدولفعلو
غيرفعلدردسترساست .
لغاتايستشاملحروفاضافه،بسياریازقيودوصفات،حروفربطوبرخيازافعالهستندو
همانطوركهذكرشدحذف ايندستهاز لغات درمضمونكليمتنتاثيرینميگذارند،بلکهحذف
آنهاازمتنمنجربهخالصهشدنوكوتاهترشدنمتنميگردد.در جدول()2-3تعدادیازافعال
اضافينشاندادهشدهاست .
Stop Words
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جدول( )3-2لیستی از افعال غیرضروری
حالت امری

زمان گذشته

مصدر

كن 

كرد 

كردن 

باش 

بود 

بودن 

شو 

شد 

شدن 

دار 

داشت 

داشتن 

خواه 

خواست 

خواستن 

گوی 

گفت 

گفتن 

ده 

داد 

دادن 

گير 

گرفت 

گرفتن 

آی 

آمد 

آمدن 

توان 

توانست 

توانستن 

ياب 

يافت 

يافتن 

آور 

آورد 

آوردن 


ازآنجائيکهممکناستدرمتنريشهیفعلحضورنداشتهودارایپسوندهاوپيشوندهاييباشد؛
لذاپسازمرحلهیريشهيابيميبايدگامحذفلغاتايستتکرارگردد.
 -3-2-7-2ريشهيابي
يکيازمهمترينمراحلدراستخراجكلماتكليدیازمتونفارسي،ريشهيابيكلمههاميباشد.
هدفازريشهيابيحذفاضافاتازكلمهورسيدنبهريشهاصليكلمهاست [.]46كاربردريشهيابي
تنهادردستهبندیمتوننبودهودرزمينههایيادگيریبدونناظرگرامر [،]47حذفوندهابرای
كاهش بعد و مسائل بازيابي اطالعات كاربرد دارد .از مشکالت ريشهيابي ميتوان به بيشريشهيابي
(توليدريشههاييكههيچمعناييدرزبانندارند)وكمريشهيابي(عدمامکانتوليدريشهبرایحاالت
استثناء)اشارهكرد[ .]48
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روشهایموجودريشهيابيبهسهدستهقابلتقسيماست :


ريشهيابهایجدولي 

ريشهيابهایجدوليسادهترينروشازجنبهپيادهسازیرانسبتبهديگرروشهایريشهيابي
داراهستند.دراينروشريشهكلماتدرجدولينگهداریشدهوبرایيافتنريشه،كلمهموردنظررا
ازجدولجستوجوكردهوريشهمتناظررامشخصميكند.درواقعاينروشيکعملجستجو
استكهمنجربهريشهيابيميگردد.اينروشبيشتريندقترانسبتبهديگرروشهادارا است؛ اما
دارایسرباربسيارزيادیاست .


ريشهيابيبهكمکروشهایآماری 

اينروشنيازمنديکمجموعهبزرگيازكلماتباساختهایمختلفاستوهرچهاينمجموعه
بزرگتر و كاملتر باشد ،اين ريشهياب بهتر عمل ميكند .در اين دسته از ريشهيابها ،با روشهای
آماری ،وندهاييكه دركلمهها تکرار شدهاند ،شناسايي ميگردد .بزرگترين برتری اين روشها عدم
وابستگي آنهابهزبانيخاصاست.بايدتوجهنمودكهوجودكلماتنادرستدرمجموعهمرجعِ اين
روشها،بركارايياينريشهيابهااثرمنفيميگذارد[ .]49


ريشهيابيبهكمکروشPorterوياشبيهبهآن 

ريشهيابپُرتر ]44,12[ 1ازشناختهشدهترينروشهایريشهيابيدرزبانانگليسياستكهبر
مبنایزبانشناسيودستهبندیكلمههابهكمکواجهاوهجاهاعملمينمايد.ميتوانروشهای
ريشهيابيبراساس قاعدههایزبانرادرادامههمينروشدانست.درروشهایايندستهازريشه-
يابها،بايدبهايننکتهتوجهنمودكهاگرماشينپذيرندهمتناهيبدينمنظورطراحيشودوسپس
برپايهآنپيادهسازیصورتگيرد،هموارهاينامکانوجودداردكهدرحينطراحي،قواعدیدرنظر
گرفتهنشود .ازاينرودرآخرميبايستاينقواعدرابهماشينپذيرندهمتناهيافزودكهاينامر

Porter
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منجربه تغييردر كد برنامه ميشود .بدين ترتيب روندنگهداری از برنامهريشهياب وگسترش آن
بسيارپرهزينهميگردد .
 -9-7-2خالصهسازی
سابقهی استفاده از سيستمهای خالصهسازی متونبه سال  1952بازميگردد .در ابتدا به دليل
كمبود كامپيوترهایقدرتمند و مشکالتدر زمينهی پردازش زبانهای طبيعي ،خالصهسازی تنها بر
ظواهرمتناعمازموقعيتجمله،عباراتاشارهو...تمركزداشت.ازسال 1972تکنيکهایهوش
مصنوعيبدينمنظورمورداستفادهقرارگرفتند.كوپيک1اولينالگوريتممبتنيبريادگيریراپيشنهاد
داد [ .]52اوعملخالصهسازیرابصورت يکمسئلهدستهبندیدرنظرگرفتودستهبندبيزينرا
برایتعيينجمالتيكهبايددرخالصهواردشود،بکاربرد.
خالصهسازیدردونوعبرایمتونقابلاعمالاست)1(:استخراججمالتمهمازمتناصليو()2
ارائهمضموناصليمتندرقالبجمالتجديد .
روشهایبکاررفتهدرخالصهسازیمتوننيزبهدودستهتقسيمميشوند :
 .1روشهایمبتنيبراطالعاتآماریمتنكهبهمنظورتعييناهميتجمالتمورداستفادهقرار
ميگيرند؛مانندروشلوهن2درمرجع[.]51دراينروشبههرجملهيکفاكتوراهميتدادهشدهو
سپسجمالتبابيشترينفاكتوراهميتبرایايجادخالصهنگهداریميشوند.
 .2روشهاييكهروابطبينبخشهایمختلفمتن،مفاهيمومعانيعباراترانيزموردتوجه
قرارميدهند؛مانندمرجع[]52كهروشينحوی/معناييبودهوتركيبيازدوروشزنجيرهایلغویو
نظريهگرافاست.دراينسيستمخالصهسازی ،پنجمعيارميزانشباهتجمالتبايکديگر،شباهت
جمالتباكلماتكليدیكاربر،شباهتجمالتباعنوان،تعدادكلماتمشابههرجملهووجودكلمات
اشارهدرجملهبرایامتيازدهيبهجمالتاستفادهشدهاست.روشهایايندستهازنظرپيادهسازی
دشوارترازدستهیاولميباشند.
Copic
Luhn
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 -4-7-2سادهسازی
سادهسازیازطرقمختلفيودركاربردهایمتفاوتيهمچونمراجع[]54-52بررویمتونانجام
ميگيرد.حذفكلماتهممعنيوتعميمكلماتازجملهرويکردهایمتداولدرزمينهیسادهسازی
هستندكهمنجربههمگونسازیمستنداتشدهوسببميشودكهمستنداتيكهدارایمضامين
مشابهيهستند،دارایكلماتكليدیتقريبايکسانيباشندودرنتيجهكاراييودقتسيستمدسته-
بندیخودكار متونراافزايشدهند.بهعنوانمثالدريکمجموعهازاسناد،دردستهی«ورزش»،
اسنادیدرزمينهیشناواسنادینيزدرزمينهبسکتبالوجوددارند.تعميمكلماتموجوددرايندو
دستهازاسناد،آنهارابهسمتيکمجموعهازكلماتريشهيعنيورزشسوقميدهد .
بايدتوجهنمودكهبرایاعمالروشهایسادهسازیبهطرقذكرشده،بهيکدانشپيشزمينهاز
لغاتدرزبانفارسينيازاست .يکيازروشهایتأمين دانشپيشزمينه اسناد ،استفادهازآنتولوژی
لغویاست.مدلدادهایآنتولوژیبهتفصيلدربخش-8-2توضيحدادهخواهدشد .
 -5-7-2طرحهای وزندهی
تعيينميزاناهميتويژگيوياوزنويژگينقشبسيارمهميدردستيابيبهشاخصبندیبا
كيفيتباالودرنتيجهدستيابيبهدستهبندیكارآمدايفاميكند.درمرجع[ ]55نشانداده شده-
استكهبازنمايياسنادبيشترازعملياتهستهدستهبندماشينهایبردارحامي،1كاراييدستهبندرا
تعيين مينمايد .اين بدين معنا است كه در دستهبندی اسناد ،انتخاب يک روش وزندهي مناسب
نسبتبهانتخابنوعدستهبندوياتنظيمعملياتيکدستهبندخاصاهميتبيشتریدارد .
از جمله روشهای وزندهي ويژگي ميتوان به روشهای مبتني بر تکرار كلمه در متن،(TF) 2
روشهایمبتنيبرتعدادتکراركلمهدرمجموعهاسناد،(IDF) 3روشهایتركيبيدوروشمذكور
)،(TFIDFروشهایمبتنيبرالگوريتم ژنتيکوشبکهعصبي،روشهایمبتنيبرانتخابويژگيو

1

)Support Vector Machines (SVM
)Term Frequency (TF
3
)Inverse Document Frequency (IDF
2
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روشهای مبتني بر مفهوم طبقهبندی اشاره نمود .بايد توجه داشت كه اكثر اين روشها در حوزه
بازيابياطالعاتمطرحشدهاند؛ درصورتيکهبااستفادهازروشهایوزندهيويژگيمخصوصطبقه-
بندیمستنداتميتوانبهكاراييباالتریدستيافت [.]56دراينبخشخالصهایازنحوهعملکرد
هركدامذكرميشود.
 -1-5-7-2روشهایمبتنيبرTF

دراينروشها،وزندهيمشخصههاازتوزيعآنهادرهريکازمستنداتتابعيتميكند .


روشTF

اينروشبرایاولينباردرمرجع[]57ارائهشدوبدينشکلوزنيکمشخصهراتعيينمينمود
كهاگرمشخصه درمستند حضورداشتهباشد،وزنآنبرابرتعدادتکرارآنخواهدبود .

{

( )1-2
درمعادلهی()1-2


تعدادتکرارمشخصهی درمستند است .

روشnormTF

از آنجائيکه طول مستنداتدر مجموعه اسناد يکسان نيست ،روش  normTFبهمنظور رفع اثر
طولمستندبررویطرحوزندهيونگاشتآندربازهی(1و)2ازنرمالسازیاستفادهميكند .

⁄
∑√

( )2-2


روشlogTF

دراينروش بهمنظوررفعتاثيرمنفيمتفاوتبودنماهيتويژگيهاومقاديرشانكهمنجربه
كاهشدقتوكاراييدستهبندیميگردد،ازعملگرلگاريتماستفادهشدهاست.اينعملگراثرذكرشده
راحذفومحدودهمقاديرتخصيصيافتهبهمشخصههارايکسانمينمايد .
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)

( )3-2


(

روشITF

اينروشبرایاولينباردر مرجع [ ]55معرفيشدكهبراساسآنوزنهرمشخصهازرابطهزير
بدستميآيد .

( )4-2
درمعادلهی()4-2معموالًrبرابر1درنظرگرفتهميشود.


روشSparck

روش  Sparckازتئوریهایآماریبرایوزندهيبهمشخصههااستفادهكردهوبرایاولينباردر
مرجع[]58ارائهشد .

( )5-2
درمعادلۀ( ،)5-2تعدادكلمشخصههادرمجموعهاسنادو

∑

است.

 -2-5-7-2روشهایمبتنيبر IDF
درايندستهازروشها،وزندهيبهمشخصههاازتوزيعويژگي درمجموعهاسنادتابعيتمي-
نمايد.مبنایاصليايندستهازروشهابرايناصلاستواراستكههرچهتعدادمستنداتيكهدارای
مشخصه باشندكمترباشد،اينمشخصهبرایتمايزبخشيدنبهمستندات،مناسبترخواهدبود .
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روشIDF

اين روش برای اولينبار در مرجع [ ]59حوزهی بازيابي اطالعات مطرح شدهاست و در آن وزن
مشخصه بصورتمعادله()6-2بدستميآيد.اينطرحوزندهيازمتغيرiكهنشاندهندهشماره-
یمستنداست،مستقلاست .

)

( )6-2

| |
|

درمعادلهفوق| | تعدادكلمستنداتمجموعهو|

(
|

| تعدادمستنداتيازمجموعهاسناد

است كه مشخصه  در آنها حضور دارد .همانطور كه مشخص است وزن مشخصه  با افزايش
|كاهشمييابدواينبدينمعنياستكههرچهيکكلمهدراسنادبيشتریحضورداشته-

|

باشد،تمايزبخشيواهميتآندردستهبندیاسنادكمتراست .
 -3-5-7-2روشهایمبتنيبر TFIDF
اينروشهاابتدا درحوزهیبازيابياطالعاتمطرح شدهوسپسدردستهبندیاسنادبهمنظور
وزندهيبهمشخصههامورداستفادهقرارگرفت .


