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 حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد لکشم عشق هن رد حوصله دانش ماست
 روز و شب رعبده با خلق خدا نتوان کرد غیرتم کشت هک محبوب جهانی لیکن

 ات هب حدیست هک آهسته دعا نتوان کرد من هچ گویم هک تو را انزکی طبع لطیف
 طاعت غیر تو رد مذهب ما نتوان کرد محراب دل حافظ نیست بجز اربوی تو

 قدردانم
  از همسرم 
 ربای باوری هک هب من و راهم دارد  
 اماز خانواده 
 حدشان رد تمام لحظاتمربای حمایت بی  
 از استادانم 
 اهیماه ی گرانقدرشان و تحمل انبلدیربای راهنمایی  
 از خداوندگارم 
 بخشد ات  گامی رد راه امکل خود ربدارمربای  فرصتی هک رد ره نفس هب من می                          

 
مشان را انمید نکردهباشد هک امید چیه  باشمکدا
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 بندی متونای بر دستهمقدمه -1-1

سازمان حجمامروزه با روزانه نامهها و اسناد روبهعظيمياز بصورتديجيتاليها كه هستند رو

دستيايناسناد،باتوجهبهتعدادبندیسازیودستهذخيرهشوند.مسلماًايجاد،نگهداریوارسالمي

سازیوبازيابياسناد،ذخيرهمديريتوبايگانيدستيبروغيرمنطقياست.درمقابلِزيادآنها،زمان

منجربهكاهشزمانوهزينهديجيتالي دوعملياتمي، درراستایمديريتديجيتالياسناد، گردد.

راسازیاسنادزمانيکهنتوانآنهاثر،نقشكليدیدارد.طبيعتاًذخيرهسازیوبازيابيآسانومؤذخيره

بندیاسناد،فرآيندبازيابيويافتناطالعاتمرتبطراتسهيلبود.طبقهارزشخواهدبازيابينمود،بي

بخشد.مي

ناظرشود.درگروهاولبندیاسنادبراساسوجودياعدموجودناظربهدوگروهتقسيمميطبقه

هاازیآنهایآموزشيكهدستهازداده،بندیطبقهايندرفازآموزشِ.بندیوجودداردبرایطبقه

زتعميميازبندیدراينفازبااستفادهاشود.طبقهاست،برایيادگيریاستفادهميتعريفشدهپيش

هامحاسبهرابههريکازدستهتوانداحتمالتعلقهرسندمربوطبهمجموعهآزمايشمي،هردسته

بهآندارد.تعلقرااحتمالبيشترينيابدكهتخصيصميایبهآندستهزمايشيدرانتهاسندآ.نمود

دسته با اسناد پيشتعريفدرگروهدوم، دسترسنيست.هایاز در اينحالتوظيفهشده یدر

اينعملياتطبقه در است. اسناد درونمجموعه يافتنيکساختار دادهسعيميبند تا شود بهها

شباهتبيندادهتقسيمشوندهابهخوشهایگونه شباهتبينكه و خوشهحداكثر هایدرونهر

شودهااتالقميایازدادههایمتفاوت،حداقلشود.مفهومخوشهبهمجموعههایدرونخوشهداده

ودرصورتعدمحضورناظررا1بندیبندیدرحضورناظررادستهطبقهكهبهيکديگرشباهتدارند.

نامند.مي2بندیخوشه

                                                 
1
 Classification 

2
 Clustering 



 مقدمه  فصل اول

 

3 

طبقه سيستم در اساسي مسائل دادهكنندهبندیاز است. نمايشاسناد اسناد، برایيمتنیی

نمايشاسنادتاثير.[1]ایاستكههيچبارمعنايينداردرشتههایكامپيوتریتنهايکنمايشبرنامه

وزن دقتبسياریبر مشخصاتو اغلبطبقهدهيبه در بندیاسنادهایطبقهسيستمبندیدارد.

وابستگيميانمشخصاتِ گرفتهروابطمعناييو ناديده مدلدادهمياصليسند از استفاده ایشود.

یشکلظاهریهایناشيازمقايساتبرپايهتواندبرمحدوديتایمي)آنتولوژی(واژه1شناسيهستان

زمينهاسنادونيزروابطميانتواندانشپيشنينبااستفادهازآنتولوژیميمشخصاتفائقآيد؛همچ

دانشمعناييلغاتلذانيازبهمطالعهوتحقيقدرراستایبکارگيری؛[1]مشخصاترااستخراجنمود

 شود.درمتونفارسي،احساسمي

 شدهکارهای انجاممختصری از  -1-2

الگوريتميمتنیهاقادرندالگوهاینوعدادهیوسيعيازالگوريتمبازه يادگيرند. هایيادگيریرا

،[2,3]عصبيهایتوانبهشبکهاندكهازاينبين،ميبندیمتونبکاررفتهمتفاوتيدردستهيماشين

حاميماشين نمود.[5]3ترينهمسايهالگوريتمنزديکو[4]2هایبردار كداماشاره روشهر هااز

بندیاسنادهستند.هاييدردستهومحدوديتمزايادارای

گستره از وسيعي دستهروشی برای بکارها اسناد )رفتهبندی ويژگي سه با كه ساختار1اند )

.[6]شوندازيکديگرمتمايزمي،بندمورداستفاده(دسته3)(متدانتخابمشخصهو2مشخصه،)

نامتراكمبودنفضایمشخصهوغيركارابهمنظوررفعمشکالتيازقبيلبُ[7]مرجعدر عدباال،

است.عالوهبراستفادهاستفادهشدههایتخصصي،ازآنتولوژیدامنهمتندرزمينهبندهایبودندسته

جهتكاهش4گذاریمعناييپنهانتکنيکشاخصاززمينه،ازآنتولوژیدامنهبهعنواندانشپيش

است.بردارمشخصهوافزايشكارايياستفادهشده

                                                 
1
 Ontology 

2
 Support Vector Machines (SVM) 

3
 K-Nearest Neighbor (K-NN) 

4
 Latent Semantic Indexing(LSI)  
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شدهوسپسبااستفادهازآنتولوژیاينرويداداستخراجوابستهوهمابتداعباراتبهم[1]مرجعدر

بروزرسانيبراساسشود.اينعباراتبهمفاهيمتبديلگشتهومدلفضایبرداربااوزانجديدبروزمي

استخراجاطالعاتمعنايي روشكيسهشده بهبودقابلتوجهيدرمقايسهبا با1یلغاتازآنتولوژی،

هردسته،2برچسبمفهوممعنایهردسته،با[8]مرجعدراست.دادهنشانTFIDFدهيوزنطرح

شودووزنهرعبارتتوسطشباهتمعناييآنعبارتبهتفسيرمي3وردنتآنتولوژیلغویتوسط

دسته ميبرچسب محاسبه ها شود. مرجع [9]در دسته6، در آنتولوژیبنطرح توسط اسناد دی

شده طرحاستپيشنهاد اين در ازكه ها روابط با آنتولوژی توسط و"معنيهم"گسترشكلمات

%استكه3/92برابردراينپژوهشاست.بهتريندقتشدهاستفاده4هایگفتاربخششباهتمعنايي

 است.گرفتهحاصلطرحياستكهشباهتمعناييراتنهابرایاساميدرنظر

 دستاوردهای پژوهش -1-9

مواردزيراشارهكرد:توانبهازدستاوردهایاينپژوهشمي

 دراينپايان نتبهمنظوراعمالدانشفارسلغوینامهازآنتولوژیاعمالدانشمعناييخارجي:

شده استفاده آنتولوژیمعنايي از استفاده با كلماتفارسلغویاست. ميان معنايي روابط نت،

 شود.،استخراجميوشمولمعناييیهمكليدیازجملهرابطه

 وزنبهبو طرح تعدادد كلماتكليدی، ارتباطبا در مفاهيم استخراج با كلماتكليدی: دهيبه

 گذارد.ميمثبتدهياثريابدواينامردرطرحوزنحضوراينمفاهيمدرمتنافزايشمي

 د،بهبو«اولينمفهوم»روشرفعابهامبراعمالتغييراتنامه،بابهبودروشرفعابهام:دراينپايان

 است.قابلتوجهيدرنتايجبدستآمده



 

                                                 
1
 Bag Of Word (BOG) 

2
 Label 

3
 WordNet 

4
 Part of speech 
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 نامهساختار پایان -1-4

هایزيرخواهدبود:نامهدرادامهشاملبخشاينپايان

دسته مراحل و مشکالت تعريفمفاهيم، به دوم فصل در بندی پرداختهخودكار ود؛شمياسناد

بندیخودكاردردستههاييازكاربردآننيندراينفصلآنتولوژیلغویتعريفشدهونمونههمچ

بندیاسنادفارسيبادرفصلسوم،مراحلمعماریپيشنهادیجهتدستهشود.متونشرحدادهمي

آنتولوژی از فارساستفاده مينتلغوی دربردارندهبيان چهارم فصل ارزيابيگردد. و نتايج هایی

وبيانكارهایآيندهگيریهتجربيحاصلازمعماریپيشنهادیاستودرنهايتفصلپنچمبهنتيج

 است.شدهاختصاصداده

 گیرینتیجه -1-5

 روشيخودكاربندیدستهبرآنيمكهنامهاينپاياندر و داده بررسيقرار مورد فارسيرا اسناد

.روشپيشنهادیسعيدربهبودهيمدبندی،ارائهمنظوربهبوددردقتنتايجحاصلازدستهجديدبه

بندیاسنادفارسيبااعمالدانشخارجيدارد.ددستهدقتوكاراييفرآين

بندینامهوكلياتمطرحدردستهدراينفصلبهمروریبركارهایگذشته،دستاوردهایپايان

پردازيم.لهميبهجزئياتوماهيتاصليمسأتراست.درفصولآتي،بيششدهاسنادپرداختهخودكار
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 مقدمه -2-1

بندیوبندیاسنادپرداختهوسپساهميتولزومدستهدراينفصلابتدابهتعريفمفهومدسته

زمينه در آن كاربرد مينيز بيان ماشين يادگيری دستهی وشود. مشکالت دارای اسناد بندی

بهآنهاینگارشزبانفارسيیعموميونيزدرحوزههايياستكهدراينفصلدرحوزهمحدوديت

اسنادموردبررسيخودكاربندیهایالزمدرسيستمدستهدرادامهمراحلوگام.شودپرداختهمي

رسد.اسنادبهپايانميخودكاربندیكاربردآندردستهگيرد.اينفصلباتعريفآنتولوژیوقرارمي

 بندی اسناددسته -2-2

مهمترينروشبندیخودكاردسته از برایاسناد نسلاطالعاتاستها .[1]مديريتدانشدر

دهيوتخصيصاستخراجداده،سعيدرسازماناهکارهایعنوانيکيازراسنادبهخودكاربندیدسته

ایايجادشده،مدلاوليههایتوزيعهایمجزادارد.دراينفرآيندبراساسدادههایمتنيبهكالسداد

طبقهمي برای مدل سپساين و بنگردد استفاده مورد جديد اسناد دستهميقراردی بندیگيرد.

فبازيابيواستخراجاطالعاتوظايكاربردهایمديريتاطالعات،دربسياریازرانقشمهميخودكار

.دارد

 بندی اسنادتاریخچۀ دسته -2-9

دسته از استفاده بندیسابقه دستهخودكار به موضوعاسناد سالهاييبا به 1962اتمشخص،

بازمي دهه .[12]گردد اواخر مهندسيدانش82یتا اينمسئله، اصليبرایحل ميالدیرويکرد

بصورتدسته بدينمعناهبودخودكارها قواعدساختهكهمجموعه؛ دانشایاز بصورتدستي، شده

ترينسيستمدرايندسته،كردند.معروفبندیاسنادراكدگزاریميطبقهیتخصصيدرموردنحوه

كانسچرسيست كارنگيبرایخبرگزاریرويترز1م گروه بوسيله شده2استكه در[11]بودساخته .

( نمونه(1-2شکل ای در استفاده مورد قوانين از ميسيستم مشاهده را سيستمنماييد.كانسچر

                                                 
1
 Kanscher 

2
 Carnegie Group for Reuters News Center 
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منظوراستخراجقوانينكاملازمتونيکدستهوبههنگامبروزرسانيكانسچربهحضورفردخبرهبه

هاوابستهبود.دسته


 تنی بر قوانین برای دستۀگندمبندی مکالس (1-2)شکل

 

دهه در ب92ی )آنالين(ا برخط اسنادِ به دسترسي و دسته1توليد ، بندی شاهدخودكار اسناد

-هایجديدترمبتنيبريادگيریماشين،جايگزينروشرورهيافتازاينهایشگرفيبود؛پيشرفت

بند،بصورتهاروندكلياستقراييبدينشکلاستكهيکدستهرويکردهایقديميشدند.دراين

 "يادگيری"توسطخودكار قبلدستهازمجموعه اسنادكهاز ساختهبندیشدهایاز ازمياند، شود.

.[12]جوييدرنيرویانسانيوافزايشكاراييبودها،استقاللآنهاازدامنه،صرفهمزايایاينروش

 اسناد خودکاربندی اهمیت و لزوم دسته -2-4

دسته اطالعات وقتبصورتبندی بسيار زمينهدستي، در خبره افراد دانش نيازمند و هایگير

-پذيرنخواهدروزامکانحاليکهحضورودسترسيبهاينافراددرتمامساعاتشبانهتخصصياست،در

بودوفردیبدونخطانخواهدیگزاریمتونبراساسدانشوتجربهبايدتوجهداشتكهبرچسببود.

دسته فرآيند حين در خبره فرد تصميماتچند صورتاعمال در تفاوتنيز بدليل سيستم بندی،

یاسنادمتني،بدليلحجمزيادايننوعدرحوزهگردد.تصميماتافرادمختلف،دچارناسازگاریمي

دسته بهداده، لذا غيرممکناست؛ تقريبا صرفهمبندیبصورتدستي هزينه،نظور زمان، جوييدر

درسال خودكاربندیدستههایروشهایاخيربهنيرویانسانيوازطرفيافزايشدقتوكارايي،

است.شدهرویآورده

                                                 
1
 Online 
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 اسنادخودکار بندی کاربردهای دسته -2-5

.شودميرداختهبندیآنهاپكهدرادامهبهگروهدارداسنادكاربردهایمتنوعيخودكاربندیدسته

پوشانيهابايکديگرهموهبندیمرزمشخصينداشتهوبرخيازاينگركهاينگروهالزمبهذكراست

.[13]دارند

 دربرایسيستم1بندیشاخص برایهرهایبازيابياطالعاتسيستمهایبازيابياطالعات: ،

تعيينميكهمحتوایآنمتنراتوصيفمي(عبارتكليدی)متنيکياچندكليدواژه شود.كند،

-اينگنجاغلب.هستندواژهبهاصطالحگنجشدهكنترلاینامههامتعلقبهمجموعهلغتاينكليدواژه

سازیمسائلفضاييبرایمرتب3واژهناسا)مانندگنجدارند2موضوعيسلسلهمراتبيِهاساختاریواژه

ياگنج 4واژهمشو آنجائيکهبرایمسائلپزشکي(. توسطافرادها،واژهتعيينكلماتگنجعملياتاز

واژه،گنجهاینامههادرلغتاگرورودیيرد،فعاليتيبسيارپرهزينهاست.گبندخبرهصورتميشاخص

شدستهبصورت ديده شاخصها آنگاه ميوند، را متون دستهبندی از مثالي ازتوان دانستو بندی

 بندیاسنادبدينمنظوربهرهبرد.هایدستهتکنيک

 بايسازمان و متون سازماندهي متون: ودهي سازماني شخصي، مقاصد برای توسطگاني ...

يکروزنامه،یورودیتحريريهباشد.برایمثالدرپذيرمياسنادامکانخودكاربندیهایدستهروش

هایخدماتعمومي،فروش،خريد،درخواستكارو...هابرایانتشاربايدتحتگروهتبليغاتوآگهي

-كهدستهیهایخودكارهاتوسطسيستماينحجمزيادازآگهي،شدهباشند.بدينمنظوربندیدسته

برایهركدامازآگهي انتخابميهایمناسبرا انجامميكندها همچنيندرايننوعكاربرد، يابد.

-بندیمقالهگروهياوهاتحتعناوينمتفاوتروزنامههایموجوددرتوانبهبايگانيخودكارمقالهمي

 .[14]نموداشارههایكنفرانسي

                                                 
1
 Indexing 

2
 Thematic Hierarchical Thesaurus 

3
 NASA Thesaurus 

4
 MESH Thesaurus 
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 فيلتر متون: رشتهفيلتركردن روی بر متون متنكردن از يکای توسط كه ورودی های

اعماليعميغيرهمزمانتوزبصورتاطالعاتیكنندهاطالعاتبرایيکمصرفیتوليدكننده شود،

يکخبرگزاریاستواخبار،خبریخبری،توليدكنندههای.بهعنوانمثالدرتلکس[15]گرددمي

مصرف يک برای استیكنندهرا روزنامه يک كه حا.[11]فرستدمي،خبر اين سيستمدر لت

نمودن فيلتر جلوگيریكند. جذابنيستند، برایگيرنده دريافتخبرهاييكه از فيلترگذاریبايد

یمرتبطوبندیمتندرنظرگرفتكهمتونرابهدودستهتوانبهشکليکعملدستهمتونرامي

 نمايد.بندیمينامرتبطدسته

ميعالوه فيلتر يکسيستم ذكرشده، موارد دستهبر به را متون نظرتواند مورد موضوعي های

توانددرسمتتوليدكنندهويادربندیكند.دراينكاربرد،سيستمفيلترمينيزدستهكنندهمصرف

نظرهموردكنندهباشد.اگرسيستمفيلتردرسمتتوليدكنندهباشد،متونرابهنحویكسمتمصرف

منحصربه1كنندهيکنمايهكند.بدينمنظورسيستمبرایهرمصرفيعميكنندگاناست،توزمصرف

كنندهباشد،ازدريافتنمايد.اگرسيستمفيلتردرسمتمصرففردتوليدكردهومرتباًآنرابروزمي

نمايهكند.دراينحالتتنهايکنمايهمكنندهجلوگيریميربطبهمصرفمطالببي وردنيازاست.

توسطكاربرمقداردهياوليهشدهوبااستفادهازاطالعاتبازخوردیازكاربر)صريحوياغيرصريح(،

 .نامندميپذيرترتطبيقفيلرااينمسأله.[16]شودبروزمي

 همچونپردازشزبانطبيعيوشاخص،رفعابهام:عملياترفعابهامدربسياریازكاربردها-

 استفادهازترجيحنقشكلمهبرخودكلمهدرحوزهبازيابياطالعاتموردتوجهبندیمستنداتبا

شودمينونقشكلمهبهعنواندستهديدهبندی،تکراركلمهدرزمينه،بهعنوانمتاست.دردسته

[17,18]. 

 دستهدسته وب: صفحات مراتبي سلسله بهبندی منجر وب صفحات مراتبي سلسله بندی

پرس ميوافزايشكيفيت جستجو موتورهای برای كاربردجو اين در روشگردد. دسته، بندیهای

                                                 
1
 Profile 
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-هایبيجديدوياحذفدستههایكردندستهفهچراكهاجازهاضا؛دنشوانتخابمي1دستهمبتنيبر

  .[21-19]دننمايميپذيرمصرفراامکان

-ازدستهتركيبيبندیگفتاریكهدرواقعتوانبهدستهونميبندیمتازديگركاربردهایدسته

تشخيص استبندیمتونو 22]گفتار دسته[23, طريقعنوان2ایمتونچندرسانهبندی، هایاز

متونيكهزبانزبانبرایتشخيص،[25]نامشخصنويسندهبرایمتونادبياتي،تشخيص[24]متني

مشخصنيست [26]آنها تشخيصخودكار [27]جنسمتن، كيفيتنوشتاررتبهو بندیخودكار

.اشارهنمود[28]

 بندیمشکالت دسته -2-6

تحليلمشکالتعموميدسته بررسيو اينبخشبه درمتونپرداختهخودكاربندیدر و شده

-كند،مطرحشدهبندیمتونايجادميمشکالتخاصيكهنگارشزبانفارسيدرحيندستهادامه

است.

