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 تقدیم به پدر و مادرم، 

  

  که از نگاهشان صالبت

  از رفتارشان محبت

  .و از صبرشان ایستادگی را آموختم
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  تشکر و قدردانی

  

   ،م بودندغاز تولدآکه سر ام ار کسانیزسپاسگ

  .و از دیگري جاودانهشدم از یکی زاده 

  ،پاي من سیاه نمانده ب آنهاکه تار مویی از  پدر و مادري

  .زندگیم نگاشت دری جهل را بر سیاه علم و اندیشه ي که سپیدياستاد

  

کالم و  به پاس رهنمودها،پور، با سپاس فراوان از استاد راهنماي بزرگوارم، جناب آقاي دکتر حسن

از استاد مشاور ارجمند، دردانی قو  ساخت.ممکن برایم ترین روزها را ن سختذراگکه حضورشان، 

   .مرا راهنمایی نمودند ، شانو اندرزهاي حکیمانه جناب آقاي دکتر زاهدي که با نظرات سازنده

دانم از اعضاي خانواده و تمامی دوستانی که در اتمام این پروژه به من یاري همچنین بر خود الزم می

  رساندند، کمال سپاس را به جاي آورم.
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جناب آقاي  تحت راهنمائی بندي اخبار در بستر وبسیستم مکانیزه طبقهنامه  دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان

  شوم .متعهد می پوردکتر حمید حسن

  است . تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار •

 در استفاده از نتایج پژوهشهاي محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است . •

مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگري براي دریافت هیچ نوع مدرك یا امتیازي در هیچ جا ارائه  •

 نشده است .

دانشگاه صنعتی « ود می باشد و مقاالت مستخرج با نام کلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهر  •

 به چاپ خواهد رسید .»  Shahrood  University  of  Technology« و یا » شاهرود 

 پایان نامهحقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از  •

 رعایت می گردد.

کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردي که از موجود زنده ( یا بافتهاي آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصول در  •

 اخالقی رعایت شده است .

در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردي که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است  •

 ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است .اصل رازداري ، 

                                                                                                                             15/11/1391                :تاریخ

  ملیکا یعقوبی         :دانشجو امضاي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تعهد نامه

 مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه هاي رایانه اي ، نرم افزار ها و •

تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی در 
 علمی مربوطه ذکر شود .تولیدات 

 .استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد•
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  چکیده

هاي موجود در اینترنت، یکی داده يها  و حجم باالسایتافزون و گسترش چشمگیر تعداد وبرشد روز

است.  بیشمارش براي انسان به همراه آوردههایی است که دهکده جهانی وب با وجود مزایاي از چالش

به  پیرامون حوادث جاري، از طرف دیگر، امروزه نیاز و تمایل براي کسب دقیق و به موقع اطالعات

ریزي جهت گذران زندگی، چه در سطح شخصی و چه در سطح سازمانی و سیاسی از منزله برنامه

  اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

رش  اخبار در اینترنت و عدم امکان کنترل آنها پس از انتشار، افزایش چشمگیر سرعت باالي گست

 منابع خبري و حجم باالي اخبار منتشر شده در موضوعات و فیلدهاي مختلف، امکان پیگیري مداوم

به صورت دستی را غیر ممکن نموده است. این حجم باال نه تنها در بدست آوردن اطالعات مورد  اخبار

گردد، تا آنجا که نیاز ها نیز میکند، بلکه باعث سردرگمی و ابهام بیشتر آنکاربران کمک نمینیاز به 

ها در بندي آناز یکدیگر و  دسته اسناد خبريبه سیستمی براي مدیریت و در نهایت متمایز ساختن 

 خورد.هاي متشابه در این بستر به چشم میگروه

براي  هاي متنیداده بنديکاوي و دستههاي وبتلفیق روشدر این پروژه براي رفع این معضل، از 

اسناد خبري در ابتدا به کمک یک قسمتی از متن شده است. مدیریت بهینه اسناد خبري بهره گرفته

آموزش سیستم، هاي خبري مورد تایید و مشخص برداشته شده و پس از خدمتگزار وب از سایت

هاي به دسته اسناد قابل تست صورت گرفته، هر سند خبريبر روي  هاي مورد نیازپردازشپیش

بندي شده نمایش مربوطه و انتخابی کاربر ارجاع داده شده و نتیجه به صورت لیستی از اخبار دسته

توان به عنوان هاي موجود در زبان فارسی میشود. از دو عامل پویایی اسناد خبري و ناهمگونیداده می

  جود در روند کار نام برد.هاي موترین چالشاساسی

بندي اسناد بر روي استفاده از معیارهاي شباهت متفاوت و تا کنون بیشترین تمرکز در مبحث دسته

هاي انتخابی بوده است. همچنین در اکثر موارد از فرکانس تکرار مقایسه عملکرد آنها بر روي ویژگی

و در چند مورد نیز از تعداد اسناد درون  لغات در متن و ارتباط آنها با مجموعه اسناد تحت آزمایش



  د
 

گروهی به عنوان ویژگی انحصاري متن استفاده شده است. در حالی که در این پروژه، بیشترین تاکید 

هاي کمکی به منزله افزایش هاي قابل پردازش، ادغام دیکشنريسازي دادهسازي و نرمالبر روي آماده

به صورت مستقل -هایت توجه به فرکانس تکرار لغات هر سند و در ن ها اهمیت کلمات کلیدي در گروه

همچنین به منزله انتساب سند حد هاي مختلف صورت گرفته شده است. در گروه -از دیگر اسناد

براي تعیین حداقل میزان شباهت در نظر گرفته شده ، که تعلق سند به بیش از یک گروه را اي آستانه

هاي خبري موجود حاکی از موفقیت روش پیشنهادي بر روي داده نتیجه بدست آمدهسازد. ممکن می

  باشد.در وب می

  

  وب کاوي، اسناد خبري ، متن کاويریزکلمات کلیدي: دسته بندي، 
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  فصل اول: مقدمه
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  پیشگفتار و ضرورت پروژه 1- 1

تمایل به کسب اطالع از اوضاع جامعه و پیگیري روند امور جاري  به ویژه در محیط زندگی، از گذشته 

ها را به خود معطوف داشته است. بر همین مبنا هاي انسانمنديعالقهترین تاکنون یکی از اساسی

اي تبدیل شده است. امر خبرگزاري ترین صنایع در هر جامعهقدمتري به یکی از پرصنعت خبرگزا

اي متفاوت صورت پذیرفته است. در گذشته بسته به دوره زندگی و امکانات موجود در هر زمان به گونه

پراکندگی کم جمعیت، انتقال اخبار به صورت دهان به دهان از فردي به فرد دیگر به دلیل گستره 

شد، پس از مدتی، افراد مشخصی وظیفه این امر را به عهده گرفته و با اعالن همگانی  در انجام می

رساندند. بعد از ایجاد صنعت چاپ و گسترش مراکز شهرها اهم اخبار را به گوش سایرین می

هاي کاغذي جاي نیروهاي انسانی را گرفته و اخبار مهم به صورت مکتوب در رها ، اعالنجغرافیایی شه

شد و عمال به جاي یک فرد، یک گروه مشترك تحت عنوان یک سازمان اختیار شهروندان قرار داده می

ن خبرگزاري این وظیفه را به عهده گرفتند. وظیفه سازمان خبرگزاري تهیه و تدوین اخبار و قرار داد

آنها در دسترس عموم مردم است. این اخبار نه به معناي اعالمیه و یا اعالن بلکه تنها به صورت 

هاي مختلف در اقصی نقاط جهان است که عموما به صورت گزارشی از سیر وقایع اتفاقیه در زمینه

ولوژي وب، شود. در عصر جدید با ظهور و گسترش کاربردي تکنروزنامه در اختیار مردم قرار داده می

- امر اطالع رسانی در این بستر و به صورت برخط، بالفاصله پس از اطالع از وقوع حوادث صورت می

رسانی را در کمترین زمان و با پذیرد. هرچند این روش مرزهاي جغرافیایی و زمانی را شکسته و اطالع

  است.    سازد، اما معضالت بسیاري را نیز به همراه آورده کمترین هزینه میسر می

اي اخبار در بستر وب در رسانی ثانیهروزبا توجه به ماهیت پویاي اطالعات در صنعت خبرگزاري و به

هاي خبري براي مطلع شدن از جدیدترین سایتساعات مختلف شبانه روز، نیاز به مراجعه مکرر به وب

بندي اسناد و تیترهاي خبري اخبار وجود دارد. اولین راهکار استفاده از افرادي خبره به منزله دسته

هاي مجزا است. از جمله مشکالت دسته هاي خبرگزاري مختلف و بازپخش آنها در قالب گروهسازمان

توان به نیاز براي داشتن نیروي کار زیاد و متخصص در هر بندي دستی مدارك توسط انسان، می
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ط دو انسان و در نتیجه زمانگیري بندي توسزمینه، خطر تاثیرگذاري تصورات شخصی، عدم تشابه گروه

  پذیري باال اشاره کرد.  و خطا

مشکالتی از قبیل ساعات کاري و نیروي انسانی محدود، تفاوت زمانی در نقاط مختلف جغرافیایی، 

تاثیر غیر مستقیم اخبار هر منطقه بر تحوالت دیگر کشورها، سرعت باالي گسترش  اخبار در اینترنت 

ن پس از انتشار، افزایش چشمگیر منابع خبري با نمودارهاي خبري متفاوت و و عدم امکان کنترل آ

حجم  باالي اخبار منتشر شده در آنها در موضوعات و فیلدهاي مختلف باعث سردرگمی و ابهام بیشتر 

- ها از یکدیگر و دستهدر درك اخبار گردیده، تا آنجا که نیاز به یک سیستم براي متمایز ساختن داده

  خورد. هاي متشابه در بستر وب به چشم میها در گروهبندي آن

شده عالوه بر کاهش زمان اطالع از اخبار، سهولت مطالعه و پیگیري بندينمایش و ارائه اخبار دسته

  عناوین مورد تمایل را نیز در برخواهد داشت.

  تعریف پروژه 2- 1

هاي رسانی و سایتپورتال اطالعهاي خبري به صورت کلی به سه دسته خبرگزاري رسمی، سرویس

پردازد، اما تعداد شوند. هر چند تنها مورد اول به تولید و پخش خبر میتحلیلی تقسیم می-خبري

توان این دهد، تا جایی که میها، روزانه بیش از صدها خبر مختلف را انتشار میباالي این سازمان

شد سریع منابع قابل جستجو و توانایی در چنین بیان نمود که تضاد عمیقی میان حجم اخبار و ر

کنترل و زمانبندي ورود این اطالعات به شبکه و توان، زمان و ساعات کاري نیروي انسانی وجود دارد 

 ضروريبند اسناد خبري در وب سازي موتور جستجوگر و دستهو براي مقابله با آن، طراحی و پیاده

کاوي و به کمک یک خدمتگزار وب  به استخراج و کشف باست. در این پروژه با استفاده از مفهوم و

پردازیم. بدین منظور پس از هاي رسمی میخودکار اسناد خبري از وب سایت متعلق به خبرگزاري

بندي استفاده نموده و هر هاي دستههاي مورد نظر از تکنیکدریافت اخبار، جهت ارائه اخبار در دسته

هاي مورد نیاز اولیه و نهایی، داده کاوي مرتبط و استخراج پیش پردازشکدام از اسناد را پس از انجام 

  دهیم. هاي تعریف شده در نمودار خبري نهایی نسبت میهاي مورد نظر، به یکی از شاخهویژگی
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بندي خودکار اسناد خبري به سازي سیستمی براي دستههدف نهایی از انجام پروژه طراحی و پیاده

اي اینترنتی جهت ارائه هرچه سریعتر و بهتر اطالعات بوده و به عنوان یک هدست آمده از سایت

توان از این روش به منزله شخصی پردازد. هر چند در ادامه میسیستم میانی به تسهیل کار افراد می

  ها نیز استفاده نمود. سازي اسناد خبري براي کاربران صفحات خبرگزاري

- هاي پایه آغاز میمحدود و نابرابر اسناد مربوط به هر دسته از خبرگزاريدر ابتدا، کار خود را با تعداد  

نماییم. در روند انجام کار باید به نکاتی همچون نحوه بدست آوردن اسناد خبري، نرمال و یکدست 

هاي ورودي، روش استخراج و پردازش کلمات کلیدي و سنجش میزان تعلق کلمات به بودن متن

نی پایگاه داده کلمات کلیدي پرداخت. عمال ما فرآیند استخراج متن را براي رساروزها و بهدسته

دهیم که براي این کار باید با جستجوي متن، الگوهاي بکارگیري اطالعات درون مدارك انجام می

هاي نهایی را بیابیم. از آنجا درون آنرا یافته و روابط میان کلمات با یکدیگر و ارتباط با کلمات در دسته

اي کامل براي یادگیري آن دهد، در نتیجه پروسهکه ماشین به صورت خودکار این عمل را انجام می

  ایم. تعریف نموده

پردازد. در این موتور به هاي سازمان میقسمت اول به طراحی موتور جستجوگر هماهنگ با سیاست

نماییم. یک خدمتگذار استفاده میهاي معرفی شده به سیستم منزله کنترل صحت اخبار تنها از سایت

هاي مفید از ها و تشخیص لینکها رفته و با جستجو لینکسایتوب به صفحه کدینگ هر کدام از وب

هاي پیش رو در این کند. بدون شک یکی از چالشنظر برنامه، اقدام به خواندن و ثبت محتواي آنها می

وجود در صفحات است، که این عمل با تعریف مرحله ایجاد تمایز میان اسناد خبري و غیرخبري م

گیرد. به طور کلی هر خبر شامل سه مولفه اساسی در عامل جستجوگر صورت می فرضمقادیر پیش

تیتر، متن یا بدنه خبر و مرجع اولیه است، که در این پروژه تنها از بخشی از بدنه متن استفاده نموده و 

هیم. در نهایت اسناد به دست آمده از این مرحله در پایگاه دکل محتویات را مورد پردازش قرار نمی

  گردد. ها استخراج میهاي مورد نظر آنداده مربوطه ذخیره گشته و ویژگی
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قسمت دوم کار اختصاص به مطالعه و تحلیل اسناد آرشیو خبرگزاري به منزله استخراج کلمات کلیدي 

هاي ر خبري دارد. در این بخش با علم بر شاخهمورد نظر در هر زیر شاخه و یافتن الگوي پر تکرا

آید. براي ها، کلمات کلیدي مربوط به هر بخش با وزن متناسب براي هر گروه بدست میمتناظر داده

هاي معتبر نیز کمک گرفته و به صورت افزایش دادن جامعیت کار از نظر کاربران انسانی و دایرکتوري

  کنیم. سیستم اضافه میترکیبی، کلمات حاصل از آنها را به 

سپس با ادغام دو قسمت قبل فاز آموزش و تهیه داده اصلی مورد آزمایش اتمام یافته، براي تست 

آوریم. براي سنجش میزان تشابه، کلمات کلیدي سیستم به دریافت مجموعه خبري جدیدي رو می

روه با بیشترین میزان شباهت ها تطابق داده و گهاي داده انحصاري گروهمتن تست ورودي را با پایگاه

کنیم. باید توجه داشت که در برخی موارد، سند خبري به بیش از را به عنوان گروه برنده انتخاب می

هاي خبري خاص و یا تمام یک گروه تعلق دارد. در انتها نیز بر اساس تمایل کاربر به مشاهده گروه

  د.شونها، اسناد لیبل گذاري شده نمایش داده میگروه

توان به استفاده بهینه از نیروي کار انسانی، به روز رسانی آنالین اخبار بدون نیاز از مزایاي این طرح می

  به حضور فیزیکی در محل، و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی و کسب رضایتمندي کاربران اشاره کرد.

خیره شده در پایگاه داده بندي خودکار اسناد موجود و ذتاکنون در چندین کشور تالش براي دسته

بندي اخبار بر مبناي تیتر در توان به سیستم آزمایشگاهی دستهصورت گرفته است که از آن جمله می

اي مشابه تحت استاندارد کنسول  دو کشور سوئد و کرواسی اشاره نمود،  در کشور اسپانیا نیز پروژه

بندي اسناد و داماتی نیز جهت دستهاق در حال تکمیل است. IPTC1بین المللی انتشار اخبار، 

هاي به زبان فارسی صورت گرفته است که اکثر آنها بر آرشیوهاي خبري در داخل کشور بر روي داده

اند. باید به این نکته توجه داشت که در این پروژه تنها به هاي ثابت و غیرپویا آزمایش شدهروي داده

اند، اشاره نموده و تحلیل و ها و نحوه عملکرد پرداختهریتمموتورهاي دسته بند اسناد که به معرفی الگو

  ها صورت نمی پذیرد. هاي بسته تجاري مشابه در هیچ یک از بخشمقایسه خروجی کار با سیستم

                                                 
١ International Press Telecommunication Council 
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  ساختار پروژه 3- 1

در این فصل تنها به معرفی و نمایش رویکرد کلی، اهمیت، اهداف و سیر تکاملی پروژه، بدون توجه به 

ساختارهاي فنی و جزئیات کار پرداخته شد. فصل دوم به معرفی مبانی نظري و پایه کار  پرداخته و در 

هاي مختلف آورده شده است. این فصل به ترتیب مواردي به صورت تئوري مقایسه و تحلیل روش

لفیقی هاي تبندي اسناد و نهایتا سیستمهاي دستهمباحث مربوط به موتورهاي جستجوگر وب، سیستم

  به نام موتورهاي جستجوگر دسته بند اسناد در وب را پوشش داده است. 

ها و تحقیقات انجام شده در مباحث فصل دوم پرداخته و در فصل سوم نگاهی انحصاري به پروژه

مروري بر اقدامات پیشین خواهیم داشت. فصل چهارم به شرح روش تحقیق و معرفی مراحل تکمیل 

دهد. در صورت تفصیلی جزئیات و معماري بکار گرفته شده در سیستم را نمایش میکار پرداخته و به 

  صورت گرفته است.سیستم انتها نیز ارزیابی 

پروژه، راهکارهایی براي اقدامات  و تحلیل نتایج به دست آمده بنديدر فصل پنجم پس از ارایه جمع

  آینده جهت ادامه پژوهش پیشنهاد شده است.
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  مقدمه 1- 2

با افزایش رو به رشد اطالعات در بستر وب، یافتن سریع اطالعات مورد نظر درخواستی بسیار دشوارتر 

بندي اسناد در هاي دستهاست. یکی از راهکارهاي حل این معضل استفاده از تکنیکاز قبل گشته

ها، تسهیل در نمایش و ارائه نتایج به صورت منسجم است. در مدیریت داده هاي مشخص به منزلهگروه

بندي اسناد هاي آن پرداخته و در ادامه مبحث دستهاین بخش نگاهی کلی به دنیاي وب و موجودیت

هایی است که به موتورهاي دهیم. دسته بندي نتایج یکی از قابلیتخبري را مورد مطالعه قرار می

سازي ها تنها قابلیت موجود در آنها مرتبي اضافه شده است، در حالی که تا سالجستجوگر امروز

بند اسناد را ارائه داده و کار است. در ادامه با ترکیب دو مورد فوق تعریفی از موتورهاي دستهاسناد بوده

  هاي خاص این حوزه پیش خواهیم گرفت. هاي خبري و نیازمنديرا با محوریت داده

  دنیاي وب  2- 2

شود. در حال حاضر  روز بر حجم آن افزوده می دنیاي وب منبع عظیمی از اطالعات است که روز به 

دارند، بر روي سرورهاي مختلف برمیلیاردها صفحه که اطالعات فراوانی از موضوعات مختلف را در

هاي موجود نیز به هاي جدید و گسترش سایتد سایتیاند. این در حالی است که تولذخیره شده

ي هاي گوناگون انجام شده در زمینهدر بررسی افزاید.به حجم این اطالعات می صورت چشمگیري

شود و بیش گسترش وب تخمین زده شده است که روزانه بیش از یک میلیون صفحه به وب اضافه می

العات تا به آنجا رسیده نرخ رشد اط .  [2]و [1]کنندگیگابایت از صفحات در هر ماه تغییر می 600از 

چالش عمده کاربران، دستیابی  و تر از نبود اطالعات استکه امروزه مشکل دسترسی به اطالعات جدي

است. به عبارت دیگر اگر کاربري دنبال موضوعی خاص باشد، کدام  مورد نظر به اطالعاتمستقیم 

- امین صفحه نیاز او را برآورده میصفحه را باید بخواند؟ از میان این تعداد عظیم صفحات موجود، کد

ما  که باشد که به کاربران در پیدا کردن اطالعات کمک کندابزاري وجود داشته  در نتیجه باید کند؟

گردد، نیاز به بایگانی هر چه بر محبوبیت وب افزوده می .شناسیمها را با نام موتور جستجوگر میآن

ها به سرعت در حال تغییرند و رشد وب از دیگر داده از طرفشود.  کردن اطالعات آن نیز بیشتر می
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دهد. به دلیل حجم باال و امکان لحاظ تغییر اطالعات و به روز شدن آنها در کسري از ثانیه رخ می

دسترسی عمومی سازماندهی بسیار بد و ناکاملی بر روي صفحات و اطالعات مندرج بر روي آنها وجود 

کاربران  هانیازمندي داشت که بستر وب کامالً غیر ساخت یافته است. توان چنین بیاندارد، در کل می

وب نیز بسیار متفاوت بوده و هرکاربري ممکن است تنها به بخش کوچکی از وب عالقمند باشد، این 

نماید. وجود این مشکالت کارشناسان را بر آن امر مشکل یافتن اطالعات موردنظر را چندین برابر می

ر حد ممکن به کاوش وب و کشف روابط و ساختارهاي آن بپردازند. به صورت کلی داشته است تا د

گردد که در هر کدام به دنبال روابط و خصوصیات وب کاوي به سه دسته مختلف زیر تقسیم می

  مشخصی از وب هستیم.

  وب کاوي 1- 2- 2

اج الگوهاي مفید کاوي از مهمترین کاربردها در کاوش شبکۀ گستردة جهانی براي کشف و استخر وب 

اي پویا از پیوندها  است. وب عالوه بر اینکه داراي مجموعه عظیمی از اطالعات است، حاوي مجموعه

کاوي  باشد که یک مجموعۀ غنی براي داده براي دسترسی به صفحات وب و استفاده از اطالعات نیز می

محتوایی وب، کاوش ساختاري کاوي شامل کاوش  کند. به طور کلی عملیات مورد نظر در وب ایجاد می

کامالً از هم مجزا نبوده و  ،هاي مختلفوب و کاوش کاربردي وب است. باید توجه داشت که این شاخه

شود. جدول  از این عملیات براي حل مشکالت مطرح شده در کاوش شبکۀ گستردة جهانی استفاده می

کاوي را نشان داده هاي وبنبه) مقایسه بین عملیات موتورهاي جستجوگر در هر کدام از ج1- 2(

  است.

  کاوش محتوایی وب

باشد. آنچه با عنوان محتواي کاوش محتوایی وب کشف اطالعات مفید از اسناد داده و محتواي وب می

 هايتواند شامل انواع مختلفی از داده باشد. محتواي وب شامل داده شود، می وب شناخته می

و یک نوع داده   HTMLیافته مثل اسناد  ساخت نیمه هايیافته مثل متون آزاد و داده غیرساخت

است. در  HTMLهاي تولید کننده صفحات  داده تر مثل داده موجود در جداول یا پایگاه یافته ساخت
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یافته است. تحقیقات دربارة بکار بردن تکنیکهاي داده  هر حال بیشتر محتواي وب داده غیرساخت

کاوي را  توانیم متن شود. بنابراین مینامیده می  [3]کاوي عنوان متنکاوي از متون غیر ساخت یافته با 

توانیم تحقیقات انجام شده در زمینه کاوش  به عنوان نمونه اي از کاوش محتواي متن بدانیم. ما می

هاي داده.  هاي بازیابی اطالعات و پایگاه محتوایی وب را از دو نقطه نظر متفاوت بررسی کنیم: دیدگاه

ش محتوایی وب از دیدگاه بازیابی اطالعات اساساً کمک به بهبود جستجوي اطالعات یا فیلتر هدف کاو

هاي استنباط شده یا تقاضا شده کاربران است. کردن اطالعات براي کاربران و معموالً بر اساس پروفایل

داده روي  داده اساساً تالش براي مدل کردن در حالیکه هدف کاوش محتوایی وب از نقطه نظر پایگاه

ها براساس کلمات وب و استفاده از آن به نحوي است که بتوان به جاي جستجوهاي ساده که تن

  .[4]تري داشت جوهاي پیشرفتهوکلیدي هستند پرس

  کاوش ساختاري وب

کاوش ساختاري وب به دنبال کشف مدلی است که در زیرساختار پیوندهاي وب وجود دارد. کاوش 

براي کشف اعتبار صفحات وب استفاده شود. تعیین اعتبار صفحات وب در تواند ساختاري وب می

پیوندهایی که به آن صفحه وجود دارد، پنهان است. وب تنها شامل یک سري صفحات جدا از هم 

کنند. این پیوندها  نیست بلکه مهمترین ویژگی آن پیوندهایی است که صفحات را به هم متصل می

نهفته هستند که در ایجاد این تصور که اعتبارسنجی صفحات به صورت داراي مقدار زیادي اطالعات 

کنند. در واقع وقتی نویسندة یک صفحۀ وب پیوندي به صفحۀ  شود، کمک زیادي می خودکار انجام می

اش می گذارد این پیوند به منزلۀ مهر تأییدي است که این نویسنده روي آن صفحه  دیگري در صفحه

دهندة  ۀ وب داراي پیوندهاي بیشتري از جاهاي مختلف باشد، این نشانزده است. هر چه یک صفح

دهد. بنابراین پیوندهاي وب  اهمیت بیشتر آن صفحه است و طبعاً اعتبار بیشتر آن صفحه را نشان می

کند و یک  اطالعات غنی و کاملی در رابطه با مرتبط بودن، کیفیت و ساختار محتوایی وب ایجاد می

شود، پیوندهاي  شود. اما بر خالف اظهار نظرهایی که ارائه می ب کاوي محسوب میمنبع غنی براي و

کند.  هاي خاصی دارند که استفاده از آنها را براي تعیین اعتبار صفحات با مشکل مواجه می وب ویژگی
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دهندة تأییدي که ما به دنبال آن هستیم نیست. در واقع بعضی از این اول اینکه هر پیوند نشان

اند. دوم اینکه ممکن است به دالیل تجاري یا رقابتی یک  دها به هدف دیگري در نظر گرفته شدهپیون

صفحه داراي پیوندي از طرف نویسندگان رقیب نباشد که این مسئله سبب پایین آمدن اعتبار آن 

  . [4]شود صفحه می

  کاوش کاربردي وب 

وهاي دسترسی کاربر به صفحات وب در کاوش کاربردي وب رکوردهاي گزارشهاي وب براي کشف الگ

شوند. در حالیکه کاوش محتوایی وب و کاوش ساختاري وب از داده اولیه و واقعی وب  بررسی می

-کنند، کاوش کاربردي وب داده ثانویه مشتق شده از فعل و انفعاالت کاربران با وب را می استفاده می

تواند مشتریهاي احتمالی  شهاي وب میکاود. تحلیل و پیدا کردن نظم موجود در رکوردهاي گزار

هاي اطالعاتی اینترنت را براي کاربران موجود در تجارت الکترونیکی را مشخص کند، کیفیت سرویس

 .[4]افزایش دهد و کارایی سیستم سرویس دهندة وب را بهتر کند
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کاوش   فعالیت هاي موتورهاي چستجوگر
  ي وبدکاوش کاربر  کاوش ساختاري وب  محتوایی وب

دسترسی به اطالعات مورد نظر کاربر 
از طریق موتورهاي جستجو با وجود 

  بزرگی و پویایی وب

روشهاي متن 
بخش ، کاوي 

بندي اسناد 
روشهاي ، وب

بازیابی 
  اطالعات 

    

افزایش کیفیت سرویسهاي اطالعاتی 
    اینترنت

کشف اعتبار صفحات از 
طریق ساختار پیوندهاي هر 

  صفحه 

کاوش گزارشهاي دسترسی به 
سرویس دهنده هاي وب و 

  متا اطالعات 

کاربر فقط بخشی از وب را که به 
  مربوط اوست ببیند.