روشTFIDF

روش TFIDFمتداولترينطرحوزندهيبهمشخصههادرزمينهدستهبندیوخوشهبندیاسناد
است.اينروشدرواقعحاصلتركيبروشهایمبتنيبرTFو IDFاست.وزنمشخصه دراين
معادله()7-2بدستميآيد .

طرحاز

( )7-2
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روشnormTFIDF

برایاطمينانازبرابریشانستماممستنداتباطولهایمتفاوت،بازيابيروشTFIDFدرمرجع
شدههمانندمعادله()8-2ارائهشدهاست .

[]62بصورتنرمال

( )8-2

⁄
∑√

 -6-7-2دستهبندها
الگوريتمهایيادگيریخودكاربسياریدرحوزهیبازيابياطالعاتتوسعهيافتهوبکارميروند[,4
 .]61 ,53 ,5تمركز اين پروژه بيشتر بر روی الگوريتمهای طبقهبند باناظر است؛ الگوريتمهايي كه
بصورتخودكار مشخصاتدستههاراازاسنادنمونهياد ميگيرند.درفازآموزش اينالگوريتمها،هر
سندتعدادیمشخصهخواهدداشتكهدرحوزهبازيابياطالعاتبهآنعبارت 1ميگويندو منجربه
ساختيکمدلدستهبندميگردد.دراينكارمنظورازمشخصه،همانكلماتكليدیاستخراجشده
ازاسناداست .
الگوريتمهایدستهبندباناظرراميتوانبهسهدستهتقسيمنمود :
 .1دستهبندهایمبتنيبرقاعده:2ايندستهبندهابااستنباطيکمجموعهازقواعدازاسنادكه
ازپيشدستهبندیشدهاند،يادگيریراانجامميدهند.الگوريتمهاريپر3ازجملهدستهبندهایمبتني
برقاعدهاست [.]62قواعدتصميمممکناستبصورت درختتصميممانند C4.5در مرجع []63
باشند.
 .2دستهبندهای خطي :4در ايندستهبندها ،برای هر دسته يک نمايه محاسبه ميشودكهدر
واقعبرداریازاوزان،براساسفركانسواحتماالتحضورمشخصهایخاصاست.برایهردستهوهر
سند،امتيازبراساسمشخصاتدستهوسندمحاسبهميشود.ازدستهبندهایايندستهميتوانبه
1

Term
Rule Based Classifiers
3
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4
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دستهبند بيز اشاره نمود كه براساس تخمين شرايط احتمالي عمل ميكند [ .]64ماشينهای بردار
حامي [ ]61يکدستهبند خطيبهينهرابااستفادهازانتقالبهفضایمشخصهبدستميآورد.اين
گروهازدستهبندهاهمچنينشاملالگوريتمهایيادگيریاكتشافيازهوشمصنوعيمانندپرسپترون
ميباشندكهدرآناوزانازراهيپيچيدهتربدستميآيند[.]65
 .3دستهبندهای مبتنيبرمثال:1ايندستهبندهايکسندجديدراباپيداكردن  Kتاازاسناد
نزديکتر به آن در مجموعه آموزشي ،دستهبندی ميكند و با رأیگيری ،آن را به دستهی نزديکتر
تخصيصميدهد[ .]5

 -8-2آنتولوژی
آنتولوژیمدلدادهایاستكهمجموعهایازمفاهيموارتباطاتميانآنهارادردامنهیمشخص
نمايشميدهد.مرجع[]66هدفازمدلدادهیآنتولوژیرامطالعهدستههاييازاشياءبيانميدارد.
آنتولوژی ،موضوع مورد نظر را با استفاده از مفاهيم ،نمونهها ،روابط و بديهيات توصيف مينمايد.
مفاهيم در آنتولوژی ميتوانند بصورت سلسله مراتبي در طبقاتي كه اجازه ارثبری را دارند،
سازماندهيگردند.درمرجع[ ،]67آنتولوژیبصورت واضحوروشن مجموعههایمتناهيازعباراتو
مفاهيم را چکيدهميكند وبا مديريت دانش ،2مهندسيدانش 3و يکپارچهسازی هوشمند اطالعات
درگيراست .
عناصرآنتولوژیبهشرحزيراست[ :]68


مفاهيم:4هرمفهوم  cيکواحدمعنيداراست.يکمفهومميتواندهرچيزیدربارهشيء

موردنظرباشد.بنابراينميتواندتوضيحيازيکوظيفه،تابع،عمل،استراتژی،فرآيندوغيرهباشد.


ارتباطات:ارتباطاتنشانگرتعاملميانمفاهيمودامنهاست.هرزيرمجموعهممکنازرابطه-

هایميانمفاهيمراميتوانارتباطاتدرنظرگرفت.
1

Example Based Classifier
Knowledge Management
3
Knowledge Engineering
4
Sence
2
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( )9-2


بديهيات:1قواعداصليآنتولوژیرابديهياتگويند.



دامنه:دامنهDهرآنچهكهبتوانبامفهومسازینمايشدادراشاملميشود.

براساسمولفههایتعريفشده،ميتوانعناصرآنتولوژیرابصورترسميبهشکلزيرتعريفكرد :
 هرمفهومشامليکياتعدادبيشتریواحدمعنيداراست .
( )12-2
 رابطهميانمفاهيمموجود،زيرمجموعهایازارتباطاتتعريفشدهاست .
( )11-2
 مجموعهایازبديهياتكهمفاهيموروابطمربوطبهآنها،نوعوساختارروابطراتعريف
ميكند :
( )12-2
بنابرتعاريفباالميتوانآنتولوژیرادردامنهDبهشکلزيرتعريفميشود :
( )13-2
ارتباطاتدرآنتولوژیبهدودستهروابطمعناييومعانيمفاهيمتقسيمميشوند .
 .1روابطمعنايي:2
يکيازمهمترينروابطدرميانموجوديتهاومفاهيمدرونآنتولوژیرابطه"يکنوعاز "3مي-
باشد .بطورمثال"سيب"يک"ميوه"و"شنا"يک"ورزش"است.ازديگرروابطمطرحدرايندسته،

1

Axioms
Semantic Relation
3
IS_A
2
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ميتوانبهرابطه" بخشياز "1اشارهنمود.برایمثال"آرد" بخشياز"خمير" است.دراينرابطه
صفاتموجوديتانتزاعيتر،قابلارثبریبهموجوديتجزئيتررادارد .
روابط معنايي ديگری نيز در آنتولوژی وجود دارد كه بصورت درختي قابل وصف نيستند .مانند
رابطهعلتومعلولي؛برایمثال"باران"علت"چتر"است .
 .2معانيمفاهيم:
درآنتولوژی،يکمفهومقادراستدارایچندينمعنيباشد.رابطهی چندمعنايي 2اينقابليترا
بهمفاهيمميدهد؛ مانندكلمه" "lightدرزبانانگليسيكههمبهمعنيسبکوهمبهمعنينور
است.
 -1-8-2انواع آنتولوژی
آنتولوژیبهسهدستهتقسيمشدهاست[ :]1
 .1آنتولوژیزبانطبيعي:3ارتباطميانواژگانعمومي(توكنها)ازجملهبراساسزبانطبيعياست .
 .2آنتولوژیدامنه:4دانشدربارهیدامنهایخاصاست.
 .3نمونهآنتولوژی:5توليدخودكارصفحاتوبكهماننديکشيءرفتارميكنند .
همچنينزبانآنتولوژیوب6يکزبانپشتيبانيكنندهی آنتولوژیاستكهازتركيبزباننشانه-
گذاریعاملداپرایِ()DAPRAآمريکا7وزبانتبادلآنتولوژیاروپا8ايجادشدهاست .
 -2-8-2کاربرد آنتولوژی در عملیات دستهبندی خودکار اسناد
منابع اصليدر زمينه پردازشهای معنايي زبان طبيعي واژهنامههای معنايي و آنتولوژی هستند.
واژهنامهها شامل دانش درباره لغات و عبارات به عنوان بلوکهای سازنده زبان است ،درحاليکه

1

PART_OF
Multi-Semantic
3
)Natural Language Ontology(NLO
4
)Domain Ontology (DO
5
)Ontology Instance (OI
6
)Web Ontology Language(OWL
7
)America DAPRA Agent Markup Language(DAML
8
)Ontology Interchange Language(OIL
2
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آنتولوژی شامل دانش درباره بلوکهای سازنده ادراكات انساني است [ .]69همانطور كه بيان شد
آنتولوژیواژهایوياآنتولوژیزبانطبيعيآنتولوژیاستكهنودهایآن ،واحدهایواژهایيکزبان
است.حركتازواژهنامههابهآنتولوژیبانمايشمعانيلغاتتوسطارتباطاتشانباديگرلغاتامکان-
پذيراست[ .]72
استفادهازآنتولوژی لغوی،اهميتباالييدرحينفرآينددستهبندیبهعنوانيکمرجعخارجي
دارد؛ چراكه به عنوان دانش پيشزمينه در حين دستهبندی عمل نموده و قادر است روابط ميان
كلمات را كشف و مفاهيم را جايگزين كلمات كند .آنتولوژی در حوزه يادگيری ماشين كاربردهای
بسياریداردوبهشيوههایمتفاوتيمورداستفادهقرارميگيرد .
درمرجع[ ]54يکسيستمدستهبندخودكاربراساسآنتولوژیودستهبند 1بيز،پيشنهادشده-
است.ايدهاصلياينكار،ساختيکجدولكلماتهممعنيكلماتكليدیتوسطخبرگانبهمنظور
محدودكردن حوزه و ثباتدهي به كلمات كليدی است .در اينكار از تحليل رسمي مفاهيم 2برای
ايجادآنتولوژیدانشازطريقدستههایپيچيدهوارتباطصفاتاستفادهميشود.درانتها،آنتولوژی
بهيکدستهبندبيزبهمنظور ساختيکسيستمدستهبندخودكاراسناداعمالميشود.درمجموع
كاراييدستهبنداسنادپيشنهادیاينمرجع،در11دسته،نزديکبه89درصداست .
درمرجع[ ]7ازآنتولوژیدامنهبههمراهالگوريتمشاخصگذاریمعناييپنهان به منظوردسته-
بندی اسناد استفاده شدهاست .مشکالت مطرحشده در دستهبندی اسناد از جمله بعد باال فضای
مشخصهونيزنامتراكمبودنآن بعالوهعدمكاراييدرزمينهدستهبندیمتونخاص،دراينمرجع
عنوان شدهاست .در اين كار يک چارچوب عمومي برای دستهبندی اسناد پيشنهاد شدهاست كه از
آنتولوژیدامنهبهعنوان يکپايگاهدانش و بهمنظور پشتيبانيازدستهبندیمعناييمتوناستفاده
ميكند و با اعمال الگوريتم شاخصگذاری معنايي پنهان ،بردار مشخصه كاهش يافتهاست .اين
پژوهش،استفادهازآنتولوژیلغویرابهعنوانيکمرجعخارجيكهدانشپيشزمينهاسنادرامعين
Classifier
)Formal Concept Analysis (FCA
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ميسازد،برایدستهبندیمتونباكاراييباالترخصوصاًدرمتونحرفهایمناسباعالمنمودهاست.در
مرجع [،]7اطالعاتمعناييبرایدستهبندیباساختبرداردستهازمفاهيمدامنهیآنتولوژیتوليد
ميشودواينامرمنجربهافزايشدقتدستهبندیشدهاست.درمرجعمذكورازپويشگرجنا1نسخه
 2,5,3برایپويشكردنآنتولوژیجهتساختبرداردستههاازمفاهيمآنتولوژی ،استفادهشدهاست.
جنايکچارچوبجاوا 2درساختنرمافزارهایكاربردیتحتوباست.جنادرواقعمحيطبرنامه-
نويسيبرایزبانآنتولوژیوباستوشامليکموتوراستنتاجمبتنيبرقاعدهميباشد.جناميتواند
دادههایمربوطبهروابطمياندستههایمرجعدرمدلعموميودستههابا مشخصاتونمونههادر
مدلآنتولوژیرابدستآورد.درشکلمعماریسيستممورداستفادهدرمرجع[]7مشاهدهميشود .