 بندی اسنادهای دستهمشکالت و محدودیت -2-6-1

بندیپردازشبرایدستهعنوانيکپيشهاینمايشاسناد،بهابهمحدوديتاينبخشدرابتددر

اسنادمياسنادمي تبديلگردند.يکبردارمشخصهيبهمتنیبايستازنسخهپردازيم. اينفرآيند،

نمايشمنظورروشرايجبه.[6]گرددآنهاميچيدگياسنادوسهولتدرمديريتمنجربهكاهشپي

3مدلفضایبرداری"اسناد
-ميقراربندیاسنادمورداستفادهایدردستهاست،كهبصورتگسترده"

عنوانيکبردارمشخصهازعباراتدرونسندكهمدلفضایبرداری،هرسندرابه.[6,7,29]گيرد

نشانميهایآنعباراتشاملوزن بهعنوانيکرااينروشدهد.است، آنجائيکههركلمهرا از

مي نظر در لغاتمي،گيردمشخصه دارایعيوبيمانندنامند.روشكيسه روشنمايشاسناد اين

                                                 
1
 Category-based Text Classification 

2
 Multimedia Document Categorization 

3
 Vector Space Model(VSM) 
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(2-2شکل)باراتدروناسناداست.درناديدهگرفتنوابستگيميانعباراتوعدمتوجهبهساختارع

 .شودمدلفضایبرداریمشاهدهميبصورتيکنمونهازايننمايشسند

   …      

                  

                  

.

.

. 

                  

 مدل فضای برداری (2-2)شکل

 

مسائلومشکالتيوجوددارندكهبرخياز،سيربندیمتونفادرحينساختيکسيستمدسته

بروزميآنهادربيشترزبان -سيستمدستهطراحيگرخاصزبانفارسيهستند.كنندوبرخيديها

بندیاسنادبصورتآماریوبراساسظاهركلمات،بامشکالتزيرمواجهاست:

هایمشخصهيبارزمتن،باالبودنبعدبردارهاینمايشويژگعدفضایبردارمشخصه:باالبودنبُ .1

زمان بر اينمشکلعالوه بودنميآناست. بهبر 1بيشيادگيری"تواندمنجر
اينسيستم" در

.[32]گردد

البمعناييمتون:دخالتفهمانسانيازلغاتومدلسازیآنبهزمينهوقعدمتوجهبهدانشپيش .2

دسته بندیمتونحلمشکلديگریاستكهبايدبرایساختيکسيستمدستهبندی،منظور

 .[32]بندیاتکانمودتوانصرفاًبهمعيارهایآماریبرایدستهكهنميگردد؛چرا

عدمتوجهبهارتباطاتميانكلمات:كلماتدركاربردهایمتفاوت،معانيمتفاوتيخواهندداشت .3

كرد.همچنينممکناستكلماتبندیايجادمشکلخواهدكهاينمسئلهدرحينفرآينددسته

                                                 
1
 Overfitting 
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معانيآنهاراتغييردادهودركارايي،وابستهباشندوهمراهياينكلماتبهكلماتقبلوبعدخود

بندیايجاداختاللنمايد.دسته

دستهبه برداریدر فضای باالیمدل بعد مشکل حل اسنادمنظور بهبندی بسياری روشهای ،

قرارمنظ بررسي مورد مشخصه فضای كاهشبعد 7]اندگرفتهور ,31 مي[32, رويکردهای. توان

بندینمود:كاهشبعدرادردوگروهدسته

 هایانتخابعبارات:دراينروشيکمجموعهازعباراتبرمبنایتئوریاطالعاتياويژگي

ربطازعباراتنامندچراكهعباراتبيمي"كردنفيلتر"شود.اينرهيافتراآماریازمتونانتخابمي

 .[33]شوندميفيلترشدهاستخراج

 یيلخاصيبهيکفضایمشخصهاستخراجعبارات:دراينرويکردعباراتازطريقتابعتبد

ميجديد منتقل اين فضایشوند. يک اصلي، مجموعه از جديد تركيبي عبارات ايجاد با روشها

شان،بعدفضایعبارتكنندتاباانجامجايگزينيكلماتبامفاهيممشخصهجديدساختهوسعيمي

 .[12]راكاهشدهند

عدمتوجهبهنيزوالبمعناييمتونزمينهوقدانشپيشعدمتوجهبهينظيربرایحلمشکالت

شاخص،ارتباطاتميانكلمات از استفاده جمله نيزمعناييگذاریرويکردهایمتفاوتياز پنهانو

 آنتولوژی از شدهاستفاده بخشپيشنهاد در ادامه در واژه-2-8-2است. آنتولوژی بهكاربرد را ای

اسنادخودكاربندیبيشترتحقيقاتدرحوزهدستهاست.شدههایذكرشدهارائهمنظوررفعمحدوديت

است.برآنهاوغلبهشدهمطرحومتون،درراستایحلمشکالت

 مشکالت در متون فارسی -2-6-2

بندیاسنادفارسياست.بدينجهتطراحيسيستميبهمنظوردسته،دراينپروژههدفاصلي

بندیمتونزبانفارسي،انواعلغاتدستهدراينبخشبهبررسينگارشزبانفارسي،مشکالتمطرحِ

پردازيم.فارسيوساختارآنمي
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دستهزب از فارسي هندیان زبانهای فا-ی زبان است. انگليسياروپايي زبان همانند دارایرسي

عنيلغاتوندهابهمنظورتغييردرموندهاوپيشوندافزایاست،بدينمعنيكهازپس1شناسيريخت

هایذاتيبيشترینسبتبهزبانانگليسيدارد.يدگياماپيچ؛كنداستفادهمي

مانند دارند. مختلفي شکلهای موقعيتخود، به بسته كاراكترها نگارشفارسي در"غ"در كه

"غني" فارسيبهواژکنميبهيکشکلنوشته"تيغ"و نوشتار ميشود. دهدتاهایخاصياجازه

وهم"شوندمي"كههمبصورت"مي"بصورتوندآزادويابصورتواژکپيشينظاهرشوندمانند

الخطفارسيبرخيازكلماتبطورذاتيجداازيکديگرشود.دررسمتواندنوشتهمي"ميشوند"بصورت

."الملليبين"شوندمانندمينوشته

مواردذكرشدهبرعالوهگردد.مسائلفوقمنجربهايجادمشکلدرحينتشخيصمرزلغاتمي

درنوشتارفارسيمنجربهايجادابهامدرفرآينداستخراجويژگيميعدمنوشتنواكه برایها گردد.

شوند.ماننديکديگرنوشتهمي"mord"تلفظبا"مرد"وكلمه"mard"باتلفظ"مرد"مثال

افعال تركيب برای فارسي زبان كَمعموالً،در از مانند "خوردن"ردهايي "كردن"، و"دادن"،

،نه"زمينخوردن"عنوانمثالدرفعلد.بهشويردرمعنایافعالاستفادهميبهمنظورتغي"زدن"

بلکهكرد درمعنایاصلي"خوردن"تنهامشکلتشخيصمرزكلمهواستخراجويژگيمطرحاست؛

گردد.ومشکلابهامنيزايجادميخودبکارنرفته

پيچيده زبانفارسيبسيار افعالدر فعلتر زبانانگليسيهستند. مياز لحاظزمان،ها به توانند

مانند؛هاباشداينيکفعلممکناستتركيبيازتمامصرفصرفشوند.بنابرنفي،شخص،شمارو

است."مناوراديدم"كهبهمعني"ديدمش"

شده بنفعلساخته از كلماتنيز از ايننوعبرخي در ريشه برایاستخراج اولينگام لذا اند؛

اباحذفر"شنونده"توانريشهكلمهيابيبهبخشواژگانيكلمهاست.برایمثالميدست،كلمات

هایدليلوجودحالتهاستخراجنمود.درحالتكلي،استخراجحالتدستوریكلمه،ب"نده"وندپس

                                                 
1
 Morphology 
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شوندوبنماضيفعلدرختممي"َن–"قاعدهدشواراست.مصدرهایباقاعدهدرزبانفارسيبهبي

باحذف "ن"حالتباقاعده قابلبازيابياست. مصدر حالتهایاز حذفباقهمچنيندر با ،"د"اعده

"ت" "اد"،  بنماضيمي"يد-"و توسطاز بهافعاليكهبنماضيآنها توانبهبنمضارعرسيد.

مي قياسي است، استخراج قابل الگوهايي و مثالقواعد بنگويند. و باقاعده مصدرهای از هایهايي

شود.ميمشاهده(1-2جدول)شاندرماضيومضارع

افعاليمانندقياسيدرمقابلافعال "زدن"،"گفتن"، "ديدن"، "رفتن"، وجوددارند"شنيدن"،

توانمبنایشنيدنميكهبرایرسيدنبهريشهآنهاهيچالگویخاصيقابلاستفادهنيستوتنهابر

شود.ميگفته"سماعي"هازافعالبهايندستيافت،بهريشهآنهادست

 مصدرهای باقاعده و بن فعل (1-2)جدول

 حالت با قاعده

 مصدر بن ماضی وند بن مضارع

آوردن،خوردنآورد،خورددآور،خور

افتادنافتادادافت

كشيدن،بريدن،پريدنكشيد،بريد،پريديد-كش،بر،پر

 

شودوبرایكلماتعربياستفادهمي"ان"و"ها"وندفارسيبرایجمعنمودنكلماتازپسدر

محدودبرایبصورتوندهایجمععربيگردد.ازپساستفادهمي"ين"و"ون"،"ات"ازپسوندهای

دارد،شودواغلبدرمعناييغيرازمعنایجمعحالتمفردخودكاربردكلماتخاصنيزاستفادهمي

 "تبليغات"مانند معنيجمع"تاسيسات"و به "غتبلي"كه "تاسيس"و در (2-2جدول)نيستند.

نماييد.وندهایجمعدرزبانفارسيرامشاهدهميهاييازپسمثال
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 پسوندهای جمع (2-2)جدول

 اسم در حالت جمع پس وند

 پسرها،كتابهاخانهها ها

 جوانان،دانشآموزان،درختان ان

 مشکالت ات

 معلمين،محصلين ین

 روحانيون ون

 

باشندكهبينفعلومي“شان”و“تان“،“مان“،“ش“،“ت“،“م”وندهاشاملیديگرازپسدسته

كنند،اليهبازیميمضاف-هانقشاضافيرادرتركيبمضافاسممشترکهستند.اينوندهابرایاسم

مفعولي برایافعالنقشضمائر درحاليکه برایمثالدر دارند. "كتابش"را "كتاب"، "ش"اسمو

مضاف در آناستو "ديدمش"اليه "ديد"، و دارد"ش"فعلماضيساده مفعوليرا نقشضمير

[12].

چنددستهزيرخالصهدركلاهممشکالتپردازشمتونفارسيدر،شدهباتوجهبهمواردذكر

شود:مي

 هاینگارشمتفاوت(یشيوهمشکلتشخيصمرزكلمات)مسأله .1

 یاضافهنامرئي(هایاسمي)مسألهكسرهمشکلتشخيصمرزگروه .2

 دادناطالعاتگويشيازدست .3

 مسألهابهام .4

 افعالمركبواصطالحات .5

معناشناسيومشکالتتحليلمعنايي .6

مناسب زباني منابع وجود عدم معنايي واژگان جمله از فارسي زبان برای كافي اتصالو بهبا

دستهآنتولوژی عمليات حين در فارسي زبان معنايي تحليل مشکالت به مي، دامن دربندی، زند.
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استكهدرهاييدراينزمينه،بهمنظورساختآنتولوژیزبانفارسيانجامگرفتهسالهایاخيرتالش

خواهدشد.-6-8-2بخش

دهد.توجهبهمواردذكرشدهازساختارزبانفارسيتنهابخشيازپيچيدگياينزبانرانشانمي

ريشهمنظورقطعهتماماينحاالتبه بندیمتونفارسيمنجربهافزايشباريابيونيزدستهبندی،

گردد.محاسباتيونيززمانمصرفيمي

 بندیمراحل دسته -2-7

هایمربوطه،مراحليراگرفتندردستهمنظورقراربندیاسناد،بهمتونورودیبهسيستمدسته

آنطيمي شکلزيرشماييكلياز ميكنندكهدر مشاهده تعريفها به ابتدا اينبخش، در شود.

(3-2شکل)آنپرداختهوسپسدرادامههريکازمراحلاستخراجخودكاركلماتكليدیولزوم

تشريحخواهدشد.














 








اسناد خودکاربندی مراحل دسته (3-2)شکل

 

 

 

سند

 ورودی

استخراج 

 کلیدی کلمات

 بندیدسته دهيوزن

 

 ارزيابي

 پردازشپيش

 سازیخالصه

 سازیساده

 پردازشلغوی

 حذفلغاتغيرضروری

 يابيريشه
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 استخراج کلمات کلیدی -2-7-1

مجموعه كليدی كلمات هستند يکسند در لغات از وای بوده متن اصلي مضمون شامل كه

مي فراهم سند محتوای از را توصيف از[34]آورندبيشترين كليدی كلمات استخراج فرآيند .

خوشه نظير كاربردهايي در مهم عمليات از يکي دستهمستندات، اطالعاتبندی، استخراج بندی،

-كنند؛بنابراينميمعناييوموتورهایجستجواست.كلماتكليدینکاتاصليمتنراتوصيفمي

اندازهتوانندبهعنوانابزاریبه فرآمنظور استفادهينددستهگيریشباهتمستنداتدر بندیمورد

عملياتدستهقرار كلماتكليدیدر دايناميکاستخراجگيرد. صورتاستاتيکو بهدو بندیاسناد

یمتونموردنظرمشخصباشد،خصوصاًاگرحيطه،[35]همانندمرجعشوند.دربرخيازمراجعمي

نظرگرفتن در ایمجموعهبا كلماتكليدیو استخراجاز متون، كلماتكليدیصورتجستجودر

دستهگرفته ميو انجام دستهبندی معماریسيستم اگر اما برایحيطهپذيرد. را نظر مورد یبند

بايدبصورتدايناميکازخودنکردهوخاصيتعموميتمطرحباشد،كلماتكليدیميخاصيطراحي

استخراجگردد.متون

:[36]شوندبندیميطبقهكلماتكليدیدردوگروه

 امرتبطكلماتكليدیتابعي)غيرمفيد(:ايندستهازكلماتكليدیبرایكلماتدستوریي

بايستحذفشوند.شوندوارتباطكميبامحتوياتسنددارندوميبازباناستفادهمي

 برخالفدسته آموزنده: كليدی باكلمات قوی ارتباط كلماتكليدی، از دسته اين اول ی

محتوياتسندومعنایمتندارد.

.[37]برایآناستخراجنمودتوانمرزفازیمرزبينايندونوعكلمهواضحودقيقنبودهومي

درحالتكليسهروشمتداولبهمنظوراستخراجكلماتكليدیوجوددارد:

دهيبهكلماتدرمستنداتوجود:طرحهایبسياریبرایوزندهيروشهایمبتنيبروزن .1

باشدكهدراينروشميزانتکراريکكلمهدريکميTFIDFروشداردكهازپركاربردترينآنها
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دربخششود؛اينروشدرادامهميگرفتهموعهاسناددرنظرمستند،درمقابلتعدادتکرارآندرمج

 شد.تشريحخواهد-2-7-5

روش .2 اين در ماشين: يادگيری ،هاروشهای به كليدی كلمات استخراج يکعنوانفرآيند

دستهیمسئله غيركليدی و كليدی دسته دو به كلمات گرفتهبندی نظر توسطشودميدر ابتدا .

دستهمجموعه كلماتكليدیمشخص، سندهایآموزشيو سپسكلماتایاز و آموزشديده بند

پذيریباالييكند.اينروشهادارایانعطافادجديدازكلماتغيركليدیمتمايزميكليدیرابرایاسن

 است.شدههدليادگيریبيزبدينمنظورساختيکم[39]مرجع.در[38]هستند

به .3 زبانشناختي: اطالعات تركيبروشهایآماریو به تنها قابلقبول، داشتننتايج منظور

كلماتكليدینمي چراآماریبرایاستخراج نمود؛ استناد بهتوان اطالعاتآماریبدونتوجه كه

اتنامطلوبيثالكلمگردد.برایماطالعاتزبانشناختيناقصبودهومنجربهكاهشدقتسيستممي

 "و"مانند "از"، "او"، مستنداتهستندو"است"، باالييدر تکرار دارایتعداد تاثير،... درحاليکه

اسنادخودكاربندیودرنتيجهدقتسيستمدستهنداشتهمثبتيدرفرآينداستخراجكلماتكليدی

 دهند.راكاهشمي

 هاپردازشپیش -2-7-2

 كلماتكليدیو استخراج دستهپيشاز فرآيند در آنها از عملياتپيشبندیاساستفاده -ناد،

-بايدانجامپذيرد.عملياتپيشبندیونوعمتونميكاربردمعماریدستهپردازشمناسبباتوجهبه

هایمختلفيخواهدبندونوعمتونمورداستفاده،مراحلوگامپردازشبستهبهكاربرد،ساختاردسته

دراينبخشس -مورداستفادهقرارگرفتهپردازشكهدربسياریازمراجعهگاماصليپيشداشت.

.[37,42]شوداست،مطرحمي

 پردازشلغوی -2-7-2-1

بندیاسناد،شناساييمرزلغاتوجمالتدريکمتناست.ترينمرحلهدرفرآينددستهابتدايي

و... نقطه كاما، حدجداسازیتوسطفاصله، در و ساده اولبسيار ديد اينعملياتممکناستدر
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ذكرشد،تعيينمرزكلماتدرزبانفارسي-2-6-2بخشكهدرهایزبانفارسيباشد،اماپيچيدگي

.[42-42]نمايدراتبديلبهعملياتيدشوارمي

 حذفلغاتغيرضروری -2-7-2-2

1لغاتايست"اطالعاتيدربرندارندبه،لغاتيراكههيچیبازيابيمتندرحوزه
شناسند.اينمي"

-لغاتازنظرآماری،فركانسحضورباالييدارند،امادارایبارمعنايينبودهوبههميندليلدردسته

بهطورمثالدرزبانانگليسيبندیمتنمنجربهكاهشدقتنتايجحاصلهمي لغاتايست،شوند.

ايthe ،thisشامل اگر هستند. وزنو... زمان در لغات نشدن حذف ازباشندهدهي بخشزيادی ،

اينكلماتكهدرهيچبارمعناييندارند.ايندرحالياستكهاينلغاتشوند.شاملميهاشاخص

بودهبندیمهمكهدردستهرامتنپرتکرارهستند،وزنباالييبهخودگرفتهواثروزنكلماتديگر

نيستند مي،وليپربسامد كلماتكم از حذفايندسته فضایكنند. كاهشبعد به منجر تنها نه

نمايد.درحيناستخراجكلماتبندیرارفعميگردد،بلکهاثرنويزیاينكلماتدردستهمشخصهمي

كهممکناستچرا؛[43]توجهگردد،اضافيبايدبهدامنهكلماتدراسنادونيزپيکرهمورداستفاده

یديگردارایبارمعناييبرخيكلماتكهدريکدامنه،كلماتاضافيهستنددربرخياسنادبادامنه

يابيباهدفبرگرداندن،عملياتريشهلغاتايستبندیاثربخشباشند.پسازحذفبودهودردسته

زبانفارسينيز .[44]گردديشودكهمنجربهكاهشفضایمشخصهمكلماتبهريشهخودانجاممي

دردوجدولفعلوو[45]مرجعمانندهرزبانطبيعيديگردارایلغاتغيرضروریاستكهدر

غيرفعلدردسترساست.