بخش بندي 
    اسناد وب 

کاوش گزارشهاي دسترسی به 
سرویس دهنده هاي وب و 

  متا اطالعات 

مدل کردن کاربر بر اساس عالیق و 
      اهداف او

کاوش گزارشهاي دسترسی به 
سرویس دهنده هاي وب و 

  متا اطالعات 

    اعتبار دهی صفحات وب
کشف اعتبار صفحات از 

طریق ساختار پیوندهاي هر 
 صفحه 

  

طبقه بندي   سازماندهی مناسب وب
  صفحات وب 

بخش بندي وب از طریق 
بررسی ساختار پیوندها بین 

  صفحات مختلف

کاوش گزارشهاي دسترسی به 
سرویس دهنده هاي وب و 

  متا داده 
  [4]):  نحوة تشخیص عملیات مناسب براي حل مشکالت موتورهاي جستجو 1- 2جدول(
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) نشان داده 2- 2هاي مناسب براي انجام هر یک از عملیات وب کاوي نیز در جدول (ابزارها و روش

  شده است.

  کاربرد  تکنیکها  روشها و ابزار وب کاوي

روشهاي وب کاوي
  

روشهاي متن 
  کاوي

قوانین اپیزودي، روشهاي پردازش زبانهاي طبیعی، 
  ابزارهاي شبکه هاي عصبی، ابزارهاي خوشه بندي

کاوش محتواي متون غیر 
ساختیافته وب براي بهبود کارایی 

  موتورهاي جستجو

روشهاي بازیابی 
  اطالعات

سازمان ده، انتروژي  مدل مارکوف نهان، نقشه هاي خود
  بیشینه، روشهاي استقرایی

کاوش محتواي اسناد وب براي 
بهبود کارایی موتورهاي جستجو، 

پیدا کردن الگوهایی در متون اسناد 
  وب

روشهاي بخش 
  بندي متن

  ،همسایه ها ، بردارهاي پشتیبانی ماشین Kنزدیکترین 
روشهاي استقرایی، سیستمهاي خبره، شبکه هاي 

 عصبی، یادگیري آماري

کاوش محتواي اسناد وب براي 
  بهبود کارایی موتورهاي جستجو

کاوش قوانین 
مدل کردن کاربر، مشخص کردن   قوانین انجمنی  انجمنی

  شماي وب سایت
روشهاي طبقه 

  بندي
ژنتیک، درختهاي تصمیم گیري، قانون بیز، الگوریتمهاي 

  طبقه بندي اسناد وب  شبکه هاي عصبی

روشهاي خوشه 
  بندي

روشهاي ، روشهاي سلسله مراتبی ،روشهاي جزء بندي
  برمبناي تراکم، روشهاي شبکه اي

خوشه بندي اسناد وب و تعیین 
بخشهاي اولیه به منظور بخش 

  بندي

ابزار
روشهاي یادگیري   

بندي اسناد وب، مدل کردن  بخش  رگرسیون، کوچکترین مربع خطی مناسب  آماري
  کاربر

  بخش بندي اسناد وب  شبکه انتشار رو به عقب  شبکه هاي عصبی
  [4]هاي وب کاوي ): ابزارها و روش2-2جدول (

  

  روش هاي دسترسی به اطالعات وب 2- 2- 2

 هاي دسترسی بههاي ممکن در آن، نوبت به معرفی ابزارها و راهپس از تعریف محیط وب و انواع کاوش

ترین روش در این زمینه مراجعه به صفحه حاوي اطالعات در این بستر است. بدون شک آسان

اطالعات مورد نظر با علم بر آدرس آن است. اما به دلیل حجم باال اطالعات و تغییرات متناوب 

 د.صفحات، امکان اطالع از تمام آنها وجود ندارد، در نتیجه باید به خدمات جستجو در وب مراجعه نمو

ها و (دایرکتوري) فهرست گروه اصلی سهتوان در شود را میخدمات جستجویی که در وب ارایه می

 .بندي نموددستههاي وب و دروازه موتورهاي جستجوگر
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ها، آوري اطالعات آنهاست. در فهرستدر نحوه تشکیل پایگاه داده و جمع هاتفاوت اصلی این گروه

آوري اطالعات پایگاه داده را نرم افزارها در موتورهاي جستجوگر جمعاینکار به عهده انسان است اما 

  دهند. انجام می

   2دایرکتوري

گذارند که از مفاهیم کلی و بندي عمومی را در اختیار میها در واقع نوعی ردهساختار دایرکتوري 

کند. پیدا می شود و به تدریج با مفاهیم خاص گسترشبندي شروع میانتزاعی در سطوح باالي رده

ي وب مرتبط با آن مفهوم، به آن گره نسبت داده هاي این ساختار، تعدادي صفحهبراي هر یک از گره

کند. از جمله شده است. همچنین به ازاي هر گره، یک یا چند جمله وجود دارد که آن را توصیف می

را نام برد. این ساختارها   Yahooو   Dmozهاي وب توان دایرکتوريمعروف ترین این ساختارها می

فهرست هرگز از وجود شوند. اند و بطور مکرر مثال هر هفته یکبار به روز میتوسط انسان ایجاد شده

ویراستار فهرست  ،یابد مگر زمانی که شخصی آن را معرفی نماید. بعد از معرفیسایت شما اطالع نمی

ست و انتخاب گروه مناسب، سایت شما را به به سایت شما مراجعه نموده، در صورت رعایت قوانین فهر

شما باید سایت خود را با عنوان و توضیحی مناسب به در واقع  .نمایدپایگاه داده فهرست اضافه می

ها معرفی نمایید و بهترین گروه ممکن را براي سایت خود در نظر بگیرید. این کار بسیار مهم فهرست

تان در پایگاه توضیح را به همراه آدرس صفحه اول سایت ها همین عنوان واست زیرا عموما فهرست

  .دهندداده خود قرار می

هاي یکی از مشکالت این ساختارها این است که معموال بصورت متوازن نیستند. به این معنی که گره

اند. در نتیجه در هاي مربوط به برخی مفاهیم کمتر گسترش یافتهشده اند و گرهخاصی بسیار گسترده

  توانند کمک چندانی داشته باشند.سیاري از موارد این ساختارها نمیب

ها به عنوان یک منبع معنایی لغوي آن است که هر ي این ساختارها جهت استفاده از آنمشکل عمده

گذارد و به منظور گره اطالعات بسیار کمی در مورد مفهوم نسبت داده شده به آن در اختیار می

                                                 
٢ Directory 
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بیشتر باید عمل خزش وب را روي ساختار انجام داد که زمانبر است و به پردازش دستیابی به اطالعات 

صفحات وب نیاز دارد. حتی در صورت انجام این کار، به دلیل نویز فراوان موجود در صفحات وب، 

هاي نسبت داده شده به آن مشکل است. به عالوه سایتدریافت اطالعات در مورد آن مفهوم از وب

ز در این ساختار وجود دارد، به این معنی که لیست سایت هاي هر گره ممکن است مشکل پوشش نی

  . [5]تمامی جنبه هاي آن مفهوم را پوشش ندهند

  3دروازه وب

ذکر شده اما در » مدخل«و » درگاه«، »دریچه«هاي لغت  به فارسی در فرهنگپرتال   ترجمه کلمه

پورتال صفحه وب واسطی است که امکان دسترسی آسان را به هر چیزي که  ،تکنولوژي اطالعات 

، - کجاست آن فیزیکی محل اینکه به توجه بدون –اش نیاز دارد  براي انجام وظیفه یا خواسته  ،کاربر

اي که به تبعیت از ذات اصلی خود یعنی همان دسترسی آسان، دسترسی ما را به  کند. دروازه فراهم می

کند و محلی است براي به اشتراك گذاري خدمات و  تر از پیش می ایت اینترنت راحتوب و در نه

شود که اطالعات  وب به پایگاه وبی گفته می. در واقع دروازه  محتوا توسط چندین وب سایت قدرتمند

کند تا به این صورت به یافتن آنچه به دنبال آن هستیم،  بندي می را با توجه به موضوع آنها دسته

  . [6]ک کندکم

وب پورتال یک محصول خاص نیست و همانند وب سایت یک ماهیت استاندارد و تشکیل شده از دو 

خاص،  موتور است که این ماهیت، خروجی چندین استاندارد، دیتا و و محتویات زیرساخت خدمات

  زیر نظر یک یا چند مجموعه نظارتی مشخص و همگام است. 

در دسترس  ، دف دار بودن اطالعات، هتجمع اطالعات ت است ازهاي اصلی یک پورتال عبار ویژگی

بندي کردن اطالعات و نیز  ها طبقه دف وب پورتاله .دریچه ورود منحصر به فرد و ایجاد بودن اطالعات

تعریف دسترسی آسان به آنهاست و براي جلوگیري از پراکندگی در چگونگی یافتن، دسترسی و 

                                                 
٣ Portal 
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به صورت خالصه جلوگیري از سردرگمی آنها، به صورت همزمان  نگهداري اطالعات توسط کاربر و

  دهند هاي اصلی و جانبی را در اختیار کاربران قرار می سرویس

کند و به خودي خود تنها یک راهنما هاي دیگر راهنمایی می ها یا پورتال پورتال همواره ما را به سایت

آنها   .گویند نیز می  4صفحات زرد اینترنتی ها، است. براي همین است که در بعضی از موارد به پورتال

هایی که از منابع مختلف بر روي  که جنبه اطالعات عمومی دارد. داده هستندحاوي مطالبی  "عموما

شوند، معموال داراي پراکندگی فراوانی هستند. به همین علت، در بسیاري از  آوري می یک پورتال جمع

بندي نماید. از سوي  شود تا این اطالعات را طبقه قرار داده میدایرکتوري  ها، ابزارهایی مانند پورتال

 "شوند و ثانیا از منابع محدودتري تامین می "هاي قرار داده شده بر روي یک وب سایت، اوال دیگر داده

باشد. پورتال یک سیستم کاربر  داراي پراکندگی زیادي نبوده و حول یک محور و موضوع مشخص می

توان یک مرکز ارائه خدمات و اطالعات اینترنتی دانست  تامین اطالعات پورتال را می .باشد محور می

و خالصه و  7توصیه و معرفی کردن محتوا، 6اختصاصی کردن، 5پذیري انطباق پایه اصلی چهارکه بر 

  .استوار است 8کردن مطالب

  9موتورهاي جستجوگر

موتور جستجوگر ]. 7کند[ ات در وب را فراهم میموتور جستجو ابزاري است که امکان جستجوي اطالع

تواند از وجود سایت شما اطالع یابد، اگر راه ورود آن فراهم شده باشد. در واقع نرم افزار موتور می

جستجوگر هر لحظه در حال وبگردي و به روز رسانی اطالع قدیمی و همینطور افزودن اطالعات جدید 

 .به پایگاه داده موتور جستجوگر است

                                                 
٤ Internet yellow pages 
٥ Customization 
٦ Personalization 
٧ Recommendation 
٨ Excerpt content 
٩ Search engines 
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کار خود را آغاز کرده  ,WebCrawler and Lycosبا  1994اولین نسل موتور جستجوگر در سال 

پرداختند و بیشتر و  تنها به نمایش یک صفحه اطالعات مرتبط از لحاظ محتوي و فرمت می

  دادند.هاي اطالعاتی را پوشش میدرخواست

بندي به کار کرده و عمل اولویتبا شرکت گوگل شروع  1998نسل دوم موتور جستجوگر در سال 

ها از اطالعات خاص خارج از محتویات صفحه  نتایج را به سیستم اضافه نموده است. در این سیستم

هاي ها، جریان داده مبتنی بر کلیک و ... نیز استفاده شده است. تمامی درخواستمانند آنالیز لینک

  ه است.در این نسل پوشش داده شد 10اطالعاتی و دنباله روي

کار خود را با تالش براي ادغام منابع چندگانه از شواهد و دربرگیري  2000نسل سوم در اوایل سال 

رود که در نسل آینده شاهد موتورهاي هاي ممکن آغاز نموده است. انتظار میتمام درخواست

رت دسترسی کاربران بند و معناگرا بوده و بتوانیم با استفاده عمومی از آنها، نحوه و قدجستجوگر دسته

  به اطالعات مورد نیازشان را افزایش دهیم.

بازیابی مدرن اطالعات وب بیشترین تالش خود را معطوف به استفاده از نتایج کالسیک موجود نموده 

در  موتورهاي جستجو همه هاي سنتی نموده است.و بیشتر دست به توسعه ابتکاري و ادغام روش

- اي که در اختیار دارند به جستجو میکاربران، تنها در پایگاه داده گویی به جستجوهايزمان پاسخ

 "هاي متفاوت خود، اطالعات مورد نیاز را قبالپردازند و نه در وب! موتور جستجوگر به کمک بخش

نماید و به هنگام جستجوي اش ذخیره میکند، آنرا در پایگاه دادهجمع آوري، تجزیه و تحلیل می

  گردد.همین پایگاه داده میکاربر تنها در 

 اجزاء موتورهاي جستجوگر

و  14پایگاه داده، 13بایگانی کننده، 12خزنده، 11عنکبوتشامل هاي مجزاي یک موتور جستجوگر بخش

  پردازیم.گردد، که در ادامه به شرح مختصر آنها میمی  15بنديسیستم رتبه

                                                 
١٠ Navigation 
١١ Spider 
١٢ Crawler 
١٣ Indexer 
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  عنکبوت

کند، خواند، لینکها را دنبال میمحتواي آنها را میزند، ، به صفحات مختلف سر میروباتاسپایدر یا 

دهد. هاي موتور جستجوگر قرار میکند و آنرا در اختیار سایر بخشآوري میاطالعات مورد نیاز را جمع

   .بیندصفحات را می HTML اسپایدر کدهاي

اجازه دسترسی به  گذارد. شما اگراسپایدر، به هنگام مشاهده صفحات، بر روي سرورها رد پا برجاي می

توانید آمار دید و بازدیدهاي صورت گرفته از یک سایت و اتفاقات انجام شده در آن را داشته باشید، می

مشخص کنید که اسپایدر کدام یک از موتورهاي جستجوگر صفحات سایت را مورد بازدید قرار داده 

 است. 

ر که کاربران، صفحات مختلف را بازدید کار یک اسپایدر، بسیار شبیه کار کاربران وب است. همانطو

 HTML دهد با این تفاوت که اسپایدر کدهايکنند، اسپایدر هم درست این کار را انجام میمی

اسپایدرها کاربردهاي  .بیند اما کاربران نتیجه حاصل از کنار هم قرار گرفتن این کدها راصفحات را می

کنند و فقط به بررسی هاي مختلف مراجعه میآنها به سایتاي از دیگري نیز دارند، به عنوان مثال عده

  .گردندمی  پردازند و یا به دنبال آدرس ایمیلهاي آنها میفعال بودن لینک

  خزنده

کند که کند. آن مشخص میکراولر، نرم افزاري است که به عنوان یک فرمانده براي اسپایدر عمل می

- گیرد که کدام یک از لینکر دهد. در واقع کراولر تصمیم میاسپایدر کدام صفحات را مورد بازدید قرا

اي که اسپایدر در حال حاضر در آن قرار دارد، دنبال شود. ممکن است همه آنها را دنبال هاي صفحه

ریزي شده برنامه "کراولر، ممکن است قبال  .ها را دنبال کند و یا هیچ کدام را دنبال نکندکند، بعضی

خاصی را طبق برنامه، در اختیار اسپایدر قرار دهد تا از آنها دیدن کند. دنبال  هايباشد که آدرس

هاي یک صفحه به این بستگی دارد که موتور جستجوگر چه حجمی از اطالعات یک کردن لینک

                                                                                                                                               
١٤ Database 
١٥ Ranker 
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اش ذخیره کند. همچنین ممکن است اجازه دسترسی به خواهد) در پایگاه دادهتواند (میسایت را می

   .به موتورهاي جستجوگر داده نشده باشد بعضی از صفحات

شما به عنوان دارنده سایت، همان طور که دوست دارید موتورهاي جستجوگر اطالعات سایت شما را با 

تان دور کنید و اجازه دسترسی به محتواي آن توانید آنها را از بعضی صفحات سایتخود ببرند، می

قبل از ورود به هر سایتی ابتدا قوانین  صورت معمول، به صفحات را به آنها ندهید. موتور جستجو

کند و از حقوق دسترسی دسترسی به محتواي سایت را (در صورت وجود) در فایلی خاص بررسی می

   .گویندمینیز  یابد. به عمل کراولر ، خزشخود اطالع می

   ایگانی کنندهب

گیرد. در این بخش اطالعات قرار می آوري شده توسط اسپایدر در اختیار ایندکسرتمام اطالعات جمع

شوند. تجزیه و تحلیل هاي متفاوتی تقسیم میگیرند و به بخشارسالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

شود اطالعات از کدام صفحه ارسال شده است، چه حجمی دارد، بدین معنی است که مشخص می

کند و صفحه را به پارامترهاي آن خرد می در حقیقت ایندکسر،  ... . و  کلمات موجود در آن کدامند،

بندي بتواند پارامترهاي کند تا سیستم رتبهتمام این پارامترها را به یک مقیاس عددي تبدیل می

صفحات مختلف را با هم مقایسه کند. در زمان تجزیه و تحلیل اطالعات، ایندکسر براي کاهش حجم 

،  a  ،an  ،the کند. کلماتی نظیرصرفنظر میداده ها از بعضی کلمات که بسیار رایج هستند 

WWW ،is  و ... . از این گونه کلمات هستند.  

   پایگاه داده

ها گردد. در این بخش دادههاي تجزیه و تحلیل شده در ایندکسر، به پایگاه داده ارسال میتمام داده

هاي ذخیره شوند، طبق تکنیکشود. همچنین داده ها قبل از آنکه بندي، کدگذاري و ذخیره میگروه

شوند تا حجم کمی از پایگاه داده را اشغال کنند. یک موتور جستجوگر باید پایگاه خاصی فشرده می

داده عظیمی داشته باشد و به طور مداوم حجم محتواي آنرا گسترش دهد و البته اطالعات قدیمی را 

ه یک موتور جستجوگر براي آن امتیاز هم به روز رسانی نماید. بزرگی و به روز بودن پایگاه داد
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هاي اصلی موتورهاي جستجوگر در حجم پایگاه داده آنها و همچنین گردد. یکی از تفاوتمحسوب می

   .ها در پایگاه داده استسازي دادهروش ذخیره

   سیستم رتبه بندي

ت کاربران است. گویی به سواالبعد از آنکه تمام مراحل قبل انجام شد، موتور جستجوگر آماده پاسخ

- منتظر پــاسخ میاینتر  کنند و سپس با فشردنآن وارد می کاربران چند کلمه را در جعبه جستجوي

مانند. براي پاسخگویی به درخواست کاربر، ابتدا تمام صفحات موجود در پایگاه داده که به موضوع 

وارد عمل شده، آنها را بندي شوند. پس از آن سیستم رتبهجستجو شده، مرتبط هستند، مشخص می

  .دهدکند و به عنوان نتایج جستجو به کاربر نمایش میاز بیشترین ارتباط تا کمترین ارتباط مرتب می

هاي مرتبطی ترین پایگاه داده را داشته باشد اما نتواند پاسخحتی اگر موتور جستجوگر بهترین و کامل

در حقیقت سیستم رتبه بندي قلب تپنده یک را ارایه کند، یک موتور جستجوگر ضعیف خواهد بود. 

بندي موتور جستجوگر است و تفاوت اصلی موتورهاي جستجوگر در این بخش قرار دارد. سیستم رتبه

ها را گیرد تا بتواند بهترین پاسخگویی به سواالت کاربران، پارامترهاي بسیاري را در نظر میبراي پاسخ

ها است که موتور جستجوگر با اعمال اي از دستورالعملمجموعه الگوریتم، .ددهدر اختیار آنها قرار 

گیرد که صفحات مرتبط را چگونه در آنها بر پارامترهاي صفحات موجود در پایگاه داده اش، تصمیم می

  باشد.در اختیار گوگل میبندي نتایج جستجو مرتب کند. در حال حاضر قدرتمندترین سیستم رتبه

  جوگرنحوه عملکرد موتور جست

یابد، آن را طرز کار موتور جستجوگر به طور خالصه بدین گونه است که ابتدا یک آدرس وب را می

خواند و پارامترهاي آن را رسد. محتواي آن صفحه را میمیجدید اي کند و به صفحهدنبال می

آن، بعضی از رسانی کند. به عنوان مثال تعداد کلمات متن آن صفحه، حجم و تاریخ به روزمشخص می

پارامترهاي آن صفحه است. سپس پارامترهاي تعیین شده را به همراه آدرس آن صفحه به بایگانی 

 .گرددسازي، ذخیره میکند و این اطالعات در آنجا پس از فشردهموتور جستجوگر ارسال می
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اي که تشکیل داده است ابتدا لماتی را جستجو کند، موتور جستجوگر در پایگاه دادهکحال اگر کاربر

را به عنوان اولین  اسناد ترینو سپس مرتبط یافتهتمام صفحات مرتبط با موضوع جستجو شده را 

دهد. به نتیجه جستجو و بقیه صفحات را بر اساس میزان ارتباط بعد از آن در اختیار کاربر قرار می

 1000ترین و سایت رده ت رده اول مرتبطمورد باشد، سای 1000عبارت دیگر اگر تعداد نتایج جستجو 

 .باشدترین سایت به موضوع جستجو شده میکم ارتباط

اگر عبارت یکسانی در تمام موتورهاي جستجوگر، جستجو شود هیچ کدام از آنها نتایج یکسانی را ارائه 

موتورهاي شویم. تفاوت در ارائه نتایج جستجو در  دهند و با نتایج کامال متفاوتی روبرو می نمی

شود. حتی  هایشان ناشی می بندي) و بایگانی دادهوت آنها در الگوریتم (سیستم رتبهجستجوگر از تفا

اگر همه آنها از بایگانی داده یکسانی نیز استفاده کنند، بازهم نتایج جستجویشان متفاوت خواهد بود. 

کند که منحصر به  تفاده میبندي صفحات وب، از الگوریتم خاصی اس هر موتور جستجوگري براي رده

باشد. الگوریتم نیز مجموعه اي از دستورالعمل ها است که موتور  العاده محرمانه می خودش بوده و فوق

 .اش مرتب کند گیرد که سایت ها را چگونه در خروجی جستجوگر به کمک آن تصمیم می

یگانی شدن هر چه ضریب نفوذ مناسب به معناي حضور در موتورهاي جستجوگر مهم و عمده، با

بیشتر صفحات سایت در پایگاه داده آنها و قرار گرفتن در صفحه هاي اول تا پنجم نتایج جستجوي 

 آنهاست. 

  انواع موتورهاي جستجو 

انواع مختلفی از موتورهاي جستجوگر وجود دارند که در ادامه به معرفی و شرح مختصري از آنها 

  خواهیم پرداخت.

   عمومی موتورهاي جستجو

همانطور که پیش از این اشاره شد، حجم اطالعات و داده هاي اینترنتی آنقدر زیاد و رو به افزایش 

هایی (موتورهاي جستجوگر) هستند ابزاراست که کاربران براي یافتن اطالعات دلخواه خود، نیازمند 

و عالوه بر که به آنها در پیدا کردن اطالعات کمک کنند؛ موتورهاي جستجو با ارائه خدمات جستج
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مدیران سایتها، وب تا جایی که اند. تسهیل کار کاربران، رقابتی میان وب سایتها و وبالگها ایجاد کرده

   کنند.سازي میسایتها و وبالگهاي خود را بر اساس عملکرد موتورهاي جستجوگر بهینه

و اشاره کرد و از توان به گوگل و یاههاي خارجی این نوع موتور جستجو میترین نمونهاز معروف

   توان جس جو را نام برد.ریزي شده است، میهاي داخلی، که براي فارسی زبانان برنامهنمونه

  16چندگانه جستجوگرموتورهاي 

هاي با وجود محبوبیت بسیار باال موتورهاي جستجوگر نظیر گوگل، یاهو و ... به دلیل تفاوت الگوریتم

صفحات همپوشانی نداشته و هر کدام تنها قادر به پویش بخشی از مورد استفاده، محدوده پوششی این 

فضاي وب هستند، لذا براي ایجاد دیدي وسیع و همه جانبه نیاز به ابزاري داریم تا در حد امکان به 

جستجوگرها به هنگام دریافت درخواست کاربر، نتایج موتورهاي  تمام زوایاي یک موضوع بپردازد. این

 د.ندهکنند و بهترین نتایج را در اختیار کاربر قرار میراي آن موضوع بررسی میجستجوي مختلف را ب

گذاري صفحات صورت نگرفته و بیشتر به تجمیع نتایج در این نوع عمل پیمایش و ایندکس

شود. در نهایت با حذف اطالعات کامال یکسان (محدوده پوششی جستجوگرهاي دیگر پرداخته می

  دهند. مجدد اطالعات پرداخته و آنها را به کاربر نمایش می بنديمشترك)، به رتبه

  خاص گرموتورهاي جستجو 

-این نوع موتورهاي جستجو بر موضوعی خاص تمرکز دارند و تنها به جستجو به وب سایتها و وبالگ

 Chemical Searchهاي این نوع موتور جستجو یکی از نمونه پردازند.هاي مرتبط با آن موضوع می

در این موارد حجم کلی فضاي مورد جستجو را با آموزش دادن به جستجوگر کاهش داده و  باشد.می

هاي معتبر محدود گذاریم. از آنجا که در هر حوزه تعداد وب سایتتنها مطالب مرتبط را به نمایش می

  کنیم.هستند، در ابتدا به صورت پیش فرض از آنها استفاده می

  

  

                                                 
١٦ Meta search engine 
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  یج وببندي نتاموتورهاي دسته

با وجود اینکه موتورهاي جستجوگر چندگانه تا حد زیادي مشکل کاربران در دسترسی به منابع 

اند، اما همچنان وجود تعداد نتیجه بازگردانده شده باال موجب سردرگمی و اطالعاتی را کاهش داده

چندین موتور حجم باالیی از اطالعات  مآوردن اطالعات است. از طرف دیگر با ادغاابهام در بدست

گردد. عمل دسته بندي در واقع ساختار نمایش و ارائه تکراري و مشابه در لیست نهایی مشاهده می

اطالعات را تغییر داده و هیچ گونه دخالتی در محتواي اسناد ندارد. تفاوت ارایه نتایج به صورت لیست 

گردد. به عنوان نمونه اي از این دسته ) مشاهده می1-2(هاي سازماندهی شده در شکل ترتیبی و گروه

  اشاره نمود. iboogieتوان به موتور می

  
  ): تغییر ساختار ارائه اسناد وب از حالت لیست رتبه بندي شده به دسته هاي مجزا1- 2شکل (

}1&name_do_search=0http://www.iboogie.com/searchtree.asp?name_query=iran&name_tab={  
  

ها به گونه اي است که تر دادههدف از طراحی موتورهاي دسته بند نتایج وب ارائه بهتر و منسجم

جویی دهد. این امر عالوه بر صرفهاش را افزایش سرعت کاربر در یافتن اطالعات مورد نیاز و مورد عالقه

برد. در مورد این موتورها به صورت مفصل در میزان رضایت کاربر را نیز باالتر می ،در هزینه و زمان

  بخش سوم توضیح داده شده است.

  

http://www.iboogie.com/searchtree.asp?name_query=iran&name_tab=
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  و خطاهاي سرور HTTP17 کدهاي وضعیت 3- 2- 2

در وب در حال گشت و گذار و مرور صفحات مختلف هستیم، با   HTTP هنگامی که در بستر پروتکل

کنیم، می درخواست مختلف  يهاکه از طریق مرورگر خود از سرور سایت آدرسیهر وارد نمودن 

شوند که به آنها در کدهایی در پس زمینه بین واسط کاربري ما (مرورگر) و سرور رد و بدل می

هاي جهانی ها و بنیاداین کدها توسط کنسرسیوم گویند،می HTTP18 اصطالح کدهاي وضعیت

اند و امروزه تقریبا سرور دهی شدهتعریف و سازمان  W3C20 و IETF19 استاندارد سازي وب از جمله

جا . آشنایی با این کدها و مدیریت درست و بهیا مرورگري وجود ندارد که از اصول آنها پیروي نکند

ر روند اجرا برنامه خواهد شد. این کدها به پنج دسته کلی تقسیم آنها باعث جلوگیري از ایجاد خطا د

زا بحث شوند که در ادامه به آنها اشاره نموده و در فصل چهارم به تفصیل پیرامون کدهاي چالشمی

  خواهیم نمود.