شکل( )4-2فرآیند دستهبندی اسناد در مرجع []7




مرجع [ ]1در راستای غلبه بر محدوديتهای نمايش اسناد در روش مدل فضای برداری ،بردار
مشخصهبرمبنایمعنارامعرفيميكند.دراينمرجع،مدلوزندهيعباراتبراساسدانشدامنه
ارائهشدهاست وآزمايشاتانجامشدهنشانميدهدكهاستفادهازطرحپيشنهادیتوانستهاستدقت

Jena
Java Framework
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فرآينددستهبندیرابهبوددهد.اينمرجع،بهاستخراجعباراتبههموابستهوهمرويداد پرداخته و
سپسفضایمشخصه راكاهشميدهد.درانتها بااستفادهازآنتولوژیدامنهاينعباراتبهمفاهيم
تبديلشدهومدلفضایبرداری بااوزانجديدبروزميشود .استخراجارتباطاتمعناييازعباراتبا
استفاده از آنتولوژی وردنت ،وزندهي عبارات را بهبود ميبخشد و مجموعه مفاهيم هممعني را
جايگزينعباراتمينمايد .
در مرجع [ ]8يکطرحوزندهيعباراتبابهرهبرداریازمعنایدستههاوشاخصگذاریعبارات
پيشنهاد شدهاست .معنای دستهها به كمک مفاهيم عبارات ظاهرشده در برچسب دستهها توسط
آنتولوژیوردنتتفسيرميشود.دراينرويکرد وزنيکعبارتبهشباهتمعناييآنبهيکدسته
وابستگيدارد.رويکردپيشنهادیاينكار،شاملدوگامزيراست :
 .1تعيينمعنایهردستهبراساسعباراتظاهرشدهدربرچسبآندسته
 .2محاسبهیشباهتمعناييهرعبارتبهدسته
در مرجع[ ]71بهدستهبندیبخشهای اخباردرمقاالتالکترونيک 1ميپردازدكهدرواقعيک
نمونهی اوليهازسرويسروزنامهی شخصيبررویدستگاههمراه،باقابليتخواندن است.سيستم
مقاالتالکترونيک،بخشهایاخباررابااستفادهازروشهایفيلتركردنوبراساسمحتوا،ازسرويس-
دهندگانمختلفدريافتوبههركاربر(خواننده)روزنامهالکترونيکشخصيتحويلميدهد.سيستم
مقالهیالکترونيکهمچنينميتواند،استانداردكاربرانراجهتويرايشوآرشيو،باقابليتمشاهدهی
بخشهای خبریفراهمنمايد.اينمقاله،بردستهبندیخودكاراخباررسيدهبااستفادهازآنتالوژی
سلسلهمراتبيتمركزدارد .
سيستم مقاالت الکترونيکي ،از يک آنتولوژی به عنوان زبان مشترک برای انجام فيلتر براساس
محتوا استفاده ميكند .مفاهيم آنتولوژی برای ارائه مشخصات بخشهای اخبار و مشخصات كاربرها
استفادهميشود.فيلترمبتنيبرمحتوا،شباهتمياندوپروفايلرابرایتعيينسطحارتباطهربخش
Epaper
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بههركاربراندازهگيریميكند.آنتولوژیمقاالتالکترونيکي،براساسكدهایاخبار 1است.كدهای
اخبارمجموعهایازواژگانكنترلشدهاستكهازجملهشامليکآنتولوژیموضوعيبودهكهاين
آنتولوژی خود مشتمل بر  1422مفهوم سازماندهيشده در سه سطح سلسله مراتبي است .توليد-
كنندهاخبارازاينمفاهيمبرایتشريحمحتوایمقاالتاستفادهميكند .
ازمطالعهیمراجعيكهازآنتولوژیدرسيستمطبقهبندیخودكاراسناداستفادهكردهاند،ميتوان
نتيجهگرفتكهاستفادهازآنتولوژیدرحوزهبازيابيمتنبهدودسته،گروهبندیميشود :
 .1پژوهشهاييكهآنتولوژیخاصدامنهی معنايي اسنادموردنظرخودراايجادمردهوبکار
ميبرند[ .]54
 .2تحقيقاتيكهازآنتولوژیهایمطرحدرحوزهمتنازجملهآنتولوژیوردنتاستفادهميكنند
[.]72,7,1
عالوهبرتقسيمبندیفوق،كاربردآنتولوژیدرميانوظائفطبقهبندی اسنادبه سهدستهتقسيم
ميشوند:


استفادهازآنتولوژیدراستخراجكلماتكليدی[:]34پسازاعمالگامهایپيشپردازش،با

انجامفرآيندسادهسازیازطريقحذفلغاتهممعنيونيزتعميملغات،ازمجموعهلغاتمنتخب
برایكلماتكليدی،كاستهميشودوكلماتباقيماندهازمجموعهلغات،مجموعهكلماتكليدیرا
تشکيلميدهند.


استفادهازآنتولوژیدربهبودطرحوزندهيبهكلماتكليدی [:]1بااستفادهازآنتولوژی،

مدلوزندهيبهعباراتكليدیبهبوديافتهوبردارمشخصهمعناييبرایهرعبارتكليدیبراساس
دانشدامنه،ساختهميشود.درحينمحاسبهتعدادتکراركلمهكليدی،حضورمفاهيماستخراجشدهاز
آنتولوژیكهدربردار مشخصهآنكلمهكليدیوجوددارند نيزبهحسابميآيندواينامرمنجربه
افزايشوزنكلماتكليدیمرتبطباموضوعمتنميگردد.
NewsCodes
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استفادهازآنتولوژیبهمنظوروزندهيوبرچسبگذاریخوشهها[:]53بااستفادهازساختار

گرافيدرآنتولوژیتمامروابطتعميمييکكلمهجستجوميشود.براساسعمقوفركانسيکكلمه
كليدی در گراف تعميم ،كلمات وزندهي ميشوند .همچنين به منظور برچسبگذاری به خوشهها،
درصدمشخصيازكلماتكليدیمتعلقبههرخوشهانتخابشدهوگرافي ازتعميمكلماتكليدی
معينشده ،ساختهميشود .تعداد مشخصي از نودهای ابتدايي اين گراف به عنوان برچسب ،انتخاب
ميشوند.

 -9-8-2آنتولوژی وردنت
معروفترين واژهنامه معنايي در زبان انگليسي وردنت است .وردنت يکي از پروژههای مهم در
زمينهیپردازشزبانطبيعيدردانشگاهپرينستون 1استكهتحترهبریجرجميلر 2ساخته شده-
است [ .]73وردنت در واقع يک پايگاه دادهای واژگان براساس اصول روانشناسي زبان است .لغات
انگليسيبه 4دستهاسم،فعل،صفتوقيددرمجموعههایهممعني (ساينست)3دستهبندیمي-
شوند.اينمجموعههایهممعنيدرواقعواحداصليساختوردنتراتشکيلدادهونشاندهندهی
يکمفهومهمراهبايکتوصيفاست.مجموعههایهممعني قادرندبوسيلهیمعانيمفهوميوروابط
لغویبايکديگررابطهبرقرارنمايند.هر لغتممکناستدرچندينمجموعهیهممعني برایدرک
معنایآنقرارگيرد.بايدايننکتهرادرنظرداشتكهوردنتباديگرلغتنامههامتفاوتاستواين
تفاوت در اين مورد است كه وردنت تنها شکل كلمات را بهيکديگر پيوند نداده و مفاهيم را نيز با
يکديگرمرتبطمينمايد؛درنتيجهلغاتيكهدرشبکهآنتولوژیلغویدرنزديکييکديگرند،قرابت
معناييدارند.ازديگرتفاوتهایميانوردنتولغتنامهميتوانبهبرچسبگزاریروابطميانلغات
اشاره نمود .وردنت شامل  114،648لغت و  79،689مجموعهی هممعني است و انواع متفاوتي از

1

Princeton University
George Miller
3
Synset
2
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ارتباطات معنايي در ميان مجموعههای هممعني و مجموعههای لغات هممعني (وردسنسها)1
نگهداریميشود.روابطدروردنتشامل:هممعني،2شمولشاملروابط"يکياز "3وتعميمپذيری،4
تضاد،5راههایخاصبيان،6بخشپذيری 7و...است.بهعنوان مثاليازراههایخاص ،ميتوانبهنجوا
كردناشارهنمودكهيکراهبرایصحبتكردنوصحبتكردنيکراهبرایارتباطبرقرارنمودن
استودرشکل( )6-2نمونهایازگرافتعميم

درشکل( )5-2ساختاروردنتنمايشدادهشده
است .
برایلغاتسيب،پرتغالوكيکارائهشدهاست .



شکل( )5-2ساختار وردنت []74

1

WordSence
Synonyms
3
Hypernymy
4
Hyponymy
5
Antomyms
6
Troponyms
7
Meronomy
2
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شکل( )6-2نمونهای از گراف تعمیم []59




مجموعههایهممعنيشاملبخشهایمختلفيهستندكهدرشکل()7-2قابلمشاهدهاست .

شکل( )7-2وردنت  :1.7.1مشخصات مجموعهی هممعنی چغندر []75

شکل()7-2مواردزيررابهترتيبازباالبهپايينبيانمينمايد:


شمارهشناساييمانند()26429642؛ ديگرمجموعههایهممعني ازاينشمارهبرایرجوع

بهاينمجموعهیهممعنياستفادهميكنند.
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كددورقميمابين13و28؛اينكدنشاندهندهاينامراستكهاينمجموعهیهممعنياز

كداميکاز 25نودابتداييوردنتسيرنزوليخودراآغازكردهاست.بهطورمثالرقم 13نمايانگر
«غذا»است.


برچسبي كهنشاندهندۀنقشاسمدرجمله1است.كاراكتر nبهمعنينقشاسممجموعهی

هممعنيموردنظراست.


درشکل()7-2
رقميكهنشاندهندۀ تعدادبخشهای لغویاينمجموعهیهممعني است  .

اينرقمبرابرمقدار22است؛بدينمعنيكهايندارای2بخشلغویاست.


جفتيشاملآيتملغویوشماره()beet 0نشانميدهدكهدركجایفايلindex.senseاين

معناازكلمهراميتوانيافت .فايل  index.senseراههایمتناوبرابرایجستجومجموعههایهم-
معنيفراهممينمايد.


رقمي كه تعداد مجموعههای هممعني كه به اين مجموعهی هممعني اشاره مينمايند را

تعيينميكندودرشکلبرابر24است؛بدينمعنيكه4مجموعهیهممعنيبهاينمجموعهیهم-
معنياشارهكردهاند.


روابط با ديگر مجموعههای هممعني نيز در مشخصات يک مجموعهی هممعني به كمک

شمارهروابطتعيينميگردد.رابطهیاولهميشهبامجموعهیهممعني هايپرنيم(@06420440) 2
استكهدراينمثالريشهسبزيجاتميباشد،ديگرروابطبههمراه كاراكتر & خواهدآمد.دراين
مثال#pبهمعنييکرابطههولونيم3و~بهمعنيرابطههايپونيماست.


يکتوضيحازمجموعهیهممعنيكهبهآنتفسير4گويند .

1

Part-Of-Speech
Hypernymy
3
Holonym
4
Gloss
2
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وردنتدربهبودسيستمهایپردازشزبانطبيعيازقبيلاستخراجوبازيابياطالعات [،]76رفع
ابهام[،]77محاسبهفاصلهمعنايي[،]78دستهبندیوساختاردهيبهاسناد[ ]79وبازيابيصوتو
تصوير[]82كاربرددارد.همچنينازوردنتميتواندرترجمهوآموزشزباننيزبهرهبرد[ .]82,81



شکل( )8-2شمایی از پنجره واسط وردنت

 -4-8-2رفع ابهام
درآنتولوژی،يکلغتممکناستدارایچندينمعنيباشدواينمنجربهنگاشتيکكلمهبه
چندين مفهوم ميگردد و ايجاد ابهام ميكند .از اينرو تکنيکهايي درراستای رفع ابهام و كشف
مناسبترينمفهومبراساسكاربردموردنظر،ارائهشدهاست[.]72در[]83فرآيندرفعابهامبهعنوان
يکمسئلهیكاملهوشمصنوعي1مطرحشدهاست،چراكهمشکالتدراينزمينهبهدشواریحل-

AI-Completeness

42

1

فصل دوم

معرفی مفاهیم دستهبندی خودکار متون و مروری بر کارهای گذشته

كردنمسائلكليدیهوشمصنوعياست.يکيازمهمتريناينمشکالت،مسئلهیجمعآوریمنابع
دانشبرایانواعمعانيكلمهاست[ .]84
درحوزهیكاربردهایمرتبطبهمتن،رويکردهایرفعابهامبهسهدستهتقسيمميشوند[ :]85
 .1دردستهیاول،رفعابهامبرپايهدانشوازطريقروابطوشباهتمعناييصورتميگيرد
[.]83,81
 .2رويکردهایدستهیدوم سعيدارندتارفعابهامراازطريقاطالعاتبدستآمدهازدادههای
آموزشيدرپيکرهمورداستفادهیخود،بدستآوردند[.]72
 .3دستهیسومتركيبدودستهیابتدايياست؛ايندستهازرويکردهاازتعاريفمتنيمفهوم،
برایشناساييروابطميانمفاهيمازطريقمعيارهایشباهتمعناييونيزامتيازاتاطالعاتيمتقابل
مابينمفاهيممرتبطبهكمکپيکرهاستفادهميكنند[ .]86
دربخش -5-8-2معيارهایشباهتوانواعآنهاتوضيحدادهشدهاست.دستهیدومازروشهای

رفعابهامازاسنادومتونآموزشيبرایپيبردنبهبافتپيشزمينهمتنوانتخابنزديکترينمفهوم
برایكلمهموردنظراستفادهميكنند.ايندستهازروشهابهدودستهتقسيمميشوند[ :]72


تمام مفاهيم :1اين روش تمام مفاهيم استخراجشده برای كلمه را به منظور تقويت نمايش

متندرنظرميگيرند.روشتماممفاهيمبراينفرضيهاستواراستكهمتوندارایيکقالب معنايي
اصليهستند.درعملياتدستهبندیودرحينمحاسبهیفركانسوياTFكلماتكليدیكهمفاهيم
مرتبطبهآنهااستخراجگشتهاست،روشتماممفاهيمبهشکلرابطهی ( )14-2عملمينمايد.