یازقيودوصفات،حروفربطوبرخيازافعالهستندولغاتايستشاملحروفاضافه،بسيار

بلکهحذفگذدرمضمونكليمتنتاثيرینميلغاتايندستهازهمانطوركهذكرشدحذف ارند،

تعدادیازافعال(2-3جدول).درگرددآنهاازمتنمنجربهخالصهشدنوكوتاهترشدنمتنمي

است.شدهاضافينشانداده

                                                 
1
 Stop Words 
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 افعال غیرضروریلیستی از  (3-2)جدول

 مصدر زمان گذشته حالت امری

كردنكردكن

بودنبودباش

شدنشدشو

داشتنداشتدار

خواستنخواستخواه

گفتنگفتگوی

دادندادده

گرفتنگرفتگير

آمدنآمدآی

توانستنتوانستتوان

يافتنيافتياب

آوردنآوردآور



یفعلحضورنداشتهودارایپسوندهاوپيشوندهاييباشد؛ريشهازآنجائيکهممکناستدرمتن

 .بايدگامحذفلغاتايستتکرارگرددمييابيیريشهلذاپسازمرحله

 يابيريشه -2-7-2-3

ريشه مييابيكلمهيکيازمهمترينمراحلدراستخراجكلماتكليدیازمتونفارسي، باشد.ها

يابي.كاربردريشه[46]ورسيدنبهريشهاصليكلمهاستهيابيحذفاضافاتازكلمهدفازريشه

دردسته زمينهتنها ودر [47]هایيادگيریبدونناظرگرامربندیمتوننبوده برای، حذفوندها

مشکالتريشه از دارد. مسائلبازيابياطالعاتكاربرد و بيشيابيميكاهشبعد به يابيريشهتوان

يابي)عدمامکانتوليدريشهبرایحاالتريشههاييكههيچمعناييدرزبانندارند(وكم)توليدريشه

.[48]اشارهكرداستثناء(
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يابيبهسهدستهقابلتقسيماست:هایموجودريشهروش

 هایجدولييابريشه

جنبهپيادهسادههایجدولييابريشه نسبتبهديگرروشترينروشاز يابيهایريشهسازیرا

نظرراكلماتدرجدولينگهداریشدهوبرایيافتنريشه،كلمهمورد.دراينروشريشههستنددارا

مشخصميوازجدولجست را ريشهمتناظر واقعاينروشيکعملجستجوجوكردهو در كند.

اما؛ستاگردد.اينروشبيشتريندقترانسبتبهديگرروشهادارايابيمياستكهمنجربهريشه

دارایسرباربسيارزيادیاست.

 هایآماریكمکروشيابيبهريشه

هایمختلفاستوهرچهاينمجموعهيکمجموعهبزرگيازكلماتباساختاينروشنيازمند

اينريشه باشد، كاملتر و ميياببزرگتر عمل ريشهكبهتر از دسته اين در روشيابند. با هایها،

كلمه،آماری شدهوندهاييكهدر تکرار شناساييميها بزرگترينبرتریاينروشاند، عدمگردد. ها

بايدتوجهنمودكهوجودكلماتنادرستدرمجموعهمرجعِوابستگي اينآنهابهزبانيخاصاست.

.[49]اردگذميمنفيهااثريابها،بركارايياينريشهروش

 يابيبهكمکروشريشهPorterوياشبيهبهآن

يابيدرزبانانگليسياستكهبرهایريشهترينروششدهازشناخته[12,44]1رترپُيابريشه

دستهمبنایزبان بهكمکواجبندیكلمهشناسيو ها وهجاها مينمايدعملميها هایتوانروش.

درروشقاعدهبراساسيابيريشه درادامههمينروشدانست. -هایايندستهازريشههایزبانرا

پسبايدبهايننکتهتوجهنمودكهاگرماشينپذيرندهمتناهيبدينمنظورطراحيشودوس،هاياب

قواعدیدرنظر،درحينطراحيكهرهاينامکانوجودداردهمواصورتگيرد،سازیبرپايهآنپياده

.گرفتهنشود اينرو آخرمياز متناهيافزودكهاينامردر بهماشينپذيرنده بايستاينقواعدرا

                                                 
1
 Porter 
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كدبرنامهمي تغييردر به برنامهريشهمنجر بدينترتيبروندنگهداریاز گسترشآنشود. يابو

.گرددميبسيارپرهزينه

 سازیخالصه -2-7-9

سيستمسابقه از بهبازمي1952سازیمتونبهسالهایخالصهیاستفاده ابتدا در دليلگردد.

زمينه مشکالتدر كامپيوترهایقدرتمندو خالصهیپردازشزبانهایطبيعيكمبود برسازی، تنها

تم و... عباراتاشاره ازسالداشتركزظواهرمتناعمازموقعيتجمله، هایهوشتکنيک1972.

پيشنهادرايادگيریمبتنيبرينالگوريتماول1كوپيکمصنوعيبدينمنظورمورداستفادهقرارگرفتند.

اوعملخالصه.[52]داد بندبيزينرابندیدرنظرگرفتودستهيکمسئلهدستهبصورتسازیرا

 .درخالصهواردشود،بکاربردبرایتعيينجمالتيكهبايد

(2)و(استخراججمالتمهمازمتناصلي1سازیدردونوعبرایمتونقابلاعمالاست:)خالصه

ارائهمضموناصليمتندرقالبجمالتجديد.

شوند:سازیمتوننيزبهدودستهتقسيمميرفتهدرخالصهکارهایبروش

روشهایمبتنيبراطالعاتآماریمتنكهبهمنظورتعييناهميتجمالتمورداستفادهقرار .1

دراينروشبههرجملهيکفاكتوراهميتدادهشدهو.[51]مرجعدر2لوهنمانندروش؛گيرندمي

 شوند.راهميتبرایايجادخالصهنگهداریميسپسجمالتبابيشترينفاكتو

نيزموردتوجههایمختلفمتن،مفاهيمومعانيعباراهاييكهروابطبينبخشروش .2 ترا

لغویوایكهروشينحوی/معناييبودهوتركيبيازدوروشزنجيره[52]دمرجعمانندهند؛قرارمي

پنجمعيارميزانشباهتجمالتبايکديگر،شباهت،سازینظريهگرافاست.دراينسيستمخالصه

جمالتباكلماتكليدیكاربر،شباهتجمالتباعنوان،تعدادكلماتمشابههرجملهووجودكلمات

سازیزنظرپيادههایايندستهااشارهدرجملهبرایامتيازدهيبهجمالتاستفادهشدهاست.روش

 باشند.یاولميدشوارترازدسته

                                                 
1
 Copic 

2
 Luhn 
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 سازیساده -2-7-4

بررویمتونانجام[54-52]همچونمراجعسازیازطرقمختلفيودركاربردهایمتفاوتيساده

سازییسادهكلماتازجملهرويکردهایمتداولدرزمينهمعنيوتعميمگيرد.حذفكلماتهممي

بههمگون وسببميهستندكهمنجر شودكهمستنداتيكهدارایمضامينسازیمستنداتشده

-دارایكلماتكليدیتقريبايکسانيباشندودرنتيجهكاراييودقتسيستمدسته،مشابهيهستند

،«ورزش»یعنوانمثالدريکمجموعهازاسناد،دردستهمتونراافزايشدهند.بهخودكاربندی

یشناواسنادینيزدرزمينهبسکتبالوجوددارند.تعميمكلماتموجوددرايندواسنادیدرزمينه

دهد.دستهازاسناد،آنهارابهسمتيکمجموعهازكلماتريشهيعنيورزشسوقمي

زمينهازسازیبهطرقذكرشده،بهيکدانشپيشسادههایبايدتوجهنمودكهبرایاعمالروش

استفادهازآنتولوژیاسناد،زمينهدانشپيشهایتأمينيکيازروشلغاتدرزبانفارسينيازاست.

شد.توضيحدادهخواهد-8-2تفصيلدربخشآنتولوژیبهایمدلداده.لغویاست

 دهیهای وزنطرح -2-7-5

وزنويژگينقشبسيارمهميدردست بندیبايابيبهشاخصتعيينميزاناهميتويژگيويا

-شدهنشانداده[55]كند.درمرجعبندیكارآمدايفاميكيفيتباالودرنتيجهدستيابيبهدسته

بندرا،كاراييدسته1هایبردارحاميبندماشينعملياتهستهدستهبيشترازاستكهبازنمايياسناد

اينبدينمعناتعيينمي دستهانمايد. در انتخابيکروشوزنستكه دهيمناسببندیاسناد،

بندخاصاهميتبيشتریدارد.بندوياتنظيمعملياتيکدستهنسبتبهانتخابنوعدسته

 جمله ميهایوزنروشاز ويژگي متندهي در كلمه تکرار بر مبتني روشهای به ،(TF)2توان

(IDF)3هایمبتنيبرتعدادتکراركلمهدرمجموعهاسنادروش هایتركيبيدوروشمذكورروش،

(TFIDF)هایمبتنيبرانتخابويژگيوژنتيکوشبکهعصبي،روشهایمبتنيبرالگوريتم،روش

                                                 
1
 Support Vector Machines (SVM) 

2
 Term Frequency (TF) 

3
 Inverse Document Frequency (IDF) 
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طبقهروش مفهوم اينروشهایمبتنيبر اكثر داشتكه توجه بايد نمود. حوبندیاشاره در زهها

استفااند؛بازيابياطالعاتمطرحشده ازروشهایوزندرصورتيکهبا -دهيويژگيمخصوصطبقهده

ایازنحوهعملکردراينبخشخالصه.د[56]يافتتوانبهكاراييباالتریدستبندیمستنداتمي

 شود.هركدامذكرمي

 TFهایمبتنيبرروش -2-7-5-1

كند.هاازتوزيعآنهادرهريکازمستنداتتابعيتميدهيمشخصهها،وزندراينروش

 روشTF 

نمودارائهشدوبدينشکلوزنيکمشخصهراتعيينمي[57]مرجعباردراينروشبرایاولين

  درمستند  كهاگرمشخصه
باشد،وزنآنبرابرتعدادتکرارآنخواهدبود.حضورداشته

(2-1)               {
                

                     
 

  درمستند  یتعدادتکرارمشخصه        (1-2)یدرمعادله
است.

 روشnormTF 

آنجائيکهطولمستن يکساننيست،از اسناد مجموعه رفعاثرnormTFروشداتدر بهمنظور

د.كنسازیاستفادهمي(ازنرمال2و1ی)دهيونگاشتآندربازهطولمستندبررویطرحوزن

(2-2)                    
         

√∑            
⁄  

 روشlogTF 

اينروش رفعتاثيرمنفيمتفاوتدر بهبودنماهيتويژگيبهمنظور مقاديرشانكهمنجر و ها

شدهاست.اينعملگراثرذكرشدهاستفادهلگاريتمگردد،ازعملگربندیميكاهشدقتوكاراييدسته

نمايد.هارايکسانمييافتهبهمشخصهدهمقاديرتخصيصراحذفومحدو
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(2-3)                     (         ) 

 روشITF 

براساسآنوزنهرمشخصهازرابطهزيرشدكهمعرفي[55]مرجعاينروشبرایاولينباردر

آيد.بدستمي

(2-4)                  
 

           
 

 شود.ميدرنظرگرفته1برابرrمعموالً(4-2ی)درمعادله

 روشSparck 

استفادهدهيبهمشخصهرایوزنهایآماریبازتئوریSparckروش باردركردهوبرایاولينها

ارائهشد.[58]مرجع

(2-5)                                          

∑   هادرمجموعهاسنادوتعدادكلمشخصه ،(5-2)معادلۀدر         
  
 است. 

IDFهایمبتنيبرروش -2-7-5-2

-درمجموعهاسنادتابعيتمي  هاازتوزيعويژگيدهيبهمشخصهها،وزندرايندستهازروش

هابرايناصلاستواراستكههرچهتعدادمستنداتيكهدارایاصليايندستهازروشنمايد.مبنای

بود.ترخواهدباشندكمترباشد،اينمشخصهبرایتمايزبخشيدنبهمستندات،مناسب   مشخصه
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 روشIDF 

اينروشبرایاولين در بار آنوزنیبازيابياطالعاتمطرحشدهحوزه[59]مرجع در استو

-دهندهشمارهكهنشانiدهيازمتغيرآيد.اينطرحوزنبدستمي(6-2)معادلهبصورت  مشخصه

یمستنداست،مستقلاست.

(2-6)                   (
| |

|     |
) 

معادلهفوق |     |تعدادكلمستنداتمجموعهو| |در
تعدادمستنداتيازمجموعهاسناد

 مشخصه   استكه مشخصه مشخصاستوزن كه همانطور دارد. حضور آنها افزايش  در با

|     |
-يابدواينبدينمعنياستكههرچهيکكلمهدراسنادبيشتریحضورداشتهكاهشمي

بندیاسنادكمتراست.باشد،تمايزبخشيواهميتآندردسته

TFIDFهایمبتنيبرشرو -2-7-5-3

ابتدااينروش بندیاسنادبهمنظورشدهوسپسدردستهیبازيابياطالعاتمطرحدرحوزهها

هامورداستفادهقرارگرفت.دهيبهمشخصهوزن

 روشTFIDF 

بندیاسنادبندیوخوشههادرزمينهدستهدهيبهمشخصهترينطرحوزنمتداولTFIDFروش

دراين  است.وزنمشخصهIDFوTFهایمبتنيبروشدرواقعحاصلتركيبروشاست.اينر

آيد.بدستمي(7-2)معادلهطرحاز

(2-7)                                       
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 روشnormTFIDF 

مرجعدرTFIDFبازيابيروش،هایمتفاوتبرایاطمينانازبرابریشانستماممستنداتباطول

است.شدهارائه(8-2)شدههمانندمعادلهنرمالبصورت[62]

(2-8)                      
            

√∑               
⁄  

 بندهادسته -2-7-6

,4]روندیبازيابياطالعاتتوسعهيافتهوبکارميبسياریدرحوزهخودكارهایيادگيریالگوريتم

5 ,53 ,61]. رویالگوريتمپروژهاينتمركز بر الگوريتماستباناظربندطبقههایبيشتر هاييكه؛

هرها،اينالگوريتمآموزشگيرند.درفازميهاراازاسنادنمونهياددستهمشخصاتخودكاربصورت

منجربهگويندومي1زيابياطالعاتبهآنعبارتدرحوزهباسندتعدادیمشخصهخواهدداشتكه

شدههمانكلماتكليدیاستخراج،گردد.دراينكارمنظورازمشخصهبندميتيکمدلدستهساخ

ازاسناداست.

توانبهسهدستهتقسيمنمود:راميباناظربندهایدستهالگوريتم

نباطيکمجموعهازقواعدازاسنادكهتهابااسبنددسته:اين2هایمبتنيبرقاعدهبنددسته .1

بندهایمبتنيازجملهدسته3هاريپردهند.الگوريتماند،يادگيریراانجامميبندیشدهدستهازپيش

 قاعده قواعدتصميمممکناست[62]استبر [63]مرجعدرC4.5 درختتصميممانندبصورت.

 باشند.

اين4هایخطيبنددسته .2 در بنددسته: برایهر شودكهدريکنمايهمحاسبهميدستهها،

وهردستهایخاصاست.برایهربراساسفركانسواحتماالتحضورمشخصه،برداریازاوزانواقع

امتيازبراساسمشخصاتدستهوسندمحاسبهميسند ازشود، توانبههایايندستهميبنددسته.
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براساستخمينشرايطاحتماليعملميدسته كه نمود اشاره بيز ماشين[64]كندبند هایبردار.

بااستفادهازانتقالبهفبنددستهيک[61]حامي اينضایمشخصهبدستميخطيبهينهرا آورد.

هایيادگيریاكتشافيازهوشمصنوعيمانندپرسپترونمهاهمچنينشاملالگوريتبنددستهازگروه

 .[65]آيندميتربدستآناوزانازراهيپيچيدهدكهدرنباشمي

تاازاسنادKيکسندجديدراباپيداكردنبندهادسته:اين1مبتنيبرمثالبندهایدسته .3

آموزشي مجموعه در آن به دستهنزديکتر رأیبندیمي، با و كند به را آن نزديکتریدستهگيری،

.[5]دهدتخصيصمي

 آنتولوژی -2-8

یمشخصایازمفاهيموارتباطاتميانآنهارادردامنهایاستكهمجموعهآنتولوژیمدلداده

.داردبيانميهاييازاشياءمطالعهدستهراآنتولوژییمدلدادههدفاز[66]مرجعدهد.نمايشمي

نمونه،آنتولوژی مفاهيم، از استفاده با را نظر مورد توصيفميموضوع بديهيات و روابط نمايد.ها،

مي آنتولوژی در ارثمفاهيم اجازه كه طبقاتي در مراتبي سلسله بصورت دارندتوانند را ،بری

تناهيازعباراتوهایممجموعهواضحوروشنبصورتآنتولوژی،[67]مرجعدرسازماندهيگردند.

مي چکيده مديريتدانشمفاهيمرا با مهندسيدانش2كندو يکپارچه3، اطالعاتهوشمندسازیو

درگيراست.

:[68]عناصرآنتولوژیبهشرحزيراست

 هرمفهوم4مفاهيم :cيکمفهوميکواحدمعني است. تواندهرچيزیدربارهشيءميدار

 تواندتوضيحيازيکوظيفه،تابع،عمل،استراتژی،فرآيندوغيرهباشد.موردنظرباشد.بنابراينمي

 ارتباطات:ارتباطاتنشانگرتعاملميانمفاهيمودامنهاست.هرزيرمجموعهممکنازرابطه-

 توانارتباطاتدرنظرگرفت.هایميانمفاهيمرامي
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(2-9)        

 قواعداصليآنتولوژیرابديهياتگويند.1بديهيات: 

 دامنه:دامنهDشود.سازینمايشدادراشاملميهرآنچهكهبتوانبامفهوم 

توانعناصرآنتولوژیرابصورترسميبهشکلزيرتعريفكرد:شده،ميهایتعريفبراساسمولفه

 داراست.معنيهرمفهومشامليکياتعدادبيشتریواحد

(2-12)       

 ایازارتباطاتتعريفشدهاست.رابطهميانمفاهيمموجود،زيرمجموعه

(2-11)     

 ایازبديهياتكهمفاهيموروابطمربوطبهآنها،نوعوساختارروابطراتعريفمجموعه

كند:مي

(2-12)       

شود:بهشکلزيرتعريفميDتوانآنتولوژیرادردامنهبنابرتعاريفباالمي

(2-13)          

شوند.ارتباطاتدرآنتولوژیبهدودستهروابطمعناييومعانيمفاهيمتقسيممي

 :2روابطمعنايي .1

ومفاهيمدرونآنتولوژیرابطهيکيازمهمترينروابطدرميانموجوديت 3يکنوعاز"ها
-مي"

ازديگرروابطمطرحدرايندسته،است."ورزش"يک"شنا"و"ميوه"يک"سيب"بطورمثال باشد.
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1بخشياز"توانبهرابطهمي
برایمثال" دراينرابطه"خمير"بخشياز"آرد"اشارهنمود. است.

تررادارد.بریبهموجوديتجزئيقابلارث،ترصفاتموجوديتانتزاعي

 كه دارد آنتولوژیوجود در مانندبصورتدرختيقابلوصفنروابطمعناييديگرینيز يستند.

است."چتر"علت"باران"برایمثالرابطهعلتومعلولي؛

 معانيمفاهيم: .2

اينقابليترا2چندمعناييیدرآنتولوژی،يکمفهومقادراستدارایچندينمعنيباشد.رابطه

سبکوهمبهمعنينوردرزبانانگليسيكههمبهمعني"light"مانندكلمهدهد؛بهمفاهيممي

 است.