  ، مربوط به اطالعات100کدهاي سري 

هاي نقل و انتقال بستهشود که در مورد شروع می 100، با عدد HTTP اولین سري از کدهاي

دهند، به اطالعات مثل ارسال و دریافت فایل، کاربرد دارند و حالت موقت پاسخ سرور را نشان می

به معنی این است که  100کنیم، دریافت کد هاي وب استفاده میدر فرم POST فرض وقتی از متد

نیز  100، االبته بدون ارسال کد سرور درخواست ما را پذیرفته و فرایند پردازش اطالعات ادامه دارد

یابد لذا ارسال آن از طرف سرور ضروري نیست و حتی در مرورگرهایی که از این فرایند ادامه می

  .کنند، این کد قابل فهم و پردازش نیستاستفاده می HTTP/1.0 نسخه

  

  

  

                                                 
١٧ Hypertext Transfer Protocol 
١٨ HTTP response status codes 
١٩ Internet Engineering Task Force 
٢٠ World Wide Web Consortium 
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 ، درخواست موفق200کدهاي سري 

تواند مرورگر یا ابزار الی واسط کاربري (که می، به این معنی است که درخواست ارس200کدهاي سري 

معموال  200دیگري باشد)، با موفقیت دریافت، موافقت، پردازش و پاسخ داده شده است، کدهاي سري 

  .به معنی بی نقص بودن درخواست و عملکرد صحیح سرور است

 ، انتقال300کدهاي سري 

خواست واسط کاربري از سرور، باید با مربوط به مواردي هستند که پاسخ به در 300کدهاي سري 

انجام اعمال دیگري (در سمت کاربر) کامل شود، این عملیات معموال توسط واسط کاربري (مثال 

شود، به فرض عمل انتقال خودکار از یک مرورگر) و بدون دخالت کاربر (به صورت خودکار) انجام می

شود، نکته مهم در اینجا این مسئله است میانجام  300آدرس به آدرس دیگر، با ارسال کدهاي سري 

ها، بار تکرار شوند، در غیر اینصورت در اکثر مرورگر 5نباید در یک درخواست، بیش از  هاانتقالکه 

  .انتها شده و ارتباط قطع خواهد شدبی (Loop) فرض بر حلقه

  ، خطاي سمت کاربر400کدهاي سري 

ز جانب کاربر (سمت کاربر) در ارائه درخواست به سرور مربوط به رویداد خطایی ا 400کدهاي سري 

عباراتی در توضیح  HTTP است، در پاسخ، سرور معموال و به طور پیش فرض، به همراه کدهاي

  .کند و دائمی یا موقتی بودن مشکل به وجود آمده را نیز تعیین خواهد کردخطاي رخ داده ارسال می

  ، خطاي سمت سرور500کدهاي سري 

به معنی نقص داخلی سرور است، با این حال سرور در مجموع سالم بوده و احتماال  500سري  کدهاي

 .به طور موقت در حال انجام به روزرسانی یا تغییراتی است و در ساعات آینده مشکل رفع خواهد شد

  

  

 

 



٢٦ 
 

  بندي اسناددسته 3- 2

داخل یک گروه بیشترین میزان  هایی از اسناد ورودي در راستایی که اسنادفرآیند کشف زیر مجموعه

بندي ها باشند را دستهشباهت را با یکدیگر داشته و در عین حال داراي کمترین تشابه با دیگر گروه

شود. در مورد اسناد گیري عددي سنجیده مینامیم. میزان این تشابه بر مبناي معیارهاي اندازهمی

عبارتی محتواي هر سند استوار باشد که عمال شامل دهنده یا به متنی، تشابه باید میان عناصر تشکیل

-کاوي، به فرآیند کشف الگو در مجموعه متون غیردهنده آنها است. متنکلمات و عبارات تشکیل

و  23، استخراج اطالعات22، بازیابی اطالعات21هاي پردازش زبان طبیعییافته بر مبناي تکنولوژيساخت

شوند. دو متن با تعداد باالي کلمات یکسان متشابه نامیده می ، که در آن[8]شودگفته می 24کاويداده

بندي هاي دستهها و امکان ایجاد همپوشانی میان آنها، روشبا توجه به نحوه اختصاص اسناد به دسته

به منظور اختصاص به چندین گروه  26با قابلیت تعلق تنها به یک دسته و نرم 25را به دو گروه سخت

کنند. بندي اسناد بر مبناي روش اول عمل میها در دستههر چند اکثر الگوریتمکنیم. بندي میدسته

 کنیم.می بنديطبقهبندي بندي و خوشهاز نقطه نظر نظارتی فرآیند گروه بندي را به دو مدل دسته

   27بنديخوشه 1- 3- 2

 جز به اطالعاتی یا نظارت هیچ بنديخوشه درشود. بندي به عمل یادگیري بدون ناظر گفته میخوشه

 دنبال به هاداده در باید که است یادگیرنده این و ندارد قرار یادگیرنده اختیار در آموزشی هايداده

ها، معیار تشابه و الگوریتم بندي به نحوه نمایش آبجکتنتیجه خوشه .بگردد خاص یا الگویی ساختار

گردد. ها تعریف میگروهمتمایز کننده زیرهاي آن بستگی دارد. در این روش به صورت خودکار ویژگی

ها دست هایی با عناصر درونی مشابه و متمایز با عناصر دیگر گروهرود در نهایت به دستهانتظار می

  .[9,10,11] یابیم

                                                 
٢١ Natural Language Processing 
٢٢ Information Retrieval 
٢٣ Information Extraction 
٢٤ Data Mining 
٢٥ Hard/ crisp 
٢٦ Soft/fuzzy 
٢٧ Clustering 
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 مشخص قبل از هاو نه خصوصیت یا ویژگی مورد نظر براي تمایز گروه هاگروهنه تعداد  بندي خوشه در

 را شده ایجاد هايخوشه خبره، فرد یک است الزم بنديخوشه انجام از پس یجهنت در .باشندنمی

 در که پارامترهایی از بعضی ها،خوشه بررسی از پس که است نیاز مواقع بعضی در و کند تفسیر

 و گردیده حذف ندارند، چندانی اهمیت یا و بوده نامرتبط ولی اندشده گرفته نظر در بنديخوشه

- توجیه و منطقی گروه چند به هاداده که این از پس د.گیر صورت اول از مجددا بنديخوشه جریان

 هايداده تقسیم یا هاداده مورد در اطالعات کسب براي توانمی بنديتقسیم این از شدند، تقسیم پذیر

و سلسله  28توان به دو روش چند بخشیبندي را میهاي خوشهانواع الگوریتم .نمود استفاده جدید

 و بیشتر اطالعات مراتبی، سلسله بنديخوشه هايروش که این به توجه باتقسیم نمود.   29مراتبی

 طرفی از ولی ،شوندمی پیشنهاد بیشتر، جرئیات با هايداده تحلیل براي کنند،می تولید تريدقیق

 مسطح بنديخوشه هايروش بزرگ، هايداده مجموعه براي دارند، باالیی محاسباتی پیچیدگی چون

 اند.) آورده شده3-2بندي به صورت خالصه در جدول (هاي خوشهتمامی الگوریتم .شودمی پیشنهاد

 در ادامه به شرح هر کدام در حد نیاز پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
٢٨ Partitional 
٢٩ Hierarchical 
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Algorithm  Time 
complexity  Overlap  Clustering 

type  Describtion  

Single linkage  O(n2)  Hard  Hierarchial  n= number of documents  
Group average  O(n2)  Hard  Hierarchial  n= number of documents  
Complete linkage  O(n2)  Hard  Hierarchial  n= number of documents  
Centroid/ Median 
HAC  

O(n2)  Hard  Hierarchial  n= number of documents  

k-Means  O(nkt)  Hard  Partitional  

n= number of documents  
k= number of initial 
clusters  
t= number of iterations  

Single pass  O(nlogn)  Hard  Partitional  n= number of documents  

Scatter/ gather  O(kn)/O(nm)  Hard  Partitional/ 
Hierarchial  

n= number of documents  
k= number of initial 
clusters  
t= number of iterations  

STC  O(n)  Soft  Hierarchial  n= length of all 
documents  

SHOC[12]  O(n)  Soft  Hierarchial  n= length of all 
documents  

Lingo[13,14]  O(m2n + n3)  Soft  Hierarchial  n= number of documents  
m= number of features  

 بندي اسنادهاي مورد استفاده در خوشه): خالصه اي از روش3- 2جدول(
  

  روش چند بخشی

و نقطه  centroidاست که مرکز دسته ها را به عنوان  kmeans [15]روش متداول در مدل مسطح 

مرکز دسته و مقایسه فاصله  kمرکزي را به عنوان نماینده مناسبی از گروه در نظر گرفته و با انتخاب 

cosine   یا هر معیار تشابه دیگري (در ادامه معیارهاي تشابه توضیح داده شده است) میان اسناد و

اب هاي جدید صورت گرفته و کند. به روز رسانی مرکز پس از انتساین مراکز، تعلق آنها را مشخص می

-یابد. از معایب این روش میها رخ ندهد ادامه میتکرار روند، تا زمانی که دیگر هیچ تغییري در گروه

ها و عدم وجود روال مشخص براي هاي اولیه و تعداد آنتوان به وابستگی باال آن به انتخاب خوشه

ها با تغییرات جزئی در مه انواع مختلفی از روشها نام برد. هرچند در ادامحاسبه اولیه مراکز خوشه
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الگوریتم اصلی توسط محققان پیشنهاد شد که در هر یک سعی در کم کردن وابستگی به مقداردهی 

   .[16]اولیه است 

است که از دو الگوریتم چند بخشی با   30جمع آوري - روش دیگر استفاده از سیستم پراکنده سازي

ها عمل آوري مجدد زیر دستهکند. شکستن هر دسته و جمعپیچیدگی زمانی خطی استفاده می

هاي باالبه پایین، یا پایین به باال بسته به نوع داده به پاالیش را در هر دسته انجام داده  و از روش

گردد. هدف اصلی این روش انتخاب بهینه مراکز و ها استفاده میمنظور انتخاب مراکز اولیه خوشه

  سپس انتساب اسناد به آنها است.

نام دارد که در آن هر سند به مرکزي اختصاص  31آخرین الگوریتم مورد استفاده، روش مسیر ساده

یابد که میزان تشابه میان آنها بیشتر از یک حد آستانه باشد. دسته ها با یک بار مرور اسناد ایجاد می

  گیرد.شده و هیچ تکراري صورت نمی

- ها سهولت و پیچیدگی زمانی پایین آنها است. در حالی که عیب اصلی دستهمزیت اصلی این روش

ها و ... ها، انتخاب اولیه مراکز دستهبندي نیاز به تعریف پارامترهاي بسیاري مانند تعداد نهایی دسته

  است.

  روش سلسله مراتبی

- تواند به دو صورت متراکممراتبی، ساختاري درخت مانند دارد. این روش میخروجی متدهاي سلسله 

 ، سازتفرقه روش درساز (تمام اسناد یک دسته منفرد) عمل کند. ساز (هر سند یک دسته) و تفرقه

 هر در تکراري فرایند یک طی از پس و شوندمی گرفته نظر در خوشه یک عنوان به هاداده تمام ابتدا

 روال این و شوندمی شکسته مجزایی هايخوشه به دارند، هم به کمتري شباهت که هاییداده مرحله،

 ابتدااما در روش متراکم ساز  .کندمی پیدا ادامه هستند، عضو یک داراي که هایی خوشه به رسیدن تا

 مرحله، هر در تکراري فرآیندي طی در و شودمی گرفته نظر در مجزا ايخوشه عنوان به داده هر

                                                 
٣٠ Scatter/Gather 
٣١ Single Pass 



٣٠ 
 

 تعداد یا و خوشه یک نهایت در تا شوندمی ترکیب دارند، یکدیگر با بیشتري شباهت که هایی خوشه

  :[17]ها عبارتند از برخی از این الگوریتم .شود حاصل خوشه معینی

در این متد تشابه میان دو گروه برابر است با ماکزیمم تشابه میان تمام زوج اسناد، به  : 32اتصال منفرد

گونه اي که هر عضو از دوتایی متعلق به یک گروه مجزا باشد. هر عضو از مجموعه باید حداقل به یکی 

رین از اعضا دسته شباهتی بیشتر نسبت به اسناد هر گروه دیگري داشته باشد. این روش داراي کمت

  پیچیدگی زمانی است اما در ارائه نتایج مفید ضعیف عمل می کند.

در این روش تشابه میان دو گروه برابر است با مینیمم تشابه میان تمام زوج اسناد، به  :33اتصال کامل

اي که هر عضو از دوتایی متعلق به یک گروه مجزا باشد. هر عضو از مجموعه حداقل به یکی از گونه

ترین سند هر گروه دیگري دارد. در این رین اعضا دسته شباهتی بیشتر نسبت به غیر مشابهتغیر مشابه

  گردد.تر از روش فوق ایجاد میهایی منسجمروش خوشه

: در این متد تشابه میان دو گروه برابر است با میانگین تشابه میان تمام زوج 34میانگین اتصال گروهی

تایی متعلق به یک گروه مجزا باشد و داراي بهترین نتیجه نسبت به اي که هر عضو از دواسناد، به گونه

  باشد.دو مورد قبل می

شود، در هر گروه ایجاد شده توسط میانگین/ میانه اعضا نمایش داده می :35هاي میانگین/ میانهروش

وت دو معیار شوند. تفاهایی که تشابه بیشتري در میانگین/ میانه دارند، با هم ادغام میهر مرحله دسته

بررسی شده در آن است که مقدار میانه وابستگی به سایز دسته نداشته و به صورت مستقل از تعداد 

  نماید.اعضا عمل می

  36روش درخت پسوندي

بندي اسناد متنی بازگردانده شده از موتورهاي جستجوي وب بر با هدف دسته [18]این الگوریتم

اساس عبارات مشترك میان آنها طراحی شده است. ایده اصلی استفاده از عبارات به جاي کلمات 
                                                 
٣٢ Single link 
٣٣ Complete link 
٣٤ Group average link 
٣٥ Centroid/median methods 
٣٦ Suffix Tree Clustering 
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نشأت گرفته از میزان قدرت توصیفی باال در آنها است. در این روش تمام اسناد وب به عنوان رشته 

دو مرحله کلی در این الگوریتم عبارتند از فاز تشخیص دسته پایه فاز شوند. متنی در نظر گرفته می

هاي پایه. در مرحله اول از یک درخت پیشوندي عمومی با استفاده از کلمات به عنوان ادغام دسته

دهنده اسناد با عبارات یکسان بوده و هاي درخت نشانهاي جمالت استفاده شده است. گرهالمان

ترین مزیت این روش گردند. مهمتانه مشخص بیشتر باشند، با هم ادغام میمواردي که از حد آس

تر است. نیاز به تعریف حد آستانه هاي مفهومیاستفاده از عبارات به جاي کلمات براي ساخت برچسب

باشد، از طرف دیگر اگر سندي شامل عین عبارات مانند تمام موارد دیگر مشکل عمده این روش می

  شد، حتی در صورت تشابه با گروه هم امکان ادغام با آنها را ندارد.تعیین شده نبا

  37روش آنالین سلسله مراتبی مفهومی

شناخته شده است نیز براي دسته بندي نتایج وب و بر اساس روش  SHOCاین الگوریتم که به روش 

بار درسال اولین  احی شده است. تحلیل معنایی پنهانبراي زبان چینی طر 38آنالیز معنایی پنهان

معرفی گردید. این روش سعی در کاهش بعد و بهبود معناي مدل برداري دارد و در آن،  [19]1988

  شوند. بردارهاي عبارات به مفاهیم سطح باالتر و در فضاي با بعد کمتر نگاشت می

کلمه را -ي مستندات وکلمات کلیدي، یک ماتریس دو بعدي مستنددر تحلیل معنایی پنهان، همه

هاي معنایی، ) براي به دست آوردن ویژگیSVD( 39دهند. سپس روش تجزیه مقدار منفردیل میتشک

به منظور حذف اطالعات نامربوط ماتریس  SVDکند. روش کلمه را تجزیه می-ماتریس مستند

گردد.  این کلمه با ابعاد کم استفاده می-کلمه با ابعاد زیاد و تبدیل آن به یک ماتریس مستند-مستند

کند. دو مفهوم از ساختار سلسله مراتبی و آرایه اي به جاي درخت استفاده می STCروش بر خالف 

کلی در این روش معرفی شده است که عبارتند از عبارت کامل و تعریف خوشه مستمر. در مورد اول 

ن و اجتناب از به صورت کلی به دنبال ماکزیمم نمودن طول دنباله کلمات متوالی کشف شده در مت

                                                 
٣٧ Semantic hierarchical  online clustering 
٣٨ Latent Semantic Indexing 
٣٩ Singular Value Decomposition 
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باشیم. براي این کار از ساختار آرایه اي با انتخاب عبارات کوتاه که به سختی قابل درك هستند، می

کنیم. مورد دوم به طول کل اسناد قابل پردازش است استفاده می nکه در آن  O(n)پیچیدگی زمانی 

داشته باشند. این مورد مانند دهد تا با درجه عضویت متفاوت به چندین گروه تعلق اسناد اجازه می

سازد. الگوریتم در سه فاز ها را برطرف میها در گروهپوشانی دادهروش فازي عمل نموده و مشکل هم

هاي مشابه به کمک ساختار هاي پایه و همچنین ادغام خوشهتشخیص عبارات کامل، کشف خوشه

منفرد به کمک برداهاي متعامد و تعیین کند. در فاز دوم از روش تجزیه مقدار سلسله مراتبی عمل می

شود. وجود ابهام در تعیین مقادیر آستانه و مشاهده چندین نتیجه که تا حدي مقادیر ویژه استفاده می

  گردد.به صورت رندوم به تولید عبارات پرداخته بودند، از جمله معایب این روش محسوب می

   40روش لینگو

عبارت است از طیف وسیعی از کلمات یا سبکی از زبان که در موقعیت خاص یا  Lingoمعناي لغوي 

جویی را در سایت وگیرد. هر دفعه که کاربر پرستوسط گروهی مشخص از مردم مورد استفاده قرار می

هاي خاص خود مانند لغات، اصطالحات و عبارات مختص آن کند، یک زبان جدید با ویژگیمطرح می

اعتنا خواهند . کاربران به احتمال زیاد نسبت به  توصیفات بیش از حد طوالنی و مبهم بیشودایجاد می

بود. هرچند اطالع داشته باشند که محتواي آنها ممکن است ارزشمند باشد. در نتیجه باید سعی در 

ل و ایجاد برچسب هایی معنادار، مجزا و دقیق براي دسته ها نماییم. تعیین برچسب در روشهاي متداو

- گیرد نسبتا دشوار است. روشها و بر اساس محتواي اسناد صورت میمرسوم که بعد از تعیین گروه

که اسناد مشابه یکدیگر هستند، اما قادر به شرح این تشابه  "دانندمی"هاي عددي تا حد باالیی 

نامزد اهمیت هاي نیستند. در روش لینگو ابتدا توصیفات مد نظر قرار گرفته و انتخاب دقیق برچسب

ها به اندازه کافی نسبت به چسببسیاري دارد. از طرف دیگر باید این اطمینان حاصل گردد که بر

اند. براي یافتن این کاندیدها از مدل یکدیگر متفاوت بوده و تمام فضاي نتایج جستجو را پوشش داده

                                                 
٤٠ Lingo 
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حله اول به ایجاد لیبل و تجزیه مقدار منفرد استفاده شده است. یعنی در مر )VSM(41فضاي بردار

دهیم. این الگوریتم در دو پرداخته و در ادامه تنها قطعات به دست آمده را به هر برچسب نسبت می

فاز کلی استقرا برچسب خوشه به کمک تکنیک کاهش ابعاد و فاز تخصیص محتواي خوشه توسط 

روشهاي موجود در بازیابی یکی از  VSMدهد. متدبندي را انجام میمدل فضاي بردار عمل دسته

کند. این روش به هاي متنی استفاده میاطالعات است که از عملیات جبري خطی براي مقایسه داده

دهد و هر قسمت از بردار به یکی هر یک از اسناد موجود در مجموعه، برداري چند بعدي اختصاص می

سند) منحصر به فرد  -اتریس (لغتاز لغات موجود در سند اشاره دارد. در نتیجه هر سند به کمک م

شود. مقدار هر یک از اجزا در ماتریس بستگی به نوع و میزان وابستگی لغت و سند نمایش داده می

  متناظر دارد.

مجموعه ورودي را به کمک مفاهیم موجود در اسناد به جاي معنی واقعی  VSM ،LSIبرخالف 

اده از تعداد معدودي از عوامل متعامد ماتریس دهد. براي این کار با استفکلمات موجود نمایش می

پردازند، اي از مفاهیم انتزاعی میشود. این فاکتورها به نمایش مجموعهسند) تخمین زده می - (لغت

دارد. از دیدگاه اي از اسناد کلی را بیان میکه هر کدام بخشی از ایده مشترك میان زیر مجموعه

lingo ي برچسب دسته هستند، هر چند فهم نمایش ماتریسی آنها این مفاهیم، بهترین کاندیدها

 هاي خالصه و حاوي اطالعات مفید، باید باردن برچسبوربراي انسان سخت است. براي بدست آ

را تا حد امکان افزایش دهیم. در بین تمام رخدادهاي  LSIمعنایی و مفهومی لغات مورد پردازش در 

اند، ارزش معنایی ات بیشتر از حد آستانه در سند تکرار شدهلغوي در سند، آنهایی که به تعداد دفع

بیشتري براي کاربر داشته و در عین حال پیدا کردن آنها آسان است. این مجموعه اغلب شامل 

هاي از این عبارات تکرار شونده به عنوان برچسب دسته  lingoهاي اسمی است. الگوریتم موجودیت

کنیم. هاي مربوطه الحاق میاسناد را به دسته SVMروش کند. سپس توسط خود استفاده می

  .[20] است O(m2n+n3)پیچیدگی زمانی این الگوریتم برابر با 

                                                 
٤١ Vector space model 
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  بنديدسته 2- 3- 2

 هايویژگی ارزیابی طریق از که است کاويداده تکنیک یک ،[9] بانظارت بنديخوشهبندي یا دسته

 عمل این .دهدمی اختصاص شده، تعیین پیش از هايدسته تعدادي به را آنها ها،داده از ايمجموعه

 .است برداشته اطالعاتی هايسیستم در موجود هايداده کاوش و مدیریت بازیابی، در بلند گامی

 و مدیریت بازیابی، کردن، ایندکس در مهم گام یک مختلف، هايخوشه به متنی اسناد بندي خوشه

 روش، این در. است شرکت یک اطالعات سیستم یا وب روي موجود فراوان متنی هايداده کاوش

 کاري چه موقعیت هر در که گیردمی یاد آموزشی هاي داده از سري یک از استفاده با یادگیر عامل

  .دهد انجام

گردد که همزمان به درك مفاهیم موجود و بندي به شناسایی خصوصیاتی منجر میمسائل دسته

کند. این روش اسناد را بر طبق یک ساختار شناخته شده مرتب هاي جدید کمک میبینی نمونهپیش

ترین همسایه و ماشین نزدیک - kتوان به بیزین ساده، بندي میهاي دستهترین روشسازد. از مهممی

 بردار پشتیبان اشاره نمود.

  روش بیزین

اي از کلمات بندي متون است که در آن متن به صورت مجموعه ترین روش در دستهاین روش متداول

شود. تعریف تابع احتمال هر متن از مستقل از یکدیگر و مستقل از محل قرار گرفتن در متن دیده می

). احتمال هر 1- 2آید(حاصلضرب احتمال کلمات آن و احتمال رخداد متنی با آن طول بدست می

  ).2-2آید(ها بدست میهاي متعلق به آن دسته نسبت به کل متندسته نیز از تعداد متن

 (  ) =  (|  |) ∗                    (1− 2)|  |
  1

 

     = #(  ∈   )#(  )            (2 − 2) 

ها تعداد آیتم (.)#ام بوده و تابع iام در متن kکلمه     ام مجموعه آموزشی و iمتن    که در اینجا 

  گردد.) محاسبه می3-2هر دسته طبق (است. حال با توجه به تئوري بیز، احتمال تعلق هر متن به 
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        =      ∗  (  |  )∑      ∗  (  |  )  ∈              (3 − 2) 

هاي نامرتبط است. این بودن در برابر خصیصههاي این روش سادگی آن و مقاومترین ویژگیاز مهم

گیري کارایی باالیی رخت تصمیمروش مبتنی بر قانون احتماالت بوده و نسبت به  شبکه عصبی و د

- ها، عدم تحمل و انطباقهاي بزرگ، مستقل بودن از خصیصهدارد، دقت و سرعت باال در مجموعه داده

  شود.هاي آن محسوب میپذیري با داده حقیقی و بالدرنگ نیز از دیگر خصیصه

گردد. این روش استفاده میها گرام - nدر بسیاري از موارد از مدل توسعه یافته این روش موسوم به 

 .[21,22,23] برخالف بیز محل قرارگیري کلمات نیز در احتمال رخداد متن اهمیت دارد

  نزدیک ترین همسایه - kروش 

ترین همسایگی مورد نظر استفاده سند در نزدیک kدر این روش به جاي استفاده از تمام اسناد، از 

شود. دو بردار سند براي تعیین میزان شباهت استفاده می کند. در این متد از اندازه کسینوس میانمی

دهی دسته همسایه برنده به سند هاي نزدیک انتخاب شده و به وسیله امتیازدر این روش، همسایه

یابد. در صورتی که سند به بیش از یک همسایه شباهت داشته باشد، از مجموع جدید اختصاص می

ترین مشکل در این روش تعیین تعداد همسایه کنیم. مهماده میامتیازها به عنوان وزن نهایی استف

 .[23]ها استاي براي انتساب سند به گروهمجاور براي پردازش و حد آستانه

 42روش ماشین بردار پشتیبان

هاي آماري بوده و اطالعات را از فضاي معروف است، مبتنی بر روش SVMاین الگوریتم که به روش 

برد. این عمل توسط توابع کرنل فضاي برداري دیگري (عموما در ابعاد باالتر) میبرداري حاضر به 

- هاي مثبت و منفی از طریق بهینهصورت گرفته و پس از نگاشت، حداکثر حاشیه ممکن میان نمونه

هاي توان به عدم وابستگی آن به تعداد نمونهگیرد. از مزایاي این روش میها انجام میسازي مرز داده

ها توسط وزشی و کارایی باال در تعداد مشخصه زیاد و نمونه کم نام برد. بسته به فضاي کار، دادهآم

                                                 
٤٢ Support Vector Machine 
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شوند. این الگوریتم در حال حاضر کاربرد بسیار باالیی در اکثر خطوط و یا صفحات از هم جدا می

  .[24,25]کاوي پیدا کرده استموارد و خصوصا در متن

  بندي اسناد متنیدسته 3- 3- 2

 قبل از طبقه چند یا یک به آنها محتواي اساس بر متنی اسناد انتساب معناي به متن بنديهدست

 نیمه کشف فرایند کاوي،متن. باشدمی کاويمتن حوزه مسائل مهمترین از یکی که است شده تعیین

 عنوان به کاويمتن .است یافتهغیرساخت هايمتن از عظیمی مجموعه در مسیرها و الگوها اتوماتیک

 اطالعات مدیریت اعمال از اي گستره در مهم موضوعات از یکی متون، از دانش استخراج در روشی

 .است

 مسأله .است ماشین یادگیري هايتکنیک از استفاده کاوي،متن در استفاده مورد هايروش از یکی

 علمی و شدند گرفته کار به یافتهساخت هايداده مورد در ابتدا هاتکنیک این که است این تأمل قابل

 کامال طور به که گرددمی اطالق هاییداده به یافتهساخت هايداده .آوردند وجود به را کاويداده نام به

  .[26]دانشده گردآوري محل یک در ساختاري لحاظ از یکسان ولی یکدیگر از مستقل

 ساخت هايداده بر کاويداده اصلی تمرکز که است این در کاويمتن و کاويداده بارز تفاوت بنابراین

 تالش کاويداده .باشدمی یافتهغیرساخت و یافتهساخت نیمه هايداده بر کاويمتن تمرکز و یافته

 هاگیرندهتصمیم و تحلیلگرها ختیارا در را روابطی و الگوها فراوان، هايداده مجموعه میان از تا کندمی

 علوم در جدید ايشاخه گذاربنیان متن، مورد در کاوي داده از استفاده حال هر به. [27]دهد قرار

 به سند هر متن، بنديخوشه کاربرد در .شودمی نامیده کاويمتن امروزه که گردید مصنوعی هوش

 یک به مربوط اسناد حاوي کاربرد، این در خوشه هر .شودمی گرفته نظر در آموزشی داده یک عنوان

 هايداده که يفرد توسط و موضوعی تنوع اساس بر آموزشی هايخوشه تعداد .است خاص موضوع

 یا و خوشه نام یا و شماره آموزشی، هايداده برچسب .شودمی مشخص کند،می فراهم را آموزشی

 فاز در یادگیر عامل . دارد تعلق هاخوشه یا و خوشه آن به آموزشی داده هر که است هاییخوشه

 هر از تعمیم یک و شده داده آموزش ،)دار برچسب هاي داده(آموزشی هايداده از استفاده با آموزشی
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 یادگیر، عامل آزمایش، فاز در .کندمی خوشه هر به مربوط اسناد شناسایی به قادر را عامل ،خوشه

 باشد،می آموزشی هاي خوشه از یکی به متعلق و است ندیده آموزشی فاز در که را متنی اسناد

- این در .آوردمی دست به آموزشی هايخوشه از کدام هر به را سند این تعلق احتمال و کرده دریافت

 خوشه آن به سند تعلق احتمال باالترین با ايخوشه انتخاب معنی به سند، هر براي بندي خوشه جا

  .باشدمی

  هاپردازش دادهسازي و پیش آماده  1- 3- 3- 2

باشند. این داده ها باید به و بسیار ناهمگن میآوري شده معموال داراي حجم زیاد هاي خام جمعداده

 بهي کشف الگو مفید واقع باشند. هاي سازگار و یکپارچه تبدیل شوند تا بتوانند براي مرحلهداده

- می گفته پردازش پیش آموزش، براي مناسب فرمت به تبدیل منظور به خام هايداده پردازش فرایند

سازي داده شامل پاکسازي و حذف پردازش و آمادهاوي، پیشکهمانند بیشتر کاربردهاي داده .شود

. [28,29,30]باشدها میسازي و همچنین برطرف کردن ناسازگارينویز، تبدیل فرمت داده، یکپارچه

 د:قرارن این از گیرد،می صورت هاداده پردازشپیش یا سازيآماده در اغلب که ايعمده کارهاي

 ریشه یابی

 واژه به کمک اصلی جوهره یافتن و الحاقات با هدف زدودن  [31,32,33,34]عمل ریشه یابی

یابی لغات به ریشهگیرد. جداول راهنما و حذف پیشوند و پسوندهاي مرسوم در هر زبان انجام می

 است. هاي معنایی یکسانبندي کلمات در گروهبه معناي دستهصرفا بلکه نبوده شناسی آن معناي زبان

 ریشه یکسان خواهد گشت. براي این کار نیاز به شناختیوه نوشتار تمام کلمات همبدین صورت ش

تهیه  زبان ساختار با متناسب و مناسب ماشین حالت و باید زبان داشته دستور از کافی

هاي موجود در این زمینه مبتنی بر دیکشنري و قانون بوده که مورد اول به دلیل عدم نماییم. الگوریتم

 Porter [35]یاب در زبان انگلیسی ترین ریشهکارایی باالیی ندارد. معروف ،پذیريگسترشقابلیت 

هاي کنون چندین نمونه فارسی بر اساس آن نوشته شده است. در زیر به بیان کلی تفاوتبوده و تا

  پردازیم.میان این دو دسته می
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مراحل مختلفی را بر طبق لیست کنند و به دنبال پسوندهاي خاصی جستجو می ریشه یابهر دو 

هاي مهمی بین این دو الگوریتم کنند. . با این حال تفاوتگذاري شده  طی میقوانین پسوندي پشته

یاب پورتر به منظور تخمین محتواي اطالعات، الگوي حروف مثال الگوریتم ریشهبراي وجود دارد. 