( )14-2

}}}

|

{|

{ {

All Concept
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كهمعادلباتعدادتکرارمفهوم cدرمتن dميباشد،باتعداد

حضورتماميمفاهيممربوطبهكلمه tازمجموعهتمامكلماتكليدی  -بصورت 

 -در

سندdبرابراست.درصورتيکهاسناددارای 
معناييمركزیباشند،اينروشمنجربهمتمايزنمودنمفاهيمخاصآنقالب معنايي خواهد
شد ،چراكه مفاهيم مربوط به آن ،فركانس حضور باالتری نسبت به مفاهيم كلمات غيرمرتبط
خواهندداشت .


اولينمفهوم:1اينروش ،آنمفهومي رابهعنوانشبيهترينونزديکترينمفهومبهكلمه

كليدیدرنظرميگيردكهبيشترينتکرار رانسبتبهديگرمفاهيمدارا است.اينروشبرپايهاين
فرضيهكهآنتولوژیيکليستمرتبشدهازمفاهيمبراساسرايجبودنآنهاارائهميدهد،عملياترفع
ابهامراانجامميدهد.روشاولينمفهوم ،فركانسحضورمفهوم cدرمتن dرابصورت رابطهی (-2
)15محاسبهمينمايد.

( )15-2

}}}

|

{|

{ {

مسلماًروشاولينمفهوم ،بارمحاسباتيكمتروسرعتباالترینسبتبهروش«تماممفاهيم»
خواهدداشت .

 -5-8-2معیارهای شباهت در آنتولوژی
بهمنظورجايگزينيلغاتمترادف،بسطوياتعميمآنها،ميبايستدرجهوميزانشباهتمعنايي
و يا درحالت كليتر ،ارتباط ميان مفاهيم تعيين شود؛ بدين منظور ،معيارهای شباهت در وردنت
تعريفشدهاند.تعييندرجهیشباهتمعناييوياارتباطمابيندومفهوملغوی،يکيازمسائلمهم
در زبانشناسي است .اندازهگيری شباهت در كاربردهايي نظير رفع ابهام ،تعيين ساختار گفتار،

First Concept
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خالصهسازیمتون،بازيابيواستخراجاطالعات،شاخصگذاریخودكاروغلطگيریازاشتباهاتدر
متن،مورداستفادهقرارگرفتهاست .
درکتفاوتميانارتباطمعنايي 1مفاهيملغویوشباهت معنايي 2ميانآنهابسيارحائزاهميت
است؛موجوديتهایشبيهبههممعموالًتوسطتشابهبهيکديگرمرتبطهستند؛اماموجوديتهای
نامتشابهممکناستتوسطروابطلغویازقبيلبخشيازكل(ماشين،چرخ)وياتضاد(سردوگرم)
وياهررابطهیديگریازنظرمعناييبهيکديگرمرتبطباشند؛بنابراينشباهتمعنايييکمورداز
روابطمعنايياست .
معيارهایشباهتدرآنتولوژیوردنتبهدودستهتقسيمميشوند[ :]75
 .1معيارهايي كه براساس محتوای اطالعات بوده و به آنها «مبتني بر محتوا »3گويند .اين معيارها
براساس مجموع كل احتماالت تمام لغات درون مجموعهی هممعني است و احتمال و فركانس
حضوريکلغتباتوجهبهيکپيکرهی4مرجعمحاسبهميشود[.]88,87هرگرهدروردنتيک
مجموعهیهممعني است.محتوایاطالعاتيهرنود ،لگاريتممجموعتماماحتماالت(محاسبهشده
از تعداد حضورها از پيکره) تمام لغات در آن مجموعهی هممعني است .بنابراين اگر  يک
مجموعهیهممعني دروردنتو) p(xاحتمالوجوديکنمونه(بهطورمثاليکيازبخشهای
لغوی در مجموعهی هممعني) از  xدر پيکره باشد ،محتوای اطالعاتي  xبرابر ) log p(xاست.
رسنيک ]89[5وجيانگكانرت ]92[ 6ازجملهمعيارهایشباهتدرايندستههستند.ازمعايب
ايننوعمعيارهایشباهتوابستگيآنهابرایمحاسبهميزانشباهتبهپيکرهمرجعاست،چراكه
ممکناستيکلغتدرآنپيکرهخاصاصالًحضورنداشتهباشد.

1

Semantic Relatedness
Semantic Similarity
3
)Information Content (IC
4
Corpus
5
Resnik
6
Jiang-Conrath
2
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 .2ايندستهازمعيارهابراساسطولمسيرمياندو نوددرشبکه،عملميكنند.بدينمنظورتعداد
نودها و يا پيوندهای مابين دو نود محاسبه ميشود .بايد توجه داشت كه فاصله ،عکس شباهت
است؛ بنابراين دو نود كه كمترين فاصله را داشته باشند ،دارای بيشترين ميزان شباهت هستن
[.]89ازنمونههایايندستهازمعيارهایشباهتدروردنتميتوانبهيوپالمر ]91[ 1والكوک
چودورو]92[ 2اشارهنمود[ .]75
اين روشها مشکل دستهی اول معيارهای شباهت را نخواهند داشت ،اما در شبکه واژگان،
پيوندهایمياننودهايکنواختنيستواينعدموجوداستاندارد،ايجادمشکلمينمايد[ .]85

 -6-8-2آنتولوژی لغوی در زبان فارسی
همانطور كه در بخش  -3-8-2بيانشد ،وردنت پركاربردترين واژهنامه معنايي در زبان انگليسي
است و بطور گستردهای در تحقيقات پردازش زبان طبيعي به كار رفتهاست .تا به امروز چندين
آنتولوژی لغوی نظير يورو وردنت ،3بالکانت 4و ...براساس وردنت برای ديگر زبانها از جمله هلندی،
ايتاليايي،اسپانيايي،آلماني،فرانسه،چکواستونياييايجادشدهاند.درسالهایاخيرتالشهاييدر
راستایايجاديکوردنتبرایزبانفارسيانجامشدهاست.درمراجع [ ،]95-93دانشآواشناسي5و
دانش نحویلغاتبرایزبانفارسيارائهشدهاند.درميانمراجعمعرفيشده ،آنتولوژیلغوی فارس-
نت ]94[ 6از نظر گستردگي واژگان تحت پوشش ،سهولت در كاربرد و استخراج و انواع ارتباطات
تعريفشدهميانمجموعههایهممعنينسبتبهديگرآنتولوژیهابرتریدارد.
فارسنتآنتولوژیواژهایدرزبانفارسياستودرآزمايشگاهپردازشزبانطبيعيدانشگاهشهيد
بهشتيبهرهبریدكترمهرنوششمسفردوباحمايتپژوهشکدهیفضایمجازیساختهشدهاست.
توسعه غيرخودكار يک واژهنلمه كوچک به عنوان هستهی فارسنت ،ترجمهی غيرخودكار در حين
1

Wu - Palmer
Leacock - Chodorow
3
EuroWordNet
4
BalkaNet
5
Phonological
6
FarsNet
2
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فرآيند يافتن مجموعههای هممعني متناظر در وردنت برای هر ورودی ،واژهنامه نحوی ،دستيابي
خودكاربهكلماتجديدوروابطازپيکرهبااستفادهازروشهایالگومحوربرخيازكارهایانجامشده
برایساختاينآنتولوژیلغویهستند.دقتاستخراجازوردنتدراينآنتولوژی ،براساسارزيابي
تعريفشدهدرمراجع[72،]94درصدتعيينشدهاست .
ساختارفارسنتشاملدوبخشبهشرحزيراست :
 .1واژهنامه معنايي :1هر موجوديت در واژهنامه معنايي شامل توضيحات زبان طبيعي ،واج،
مورفولوژيکال،دانشنحویومعناييدربارهيکلغتاست.همچنينلغاتميتواننددررابطهباديگر
لغاتشركتداشتهباشند.واژهنامهمعناييبهعنوانيکشاخصواژهایبرایآنتولوژیعملمينمايد.
 .2آنتولوژیلغوی:2بخشآنتولوژیفارسنتشاملروابطمعرفيشدهدروردنتميباشد .



شکل( )9-2شمایی از پنجرۀ واسط فارسنت
Semantic Lexicon
Lexical Ontology
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معرفی مفاهیم دستهبندی خودکار متون و مروری بر کارهای گذشته

در مرجع [ ]42كاربرد آنتولوژی فارسنت به منظور دستيابي به توصيفات مناسب برای دانش
پيشزمينهوغنيسازیمتونفارسيدرخوشهبندیبررسيشدهاست.دراينمقالهازفارسنتدر
گام پيشپردازش بصورت همگذاری با متن استفاده شدهاست .پيش از همگذاری كلمات مرتبط
استخراجشدهازفارسنتبامتن،عملياترفعابهامازدستههایمعناييانجامميگيردودستهمعنايي
كهروابطشمولوهممعناييآندرمتنحضورپررنگتریداشتهباشد،انتخابميشود.انتخابدسته
معنايي براساس حضور روابط هممعنايي و شمول آن دسته در متن صورت گرفتهاست و سپس با
درنظرگرفتنسلسلهمراتب،اينروابطبابسامدیمشابهبابسامدكلمهمبهم،دربرداركلمههایمتن
همگذاریشدهاست.همچنيندراينكارازروشفاكتورگيرینامنفيماتريس1كهيکروشتخمين
مرتبهیپايينماتريسمثبتاست،بهمنظورنمايشبرپايهاجزااستفادهشدهاست.درنتايجبدست-
آمدههمراهيروابطهايپرنيميوهممعنايي،بهترينحاصلرادرخوشهبندیايجادكردهاست،امابا
اضافهشدنروابطهممعنايي،هايپرنيميوهايپونيميبهمتون،كيفيتخوشهبندینزولقابلتوجهي
داشتهاست .

 -3-2نتیجهگیری
دراينفصل،ابتدابهتعريفمفاهيمدستهبندیونيزلزومواهميتآندردنيایاطالعاتيامروزی
اشاره نموديم؛ سپس به بررسي مشکالت و محدوديتها در حين دستهبندی دادههای متن بصورت
كليونيزخاصزبانفارسيپرداختهشد.درادامه،مراحلطبقهبندیاسناد،بيانگرديدوجزئياتآن
موردبررسيقرارگرفت.دراينفصل،آنتولوژیلغویتعريفشدهونقشآنبهعنوانمرجعخارجي
دردستهبندیخودكاربررسيگرديد؛همچنينآنتولوژیلغویدرزبانانگليسيوفارسيمعرفيشد.

)Non-negative Matrix Factorization (NMF
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 -3رویکرد پیشنهادی ربای دستهبندی اسناد افرسی
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 -1-9مقدمه
در فصل دو ،مراحل ومعماری سيستم دستهبندی اسناد ،تشريح شد و به محدوديتها و نکات
ضعفروشاستانداردنمايشكلماتكليدی،اشارهگرديد.دراينپاياننامه،اعمالدانشخارجيدر
حينعملياتدستهبندیتوسطآنتولوژی،راهحلغلبهبراينمشکالتبيانشدهاست.جهتاثبات
اينادعا،الزماستيکسيستمدستهبنداسنادفارسيطراحيوپيادهسازیگردد.ازاينرودراين
فصلبهطراحيچارچوبوپيادهسازیاينسيستمپرداختهشدهاست .
معماریپيشنهادی،كليهی اجزاءتشکيلدهندهیيکسيستمدستهبندیاسنادراداراميباشدو
اين امر،امکانمقايسهباديگرسيستمهایدستهبنداسنادراميسرميسازد.درادامه،معماریاين
چارچوبومؤلفههایتشکيلدهندهآنتوضيحدادهميشود .