 آنتولوژیانواع  -2-8-1

:[1]استآنتولوژیبهسهدستهتقسيمشده

است.ها(ازجملهبراساسزبانطبيعيواژگانعمومي)توكن:ارتباطميان3آنتولوژیزبانطبيعي .1

 است.ایخاصیدامنه:دانشدرباره4آنتولوژیدامنه .2

كنند.:توليدخودكارصفحاتوبكهماننديکشيءرفتارمي5نمونهآنتولوژی .3

-آنتولوژیاستكهازتركيبزباننشانهیكنندهيکزبانپشتيباني6همچنينزبانآنتولوژیوب

است.ايجادشده8وزبانتبادلآنتولوژیاروپا7آمريکا(DAPRA)داپرایِگذاریعامل

 بندی خودکار اسنادکاربرد آنتولوژی در عملیات دسته -2-8-2

زمينهپردازش آنتولوژیهستند.نامههایمعناييزبانطبيعيواژهمنابعاصليدر هایمعناييو

بلوکنامهواژه عنوان به عبارات و لغات درباره دانش شامل درحاليکهها است، زبان سازنده های
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بلوک ادراكاتانسانياستآنتولوژیشاملدانشدرباره [69]هایسازنده بيانشدهمان. كه طور

ایيکزبانواحدهایواژه،ایوياآنتولوژیزبانطبيعيآنتولوژیاستكهنودهایآنآنتولوژیواژه

-توسطارتباطاتشانباديگرلغاتامکانهابهآنتولوژیبانمايشمعانيلغاتنامهاست.حركتازواژه

.[72]پذيراست

بندیبهعنوانيکمرجعخارجي،اهميتباالييدرحينفرآينددستهلغویاستفادهازآنتولوژی

دانشپيش عنوان به چراكه حيندستهدارد؛ در استروابطميانزمينه قادر و نموده بندیعمل

يادگيریماشين حوزه آنتولوژیدر جايگزينكلماتكند. مفاهيمرا كشفو كاربردهایكلماترا

گيرد.هایمتفاوتيمورداستفادهقرارميوبهشيوهبسياریدارد

پيشنهادشده1بنداربراساسآنتولوژیودستهبندخودكيکسيستمدسته[54]درمرجع -بيز،

منظورمعنيكلماتكليدیتوسطخبرگانبهاست.ايدهاصلياينكار،ساختيکجدولكلماتهم

ثبات و اينمحدودكردنحوزه در تحليلرسميمفاهيمدهيبهكلماتكليدیاست. از برای2كار

شود.درانتها،آنتولوژیپيچيدهوارتباطصفاتاستفادهميهایايجادآنتولوژیدانشازطريقدسته

شود.درمجموعبندخودكاراسناداعمالميساختيکسيستمدستهبهمنظوربندبيزبهيکدسته

درصداست.89دسته،نزديکبه11بنداسنادپيشنهادیاينمرجع،دركاراييدسته

-ظوردستهمنبهگذاریمعناييپنهانازآنتولوژیدامنهبههمراهالگوريتمشاخص[7]درمرجع

شده استفاده اسناد مشکبندی مطرحاست. دستهالت در اسنادشده فضبندی باال بعد جمله ایاز

بندیمتونخاص،دراينمرجعبعالوهعدمكاراييدرزمينهدستهمشخصهونيزنامتراكمبودنآن

يکچارچوبعموميبرایدستهعنوانشده اينكار در پيشنهادشدهاست. ازبندیاسناد استكه

بندیمعناييمتوناستفادهپشتيبانيازدستهبهمنظورويکپايگاهدانشهبهعنوانآنتولوژیدامن

شاخصمي الگوريتم اعمال با و يافتهكند كاهش مشخصه بردار پنهان، معنايي اينگذاری است.

اسنادرامعينزمينهپيشمرجعخارجيكهدانشيکرابهعنوانلغویآنتولوژیاستفادهازپژوهش،
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است.درنمودهاعالممناسبایبندیمتونباكاراييباالترخصوصاًدرمتونحرفهبرایدستهسازد،مي

یآنتولوژیتوليدبندیباساختبرداردستهازمفاهيمدامنه،اطالعاتمعناييبرایدسته[7]مرجع

نسخه1است.درمرجعمذكورازپويشگرجناشدهبندیدقتدستهاينامرمنجربهافزايششودومي

است.استفادهشده،هاازمفاهيمآنتولوژیكردنآنتولوژیجهتساختبرداردستهبرایپويش2,5,3

-افزارهایكاربردیتحتوباست.جنادرواقعمحيطبرنامهدرساختنرم2جنايکچارچوبجاوا

تواندجناميباشد.نويسيبرایزبانآنتولوژیوباستوشامليکموتوراستنتاجمبتنيبرقاعدهمي

هادرمشخصاتونمونههابادستههایمرجعدرمدلعموميوهایمربوطبهروابطمياندستهدهدا

شود.مشاهدهمي[7]مرجعمدلآنتولوژیرابدستآورد.درشکلمعماریسيستممورداستفادهدر


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



محدوديت[1]مرجع بر راستایغلبه برداردر روشمدلفضایبرداری، در هاینمايشاسناد

عباراتبراساسدانشدامنهدهيكند.دراينمرجع،مدلوزنمشخصهبرمبنایمعنارامعرفيمي

استدقتدهدكهاستفادهازطرحپيشنهادیتوانستهيشدهنشانموآزمايشاتانجاماستشدهارائه
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بهبوددهدفرآينددسته بهاستخراجعباراتبهبندیرا اينمرجع، وپرداختهرويدادوابستهوهمهم.

بااستفادهازآنتولوژیدامنهاينعباراتبهمفاهيمدهد.درانتهاراكاهشميسپسفضایمشخصه

استخراجارتباطاتمعناييازعباراتباشود.بااوزانجديدبروزميداریهومدلفضایبرتبديلشد

 از استفاده وزنآنتولوژی ميوردنت، بهبود را عبارات همدهي مفاهيم مجموعه و رابخشد معني

نمايد.جايگزينعباراتمي

گذاریعباراتهاوشاخصبرداریازمعنایدستهدهيعباراتبابهرهيکطرحوزن[8]مرجعدر

دستهشدهپيشنهاد معنای ظاست. عبارات كمکمفاهيم به برچسبداهرها در توسطستهشده ها

دراينرويکردوردنتتفسيرميآنتولوژی وزنيکعبارتبهشباهتمعناييآنبهيکدستهشود.

شاملدوگامزيراست:،وابستگيدارد.رويکردپيشنهادیاينكار

 شدهدربرچسبآندستهتعيينمعنایهردستهبراساسعباراتظاهر .1

 ييهرعبارتبهدستهیشباهتمعنامحاسبه .2

پردازدكهدرواقعيکمي1اخباردرمقاالتالکترونيکهایبخشبندیبهدسته[71]مرجعدر

قابليتخواندنیاوليهازسرويسروزنامهینمونه با همراه، سيستمشخصيبررویدستگاه است.

-كردنوبراساسمحتوا،ازسرويسهایفيلتررابااستفادهازروشاخبارهایبخشمقاالتالکترونيک،

دهد.سيستمدهندگانمختلفدريافتوبههركاربر)خواننده(روزنامهالکترونيکشخصيتحويلمي

یويرايشوآرشيو،باقابليتمشاهدهتواند،استانداردكاربرانراجهتالکترونيکهمچنينميیمقاله

بردستهخبریفراهمهایبخش اينمقاله، نمايد. از استفاده با اخباررسيده آنتالوژیبندیخودكار

سلسلهمراتبيتمركزدارد.

براساس فيلتر انجام مشترکبرای زبان عنوان به يکآنتولوژی از الکترونيکي، مقاالت سيستم

مي استفاده مفاهيمآنتولوژیبرایارائهمشخصاتكمحتوا مشخصاتكاربرهاهایبخشند. و اخبار

رابرایتعيينسطحارتباطهربخششود.فيلترمبتنيبرمحتوا،شباهتمياندوپروفايلاستفادهمي
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براساسكدهایاخبارگيریميبههركاربراندازه آنتولوژیمقاالتالکترونيکي، كدهای1كند. است.

شدهاستكهازجملهشامليکآنتولوژیموضوعيبودهكهاينایازواژگانكنترلرمجموعهاخبا

 مشتملبر سازمان1422آنتولوژیخود توليددهيمفهوم مراتبياست. سهسطحسلسله در -شده

كند.كنندهاخبارازاينمفاهيمبرایتشريحمحتوایمقاالتاستفادهمي

تواناند،ميخودكاراسناداستفادهكردهبندیطبقهزآنتولوژیدرسيستمیمراجعيكهاازمطالعه

شود:بندیميبهدودسته،گروهنبازيابيمتنتيجهگرفتكهاستفادهازآنتولوژیدرحوزه

معناييیدامنههاييكهآنتولوژیخاصپژوهش .1 بکاراسنادموردنظرخودرا ايجادمردهو

.[54]برندمي

كننداستفادهميازجملهآنتولوژیوردنتهایمطرحدرحوزهمتنتحقيقاتيكهازآنتولوژی .2

[1,7,72]. 

سهدستهتقسيماسنادبهبندیطبقهبندیفوق،كاربردآنتولوژیدرميانوظائفعالوهبرتقسيم

 شوند:مي

 پردازش،باهایپيش:پسازاعمالگام[34]استفادهازآنتولوژیدراستخراجكلماتكليدی

نيزتسازیازطريقحذفلغاتهمانجامفرآيندساده ازمجموعهلغاتمنتخبمعنيو عميملغات،

ماندهازمجموعهلغات،مجموعهكلماتكليدیراشودوكلماتباقيدی،كاستهميبرایكلماتكلي

 دهند.ميتشکيل

 استفادهازآنتولوژی،[1]دهيبهكلماتكليدیاستفادهازآنتولوژیدربهبودطرحوزن با :

كليدیبراساسوبردارمشخصهمعناييبرایهرعبارتيافتهدهيبهعباراتكليدیبهبودمدلوزن

ازشدهشود.درحينمحاسبهتعدادتکراركلمهكليدی،حضورمفاهيماستخراجميدانشدامنه،ساخته

آيندواينامرمنجربهحسابمينيزبهمشخصهآنكلمهكليدیوجوددارندآنتولوژیكهدربردار

 گردد.افزايشوزنكلماتكليدیمرتبطباموضوعمتنمي
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 بااستفادهازساختار[53]هاگذاریخوشهدهيوبرچسباستفادهازآنتولوژیبهمنظوروزن:

شود.براساسعمقوفركانسيکكلمهگرافيدرآنتولوژیتمامروابطتعميمييکكلمهجستجومي

گراف كلماتوزنكليدیدر دهيميتعميم، همچنينشوند. برچسببه ها،گذاریبهخوشهمنظور

كلماتكليدیتعميمازيدرصدمشخصيازكلماتكليدیمتعلقبههرخوشهانتخابشدهوگراف

معين نساختهميشده، تعدادمشخصياز انتخاب،برچسبودهایابتدايياينگرافبهعنوانشود.

 شوند.مي

 وردنت آنتولوژی -2-8-9

واژهمعروف وردنتترين انگليسي زبان در معنايي پروژهنامه از يکي وردنت دراست. مهم های

-شدهساخته2استكهتحترهبریجرجميلر1یپردازشزبانطبيعيدردانشگاهپرينستونزمينه

داده .[73]است يکپايگاه واقع لغاتوردنتدر است. زبان روانشناسي براساساصول واژگان ای

-بندیميدسته(3ستساين)معنيهایهممجموعهدستهاسم،فعل،صفتوقيددر4انگليسيبه

اينمجموعه تشکيلدادهونشانهایهمشوند. یدهندهمعنيدرواقعواحداصليساختوردنترا

یمعانيمفهوميوروابطقادرندبوسيلهمعنيهایهممجموعهيکمفهومهمراهبايکتوصيفاست.

برایدرکمعنيیهممجموعهلغتممکناستدرچندينلغویبايکديگررابطهبرقرارنمايند.هر

هامتفاوتاستوايننامهمعنایآنقرارگيرد.بايدايننکتهرادرنظرداشتكهوردنتباديگرلغت

اين تفاوتدر بهمورد شکلكلماترا وردنتتنها بااستكه نيز را مفاهيم و نداده پيوند يکديگر

نتيجهلغاتيكهدرشبکهآنتولوژیيکديگرمرتبطمي در قرابتلغوینمايد؛ نزديکييکديگرند، در

ازديگرتفاوت گزاریروابطميانلغاتتوانبهبرچسبنامهميهایميانوردنتولغتمعناييدارند.

نمود. اشاره 114،648وردنتشامل ازمعنيیهممجموعه79،689لغتو متفاوتي انواع استو
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ارتباط ميان در معنايي هممجموعهات معنيهای هممجموعهو لغات )وردسنسهای (1هامعني

3يکياز"،شمولشاملروابط2معني:همروابطدروردنتشاملشود.نگهداریمي
،4پذيریوتعميم"

نجواتوانبهمي،هایخاصمثاليازراه...است.بهعنوانو7پذيری،بخش6هایخاصبيان،راه5تضاد

كردناشارهنمودكهيکراهبرایصحبتكردنوصحبتكردنيکراهبرایارتباطبرقرارنمودن

ایازگرافتعميمنمونه(6-2شکل)استودرشدهساختاروردنتنمايشداده(5-2شکل)در.است

است.دهلغاتسيب،پرتغالوكيکارائهشبرای


 [74] ساختار وردنت (5-2)شکل

                                                 
1
 WordSence 

2
 Synonyms 

3
 Hypernymy 

4
 Hyponymy 

5
 Antomyms 

6
 Troponyms 

7
 Meronomy 



 بندی خودکار متون و مروری بر کارهای گذشتهمعرفی مفاهیم دسته  فصل دوم

 

38 


 [59]ای از گراف تعمیم نمونه (6-2)شکل



قابلمشاهدهاست.(7-2شکل)هایمختلفيهستندكهدرلبخششاممعنيهایهممجموعه


 [75]چغندر  معنیی هممجموعه: مشخصات 1.7.1وردنت  (7-2)شکل

 

 :نمايدازباالبهپايينبيانميرابهترتيبمواردزير(7-2شکل)

 (؛26429642شمارهشناساييمانند)ازاينشمارهبرایرجوعمعنيهایهممجموعهديگر

 د.كنناستفادهميمعنيیهممجموعهبهاين



 بندی خودکار متون و مروری بر کارهای گذشتهمعرفی مفاهیم دسته  فصل دوم

 

39 

 ازمعنيیهممجموعهكهاين؛اينكدنشاندهندهاينامراست28و13كددورقميمابين

آغازكرده25كداميکاز نمايانگر13است.بهطورمثالرقمنودابتداييوردنتسيرنزوليخودرا

 است.«غذا»

 كاراكتراست.1كهنشاندهندۀنقشاسمدرجملهيبرچسب nیجموعهمبهمعنينقشاسم

 موردنظراست.معنيهم

 (7-2شکل)دراست.معنيیهممجموعهلغویاينهایبخشتعدادرقميكهنشاندهندۀ

 بخشلغویاست.2است؛بدينمعنيكهايندارای22مقداراينرقمبرابر

 (جفتيشاملآيتملغویوشمارهbeet 0نشانمي)دهدكهدركجایفايلindex.senseاين

مي برایجستجوراهindex.senseفايلتوانيافت.معناازكلمهرا -هایهممجموعههایمتناوبرا

 نمايد.فراهمميمعني

  تعداد كه هممجموعهرقمي معنيهای اين به هممجموعهكه ميمعنيی رااشاره نمايند

-یهممجموعهبهاينمعنيیهممجموعه4است؛بدينمعنيكه24كندودرشکلبرابرتعيينمي

 اند.اشارهكردهمعني

  ديگر با هممجموعهروابط مشخصاتمعنيهای در كمکمعنيیهممجموعهيکنيز به

رابطهشمارهروابطتعيينمي (06420440@)2هايپرنيممعنيیهممجموعهیاولهميشهباگردد.

مد.دراينخواهدآ&كاراكترباشد،ديگرروابطبههمراهاستكهدراينمثالريشهسبزيجاتمي

 .بهمعنيرابطههايپونيماست~و3بهمعنييکرابطههولونيمp#مثال

 گويند.4كهبهآنتفسيرمعنيیهممجموعهيکتوضيحاز
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،رفع[76]هایپردازشزبانطبيعيازقبيلاستخراجوبازيابياطالعاتوردنتدربهبودسيستم

وبازيابيصوتو[79]بندیوساختاردهيبهاسناد،دسته[78]،محاسبهفاصلهمعنايي[77]ابهام

.[81,82]نيزبهرهبردتواندرترجمهوآموزشزبانكاربرددارد.همچنينازوردنتمي[82]تصوير


 شمایی از پنجره واسط وردنت (8-2)شکل

 

 رفع ابهام -2-8-4

درآنتولوژی،يکلغتممکناستدارایچندينمعنيباشدواينمنجربهنگاشتيکكلمهبه

ابهامميچندينمفهوممي ايجاد و اينگردد از كشفتکنيکروكند. و راستایرفعابهام هاييدر

بهعنوانفرآيندرفعابهام[83]در.[72]استارائهشدهترينمفهومبراساسكاربردموردنظر،مناسب

-كهمشکالتدراينزمينهبهدشواریحلاست،چراشدهمطرح1یكاملهوشمصنوعييکمسئله
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آوریمنابعیجمعتريناينمشکالت،مسئلهياست.يکيازمهمكردنمسائلكليدیهوشمصنوع

.[84]دانشبرایانواعمعانيكلمهاست

:[85]شونددهایرفعابهامبهسهدستهتقسيمميیكاربردهایمرتبطبهمتن،رويکردرحوزه

ازطريقروابطوشباهتمعناييصورتميیاولدردسته .1 رفعابهامبرپايهدانشو گيرد،

[81,83]. 

هایآمدهازدادهسعيدارندتارفعابهامراازطريقاطالعاتبدستیدومدستهرويکردهای .2

 .[72]بدستآوردند،یخودمورداستفادهآموزشيدرپيکره

،مفهومیابتدايياست؛ايندستهازرويکردهاازتعاريفمتنيیسومتركيبدودستهدسته .3

ازطريقمعيارهایشباهتمعناييونيزامتيازاتاطالعاتيمتقابلمفاهيمبرایشناساييروابطميان

.[86]كنندمرتبطبهكمکپيکرهاستفادهميمفاهيممابين

توضيحدادهمعيارها-5-8-2دربخش انواعآنها دستهشدهیشباهتو هاییدومازروشاست.

ترينمفهومانتخابنزديکمتنوزمينهپيشبردنبهبافترفعابهامازاسنادومتونآموزشيبرایپي

:[72]شوندهابهدودستهتقسيمميكنند.ايندستهازروشبرایكلمهموردنظراستفادهمي

  مفاهيماستخراج1مفاهيمتمام اينروشتمام تقويتنمايش: منظور به را برایكلمه شده

معناييقالبیيکنفرضيهاستواراستكهمتونداراگيرند.روشتماممفاهيمبرايمتندرنظرمي

كلماتكليدیكهمفاهيمTFیفركانسويابندیودرحينمحاسبههستند.درعملياتدستهاصلي

 نمايد.عملمي (14-2)  یرابطهشکلبهروشتماممفاهيماست،بهآنهااستخراجگشتهمرتبط

(2-14)           {  {   |{  |         }}} 

                                                 
1
 All Concept 



 بندی خودکار متون و مروری بر کارهای گذشتهمعرفی مفاهیم دسته  فصل دوم

 

42 

كه       (14-2)یرابطهطبق تعدادميdدرمتنcتعدادتکرارمفهوممعادلبا با باشد،

در-       بصورت- ازمجموعهتمامكلماتكليدیtحضورتماميمفاهيممربوطبهكلمه

برابراست.درصورتيکهاسناددارایdسند

بهمتمايزنمودنمفاهيمخاصآنمعنايي اينروشمنجر خواهدمعناييالبقمركزیباشند،

آن به مربوط مفاهيم چراكه غيرمرتبط،شد، كلمات مفاهيم به نسبت باالتری حضور فركانس

خواهندداشت.