شوند، بنابراین ي از حروف صدادار نوشته نمیدهد؛ اما در فارسی بسیارصدا را تشخیص میصدادار و بی

کند.( در حال حاضر یاب فارسی از طول رشته براي تعریف کران پائین محتواي ریشه استفاده میریشه

که گردد بخصوص زمانیاین محدودیت در بعضی موارد باعث خطا می است). 3مینیمم طول ریشه 

به اشتباه به عنوان یک پسوند در نظر گرفته شود.  یک زیررشته که قسمتی از یک کلمه کوتاه است ،

ن است که این الگوریتم بر خالف الگوریتم پورتر ، پیشوندها را هم آتفاوت دیگر این دو الگوریتم 

 کند.شناسایی می

 حذف کلمات عمومی

پردازیم. به صورت می [36,37,38]در این مرحله به تشخیص، عالمت گذاري و حذف کلمات عمومی 

توان کلمات موجود در یک متن را به سه دسته عمومی، خاص و کلیدي تقسیم نمود.  کلمه می کلی

چندانی و مفهوم شده و اهمیت اي است که کلیه اسناد تمام کالس ها بارها و بارها ظاهر کلمه ،عمومی

از ضمایر، توان به عنوان نمونه می. شوندندارند و معموال در فاز پیش پردازش ، این کلمات حذف می

گونه ارزشی ندارند. قیود، حروف ربط و اضافه، افعال و ... نام برد. این کلمات در محتواي سند هیچ

ها کالس سایر کم در فراوانی کالس و یک اسناد کلیه در فقط زیاد فراوانی با  کلمات خاص، کلماتی

دهد. به میزان زیادي افزایش میپوشانی حداقلی آنها، قابلیت مجزا سازي بهینه کالس ها را بوده و هم

در نهایت کلمات کلیدي به عبارات یا کلمات مهم براي تشریح محتویات داخل سند گفته شده و پس 

گردند. این گروه داراي فراوانی زیاد در سند خاص بوده دهی به کلمات کاندید اولیه انتخاب میاز وزن

تکرار ها لیستی از کلمات عمومی پردر اکثر زبان و در ایجاد خالصه متن اهمیت بسیار باالیی دارند.

نماییم. عملیات حذف در دو مرحله قبل و بعد وجود دارد، که در مرحله پیش پردازش آنها را حذف می

 یابی صورت گرفته و نقش بسزایی در کاهش تعداد کلمات قابل پردازش دارد.از عمل ریشه
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  بنديتقسیم

جمالت، عبارات و یا لغات قابل پردازش در یک متن است. به عنوان هدف از این کار تشخیص محدوده 

گذاري در متن هاي نقطهتوان از کاراکترهاي خالی و عالئم و نشانهترین روش میمثال در ساده

هاي مختلف فضاي خالی کامل و نصفه مواجه هستیم که به استفاده نمود. در زبان فارسی با مدل

شوند. هرچند در اکثر اي به کار برده میاي و کلمات چند واژهتک واژه ترتیب براي جداسازي کلمات

موارد هنوز استفاده از نیم فاصله مرسوم نبوده و براي باال بردن دقت باید جدولی شامل کلمات چند 

  بخشی ایجاد گردد.

ظر را پردازش در صورتی کارایی مورد نالزم به ذکر است که تمامی موارد مورد بحث در قسمت پیش

شناسی، ها و قوانین زبانخواهند داشت که مطابق با زبان سیستم طراحی شده باشند، چرا که ویژگی

  کنند.دستوري و نگارشی براي هر زبان متفاوت بوده و از استاندارد مشخصی پیروي نمی

  وزن دهی به کلمات و ایجاد ماتریس  2- 3- 3- 2

باشد. محاسبه میزان تاثیر ویژگی خاص در مجموعه میدهی ویژگی به عنوان معیاري عددي براي وزن

ویژگی متمایز کننده باشد، در نتیجه براي  kسند مجزا و  iبه عنوان مثال اگر مجموعه کلی ما داراي 

   مانند رابطه زیر ایجاد خواهد گشت. (k,1)هر سند، بردار وزن 

∋     اگر   →    = ( 1 , … ,   ) 

کلمات تعیین ارزش و اهمیت آنها در یک سند است. در بسیاري از موارد کلمات دهی به هدف از وزن

- شوند. در این زمینه تاکلیدي نهایی بر اساس وزن به دست آمده از میان کلمات کاندید انتخاب می

هاي بسیاري به کار برده شده است که اکثرا نتیجه ترکیب یک یا چند مورد از موارد زیر کنون روش

دهی به ترین شکل وزناند. در سادهسته به کاربرد و نوع داده ورودي از آن استفاده نمودهاست که ب

و عدم وجود آن را با  "یک") عمل کرده و وجود کلمه در سند را با میزان عددي 0/1صورت منطق (

و هی به عبارات و لغات و تعیین ارزش د. در نهایت پس از وزن[39]دهیم نمایش می "صفر"مقدار 

ها را به فضاي محاسباتی برده و براي این منظور ماتریسی شامل تمام اسناد و نقش آنها در اسناد، داده
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کننده دهنده یک متن، هر ستون بیاناي که هر سطر نشانکنیم. به گونهلغات تعیین شده رسم می

یهی است عدم دهنده وزن لغت در سطر باشد. بدیک لغت و سلول متناظر با هر سطر و ستون نشان

) 2- 2وجود عبارت در یک سند معادل با مقدار صفر خواهد بود. نمایش ماتریس به صورت شکل (

  است.

 

  

 
  لغت، نمایانگر وزن هر لغت در سند متناظر- ): ماتریس سند2-2شکل(

  
 

توان به سه گروه دهی ویژگی را بر حسب توابع توزیع آنها میهاي متداول وزنروشبه صورت کلی 

  آورده شده است.ها ترین این روشدر ادامه لیستی از مهم بندي نمود.مختلف دسته

  فرکانس تکرار

اساس این روش توجه به کلمات یا عبارات کاندید به عنوان موجودیتی مستقل بدون توجه به بار 

معنایی و نحوه قرارگیري در متن است. بدین منظور که صرف وجود یا روئیت کلمه در متن، به آن 

 اعتبار خواهد داد.

  43فرکانس تکرار لغت در سند

پردازد. انواع صورت محلی به اهمیت و میزان تکرار لغت یا عبارت در یک سند مجزا میاین متد به 

 tk) آورده شده است. در تمام موارد 4-2دهی بر اساس فرکانس لغت در سند در جدول (مختلف وزن

  .[40,41] امین سند قابل پردازش استiدهنده نشان diامین واژه یا عبارت و kبیانگر 

                                                 
٤٣ Term frequency 
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 توضیحات رابطه نام روش

TF 

 

#(tk’ di) تعداد تکرار ویژگیtk   در
 diمستند 

normTF 

 

 فرمول نرمال شده

logTF 
 

 لگاریتم فرمول

ITF 

 

r=1 

Sparck 
 

k   تعداد ویژگی هاي  منحصر به فرد
  Dدر مجموعۀ

  هاي وزندهی بر اساس فرکانس تکرار لغت در سند): روش4- 2جدول(
  

  44معکوس فرکانس تکرار لغت در اسناد

عمومی عمل کرده و هدف اصلی آن تالش براي کاهش وزن ویژگی با افزایش این شیوه به صورت 

اي بیشتر در کل متون تکرار شده فرکانس ویژگی در مجموعه مستندات است. چرا که هر چه کلمه

ها از هم قابلیت کمتري خواهد تري گرفته و براي جداسازي حداکثري دستهباشد، جنبه عمومی

) فرمول اصلی و 5- 2گردد. جدول (کیب این روش و روش فوق استفاده میداشت. در اکثر موارد از تر

امین iدهنده نشان diامین واژه یا عبارت و kبیانگر  tkدهد. در تمام موارد موارد ترکیبی را نشان می

  .[41,42]پردازش استسند قابل

                                                 
٤٤ Inverse document frequency 
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 توضیحات رابطه نام روش

IDF 

 |D| تعداد کل اسناد مجموعه :D  
|D(tk)| تعداد مستندات شامل :
 tkویژگی 

TFIDF    =      (  ,  )=   (  ,  ) ∗     (  ,  ) 
ترکیبی از فرکانس تکرار محلی و 

 عمومی

normTFIDF 

 

 فرم نرمال شده

  هاي وزندهی بر اساس معکوس فرکانس تکرار لغت در اسناد و ترکیب آن با روش محلی): روش5- 2جدول(
  

  45فرکانس تکرار در دسته

از  هاي متمایزها و دستهبندي، ایجاد گروهگونه که پیشتر بیان شد هدف اصلی در فرآیند دستههمان

هاي مربوطه به صورت ها بیشتر باشد، انتساب اسناد به گروهیکدیگر است. هر چه تفاوت میان دسته

گیرد. در نتیجه باید تا حدامکان ارزش کلمات پرکاربرد عمومی کاهش یابد تا تري صورت میدقیق

 diه یا عبارت، امین واژkبیانگر  tkدر تمام موارد  تر استخراج گردند.تر و خاصکلمات کلیدي مهم

. دو فرمول مهم در این [41,43]امین دسته قابل پردازش استjبیانگر  cjامین سند و iنشان دهنده 

  ) آورده شده است.6-2زمینه در جدول (

  

  

  

  

 

                                                 
٤٥ Cluster frequency 
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  توضیحات رابطه نام روش

TFRF   
 
 
 
 

| D(tk,cj)| تعداد مستندات :
شامل  cjو طبقه  Dمجموعه 

  tkویژگی 
∑

≠=

||

,1
|),(|

C

jmm
mk ctD  مجموع تعداد :

 cjو طبقه غیر از  Dمستندات 
 tkشامل ویژگی 

TFCRF  
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| D(cj)| تعداد مستندات طبقه :cj   
 
 
 
 
 

  دهی بر اساس فرکانس تکرار لغت در دستههاي وزن): روش6- 2جدول(
  

  46مجاورت معنایی

شناسی کلمات مترادف با کلمه کلیدي تطابقت داده در این روش به کمک مفاهیم آنتولوژي و زبان

هاي لغت در سند افزایش خواهد یافت. بدین منظور باید از دیکشنري شده و بدین وسیله امتیاز کلمه

ها در این ترین دیکشنريمعنی و افزودن آنها به متن استفاده نماییم. از مهمبراي یافتن کلمات هم

 .[44,45]اشاره نمود farsnetو  wordnetتوان به زمینه می

   47موقعیت کلمات

موقعیت مکانی آنها خواه به صورت مستقل و خواه بر  ،به کلمات دهییکی دیگر از عوامل موثر در وزن

هاي بسیار زیادي در این قسمت نیز وجود دارد که بسته به حسب دیگر لغات کلیدي است. روش

کنند. عالوه بر موقعیت, نوع نگارشی (حروف با افزایش ضریب خاص، ارزش کلمه را زیاد می دکاربر

ش)، نوع فرمت (ضخیم/کج) و همچنین طول عبارت (شامل چندین بزرگ/ کوچک)، نوع فونت (افزای
                                                 
٤٦ Semantic proximity 
٤٧ Term position 
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دهی اهمیت بسیار باالیی دارد. به عنوان مثال قرار گرفتن کلمه در کلمه/ طول یک کلمه) نیز در وزن

عنوان مطلب یا فرمت نوشتاري خاص وزن بیشتري به کلمات اختصاص خواهد داد. همچنین اسنادي 

تري براي بازیابی تر هستند، به احتمال زیاد اسناد مشابهکدیگر نزدیککه در آنها کلمات کلیدي به ی

  باشند.می

  بعد کاهش و داده کاهش 3- 3- 3- 2

 دست مرحله، این از هدفکار با اسناد متنی به دلیل تنوع و حجم باالي اطالعات اغلب زمانبر است. 

 نکته .استجهت باال بردن زمان پردازش و کاهش حافظه مصرفی   هاداده از کوچکتري حجم به یافتن

 تمام و اصل با مشابه تحلیلی نتایج به دستیابی که است آن هاداده سازيآماده از مرحله این در مهم

 .داشت نخواهد پی در ما براي مثبتی اثر کاهش، این صورت این غیر در که چرا گردد، تضمین هاداده

سازي نظر شده و تنها سعی در یافتن و بهینهها صرفهر چند در بسیاري از موارد از این تکنیک

  کلمات کلیدي حداقلی است.

  معیارهاي شباهت  4- 3- 3- 2

- گیري، کالسمعیارهاي سنجش شباهت، ابزاري ضروري در بسیاري از کاربردها مانند مسائل تصمیم

ها بندي دادهین کاربرد در این زمینه مباحث مربوط به کالسکاوي هستند. بیشتربندي الگوها وداده

بندي است. از براي یافتن کالس مربوط به یک داده جدید و وارد کردن آن به کالس در مسائل طبقه

ها و در توان بیان داشت که معیار شباهت نقش مهمی را در پیدا کردن ارتباطات میان دادهرو میاین

یستم دارد. انتخاب یک معیار شباهت درست و کارا بستگی مستقیم به نوع نتیجه میزان عملکرد س

داده ورودي داشته و باید در هر مسئله از روش مناسب استفاده نمود. وابسته به کاربرد مورد نظر 

بعدي براي سنجش شباهت مورد نیاز باشد .در حال حاضر معیارهاي  kممکن است یک معیار شباهت 

اندازه گیزي میزان شباهت وجود دارند.این معیارها در سه گروه مختلف طبقه شباهت بسیاري براي 
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- . مهم ترین معیارها به همراه فرمول50و میزان باینري 49، میزان نزدیکی 48میزان فاصله :اندبندي شده

  ) آورده شده است.8-2) و (7- 2ها و پارارمترهاي مربوط به دو گروه اول به ترتیب در جداول (

هاي  یک هاي اختصاصی یک داده متقابال با مشخصهمعیارهاي مبتنی بر فاصله ، معیارها ومشخصهدر 

هاي اولیه وناخالص دو گیرد.به عبارت دیگر در این گروه فقط دادهداده دیگر مورد مقایسه قرار می

ر نزدیکی گیرند .در معیارهاي مبتنی بمجموعه به منظور تشخیص میزان شباهت مورد بررسی قرار می

ها مانند مقدار میانگین ،انحراف استاندارد نیز براي سنجش میزان اطالعات اضافه دیگري در مورد داده

هاي باینري گیري میزان شباهت در دادهشوند .معیارهاي باینري نیز براي اندازهشباهت استفاده می

اوت از مجموعه اسناد که قصد به دو سند متف x , yگیرند . در تمام موارد مورد استفاده قرار می

  .[46]بررسی میزان تشابه میان آنها را داریم، اشاره دارند

 

 

Calculation Formula  Distance Measure 
Methods  Row num.       ( , ) =   (  −   )2 Euclidian  1   ℎ    ℎ  ( , ) =     |  −   | Chebychev  2       ( ,  ) =  |  −   | Block(Hamming)  3  

 گیري معیار شباهت بر مبناي فاصلههاي اندازه):  روش7- 2جدول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
٤٨ Distance Measures 
٤٩ proximity measures 
٥٠ binary measures 
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Calculation Formula  
Proximity 
Measure 
Methods  

Row 
num.            ( , ) = ∑(      )  Correlation  1        ( , ) = ∑(    ) ((∑  2)(∑  2)) Cosine  2  

 ℎ   ( , ) =   (  −  (  ))2 (  ) +  (  −  (  ))2 (  )  Chi-Square  3  

      ( ,  ) = 1
2  {  ̀   2

 
  1

  ̀ +   ̀   2  ̀
−    ̀ +   ̀    2(  ̀ +   ̀

2 )}                    ℎ        ̀ =   ∑      1
   ,       ̀ =   ∑      1

 

  

Jensen  4  

 گیري معیار شباهت بر مبناي نزدیکیهاي اندازه): روش8-2جدول (
  

هاي مطرح شده در بخش مربوطه و به کمک یکی از در انتها عمل دسته بندي بر اساس یکی از روش

 پذیرد.داده هاي ورودي انجام میگیري بسته به نوع و ذاتمعیارهاي اندازه

  اسناد وببندي دسته 4- 2

با افزایش رو به رشد اطالعات در بستر وب، یافتن سریع اطالعات مورد نظر درخواستی از موتورهاي 

بندي هاي دستهجستجو دشوارتر گشته است. یکی از راهکارهاي حل این معضل استفاده از تکنیک

ایج به صورت فشرده هاي مشابه به منزله تسهیل در نمایش و ارائه نتبندي آنها در ردهاسناد و گروه

هایی از اشیاء مشابه از یک مجموعه داده ورودي است. دهی گروهبندي به معناي روند شکلاست. دسته

گروهی با یکدیگر بیشترین بندي خوب باید تمام عناصر درونهاي دستهبه عنوان یکی از مشخصه

تشابه باشند. هر چند ایده اصلی ها داراي کمترین وجه میزان شباهت را داشته و با عناصر دیگر گروه

هاي عددي سرچشمه گرفته است، اما نیازهاي موجود در بندي از محاسبات آماري روي دادهدسته

هاي متنی و چند ها مانند دادهکاوي، این مفهوم را در دیگر حوزهعلوم کامپیوتر و به طور خاص داده
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و  dmoz.orgهایی مانند ر ابتدا در سایتبندي اسناد وب داي نیز گسترش داده است. دستهرسانه

گرفت. هرچند این به صورت دستی به کمک افراد خبره و کارشناسان صورت می 1998یاهو تا سال 

بندي داراي درجه باال دقت بود، اما ورود تمایالت و تصمیمات شخصی و عدم تشابه آن میان نوع دسته

ها کاسته و متعاقبا نیاز به تعداد نیروي رایی سیستمافراد مختلف و همچنین حجم باال اطالعات از کا

هاي اتوماتیک انسانی زیاد و صرف زمان و هزینه باال وجود داشت. لذا این وظیفه بر عهده ماشین

  گذاشته شد.

بندي نتایج جستجو وب سعی در بسط این ایده در اسناد بازگردانده شده از موتورهاي در مبحث دسته

بندي شده به کاربر در اي که اسناد دستهدرخواست یا پیش فرض) داریم، به گونهجستجو (برحسب 

نحوه و زمان دسترسی به اطالعات مورد نیاز و عالقه خود کمک رسانده و عمل دسترسی به اطالعات 

خبري را به یک گروه موضوعی معنادار نسبت  51را تسهیل بخشد. در این سیستم هر کدام از قطعات

ن اقدام به معناي پس پردازش نتایج نهایی به دست آمده از موتورهاي جستجوگر به منزله دهیم. ایمی

بدون وجود موتورهاي جستجوگر، اینترنت چرا که نمایش بهینه و سهولت دسترسی به اطالعات است. 

شود که عمال استفاده از آن براي هیچ به حجم انبوهی از اطالعات آشفته و بدون سازمان تبدیل می

س مقدور نخواهد بود. بر خالف باور عمومی مردم موتورهاي جستجوگر به هیچ عنوان جواب سواالت ک

را ندارند، بلکه صرفا راهی براي دسترسی سریع به جواب و اطالعاتی که مردم دیگر بر روي وب قرار 

ر با درخواست دهند و اغلب به جاي پاسخ دادن، تنها صفحات متناظروي کاربر قرار میاند را پیشداده

گردانند و رضایت کاربر را در یافتن اطالعات مورد نظر بدست می آورند. مشکل اصلی کاربر را بازمی

زمانی رخ می دهد که موضوع درخواست عبارتی مبهم، داراي گستردگی مفهومی زیاد و یا عبارتی 

- وط، گیج کننده و بیضعیف از لحاظ معنایی باشد. در این هنگام با طیف وسیعی از موضوعات نامرب

تر موارد مشابه با بند مطالب، ارائه بهتر و فشردهارزش براي کاربر مواجه خواهیم شد. هدف موتور دسته

 هم به کاربر است.

                                                 
٥١ Snippet 
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ها عبارتند از: ایجاد عناوین مختصر، دقیق و مناسب، مشخص و چهار معیار اساسی در ایجاد دسته

که مشخص نشود این عبارت توسط یک ماشین ایجاد شده مورد عالقه کاربر انسانی است، به طوري 

ها است، بلکه در بند اسناد، عدم حفظ عنوان و یا خود دادههاي موتورهاي دستهاست. یکی از مشخصه

کنند. دقت پایین موتورها و اکثر موارد از نتایج بدست آمده از موتورهاي جستجوگر دیگر استفاده می

ج کار یافتن اطالعات مورد نظر را براي کاربران بسیار دشوار و هاي طوالنی نمایش نتایلیست

دهد که زمانبرکرده است.  در مواقعی حتی درخواست مشابه در چند موتور نتایج متفاوتی ارائه می

بیشتر آنها نسبتی با مورد درخواستی ندارند. در نتیجه استفاده از موتور دسته بند قطعات وب، براي 

رسد. این موتورها به نام موتور دسته بند نتایج نمایش لیست نتایج مفید به نظر میایجاد مکملی در 

هاي وب نیز معروف هستند. در این روش قطعات خبري بدست آمده از موتورهاي جستجوگر در گروه

هاي کنون پیشرفتشوند. این مقوله در هر دو زمینه تجاري و علمی تاندي میبموضوعی معنادار دسته 

  اري داشته است.بسی

هاي بندي اسناد دارد ، اما چالشبندي نتایج وب وابستگی بسیار شدیدي به دستههرچند دسته

بندي اسناد را هاي پایه دستهوري الگوریتمشود که اثر بخشی و بهرهبسیاري در این زمینه دیده می

ها است تا جایی که مقاالت دهد. اولین تفاوت تاکید بر روي کیفیت برچسب خوشهتحت تاثیر قرار می

  اند.   بسیاري توجه خود را بیشتر بر روي این موضوع معطوف کرده

رود، چرا دسته بندي متون عمدتا به عنوان روشی براي افزایش اثربخشی مرتب سازي اسناد به کار می

این باشند. هاي مشابه میکه به صورت منطقی و واضح، اسناد مشابه به شدت مربوط به درخواست

بندي پایه و مبناي بسیاري از اقدامات از جمله دسته بندي اسناد وب و طراحی موتورهاي دستهدسته

  هاي زیر باشند.باید داراي ویژگی [18]بندي نتایج وب بنا بر نظر هاي دستهالگوریتم بند است.

اسناد مربوطه با درخواست بندي هایی ایجاد نماید که قادر به گروه: روش باید دسته52: ارتباط داشتن1

  کاربر به صورت مجزا از اسناد غیر مربوطه ایجاد نماید.

                                                 
٥٢ Relevance 
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: کاربر باید در یک نگاه کوتاه قادر به تشخیص مفید بودن یا نبودن دسته 53: قابلیت مرور خالصه2

ها با نتایج مرتب شده نیست، در نتیجه نظر باشد. هدف تنها جایگزینی دستهبراي کارایی مورد

  یتم باید قادر به ارائه توضیح مختصر و مفید از خوشه باشد.الگور

: از آنجا که هر سند داراي چندین موضوع است، نباید هیچ محدودیتی در اختصاص 54: هم پوشانی3

  اسناد به چندین گروه وجود داشته باشد.

ی با کیفیت باال های: الگوریتم باید قادر به ایجاد دسته55: میزان تحمل پذیري در استفاده از قطعات4

باشد، حتی اگر براي این کار از قطعات خبري برگرفته از موتورهاي جستجوگر استفاده شود. چرا که 

  در اکثر موارد کاربر تحمل انتظار براي بارگزاري کامل متن را ندارد.

بیش از : کاربران بسیاري وجود دارند که بنا به حساسیت بر روي جستجو، تمایل بررسی 56: سرعت5

قطعه اولیه نتایج را دارند، یکی از دالیل دسته بندي، اجازه دادن به کاربر براي مطالعه موضوعات  100

- یابی باید قادر به گروهمشخص و در نتیجه صرفه جویی در زمان وي است، در نتیجه الگوریتم دسته

ا نیز ارزشمند هبندي هزاران قطعه در کمترین زمان ممکن باشد. براي کاربران حساس، حتی ثانیه

  هستند.

: به منزله صرفه جویی در زمان روش مورد نظر باید هر قطعه را به محض ورود به 57: قابلیت افزایشی6

  وب مورد پردازش قرار دهد.

 مراحل خوشه بندي نتایج وب 1- 4- 2

 ) آورده شده و در ادامه توضیح هر کدام با جزئیات بیشتر3-2مراحل خوشه بندي نتایج وب در شکل (

-هاي پردازش متن چشمگویی مطالب مشترك با  تکنیکبیان گشته است. در این قسمت از دوباره

 ایم. پوشی کرده و تنها در مواردي که تفاوت خاصی وجود دارد، به آنها اشاره نموده

                                                 
٥٣ Browsable summaries 
٥٤ Overlap 
٥٥ Snippet- Tolerance 
٥٦ Speed 
٥٧ Incrementality 
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  بندي نتایج وب): مراحل خوشه3-2شکل(

  

یافته شناخته شده است. غیر ساخت در حال حاضر وب به عنوان بزرگترین منبع اطالعات درهم و وب:

آورن اطالعات، تعدادي عامل توسط موتورهاي جستجوگر در صفحات پخش شده و براي بدست

 گردانند. اطالعات مشابه با درخواست مطرح شده و یا اطالعات خام مورد نیاز را بر می

موتور جستجوگر منفرد، به دلیل عدم پوشانندگی کامل وب توسط یک موتورهاي جستجوگر چندگانه: 

براي دستیابی کامل و همه جانبه به اطاعات پیرامون یک موضوع خاص نیاز به ادغام چندین موتور 

نماییم که به جاي پویش و وجود دارد. در همین راستا از موتورهاي جستجوگر چندگانه استفاده می

آمده از دیگر از نتایج بدست آوري و ذخیره نتایج در یک پایگاه،گذاري صفحات وب و جمعایندکس

نمایند. یکی از اقدامات مهم حذف منطقه همپوشانی موتورهاي جستجو است موتورها استفاده می

بدین صورت که عناوین عینا مشابه که از سایت منبع و زمان یکسان برگردانده شده از میان لیست 

  ماند.حذف شده و تنها قطعه مربوط به یکی از موتورها باقی می

آوري قطعات متنی است که توسط موتورهاي جستجو در جواب هدف این فاز جمع تهیه قطعات:

اند. تمام اطالعات مورد نیاز در این قسمت از صفحات وب استخراج درخواست کاربر بازگردانده شده

شوند. در این قسمت تنها عنوان، محتواي قطعه ، منبع آن جدا می HTMLهاي اضافه و شده و تگ

اي مانند صفحه نتیجه جستجو گوگل با شود. در این قسمت صفحهاولیه و تاریخ ثبت نگهداري می

توانند بر حسب درخواست کاربر و یا لیستی ترتیبی از اطالعات مشابه خواهیم داشت. این اطالعات می
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اربر و فرض سیستم بازگردانده شوند که در مورد اول باید به پیش پردازش درخواست کبر حسب پیش

  اعمال قوانین جبري منطقی احتمالی تعبیه شده در صفحه رابط کاربر پرداخته شود.