 -2-9معماری پیشنهادی
در معماری پيشنهادی با اعمال اطالعات معنايي از يک مرجع خارجي ،دقت دستهبندی اسناد
افزايشمييابد.دراينرويکرد،كلماتكليدیبامفاهيماستخراجشدهازآنتولوژی،همراهميشوندو
طرحوزندهيبرمبنایبردارمشخصهمعناييخواهدبود.در شکل(،)1-3مؤلفههاوارتباطاتميان
آنهادرمعماریپيشنهادیمشاهدهميشود .
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انتخاب
مشخصه

اسناد پایگاه داده

حذف لغات
غیرضروری

ساخت لغتنامه

ساخت بردار
مشخصهمعنایی

وزندهی به
مفاهیم بردار
مشخصه معنایی


دستهبندی

شکل( )1-3معماری سیستم دستهبند پیشنهادی
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 -9-9اجزای تشکیلدهندة معماری
معماریپيشنهادیدراينكارشاملمراحلزيراست :
 .1انتخاباسنادازپايگاهداده
 .2قطعهبندیمتون
 .3حذفلغاتغيرضروری
 .4بخشبندیاسناد
 .5ساختلغتنامه
 .6ساختبردارمشخصهبرایهركلمهكليدی
 .7بررسيحضوركلماتكليدیدرهرسند
 .8اعمالفرآيندرفعابهام
.I

تعيينمفهوم1برنده

.II

استخراجوالدبرایهرمفهومبرنده

.III

بروزرسانيفركانسكلماتكليدی

 .9اعمالطرحوزندهي
 .12ساختبردارمشخصاتهردسته
 .11محاسبهشباهتبردارمشخصههردستهوبردارمشخصههرسند
 .12ارزيابيسيستم 
 -1-9-9معرفی پایگاه داده
پيکرههمشهری[،]96متداولترينپايگاهدادهمورداستفادهدرحوزهیمتونفارسياست [.]97
تحقيقاتبسياریازجملهدستهبندیمتون[،]29خوشهبندیاسناد[،]42ريشهيابي[،]98خالصه-
سازی [ ]52و ...از پيکره همشهری به عنوان پايگاه دادهای مطابق با استانداردهای ]99[ TREC
Sence
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استفاده ميكنند .پايگاه داده همشهری توسط گروه تحقيقاتي دانشگاه تهران ايجاد شدهاست.
مجموعهی اسنادهمشهریباخزش وبسايتهمشهریوچندينمرحلهپيشپردازشوبرچسب-
گذاریحاصلآمدهاست.نسخهی 1اينمجموعهنمونهايياستكهدرهمايشهای CLEFدرسال-
های 2228و 2229برایارزيابيسامانههایبازيابياطالعاتتکمنظوره) (Ad Hocمورداستفاده
قرارگرفتهاست.نسخهی 2اينپيکره،آخريننسخهیمجموعهبودهونسبتبهنسخهی 1بزرگترو
جامعتراست .
دراينپاياننامهازنسخهیدومپيکرهیهمشهریاستفادهشدهاست.ايننسخه 318هزارسند
درقالب،XMLازتاريخ1375/22/24تا1386/22/23راشاملميشود.درشکل(،)2-3يکنمونه
ازاسناددرپيکرههمشهرینشاندادهشدهاست .

شکل( )2-3نمونهای از اسناد پیکره همشهری نسخه 2


مجموعه اسناد استفادهشده در اين كار به  5دستهی )1( :ورزش )2( ،ادب و هنر )3( ،اقتصاد،
بورسوبانک)4(،علميفرهنگي،ارتباطاتوفناوریاطالعاتو()5سياسيتقسيمشدهاند .
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 -2-9-9قطعهبندی متون
پسازساختپايگاهدادهموردنظرازپيکرههمشهری،عملياتقطعهبندیمتونانجامميگيرد.
بدينمنظورهريکازمتونبااستفادهازكاراكترفاصلهبهعنوانجداكننده،بهقطعههاييكهدرواقع
كلماتآنمتنهستند،تقسيمميشود.درشکل()3-3يکنمونهازعملياتقطعهبندیبررویمتن،
مشاهدهميشود؛الزمبهذكراستكهلغاتبهطول كمترازسهحرفمانندبا،و،از،كه،درو ...در
عملياتقطعهبندیواردنميشوند،چراكهدارایبارمعنايينبودهودرصورتبرشمردنآنهابهعنوان
قطعه،درگامحذفلغاتغيرضروری،ازليستلغاتحذفميشوند .
واحد

باقي

بازيها

رسانه

مانده

ستوه

خارجي

است

آمده

واحدرسانهخارجي:باآنکهبيشازدوهفتهبهآغاز

آنکه

مردم

اند

رقابتهایالمپيکآتالنتاباقيماندهاست،مردماينشهر

بيش

اين

ازترافيکواقداماتامنيتياينبازيهابهستوهآمدهاند .

هفته

شهر

آغاز

ترافيک

رقابتهای

اقدامات

المپيک

امنيتي

آتالنتا

اين
ب

الف 

شکل( )3-3تبدیل متن به کلمات کلیدی؛الف .متن اصلی،ب.قطعهبندی متن
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 -9-9-9حذف لغات غیرضروری
از مهمترين بخشهای وابسته به زبان در هر سيستم جستجوی متن ،استخراج كلمات ايست و
حذفآنهاازمتونميباشد.حذفكلماتايست،افزايشدقتوسرعتمحاسباترادرپيادهسازی
معماریپيشنهادی،حاصلميآورد.دراينكارازليستكلماتايستمعرفيشدهدرمرجع[ ]43كه
شامل822لغتميباشد،استفادهشدهاست.درشکل()4-3حذفلغاتايستازمجموعهلغاتمتن
شکل()3-3مشاهدهميشود .
جدول( )1-3چند نمونه از کلمات ایست بکار رفته در روش پیشنهادی
كثر

انگار

قرار

اقال

اختصاراً

بدان

اكثراً

او

گذشته

اكتساباً

اخير

بدانجا

اكثريت

اول

جمله

آن

اخيرا

بدانها

اكنون

اوال

قبيل

اين

از

بدون

اگر

ای

لحاظ

بعدازظهر

ازآن

بدين

چه

جرات

نظر

بعدها

زمان

آخ

نه

جز

رو

بعضا

پس

آخر

آالن

جهت

اساساً

بعضي

ازآنجاكه

آرام

اال

خاطر

است

ديگر

ازآنجائيکه

آشکار

البته

اينکه

اشتباهاً

بالدرنگ

ازآن

آمد

الي

خصوص

اصطالحاً

بالفاصله

كه

آمدن

اما

خالف

اصال

بلکه

ازاين

آن

امروز

خوبي

اصوالً

بله

دست

آنان

امروزه

خود

اضافه

بلي

بايستي

آناني

امسال

خودی

اظهار

بنا

بتدريج

آنجا

امشب

درستي

اعالم

آيا

بجز

آنچنان

امور

دقت

اغلب

اتفاقاً

بخش

آنچه

انجام

دلخواه

افزون

اتفاقي

بخشي

آنرا

اندک

دليل

افسوس

احتماال

بخصوص

آنقدر

اندكي

آنکه

اقل

احياناً

بخوبي

آنکس
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واحد

باقي

بازيها

رسانه

مانده

ستوه

خارجي

است

آمده

آنکه

مردم

اند

واحد

آتالنتا

بازيها

رسانه

باقي

ستوه

خارجي

مانده

بيش

اين

آنکه

مردم

هفته

شهر

بيش

شهر

آغاز

ترافيک

هفته

ترافيک

رقابتهای

اقدامات

رقابتهای

اقدامات

المپيک

امنيتي

آتالنتا

اين

امنيتي

المپيک





ب

الف 

شکل( )4-3حذف لغات ایست؛ الف .متن قطعهبندیشده،ب.حذف لغات ایست

 -4-9-9بخشبندی اسناد
بهمنظورپيادهسازیمعماریپيشنهادی،درمجموع 623سندازپيکرههمشهریمورداستفاده
قرارگرفتهاست.اسنادمورداستفادهبانسبت درمجموعهآموزشيو درمجموعهآزمايشيتقسيم
شدهاند؛بنابرايندردستهیآموزشيتعداد 414سندودرمجموعهیآزمايشيتعداد 229سندقرار
و2مشخصاتدستههایمورداستفادهنمايشدادهشدهاست .
دارد.درجدول( )2-3
جدول( )2-3مشخصات پنج دستۀ مورد استفاده
مجموع

تعداد اسناد تست

تعداد اسناد آموزشی

دسته

128

49

85

ورزش

123

49

86

ادب و هنر

121

41

88

اقتصاد ،بورس و بانک

113

48

73

علمی فرهنگی ،ارتباطات و فناوری اطالعات

126

42

84

سیاسی

629

283

414

مجموع
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140

120
43

42
40

41

79

80

43
100

80

60
84

86

85

ادبوهنر

ورزش

40

20

0
سياسي

علميفرهنگي،ارتباطاتو اقتصاد،بورسوبانک
فناوریاطالعات

تعداداسنادآزمايشي

تعداداسنادآموزشي

شکل( )5-3نمایش نموداری پراکندگی اسناد در پنج دستۀ مورد استفاده به تفکیک مجموعهی آموزشی و آزمایشی

 -5-9-9ساخت لغتنامه
لغات باقيمانده از مجموعه كلمات پس از فيلتركردن كلمات ايست و كلمات تکراری ،ماتريس
لغتنامه را تشکيل ميدهند .در پيادهسازی انجامشده در اين پروژه ،در مجموع برای  414سند
مجموعهی آموزشي 11،869 ،كلمه كليدی استخراج شدهاست .كلمات كليدی لغتنامه در واقع
مشخصههایموردنيازسيستمدستهبندیهستندوبامحاسبهیوزنهريکازآنها،ميتواندسته-
بندراآموزشداد .
 -6-9-9ساخت بردار مشخصه معنایی
همانطوركهدرفصلدومبيانشد،تنهاباتکيهبرمعيارهایآماری،نميتواناوزانكلماتكليدی
رامحاسبهنمود،چراكهبااينكارروابطمعناييميانكلماتناديدهگرفتهميشود.بنابرايندراينگام
هريکازكلماتكليدیبااستفادهازروابطتعريفشدهدرآنتولوژیلغویفارسنت،بسطدادهمي-
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شود.دراينگام ،تنهارابطهیهممعناييمابين مجموعههایهممعني درنظرگرفتهشدهاست.كلمه
كليدی

بهفارسنتاعمالميشودودرصورتوجودآن درآنتولوژی،كلماتهممعنيموجودبا

آن بااستفادهازرابطهیهممعناييميانمجموعههایهممعني ،استخراجشدهودربرداریكه آن را
ميناميم ،قرار ميگيرند .اين بردار پس از حذف كلمات

بردار مشخصه معنايي 

درماتريسلغتنامهرابهاندازهیبردارمشخصه

تکراری،تعدادستونهایمربوطبهكلمهكليدی

معناييآن،بسطميدهد.ماتريسحاصلازتکراراينعملياتبرایتمامكلماتكليدیراماتريس
«لغتنامهبسطدادهشده»ميناميم.اينماتريسدرپيادهسازیانجامشده دارایابعاد11869  24
است.بدينمعنيكهماكزيمملغاتهممعنييافتشدهبرایيکكلمهكليدیمقدار24بودهاست .
جدول( )3-3نمونههایی از لغتنامه بسط دادهشده
کلمه

مفاهیم هممعنی

کلیدی
تماشاگران

بينندگان  تماشاچيان 

حضار 

شنودنگان  مخاطبان  مخاطبين  مستمعان 

جستجو

بررسي 

تجسس 

كاوش 

كند 

كندوكاو 

شایسته

ارزنده 

اعالء 

جان 

عالي 

خوب 

حاشیه

كناره 

پیروزی





خوشايند  دلچسب 

ناظران 

ستوده 

زيرنويس 

پانوشت 

پانويس 

پاورقي 

پي 





فيروزمندی  كامروايي 

كاميابي 

ظفر 

غلبه 

فتح 

نصرت 

پيرگي 

 -7-9-9رفع ابهام
عملياترفعابهامدرسيستميكهازآنتولوژیبرایدستهبندیدادههایخودبهرهميبرد،بسيار
حائزاهميتاست.اگرپسازساختلغتنامهبسطدادهشده،عملياتوزندهيرابرایتماممفاهيم
استخراجشدهازفارسنتآغازنماييم،ازطرفيسيستمباابهاممواجهميشودكهمنجربهكاهشدقت
دستهبندميگرددوازطرفينيزسربارمحاسباتيبسيارباالخواهدشد؛بنابرايندراينگامميبايدبر
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اساسبافتوزمينهمتونمورداستفاده،تصميمگيریانجامگيردكهكدام يکازمفاهيماضافهشده
بهكلمهكليدیاصلي،بهآننزديکترومناسبترينگزينهبرایانتخاباست .
دراينپروژهازروشاولينمفهومكهدربخش  2تشريحشد ،برایيافتنبهترينگزينهازميان
مفهومهایبردارمشخصهمعنايي،استفادهميشودوبهآننام«مفهوم برنده»1تعلقميگيرد.نکته
مهمدرحيناستفادهازروشاولينمفهوم،حوزهموردنظربرایارزيابيومقايسهیمفاهيمبايکديگر
است.روشاولينمفهوم،ترتيبقرارگيریمفاهيمدربردارمشخصهرابراساسمتداولبودنآنهادر
نظرگرفتهواولينمفهوم رابهعنوانمفهوم برندهدرنظرميگيرد؛ درحاليکهاينتعريف،ازطرفي
محدوديتيدراستفادهازآنتولوژیايجادكردهوازطرفديگرترتيبقرارگيریبراساسالويتهايي
جداوغيروابستهبهاسنادمورداستفاده،استوايننوعيايستاييرابهسيستماعمالميكند.دراين
پروژهبرایغلبهبرمحدوديتذكرشده،روشاولينمفهومرابهشکليتغييردادهايمكهدرآنتعداد
حضور هريک ازمفهومهای بردارمشخصهكلمه كليدی 