 اينروش1اولينمفهوم بهعنوانشبيهيآنمفهوم،: نزديکرا ترينمفهومبهكلمهترينو

نسبتبهديگرمفاهيمداراتکرارگيردكهبيشترينكليدیدرنظرمي اينروشبرپايهاينستارا .

دهد،عملياترفعبودنآنهاارائهميشدهازمفاهيمبراساسرايجفرضيهكهآنتولوژیيکليستمرتب

-2)یهرابطبصورتراdدرمتنcومهفركانسحضورمف،.روشاولينمفهومدهدميابهامراانجام

 نمايد.محاسبهمي(15

(2-15)           {  {   |{  |                }}} 

روشاولينمفهوم محاسباتيكمتروسرعتباالترینسبتبهروش،مسلماً «تماممفاهيم»بار

خواهدداشت.

 آنتولوژیمعیارهای شباهت در  -2-8-5

بايستدرجهوميزانشباهتمعناييبهمنظورجايگزينيلغاتمترادف،بسطوياتعميمآنها،مي

درحالتكلي يا مياو ارتباط بدينتر، شود؛ تعيين مفاهيم وردنتن شباهتدر معيارهای منظور،

مسائلمهمیشباهتمعناييوياارتباطمابيندومفهوملغوی،يکيازاند.تعييندرجهتعريفشده

زبان اندازهدر است. گفتار،شناسي ساختار تعيين ابهام، رفع نظير كاربردهايي در شباهت گيری
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بازيابيواستخراجاطالعات،شاخصخالصه گيریازاشتباهاتدرگذاریخودكاروغلطسازیمتون،

است.مورداستفادهقرارگرفته،متن

بسيارحائزاهميت2معناييلغویوشباهتممفاهي1درکتفاوتميانارتباطمعنايي ميانآنها

موجوديت توسطتشابهبهيکديگرمرتبطاست؛ موجوديتهستندهایشبيهبههممعموالً اما های؛

)ماشين،چرخ(وياتضاد)سردوگرم(نامتشابهممکناستتوسطروابطلغویازقبيلبخشيازكل

يبهيکديگرمرتبطباشند؛بنابراينشباهتمعنايييکموردازعنايیديگریازنظرموياهررابطه

روابطمعنايياست.

:[75]شوندمعيارهایشباهتدرآنتولوژیوردنتبهدودستهتقسيممي

1.  آنها به و براساسمحتوایاطالعاتبوده محتوا»معيارهاييكه اينمعيارها«3مبتنيبر گويند.

لغاتدرون كلاحتماالتتمام فركانسمعنيیهممجموعهبراساسمجموع و احتمال استو

دروردنتيکهرگره.[87,88]شودمرجعمحاسبهمي4یباتوجهبهيکپيکرهحضوريکلغت

شدهلگاريتممجموعتماماحتماالت)محاسبه،است.محتوایاطالعاتيهرنودمعنيیهممجموعه

 آن در لغات تمام پيکره( از حضورها تعداد هممجموعهاز معنيی اگر بنابراين يک است.

p(x)دروردنتومعنيیهممجموعه مثاليکياز هایبخشاحتمالوجوديکنمونه)بهطور

 در معنيیهممجموعهلغوی از )x اطالعاتي محتوای باشد، پيکره xدر است.log p(x)برابر

ازمعايبازجملهمعيارهایشباهتدرايندستههستند.[92]6وجيانگكانرت[89]5رسنيک

كهمرجعاست،چراهاسبهميزانشباهتبهپيکرايننوعمعيارهایشباهتوابستگيآنهابرایمح

 ممکناستيکلغتدرآنپيکرهخاصاصالًحضورنداشتهباشد.
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منظورتعدادكنند.بديننوددرشبکه،عملميايندستهازمعيارهابراساسطولمسيرمياندو .2

محاسبه نود پيوندهایمابيندو يا و مينودها داشتكه توجه بايد عکسشباهتفاصلهشود. ،

دارایبيشترينميزانشباهتهستناست؛ باشند، داشته را كمترينفاصله كه نود بنابرايندو

والكوک[91]1پالمرتوانبهيوهایايندستهازمعيارهایشباهتدروردنتمينمونه.از[89]

2چودورو
.[75]نموداشاره[92] 

دسته مشکل روشها واژگان،اين شبکه در اما داشت، نخواهند را شباهت معيارهای اول ی

.[85]نمايدايجادمشکلمي،پيوندهایمياننودهايکنواختنيستواينعدموجوداستاندارد

 در زبان فارسیلغوی آنتولوژی  -2-8-6

 در كه وردنتپركاربردترينواژهبيان-3-8-2بخشهمانطور انگليسيشد، زبان معناييدر نامه

گسترده بطور و رفتهاست كار به طبيعي پردازشزبان تحقيقات در امروزای به تا چنديناست.

وردنت يورو بالکا3آنتولوژیلغوینظير زبان4نت، براساسوردنتبرایديگر جملههلندی،و... از ها

فرانسه،چکواستونياييايجادشده آلماني، اسپانيايي، درسالهایاخيرتالشايتاليايي، هاييدراند.

و5دانشآواشناسي،[95-93]مراجعدراست.راستایايجاديکوردنتبرایزبانفارسيانجامشده

-فارسآنتولوژیلغویشده،.درميانمراجعمعرفياندنحویلغاتبرایزبانفارسيارائهشدهدانش

ارتباطات[94]6نت انواع و استخراج و كاربرد سهولتدر تحتپوشش، گستردگيواژگان نظر از

 هابرتریدارد.نسبتبهديگرآنتولوژیمعنيهایهممجموعهشدهميانتعريف

ایدرزبانفارسياستودرآزمايشگاهپردازشزبانطبيعيدانشگاهشهيدنتآنتولوژیواژهارسف

است.ساختهشدهیفضایمجازیفردوباحمايتپژوهشکدهبهشتيبهرهبریدكترمهرنوششمس

يکواژه غيرخودكار عنوانهستهتوسعه كوچکبه ترجمهیفارسنلمه نت، حينیغيرخودكار در
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يافت وردمعنيهایهممجموعهنفرآيند در ورودیمتناظر هر نحویواژه،نتبرای يابيدست،نامه

شدههایالگومحوربرخيازكارهایانجامبهكلماتجديدوروابطازپيکرهبااستفادهازروشخودكار

اينآنتولوژی، وردنتدر دقتاستخراجاز براساسارزيابيبرایساختاينآنتولوژیلغویهستند.

است.درصدتعيينشده72،[94]مراجعشدهدرتعريف

نتشاملدوبخشبهشرحزيراست:ساختارفارس

معناييواژه .1 1نامه موجوديت هر واژه: واج،در طبيعي، زبان توضيحات شامل معنايي نامه

تواننددررابطهباديگرلغاتميمورفولوژيکال،دانشنحویومعناييدربارهيکلغتاست.همچنين

 ایبرایآنتولوژیعملمينمايد.نامهمعناييبهعنوانيکشاخصواژهباشند.واژهلغاتشركتداشته

باشد.شدهدروردنتمينتشاملروابطمعرفي:بخشآنتولوژیفارس2آنتولوژیلغوی .2


 نتشمایی از پنجرۀ واسط فارس (9-2)شکل

                                                 
1
 Semantic Lexicon 

2
 Lexical Ontology 
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 مرجع دستآنتولوژیفارسكاربرد[42]در منظور توصيفاتمناسببرایدانشيابيبهنتبه

فارسبندیبررسيشدههسازیمتونفارسيدرخوشزمينهوغنيپيش اينمقالهاز در نتدراست.

پيش گام شدههمبصورتپردازش استفاده متن با همگذاری از پيش مرتبطاست. كلمات گذاری

گيردودستهمعناييهایمعناييانجاممينتبامتن،عملياترفعابهامازدستهشدهازفارساستخراج

شود.انتخابدستهباشد،انتخابميتریداشتهدرمتنحضورپررنگمعناييآنكهروابطشمولوهم

روابطهم متنصورتگرفتهمعناييبراساسحضور در آندسته شمول سپسبامعناييو استو

هایمتندرنظرگرفتنسلسلهمراتب،اينروابطبابسامدیمشابهبابسامدكلمهمبهم،دربرداركلمه

كهيکروشتخمين1نيندراينكارازروشفاكتورگيرینامنفيماتريساست.همچگذاریشدههم

-است.درنتايجبدستیپايينماتريسمثبتاست،بهمنظورنمايشبرپايهاجزااستفادهشدهمرتبه

است،امابابندیايجادكردهمعنايي،بهترينحاصلرادرخوشهآمدههمراهيروابطهايپرنيميوهم

بندینزولقابلتوجهيمعنايي،هايپرنيميوهايپونيميبهمتون،كيفيتخوشهروابطهماضافهشدن

است.داشته

 گیرینتیجه -2-3

ایاطالعاتيامروزیلزومواهميتآندردنيندیونيزبمفاهيمدستهتعريفابتدابهفصل،دراين

نموديم؛ محدوديتاشاره بررسيمشکالتو حيندستهسپسبه در بصورتهایمتندادهبندیها

بيانگرديدوجزئياتآن،اسنادبندیطبقهمراحلادامه،شد.درپرداختهكليونيزخاصزبانفارسي

مرجعخارجيبهعنوانتعريفشدهونقشآنآنتولوژیلغویدراينفصل،موردبررسيقرارگرفت.

 .شدمعرفيآنتولوژیلغویدرزبانانگليسيوفارسيهمچنينگرديد؛بندیخودكاربررسيدردسته

                                                 
1
 Non-negative Matrix Factorization (NMF) 
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 فصل سوم

 

 بندی اسناد افرسیرویکرد پیشنهادی ربای دسته -3



 ارائه روش پیشنهادی  فصل سوم

 

48 

 مقدمه -9-1

فصل معماریسيستمدستهدر مراحلو بهمحدوديتدو، تشريحشدو نکاتبندیاسناد، و ها

نامه،اعمالدانشخارجيدرضعفروشاستانداردنمايشكلماتكليدی،اشارهگرديد.دراينپايان

راهحينعملياتدسته جهتاثباتحلغلبهبراينمشکالتبيانشدهبندیتوسطآنتولوژی، است.

ازاينبنداسنادفارسيطراحيوپيادهعا،الزماستيکسيستمدستهايناد رودراينسازیگردد.

است.سازیاينسيستمپرداختهشدهفصلبهطراحيچارچوبوپياده

باشدوبندیاسنادراداراميیيکسيستمدستهدهندهاجزاءتشکيلیمعماریپيشنهادی،كليه

امکانمقايسهباين ديگرسيستمامر، ميسرميهایدستها معماریاينبنداسنادرا ادامه، در سازد.

شود.ميدهندهآنتوضيحدادههایتشکيلچارچوبومؤلفه

 معماری پیشنهادی -9-2

دقتدسته خارجي، يکمرجع از اطالعاتمعنايي اعمال معماریپيشنهادیبا بندیاسناددر

شوندوشدهازآنتولوژی،همراهميمفاهيماستخراج.دراينرويکرد،كلماتكليدیبايابدافزايشمي

هاوارتباطاتميانلفهمؤ،(1-3شکل)بود.دردهيبرمبنایبردارمشخصهمعناييخواهدطرحوزن

شود.آنهادرمعماریپيشنهادیمشاهدهمي
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 بند پیشنهادیمعماری سیستم دسته (1-3)شکل

 اسناد پایگاه داده

حذف لغات 

 غیرضروری

 نامهساخت لغت

 ساخت بردار
 معناییمشخصه

 رفع ابهام

دهی به وزن

مفاهیم بردار 

 مشخصه معنایی

انتخاب 

 مشخصه

 بندیدسته
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 دهندة معماریاجزای تشکیل -9-9

معماریپيشنهادیدراينكارشاملمراحلزيراست:

 انتخاباسنادازپايگاهداده .1

 بندیمتونقطعه .2

 حذفلغاتغيرضروری .3

 بندیاسنادبخش .4

 نامهساختلغت .5

 ساختبردارمشخصهبرایهركلمهكليدی .6

 بررسيحضوركلماتكليدیدرهرسند .7

 اعمالفرآيندرفعابهام .8

I. برنده1مفهومتعيين 

II. برندهمفهوماستخراجوالدبرایهر 

III. بروزرسانيفركانسكلماتكليدی 

 دهياعمالطرحوزن .9

 ساختبردارمشخصاتهردسته .12

 محاسبهشباهتبردارمشخصههردستهوبردارمشخصههرسند .11

ارزيابيسيستم .12

 پایگاه دادهمعرفی  -9-9-1

.[97]یمتونفارسياستترينپايگاهدادهمورداستفادهدرحوزه،متداول[96]پيکرههمشهری

-،خالصه[98]يابي،ريشه[42]بندیاسناد،خوشه[29]بندیمتونتحقيقاتبسياریازجملهدسته

 داده[52]سازی پايگاه عنوان به همشهری پيکره از استانداو... با مطابق ای TREC[99]ردهای
                                                 
1
 Sence 
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مي تاستفاده گروه توسط همشهری داده پايگاه شدهكنند. ايجاد تهران دانشگاه است.حقيقاتي

خزشیمجموعه برچسبسايتهمشهریوچندينمرحلهپيشوباسنادهمشهریبا -پردازشو

-درسالCLEFهایايياستكهدرهمايشاينمجموعهنمونه1یاست.نسخهگذاریحاصلآمده

مورداستفاده(Ad Hoc)منظورههایبازيابياطالعاتتکبرایارزيابيسامانه2229و2228های

بزرگترو1ییمجموعهبودهونسبتبهنسخهاينپيکره،آخريننسخه2یاست.نسخهقرارگرفته

تراست.جامع

ايننسخهیهمشهریاستفادهشدهیدومپيکرهنامهازنسخهدراينپايان هزارسند318است.

يکنمونه،(2-3شکل)شود.درراشاملمي23/22/1386تا24/22/1375،ازتاريخXMLدرقالب

است.ازاسناددرپيکرههمشهرینشاندادهشده


 2ای از اسناد پیکره همشهری نسخه نمونه (2-3)شکل



استفاده اسناد مجموعه در )دسته5بهاينكارشده )1ی: ورزش، )2( هنر، ادبو اقتصاد،3( )

اند.(سياسيتقسيمشده5(علميفرهنگي،ارتباطاتوفناوریاطالعاتو)4بورسوبانک،)
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 بندی متونقطعه -9-9-2

گيرد.بندیمتونانجامميپسازساختپايگاهدادهموردنظرازپيکرههمشهری،عملياتقطعه

هاييكهدرواقعهريکازمتونبااستفادهازكاراكترفاصلهبهعنوانجداكننده،بهقطعهبدينمنظور

رویمتن،بندیبريکنمونهازعملياتقطعه(3-3شکل)درشود.كلماتآنمتنهستند،تقسيممي

دردرو...مانندبا،و،از،كه،كمترازسهحرفلغاتبهطولشود؛الزمبهذكراستكهمشاهدهمي

دارایبارمعنايينبودهودرصورتبرشمردنآنهابهعنوانشوند،چراكهبندیواردنميعملياتقطعه

شوند.قطعه،درگامحذفلغاتغيرضروری،ازليستلغاتحذفمي

واحدرسانهخارجي:باآنکهبيشازدوهفتهبهآغاز

رقابتهایالمپيکآتالنتاباقيماندهاست،مردماينشهر

ازترافيکواقداماتامنيتياينبازيهابهستوهآمدهاند.

 

 بازيها باقي واحد

 ستوه مانده رسانه

 آمده است خارجي

 اند مردم آنکه

   اين بيش

   شهر هفته

   ترافيک آغاز

   اقدامات رقابتهای

   امنيتي المپيک

   اين آتالنتا
 

بالف

 متن بندیقطعه.تبدیل متن به کلمات کلیدی؛الف. متن اصلی،ب (3-3)شکل
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 حذف لغات غیرضروری -9-9-9

مهمترينبخش استخراجكلماتايستواز سيستمجستجویمتن، هر زباندر به هایوابسته

ازمتونمي حذفآنها درپيادهباشد. افزايشدقتوسرعتمحاسباترا سازیحذفكلماتايست،

كه[43]مرجعشدهدركارازليستكلماتايستمعرفيآورد.دراينمعماریپيشنهادی،حاصلمي

حذفلغاتايستازمجموعهلغاتمتن(4-3شکل)دراست.باشد،استفادهشدهلغتمي822شامل

شود.مشاهدهمي(3-3شکل)

 ه از کلمات ایست بکار رفته در روش پیشنهادیچند نمون (1-3)جدول

 بدان اختصاراً اقال قرار انگار كثر

 بدانجا اخير اكتساباً گذشته او اكثراً

 بدانها اخيرا آن جمله اول اكثريت

 بدون از اين قبيل اوال اكنون

 بدين ازآن بعدازظهر لحاظ ای اگر

 آخ زمان بعدها نظر جرات چه

 آخر پس بعضا رو جز نه

 آرام ازآنجاكه بعضي اساساً جهت آالن

 آشکار ازآنجائيکه ديگر است خاطر اال

 آمد ازآن بالدرنگ اشتباهاً اينکه البته

 آمدن كه بالفاصله اصطالحاً خصوص الي

 آن ازاين بلکه اصال خالف اما

 آنان دست بله اصوالً خوبي امروز

 آناني بايستي بلي اضافه خود امروزه

 آنجا بتدريج بنا اظهار خودی امسال

 آنچنان بجز آيا اعالم درستي امشب

 آنچه بخش اتفاقاً اغلب دقت امور

 آنرا بخشي اتفاقي افزون دلخواه انجام

 آنقدر بخصوص احتماال افسوس دليل اندک

 آنکس بخوبي احياناً اقل آنکه اندكي
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 بازيها باقي واحد

 ستوه مانده رسانه

 آمده است خارجي

 اند مردم آنکه

   اين بيش

   شهر هفته

   ترافيک آغاز

   اقدامات رقابتهای

   امنيتي المپيک

   اين آتالنتا


 بازيها آتالنتا واحد

 ستوه باقي رسانه

   مانده خارجي

   مردم آنکه

   شهر بيش

   ترافيک هفته

   اقدامات رقابتهای

   امنيتي المپيک



بالف

 شده،ب.حذف لغات ایستبندیمتن قطعهحذف لغات ایست؛ الف.  (4-3)شکل

 

 بندی اسنادبخش -9-9-4

سندازپيکرههمشهریمورداستفاده623سازیمعماریپيشنهادی،درمجموعبهمنظورپياده

 است.اسنادمورداستفادهبانسبتقرارگرفته

 
 درمجموعهآموزشيو

 
درمجموعهآزمايشيتقسيم

سندقرار229تعدادآزمايشيیسندودرمجموعه414یآموزشيتعدادنابرايندردستهاند؛بشده

است.شدههایمورداستفادهنمايشدادهمشخصاتدسته2و(2-3)جدولدارد.در

 پنج دستۀ مورد استفادهت مشخصا (2-3)جدول

 دسته تعداد اسناد آموزشی تعداد اسناد تست مجموع

 ورزش 85 49 128

 ادب و هنر 86 49 123

 اقتصاد، بورس و بانک 88 41 121

 علمی فرهنگی، ارتباطات و فناوری اطالعات 73 48 113

 سیاسی 84 42 126

 مجموع 414 283 629
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 ی آموزشی و آزمایشیبه تفکیک مجموعه نمایش نموداری پراکندگی اسناد در پنج دستۀ مورد استفاده (5-3)شکل

 

 نامهساخت لغت -9-9-5

فيلترمالغاتباقي كلماتپساز مجموعه از نده كلماتايستو ماتريسكردن تکراری، كلمات

ميلغت تشکيل را پيادهنامه در انجامدهند. سازی برای مجموع در پروژه، اين در سند414شده

مجموعه آموزشي، شده11،869ی استخراج كليدی لغتكلمه كليدی كلمات واقعاست. در نامه

-تواندستهميزآنها،یوزنهريکابندیهستندوبامحاسبههایموردنيازسيستمدستهمشخصه

بندراآموزشداد.