سازي نهایی سازي اطالعات، حذف نویز و آمادهپردازش به منزله یکدستعمل پیش پردازش:پیش

- گیرد. در این قسمت عملیات فیلتر سازي، حذف کلمات عمومی، ریشهها براي پردازش انجام میداده

  پذیرد. هاي قابل پردازش انجام میی و تقسیم نمودن سند به بخشیاب

در این مرحله تلفیق اطالعات مشابه موتورهاي جستجوگر و حذف عناوین عینا مشابه و  فیلتر سازي:

گیرد. از حذف کاراکترهاي غیر مجاز، اعمال عملیات منطقی و جبري تحت پوشش (و، یا) صورت می

هاي پایه را انتخاب کرده باشد، ها یا گروهکاربر فیلترینگ بازه زمانی ، سایتطرف دیگر در صورتی که 

  گردند.این موارد نیز اعمال می

گذاري و حذف کلمات عمومی (بسته به کاربرد) این قسمت به تشخیص، عالمت حذف کلمات عمومی:

ه در مرحله پیش پردازش ها لیستی از کلمات عمومی پر تکرار وجود دارد، کپردازد. در اکثر زبانمی

یابی صورت گرفته و نقش نماییم. عملیات حذف در دو مرحله قبل و بعد از عمل ریشهآنها را حذف می

بسزایی در کاهش تعداد کلمات قابل پردازش دارد. در مواردي که قصد ایجاد لیبل یا برچسب براي 

گذاري نموده کلمات عمومی را عالمت ها داریم، جهت باالبردن خوانایی و وضوح برچسب در ابتداگروه

و در مرحله آخر عباراتی که تنها شامل کلمات عمومی هستند یا ابتدا و انتهاي آنها با این کلمات است 

گردد اما بدون شک جزء کلمات عمومی محسوب می "براي"کنیم. به عنوان مثال کلمه را حذف می

بسیار بیشتر  "تالش آزادي"د کلمه عمومی آن یعنی از عبارت فاق "تالش براي آزادي"خوانایی عبارت 

  است. 

هدف از این کار تشخیص محدوده جمالت، عبارات و یا لغات قابل پردازش در یک متن  تقسیم بندي:

کاربرد فراوانی دارد. به عنوان مثال مطالب درون  HTMLگذاري در زبان است. استفاده از عالئم نشانه

  به راحتی قابل تشخیص و جداسازي هستند. titleتگ 
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پردازش، فضاي محاسباتی و لغات قابل پردازش به میزان پس از انجام پیش انتخاب کلمات کلیدي:

مانند. حال باید به کمک یکی از چشمگیري کاهش پیدا کرده و تنها تعدادي کلمه کاندید باقی می

رزش هر کلمه را محاسبه نموده و کلمات نهایی را هاي وزندهی به لغات و یا ترکیبی از آنها، اروش

دهی در بخش قبلی آورده شده است، حال با توجه به نوع هاي وزنترین روشتشخیص دهیم. مهم

ها، هاي موجود باید به انتخاب یکی از متدها پرداخته و با قرار دادن حد آستانه مناسب با دادهداده

  ي اصلی انتخاب نماییم.هاتعدادي از آنها را به عنوان لیبل

بندي اسناد برخوردارند، اما هاي دستههر چند تمام روشها از مقبولیت و کارایی باالیی در پروژه

هاي مورد استفاده اهمیت باالیی دارند. به عنوان مثال در مورد استفاده از قطعات همچنان ذات داده

س تکرار پایین است، و یا در مورد اسناد خبري به دلیل کوتاه بودن طول عبارات قابل پردازش فرکان

هاي آورده شده در عنوان و یا با فونت و حالت نوشتاري متفاوت اهمیت وب، بدون شک اهمیت واژه

هایی که کل بیشتري دارد. عدم توجه به این امر باعث شده است که میزان دقت و کارایی در نمونه

کنند، در زمانی قابل اغماض روي قطعات کار میکنند نسبت به مواردي که بر متن را پردازش می

  ) نشان داده شده است.4-2باالتر باشد. این مطلب در شکل (

  
  [47]): مقایسه میانگین زمان اجرا و دقت براي تعداد دسته و درخواست مشابه در کل متن و قطعات وب 4-2شکل(
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ز یک کلمه) براي کاربر جذابیت و مفهوم ها، اکثر موارد عبارات با طول بیشتر (بیش ادر خوانایی لیبل

ها در نظر تري دارند. در نتیجه اولویت انتخاب با عبارات بوده و باید ضریبی براي افزایش وزن آنواضح

  گرفته شود. 

رسد. هاي مجزا میبندي اسناد در گروهپس از انتخاب کلمات کلیدي نوبت به دسته ها:بندي دادهدسته

توان استفاد کرد. بند میهاي مبتنی بر یادگیري ماشین و دستهدیدگاه کلی روش براي این کار از دو

اند، اما در این بخش مقایسه اجمالی و شدهبه صورت مفصل در بخش قبلی بیان هر چند هر دو مورد 

وارد داد. الزم به ذکر است که در اکثر مبندها داشته و نتایج نهایی را نمایش خواهیمکلی از موارد دسته

بندي و یادگیري ماشین استفاده شده و این دو به صورت مکملی براي هم از ترکیب روشهاي دسته

مجموعه سند در شکل  10بندي براي اي میانگین دقت الگوریتم دستهاند. نمودار مقایسهعمل نموده

  ) آورده شده است.5- 2(

  
  [18]مجموعه سند  10هاي دسته بندي براي ): میانگین دقت الگوریتم5-2شکل(

  

بندي در مورد دسته STCهایی که در بخش قبل توضیح داده شد، دقت الگوریتم از میان تمام روش

هاي وب از تمام موارد باالتر است. استفاده از ساختار درختی، توجه به عبارات و پیچیدگی زمانی داده

  آید. می ترین مزایاي این روش به حسابکم از مهم
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  [12]هاراست: پیچیدگی زمانی، چپ: کیفیت و خوانایی لیبل STC , Lingoهاي ): مقایسه روش6-2شکل(

  

را در دو معیار پیچیدگی زمانی  و کیفیت  Lingoو  STC) به صورت خاص دو روش 6-2شکل(

تري قادر در زمان کوتاه STCگردد ر که مالحظه میوهاي تولیدي مقایسه نموده است. همانطبرچسب

بسیار  Lingoبندي تعداد داده مشابه است، در حالی که کیفیت، خوانایی و وضوح مطلب در به دسته

  باالتر بوده و از بیان مباحث کلی در آن پرهیز شده است.  

بندي قطعات با دو رویکرد متفاوت مواجه هستیم. در اولین مورد هر سند یا دسته در قسمت دسته

هاي جدیدي افراز اد جدید به تنهایی مورد پردازش قرار گرفته و با انتخاب کلمات کلیدي به دستهاسن

گردند. هاي جدید با موارد قبلی مقایسه شده و موارد مشابه با هم ادغام میگردند، در ادامه دستهمی

در جایگاه خود هاي قبلی است. که هر کدام از این موارد روش دیگر انتساب اسناد جدید به گروه

  کاربرد دارند. 

سازي نمایش شوند. براي مرتببندي شده به کاربر نمایش داده میدر انتها نیز عناوین به صورت دسته

دهی بر حسب آخرین زمان به روز رسانی یا ایجاد بندي و یا اولویتهاي دستهتوان از الگوریتممی

 یا برچسب استفاده نمود. دسته و یا بر حسب تعداد قطعات مرتبط با هر دسته

  بندمعرفی موتورهاي دسته 2- 4- 2

هاي به کار رفته در آنها از بند معروف به همراه الگوریتم)، شامل موتورهاي دسته9-2در ادامه جدول (

آورده شده است (به غیر از موارد مشخص شده). در این بخش تنها به ذکر موتورهاي با  [20]مرجع 

ایم، چرا که در این موارد هیچ کتفا کرده و از موارد تجاري صرف نظر کردهبیشینه علمی پژوهشی ا



٥٥ 
 

گونه معیاري براي مقایسه و ارزیابی نهایی وجود ندارد. هرچند به دلیل اهمیت و اعتبار باالیی که 

ایم. در ادامه شرح مختصري از نحوه عملکرد دارد، در انتها به آن نیز اشاره نموده vivisimoموتور 

) نمایش 7-2نیز در شکل ( carrot2چند موتور به عنوان نمونه آورده شده و تصویري از خروجی 

داده شده است. باید به این موضوع توجه داشت که تمام موتورهاي زیر بر اساس درخواست کاربر و 

  کنند. وجو عمل میورود کلمه پرس

System name  
    (Alg. alias)  Year  Text 

features  
Cluster 
labels  

Clustering 
method  

On-
line 
demo  

Cluster 
structure  

Grouper (STC)  1998  
Single 
words, 
phrases  

phrases  STC  Yes 
(dead)  Flat  

Lassi  2000  Lexical 
affinities  

Lexical 
affinities  AHC  No  Hieiarchy  

CIIRarchies  2001  Single words  Word 
sets  

Graph 
analysis  

Yes 
(dead)  Hieiarchy  

WICE(SHOC)  2002  
Single 
words, 
phrases  

Phrases  SHOC  Yes 
(dead)  Hieiarchy  

Carrot2 (Lingo)  2003  Frequent 
phrases  Phrases  Lingo  Yes  Flat  

WebCat  2003  Single words  Words  k-Means  Yes 
(dead)  Flat  

AOSearch  2004  Single words  Word 
sets  AHC  Yes 

(dead)  Hieiarchy  

SnakeT [48]  2004  Approximate 
sentences  phrases  

Approx. 
sent. 
coverage  

Yes 
(dead)  Hieiarchy  

EigenCluster  2005  Single words  
3 salient 
terms  

Divide 
merge  No  Flat  

WhatsOnWeb  2006  Single words  phrases  Edge 
connectivity  No  Graph  

NeSReC[49]  2006  
Single 
words, 
phrases  

phrases  STC  No  Hieiarchy  

  [20]بندي نتایج جستجو هاي پژوهشی دستهاي از سیستم): خالصه9- 2جدول(
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Grouper  
باشد می HuskySearchگانه بند اسناد در سرویس جستجوگر چنداین موتور جستجوگر رابط دسته

، نتایج مورد نظر را از چندین موتور HuskySearchسازي شده است. پیاده 1995که در سال 

بند دریافت توسط روش دسته، نتایج را به محض Grouperجستجو گر معروف دریافت کرده و 

نماید. در ادامه رابط کاربري این سیستم به صورت خالصه بندي می) دستهSTCدرخت پسوندي (

تواند در این مرحله گردد. کاربر میشرح داده شده است. کار با ورود درخواست توسط کاربر آغاز می

کلمات مجزا و ..) و همچنین تعداد  نحوه برخورد با درخواست خود را مشخص نموده (به عنوان عبارت،

) 200-10و میزان شرکت پذیري هر کدام از موتورهاي جستجوگر پایه و تعداد نهایی نتایج جستجو (

 1000الی  70موتور استفاده کرده و متعاقبا بین  10را تعیین نماید. به صورت پیش فرض سیستم از 

هاي از آن نتایج اصلی در قالب تعداد دستهکند. پس سند را پس از حذف اسناد مشابه دریافت می

ها در یک جدول بزرگ نشان شود. دستهیافته شده و اسناد مرتبط با آنها در صفحه نمایش داده می

ها دهد. دستهاي سند به خود اختصاص میداده شده و هر دسته یک ردیف مجزا را به همراه خالصه

شوند. خالصه هر دسته شامل سایز آن واست مرتب میبر اساس میزان ارتباط تخمین زده شده با درخ

کند براي انتقال بهینه محتواي دسته عبارات مشترك میان اسناد و (تعداد اسناد) بوده و تالش می

عناوین نمونه را به نمایش گذارد. اعدادي که در پرانتز مقابل هر عبارت آورده شده است نمایانگر 

  .[50] باشندآن عبارت خاص می درصد اسنادي از دسته است که شامل

WICE (SHOC)  
در  59بند آنالین سلسله مراتبی مفهومیاز الگوریتمی به نام دسته 58بند اطالعات وبموتور خوشه

هاي ها را اداره کرده و با موفقیت با سیستمسیستم خود استفاده نموده است که به صورت محلی داده

وندي به جاي درخت پسوندي براي از ساختار آرایه پس آید. براي این کارآلفابت بزرگ کنار می

  .[51]استخراج تعداد تکرار عبارات استفاده شده است

                                                 
٥٨ Web Iinformation Clustering Engine 
٥٩ Semantic Hierarchical Online Clustering 
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WebCAT  
 kmeansمعرفی  شده است، استفاده از نوعی الگوریتم  2003مبناي اصلی این روش که در سال 

هاي داده توسعه ر با پایگاهباشد. الگوریتم در اصل براي کاشده میبنديهاي طبقهبندي دادهبراي دسته

داده شده است و در آن از پردازش تعاملی و تعاریف دقیق از تشابه/ عدم تشابه  میان اسناد به کمک 

 ،کلمات طبقه بندي شده استفاده شده است. پیچیدگی زمانی این الگوریتم نسبت به تعداد اسناد

  .[52]خطی بوده و داراي تعداد تکرار ثابت است

SnakeT  
باشد. ویژگی جالب آن ایجاد بند و الگوریتم مورد استفاده در موتور مینام متعلق به سیستم دسته این

هایی است که احتماال با یکدیگر همپوشانی دارند. این سیستم ویژگی جدیدي سلسله مراتبی از پوشه

به نام جمالت تقریبی  شامل عبارات غیر پیوسته (جمالت تشکیل شده از عباراتی هستند که در میان 

آنها فاصله وجود دارد) را معرفی نموده است. پیچیدگی زمانی این الگوریتم برابر با 

O(nlog2n+mlog2mp)  ت که در آن اسn, m, p  به ترتیب از چپ به راست نمایانگر تعداد

  .[53]ها استها و تعداد لیبلاسناد، تعداد ویژگی

Carrot2  

بندي نتایج جستجو از معرفی شده و ترکیبی از چندین الگوریتم دسته 2003این سیستم در سال 

نظریه کلونی مورچگان) و بندي مبتنی بر هوش ازدحامی (بر مبناي ، ، دستهSTC ،Lingoجمله 

به عنوان  SVDاستفاده از تکنیک  Lingoباشد. اساس کار هاي ساده سلسله مراتبی میتکنیک

ها است. این موتور اغلب تمایل به ایجاد تعداد پوشه بیش از تعداد اي براي ایجاد خوشهمکانیزم اولیه

ایی سیستم است. ازطرف دیگر این کل قطعات دارد که نتیجه آن تاثیر منفی بر روي قابلیت و کار

نبوده و هر کدام را به عنوان یک  "دانش و کشف دانش"هاي مشابه مانند سیستم قادر به ادغام لیبل

گیرد و این مسئله به صورت سلسله مراتبی اطالعات اضافی هنگام مرور نتایج دسته منفرد در نظر می

  . [20]آوردبه وجود می
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  Iranدر مورد درخواست  carrot2): تصویري از خروجی موتور دسته بند 7-2شکل(

}/.org/stable/search2http://search.carrot {  
  

- اي، دایرهایش خروجی به سه شیوه متفاوت پوشهگردد، نم) مشاهده می7- 2گونه که در شکل (همان

شناسی، دیدي عینی از نتایج دید زیباییبر اي و ساختار  درختی فوم آورده شده است. این کار عالوه 

ال در مورد آخر هر چه قسمت رنگی مختص به یک دسته بزرگتر ثبه کاربر خواهد داد. به عنوان م

و وسعت داده باالتري را پوشش داده است. در نتیجه کاربر به ت آن نیز بیشتر بوده یشک اهمباشد، بی

تواند عناوین مهم و مورد عالقه خود را شناسایی نموده و با مراجعه مستقیم به آنها در زمان آسانی می

  جویی نماید.خود صرفه

Vivisimo  
شده اما از اي آورده نآخرین موتور مورد بحث، یک مورد تجاري است که هر چند در جدول مقایسه

 Northernبند تجاري به نام باشد. به احتمال زیاد اولین موتور خوشهکارایی باالیی برخوردار می

Light  شده بوده و باشد. این موتور شامل تعدادي دسته از پیش تعیینمی 1990متعلق به اواخر دهه

فقیت بزرگ دیگر در این زمینه د. مووشها انتساب داده مینتایج به دست آمده به هرکدام از این دسته

شوند. ها و لیبل آنها به صورت اتوماتیک استخراج و  تولید میاست که در آن دسته vivisimoموتور 

هاي مالی این موتور توسط محققان دپارتمان کامپیوتر دانشگاه کارنگی ملون زیر نظر و تحت حمایت

http://search.carrot
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جایزه  2003الی  2001هاي وتور در سالتاسیس شده است. این م 2000بنیاد ملی علوم  در سال 

به خود اختصاص داده بود.  Search Engine Watchبهترین موتور جستجوگر چندگانه را توسط 

بند خوب، یک سیستم دسته"اساس کار بر مبناي نظریه قدیمی هوش مصنوعی مبنی بر اینکه 

-است. نرم افزارهاي دسته گذاري شدهپایه "سیستمی است که داراي توضیحات خوب و خوانا باشد

) on-the-flyبندي اسناد و موتور جستجوگر چندگانه به صورت اتوماتیک نتایج را به محض دریافت (

دهند. سرعت این موتور با استفاده از مزایاي استانداردهاي هاي سلسله مراتبی قرار میدرون دسته

XML  وXSL گیرد. تا جایی که از ساختاري مدرن بهره میvivisimo  قابلیت رسیدگی به

اطالعات ترابایتی با حداقل هزینه زیر ساختی نسبت به موارد مشابه در بازار تجاري را دارد.  از دیگر 

 .[20]اشاره نمودMooter وWebClust, KartOOتوان به هاي تجاري میسیستم

  بند وببندي اسناد در مقابل موتورهاي دستهسیستم دسته 3- 4- 2

هاي مدیریت پایگاه داده و سازماندهی صفحات وب بندي براي استفاده در سیستماي دستههالگوریتم

  اند. در موتورهاي جستجو توسعه داده شده

بندي اسناد هاي مشابه تطابق دارند، عمل دستهبا توجه به اینکه اسناد مرتبط با یکدیگر، با درخواست

بندي اسناد صورت گرفته است. بر این اساس اسناد هدر وب به منزله بهبود اثربخشی و کارایی در رتب

هاي هاي با بیشترین میزان تشابه به عنوان خروجی در رتبهبندي شده و گروههاي مجزا دستهبه گروه

بند اسناد به کاربر این اجازه شود. موتورهاي دستهباالتر به صورت سلسله مراتبی به کاربر ارائه داده می

هاي مورد نظرش را انتخاب نموده و به مطالعه  آن بپردازد. ورودي این دسته دهند که تنهارا می

، عنوان،تاریخ، سایت URLسیستم عبارت است از تعدادي نتیجه برگشته از موتورهاي جستجو شامل 

دهد) و خروجی آن منبع و قطعه متنی (متنی کوتاه که به صورت خالصه محتواي سند را نشان می

هاي مسطح مانند یا پارتیشنمراتبی، درختشده در ساختاري سلسلهگذاريه لیبلنمایش تعدادي دست

  ها آورد شده است.هاي میان این سیستم) عمده تفاوت10- 2است. در جدول (
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Clustering 
type  

Cluster 
label  

Cluster 
computation  Input data  Cluster 

intersection  GUI  

Search results 
clustering  

Pre 
Defined Online  Snippets  Overlapping  Yes  

Document 
clustering  Centroid  Offline  Documents  Disjoint  No  

  [54]هاي عمومی و سنتی متون بنديبندي نتایج جستجو در مقابل دسته): دسته10- 2جدول(
 

دهد. هاي عمومی و سنتی متون و اسناد وب را نشان میبندهاي کلی میان دسته جدول فوق تفاوت

بندي عناوین کتب درون یک کتابخانه بند عمومی به عنوان مثال سیستم دستهمنظور از دسته

گردد اي نماینده اعضا مجموعه محسوب میالکترونیک  می باشد. برچسب اصلی هر دسته که به گونه

ل یک عبارت، لغت و یا توصیفی به زبان طبیعی گفتاري در اسناد وب، نوعی برچسب مفهومی شام

بندي متون اغلب از یک ویژگی آماري مانند میانگین نمایش هاي دستهاست در حالی که در سیستم

هاي اول اهمیت گردد در نتیجه خوانایی و قابلیت درك برچسب در سیستمعددي مفاهیم استفاده می

شدن یک سند جدید به اسناد در وب، برچسب همچنان صورت اضافهباالتري دارند. به همین دلیل در 

هاي دسته هرچند بسیار کم و هاي متنی، میانگین دادهماند اما در سیستمبدون تغییر باقی می

ها از پیش در یک پایگاه ذخیره شده و براي هاي عمومی دادهیابد. در سیستمنامحدودتغییر می

ی که اسناد وب در هر لحظه بنا به درخواست کاربر و یا گذر زمان به اند در حالپردازش آماده گشته

- صورت مداوم و پیوسته تغییر کرده و باید عملیات به صورت آنالین بر روي آنها صورت گیرد. نوع داده

هاي مورد پردازش نیز در وب، قطعات بدست آمده از موتورهاي جستجوگر است که اغلب شامل 

بندي که در دستهسایت مرجع است. در حالی، تعداد تگ معنایی، آدرس و وباي کوتاهعنوان، خالصه

هاي نهایی در کنیم. تعداد دستهمتون از کل متن و محتواي موجود که اغلب طوالنی است، استفاده می

متون مشخص بوده و تنها باید انتساب اسناد به گروه ها صورت گیرد ولی در وب این تعداد نامشخص 

تواند در زمان واحد به بیش از یک گروه با درصدهاي متفاوت تعلق داشته باشد. در داده می بوده و هر

عات و نمایش خروجی و به هاي وب نیاز به یک واسط کاربري براي دریافت اطالنهایت براي سیستم
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اي به منزله سهولت یندي متون انتساب دادهصورت کلی تعامل با کاربر وجود دارد ولی در دسته

  دسترسی خود سیستم بوده و نهایتا نیاز به یک صفحه براي نمایش اطالعات داریم.

  بنديارزیابی عملکرد موتورهاي دسته 4- 4- 2

هاي سیستم هاي بازیابی اطالعات وجود دارد که عبارتند از: معیار کلی براي ارزیابی عملکرد سیستم 6

. از آنجا 65و فرمت خروجی 64تالش کاربر، 63، زمان پاسخ62، دقت 61، فراخوانی60پوشانندگی درخواست

اند بسیاري از آنها ارزش خود را تا حدي کاهش معرفی گشته  [55] 1973که این معیارها در سال 

اند، به عنوان مثال میزان تالش کاربر براي دسترسی به نتایج و ارسال درخواست خود با توجه به داده

هاي کنونی مورد استفاده اما همچنان براي سیستمطراحی رابط گرافیکی بسیار کاهش یافته است، 

  .[54]هاي زیر نیز بسیار اهمیت داردگیرد. اما در عین حال توجه به جنبهقرار می

ها و شود، شاخص نتایج به کمک رباتزمانی که یک درخواست ایجاد می هاي وب:ترکیب شاخص

هاي وب تاثیر مهمی بر کیب شاخصگردد نه توسط خود صفحات. در نتیجه ترها ایجاد میعنکبوت

  عملکرد موتور جستجو دارد.

سه جزء کلی وجود دارد که در ساختار آرایش شاخص وب اهمیت دارد که عبارتند از پوشش وب، 

گذاري (به عنوان مثال عناوین به انضمام چند خط اول، یا کل هاي شاخصرسانی و بخشروززمان به

سازي کل متن لزوما به پوشش بزرگتر، به روز رسانی مکرر و نمایهصفحه وب).  از سوي دیگر محدوده 

  معنی بهتر بودن موتور جستجوگر نیست.

موتور جستجوگر باید امکانات اساسی که کاربر با آنها آشنایی دارد را داشته باشد  هاي جستجو:قابلیت

از (محدودیت تعداد که شامل عبارات منطقی بولین، جستجو عبارت، اختصارات و تسهیالت محدود س

  و حجم اطالعات) باشد. 