مربوطبهكلمهكليدی

 ،در حوزه دستهی

محاسبهگردد .
|

( )1-3

معادله( )1-3بيانگرايننکتهاستكهمفهوم برندهبرایكلمهكليدی


،مفهومياستكه

تعدادحضورآنازديگرمفهومهایبردارمشخصهمعناييآنكلمهكليدیبيشترباشد.تعدادحضور
مطرحشده،درواقعفركانسمفهومهایكلمهكليدی

،درمتوندستهایاستكهكلمهكليدی

بهآنتعلقدارد .
بنابرايندراينمرحلهابتداميبايددستهیمربوطبههريکازكلماتكليدیتعيينگردد؛بدين
منظور نقشهیتوزيعكلماتكليدیدرمياناسنادمورداستفادهدرمجموعهیآموزشيساختهمي-

Winner Sense
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شود كهآنرا«نقشهیدستهیلغاتنامه»1ميناميم.ايننقشهبراساسفركانسحضورهريکاز
كلماتكليدیدراسنادآموزشيساختهشدهاست.زمانيكهيکكلمهدرچنديندستهحضورداشته-
باشد،درنقشهیدستهیلغات،آنرا بهدستهایتخصيصخواهيمداد كهبيشترينحضوررادرآن
دسته داشتهاست .بدين ترتيب نقش تمايزبخشيو اهميت هر كلمهكليدیدر سيستم دستهبندی
اسناد،پررنگترميشود.
( )2-3

|

}

{

معادله( )2-3بيانميكند كهدرماتريسنقشهیدستهی لغات،دستهیكلمهكليدی برابربا

است اگر فركانس حضور كلمه كليدی در آن دسته از فركانس حضورش در دستههای ديگر
بيشترباشد.اگرزماني،فركانسحضوركلمهكليدیدردوياچنددستهبرابرباشد،آنكلمهكليدی،
مشخصهی مناسب و متمايزكنندهای در سيستم دستهبندی نخواهدبود ،بنابراين آن را از لغتنامه
حذفميكنيم .
در2شبهكدمورداستفادهدرعملياترفعابهاممشاهدهميشود.دراينشبهكد،فرآيندرفعابهام

براساستعدادمفهومهاتفکيکشدهاست(برابرصفر،يکويابيشتر).هدفازعملياترفعابهام،در
واقعاصالحفركانستخصيصدادهشدهبهيکكلمهكليدیاست.زمانيكهكلمهكليدیدرفارسنت
يافتنشود،فركانسحضورآنكلمهبهتعدادتکرارآنمحدودميشود؛امازمانيكهمفهوميبراساس
رابطهیهممعناييازفارسنتاستخراجگرديد،براساستعدادمفاهيمدوحالتبهوجودميآيد:
 .1تعدادمفهومهایيافتشدهبرابر 1باشد:دراينصورت بااستفادهازفارسنتورابطۀ هايپرنيمي،
والدوياوالدهایآنمفهوم استخراجوبهبردارمشخصۀ معناييآنكلمهیكليدیاضافهمي-
گردند.بنابراينفركانسجديدكلمهكليدیبرابرتعدادتکراركلمهكليدی همراهبا تعدادتکرار
مفهومبرندهوتعدادتکراروالدآندرمتنموردنظراست .

Dictionary Class Map
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 .2تعدادمفهومهایيافتشدهبزرگتراز 1باشند:دراينموقعيت،ابتداباروشپيشنهادیبيانشده،
مفهومبرندهمشخصشدهوسپسوالدوياوالدهایآنازفارسنتاستخراجوبهبردارمشخصهی
معنايي كلمه كليدی مورد نظر ،اضافهميگردد .اگر والدی برایمفهوم برنده پيدا شودفركانس
جديد مانند وضعيت ( )1خواهدشد ،اما اگر والدی در فارسنت برای مفهوم برنده پيدا نشود،
فركانسجديدمحدودبهتعدادتکراركلمهكليدیوتعدادتکرارمفهومبرندهخواهدبود .
در انتهای اين گام ،فركانس حضور هر كلمهی كليدی در هر متن ،توسط فركانس مناسبترين
مفهومهایمرتبطباآناصالحشدهاست.درمرجع[]122اثباتشدهاستكهاستفادهتنهاازرابطهی
هممعنايي بهبودی در نتايج بدست نخواهد داد .از اينرو رابطهی تعميمپذيری نقش مؤثری در
شناساييلغاتمرتبطباكلمهكليدیدارد .
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برای کلمه کلیدی : j
مفهومهایهممعنيآنازفارسنتاستخراجشود 
تعدادمفهومهایآنمحاسبهشود 
اگر "تعداد مفهومها" == 8
فركانسجديدكلمهكليدی jدرمتن=iفركانسقديم كلمهكليدیjدرمتنi

اگر "تعداد مفهومها"==1
مفهومبرندهكلمهكليدی=jتنهامفهومكلمهكليدیj

والدوياوالدهایمفهومبرندهتوسطفارسنتاستخراجشوند 
بهازایتماممتونمجموعه 

اگركلمهكليدیjدرمتن iحضوردارد :
تعدادحضورمفهومبرندهمحاسبهشود .

اگرمفهومبرندهوالدیدارد 
درمتنiجستجونمايدتاتعدادحضوروالدراتعييننمايد .

فركانس جديد كلمه كليدی  jدر متن  = iفركانس قديم كلمه كليدی jدر متن  +iفركانس تعداد حضور

مفهومبرنده+فركانستعدادحضوروالد 
اگرمفهومبرندهوالدیندارد 

فركانسجديد كلمهكليدی  jدرمتن= iفركانسقديم كلمهكليدی jدرمتن+ iفركانستعدادحضور

مفهومبرنده 

اگركلمهكليدیjدرمتن iحضورندارد :
فركانسجديدكلمهكليدی jدرمتن=iفركانسقديم كلمهكليدیjدرمتنi





اگر "تعداد مفهومها" > 1
بهازایتماممتون 
اگردستهیمتنبادستهیكلمهكليدیبرابرباشد 
فركانسحضورهريکازمفهومهادرآنمتنمحاسبهگردد 
ماكزيممحضورراپيداكن 
اگردارایبيشازيکمفهومبافركانسحضورماكزيمماست 
فركانسجديدكلمهكليدی jدرمتن=iفركانسقديم كلمهكليدیjدرمتنi

اگرماكزيمميکتااست 
والدوياوالدهایمفهومبرندهتوسطفارسنتاستخراجشوند 


بهازایتماممتونمجموعه 



اگركلمهكليدیjدرمتن iحضوردارد :
تعدادحضورمفهومبرندهمحاسبهشود .
اگر مفهومبرندهوالدیدارد 




درمتن iجستجونمايدتاتعدادحضوروالدرامشخصشود .

 
فركانسجديدكلمهكليدی jدرمتن=iفركانسقديم كلمهكليدیjدرمتن+iفركانستعدادحضور


مفهومبرنده+فركانستعدادحضوروالد 
اگرمفهومبرندهوالدیندارد 



فركانسجديدكلمهكليدی jدرمتن=iفركانسقديم كلمهكليدیjدرمتن+iفركانستعداد




حضورمفهومبرنده 








اگركلمهكليدیjدرمتن iحضورندارد :




فركانسجديدكلمهكليدی jدرمتن=iفركانسقديم كلمهكليدیjدرمتنi




(شبهكد)الگوريتمرفعابهامپيشنهادی 
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 -8-9-9وزندهی به مفاهیم بردار مشخصه معنایی
روشهایمتداول وزندهيبهمشخصههادرحوزهیدستهبندیمتوندرفصل 2تشريحشد.در
اينپروژه،روش TFIDFرابهمنظوروزندهيبهمشخصاتپيادهسازیمناسبيافتهوآنراپياده-
سازیكردهايم.معادلهیاصلياينروشمانندمعادلهی()3-3است :
( )3-3
مقدار معادلتعدادتکرارحضوركلمه درمتن استكهدرگامقبلمحاسبهگرديد .مقدار
معکوسفركانساسنادیاستكهشاملكلمهكليدی ميباشندوبصورتزيربدستميآيد .
)

( )4-3

(

در اين معادله  مجموع اسناد مورد استفاده و  نشاندهندهی تعداد اسنادی است كه شامل
كلمهكليدی هستند.بنابراينكلماتكليدیكهبهندرتويابسيارزيادتکرارشدهاندنقشكميدر
دستهبندیاسنادخواهندداشت .
بايدايننکتهراتوجهداشتكهطولمتون،براوزانكلماتكليدیاثربخشاست[،]7بنابرايندر
ی(،)5-3مقاديراوزانكلماتكليدیرابهبازهی
اينپروژهبااستفادهازنرمالسازی مطابقمعادله 
صفرتايکنگاشتدادهايم.درپيادهسازیاينپروژه،ابعادماتريساوزان 11869كلمهكليدیدر
414سندآموزشي،برابربا11869

414است .
√

( )5-3

∑√
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 -3-9-9انتخاب مشخصه
تکنيکهایانتخابمشخصهباهدفكاهشفضایمشخصه،مجموعهایازمشخصاترابه عنوان
ورودیدريافتكردهوزيرمجموعهایازاينمشخصاتراكهبيشترين تفکيکپذيریرامنجرمي-
شوند ،به عنوان خروجي بازميگرداند [ .]29انتخاب مشخصات تفکيکپذيرتر ،نه تنها پيچيدگي
الگوريتمهایيادگيریراكاهشداده،بلکهمنجربهافزايشدقتدستهبندنيزميشود؛چراكهدرميان
تعداد بسيار زياد مشخصات استخراجشده ،تعدادی مشخصهی نامربوط نيز وجود دارند كه الگوريتم
يادگيریراازساختدستهبندیدقيقبازميدارد .
دررويکردارائهشدهدراينپروژه ،استفادهازيکتکنيکانتخابمشخصهبهمنظوركاهشبعد،
ضروریاست.بدينمنظورازروشآماریمربعچي1استفادهشدهاست .
معيارآماریمربعچييا ،درجهوابستگيومشاركت ميانيکعبارتودستهراتعيينمي-
نمايد.اينكاربردراميتوانبرپايهاينفرضيهدانستكهعبارتيكهتعدادتکراربيشتریدريکدسته
دارد ،ميتواند مشخصه متمايزكنندهی مناسبي برای آن دسته باشد .بنابراين مشخصاتي كه دارای
مقدار كمتریهستند،ازاهميتپايينتریبرخورداربودهودرنتيجهحذفآنانتاثيریبردسته-
بندی نخواهد داشت و با حذف آنان ،فضای مشخصه كاهش مييابد .متد 

يک متد نظارتشده

چندمتغيرهاستكهانتخابعباراتموثردرتفکيکپذيریرانهتنهابراساستعدادتکرارآنهادرهر
دسته،بلکهباتوجهبهوابستگيعباراتبايکديگرونيزوابستگيعباراتبادستههاانجامميدهد[.]7
به منظور پيادهسازی اين روش ،ابتدا ميبايست ماتريس «عبارت-دسته» كه نشاندهندۀ مجموع
حضورهای تمام مشخصات در تمام اسناد است (شکل ( ،))6-3ساخته شود .در شکل ،مجموع كل
حضورهارابا Nنمايشدادهو

نشاندهندهتعدادحضورمشخصه 

ميزاناثربخشيمشخصهی دستهی (

دردسته است.حال

) بهكمک رابطههای ()6-3و()7-3

محاسبه ميگردد .بررسي عالمت در اين رابطه ،اين امکان را در اختيار ما قرار ميدهد كه جهت
Chi_Square Static

62

1

ارائه روش پیشنهادی

فصل سوم

اثربخشيمشخصهرادرتفکيکپذيریدستهتعييننمايم.مقدارمثبتنشانميدهدكهحضوراين
مشخصهدرتفکيکپذيریموثربودهومقدارمنفيعدمتاثيرگذاریمشخصهرانمايانميسازد .