 ساخت بردار مشخصه معنایی -9-9-6

تواناوزانكلماتكليدیهمانطوركهدرفصلدومبيانشد،تنهاباتکيهبرمعيارهایآماری،نمي

راينگامشود.بنابرايندميگرفتهرامحاسبهنمود،چراكهبااينكارروابطمعناييميانكلماتناديده

-مينت،بسطدادهفارسلغویشدهدرآنتولوژیبااستفادهازروابطتعريفکازكلماتكليدیهري
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ورزش ادبوهنر اقتصاد،بورسوبانک علميفرهنگي،ارتباطاتو
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اينگام در رابطه،شود. نظرگرفتهمعنيهایهممجموعهمابينمعناييیهمتنها كلمهشدهدر است.

موجودبامعنيوژی،كلماتهمدرآنتولشودودرصورتوجودآننتاعمالميبهفارس   كليدی

راآناستخراجشدهودربرداریكه،معنيهایهممجموعهمعناييميانیهمبااستفادهازرابطهآن

معنايي مشخصه ميمي               بردار قرار حذفكلماتناميم، پساز اينبردار گيرند.

یبردارمشخصهابهاندازهرنامهدرماتريسلغت   مربوطبهكلمهكليدیهایتعدادستونتکراری،

ماتريسمعناييآن،بسطمي ماتريسحاصلازتکراراينعملياتبرایتمامكلماتكليدیرا دهد.

اينماتريسدرپيادهنامي«شدهدادهنامهبسطلغت» 11869 24دارایابعادشدهسازیانجامميم.

است.بوده24ایيکكلمهكليدیمقدارشدهبرمعنييافتاست.بدينمعنيكهماكزيمملغاتهم

 شدهنامه بسط دادههایی از لغتنمونه (3-3)جدول

کلمه 

 کلیدی
 معنیمفاهیم هم

ناظرانمستمعانمخاطبينمخاطبانشنودنگانحضارتماشاچيانبينندگان تماشاگران

كندوكاوكندكاوشتجسسبررسي جستجو

ستودهدلچسبخوشايندخوبعاليجاناعالءارزنده شایسته

پيپاورقيپانويسپانوشتزيرنويسكناره حاشیه

پيرگينصرتفتحغلبهظفركاميابيكامرواييفيروزمندی پیروزی

 

 رفع ابهام -9-9-7

برد،بسيارهایخودبهرهميبندیدادهعملياترفعابهامدرسيستميكهازآنتولوژیبرایدسته

دهيرابرایتماممفاهيمشده،عملياتوزننامهبسطدادهحائزاهميتاست.اگرپسازساختلغت

شودكهمنجربهكاهشدقتنتآغازنماييم،ازطرفيسيستمباابهاممواجهميشدهازفارساستخراج

بايدبرگرددوازطرفينيزسربارمحاسباتيبسيارباالخواهدشد؛بنابرايندراينگاممييبندمدسته
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شدهيکازمفاهيماضافهگيریانجامگيردكهكداممينهمتونمورداستفاده،تصميماساسبافتوز

ترينگزينهبرایانتخاباست.ترومناسببهكلمهكليدیاصلي،بهآننزديک

برایيافتنبهترينگزينهازميانتشريحشد،2بخشكهدرروژهازروشاولينمفهومدراينپ

استفادهميمفهوم نکتهتعلقمي«1برندهمفهوم»شودوبهآننامهایبردارمشخصهمعنايي، گيرد.

بايکديگريمهمفایمهمدرحيناستفادهازروشاولينمفهوم،حوزهموردنظربرایارزيابيومقايسه

دربردارمشخصهرابراساسمتداولبودنآنهادريمهمفااست.روشاولينمفهوم،ترتيبقرارگيری

اولين بمفهومنظرگرفتهو طرفيگيرد؛برندهدرنظرميمفهومهعنوانرا از درحاليکهاينتعريف،

هاييمحدوديتيدراستفادهازآنتولوژیايجادكردهوازطرفديگرترتيبقرارگيریبراساسالويت

كند.دراينوايننوعيايستاييرابهسيستماعمالمياستجداوغيروابستهبهاسنادمورداستفاده،

ايمكهدرآنتعدادلينمفهومرابهشکليتغييردادهپروژهبرایغلبهبرمحدوديتذكرشده،روشاو

 هريکاز                    كليدیهایبردارمشخصهكلمهمفهومحضور
دسته حوزه در ی،

   مربوطبهكلمهكليدی
گردد.محاسبه

(3-1) 
              

       |                      
    

                                          
  

برایكلمهكليدیمفهومگرايننکتهاستكهبيان(1-3)معادله    برنده
 ياستكهمفهوم،

هایبردارمشخصهمعناييآنكلمهكليدیبيشترباشد.تعدادحضورمفهومتعدادحضورآنازديگر

   ایكلمهكليدیهمفهومشده،درواقعفركانسمطرح
ایاستكهكلمهكليدی،درمتوندسته

   
بهآنتعلقدارد.

ينیمربوطبههريکازكلماتكليدیتعيينگردد؛بدبايددستهبنابرايندراينمرحلهابتدامي

-ميساختهیآموزشيیتوزيعكلماتكليدیدرمياناسنادمورداستفادهدرمجموعهنقشهمنظور

                                                 
1
 Winner Sense 
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شود ايننقشهبراساسفركانسحضورهريکازمي«1نامهیلغاتیدستهنقشه»كهآنرا ناميم.

-كهيکكلمهدرچنديندستهحضورداشتهاست.زمانيشدهكلماتكليدیدراسنادآموزشيساخته

نكهبيشترينحضوررادرآدادتخصيصخواهيمایبهدسته،آنرایلغاتیدستهباشد،درنقشه

سيستمدستهداشتهدسته كلمهكليدیدر اهميتهر بدينترتيبنقشتمايزبخشيو بندیاست.

 شود.ترمياسناد،پررنگ

(3-2)                     {  
|                       

           } 

دستهییدستهكهدرماتريسنقشهكندبيانمي(2-3)معادله برابربا یكلمهكليدیلغات،

كليدی    كلمه فركانسحضور دسته  استاگر فركانسحضورشدر از آندسته هایديگردر

ابرباشد،آنكلمهكليدی،فركانسحضوركلمهكليدیدردوياچنددستهبر،بيشترباشد.اگرزماني

متمايزكنندیمشخصه دستههمناسبو سيستم در نخواهدای لغتبندی از را آن بنابراين نامهبود،

كنيم.حذفمي

كد،فرآيندرفعابهامشود.دراينشبهكدمورداستفادهدرعملياترفعابهاممشاهدهميشبه2در

است)برابرصفر،يکويابيشتر(.هدفازعملياترفعابهام،درهاتفکيکشدهمفهومبراساستعداد

نتكلمهكليدیدرفارسشدهبهيکكلمهكليدیاست.زمانيكهواقعاصالحفركانستخصيصداده

يبراساسمفهومشود؛امازمانيكهيافتنشود،فركانسحضورآنكلمهبهتعدادتکرارآنمحدودمي

 آيد:وجودميدوحالتبهيمهمفانتاستخراجگرديد،براساستعدادمعناييازفارسیهمرابطه

هايپرنيمي،نتورابطۀستفادهازفارسبااصورتباشد:دراين1شدهبرابرهایيافتمفهومتعداد .1

والدهایآن يا بهبردارمشخصۀاستخمفهوموالدو -یكليدیاضافهميمعناييآنكلمهراجو

كلمهكليدی تعدادتکرار بنابراينفركانسجديدكلمهكليدیبرابر باگردند. تکرارهمراه تعداد

نظراست.برندهوتعدادتکراروالدآندرمتنموردمفهوم

                                                 
1
 Dictionary Class Map 
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شده،عيت،ابتداباروشپيشنهادیبيانباشند:دراينموق1شدهبزرگترازهایيافتمفهومتعداد .2

ینتاستخراجوبهبردارمشخصهبرندهمشخصشدهوسپسوالدوياوالدهایآنازفارسمفهوم

اضافهمي نظر، كليدیمورد والدیبرایمعناييكلمه اگر مفهومگردد. شودفركانسبرنده پيدا

( وضعيت مانند فارس1جديد در والدی اگر اما خواهدشد، ) برای نشود،مفهومنت پيدا برنده

برندهخواهدبود.مفهومفركانسجديدمحدودبهتعدادتکراركلمهكليدیوتعدادتکرار

كلمه هر فركانسحضور انتهایاينگام، توسطفركانسمناسبدر متن، هر رينتیكليدیدر

یاثباتشدهاستكهاستفادهتنهاازرابطه[122]مرجعاست.درهایمرتبطباآناصالحشدهمفهوم

نتايجهم در بهبودی اينبمعنايي از داد. نخواهد رابطهدست تعميمرو دری مؤثری نقش پذيری

.شناساييلغاتمرتبطباكلمهكليدیدارد
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الگوريتمرفعابهامپيشنهادی)شبهكد(

 : j برای کلمه کلیدی

نتاستخراجشودهایهممعنيآنازفارسمفهوم

شودهایآنمحاسبهتعدادمفهوم

 8==  "هامفهومتعداد " اگر 

 iدرمتنjكلمهكليدی =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد

 1=="هامفهومتعداد "اگر 

 jكلمهكليدیمفهومتنها=jكلمهكليدیبرندهمفهوم

استخراجشوندنتتوسطفارسبرندهمفهومیهاوالدوياوالد

مجموعهبهازایتماممتون

حضوردارد: iدرمتنjاگركلمهكليدی 
برندهمحاسبهشود.مفهومحضورتعداد 

داردبرندهوالدیمفهوماگر 

والدراتعييننمايد.حضورتعدادجستجونمايدتاiمتندر 

متن jكلمهكليدیفركانسجديد  فركانسقديمiدر متنjكلمهكليدی = iدر فركانستعداد حضور+

والدحضوربرنده+فركانستعدادمفهوم

داردنبرندهوالدیمفهوماگر 

حضور+فركانستعدادiدرمتنjكلمهكليدی =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد  

برندهمفهوم

حضورندارد: iدرمتنjكلمهكليدیاگر 
iدرمتنjكلمهكليدی =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد  

 1 < "هامفهومتعداد " اگر

بهازایتماممتون

یكلمهكليدیبرابرباشدیمتنبادستهاگردسته 

هادرآنمتنمحاسبهگرددمفهومفركانسحضورهريکاز  

حضورراپيداكنماكزيمم 

بافركانسحضورماكزيمماستمفهوماگردارایبيشازيک

iدرمتنjكلمهكليدی =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد

اگرماكزيمميکتااست

استخراجشوندنتتوسطفارسبرندهمفهومیهاوالدوياوالد

مجموعهبهازایتماممتون

حضوردارد: iدرمتنjكلمهكليدیاگر
برندهمحاسبهشود.مفهومحضورتعداد 

داردوالدیبرندهمفهوم اگر 

والدرامشخصشود.حضورتعدادنمايدتاجستجو iدرمتن

حضور+فركانستعدادiدرمتنjكلمهكليدی =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد

والدحضورفركانستعدادبرنده+مفهوم

برندهوالدینداردمفهوماگر

+فركانستعدادiدرمتنjكليدیكلمه =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد

برندهمفهومحضور

حضورندارد: iدرمتنjكلمهكليدیاگر
iدرمتنjكلمهكليدی =فركانسقديمiدرمتن jكلمهكليدیفركانسجديد
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 دهی به مفاهیم بردار مشخصه معناییوزن -9-9-8

درتشريحشد.2بندیمتوندرفصلیدستههادرحوزهدهيبهمشخصهوزنهایمتداولروش

-سازیمناسبيافتهوآنراپيادهدهيبهمشخصاتپيادهرابهمنظوروزنTFIDFاينپروژه،روش

است:(3-3ی)یاصلياينروشمانندمعادلهادلهايم.معسازیكرده

(3-3)                 

مقداراستكهدرگامقبلمحاسبهگرديد. درمتن معادلتعدادتکرارحضوركلمه  مقدار

آيد.زيربدستميبصورتباشندومي معکوسفركانساسنادیاستكهشاملكلمهكليدی   

(3-4)         (
 

  

     ) 

 اينمعادله  در و استفاده مورد اسناد   مجموع
شاملنشاندهنده اسنادیاستكه یتعداد

اندنقشكميدرندرتويابسيارزيادتکرارشدههستند.بنابراينكلماتكليدیكهبه كلمهكليدی

بندیاسنادخواهندداشت.دسته

،بنابرايندر[7]بايدايننکتهراتوجهداشتكهطولمتون،براوزانكلماتكليدیاثربخشاست

استفادهازنرمال بهبازه(5-3)یمطابقمعادلهسازیاينپروژهبا مقاديراوزانكلماتكليدیرا ی،

يکنگاشتداده تا پيادهصفر در ماتريساوزانايم. ابعاد كلمهكليدیدر11869سازیاينپروژه،

414سندآموزشي،برابربا414 است.11869 

(3-5)          
     

√           
 
  

      

√∑       
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 انتخاب مشخصه -9-9-3

عنوانایازمشخصاترابههایانتخابمشخصهباهدفكاهشفضایمشخصه،مجموعهتکنيک

وزيرمجموعه كهبيشترينورودیدريافتكرده اينمشخصاترا منجرميتفکيکایاز -پذيریرا

بازمي خروجي عنوان به تفکيک[29]گرداندشوند، مشخصات انتخاب پيچيدگي. تنها نه پذيرتر،

شود؛چراكهدرميانبندنيزميهایيادگيریراكاهشداده،بلکهمنجربهافزايشدقتدستهالگوريتم

مشخصاتاستخراج زياد بسيار تعدادیمشخصهتعداد دارنیشده، وجود الگوريتمنامربوطنيز كه د

دارد.بندیدقيقبازمييادگيریراازساختدسته

استفادهازيکتکنيکانتخابمشخصهبهمنظوركاهشبعد،،شدهدراينپروژهدررويکردارائه

است.شدهاستفاده1ضروریاست.بدينمنظورازروشآماریمربعچي

تعيينمي،درجهوابستگيومشاركت  معيارآماریمربعچييا -ميانيکعبارتودستهرا

توانبرپايهاينفرضيهدانستكهعبارتيكهتعدادتکراربيشتریدريکدستهنمايد.اينكاربردرامي

مي متمايزكنندهدارد، مشخصه دارایمناسبيیتواند بنابراينمشخصاتيكه باشد. دسته برایآن

-یبرخورداربودهودرنتيجهحذفآنانتاثيریبردستهتركمتریهستند،ازاهميتپايين  مقدار

حذفآنان با كاهشمي،بندینخواهدداشتو متدفضایمشخصه نظارت  يابد. شدهيکمتد

نهچندمتغيرهاستكهانتخابعباراتموثردرتفکيک تنهابراساستعدادتکرارآنهادرهرپذيریرا

 .[7]دهدهاانجامميباراتبايکديگرونيزوابستگيعباراتبادستهدسته،بلکهباتوجهبهوابستگيع

پياده منظور ميسازیاينروشبه ابتدا دسته-عبارت»بايستماتريس، نشاندهند« مجموعۀكه

است اسناد تمام مشخصاتدر مجموعكل(،(6-3شکل))حضورهایتمام شکل، در شود. ساخته

با را وNحضورها تعدادحضورمشخصه   نمايشداده حال  دردسته   نشاندهنده است.

(7-3(و)6-3)هایرابطهبهكمک(               ) یدسته یمشخصهميزاناثربخشي

مي بررسيعالمتدرمحاسبه مي،رابطهاينگردد. قرار ما اختيار در را امکان جهتاين كه دهد

                                                 
1
 Chi_Square Static 
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درتفکيک مقدارمثبتنشانمياثربخشيمشخصهرا دهدكهحضوراينپذيریدستهتعييننمايم.

سازد.رگذاریمشخصهرانمايانميپذيریموثربودهومقدارمنفيعدمتاثيمشخصهدرتفکيک

            
 

   
     …     …         

       

   
     …     …         

       

   
     …    

 …         

N=   
    

     
     

  

 دسته-ماتریس مشخصه (6-3)شکل

                 
(          )

 

      
     (          ) (3-6) 

    
   

 
 (3-7) 

هستندازليستكلماتكليدی𝜃بايستمشخصاتيكهدارایاثربخشيكمتریازآستانهحالمي

یانتخابآستانهوتاثيرحذفگردند.اينعملكاهشفضایمشخصهرابدنبالخواهدداشت.درباره

دقتدسته بحثميآندر فصلچهار بابندیدر برابر اينپروژه ماتريساثربخشيدر ابعاد گردد.

11869 دسته5شدهبودهواسنادبهكلمهكليدیاستخراج11869سيستمدارایاست،چراكه5 

باقراردادنآستانهتقسيمشده كلمه8،679،هایماتريساثربخشيمقاديرسلولبر7ييمعادلاند.

شوند.نامهحذفميازلغتاندبندیداشتهكهاثربخشيكميدردستهكليدی
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 بنداعمال دسته -9-9-18

تركلماتكليدیبااثربخشيپايينليدیدرهرمتنمحاسبهگرديدهواوزانكلماتك،جاتابدين

شدهبرایهردستهايجادشدهودهياند.دراينگام،برداروزننامهحذفشدهازلغت،7یازآستانه

تريندستهبههرسنددرمجموعهآزمايشپيدارينوشبيهمعيارشباهت،نزديکتسپسبااستفادهاز

بنابرايناينگامدارایدومرحلهبهشرحزيراست:شود؛مي

نمايههردستهايجادبردار

همان ساختبردار به منجر سند، هر اوزانكلماتكليدیدر محاسبه كه یآنسندنمايهطور

         
محاسبهمي گردد، بردار نيز، دسته هر در كليدی كلمات اوزان دستهنمايهی آن ی

         
راايجادخواهدكرد.برایساختبردارمشخصاتهردسته،ابتداتعدادتکرارهایهركلمه

  دراسنادمربوطبهدسته    كليدی
     كهدرواقعشودمحاسبهمي

.سپسدهدتشکيلميرا

آيد.ميبدست(8-3)موردنظرازمعادلههایاوزانمربوطبهكلماتكليدیدردسته

(3-8)          
     

         
      

       
 

  

  

  بودهو5هایموردنظراستكهدرپروژهمابرابرتعداددسته یفوقدرمعادله
-تعداددسته

بدينترتيببردارنمايهبرایهردستهايجاداست.درآنحضورداشته هايياستكهكلمهكليدی

گردد.مي

یفاصلهمحاسبه

همانندیمياندوبرداراست.برایدستيابيبهنتايجقابلیمعيارشباهتبهمنظورتعييندرجه

دسته شباهتميقبولدر يکمعيار يکكالسمتعلقهستند،بندی، به بايستبرایاسنادیكه

هابدهد.نادمتعلقبهديگردستهمقداربزرگترینسبتبهاس
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مياندوبردار1تكوسينبندیمتون،شباهمعيارشباهتمطرحدرحوزهبازيابياطالعاتودسته

-رابررسيميموردنظر.ازنظرهندسيشباهتكوسين،كوسينوسزاويهمياندوبردار[121]است

.[75][7]قابلمحاسبهاست(9-3)نمايد.شباهتكوسينازطريقمعادله

(3-9)                             
 

∑                          

∑ (         
)
 

     ∑ (         
)
 

   

 

 معادله اين سيستم  در مشخصه واقع در و كليدی كلمه اسناددستهيک وبندی است

         
         و

 را برداریهستندكهقصدمقايسهآندو بديندو را اينمعادله داريم.