                                                 
٦٠ Coverage 
٦١ Recall 
٦٢ Precision 
٦٣ Response time 
٦٤ User effort 
٦٥ Form of output 
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: این عملکرد به صورت سنتی شامل سه پارامتر دقت، فراخوانی و زمان پاسخ عملکرد میزان بازیابی

 باشد.می

دهیم، و مجموعه اسناد بازیابی نشان می {Relevant}جو را با مجموعه اسناد مرتبط با یک پرس و

-هیم.  مجموعه اسنادي که هم مرتبط هستند و هم بازیابی شدهدنشان می {Retrieved}شده را با 

  . شوندنشان داده می  {Relevant}∩{Retrieved} اند با 

  دو مقیاس اصلی براي تشخیص کیفیت بازیابی متن وجود دارد: 

هاي پاسخ وجو مرتبط هستند (براي مثالپرس هدقت: در صد اسناد بازیابی شده که در واقع ب •

 ) »درست«

                 )2 -4                      (}{Re
}{Re}{Re

trieved
trievedlevant

precision
∩

= 

 . اندوجو مرتبط هستند و در واقع بازیابی شدهپرس هب: در صد اسنادي که فراخوانی  •

                 )2 -5                      (
}{Re

}{Re}{Re
trieved

trievedlevant
recall

∪
= 

  گردد.روش فوق بوده و به صورت زیر محاسبه می: که ترکیبی از دو Fمعیار  •

 −       = 2 ∗       ∗                  +                           (6 − 2) 

این جزء ارزیابی باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد. یکی از موارد تعداد  فرمت و شماي خروجی:

  خروجی  و دیگري توجه به محتواي حقیقی خروجی است.هاي گزینه

: این گزینه بیشترین ارتباط را با نحوه آماده سازي مستندات و رابط کاربري تهیه شده تالش کاربر

دارد. از آنجا که تعداد بسیار زیادي موتور جستجوگر وجود دارد، باید به میزان سهولت کار براي کاربر 

  بیشتر آن توجه نمود. به منزله جذاب نمودن هرچه
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  بندي اسناد خبري در وبدسته 5- 2

اي اخبار در بستر وب در رسانی ثانیهروزبا توجه به ماهیت پویاي اطالعات در صنعت خبرگزاري و به

ساعات مختلف شبانه روز و همچنین عدم تطابق زمانی در مناطق مختلف جغرافیایی، نیاز به مراجعه 

شدن از جدیدترین اخبار وجود دارد. از سمت دیگر به دلیل عدم امکان براي مطلعها سایتمکرر به وب

هاي خبري معتبر در آوري اخبار در ایام تعطیالت و ساعات غیر اداري و وجود تعداد زیاد سازمانجمع

  رسد. جهان، طراحی سیستمی اتوماتیک براي این منظور الزم به نظر می

خبار ضد و نقیض بسیاري هستیم و متاسفانه به دلیل گستردگی شبکه در برخی موارد شاهد انتشار ا

نت و دسترسی تمام افراد به آن، امکان نظارت مراجع اجرایی بر روي تمام موارد وجود ندارد، لذا باید 

دهی به اخبار تعبیه گردد. از طرف دیگر در بسیاري موارد مشاهده سیستمی جهت تطبیق و ارزش

سازي بیشتر خبر از نتشر شده مکمل اخبار قدیمی بوده و باید به منظور شفافگردد که اخبار ممی

  بندي آنها استفاده نمود.ترکیب، ادغام و نهایتا جمع

توان این چنین بیان نمود که تضاد عمیقی میان حجم اخبار و رشد سریع منابع قابل در نتیجه می

اطالعات به شبکه و توان، زمان و ساعات کاري جستجو و عدم توانایی در کنترل و زمانبندي ورود این 

بندي سازي سیستمی براي دستهنیروي انسانی وجود دارد و براي مقابله با آن نیاز به طراحی و پیاده

اخبار انتشار یافته در وب وجود دارد. در این بخش به صورت خاص اسناد خبري را تحلیل و آنالیز 

بندي قطعات خبري به دست آمده از موتورهاي جستجو ستهکرده و قصد طراحی سیستمی به منزله د

هاي دولتی به ها و سازمانچندگانه داریم. بیشترین کاربرد این طرح، استفاده از آن در خبرگزاري

ها در زمان و اعتبار دسترسی و بازپخش اخبار و منزله ایجاد مزیت رقابتی در میان دیگر سازمان

توان از ه به نمودار خبري مختص سازمان است، هر چند در ادامه میبندي بدون ناظر آنها بستدسته

  سازي اسناد خبري براي کاربران این صفحات نیز استفاده نمود. این روش به منزله شخصی
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  تفاوت اسناد وب و اسناد خبري 1- 5- 2

متنی است با بندي اسناد هاي دستهبندي اسناد و نتایج حاصل از جستجو در وب یکی از شاخهدسته

بینی صفحات مواجهیم.  عالوه بر این تفاوت که در وب با حجم باال و غیر قابل کنترل، نظارت و پیش

اینکه احتمال تکراري بودن محتواي صفحات یا تکرار محتواي یک سند در وب وجود دارد، از سمت 

موجود در صفحات وب دیگر با تغییر مداوم مفهوم و متن درون صفحات وب مواجه هستیم. داده هاي 

اغلب به صورت بدون ساختار بوده و از ناهمگونی باالیی برخوردار بوده و در اکثر موارد شامل اطالعات 

  باشند.اي، ابر اطالعات و ... میاضافی بسیاري مانند اتصاالت درون و برون صفحه

ازش باال، قابلیت هایی با سرعت پردبندي وب به سیستمهاي دستهتمسبنا به دالیل فوق در سی

تعداد دسته اولیه به ازاء هر پذیري در مقابل تغییرات مداوم محتوا و کاربرگرا نیازمندیم. انعطاف

. خبرگزاري ثابت است، حال آنکه هیچ استاندارد کلی که تمام موسسات از آن پیروي کنند وجود ندارد

بدلیل اهمیت اعتبار و صحت اخبار  تواند در چندین حوزه تاثیرگذار باشد.از طرف دیگر هر خبر می

هاي پر بازدید و هر چند تعیین و ردگیري سایت ،هاي معتبر مراجعه نمودانتشاري، تنها باید به سایت

 پذیر است. معتبر ثانویه و افزودن آنها به سیستم نیز امکان

ت هر عنوان خبري مربوط به یک شخصیت، مکان و زمان به خصوص است که این موضوع اهمی

کند، از طرف دیگر هر حادثه بالفاصله پس از به وقوع را بیشتر می 66هاي اسمیتشخیص موجودیت

یابد (حجم اخبار مشابه در بازه زمانی کوتاه) و در اکثر ها انتشار میپیوستن توسط اکثر خبرگزاري

 شود.موارد از نوع نوشتار رسمی (زبان و قواعد) استفاده می

  

  

  

  

                                                 
٦٦ Name Entities 
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  موجود در وبهاي چالش 2- 5- 2

هاي اولیه معتبر) انجام گیرد. وجود براي انتشار اخبار صحیح باید اعتبار سنجی (به کمک سایت

ساعته اخبار بدلیل  24هاي جغرافیاي متفاوت و عدم امکان پوشش اختالف زمانی بدلیل موقعیت

ترین زمان امکان دسترسی دستی به اخبار دقیق در کوتاه  ،ساعت کاري و نیرو و توان محدود انسانی

برخی  مدیران را با چالش مواجه سازد. ،تواند در اخذ تصمیماتسازد که این امر میممکن را دشوار می

  اند.هاي موجود در این زمینه در زیر لیست شدهترین چالشاز مهم

 تطبیق اخبار و اعتبار سنجی •

 محدود نیروي انسانیتوان، زمان و ساعات کار  •

 اطالع دقیق و سریع از اخبار جهت اخذ تصمیم •

 هاي غیر مشابهعدم وجود استاندارد خبري و وجود شاخه •

 پراکندگی زمانی بدلیل تفاوت در مختصات جغرافیایی و میزان تاثیر پذیري •

  هاي متفاوتبررسی دیدگاه 3- 5- 2

  ایجاد فضایی براي تشخیص گروه خبر

هاي ارزشمند بندي اخبار تعریف یک چارت سازمانی دقیق به همراه موجودیتدستهاولین دیدگاه در 

توان با وارد نمودن متن و عنوان خبر میزان تعلق آن به ها است. بدین صورت میدر هر کدام از دسته

) 8-2نتیجه این رویکرد در شکل (هاي مختلف استاندارد و از پیش تعین شده را تشخیص داد. گروه

 شده است. آورده
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 : ایجاد فضایی براي تشخیص گروه خبر توسط موتور دسته بند نتایج)8-2شکل(

 چپ: عنوان یا متن خبري ورودي، راست: دسته هاي متعلق به خبر و درصد تعلق
}http://showroom.daedalus.es/{  

  

  بندي موضوعات خبري دسته

بندي موضوعات خبري به عناوین داغ و جدید روز، عناوین پر هاي مطرح دستهیکی دیگر از دیدگاه

بازدید، عناوین اخیر و ... است که در این موارد بیشترین پردازش و آنالیز بر روي اطالعات اضافی خبر 

کلیک، آنالیز لینک هاي درونی و بیرونی و ...) بوده و کمتر به مفاهیم و محتویات  (زمان انتشار، تعداد

کار  yahoo newsو  google newsهاي زیادي مانند شود. در این زمینه سایتخبر پرداخته می

این نمونه  بندي شده و آسان در اختیار کاربر قرار دهد.تواند دیدي دستهاند. اما این شیوه نیز نمیکرده

 ) نمایش داده شده است.9- 2نیز بیان شده و در شکل ( [54]در مرجع 

 
  نتایج : دسته بندي موضوعات خبري توسط موتور دسته بند)9-2شکل(

}http://news.google.com/{  
 

http://showroom.daedalus.es/
http://news.google.com/
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  ایجاد و ردیابی جریان خبري 

اي عبارات تمایل دارند از امور جاري سر در بیاورند. جستجو کلمهدر اغلب موارد مردم عالوه بر 

 "جریانات خبري"یکپارچه سازي اطالعات جامع در مورد موضوعات خبري امري الزم است که آنرا 

دها و نظرات مختلف پیرامون آن است. به قزمینه، تاریخچه، پیشبرد جریانات، ننامیم و شامل پسمی

ها و مراجعه به بایگانی و آرشیو خبري ویرایشگران خبري در خبرگزاري طور سنتی این کار توسط

گیرد که بسیار زمانبر بوده و امکان بروز بودن و دسترسی آنی به آنها وجود ندارد. نمونه یک صورت می

 ) آورده شده است.10- 2جریان خبري در شکل (

پردازد. به عنوان مثال مانی طوالنی میاین کار به ایجاد یک تاریخچه غیر مدون از اخبارها در بازه ز

ها هنوز به تمامی جزئیات و اخبار مربوط به مسابقات المپیک لندن از روز نخست تا امروز. این سیستم

به آن  [58 ,57] هاي علمیصورت عمومی قابل استفاده نبوده و در حال حاضر به صورت پژوهش

   شود.پرداخته می

  
 [58]ایجاد جریان خبري توسط موتور دسته بند نتایج   )10-2شکل(
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  فصل سوم: مروري بر تحقیقات
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  مقدمه 1- 3

 .پردازیممی بحث مورد هايحوزه در شده انجام هايپژوهش از ايمجموعه معرفی به فصل این در

متون، موتورهاي  بنديدسته و پردازش زمینه در گرفته صورت مطالعات از شماري منظور، بدین

خواهیم نمود. الزم به ذکر است که در این بخش  را معرفی جستجوگر و دیگر فیلدهاي مرتبط با پروژه

- اند، چشمهایی که در فصل قبل بیان گشتهها و الگوریتمگویی عملکرد روشاز بیان جزئیات و دوباره

  پوشی کرده و تنها به بیان کلیات خواهیم پرداخت. 

 137هاي دریافتی در سامانه بندي نامهتکنیک خوشه بندي با نظارت براي دسته نحوه استفاده از

بندي ] شرح داده شده است، که در آن به کمک الگوریتم بیزین عمل دسته26در [ شهرداري تهران

 رمتف بهآنها  تبدیل منظور به خام هايپردازش دادهصورت گرفته است. در این پروژه بعد از پیش

هاي فارسی ارسالی از طرف شهروندان از طریق موبایل و وزندهی به عبارات، پیام آموزش براي مناسب

  اند. هاي از پیش تعیین شده نسبت داده شدهبه گروه

فارسی استفاده شده  کلمات کلیدي اسناد استخراج براي ترکیبی، آماري ] از یک روش30در مقاله [

مختلف  کلمات براي آماري هاي مورد نیاز ویژگیهايپردازشاعمال پیشاست. در این روش پس از 

-می انتخاب محتمل، کلمات کلیدي فازي، قواعد اعمال و سازيفازي از استفاده با و شده محاسبه

تکرار  کلمات با محتمل، کلیدي کلمات پسین و پیشین 4 رخداد همزمان محاسبه بعدي گامشوند.

 همزمان در ادامه با اعمال حد آستانه مشخص وفقی روي رخداد .است سند جمالت در 5 شونده،

  شوند.اي تشخیص داده میکلمه دو عبارات کلمات،

اند)، شده پخش سها کال کلیه اسناد کلیه در که در این پروژه بر روي سه گروه کلمه عمومی (کلماتی

سها) و  کال سایر کم در فراوانی کالس و یک اسناد کلیه در فقط زیاد با فراوانی کلمه خاص (کلماتی

کلمات کلیدي (عبارت یا کلمه مهم و داراي فراوانی زیاد در سند خاص) مانور زیادي داده شده است. 

  دهی متنوعی نیز در سه گروه کلمه فوق استفاده شده است.هاي وزنبه همین منوال از روش
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 کارآمد بنديطبقه منظور به فارسی، مستندات کلیدي کلمات با هدف یافتن و استخراج ]44[مقاله 

یابی و خالصه سازي اسناد پرداخته است. پس جستجو به ترکیب چند تکنیک ریشه موتورهاي در آنها

جمله امتیاز  از ورود هر متن عملیات حذف وندها و کلمات اضافه و افعال صورت گرفته و به هر

هاي جانبی کلمات به کمک دیکشنري معنا و تعمیمشود. سپس به حذف کلمات هممشخصی داده می

اي مشخص میزان شود. در تعریف فاکتور اهمیت براي کلمات با در نظر گرفتن محدودهپرداخته می

تکرار بین حد فرکانس پایین و باال بر اساس تعداد کلمات موجود در متن را محاسبه نموده و منبع 

ر کلمه توسط حاصل ضرب فرکانس تکرار کنیم. در نهایت درجه اهمیت هکلمات مهم را ایجاد می

شود. در مرحله بعد به منزله یافتن کلمه در سند در تعداد جمالت شامل کلمه در سند محاسبه می

 پیدا را جمله در بخش فاکتور اهمیت جمله، با تعیین حدي به عنوان حداکثر فاصله دو کلمه مهم، یک

سپس  .اندشده جدا ندارد، قرار بینشان غیرمهم کلمهLاز  بیش که مهمی کلمات وسیله به که کندمی

 موجود کلمات کل تعداد بر را تعداد این جذر و شمرده را بخش این در موجود مهم کلمات تعداد

آورد. بعد از آن به حذف کلمات هم تقسیم نموده و فاکتور اهمیت جمله را بدست می بخش درآن

شود که نتیجه آن همگونی و ساده جایگزین پرداخته مینامه و انتخاب کلمه معنی با استفاده از لغت

گروه و مقایسه آن با روش  5متن غیر استاندارد در  100باشد. در این پروژه از تعداد سازي متون می

  سنتی و دستی استفاده شده است.

به مدیریت  Altavista هاي خبري توسطآوري تکه] با گرفتن در خواست از کاربر، جمع49مقاله [

نتایج جستجو به منزله جلوگیري از مشاهده نتایج تکراري توسط کاربر پرداخته و در نهایت بر مبناي 

دهد. در این روش پس از دریافت نتایج اولیه از موتور گذاري، عمل دسته بندي را انجام میلیبل

بندي در نهایت حاصل دسته ها پرداخته وبندي عنوانجستجوگر به استخراج عناوین کاندید و اولویت

یابی و همچنین عناوین با کمتر از طول شود. تمام کلمات غیر مهم بدون نیاز به ریشهنمایش داده می

گردد. در عنوان برتر انتخاب می اسناد خبري،بندي عناوین کاندید از ریزکلمه حذف گشته و با درجه 3
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-هاي انتخابی استفاده مییان متون، از تشابه لیبلبندي به جاي استفاده از تشابه منتیجه عمل دسته

 کند.

در اخبار  SVMبندي موارد مشابه  به کمک روش ] رویکردي جدید در یافتن و دسته56در مرجع [

ها و اعتبار سنجی سایتفارسی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که مطالعه اخبار مشابه در وب

بندي براي این منابع در نظر گرفته شده و از عنوان ر است، سیستم دستهآنها براي کاربران بسیار زمانب

و توضیحات اخبار براي دسته بندي استفاده شده است. در نتیجه در پایگاه داده مربوطه آدرس، تاریخ 

سازي آن شود. مرحله اول پروژه به استخراج ویژگی متن یک خبر و ذخیرهو کلمات کلیدي ذخیره می

هاي مشخص له دوم به استخراج اخبار مشابه بر اساس ویژگیحاده محلی پرداخته و مردر پایگاه د

پردازد. این پروژه بر مبناي درخواست کاربر بوده و عمل پاالیش و حذف شده در دیگر صفحات می

کلمات عمومی در آن به دو صورت آفالین هنگام پویش اخبار از صفحات وب و آنالین به معناي حذف 

گیرد. در مورد پیدا کردن قطعات مشابه اضافی در هنگام دریافت درخواست کاربر صورت میکلمات 

اخبار نیز اولویت بندي قطعات اخبار به صورت تشابه کامل با تمام کلمات درخواست، تشابه با تعداد 

  گیرد.کلمات منهاي یک و ... انجام می

دارند از امور جاري با خبر شوند. یکپارچه سازي اي، تمایل در اغلب موارد مردم عالوه بر جستجو کلمه

نامیم و شامل پس می "جریانات خبري"اطالعات جامع در مورد موضوعات خبري امري است که آنرا 

] به آن 58دها و نظرات مختلف پیرامون موضوع بوده و مقاله [قزمینه، تاریخچه، پیشبرد جریانات، ن

ها و مراجعه به بایگانی ط ویرایشگران خبري در خبرگزاريپرداخته است. به طور سنتی این کار توس

اي تشخیص موضوع، ردیابی خبر و ادغام موضوعات گیرد. در این مقاله الگوریتم سه مرحلهصورت می

با یکدیگر، براي ایجاد روند جریانات اخبار در وب پیشنهاد شده است. این سیستم چندین جریان 

دهد که پرسیدن آنها را پوشش می  "69چه خبر"و  "68برهاي داغخ"، "67خبرهاي تازه "خبري شامل 

                                                 
٦٧ What’s new 
٦٨ What’s hot 
٦٩ What’s going on 
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عناوین خبري اصوال براي چند  اي در موتورهاي جستجو نخواهد داشت.به صورت درخواست نتیجه

دهند، در حالی که جریانات روز اهمیت داشته و سپس در مدتی کوتاه ارزش خود را از دست می

  .شوندداشته و به رکوردهاي قابل توجهی تبدیل می تري پایداريخبري در مدت زمان طوالنی

بندي اتوماتیک اسناد به زبان هاي مختلف یادگیري ماشین براي دسته] به بررسی روش59مقاله [

را با یکدیگر مقایسه نموده است. در این مقاله نیز پس از  KNNو  SVMفارسی پرداخته و دو روش 

،  کلمات مهم انتخاب TFDRFو  TFIDFها به روش هانجام پیش پردازش و ایندکس گذاري داد

دسته مجزا جهت آموزش و تست سیستم  8سند موجود در همشهري متعلق به  800از  .اندشده

 KNNو در روش  polynomialبا کرنل  SVMبهترین نتیجه در روش  .استفاده شده است

این مفاله بیشتر بر مبناي تشخیص داده شده است.  Cosineمجاورت یک همسایه با معیار شباهت 

 ها و توجه به ساختار کلمات در زبان فارسی عمل نموده است.مقایسه روش

هاي ] کار استخراج کلمات کلیدي بر روي جمالت و عبارات غیر رسمی موجود در شبکه60در مقاله [

هاي کاربران است. این ریز اسناد اغلب شامل مندياجتماعی به منزله مدیریت تبلیغات و عالقه

مجموعه کلمات بیانگر وضعیت، عالیق و اخبار شخصی براي ارائه به دوستان است. به دلیل طول کوتاه 

است، در نتیجه این تعداد تکرار کم، فرکانس کارایی مناسبی ندارد. در این روش  1برابر با  TFاغلب 

عبارت، طول عبارت، تعداد کل کلمات و ارزش کلمه، بر حسب تمرکز بر روي موقعیت نسبی کلمه در 

نوع نوشتار کلمه با حروف بزرگ یا کوچک است. در نهایت کلمات با امتیاز باالتر از حد آستانه 

 "فیس بوك"عبارت موجود در شبکه اجتماعی  1830شوند. در این پروژه از مشخص، انتخاب می

  استفاده شده است.

 پیشنهاد شده و دلیل K-NNالگوریتم  از استفاده با فارسی اسناد بندتهدس یک ]61[ مرجع در

 در. گشته است عنوان انگلیسی زبان در مشابه اسناد بنديدسته در زیاد موفقیت نیز آن از استفاده

 داده عنوان به جم،و جام ایران آنالین هايروزنامه از برگرفته فارسی متن 540 از الگوریتم پیشنهادي،

 پیش از دسته 6 در متنها .است شده استفاده آزمایشی داده عنوان به مشابه متن 60 از و آموزشی



٧٣ 
 

 هر در هاخصیصه فرکانس از وسیله برداري به که اسناد مشابهت گیرياندازه و گرفته قرار شده تعریف

 ارزیابی براي .است پذیرفته صورت شباهت کسینوسی محاسبه طریق از شوند،می داده نمایش سند

که  است آن از حاکی آمده دست به نتایج و قرار گرفته بررسی مورد یادآوري و دقت میزان کارایی،

K-NN .قادر است با تعداد کم داده آموزشی به خوبی کار نماید  

] معرفی شده که در آن از 62یک روش سریع براي خوشه بندي نتایج جستجوي وب نیز در مقاله [

روشی هوشمند براي بهبود نمایش نتایج جستجو برگشتی از موتورهاي بندي به عنوان خوشه

متن ایجاد شده و -جستجوي وب استفاده شده است. در ابتدا به کمک روش برداري، ماتریس عبارت

گیرد. این پروژه نیز مبتنی بر در نهایت با تکیه بر مفهوم دریافتی از موضوع خوشه بندي صورت می

هر نتیجه  آیند کهر آن اطالعات مورد نیاز از موتورهاي جستجوگر بدست میدرخواست کاربر بوده و د

دهی نهایی جستجو شامل عنوان، توضیحات، خالصه و آدرس با ضرایب اهمیت متفاوت است. وزن

گیرد. در این پروژه به لغات نیز بر اساس محل قرار گرفتن لغت و تعداد دفعات تکرار آنها صورت می

شود که در بخش عنوان یا توضیحات بوده و در بیشتر از دو بخش نتایج ید گفته میکلمه اي لغت کاند

دیده شود. در ادامه مباحث بدست آمده از جستجو خوشه بندي شده به ترتیب تعداد سند موجود در 

شوند. عدم وابستگی به مقادیر آستانه جز هر کدام که نشانگر اهمیت دسته است، نمایش داده می

 گردد.روش محسوب می مزایاي این

- الگوریتم از استفاده سنجی امکان هاي مدارك و بندي نتایج جستجو بر مبناي ویژگی دسته] به 63[

بازآرایی و سازماندهی مدارك همواره  پرداخته است. از آنجا که بندي مختلف در سطح وب هاي خوشه

هاي جو نیز منوط به ویژگیجست ، بازسازي نتایج پذیرد مدرك صورت میهاي هر بر اساس ویژگی

شده بندي  به دو گروه ردیف اول و ردیف دوم دسته در این پروژه هاي مدارك مذکور است. ویژگی

بندي  هاي مطرح براي مدارك و اشاره به این نکته که خوشه. در این مقاله، با اشاره به انواع ویژگیاست

-تالش شده تا فصل مشترك میان این ویژگی ،بندي نتایج جستجوست یکی از روشهاي رایج در دسته

در سطح وب، امکان محدود این در حالی است بندي مشخص گردد.  ها و نیز روشهاي مختلف خوشه
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ساختن نتایج جستجو به تاریخ، عنوان، دامنه، قالب مدرك، در نظر گرفتن پیوندهاي فرامتن در نتایج 

کنون در ابزارهاي بازیابی اطالعات مورد توجه جستجو و نیز حتی جستجو در پی ناشر اثر، همگی تا

بندي نتایج  در نهایت، با توجه به اینکه خوشهبندي. هاي دستهو نه در الگوریتم واقع شده است

جستجو از فناوریهاي نسبتاً رایج در سطوح وب بوده و طراحان موتورهاي جستجو براي بهبود نتایج از 

اي جهت نشان دادن این مهم ، در پروژه مقایسهکنند استفاده نمیاین ویژگیها در بازآرایی نتایج خود 

  صورت گرفته است.

 را ابتدا آیات است قادر کریم قرآن متن خصوصیات به توجه با که نموده ارائه روشی ]،63مرجع [

 وزن به با توجه را هاسوره همه آیات سپس کند، بنديدسته شده تعریف پیش از درون موضوعاتی

مورد استفاده از خانواده  الگوریتم. نماید بنديطبقه هادسته درون موضوع، هر براي آن کلمات

باشد. در این روش براي باال بردن دقت از درخت می TFIDFهاي بیزین بوده و مبتنی بر الگوریتم

ت هاي آزمایشی، یکی از نقاط قوارتباطات و جدول کلمات هم معنی استفاده شده است. تعداد باال داده

 موجود در این پروژه بوده است.

 سیستم این .است شده ارائه فارسی متون خودکار بندي دسته براي جدیدي ] سیستم64مقاله [ در 

 هايداده پردازش با اول مرحله . دربنديمرحله دسته و پردازش مرحله: است اصلی مرحله دو شامل

 کننده مبتنی بنديدسته آموزش براي و شده استخراج کالس هر نماینده هايویژگی بهترین آموزشی

 قادر پشتیبان بردار ماشین بندي،فاز دسته در سپس و شوندمی استفاده پشتیبان بردار ماشین بر

 شده ارائه روش. در دهد نسبت شده داده آموزش هايکالس از به یکی را تست هايداده بود خواهد

 گرفته بهره گنجواژه موجود در معنایی دانش از کننده بنديدسته دقت افزایش براي مقاله در این

 گسترش گنجواژه از استفاده با تواندمی کالس هر مربوط به هايویژگی که ترتیب این بهاست.  شده

 .یابد

بندي نتایج جستجو مبتنی بر درخواست کاربر به منظور افزایش ] الگوریتمی جهت دسته65در مقاله [

کارایی موتورهاي جستجوگر و کاهش تالش کاربر در یافتن نتیجه مورد نظر در لیست نتایج ارائه شده 
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شود، برخی پارامترها مانند است. ابتدا صفحه مرورگر بارگزاري شده و پیشنهادهایی براي کاربر ارائه می

گردد. پس از جوگر براي جستجو، اولویت زبانی، تعداد دسته ها و ... به او پیشنهاد میتعداد موتورجست

بازیابی درخواست کاربر که توسط واسط کاربري مطرح شده است، متن درخواست به یکی از 

موتورهاي جستجو ارجاع داده شده و پس از دریافت نتایج مورد نظر، اسناد به دست آمده از وب 

و الگوریتم  TFIDFدهی شوند. از ترکیب وزنبندي شده نمایش داده مینتایج دستهپردازش شده و 

K-means بندي استفاده شده است.براي امر دسته 

هاي چند عامله در بازیابی اطالعات در وب را بندي معنایی مبتنی بر سیستم] رویکرد دسته66مقاله [

ولیه این روش از آنجا نشات گرفته است که بیشتر رو گرفته است. ایده ابراي بهبود روند جستجو پیش

موتورهاي جستجو سنتی تالشی براي درك مفهوم درخواست ها نکرده و تنها به یافتن عینی (شمول/ 

پردازند. بدین منظور از پایگاه هستی شناسی براي افزودن معنا و  عدم شمول) کلمات و عبارات می

ی کاربر استفاده شده است. در این برنامه از یک سیستم محاسبات زبان شناسی به عبارات درخواست

هاي منفرد و روشهاي شامل چندین عامل اطالعاتی هوشمند متعامل جهت حل مسایلی که موجودیت

آیند بهره گرفته شده است. عامل اطالعاتی، عاملی است براي بهبود قدیمی از پس آنها بر نمی

یا چندین منبع اطالعاتی که قادر به تطبیق و هاي جستجو و امکان دسترسی به یک سرویس

باشد. هر کدام از متغیرهاي دستکاري اطالعات منابع براي پاسخگویی به درخواست کاربر می

- هاي پایه موجود بازیابی مینتیجه اول را از سایت 100درخواست به یک عامل داده شده و هر کدام 

ترین کلمات شوند. سپس مناسبره اولویت دهی میکنند. این نتایج بر اساس معیارهاي مشخصی دوبا

کاهش  SVDشوند. در ادامه ابعاد ماتریس حاصل به کمک روش براي شرح بهتر مفهوم انتخاب می

شود. سپس هر سند به لیبل مربوطه نسبت داده شده و خروجی به ها شناسایی مییافته و لیبل خوشه

کار گرفته شده شود. معیار ارزیابی بهنمایش داده می بندي شدهسازي و اولویتهاي مرتبصورت گروه

  در این سیستم، میزان رضایت کاربر در معنادار بودن لیبل و تناسب لیبل با محتویات اسناد است.
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 محتواي که موضوعی ترینمحتمل ] به آن پرداخته شده است،68موضوعی که در مقاله [ برچسبزنی

 بردار فضاي در یابیفاصله روش از هدف، این به د. براي رسیدنکنمی مشخص را دارد اشاره بدان متن

 کلیدي کلمات داروزن بسامد بردارهاي بین فاصله روش این در. است شده گرفته بهره بسامدي

 فاکتور و ايهپیکر بسامد حاصلضرب بیشترین با کلمات شامل کلیدي شود. کلماتمحاسبه می

 در. اندشده استخراج فارسی زبان متنی پیکره از کلمات این مجموعه که هستند طبقه به وابستگی

صورت به نیز زاید کلیدي کلمات ربط، و اضافه حروف مانند دستوري کلمات بر عالوه هرس، مرحله

 از هریک براي بعد، گام در .شوندمی حذف شناختیمعنی و شناختیزبان هايدیدگاه اساس بر دستی

 برداري بردارها، این بین از گردد.می تشکیل کلیدي دار کلمات وزن بسامد بردار یک نظر مورد طبقات

 مشخص را متن آزمون به مربوط طبقۀ دارد، آزمون متن وزندار بسامد بردار با را فاصله کمترین که

دسته بوده و پایگاه کلمات زائد بیش از  10کلمه در  8486نماید. پایگاه داده مورد استفاده شامل می

 هزار کلمه را در خود جاي داده است. 60

بندي نتایج جستجو مبتنی بر درخواست کاربر به ] به عنوان یکی دیگر از مقاالتی که به دسته69از [

توان نام برد. اند، میمنزله سهولت کاربران در مشاهده سریع و بهینه نتایج موتورهاي جستجو پرداخته

کاربر و دریافت لیست ترتیبی اسناد از موتورهاي  در این روش پس از اعالن درخواست از سمت

ها بر دهی عبارات ممتاز به عنوان اسامی کاندید دستهجستجو، متد پیشنهادي به استخراج و اولویت

پردازد. سپس هریک از اسناد به عبارت نزدیکتر اختصاص مبناي مدل آموزشی رگرسیون خطی می

الگوریتم پیشنهادي ابتدا کل عنوان و قطعه  گردد.ها ایجاد میهاي نهایی با ادغام کاندیدیافته و دسته

گرام  - nخبري بدست آمده از موتورهاي جستجوگر پایه را تجزیه کرده، تمام عبارات مهم را در یک 

نماید. سپس به کمک یک مدل ایجاد کرده و براي هر کدام چندین پارامتر مشخص را محاسبه می

سازي وزشی قبلی و اعمال ترکیب این خصوصیات، امتیاز برجستههاي آمرگرسیون بر اساس داده

- کند و تعدادي از عبارات با باالترین امتیاز به عنوان نام و شرح دسته انتخاب میعبارت را محاسبه می

دهی به عنوان و قطعه متفاوت است چرا که به احتمال زیاد عناوین شامل مباحث شوند. روش وزن
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ا تعداد لغات تشکیل عبارت، فرکانس تکرار هر کلمه، آنتروپی دسته و استقالل تري هستند. طول یمهم

  بندي اسناد استفاده شده است.براي دسته cosineعبارت جهت وزندهی و معیار تشابه 

بندي اسناد متنی و اسناد وب هاي کلی انجام شده در زمینه دستهدر این بخش با تعدادي از پژوهش

بند اسناد وب داشتیم. هرچند نگاهی کلی به مقاالت مرتبط با موتورهاي دستهآشنا شدیم. همچنین 

دهنده خط مشی و رویکردي کلی از اما نشان ،گیرندها تمام موارد پژوهشی را در بر نمیاین نمونه

 رو است.پروژه پیش
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  فصل چهارم: روش تحقیق
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  مقدمه 1- 4

هاي خبري و حجم باالي اطالعات موجود در آنها و تمایل سایتگسترش چشمگیر تعداد وب امروزه

براي کسب دقیق و به موقع اطالعات پیرامون حوادث جاري از اهمیت بسیار باالیی براي مردم 

  برخوردار است.