…

…

…

…

…

…

=N
شکل( )6-3ماتریس مشخصه-دسته

( )6-3

)

)

(

(

( )7-3
حالميبايستمشخصاتيكهدارایاثربخشيكمتریازآستانه𝜃هستندازليستكلماتكليدی
حذفگردند.اينعملكاهشفضایمشخصهرابدنبالخواهدداشت.دربارهیانتخابآستانهوتاثير
آن دردقتدستهبندی در فصل چهار بحثميگردد .ابعاد ماتريس اثربخشي در اين پروژه برابر با
5

11869است،چراكهسيستمدارای11869كلمهكليدیاستخراجشدهبودهواسنادبه5دسته

تقسيمشدهاند.باقراردادنآستانهييمعادل  7بر مقاديرسلولهایماتريساثربخشي 8،679،كلمه
كليدیكهاثربخشيكميدردستهبندیداشتهاندازلغتنامهحذفميشوند .
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 -18-9-9اعمال دستهبند
تابدينجا ،اوزانكلماتكليدیدرهرمتنمحاسبهگرديدهوكلماتكليدیبااثربخشيپايينتر
ازآستانهی،7ازلغتنامهحذفشدهاند.دراينگام،برداروزندهيشدهبرایهردستهايجادشدهو
سپسبااستفادهازمعيارشباهت،نزديکترينوشبيهتريندستهبههرسنددرمجموعهآزمايشپيدا
ميشود؛بنابرايناينگامدارایدومرحلهبهشرحزيراست :

ايجادبردارنمايههردسته 
همانطور كه محاسبه اوزان كلمات كليدی در هر سند ،منجر به ساخت بردار نمايهی آن سند
ميگردد ،محاسبهی اوزان كلمات كليدی در هر دسته نيز ،بردار نمايهی آن دسته
راايجادخواهدكرد.برایساختبردارمشخصاتهردسته،ابتداتعدادتکرارهایهركلمه
كليدی

دراسنادمربوطبهدسته محاسبهميشودكهدرواقع

راتشکيلميدهد.سپس

موردنظرازمعادله()8-3بدستميآيد .

اوزانمربوطبهكلماتكليدیدردستههای

( )8-3
درمعادلهیفوق تعداددستههایموردنظراستكهدرپروژهمابرابر5بودهو تعداددسته-
هايياستكهكلمهكليدی درآنحضورداشتهاست .بدينترتيببردارنمايهبرایهردستهايجاد
ميگردد .

محاسبهیفاصله 
معيارشباهتبهمنظورتعييندرجهی همانندیمياندوبرداراست.برایدستيابيبهنتايجقابل
قبول در دستهبندی ،يک معيار شباهت ميبايست برای اسنادی كه به يک كالس متعلق هستند،
مقداربزرگترینسبتبهاسنادمتعلقبهديگردستههابدهد .
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معيارشباهتمطرحدرحوزهبازيابياطالعاتودستهبندیمتون،شباهتكوسين1مياندوبردار
است[.]121ازنظرهندسيشباهتكوسين،كوسينوسزاويهمياندوبردار موردنظر رابررسيمي-
نمايد.شباهتكوسينازطريقمعادله()9-3قابلمحاسبهاست[ .]75[]7
∑

( )9-3

)

در اين معادله 
و 

(

∑

)

(

∑

يک كلمه كليدی و در واقع مشخصه سيستم دستهبندی اسناد است و
دو برداری هستند كه قصد مقايسه آن دو را داريم .اين معادله را بدين

صورت ميتوان تفسير نمود كه هر چه ميزان شباهت بردار نمايهی يک سند به بردار نمايهی يک
دسته بيشتر باشد ،آن سند به آن دسته شبيهتر بوده و در انتها سند متعلق به دستهای است كه
بيشترينمقدارشباهتراباآندارااست .

 -4-9نتیجهگیری
سيستمهایدستهبندیخودكاراسناد درصورتاستفادهازروش كيسهیلغات،ازناديدهگرفتن
ارتباطاتمعناييميانكلماتدرحينساختبردارمشخصهمتون،رنجميبرند.لذانيازبهشيوهیكه
دانشپيشزمينهاسنادرادرحيندستهبندیآنهادرنظرداشتهباشد،احساسميشود.مرجعخارجي
كهنيازبهدانشپيشزمينهاسنادرابرطرفميسازد،آنتولوژیلغویاست.آنتولوژی لغوی مطرحدر
زبانفارسي،فارسنتنامداردودراينپروژهبابرقراریارتباطبااينآنتولوژی،ارتباطاتمعناييهم-
معنيوتعميمميانلغاتمتن،استخراجشدهاست .
استفاده از دانش معنايي در حين دستهبندی خودكار اسناد ،منجر به فراتر رفتن از معيارهای
ظاهریوآماریميگردد.جايگزينيمفاهيمبهجایكلماتيكهبهيکديگرمرتبطهستند،افزايشوزن
مفهومغالبمتنرادرپيخواهدداشتودرافزايشدقتسيستموزندهينقشبسزاييدارد .
Cosin
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ارائه روش پیشنهادی

فصل سوم

عملياترفعابهاموتصميمگيریدربارهانتخابمناسبترينمفهومبرای هركلمهكليدی،نقش
اساسيدرراستایاستفادهازآنتولوژیو بسطبردارمشخصهدارد.لذاروشاولينمفهومباتغييراتي
در اين پروژهمورد استفادهقرارگرفتهاست و توانسته است نتايج قابل قبولي را بدست آوردكه در
فصلآتيبهارائهیآنهاخواهيمپرداخت .
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ب نی
ت
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 -4ارزیا ی و تا ج ر ی
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ارزیابی و نتایج تجربی

فصل چهارم

 -1-4مقدمه
درفصلپيشين،مجموعهیدادههایآموزشيوآزمايشيمورداستفادهدرسيستممعرفيگرديدو
الگوريتمبهكاررفتهومزايایاستفادهازآنتشريحشد.دراينفصلبهمعرفيمعيارهایمورداستفاده
درارزيابيسيستم،بررسينحوهكاركردالگوريتمپيشنهادیوقابليتهایآن،انجامآزمايشاتمختلف
ومقايسهینتايجخواهيمپرداخت .
درطولاينفصل،روشپيشنهادیدستهبندیخودكاراسنادباروشاستاندارددستهبندیاسناد
درمتونفارسيمقايسهميگردد؛الزمبهذكراستكهمنظورازروشاستاندارد،الگوريتممعرفيشده
برایدستهبندیاسناددرفصلسوم،بدوناستفادهازآنتولوژی لغوی فارسنتاست.دوروش مورد
ارزيابي،بهغيرازاستفادهازآنتولوژی،درمابقيمراحليکسانهستند.اينامربهدليلنمايشمزيت
استفادهازآنتولوژیلغویدردستهبندیدرنظرگرفتهشدهاست .

 -2-4روشهای ارزیابی
متدهایارزيابيبسياریبهمنظورتعيينكاراييسيستمهایدستهبندیخودكاراسنادوجوددارد
[]29[ ]122؛ كه معيارهای صحت ،1فراخواني 2و از متداولترين آنها بوده و اغلب برای مقايسه
روشهای مختلفدر حوزه بازيابي دادههای متني و طبقهبندی مورد استفادهقرارميگيرند .مفاهيم
تعريفشدهدرجدول(،)1-4اجزایموردنيازمعيارهایمتداولارزيابيرويکردهایدستهبندیاسناد
ومتونميباشند .
جدول( )1-4پارامترهای اساسی در تعریف معیارهای ارزیابی
شرح

پارامتر
TP

سندبهدستهمربوطهدستهبندیشدهاست .

FP

سندبهدستهنامربوطهدستهبندیشدهاست.

FN

سندبهدستهایخاصتعلقندارداماميبايدتعلقميداشت.

TN

سندنبايدبهدستهایخاصتعلقميداشتوتعلقنيزندارد.
Precision
Recall
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فصل چهارم

درجدول()2-4مفاهيممعرفيشدهدرجدول()1-4رابهشيوهایديگرمشاهدهميكنيد .

جدول( )2-4تعریف پارامترهای اساسی مورد استفاده در معیارهای ارزیابی
مرتبط

نامرتبط

بازیابیشده

)True Positive (TP

)False Positive (FP

بازیابینشده

)False Negative (FP

)True Negative(TN


پسازمحاسبهیاجزایساختارمعيارهایارزيابي،ميتوانمعيارهایارزيابيصحت،فراخوانيو
را طبق معادلههای ( )1-4تا ( )3-4بهمنظور بررسيو تحليلنتايج سيستم دستهبندی اسناد
محاسبهنمود[ .]123

( )1-4

|

اينمعياربصورت نسبتتعدادمستنداتقرارگرفتهدرطبقهبندیصحيحبهكلمستنداتموجود
درهمانطبقهاست.مقدارمعيارصحت،درجهپايداری1الگوريتمدستهبندرانشانميدهند .

( )2-4

|

معيارفراخوانيبصورت نسبتتعدادمستنداتيكهبهطورصحيحدريکطبقهقرارگرفتهاندبه
تعداد كل مستنداتي كه بايستي در آن قرار ميگرفتند ،تعريف ميشود .اين معيار در واقع تابع
غيرنزوليازتعداداسنادبازيابيشدهاست.اينمعيار،درجهیتماميت 2الگوريتمدستهبندرانمايش
ميدهد .

Soundness
Completness
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فصل چهارم

معيارهایصحتوفراخواني بهتنهاييبرایاندازهگيریكاراييالگوريتمدستهبندیمؤثرنبودهو
استفادهیمجزایآنهاممکناستنتايجنادرستيازسيستمراارائهدهد.ازاينروالزماستكهاين
معيارها بگونهای با يکديگر تركيب شوند .معيار  در واقع از تركيبي از دو معيار 

و

بدستميآيد.اينمعيارميزانتاثيرمعيارميزانصحتومعيارميزانفراخوانيرادرارزيابي
دستهبنددرنظرميگيردوازرابطهی()3-4بدستميآيد .

( )3-4
همان 
و

و 

همان 

است و مقادير مابين  و ∞ به ميزان نسبت

،وزنهایمتفاوتيميدهد.مرسومترينمقدار برایاررزيابيكاراييدرحوزه
و

دستهبندیمستنداتبرابر 1استكهبهمعنيتاثيری برابراز

خواهدبود.در

رابطهی()4-4معيار تعريفشدهاست .

( )4-4
عالوه بر معيارهای معرفيشده ،از شاخص متوسط  [ ]72برای ارزيابي كارايي كل رويکرد
پيشنهادی استفاده شدهاست .شاخص متوسط  ميانگين تمام مقادير  دستههای مورد نظر را
محاسبهمينمايد.بنابراينبرایيکپايگاهدادهباmدسته،شاخصمتوسط بصورتمعادله()5-4
بدستميآيد .
∑

( )5-4

درنمودارهایارائهشدهدربخشآزمايشاتتجربي،ازمعيارميانگينصحت،ميانگينپوششونيز
ميانگين بهمنظورمقايسهرويکردپيشنهادیبارويکرداستاندارددستهبندیاسنادفارسياستفاده
72
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فصل چهارم

شدهاست.معيارميانگينصحتوميانگينپوششبهترتيبدرمعادلههای ()6-4و()7-4معرفي-
شدهاند .
∑

( )6-4

∑

( )7-4

 -9-4آزمایشات تجربی
دراينبخشبهمقايسهیرويکردپيشنهادیدراينپروژهورويکرداستاندارددستهبندیكهاز
آنتولوژیلغویبهرهنبردهاست،ميپردازيم .
درابتدابهارزيابيتاثيرآستانههایمتفاوتθدرفرآيندانتخابمشخصه برتعدادمشخصههای
سيستمدستهبندی،پرداختهشدهاست.درشکل()1-4تعدادمشخصههایباقيماندهاز11،872كلمه
كليدیاستخراجشدهازمتوندرآستانههایمتفاوت،نشاندادهشدهاست .
4,000
3,500
3,000

With FarsNet
Without FarsNet

تعداد مشخصه

2,500
2,000
1,500
1,000
ℎ

ℎ

105

75

95

70

50

آستانه

شکل( )1-4بررسی تعداد مشخصههای سیستم دستهبندی با آستانههای متفاوت
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فصل چهارم

همانطوركهمالحظهميشودباافزايشسطحآستانه،تعدادمشخصههایباقيماندهبرایسيستم
دستهبندی،كاهشمييابد .
دردقتسيستمدستهبندیاسنادفارسيرادرآستانههایمتفاوتتنهاازنظرتعداداسنادیكهبه
دستهی مناسب خود اختصاص يافتهاند ،تحليل مينماييم .همانطور كه در شکل مالحضه ميشود،
برایاسنادمجموعهیآموزش،تاآستانهی 7دقتسيستمدستهبندیدربيشينهیخودقراردارد.
قابلتوجهاستكهدليلانتخابآستانهی7عالوهبربيشينهبودندقتدرهردورويکرددستهبندی
اسناد،كاهش تعدادمشخصههاييبااثرگذاریپاييناستكهمنجربهباقيماندنمشخصاتموثرتر
ميگردد .