صورتمي ميزانشباهتبردار چه هر كه نمود ینمايهتوانتفسير بردار به يکینمايهيکسند

آنسند باشد، بيشتر شبيهدسته آندسته انتهابه در و بوده ایاستكهسندمتعلقبهدستهتر

است.ابيشترينمقدارشباهتراباآندار

 گیرینتیجه -9-4

،ازناديدهگرفتنیلغاتكيسهروشدرصورتاستفادهازبندیخودكاراسنادهایدستهسيستم

كهیشيوهبرند.لذانيازبهتون،رنجميارتباطاتمعناييميانكلماتدرحينساختبردارمشخصهم

.مرجعخارجيشوداحساسمي،باشدبندیآنهادرنظرداشتهزمينهاسنادرادرحيندستهدانشپيش

مطرحدرلغویآنتولوژیسازد،آنتولوژیلغویاست.زمينهاسنادرابرطرفميكهنيازبهدانشپيش

-،ارتباطاتمعناييهمآنتولوژینتنامداردودراينپروژهبابرقراریارتباطبااينفارسزبانفارسي،

است.استخراجشده،معنيوتعميمميانلغاتمتن

ا دستهاستفاده حين در دانشمعنايي معيارهایز از رفتن فراتر به منجر اسناد، بندیخودكار

مرتبطهستند،افزايشوزنيکديگرجایكلماتيكهبهگردد.جايگزينيمفاهيمبهظاهریوآماریمي

دهينقشبسزاييدارد.داشتودرافزايشدقتسيستموزنمفهومغالبمتنرادرپيخواهد

                                                 
1
 Cosin 
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نقشترينمفهومبرایگيریدربارهانتخابمناسبفعابهاموتصميمعملياتر هركلمهكليدی،

بسطبردارمشخصهدارد.لذاروشاولينمفهومباتغييراتيوژیوراستایاستفادهازآنتولاساسيدر

گرفته قرار استفاده مورد اينپروژه اسدر توانسته بدستآوردكهاستو درتنتايجقابلقبوليرا

یآنهاخواهيمپرداخت.فصلآتيبهارائه
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 مقدمه -4-1

هایآموزشيوآزمايشيمورداستفادهدرسيستممعرفيگرديدودادهی،مجموعهپيشيندرفصل

كاررفتهومزايایاستفادهازآنتشريحشد.دراينفصلبهمعرفيمعيارهایمورداستفادهبهالگوريتم

،انجامآزمايشاتمختلفهایآندرارزيابيسيستم،بررسينحوهكاركردالگوريتمپيشنهادیوقابليت

ینتايجخواهيمپرداخت.ومقايسه

بندیاسنادكاراسنادباروشاستاندارددستهبندیخودروشپيشنهادیدسته،درطولاينفصل

دهشگردد؛الزمبهذكراستكهمنظورازروشاستاندارد،الگوريتممعرفيدرمتونفارسيمقايسهمي

موردنتاست.دوروشفارسلغوی،بدوناستفادهازآنتولوژیبندیاسناددرفصلسومبرایدسته

ولوژی،درمابقيمراحليکسانهستند.اينامربهدليلنمايشمزيتبهغيرازاستفادهازآنتارزيابي،

است.بندیدرنظرگرفتهشدهدردستهلغویاستفادهازآنتولوژی

 های ارزیابیروش -4-2

بندیخودكاراسنادوجودداردهایدستهمتدهایارزيابيبسياریبهمنظورتعيينكاراييسيستم

معيارهای[29][122] كه فراخواني1تصح؛ ،2   و
متداول بواز اغلببرایمقايسهدترينآنها و ه

بازيابيداده حوزه طبقهروشهایمختلفدر ميهایمتنيو قرار استفاده مفاهيمبندیمورد گيرند.

بندیاسنادارزيابيرويکردهایدستهموردنيازمعيارهایمتداولایجز،ا(1-4جدول)درشدهتعريف

د.باشنيمومتون

 پارامترهای اساسی در تعریف معیارهای ارزیابی (1-4)جدول

 پارامتر شرح

مربوطهدستهبندیشدهاست.سندبهدسته TP 

 FP سندبهدستهنامربوطهدستهبندیشدهاست.

 FN سندبهدستهایخاصتعلقندارداماميبايدتعلقميداشت.

 TN سندنبايدبهدستهایخاصتعلقميداشتوتعلقنيزندارد.

                                                 
1
 Precision  

2
 Recall 
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كنيد.ایديگرمشاهدهميرابهشيوه(1-4جدول)شدهدرمفاهيممعرفي(2-4جدول)در

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

 نامرتبط مرتبط 

 True Positive (TP) False Positive (FP) شدهبازیابی

 False Negative (FP) True Negative(TN) نشدهبازیابی



فراخوانيو،مياجزایساختارمعيارهایارزيابيیپسازمحاسبه توانمعيارهایارزيابيصحت،

  
طبقمعادله )1-4)هایرا تا )4-3 تحليلنتايجب( بررسيو بندیاسنادسيستمدستههمنظور

.[123]محاسبهنمود

(4-1)                    
   

       
             |           

بندیصحيحبهكلمستنداتموجودنسبتتعدادمستنداتقرارگرفتهدرطبقهبصورتاينمعيار

دهند.بندرانشانميالگوريتمدسته1درهمانطبقهاست.مقدارمعيارصحت،درجهپايداری

(4-2)                 
   

       
             |          

فراخواني اندبهنسبتتعدادمستنداتيكهبهطورصحيحدريکطبقهقرارگرفتهبصورتمعيار

مي قرار آن در بايستي كه مستنداتي كل ميتعداد تعريف تابعشودگرفتند، واقع در معيار اين .

تعداداسنادبازيابيشده اينمعيغيرنزولياز درجهاست. نمايشالگوريتمدسته2یتماميتار، بندرا

دهد.مي

                                                 
1
 Soundness 

2
 Completness 



 ارزیابی و نتایج تجربی  فصل چهارم

 

72 

بندیمؤثرنبودهوگيریكاراييالگوريتمدستهبهتنهاييبرایاندازهفراخوانيمعيارهایصحتو

روالزماستكهاينیمجزایآنهاممکناستنتايجنادرستيازسيستمراارائهدهد.ازايناستفاده

بگونه ایبمعيارها معيار تركيبشوند. يکديگر   ا واقع در ازتركيبياز معيار و         دو

صحتومعيارميزانفراخوانيرادرارزيابيميزاند.اينمعيارميزانتاثيرمعيارآيبدستمي      

آيد.بدستمي(3-4)یگيردوازرابطهدرنظرميبنددسته

(4-3)          
 

                       

                      
 

            همان   و       همان مابين مقادير و  است ∞و ميزان نسبتبه

برایاررزيابيكاراييدرحوزه ترينمقداردهد.مرسومهایمتفاوتيميوزن،      و         

خواهدبود.در      و         برابرازتاثيریاستكهبهمعني1بندیمستنداتبرابردسته

است.تعريفشده  معيار(4-4)یرابطه

(4-4)          
 

                  

                  
 

معرفي معيارهای بر عالوه شاخصمتوسط از   شده،
رويکرد[72] كل كارايي ارزيابي برای

شده شاخصمتوسطپيشنهادیاستفاده   است.
مقادير تمام   ميانگين

رادسته نظر هایمورد

  دسته،شاخصمتوسطmنمايد.بنابراينبرایيکپايگاهدادهبامحاسبهمي
(5-4معادله)بصورت

آيد.بدستمي

(4-5)                   
∑      

 
   

 
 

ازمعيارميانگينصحت،ميانگينپوششونيزآزمايشاتتجربي،شدهدربخشرنمودارهایارائهد

  ميانگين
بندیاسنادفارسياستفادهددستهبارويکرداستانداربهمنظورمقايسهرويکردپيشنهادی
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معيارميشده -معرفي(7-4(و)6-4)هایانگينصحتوميانگينپوششبهترتيبدرمعادلهاست.

اند.شده

(4-6)               
∑              

   

 
  

(4-7)             
∑           

   

 
 

 آزمایشات تجربی -4-9

بندیكهازیرويکردپيشنهادیدراينپروژهورويکرداستاندارددستهدراينبخشبهمقايسه

پردازيم.است،ميبهرهنبردهلغویآنتولوژی

هایبرتعدادمشخصه  درفرآيندانتخابمشخصهθهایمتفاوتدرابتدابهارزيابيتاثيرآستانه

كلمه11،872ماندهازهایباقيتعدادمشخصه(1-4شکل)است.درشدهپرداختهبندی،سيستمدسته

است.شدههایمتفاوت،نشاندادهدرآستانهشدهازمتونكليدیاستخراج


 های متفاوتبندی با آستانهسیستم دستههای بررسی تعداد مشخصه (1-4)شکل

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

50 70 75 95 105

صه
خ

ش
د م

دا
تع

 

 آستانه

With FarsNet

Without FarsNet

         ℎ   ℎ    
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تعدادمشخصهشودباهمانطوركهمالحظهمي ماندهبرایسيستمهایباقيافزايشسطحآستانه،

يابد.بندی،كاهشميدسته

هایمتفاوتتنهاازنظرتعداداسنادیكهبهدرآستانهرابندیاسنادفارسيدردقتسيستمدسته

اخدسته ميتحليلمي،اندتصاصيافتهیمناسبخود شکلمالحضه در كه همانطور شود،نماييم.

آستانهبرایاسنادمجموعه تا بيشينهدقتسيستمدسته7ییآموزش، یخودقراردارد.بندیدر

بندیدستهعالوهبربيشينهبودندقتدرهردورويکرد7یقابلتوجهاستكهدليلانتخابآستانه

كاهشاسناد اثرگذاریپاييناستكهمنجربهباقيتعدادمشخصه، ماندنمشخصاتموثرترهاييبا

گردد.مي



 های متفاوتبندی اسناد در آستانهدو رویکرد پیشنهادی و استاندارد دسته دقت بررسی (2-4)شکل

 

شکل )در )3-4های الي )4-5 مقايسه( استانداردبه رويکرد و پروژه اين پيشنهادی رويکرد ی

-شدهپرداختههایمتفاوتدرآستانهنتندیخودكاراسنادوبدوناستفادهازآنتولوژیفارسبدسته

شکل در فراخوانيواست. روندتغييراتميانگيننتايجمعيارهایدقت،   هایزير،
 یدسته5در

استشدهنمايشداده  درفرآيندانتخابمشخصهموردنظرباتغييرآستانه
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 دسته 5بندی توسط میانگین معیار صحت در ی رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهمقایسه (3-4)شکل


 دسته 5بندی توسط میانگین معیار فراخوانی در ی رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهمقایسه (4-4)شکل
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50 70 75 90 95 105 110
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  بندی توسط میانگین معیار ی رویکرد پیشنهادی و استاندارد دستهمقایسه (5-4)شکل

 دسته 5در  

 

كههمان ميطور مالحظه بدستشود، نتايج برتری استفاده، ارزيابيمورد معيار سه ازهر آمده

دهند.رويکردپيشنهادیرانمايشمي

دوپردازيم.ميشدهبندیتوسطمعيارهایمعرفي،بهارزيابيسيستمدسته7یدرادامه،درآستانه

(4-4(و)3-4جدول) فراخوانيوصحیشدهتوسطمعيارهایمعرفي، بهارزيابيدورويکرد  ت، ،

استاندارددسته پيشنهادیو پايگاه اسناد د.نپردازمي7یآستانهیهمشهریدردادهبندیخودكار

مجموعه                معيار درصدبوده93,32ايشيمعادلیآزمرويکردپيشنهادیدر

.گرددميبندیاسنادرويکرداستاندارددستهبهینسبتدرصد1كهمنجربهبهبود





91.00

91.50

92.00

92.50

93.00

93.50

50 70 75 90 95 105 110
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 آستانه
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With FN
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 ی نتایج روش پیشنهادی و روش استاندارد در مجموعه آموزشیمقایسه (3-4)جدول

F1 صحت فراخوانی 

 دسته
رویکرد 

 پیشنهادی

رویکرد 

 استاندارد

رویکرد 

 پیشنهادی

رویکرد 

 استاندارد

رویکرد 

 پیشنهادی

رویکرد 

 استاندارد

 ورزشی 16.56 16.56 15.49 16.59 16.16 15.69

 ادب و هنر 19.96 19.96 14.59 14.59 15.91 15.91

 اقتصاد، بورس و بانک 19.66 19.66 19.66 19.66 19.66 19.66

15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 
علمی، فرهنگی، ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

 سیاسی 95.69 96.99 19.54 19.56 19.95 19.99

 میانگین 16.95 16.59 15.91 15.69 16.55 16.91
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 ی نتایج روش پیشنهادی و روش استاندارد در مجموعه آزمایشیمقایسه (4-4)جدول

F1 صحت فراخوانی 

 دسته
رویکرد 

 پیشنهادی

رویکرد 

 استاندارد

رویکرد 

 پیشنهادی

رویکرد 

 استاندارد

رویکرد 

 پیشنهادی

رویکرد 

 استاندارد

 ورزشی 188 188 188 188 188 188

 ادب و هنر 38.31 38.31 83.36 88.83 88.83 83.83

 اقتصاد، بورس و بانک 37.62 37.62 188 188 38.88 38.88

31.76 38.78 88.64 86.66 35.12 35.12 
علمی، فرهنگی، ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

 سیاسی 74.42 73.78 34.12 34.44 89.12 86.88

 میانگین 31.61 32.54 39.55 34.93 32.98 39.98
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ميهمان مالحظه كه ارزيابيطور معيارهایمتداول تمام در پيشنهادیاينپروژه رويکرد شود،

بودنعلتپاييناست.یلغاتداشتهستانداردكيسهبندیاسناد،نتايجبهترینسبتبهرويکردادسته

تنوعموضوعيمتونايندستهاستكهمنجربه«سياسي»یشدهدردستهمقدارمعيارهایمعرفي

یسياسيباپوشانيموضوعدستهشود؛همچنينهمگستردگيبرداركشخصهكلماتكليدیآنهامي

دسته كاهشدقتدستهديگر در اينها بودهبنددر يازهاينمونه(6-4شکل)دراست.دستهموثر

دسته بدرستيبه كه اسنادیرا ميانداختصاصيافتهیخود مشاهده )كنيد.، دسته1سند به ی(

است.«اقتصاد،بورسوبانک»یمربوطبهدسته(2سند)تعلقداردو«ورزشي»



(1سند)



(2سند)

 .اندبندی شدهای از اسنادی که بدرستی دستهنمونه (6-4)شکل
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)در اسنادیهانمونه(7-4شکل دستهاز اشتباه به رويکرد دو هر در كه را است،بندیشدهی

یدستهاستكهدرهردورويکردبهبوده«ادبوهنر»یمربوطبهدسته(1).سندشودمشاهدهمي

اختصاصيافته«سياسي» سند دسته2)است. مربوطبه نيز هنر»ی( دو«ادبو هر در استكه

است.اختصاصيافته«علمي،فرهنگي،ارتباطاتوفناوریاطالعات»یرويکردبهدسته



(1سند)



(2سند)

 .اندبندی نشدهای از اسنادی که بدرستی دستهنمونه (7-4)شکل
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تحليلمولفه[124]مرجع الگوريتمتجزيهو از استفاده بهره1هایاصليبا معيارهایو گيریاز

ويژگيميا بهترين استخراج به ژنتيک الگوريتم و فراخواني روشنگين با فارسي متون هایهای

است.باتوجهبهبرابریتعداداسنادبندیمتونپرداختهنزديکترينهمسايگيوبيزينبهمنظوردسته

در،درسيستمپيشنهادیاينمرجعورويکردپيشنهادیاينكارهایپايگاهدادههمشهریودسته

ايم.رويکردپرداختهدوبهمقايسه،(8-4شکل)



 نامه و رویکرد پیشنهادی پایان [114]ی نتایج رویکرد پیشنهادی مرجع مقایسه (8-4)شکل

 گیرینتیجه -4-4

اينفصلآزمايشاتمتفاوت دستهدر روینتايجحاصلاز وبندیمتونفارسيبر گرفته انجام

-درحينعملياتدستهلغویایباشدتاتأثيراستفادهازآنتولوژیتبگونهاستتاآزمايشاسعيشده

شودقابلمشاهدهباشد.ازنتايجاينآزمايشاتچنيناستنتاجمي  بندیوتکنيکانتخابمشخصه

  )نامهازنرخكاراييكهرويکردپيشنهادیاينپايان
 .درصد،برخورداراست93,3خوبيمعادل(
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 خالصه تحقیق -5-1

ازاست.شدهاسنادفارسيپرداختهخودكاربندییرويکردیبهمنظوردستهدراينتحقيقبهارائه

 كههایدستهمشکالتسيستمجمله روشمدلفضایبرداربندیاسناد مياز عدماستفاده كنند،

برایبندميهایمعناييكلماتكليدیاستكهمنجربهكاهشدقتدستهتوجهبهوابستگي شود.

نتبهعنوانمرجعدانشخارجينامهاستفادهازآنتولوژیلغویفارسدراينپايان،رفعاينمشکل

مشخصهمعناييبرایهركلمهكليدیبردارنت،تفادهازآنتولوژیلغویفارساست.بااسپيشنهادشده

شود.ساختهمي،معناييوتعميمبراساسروابطهم

ترينمفهومازميانانتخابمناسبياترفعابهامبهمنظورعملعالوهبراستفادهازآنتولوژیلغوی،

استخراج فارسمفاهيم لغوی آنتولوژی از مي،نتشده پاياناعمال اين در منظور بدين باشود. نامه

است.اعمالتغييراتبرروشاولينمفهوم،عملياترفعابهامانجامگرفته

برایسيستمايجادبُ،مشکلديگر عدباالیفضایمشخصهاستكهسربارمحاسباتيبسياریرا

ازتمركزبرمشخصه و روشهایاساسيميكرده برایرفعاينمشکل، خابمشخصههایانتكاهد.

.گرددميبدينمنظوراستفاده  نامهازروشكهدراينپاياندشدهبسياریپيشنها

اينپايان واقعدر كلماتكليدیاستخراجاستسعيشدهنامهدر مشخصه بسطبردار ازشدبا ه

د.گرددخيلبندیدرعملياتدستههرمتنزمينهپيشمتون،دانشمعنايي

مطرح دادهالگوريتم پايگاه روی بر شدهیشده اعمال رويکردهمشهری با مقايسه در و است

دسته فارسبندیاستاندارد آنتولوژی از استفاده ارزيابيتوانستهنت()بدون معيارهای نتايج است

رابهبودبخشد.  صحت،فراخوانيو
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 کارهای آینده -5-2

عبارتنداز:گرددنامهپيشنهادميدرادامهكارپايانكهازجملهكارهایآينده

 مفاهيمارائهبندیدستهسيستم نه و دارد تمركز تنهايي به كلمات و عبارات بر شده

گاهياوقاچندكلمه عنيمتفاوتيازهركلمهبهتنهاييتيکتركيبازدوكلمهممکناستمای.

دردارد."خوردن"و"زمين"كهمعنایمتفاوتيبامعنيكلمات"زمينخوردن"دباشد،ماننداشته

ويکي مانند جامعتری لغوی آنتولوژی از استفاده انگليسي زبان وردنت جای به منظورپديا بدين

مي استخراجشود.پيشنهاد كلمات واحد گرفتن درنظر متغير ديگر حل كلماتراه عنوان به شده

 كليدیاست.

 از برایاستفاده قرارگذاریآستانهمتدی جای به مشخصات اوزان آستانهخودكار دادن

منجربهكاهشنيازبهحضورانساندرسيستمپيشنهادیگردد.،نظارتكاربربراساس

 سازیآنباآنتولوژیاصليموردنظرويکپارچهیساختآنتولوژیلغویمناسببرایدامنه

ازديگربهبودهايياستكهمنجربهاثرگذاریبيشازپيشاعمالدانشخارجيدرحينعمليات

گردد.بندیميدسته

 تواندوژیلغویميگذاریمعناييپنهانهمراهبااستفادهازآنتولاستفادهازالگوريتمشاخص

اثرگذارباشد.بندی،برنتايجحاصلازدسته

 كهمنجربهقرارگيریيکسنددرهرتعداددستهكهباآن،چندبرچسبهبصورتبندیدسته

ميگردد.،مرتبطاست

 



 مراجع  

 

83 

 مراجع -6
[1] A. Khan, B. Baharudin, and K. Khan, "Efficient Feature Selection and Domain Relevance Term 

Weighting Method for Document Classification," in Computer Engineering and Applications 

(ICCEA), 2010 Second International Conference on, 2010, pp. 398-403. 