ممکن سرعت باالي گسترش اخبار در اینترنت، امکان پیگیري مداوم اخبار به صورت دستی را غیر 

کند، بلکه نموده است. این حجم باال نه تنها در بدست آوردن اطالعات مورد نیاز به کاربران کمک نمی

گردد، تا آنجا که نیاز به سیستمی براي مدیریت و در ها نیز میباعث سردرگمی و ابهام بیشتر آن

ي متشابه در این بستر به هاها در گروهبندي آننهایت متمایز ساختن اسناد خبري از یکدیگر و  دسته

 و آموزشی هايداده مجموعه یادگیر، عامل شامل نظارتی یادگیري سیستم یک خورد. اجزايچشم می

کاربرد  در باشد.می دسته مشخصی تعداد و دار) برچسب غیر و داربرچسب هايهاي آزمایشی(دادهداده

 این کاربرد، در خوشه هر شود.می گرفته نظر در آموزشی داده یک عنوان به سند هر متن، بنديخوشه

 تنوع موضوعی اساس بر آموزشی هايخوشه تعداد است. خاص موضوع یک به مربوط اسناد حاوي

شود. می کند، مشخصمی فراهم را آموزشی هايداده که کاربري توسط تعداد این گردد.می تعیین

 آن به آموزشی هر داده که است هاییخوشه یا و خوشه نام یا و شماره آموزشی، هايداده برچسب

 آموزش آموزشی، هاياز داده استفاده با آموزشی فاز در یادگیر عامل دارد. تعلق هاخوشه یا و خوشه

 هر به مربوط اسناد شناسایی به قادر را عامل که گیردیاد می خوشه هر از تعمیم یک و شده داده

 به متعلق و است ندیده آموزشی فاز در که را متنی اسناد عامل یادگیر، آزمایش، فاز در کند.می خوشه

- خوشه از کدام هر به را سند این تعلق احتمال و کرده دریافت باشد،آموزشی می هايخوشه از یکی

 با ايخوشه انتخاب معنی به سند، هر براي بنديخوشه جااین در. آوردمی دست به آموزشی هاي

 .باشدمی خوشه آن به سند احتمال تعلق باالترین

بندي و نمایش بهینه اخبار جهت سهولت زمانی و دسترسی در این بخش راهکار پیشنهادي براي دسته

هاي بندي دادهکاوي و دستههاي وبکاربران بیان شده است. براي رفع این معضل، از تلفیق روش
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اسناد خبري در ابتدا به شده است. قسمتی از متن متنی براي مدیریت بهینه اسناد خبري بهره گرفته

هاي خبري مورد تایید و مشخص برداشته شده و پس از آموزش کمک یک خدمتگزار وب از سایت

-هاي مورد نیاز بر روي اسناد قابل تست صورت گرفته، هر سند خبري به دستهپردازشسیستم، پیش

بندي شده اخبار دستههاي مربوطه و انتخابی کاربر ارجاع داده شده و نتیجه به صورت لیستی از 

- می پیشنهادي معماري دهنده تشکیل اجزاي تشریح و معرفی به ادامه شود. درنمایش داده می

 .پردازیم

فصل  بندي اسناد در وب و مقدمات فنی آن آشنا شدیم. در اینهاي قبل با مراحل روند دستهدر فصل

به صورت متمرکز کار بر روي اسناد خبري حقیقی را در پیش گرفته و از بیان مجدد کلیات جلوگیري 

  کنیم.می

  اخبار موجود در وب 2- 4

- به صورت کلی وظیفه انتشار اخبار معتبر و رسمی کشور در اینترنت به عهده سه دسته سازمان می

باشد. تهیه و انتشار خبرهاي رسمی کشور میباشد. دسته اول مربوط به نهادهاي خبرگزاري کشور 

هاي پذیرد. از جمله خبرگزاريتنها در خبرگزاري و توسط خبرنگاران مربوط به هر واحد صورت می

توان به خبرگزاري رسمی جمهوري اسالمی ایران (ایرنا)، خبرگزاري دانشجویان ایران معتبر می

ها اسناد خبري در این سازمان يبنداره نمود. نحوه دسته(ایسنا)، خبرگزاري مهر، ایلنا، ایتنا و ... اش

بدین گونه است که پس از ترسیم و تعریف نمودار خبري در هر سازمان (بسته به سیاست و خط مشی 

هاي نهایی انتخاب شده و هر واحد، تعدادي خبرنگار مشخص و انحصاري را استخدام سازمان)، گروه

گرایش کاري خود اخبار مربوطه را ردیابی نموده و سند خبري را تهیه کند. هر خبرنگار با توجه به می

کند. این کار براي هر دو گروه اخبار داخلی (مراجعه مستقیم و تهیه گزارش) و اخبار خارجی می

(ترجمه اخبار معتبر دیگر کشورها یا تهیه گزارش حضوري) صورت گرفته و پس از تائید مسئول واحد، 

ها نیز پس دهد. گزارشات مربوطه به سایر استانا جهت انتشار در سایت قرار میکارشناس خبري آن ر

بندي اسناد در یابد. در حقیقت دستهاز تائید فرمانداري و کارشناس خبري در گروه استانی انتشار می
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دنیاي حقیقی در اولین فاز ممکن (تهیه خبر) صورت گرفته و هیچ گونه عمل جداسازي و تفکیک 

پذیرد. قرار دادن اخبار بر روي سایت، در محدوده بندي اخبار صورت نمییا پردازش و گروهخبري و 

ها بسته به تعداد و مهارت پرسنل و زمانی یا تعدادي مشخصی صورت نگرفته و هر کدام از خبرگزاري

خبار سه پردازند. میانگین نرخ به روز رسانی اساعته به نشر اخبار جدید می 24بازه زمانی به صورت 

  ) آورده شده است.1- 4خبرگزاري در جدول(

- ها، نهادها و ارگاناند، مربوط به سازمانهاي خبري کشور شناخته شدهدسته دوم که به عنوان پورتال

هاي دولتی و خصوصی بوده و تنها اخبار درون سازمانی را براي اطالع پرسنل و یا بخش محدودي از 

توان به سایت مربوط هاي سازمانی میدهند. از جمله پورتالرار میافراد جامعه درون وب سایت خود ق

پرسنل،  ها اشاره کرد. عمده اخبار انتشاري بر روي آنها شامل عزل و نسبها و وزارتخانهبه دانشگاه

ها و جلسات برگزارشده و تصمیمات اتخاذ شده است. بدون شک اخبار بین سازمانی و یا نامهبخش

یر مستقیم بر روند امور جامعه دارند، توسط روابط عمومی سازمان و یا با تشکیل خبرهایی که تاث

کنفرانس خبري و دعوت خبرنگاران و در برخی موارد بنا بر پیگیري خبرنگاران به اطالع عموم مردم 

  شود. رسانده می

و هر کدام گردد که رویکردي غیر دولتی داشته تحلیلی می -هاي خبريآخرین دسته مربوط به سایت

کنند. در این دسته بیشتر با تحلیل، به جریان، گروه یا فردي خاص منتسب بوده و یا مستقل عمل می

تالش در نشر  وهاي مردم گردش و نشر آزاد افکار و اندیشه مقایسه و بازپخش اخبار با تاکید بر

 انون و باورهاي مردمدیدگاهها، نقدها و نظرهاي آنان در چارچوب حفظ هویت دینی و ملی و حدود ق

مواجه هستیم. عمال کار تهیه خبر بر عهده این سازمان نبوده و هیچ دخل و تصرفی در اصل اخبار 

سازي شده بر اساس نظر مدیر سایت هستیم و هاي شخصیبنديندارند و در اکثر موارد شاهد تقسیم

ها نیز بسیار ها که تعداد آنهر کدام بر روي موضوعات خاصی تمرکز دارند. یکی از اهداف این سایت

آوري مجموعه اخبار و سهولت دسترسی کاربران به مجموعه اخبار گزینشی است. از زیاد است جمع

  هاي خبري تحلیلی کلمه، فردا، بامداد نیوز و ... اشاره کرد. توان به سایتاین دسته می
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هاي رسمی بوده و در این میان اريتمرکز و توجه پروژه کنونی بر روي اخبار انتشار یافته در خبرگز

اند. در عین حال سیستم نهایی متعلق به هیچ کدام از سه خبرگزاري ایرنا، ایسنا و مهر انتخاب شده

بندي اخبار دور از دسترس و نظارت کاربر انسانی آوري و گروههاي فوق نبوده و تنها به جمعبنديگروه

-دسته بند اسناد خبري در بستر وب براي آن استفاده نموده پردازد. به همین دلیل از عنوان موتورمی

  ایم.

  16- 15  15- 14  14- 13  13- 12  12- 11  11- 10  10- 9  9- 8  8- 7  7- 6  خبرگزاري
  13  17  15  14  19  26  16  23  31  13  ایرنا
  30  31  27  23  25  31  26  34  23  17  ایسنا
  12  5  6  4  8  17  9  11  18  1  مهر

  6- 1  1- 24  24- 23  23- 22  22- 21  21- 20  20- 19  19- 18  18- 17  17- 16  خبرگزاري
  8  6  6  15  13  18  30  11  10  10  ایرنا
  3  7  0  1  8  8  17  12  26  26  ایسنا
  2  1  1  0  3  4  8  2  6  12  مهر

  هاي پایه): نرخ به روز رسانی اخبار در سایت1- 4جدول(
  

  هاي خبري پویش صفحات و جستجو لینک 3- 4

اي الزامی است. از آنجا که تمرکز متناسب، براي هر پروژه هاییبدون شک وجود یک پایگاه با داده

هاي باشد، لذا ایجاد پایگاهی از دادههاي خبري میروز موجود در سایتهاي بهاصلی کار بر روي نمونه

هاي حقیقی براي آموزش سیستم یکی از نخستین اقدامات است، در نتیجه باید به مشابه نمونه

آوري هاي معتبر پرداخته و سعی در جمعهاي متعلق به خبرگزاريسایتجستجوي اسناد خبري در 

هاي اولیه نماییم. به دلیل عدم پوشانندگی تمام اخبار توسط یک سایت خبر رسانی منفرد، براي داده

دستیابی کامل و همه جانبه به حوادث نیاز به ادغام اخبار موجود در چندین سایت خبري وجود دارد. 

اي در دنیاي وب مراجعه نمود، توان به هر صفحهد که به دلیل اهمیت صحت اسناد، نمیپیشتر بیان ش

هاي رسمی و مورد تایید در کشور، چند خبرگزاري را انتخاب کار از میان خبرگزاريدر نتیجه براي این

از: هاي مورد بحث عبارتند نموده و عملیات آموزش و تست را بر روي آنها انجام دادیم. خبرگزاري

خبرگزاري دانشجویان ایران(ایسنا)، خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (ایرنا) و همچنین خبرگزاري 
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باشد. پذیري میمهر. بدیهی است سیستم با توجه به نیاز و درخواست کاربر قادر به گسترش و انطباق

  پردازیم.می ها، به استخراج بخشی از اسناد خبريبعد از ورود به پورتال هر یک از خبرگزاري

توانند میتنی بر درخواست کاربر و یا بر الزم به ذکر است که بنا بر روند کار، موتورهاي جستجوگر می 

هاي تعریف شده براي سیستم عمل پویش صفحات را انجام دهند. در همین راستا فرضاساس پیش

منزله دسترسی به لینک هاي زمانی تعریف شده به اولین اقدام ما پویش صفحات خبري خاص در بازه

ایم. بدین صورت که پس از انتخاب و خبرها است، براي این کار از یک خدمتگزار وب استفاده کرده

ایجاد کننده صفحه را خوانده  HTMLهاي پایه، به آدرس صفحات مربوطه رفته و کد سایتتایید وب

هاي درونی صفحه مربوط به لینک کنیم. پس از انجام این کار به دنبال تگاي ذخیره میو در آرایه

کنیم. در ادامه با رفته و آدرس آنها را به عنوان مشخصه کلیدي و انحصاري هر صفحه استخراج می

ارسال یک خدمتگزار وب دیگر اطالعات صفحات لینک را خوانده و بخش مورد نظر از هر صفحه را در 

  کنیم.ذخیره می xml.قالب یک قایل به فرمت 

هاي جدید، عدم وجود استاندارد در فرمت و محتواي رو براي افزودن خبرگزاريکالت پیشاز جمله مش

باشد. از آنجا که هیچ گونه ساختار مشخص، قالب و همچنین زبان کدینگ واحدي براي صفحات می

ها در نظر گرفته نشده و هر خبرگزاري صرفا بر مبناي تمایل و علم متخصصان درون یا برون سایت

ی به صورت مجزا، اقدام به طراحی و ارائه سایت نموده، نتیجتا هنگام فراخوانی و ایجاد پایگاه سازمان

هاي نهایی بنديهاي اولیه با تنوع باالیی از فرمت چه در سطح آرایش اخبار و چه در سطح دستهنمونه

متعدد تعریف هاي بدون توجه به زیر گروه-شویم. نمودار خبري سه خبرگزاري مورد بحث مواجه می

 ) آورده شده است.2-4شده براي هر کدام در جدول (
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  نمودارخبري  خبرگزاري
  هاي خبريسیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی، خارجی، استانها، پژوهش  ایرنا
الملل، اندیشه امام و رهبري، علمی و فناوري، اجتماعی، دانشگاه و حوزه، اقتصادي، سیاسی، بین  ایسنا

  هافرهنگی و هنري، معارف و حقوق، فرهنگ حماسه، ورزشی، عکس، استان
هاي نوین، اجتماعی، فرهنگ و هنر، فرهنگ و ادب، دین و اندیشه، حوزه و دانشگاه، فناوري  مهر

  ها، دفاع مقدساي، عکس، استانالملل، ورزشی، انرژي هستهاقتصادي، سیاسی، بین
  مربوط به سه سازمان خبرگزاري پایه): نمودار خبري 2-4جدول (

  

 HTTPمدیریت خطاهاي احتمالی به کمک کدهاي وضعیت  1- 3- 4

پویایی، تغییر و حذف اطالعات در بستر نت به دلیل دسترسی همگانی به آن امري بدیهی بوده و 

یت گردد. در صورت عدم وجود نظارت و مدیرهاي تهی یا خراب بسیاري ایجاد میروزانه تعداد لینک

هاي قابل پردازش وجود دارد، که در نهایت به ها احتمال ورود آدرس اشتباه به لیست لینکلینک

گردد. از دلیل عدم توانایی دسترسی عامل خزنده، برنامه با خطا مواجه شده و عملکرد آن متوقف می

هاي زیر نمونهتوان به جمله خطاهایی که در مرحله تست به دفعات مکرر با آن مواجه گشتیم می

(سالم) را به خود اختصاص داده و  200اشاره کرد. در صورت عدم وقوع این خطاها، کد وضعیت 

  گیرد.عملیات ارجاع به آن صورت می

  70درخواست بد :400کد 

دهد، در این درخواست واسط کاربري از سرور رخ می  71به دلیل درك نشدن شیوه نگارش 400کد 

باشد، این خطا کاربر براي سرور روشن نیست و درخواست قابل پردازش نمیحالت مفهوم تقاضاي 

ها (به فرض به دلیل قطع یا افت سرعت ممکن است به دالیل دیگر، از جمله نقص در انتقال داده

 .ارتباط) نیز رخ دهد

 

 

                                                 
٧٠ Bad  Request 
٧١ Syntax 
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 72دسترسی غیر مجاز :403کد 

سرور دارد که دسترسی به آن براي مربوط به مواقعی است که کاربر درخواست منبعی را از  403کد 

همه کاربران محدود شده است، در اینجا حتی با ورود نام کاربري و کلمه عبور نیز امکان دسترسی 

ها به صورت ها و نمایش فایلها، دسترسی مستقیم به فولدرمقدور نخواهد بود، معموال مدیران سایت

کنیم، با ک فولدر را از آن سرور درخواست میکنند، در نتیجه وقتی آدرس یلیست را غیر فعال می

 .مواجه خواهیم شد 403خطاي 

  73منبع درخواستی پیدا نشد :404کد 

دهد که واسط کاربري تقاضاي منبعی (به طور مثال یک فایل یا صفحه) را در مواقعی رخ می 404کد 

است نام آن تغییر کرده از سرور دارد که در حال حاضر موجود نبوده یا حذف شده است (و یا ممکن 

 .لبته احتمال دارد در آینده مجددا آن منبع ایجاد شده و در دسترس قرار گیردا باشد)،

 74محذوف :410کد 

به  410، کد 404به معنی حذف همیشگی منبع درخواستی از سرور است، بر خالف خطاي  410کد 

منبع را درخواست کنند، چرا که براي گوید که نباید مجددا آن واسط کاربري یا موتورهاي جستجو می

همیشه حذف شده است، البته در عمل موارد استفاده از این کد خیلی محدود است و تنظیم خطاي 

 .بهتر و اصولی تر است 404

 75 خطاي داخلی سرور :500کد 

به معنی وقوع یک خطاي داخلی در سرور است و معموال به دلیل نقص تنظیمات یا انجام به  500کد 

خواهیم در سایت، دهد، تنظیم این کد در مواقعی که میروزرسانی نرم افزاري یا سخت افزاري رخ می

 .تواند مفید باشدشود، میتغییراتی اعمال کنیم که باعث از دسترس خارج شدن آن می

  

                                                 
٧٢ Forbidden 
٧٣ Not Found 
٧٤ Gone 
٧٥ Internal Server Error 



٨٦ 
 

  انتخاب قطعه خبري 2- 3- 4

باشد. یافته در اینترنت میهاي مورد پردازش شامل اسناد خبري انتشار همانگونه که بیان شد، داده

هاي موجود میان اسناد متنی اداري و اسناد متنی در وب، اندازه اسناد است، ترین تفاوتیکی از مهم

داده تمرکز اصلی هاي مبتنی بر وب به دلیل اهمیت حجم و زمان پردازشمنظور که در سیستمبدین

هاي نهایی ما ریز داده گیرد.صورت نمی بر روي ریز اسناد بوده و پردازش مستقیم بر روي کل متن

باشد، که در ادامه اسنادي شامل: آدرس دسترسی مستقیم به خبر، شرح متن و زمان استخراج خبر می

  شویم.هاي هر کدام آشنا میخصیصهبا 

- همانطور که قبال بیان شد، در هر صفحه تعداد زیادي لینک مشاهده می: آدرس دسترسی مستقیم

ها که دهنده ارجاع به اخبار انتشاري داشته و دیگر لینکاي، نشانصفحههاي درونها لینکگردد، اما تن

ها و نهادها را بر نامیم، کار برقراري ارتباط میان خبرگزاري با دیگر سازماناي میآنها را برون صفحه

لینک  عهده دارند. آدرس دسترسی مستقیم، به مجموع آدرس وب سایت پایه (خبرگزاري) وآدرس

شود. از آنجا که هر لینک تنها به یک اي که خزنده از آن استفاده نموده است گفته میدرون صفحه

سند خبري اشاره دارد، لذا از آن به عنوان کلمه مشخصه هر سند استفاده نموده و براي جلوگیري از 

لینک دسترسی مستقیم آنرا ورود اسناد تکراري به پایگاه داده، پس از مشاهده متن هر کدام از اسناد، 

نماییم. در انتها نیز از همین آدرس جهت رساندن کاربر به خبر مورد نظر استفاده خواهیم ذخیره می

  نمود.

باشد. هدف اصلی این بخش استخراج و گزینش بخشی از متن خبر براي انجام پردازش می شرح متن:

گردد ها مشاهده می. در بسیاري از پروژههاي بسیاري وجود دارداسناد روشجهت استخراج شرح ریز

هایی جهت سهولت بخشیدن به فرضکه داده آموزشی و گاها داده تست توسط کاربر و به کمک پیش

گردد. هر چند این عمل میزان دقت و نتیجه نهایی را تا حدي افزایش خواهد کار پردازش آماده می

قیقی مشکالت بسیاري به وجود خواهد آورد. در ها و فضاي حداد، اما بدون شک براي کار با داده

صورتی که بخواهیم کار استخراج را به صورت دستی انجام دهیم، بدون شک مجموع متون موجود در 
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عنوان، توضیحات و چند جمله اول که طبیعتا چکیده کل مطلب را در بردارد، بهترین گزینه جهت 

باشند. اما سازي عناصر مهم متون از یکدیگر میفکیکفهم کلی مطلب بوده و به اندازه کافی قادر به ت

گردد، جهت باال بردن تطابق هاي نهایی به صورت خودکار از صفحات استخراج میاز آنجا که نمونه

- ها به صورت اتوماتیک توسط عامل خزنده تهیه شدههاي تست و آموزش، در فاز آموزش نیز دادهداده

باشد. اسناد می HTMLهاي موجود در کد ین زمینه استفاده از نشانههاي اولیه در ااند. یکی از روش

، "76عنوان"هاي اي، متون موجود در نشانههاي درون صفحهبدین صورت که پس از مراجعه به لینک

را که نویسنده و یا اپراتور هنگام درج مطلب تکمیل نموده را به  "78کلمات کلیدي"و  "77توضیحات"

هاي متفاوت گذاريهاي موجود و نشانهنماییم. با نگاهی به صفحه منبع سایت سند انتخابعنوان ریز

- ها) این روش کارآمد نبوده و در بسیاري موارد این نشانه(به دلیل عدم وجود استاندارد در فرمت داده

هاي مورد بحث هاي نوشتاري در صفحه خبرگزاريدهنده تفاوتنشان )3-4( دولجباشند. ها خالی می

. روش مورد استفاده در این پروژه، استخراج سه پاراگراف ابتدایی موجود در هر متن به دلیل است

  پوشانندگی نسبی و قابل قبول محتواي خبري در تمام صفحات است.

آوري، انتشار و باز پخش اسناد خبري، زمان است. در سیستم آخرین پارامتر مهم در جمع زمان:

شود. از آنجا که بندي در آخرین زمان بازبینی اسناد نمایش داده میهطراحی شده نتایج مربوط به دست

ها وجود ندارد، لذا زمان خبر را برابر با در مورد پارامتر زمان نیز هیچ گونه فرمت مشخصی در سایت

ایم. زمان بازبینی صفحات توسط کاربر و یا با زمان پیش آوري داده از صفحات قرار دادهزمان جمع

 قیقه تنظیم شده است.د 30فرض 

 

 

 

 

                                                 
٧٦ Title 
٧٧ Description 
٧٨ Keywords 
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  خبرگزاري ایسنا ایرنا مهر  نهایی
Base 
website+ 
inner link 

inner link  inner link  inner link  <URL  

 h1 * <title> + * وب سایت -
* P3 <h2 Title <p1 
* P4 P3 P1 <p2 
* P5 P4 P2 <p3 

System time - تاریخ انتشار <div 
class="newsPubDate"> <time, date 

- - * - Keywords 
- - * * 1 sen. Description 
<p <Span  <h1 <p1 Start point 

  هاي پایه و سیستم نهایی): چکیده ساختار صفحه منبع کد سایت3- 4جدول(
  

  فاز آموزش 4- 4

 این به دارد. تکیه آموزش نظارت بوده و بر بندي اسناد در سیستم طراحی شده مبتنی بردسته روش

 بنديهایی مشخص دستهدسته تحت قبال اسناد که از اولیه یک مجموعه به روش این در که معنی

   پذیرد.میباشد. در انتها نیز ارزیابی به کمک مجموعه آزمایشی صورت می نیاز اندشده

  جمع آوري اسناد آموزشی    1- 4- 4

 نیاز برنامهآوري قطعات متنی است که توسط موتورهاي جستجو در جواب هدف این فاز جمع

 HTMLهاي اضافه و اطالعات مورد نیاز از صفحات وب استخراج شده و تگاند. تمام بازگردانده شده

شود. در تنها عنوان، محتواي قطعه ، منبع اولیه و تاریخ ثبت نگهداري می نتیجهشوند. در آن جدا می

نتیجه جستجو گوگل با لیستی ترتیبی از اطالعات مشابه خواهیم  اي مانند صفحهصفحهاین قسمت 

توانند بر حسب درخواست کاربر و یا بر حسب پیش فرض سیستم بازگردانده داشت. این اطالعات می

پردازش درخواست کاربر و اعمال قوانین جبري منطقی احتمالی شوند که در مورد اول باید به پیش

-ده در صفحه رابط کاربر پرداخته شود. اما از آنجا که سیستم مورد بحث ما مبتنی بر پیشتعبیه ش
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فرض سیستم بوده و درخواست کاربر نقشی در نوع یا تعیین کلید واژه مشخص اسناد استخراجی 

  دهیم.ها ادامه میهاي خبري موجود در خبرگزاريگیري تمام لینکندارد، در نتیجه کار را با دنبال

- ها از آرشیو خبري روزانه (بازه زمانی، تعداد اخبار) در دستهسازي دادهگیري و آمادهراي انجام نمونهب

هاي مختلف استفاده شده است. بدین صورت که هر کدام از اسناد خبري به صورت مجزا در یک فایل 

  آوري شده است. ذخیره شده و با علم بر طبقه مربوط به آن در پایگاه داده جمع

توان چنین بیان داشت که استفاده از تعدادي سند رسمی براي آموزش این چنین به صورت عمده می

- رسد، اما از آنجایی که اسناد مورد بررسی در زمینه اطالعات و سازمانهایی کافی به نظر میسیستم

- نتیجه می گونه نظم و روند مشخصی در زمان و نحوه اعالم بر خوردار نیستند، درهاي خبري از هیچ

توانیم با استفاده از آرشیو خبري مربوط به توانیم از دو متد متفاوت استفاده نماییم. در مورد اول می

رود که در دهیم. اما در برخی موارد احتمال آن میبازه زمانی مشخص پروسه آموزش سیستم را انجام 

خاص وجود داشته باشد، که این امر اي طی بازه مورد بحث تعداد بسیار اندکی سند در رابطه با شاخه

کند، بلکه میزان اعتماد و ضریب کارکرد سیستم را نیز نه تنها به روند آموزشی سیستم ضربه وارد می

شاخه بدون در نظر پایین خواهد آورد. در روش دوم آموزش را با حداقل تعداد مشخص خبر از هر زیر

لفیق دو روش فوق می توان به جامعیت مورد نظر دهیم. به کمک تگرفتن محدودیت زمانی انجام می

سند در هر شاخه استفاده شده و اخبار در چند بازه  30دست یافت. در این پروژه نیز از تعداد حداقل 

کار برده شده به تفکیک به ازا هر گروه در جدول سند نهایی به 808اند. تعداد آوري شدهزمانی جمع

 ) آورده شده است. 4-4(

-استان  علمی  گروه
  ها 

-بین
  الملل

  سیاسی  ورزشی  فرهنگی  مذهبی  دانشگاهی  اقتصادي  اجتماعی

  87  84  111  57  49  82  87  78  95  78  تعداد
 ها): تعداد اسناد آموزشی به تفکیک گروه4- 4جدول(
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  هاتطبیق و تعیین گروه 2- 4- 4

که ما مشکل آفرین است؛ چرا هاي خبري در این مرحله نیز برايمشکل عدم وجود استاندارد در سایت

هاي خبري وجود نداشته و هر خبرگزاري بسته به نظر شخصی مسئوالن و هیچ الگویی براي دسته

اي هاي نهایی را انجام داده است. در این برنامه نیز مجموعههاي خاص سازمانی گزینش دستهسیاست

هاي متفرقه، خبار مربوط به دستههاي خبري انتخاب شده است و در قسمت آموزش ااز برآیند دسته

المللی نیز در اند. این مشکل در سطح بینهاي نهایی نسبت داده شدهبه صورت گزینشی به دسته

هاي خبري مربوط به دهنده نمودار دسته) نشان5-4گردد. جدول (صنعت خبري مشاهده می

گیري که در تکمیل فرآیند نمونه باشد. پس ازهاي نهایی انتخابی میهاي مورد بحث و دستهخبرگزاري

هاي نهایی انتساب داده شده و جهت آموزش به سیستم، لیبل بخش قبل آورده شد، اخبار به گروه

  شوند.گذاري می

  خبرگزاري  نهایی ایسنا ایرنا مهر
  1  علمی، فناوري  علمی و فناوري علمی فناوري هاي نوین

  2  استان ها استان ها استان ها استان ها
  3  بین الملل بین المللی خارجی الملل بین

  4  اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی
  5  اقتصادي اقتصادي اقتصادي اقتصادي

  6  وزه، دانشگاهح دانشگاه و حوزه  حوزه و دانشگاه
  7  دینی، مذهبی  معارف و حقوق  دین و اندیشه

فرهنگ و هنر، فرهنگ و 
 ادب، دفاع مقدس

فرهنگی و هنري، فرهنگ حماسه،  فرهنگی
  اندیشه امام و رهبري

  8  فرهنگی

  9  ورزشی  ورزشی ورزشی ورزشی
  10  سیاسی  بیداري اسالمی ،سیاسی  سیاسی  سیاسی، انرژي هسته اي

       پژوهش هاي خبري 
  هاي خبرگزاري و نمودار خبري نهایی): نمودار گروه بندي سازمان5- 4جدول(
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  اسناد آموزشیسازي آماده 3- 4- 4

هاي پایه تعریف شده در برنامه صورت سایتهاي مورد نیاز از وبتا این قسمت عملیات استخراج داده

کاوي، اسناد را جهت پردازش نهایی هاي مربوط به متنگرفته است. در ادامه به کمک برخی روش

 مجموعه آموزشی، هايکنیم. دادهپردازش را بر روي آنها اعمال میآماده ساخته و عملیات پیش

 تفاوت واقع در .کنندمی یادگیر منتقل عامل به فرضپیش صورت به را دانشی که هستند اطالعاتی

 نشأت آنها آموزش نوع در تفاوت نظارت از بدون یا نظارت با یادگیري با بنديخوشه روش دو عمده

هاي ناهمگون جهت سهولت در امر سازي اسناد و حذف دادههدف نهایی این مرحله یکسان .گیردمی

  پردازش است. 