شکل( )2-4بررسی دقت دو رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهبندی اسناد در آستانههای متفاوت

در شکلهای ( )3-4الي ( )5-4به مقايسهی رويکرد پيشنهادی اين پروژه و رويکرد استاندارد
دستهبندیخودكاراسنادوبدوناستفادهازآنتولوژیفارسنت درآستانههایمتفاوت پرداختهشده-
است .در شکلهای زير ،روند تغييرات ميانگين نتايجمعيارهای دقت ،فراخوانيو  در  5دستهی
موردنظرباتغييرآستانهدرفرآيندانتخابمشخصه نمايشدادهشدهاست 
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93.00

Precision_ Test
92.50

92.00

With FN

درصد

91.50
Without FN
91.00

90.50

×0.1=Threshold

90.00
110

105

90

95

75

70

50

آستانه



شکل( )3-4مقایسهی رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهبندی توسط میانگین معیار صحت در  5دسته
94.60

Recall_ Test

94.40
94.20
94.00

93.80

With FN

93.40

Without FN

93.20

درصد

93.60

93.00
92.80
92.60

×0.1=Threshold

92.40
110

105

90

95

75

70

50

آستانه

شکل( )4-4مقایسهی رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهبندی توسط میانگین معیار فراخوانی در  5دسته
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فصل چهارم

93.50

F1_ Test
93.00

92.50
درصد

With FN
92.00

Without FN

91.50

×0.1=Threshold

91.00
110

105

90

95

75

70

50

آستانه

شکل( )5-4مقایسهی رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهبندی توسط میانگین معیار

در  5دسته

همانطور كه مالحظه ميشود ،هر سه معيار ارزيابي مورد استفاده ،برتری نتايج بدستآمده از
رويکردپيشنهادیرانمايشميدهند .
درادامه،درآستانهی،7بهارزيابيسيستمدستهبندیتوسطمعيارهایمعرفيشدهميپردازيم.دو
جدول()3-4و(،)4-4توسطمعيارهایمعرفيشدهیصحت،فراخوانيو ،بهارزيابيدورويکرد
پيشنهادیواستاندارددستهبندیخودكاراسنادپايگاهدادهیهمشهریدر آستانهی 7ميپردازند.
معيار 

رويکردپيشنهادیدرمجموعهیآزمايشيمعادل 93,32درصدبوده

كهمنجربهبهبود1درصدینسبتبهرويکرداستاندارددستهبندیاسنادميگردد .
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فصل چهارم

جدول( )3-4مقایسهی نتایج روش پیشنهادی و روش استاندارد در مجموعه آموزشی
فراخوانی

F1

صحت
دسته

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد

پیشنهادی

استاندارد

پیشنهادی

استاندارد

پیشنهادی

استاندارد

15.69

16.16

16.59

15.49

16.56

16.56

ورزشی

15.91

15.91

14.59

14.59

19.96

19.96

ادب و هنر

19.66

19.66

19.66

19.66

19.66

19.66

اقتصاد ،بورس و بانک

15.96

15.96

15.96

15.96

15.96

15.96

19.99

19.95

19.56

19.54

96.99

95.69

سیاسی

16.91

16.55

15.69

15.91

16.59

16.95

میانگین
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جدول( )4-4مقایسهی نتایج روش پیشنهادی و روش استاندارد در مجموعه آزمایشی
فراخوانی

F1

صحت
دسته

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد

پیشنهادی

استاندارد

پیشنهادی

استاندارد

پیشنهادی

استاندارد

188

188

188

188

188

188

ورزشی

83.83

88.83

88.83

83.36

38.31

38.31

ادب و هنر

38.88

38.88

188

188

37.62

37.62

اقتصاد ،بورس و بانک

31.76

38.78

88.64

86.66

35.12

35.12

86.88

89.12

34.44

34.12

73.78

74.42

سیاسی

39.98

32.98

34.93

39.55

32.54

31.61

میانگین
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فصل چهارم

همانطور كه مالحظه ميشود ،رويکرد پيشنهادی اين پروژه در تمام معيارهای متداول ارزيابي
دستهبندیاسناد،نتايجبهترینسبتبهرويکرداستانداردكيسهیلغاتداشتهاست.علتپايينبودن
مقدارمعيارهایمعرفيشدهدردستهی«سياسي» تنوعموضوعيمتونايندستهاستكهمنجربه
گستردگيبرداركشخصهكلماتكليدیآنهاميشود؛همچنينهمپوشانيموضوعدستهیسياسيبا
ديگر دستهها در كاهشدقت دستهبند در اين دستهموثر بودهاست .در شکل ( )6-4نمونههايي از
اسنادی را كه بدرستي به دستهی خود اختصاص يافتهاند ،مشاهده ميكنيد .سند ( )1به دستهی
«ورزشي»تعلقداردوسند()2مربوطبهدستهی«اقتصاد،بورسوبانک»است .


سند( )1


سند( )2
شکل( )6-4نمونهای از اسنادی که بدرستی دستهبندی شدهاند.
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فصل چهارم

در شکل ( )7-4نمونههای از اسنادی را كه در هر دو رويکرد به اشتباه دستهبندی شدهاست،
مشاهدهميشود.سند ( )1مربوطبهدستهی«ادبوهنر» بودهاستكهدرهردورويکردبهدستهی
«سياسي» اختصاص يافتهاست .سند ( )2نيز مربوط به دستهی «ادب و هنر» است كه در هر دو
رويکردبهدستهی«علمي،فرهنگي،ارتباطاتوفناوریاطالعات»اختصاصيافتهاست .


سند( )1


سند( )2
شکل( )7-4نمونهای از اسنادی که بدرستی دستهبندی نشدهاند.
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فصل چهارم

مرجع[ ]124بااستفادهازالگوريتمتجزيهوتحليلمولفههایاصلي 1وبهرهگيریازمعيارهای
ميانگين فراخواني و الگوريتم ژنتيک به استخراج بهترين ويژگيهای متون فارسي با روشهای
نزديکترينهمسايگيوبيزينبهمنظوردستهبندیمتونپرداختهاست.باتوجهبهبرابریتعداداسناد
ودستههایپايگاهدادههمشهری درسيستمپيشنهادیاينمرجعورويکردپيشنهادیاينكار ،در
شکل(،)8-4بهمقايسهدورويکردپرداختهايم .
96
94.3

94

93.3
92.5
91

92
90
درصد

89

88

87

رويکردپيشنهادی
86

رويکردمرجع[]128

84
82
Mean_F1

Mean_Precision

Mean_Recall


شکل( )8-4مقایسهی نتایج رویکرد پیشنهادی مرجع [ ]114و رویکرد پیشنهادی پایاننامه

 -4-4نتیجهگیری
در اين فصل آزمايشات متفاوت بر روی نتايج حاصل از دستهبندی متون فارسي انجام گرفته و
سعيشدهاستتاآزمايشاتبگونهایباشدتاتأثيراستفادهازآنتولوژی لغوی درحينعملياتدسته-
بندیوتکنيکانتخابمشخصه قابلمشاهدهباشد.ازنتايجاينآزمايشاتچنيناستنتاجميشود
كهرويکردپيشنهادیاينپاياننامهازنرخكارايي( )خوبيمعادل93,3درصد،برخورداراست.

Principal Component Analysis
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فصل پنجم

 -1-5خالصه تحقیق
دراينتحقيقبهارائهیرويکردیبهمنظوردستهبندیخودكاراسنادفارسيپرداختهشدهاست.از
جمله مشکالت سيستمهای دستهبندی اسناد كه از روش مدل فضای بردار استفاده ميكنند ،عدم
توجهبهوابستگيهایمعناييكلماتكليدیاستكهمنجربهكاهشدقتدستهبندميشود.برای
رفعاينمشکل ،دراينپاياننامهاستفادهازآنتولوژیلغویفارسنتبهعنوانمرجعدانشخارجي
پيشنهادشدهاست.بااستفادهازآنتولوژیلغویفارسنت،بردارمشخصهمعناييبرایهركلمهكليدی
براساسروابطهممعناييوتعميم،ساختهميشود .
عالوهبراستفادهازآنتولوژیلغوی،عملياترفعابهامبهمنظورانتخابمناسبترينمفهومازميان
مفاهيم استخراجشده از آنتولوژی لغوی فارسنت ،اعمال ميشود .بدين منظور در اين پاياننامه با
اعمالتغييراتبرروشاولينمفهوم،عملياترفعابهامانجامگرفتهاست .
مشکلديگر ،بُعدباالیفضایمشخصهاستكهسربارمحاسباتيبسياریرابرایسيستمايجاد
كردهوازتمركزبرمشخصههایاساسيميكاهد.برایرفعاينمشکل،روشهایانتخابمشخصه
بسياریپيشنهادشدهكهدراينپاياننامهازروش بدينمنظوراستفادهميگردد .
در واقع در اين پاياننامه سعي شدهاست با بسط بردار مشخصه كلمات كليدی استخراجشده از
متون،دانشمعناييپيشزمينههرمتندرعملياتدستهبندیدخيلگردد .
الگوريتم مطرحشده بر روی پايگاه دادهی همشهری اعمال شدهاست و در مقايسه با رويکرد
استاندارد دستهبندی (بدون استفاده از آنتولوژی فارسنت) توانستهاست نتايج معيارهای ارزيابي
صحت،فراخوانيو رابهبودبخشد .
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فصل پنجم

 -2-5کارهای آینده
ازجملهكارهایآيندهكهدرادامهكارپاياننامهپيشنهادميگرددعبارتنداز :


سيستم دستهبندی ارائهشده بر عبارات و كلمات به تنهايي تمركز دارد و نه مفاهيم

چندكلمهای.گاهياوقاتيکتركيبازدوكلمهممکناستمعنيمتفاوتيازهركلمهبهتنهايي
داشتهباشد،مانند "زمينخوردن" كهمعنایمتفاوتيبامعنيكلمات"زمين" و"خوردن" دارد .در
زبان انگليسي استفاده از آنتولوژی لغوی جامعتری مانند ويکيپديا به جای وردنت بدين منظور
پيشنهاد ميشود .راه حل ديگر متغير درنظر گرفتن واحد كلمات استخراجشده به عنوان كلمات
كليدیاست.


استفاده از متدی برای آستانهگذاری خودكار اوزان مشخصات به جای قراردادن آستانه

براساسنظارتكاربر،منجربهكاهشنيازبهحضورانساندرسيستمپيشنهادیگردد .


ساختآنتولوژیلغویمناسببرایدامنهی موردنظرويکپارچهسازیآنباآنتولوژیاصلي

ازديگربهبودهايياستكهمنجربهاثرگذاریبيشازپيشاعمالدانشخارجيدرحينعمليات
دستهبندیميگردد .


استفادهازالگوريتمشاخصگذاریمعناييپنهانهمراهبااستفادهازآنتولوژیلغویميتواند

برنتايجحاصلازدستهبندی،اثرگذارباشد .


دستهبندیبصورتچندبرچسبه،كهمنجربهقرارگيریيکسنددرهرتعداددستهكهباآن

مرتبطاست،ميگردد .
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Abstract
Due to the rapid growth of electronic documents, the need for an efficient
classifier in data mining is obvious. Recently, in order to increase classification
accuracy, using lexical ontology as an external reference and the process of
extracting knowledge from text classification has been proposed. Hence, the aim
of this project is to provide and implement a system to automatically classify
documents in a way that uses FarsNet lexical ontology within its operations.
Consequently, the weights associated to words of knowledge background in text
increases. The proposed approach uses lexical ontology and focuses on semantic
feature vector, Thereby improve the classification process. In this project, in
addition to study on the methods of using lexical ontology in the text
classification process, the FarsNet lexical ontology in order to extract semantic
relationships is used.
In the proposed system, all components of the text classification system,
including word processor, reducing the features, the feature selectors, the feature
weighting and classification of documents are considered. In this project, the
algorithm as feature selection method and normalized TFIDF as weighting
method are applied. The results of our study showed significant improvement in
the efficiency and accuracy of classification algorithms using a lexical ontology.

Keyword: Classification of persian texts, FarsNet ontology, semantic feature
vector, disambiguation, semantic relations, first concept method.
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