[2] N. N. Pise, "Document Classification using Neural Networks," Maharshra Institute of Technology, 

Pune, India. 

[3] C. H. Li and S. C. Park, "An efficient document classification model using an improved back 

propagation neural network and singular value decomposition," Expert Syst. Appl., vol. 36, pp. 

3208-3215, 2009. 

[4] C. H. JuiHis Fu, SingLing Lee, "A Multi-Class SVM Classification System Based on Methods of 

Self-Learning and Error Filtering," Department of Computer Science and Information Engineering 

National Chung Cheng University. 

[5] M. E. Basiri and S. Nemati, "Persian Text Classification Using KNN Algorithm (In Persian)," 

Isfahan University of Technology Journal. 

[6] C. Goller, J. Loning, T. Will, and W. Wolff, "Automatic document classification: A thorough 

evaluation of various methods," 7. Internationales Symposium f"ur Informationswissenschaft, 2000. 

[7] X. Q. Yang, N. Sun, T. L. Sun, and X. Y. Cao, "The Application of Latent Semantic Indexing and 

Ontology in Text Classification," International Journal of Innovative Computing, Information and 

Control, vol. 5, pp. 4491–4499, 2009. 

[8] Q. Luo, E. Chen, and H. Xiong, "A semantic term weighting scheme for text categorization," Expert 

Systems with Applications, vol. 38, pp. 12708-12716, 2011. 

[9] A. Bawakid and M. Oussalah, "A semantic-based text classification system," in Cybernetic 

Intelligent Systems (CIS), 2010 IEEE 9th International Conference on, 2010, pp. 1-6. 

[10] F. Sebastiani, "Machine learning in automated text categorization," ACM Comput. Surv., vol. 34, pp. 

1-47, 2002. 

[11] P. J. Hayes, P. M. Andersen, I. B. Nirenburg, and L. M. Schmandt, "TCS: a shell for content-based 

text categorization," presented at the Proceedings of the sixth conference on Artificial intelligence 

applications, Santa Barbara, California, United States, 1990. 

[12] "Comprehensive plan of Persian Language Corpus, The First Phase of this Study, A Persian 

Language Text Corpus (In Persian)," Iran University of Science and Technology, 2009. 

[13] M. R. Wai Lam, Padmini Srinivasan, "Automatic Text Categorization and Its Application to Text 

Retrieval," IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering, vol. 11, 1999. 

[14] K. Tzeras and S. Hartmann, "Automatic indexing based on Bayesian inference networks," presented 

at the Proceedings of the 16th annual international ACM SIGIR conference on Research and 

development in information retrieval, Pittsburgh, Pennsylvania, United States, 1993. 



 مراجع  

 

84 

[15] N. J. Belkin and W. B. Croft, "Information filtering and information retrieval: two sides of the same 

coin?," Commun. ACM, vol. 35, pp. 29-38, 1992. 

[16] E. D. Liddy, W. Paik, and E. S. Yu, "Text categorization for multiple users based on semantic 

features from a machine-readable dictionary," ACM Trans. Inf. Syst., vol. 12, pp. 278-295, 1994. 

[17] W. A. Gale, K. W. Church, and D. Yarowsky, "A Method for Disambiguating Word Senses in a 

Large Corpus," AT&T Bell Laboratories. 

[18] G. Escudero, L. Màrquez, and G. Rigau, "Boosting Applied to Word Sense Disambiguation," in 

Machine Learning: ECML 2000. vol. 1810, R. López de Mántaras and E. Plaza, Eds., ed: Springer 

Berlin Heidelberg, 2000, pp. 129-141. 

[19] S. Chakrabarti, B. Dom, and P. Indyk, "Enhanced hypertext categorization using hyperlinks," 

presented at the Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD international conference on Management 

of data, Seattle, Washington, United States, 1998. 

[20] J. Fürnkranz, "Exploiting Structural Information for Text Classification on the WWW," presented at 

the Proceedings of the Third International Symposium on Advances in Intelligent Data Analysis, 

1999. 

[21] Giuseppe Attard, Sergio Di Marco, and Davide Salvi, "Categorisation by Context," 1998. 

[22] K. Myers, M. J. Kearns, S. P. Singh, and M. A. Walker, "A Boosting Approach to Topic Spotting on 

Subdialogues," presented at the Proceedings of the Seventeenth International Conference on 

Machine Learning, 2000. 

[23] R. Schapire and Y. Singer, "BoosTexter: A Boosting-based System for Text Categorization," 

Machine Learning, vol. 39, pp. 135-168, 2000/05/01 2000. 

[24] C. L. Sable and V. Hatzivassiloglou, "Text-based approaches for non-topical image categorization," 

International Journal on Digital Libraries, vol. 3, pp. 261-275, 2000/10/01 2000. 

[25] R. S. Forsyth, "New Directions in Text Categorization," In Causal Models and Intelligent Data 

Management, pp. 151–185, 1999. 

[26] William B. Cavnar and J. M. Trenkle, "N-Gram-Based Text Categorization," in In Proceedings of 

SDAIR-94, 3rd Annual Symposium on Document Analysis and Information Retrieval, 1994, pp. 161-

175. 

[27] B. Kessler, G. Numberg, and H. Sch, "Automatic detection of text genre," presented at the 

Proceedings of the 35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 

Eighth Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 

Madrid, Spain, 1997. 

[28] L. S. Larkey, "Automatic essay grading using text categorization techniques," presented at the 

Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on Research and development 

in information retrieval, Melbourne, Australia, 1998. 



 مراجع  

 

85 

[29] M. Farhoodi and A. Yari, "Applying machine learning algorithms for automatic Persian text 

classification," in Advanced Information Management and Service (IMS), 2010 6th International 

Conference on, 2010, pp. 318-323. 

[30] S. Eyheramendy, A. Genkin, W.-H. Ju, D. D. Lewis, and D. Madigan, "Sparse Bayesian Classifiers 

for Text Categorization," Joint Statistical Meeting  in San Francisco, 2003. 

[31] H. Kim, P. Howland, and H. Park, "Dimension Reduction in Text Classification with Support Vector 

Machines," J. Mach. Learn. Res., vol. 6, pp. 37-53, 2005. 

[32] A. Dasgupta, P. Drineas, B. Harb, V. Josifovski, and M. W. Mahoney, "Feature selection methods 

for text classification," presented at the Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international 

conference on Knowledge discovery and data mining, San Jose, California, USA, 2007. 

[33] Y. Yang and J. O. Pedersen, "A Comparative Study on Feature Selection in Text Categorization," 

presented at the Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning, 1997. 

[34] S. Arabi Naraei, M. Vahidi Asl, and B. Minaei Bigdeli, "Keyword Extraction from Persian Text for 

Classification (Published In Persian)," in First International Conference on Data Mining (IDMC 

2007), 2007. 

[35] M. Haghiri, "Using Clustering Technique for Administrative Letter in 137 System in Tehran 

Municipality (In Persian)," 2011. 

[36] M. Eslami, M. Sharifi, S. Alizaded, and T. Zandi, "Persian Germ Words (In Persian)," First 

Workshop on Persian Language, Tehran Lecture Series, 2004. 

[37] M. Mohammadi Jonghora and M. Analoei, "Keyword Extraction from Persian Text (In Persian)," 

13th National CSI Computer Conference, 2008. 

[38] J. Neto and A. Freitas, "Automatic Text Summarization Using Machine Learning Approach," 16th 

Brazilian Symp. On Artificial Intelligence, 2002. 

[39] I. Witten, G. Paynter, E. Frank, C. Gutwin, and C. Nevill-Manning, "KEA:  Practical  Automatic  

Key  phrase  Extraction," ACM DL'99, pp. 254-255, 1999. 

[40] M. Zanjani and A. Baraani Dastjerdi, "New Method for Electronic Persian Edocument Clustering 

Using FarsNet Ontology (Published In Persian)," First CSUT Conference on Computer, 

Communication, Information Technology, vol. 1, 2011. 

[41] R. Z. Karine Megerdoomian "Processing Persian Text: Tokenization in the Shiraz Project," 

Memoranda in Computer and Cognitive Science, vol. MCCS-00-322, April 2000. 

[42] M. Hassel and N. Mazdak, "FarsiSum: a Persian text summarizer," presented at the Proceedings of 

the Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages, Geneva, 

Switzerland, 2004. 

[43] M. R. Davarpanah, M. Sanji, and M. Aramideh, "Farsi lexical analysis and stop word list," Library 

Hi Tech, vol. 27 pp. 435-449, 2009. 



 مراجع  

 

86 

[44] K. Taghva, R. Beckley, and M. Sadeh, "A stemming algorithm for the Farsi language," in 

Information Technology: Coding and Computing, 2005. ITCC 2005. International Conference on, 

2005, pp. 158-162 Vol. 1. 

[45] K. Taghva, R. Beckley, and M. Sadeh, "A List of Farsi Stopwords," ISRI Technical Report, 2003. 

[46] Tashakori, "Build an automatic indexer Persian texts," Department of Computer Engineering, 

Amirkabir University of Technology, 2001. 

[47] Y. Hu, I. Matveeva, J. Goldsmith, and C. Sprague, "Using morphology and syntax together in 

unsupervised learning," presented at the Proceedings of the Workshop on Psychocomputational 

Models of Human Language Acquisition, Ann Arbor, Michigan, 2005. 

[48] Tanja Gaustad, Gosse Bouma, and R. Groningen, "Accurate Stemming of Dutch for Text 

Classification," Language and Computers, 2002. 

[49] M. Mohammadi, K. S. Esmaili, and H. Abolhasani, "A  statistical stemmer for Persian " 11th 

International Conference of Computer Society of Iran, 1384. 

[50] D. Chai, "A Trainable Web Page Document Summarizer," Natural Language 

Processing,CS224N/Ling237, 2000. 

[51] H. P. Luhn, "The Automatic Creation of Literature Abstracts " IBM Journal of Research and 

Development, pp. 159-165, 1959. 

[52] Z. Karimi and M. Shamsfard, "Automatic Text Summarization Systems Farsi," in 12th International 

Conference of Computer Society of Iran, 2006. 

[53] C. Bouras and V. Tsogkas, "W-kmeans: clustering news articles using wordNet," presented at the 

Proceedings of the 14th international conference on Knowledge-based and intelligent information 

and engineering systems: Part III, Cardiff, UK, 2010. 

[54] C. Yi-Hsing and H. Hsiu-Yi, "An Automatic Document Classifier System based on Naive Bayes 

Classifier and Ontology," in Machine Learning and Cybernetics, 2008 International Conference on, 

2008, pp. 3144-3149. 

[55] L. E. and K. J., "Text Categorization with  Support Vector Machines. How to Represent Texts in 

Input  Space," Machine Learning, vol. 46, pp. 423-444, 2002. 

[56] M. Maleki and A. a. barforoosh, "New Weighting Method Based on Class Information in Document 

Classification," 12th International Conference of Computer Society of Iran, 1385. 

[57] H. P. Luhn, "A statistical approach to mechanized encoding and searching of literary information," 

IBM J. Res. Dev., vol. 1, pp. 309-317, 1957. 

[58] K. Sparck Jones, "Indexing Term Weighting," Information Storage and Retrieval, vol. 9, pp. 619-

633, 1973. 

[59] G. Salton and C.-S. Yang, "On the specification of term values in automatic indexing," Journal of 

Documentation, vol. 29, pp. 351-372, 1973. 



 مراجع  

 

87 

[60] G. Salton, J. Allan, and A. Singhal, "Automatic text decomposition and structuring," Information 

Processing & Management, vol. 32, pp. 127-138, 1996. 

[61] T. Joachims, "Transductive Inference for Text Classification using Support Vector Machines," 

presented at the Proceedings of the Sixteenth International Conference on Machine Learning, 1999. 

[62] W. W. Cohen, "Fast Effective Rule Induction," in In Proceedings of the Twelfth International 

Conference on Machine Learning, ed: Morgan Kaufmann, 1995, pp. 115--123. 

[63] W. W. Cohen and Y. Singer, "A simple, fast, and effective rule learner," presented at the 

Proceedings of the sixteenth national conference on Artificial intelligence and the eleventh 

Innovative applications of artificial intelligence conference innovative applications of artificial 

intelligence, Orlando, Florida, United States, 1999. 

[64] D. D. Lewis, "Naive (Bayes) at forty: The independence assumption in information retrieval," 

MACHINE LEARNING: ECML-98 Lecture Notes in Computer Science, 1998. 

[65] I. Dagan, Y. Karov, and D. Roth, "Mistake-driven learning in text categorization," The Second 

Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 55-63, 1997. 

[66] T. R. Gruber, "A translation approach to portable ontology specifications," Knowl. Acquis., vol. 5, 

pp. 199-220, 1993. 

[67] M. B. D. N. Dr. Geoffrey P Malafsky "Organizing Knowledge with Ontologies and Taxonomies," 

TECHi2 ,Fairfax, VA, 2009. 

[68] N. Kozlova, "Automatic ontology extraction for document classification," Computer Science 

Department Saarland University, February, 2005. 

[69] M. Shamsfard, "Towards Semi Automatic Construction of a Lexical Ontology for Persian," in 

Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation 

(LREC'08), 2008. 

[70] K. Nyberg, "Document Classification Using Machine Learning and Ontologies," Master’s Thesis, 

School oF Science, Aalto University, 2011. 

[71] L. Tenenboim, B. Shapira, and P. Shoval, "ONTOLOGY-BASED CLASSIFICATION OF NEWS 

IN AN ELECTRONIC NEWSPAPER," International Book Series Information Science and 

Computing. 

[72] Z. Elberrichi, A. Rahmoun, and M. A. Bentaalah, "Using WordNet for Text Categorization," The 

International Arab Journal of Information Technology, vol. 5, pp. 16-24, 2008. 

[73] "http://wordnet.princeton.edu/." 

[74] "http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/WNET/wordnet-sw-20040713.html." 

[75] M. Warin, "Using WordNet and Semantic Similarity to Disambiguate an Ontology," Institutionen 

för Lingvistik, University of Stockholm, 2004. 

http://wordnet.princeton.edu/
http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/WNET/wordnet-sw-20040713.html.


 مراجع  

 

88 

[76] J.-Y. Nie and M. Brisebois, "An inferential approach to Information Retrieval and its 

implementation using a manual thesaurus," Artificial Intelligence Review, vol. 10, pp. 409-439, 

1996/10/01 1996. 

[77] D. I. Moldovan and R. Mihalcea, "Using WordNet and lexical operators to improve Internet 

searches," Internet Computing, IEEE, vol. 4, pp. 34-43, 2000. 

[78] R. P, "A class-based approach to lexical relationships," University of Pennsylvania, 1993. 

[79] K. J. Mock and V. R. Vemuri, "Information filtering via hill climbing,WordNet and index patterns," 

Information Processing and Management, vol. 33, pp. 633-644, 1997. 

[80] O. R. Zaiane, E. Hagen, and J. Han, "Word taxonomy for online visual asset management and 

mining," 4th Internat Conference NLDB'99 Vienna Osterreichische Comput, p. 271– 275, 1999. 

[81] X. G. A. Hu, "Using WordNet and latent semantic analysis to evaluate the conversational 

contributions of learners in tutorial dialogue," ICCE'98, vol. 2, pp. 337–341, 1998. 

[82] J. Morato, M. Á. Marzal, J. Lloréns, and J. Moreiro, "WordNet Applications," 2004. 

[83] A. Budanitsky and G. Hirst, "Semantic distance inWordNet: An experimental, application-oriented 

evaluation of five measures." 

[84] R. Navigli, "Word sense disambiguation: A survey," ACM Comput. Surv., vol. 41, pp. 1-69, 2009. 

[85] Y. Liu, P. Scheuermann, X. Li, and X. Zhu, "Using WordNet to Disambiguate Word Senses for Text 

Classification," presented at the Proceedings of the 7th international conference on Computational 

Science, Part III: ICCS 2007, Beijing, China, 2007. 

[86] A. K. Luk, "Statistical sense disambiguation with relatively small corpora using dictionary 

definitions," presented at the Proceedings of the 33rd annual meeting on Association for 

Computational Linguistics, Cambridge, Massachusetts, 1995. 

[87] G. A. Miller, "BUILDING SEMANTIC CONCORDANCES: DISAMBIGUATION VS. 

ANNOTATION," AAAI Technical Report, pp. SS-95-01, 1995. 

[88] S. Patwardhan, "Incorporating Dictionary and Corpus Information into a Context Vector Measure of 

Semantic Relatedness," FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF 

MINNESOTA, 2003. 

[89] P. Resnik, "Disambiguating Noun Groupings with Respect to WordNet Senses," Proceedings of the 

Third Workshop on Very Large Corpora, 1995. 

[90] J. J. Jiang and D. W. Conrath, "Semantic Similarity Based on Corpus Statistics and Lexical 

Taxonomy," International Conference Research on Computational Linguistics, 1997. 

[91] Z. Wu and M. Palmer, "Verbs semantics and lexical selection," presented at the Proceedings of the 

32nd annual meeting on Association for Computational Linguistics, Las Cruces, New Mexico, 1994. 



 مراجع  

 

89 

[92] C. Leacock and M. Chodorow, "Combining Local Context and WordNet Similarity for Word Sense 

Identification," 1998. 

[93] M. Montazery and H. Faili, "Automatic Persian WordNet construction," presented at the 

Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics: Posters, Beijing, 

China, 2010. 

[94] A. Famian and D. Aghajaney, "Towards Building aWordNet for Persian Adjectives," LANGUAGE 

AND LINGUISTICS, pp. 125-136, 2007. 

[95] M. Eslami, "The generative lexicon," 2nd workshop on Persian language and computer, 2006. 

[96] A. AleAhmad, H. Amiri, E. Darrudi, M. Rahgozar, and F. Oroumchian. Hamshahri: A standard 

Persian text collection [Online]. Available: http://ece.ut.ac.ir/dbrg/hamshahri/index.html 

[97] A. AleAhmad, H. Amiri, E. Darrudi, M. Rahgozar, and F. Oroumchian, "Hamshahri: A standard 

Persian text collection," Know.-Based Syst., vol. 22, pp. 382-387, 2009. 

[98] A. Azim Sharifloo and M. Shamsfard, "A Bottom up Approach to Persian Stemming," 2008. 

[99] "http://trec.nist.gov." 

[100] B. S. and H. A, "Text Classification by Boosting Weak Learners Based on Terms and Concepts," 

Fourth IEEE, International Conference on Data Mining, IEEE Computer Society Press, 2004. 

[101] G. Salton and C. Buckley, "Term-weighting approaches in automatic text retrieval," Information 

Processing &amp; Management, vol. 24, pp. 513-523, 1988. 

[102] Y. Yang, "An Evaluation of Statistical Approaches to Text Categorization," Inf. Retr., vol. 1, pp. 

69-90, 1999. 

[103] B. Ganter and R. Wille, Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations: Springer-Verlag 

New York, Inc., 1997. 

[104] H. Hassanpour, A. G. Sorkhi, and A. Parsi, "Extraction of the Best Feature from Persian Text 

using Principal Component Analysis based Recall Measure Criterion and Genetic 

Algorithm(Published in Persian)," The First International Conference on Persian Language 

Processing, 2012. 

 

 

http://ece.ut.ac.ir/dbrg/hamshahri/index.html
http://trec.nist.gov./


 

 

 

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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