  نرمال سازي

هاي تحریر، هر انسان بسته به ذوق و سلیقه خود سعی در در دوران گذشته پیش از اختراع دستگاه

هاي ظاهري نوشتاري، نمود. این تفاوت در شیوهخط خویش مینوشتار مرتب و منظم متون با دست

هاي داد. وجود تکنولوژيها را تا حد زیادي کاهش میدیگر انسانمیزان خوانایی و درك متون توسط 

که همگی امروزه، مشکل ناخوانایی متون را کاهش داده و نوشتار را مستقل از نویسنده نموده است. چرا

کاربران با استفاده از استانداردها و کدهاي تعریف شده متون را تایپ نموده و خروجی یکسانی ایجاد 

ها است که به آنها قلم نگارش مشکل جدید در این زمینه وجود تعداد و تنوع باالي فونتنمایند. می

هاي عربی فارسی با کدهاي شود. عالوه بر شکل ظاهري متفاوت، وجود فونتکامپیوتري نیز گفته می

ر هاي پنهان بسیاري را داختصاصی براي هر کدام و عدم پوشش برخی کاراکترها در زبان عربی، تفاوت

هاي نگارشی متنوع و عدم امکان مقایسه کلمات با ظاهر مشابه ایجاد نموده است. استفاده از شیوه

استانداردسازي نوشتاري را نیز باید به مشکالت باال افزود. به عنوان مثال استفاده از انواع شکل همزه 

  توان نام برد. در میان و پایان کلمات را می

شباهت ظاهري، براي کاربران انسانی دشوار بوده و از طرف دیگر  ها به دلیلتشخیص این تفاوت

گیرد. کامپیوتر به دلیل استفاده کدهاي مختلف آنها را جدا از هم و به صورت کلمات مجزا در نظر می
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ها را براي حروف مشابه یکسان به همین دلیل در ابتداي کار قبل از انجام هرگونه پردازشی، کد فونت

هاي آموزشی، ایم. این مرحله باید براي تمام دادهانتهایی کلمات را نیز حذف نمودهنموده و همزه 

هاي مکمل و به صورت کلی براي هر متن ورودي انجام پذیرد. با این کار تست، کلمات اضافی، فهرست

شد. در رود، بلکه قادر به ایجاد پایگاه لغات غیر تکراري نیز خواهیم نه تنها افزونگی داده از بین می

هایی از هر مورد آورده شده است. از آنجا که ) کد اختصاصی به حروف مشابه و نمونه6-4جدول (

هاي امالیی در باشند، در نتیجه احتمال وجود غلطها میاسناد قابل پردازش، متون رسمی خبرگزاري

  نظر گرفته نشده است.

  کد نهایی  مثال  کدهاي متفاوت حرف  حرف
  1608  مودب... مؤدب  1608و 1572  و
  1607  تذکره... تذکرة... تذکرة  1729و 1726و 1607و 1577  ه
  1610  مسایل... مسائل و کتبی... کتبی  1740و 1610و 1609و 1574  ي
  1603  سرکش دار عربی  1705و 1603  ك
  32  امضا ... امضاء  1569  ء

  سازي حروف مشابه): یکسان6- 4جدول(
  

کاراکترهاي نگارشی به کاربرده شده در متن و فضاهاي خالی میان کلمات در این مرحله همچنین 

آید. در بسیاري از موارد حذف شده و با تعریف حد آستانه طول کلمه، کلمات خالص متن بدست می

به دلیل عدم رعایت نشانه گذاري یا فاصله، دو کلمه به هم متصل شده و عمال به عنوان داده خراب 

از جهت دیگر طول بیشتر وندهاي اضافه شده به کلمات (فعل، اسم) کمتر از حد  شود.وارد متن می

گردند، یابی پس از تطبیق با جدول وندها حذف میمشخصی است. هرچند این وندها در قسمت ریشه

اما الزمه این کار مقایسه تک تک کلمات با جدول بوده و بدون شک داراي بار محاسباتی و زمانی براي 

پردازش، تمامی لغاتی که طول کمتر از سه کاراکتر و بیش واهد بود. لذا در این مرحله از پیشبرنامه خ

کنیم. با این عمل طول سند قابل پردازش به حد از هشت کاراکتر دارند را از مجموعه اصلی حذف می

در مورد چشمگیري کاهش یافته و از ورود لغات با ارزش معنایی پایین جلوگیري به عمل خواهد آمد. 
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کاراکترهاي جداساز نگارشی نیز به جاي تطبیق و مقایسه کاراکترهاي متنی، از کد اسکی آنها استفاده 

  ایم. در زیر لیستی از این کاراکترها آورده شده است.نموده

، "”"، " ",، "؟"، "-"، "_"، ";"، ":"، "$"، "!"، ")"، "("، "."، "/"، "|"، " "کاراکترهاي نگارشی: {

"…"، "،" {  

گیرد، تشخیص و جداسازي کلمات فارسی است. از آنجا اقدامی دیگري که در این مرحله صورت می

ها گیرد، تمامی کاراکترهاي مربوط به دیگر زبانکه کار بر روي اسناد خبري به زبان فارسی صورت می

کاراکترهاي ) به انضمام کد 1569>کد کاراکتر >1610حذف شده و تنها، محدوده قابل پذیرش (

  شود. ) پذیرفته می"گ"=1711و  "ژ  "=1688، "چ "=1670، "پ"= 1662مخصوص زبان فارسی ( 

  ریشه یابی 

هاي مختلف نگارشی یابی، تالش براي رسیدن به بن و پایه کلمات و تبدیل صورتهدف کلی از ریشه

تبع آن میزان اهمیت کلمات به آنها به یک کلمه واحد است. در نتیجه این کار یافتن میزان تکرار و به 

ي هار ساختمان در یکی از دستهظفعال فارسی از نتر خواهد بود. به عنوان مثال اواقعیت بسیار نزدیک

براي  ساده، پیشوندي، مرکب، عبارات فعلی و افعال مرکب ضمیري در سه زمان حال، گذشته و آینده

ها، پسوندها و عمل با افزودن برخی شناسهاین  گیرند.می جاياول، دوم، سوم شخص مجرد و جمع 

- شود، هرچند استثناهایی نیز در تمام موارد به چشم میپیشوندهاي مشخص به بن افعال انجام می

  خورد. 

گردند. در مورد اسامی نیز با افزودن وندهاي معین، کلمات را به حالت صفات مختلف، جمع تبدیل می

ها است. در این کاربرد متداول لغات و قواعد عاریه از دیگر زبان یکی از مشکالت در زبان فارسی ورود و

موارد به دلیل عدم وجود روال معین، امکان دسترسی به بن کلمه وجود نداشته و به عنوان کلمات 

یابی وزن عربی کلمه وجود شوند. به عنوان مثال در مورد جمع مکسر، نیاز به ریشهاستثنا شناخته می

  دارد. 
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دادن این کار و حذف وندها از کلمات، کار حذف کلمات عمومی و افعال نیز به سادگی  با انجام

بیشتري صورت خواهد پذیرفت. باید توجه داشت که در موارد بسیاري با حذف وندها، به ساختار اصلی 

گیرد. اما از آنجایی که اوال تعداد این کلمات کلمه آسیب وارد شده و کلمه شکل ناقصی به خود می

یرد، پذورودي به شیوه یکسان انجام می هايیابی بر روي تمام دادهخیلی زیاد نیست و ثانیا عمل ریشه

  پوشی است. در نتیجه تاثیر منفی آن قابل اغماض و چشم

  حذف کلمات عمومی و افعال

این جمله، که در ه شب و حرف ،قید، ضمیر ،صفت ،اسم ،فعلانواع کلمه در زبان فارسی عبارتند از: 

دهی و باال بردن فهم جمالت کاربرد داشته و به صورت میان قیود، ضمایر و حروف تنها براي شکل

مستقل حامل پیام خاصی نیستند. لذا تعداد تکرار این کلمات در اسناد بسیار باالبوده اما نقش خاصی 

ی کلمات را به شکل یابی تمامدر تمایز و طبقه بندي اسناد ندارند. در بخش قبل با انجام عمل ریشه

-واحد بن آنها درآورده و در این قسمت به تشخیص و حذف کلمات عمومی (مستقل از کاربرد) می

ها لیستی از کلمات عمومی پر تکرار وجود دارد، که در مرحله پیش پردازش آنها پردازیم. در اکثر زبان

یابی صورت گرفته و نقش هنماییم. عملیات حذف در دو مرحله قبل و بعد از عمل ریشرا حذف می

بسزایی در کاهش تعداد کلمات قابل پردازش دارد. در این قسمت تمام ضمایر، انواع حروف ربط و 

  گردند. اضافه، بن افعال و برخی کلمات پر تکرار عمومی حذف می

  تقسیم بندي

گذاري نشانه هدف از این کار تشخیص محدوده لغات قابل پردازش در یک متن است. استفاده از عالئم

گذار و جداساز در این قسمت کاربرد فراوانی دارد. اما از آنجا که در قسمت قبل تمام کاراکترهاي نشانه

جهت تعیین محدوده  "فضاي خالی"اند، در نتیجه از کد مربوط به کاراکتر کلمات تعیین و حذف شده

-صورت خام وارد برنامه میشد، میکه متن اصلی استخراجی به ایم. در صورتیکلمات استفاده نموده

استفاده نماییم. اما در این پروژه  htmlتوانستیم براي جداسازي ریز سند نیز از کدهاي موجود در 

 سازي متن ریز سند در اولین مرحله صورت گرفته است.جدا
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دل درصدي، معا 32.6سازي نوشتاري لغات، باعث کاهش سازي اسناد آموزشی، عالوه بر یکسانآماده

ارزش قابل استفاده در بخش بعد شده است. این کاهش تعداد لغات، تسریع زمان و کلمه پر 33132

  قدرت پردازش را به همراه داشته و بالطبع کارایی سیستم را بهبود داده است. 

  ایجاد پایگاه لغت 4- 4- 4

بندي شده تقسیمپس از تکمیل فرآیند پیش پردازش، متن اسناد به لغات کلیدي تشکیل دهنده آنها 

هاي بر خالف بسیاري از پروژهشوند. و جهت آموزش سیستم تمام لغات وارد یک پایگاه متمرکز می

دادن حد آستانه براي لغات با مرتبه تکرار بسیار باال و یا بسیار پایین وجود ندارد.  کاوي امکان قرارداده

عنوان مثال امر انتخابات ریاست جمهوري هر ترین دلیل این امر پویایی اسناد خبري است. به مهم

دهد. در صورتی که لغات مربوط به اولین سند منتشره در مورد چهار سال یکبار در ایران رخ می

انتخابات، به دلیل تعداد پایین دفعات تکرار در محدوده لغات قابل پذیرش قرار نگیرند، بدون شک 

د، لذا در این سیستم هر کلمه به صورت منفرد ارزش گاه این خبر وارد پایگاه داده نخواهد شهیچ

  نظر کرد. توان صرفداشته و از ورود هیچ یک از کلمات به پایگاه داده کلی نمی

  هاي لغت کمکیادغام پایگاه 1- 4- 4- 4

- در قسمت قبل بیان شد که هدف کلی از ساخت دیکشنري، ایجاد یک پایگاه داده منظم و دسته

باشد. این امر وزشی جهت تطبیق، مقایسه و تعیین گروه نهایی اسناد تست میشده از اسناد آمبندي

هاي پایه بوده و پس از پاکسازي، هاي مختلف در سایتبنديبه صورت دریافت اسناد مجزا از گروه

اند. به کمک این روش به جاي مقایسه هر اي متناظر گردآوري شدهمجموعه لغات هر گروه در آرایه

دهیم. از آنجایی که تعداد اسناد ا کل اسناد، هر سند را با مجموعه لغات نهایی تطابق میسند ورودي ب

باشد (از نظر تعداد و زمان)، در نتیجه امکان پوشش کلی دایره لغات مربوط به هر آموزشی محدود می

  باشد.پذیر نمیدسته با تکیه بر مجموعه آموزشی امکان

باشد. نظر گرفته شده است، استفاده از فهرست لغات مکمل می راهکاري که براي رفع این مشکل در

در این فهرست سعی بر آن شده است که تا حد توانایی لغات کلیدي متمایز کننده مربوط به هر دسته 
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شناسایی شده و به صورت یک پایگاه کمکی در اختیار سیستم قرار داده شود. به عنوان مثال در دسته 

الملل، نام کشورهاي مختلف، در قسمت حوزه و هرهاي ایران، در بخش بینها، نام تمامی شاستان

هاي مختلف هاي تحصیلی و در بخش هنري سبکها و رشتهدانشگاه، لیستی از نام تمامی دانشگاه

ها نیز تالش موسیقی، شعر و نام نویسندگان و شعرا و آالت موسیقی آورده شده است. در دیگر بخش

رین کلمات موجود اضافه گردند. بدون شک این فهرست تمامی لغات را در بر شده است تا تخصصی ت

ترین این دالیل پویایی زبان و نداشته و هیچ گونه ادعایی بر این موضوع نخواهیم داشت. یکی از مهم

  باشد. ها میهاي گوناگون از کلمات دیگر زبانحجم باالي لغات جدید و اصطالحات و ترجمه

ها را تکمیلی باید توجه داشت که لغات تا باالترین حد ممکن ویژگی تمایزي گروهدر تهیه فهرست 

ها اختصاص نام شهر یا ترین روشها یکی از مرسومگذاري دانشگاهپوشش دهند. به عنوان مثال در نام

اي ها به عنوان نمونهباشد. حال آنکه از این لغات در فهرست استاناستان در ادامه نوع دانشگاه می

ها (مانند نام شهر، ها اسامی خاص دیگر گروهانحصاري نام برده شده است. در نتیجه در معرفی دانشگاه

ها سعی در استفاده از استان و کلماتی چون امام، شهید و ...) حذف شده است. براي ایجاد این فهرست

  ایم. هاي ویرایش شده در دانشنامه آزاد ویکی پدیا نمودهآخرین نسخه

  کاربرد تعیین و حذف کلمات پر 2- 4- 4- 4

هر چند در ابتدا تعدادي از لغات به عنوان کلمات عمومی و پرکاربرد از مجموعه اصلی هر سند حذف 

شدند، اما به عنوان آخرین اقدام در فاز آموزش سیستم، کار حذف کلمات پرکاربرد مربوط به حوزه 

هاي گروهی، کلماتی را که در تحلیل لیست لغات پایگاهدهیم. بدین منظور با خبرگزاري را انجام می

اند را ، فارغ از توجه به معنی و ارزش کلمه، از پایگاه کلمات ها به دفعات مکرر استفاده شدهتمام گروه

کنیم. از جمله حذف نموده و به لیست کلمات عمومی، جهت حذف شدن آنها در فاز تست، اضافه می

ها اشاره کرد. هرچند این خبر، خبرگزاري، بالمانع، ذکر و نام خبرگزاري توان به کلماتی همچونمی

شان را در لغات بار معنایی منحصر به فرد دارند، اما تکرار بیش از اندازه آنها، اهمیت متمایز کنندگی
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این پروژه از بین برده است. مجموعه این لغات به انتهاي لیست کلمات عمومی اضافه شده و در فاز 

  از این لیست نهایی به جاي لیست اولیه استفاده شده است. تست

  ها تعلق کلمات به گروه 3- 4- 4- 4

هاي نهایی نیز در این بخش عالوه بر ایجاد پایگاه داده اصلی که پیشتر به آن پرداختیم، به تعداد گروه

کلمات تشکیل دهنده  گردد. اما تفاوت عمده پایگاه لغت گروهی با پایگاه اصلی،پایگاه منفرد ایجاد می

آنها است. همانطور که بیان شد، در پایگاه اصلی هر کلمه به محض مشاهده براي اولین بار به لیست 

ها، تمام لغات اضافه شده است، این عمل تنها وجود یا عدم وجود کلمه را در بردارد، اما در مورد گروه

ر دسته مربوطه آورده شده است. بدون شک، موجود در پایگاه اصلی به انضمام تعداد تکرار هر کدام د

  عدم وجود یک کلمه در گروه، مقدار عددي صفر را در آرایه متناظر در بر خواهد داشت.

گردد. در ایجاد می ]تعداد دسته، تعداد کل لغات غیر تکراري[در نتیجه این قسمت، ماتریسی با ابعاد 

هاي بندي استفاده خواهیم نمود. در اکثر پروژهوهادامه از این ماتریس جهت میزان تعلق لغات براي گر

شود. به منزله یافتن میزان تعلق کلمه به گروه، از روش دیگر از ماتریسی مشابه براي اسناد استفاده می

بندي بیزین در که فصل دوم توضیح داده شد، با اندکی تغییرات جهت فرمول دسته 79احتمال پیشین

  ایم. دهسازي جواب استفاده نموبهینه

) استفاده 1-4از فرمول ( P(Xk|Ci)براي این منظور با توجه به گسسته بودن مقادیر براي محاسبه 

ها آید. تعداد کل دسته) بدست میCiام ( i) به دسته Xkام (kکه در آن احتمال تعلق لغت کنیممی

) به ازا، هر لغت در NGFدر پروژه ده دسته تعریف شده است. در نتیجه این عمل پارامتري به نام  (

  آید.هر گروه بدست می

P(X |C ) = فرکانس تکرار هر کلمه براي موضوع    
فرکانس تکرار هر کلمه براي کل موضوعات         (1 − 4) 

  

                                                 
٧٩ Prior Probability 
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  فاز تست 5- 4

رنگار، بسته به هر خب که گیردمی انجام شکل بدین دستی، اسناد خبري به صورت بنديدسته عملیات

گزارشات خبري مربوط به حوزه خود را تهیه و تدوین نموده و  از یک هر دارد، نوع گرایش خبري که

 متخصصان توسط قبالً از آنجا که این افراد دهد.براي انتشار در اختیار مسئول واحد مربوطه قرار می

- اند، اشراف کلی بر روي موضوعات داشته و بالطبع هیچ گونه مشکلی براي دستهآموزش داده شده

 یی وجود نخواهد داشت. بندي نها

پوشش داده شوند. در  هاي تعریف شدهحوزه در اما در ادامه باید هر کدام از اسناد خبري آزمایشی

 شود. نتیجه پس از اتمام فاز آموزش، هر سند به یک یا بیش از یک گروه خبري نسبت داده می

  تهیه قطعات 1- 5- 4

سیستم خواهیم پرداخت. یکی از مسایل مهم در روند در این قسمت به تهیه اسناد خبري براي تست 

اجراي برنامه، تالش براي جلوگیري از ورود و ذخیره اطالعات مشابه و تکراري است، چرا که سیستم 

پذیري و بندي نموده و این کار میزان اعتمادهایش اسناد تکراري را به درستی دستهبر اساس آموزه

حقیقی کاهش خواهد داد. به همین منظور آدرس تمام صفحات هاي کارایی آن را در مورد داده

پیمایش شده، ذخیره شده و در صورت عدم تشابه، صفحه مربوط به لینک خبري جدید به عنوان 

هایی که به منظور آزمایش سیستم پیشنهادي مورد استفاده قرار شود. دادهنمونه تست پذیرفته می

سند  10هاي پایه با در نظر گرفتن حداقل انتشار یافته در سایتاند، برگرفته از مجموعه اخبار گرفته

هاي پایه خبري در هر گروه، در چندین بازه زمانی متفاوت است که توسط سیستم پویشگر از سایت

بدست آمده، تعداد اسناد آموزشی نهایی مورد استفاده در هر گروه جهت ارزیابی سیستم در جدول 

  ) آورده شده است. 7- 4(
- رسانه  سیاسی  ورزشی  فرهنگی  مذهبی  دانشگاهی  اقتصادي  اجتماعی  خارجی  استانی  علمی  هگرو

هاي 
  دیگر

پژوهش 
  خبري

  1  20  56  51  49  14  18  27  27  57  30  22  تست
  ها): تعداد اسناد آزمایشی به تفکیک گروه7- 4جدول(
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  سازي اسناد آزمایشیآماده 2- 5- 4

شدن با اسناد آموزشی و سهولت در امر پردازش،  هاي تست جهت یکساندر این مرحله تمام داده

مانند قسمت قبلی آماده شده و عملیات نرمال سازي، ریشه یابی، تعیین و حذف کلمات و افعال 

عمومی و تقسیم بندي متن به کلمات قابل پردازش با تمام قوانین و شرایط ذکر شده پیشین بر روي 

هایی با سازي مشابه گروه آموزشی و آزمایشی، به دادهادهگردد. در نهایت به دلیل آمآنها اعمال می

فرمت و ظاهر مشابه دست خواهیم یافت. از آنجا که در نهایت متن اصلی خبر به انضمام دسته نهایی 

براي پذیرش و اعتبارسنجی به کاربر نمایش داده خواهد شد، لذا باید متن اولیه بدون اعمال دیگر 

  ها ذخیره گردد. پردازشپیش

  وزندهی به کلمات 3- 5- 4

ها، به تعداد حداقل کلمات با مفهوم درون یک پس از اتمام مرحله پیش پردازش و آماده سازي داده

تواند بیانگر خالصه متن بوده و به ما در درك کلی مفهوم متن یاري رساند. متن دست یافتیم که می

-ان اهمیت و نقش کلمه در عبارات و اسناد صورت میدهی به کلمات به منزله یافتن میزعمل وزن

پذیرد. بدون شک کلمه با تعداد تکرار زیاد نسبت به طول متن، نشانگر تعلق متن به دسته خاص 

خواهد بود. این تعلق با مقایسه وزن کلمات سند با فرکانس تکرار کلمات مشابه، در پایگاه داده متعلق 

گردد. براي این کار ابتدا موزش ایجاد شده بودند، مشخص میهاي نهایی که در قسمت آبه گروه

آید. براي لیستی شامل تمام لغات تشکیل دهنده متن و فرکانس تکرار آنها در سند اولیه بدست می

نرمال نمودن مقادیر بدست آمده، بعد از شمارش تعداد تکرار به ازا هر کلمه، حاصل را بر تعداد کل 

) براي هر لغت موجود در TFنماییم. با انجام این عمل پارامتر (تقسیم میکلمات تشکیل دهنده متن 

متن تست بدست خواهد آمد. در ادامه با مقایسه هر کلمه با کلمات موجود در پایگاه لغات اصلی، 

کنیم. در ها را استخراج نموده و به ماتریس قبلی اضافه میاحتمال حضور کلمات در هر یک از گروه

خواهیم داشت که ستون اول  ]12×تعداد کلمات کاندید سند تست[مل ماتریسی در ابعاد نتیجه این ع

ستون دیگر  10و دوم به ترتیب مربوط به لغات کاندید متن تست و تعداد تکرار نرمال شده آنها و 
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ها به متعلق به احتمال حضور کلمه در هر گروه است. سپس به محاسبه میزان تعلق سند به گروه

, )            پردازیم:) می2-4ول (کمک فرم  ) = ∑ ∑    ×       ∑                10  1
         (2 − 4)10  1

#              1   

و  gها و پردازشمعادل تعداد کلمات غیر تکراري سند آزمایشی پس از اعمال پیش wدر فرمول فوق 

k ده است که تا حد امکان، میزان تمایز نتایج شها است. در مخرج سعی بر آن هبیانگر تعداد دست

فرکانس تکرار کلمه در متن و  TFwنهایی با ارجاع چندگانه به پارامترهاي اصلی، افزایش یابد. 

TFwNGFg/k  دهد. در نهایت وزن هر سند (ها را نشان میفرکانس تکرار در گروهD در هر گروه (

)G شوند.خواهد آمد. نتایج در نهایت به صورت درصد تشابه نمایش داده می) بدست  

  انتساب اسناد و تعیین مقدار آستانه 4- 5- 4

بعد از یافتن میزان تعلق سند به هر دسته، بدون شک گروه با باالترین مقدار تشابه، به عنوان گروه 

داد. در موارد بسیاري شاهد آن برنده معرفی شده و لیبل مربوط به سند را به خود اختصاص خواهد 

هستیم که یک سند خبري به بیش از یک گروه خبري اختصاص دارد، دلیل این امر همپوشانی 

هاي مختلف رخدادهاي روزمره زندگی است. به عنوان مثال موضوعات خبري و عدم تفکیک جنبه

اینکه یک خبر مربوط به هاي کشور، عالوه بر سوزي در یکی از مدارس شهرستانحادثه مربوط به آتش

باشد، اما در مقیاس کشوري به مسایل اجتماعی، سیاسی نیز بستگی دارد. همچنین نقد و ها میاستان

توان همدردي ادبی مربوط به این حادثه در دسته فرهنگی نیز جاي خواهد داشت. به همین دلیل نمی

وان گروه برنده معرفی نمود، بلکه با در نظر در تمام موارد تنها گروه با باالترین میزان تشابه را به عن

هاي برنده با درجه هاي با تشابه بیش از مقدار مشخص را به عنوان گروهگرفتن مقدار آستانه، گروه

برنده، استفاده از  روش مورد استفاده براي تعیین گروه. گذاري خواهیم کردتشابه متفاوت نشانه

که در این مورد نزدیک بودن به معناي مشابه بودن متن ریز ترین همسایه است نزدیک - kالگوریتم 

سند و ریز سند ایجاد شده به کمک کلمات تشکیل دهنده متن تست در هر دسته است. از آنجا که 

هاي مجزا است، لذا انتخاب یک عدد ثابت وابسته به متن و ارزش کلمات آن در گروه kانتخاب عدد 



١٠١ 
 

ها تا زمان همین دلیل به جاي انتخاب عدد معین، تعداد گروه شود. بهاي محسوب نمیروش بهینه

ایم. تعیین مقدار آستانه در اغلب گذاري مشخص نمودهرسیدن به حداقل میزان تشابه را با یک آستانه

گردد. در این پروژه نیز از موارد به صورت تجربی و پس از تحلیل نتایج به ازا هر مقدار اولیه انجام می

تجربی تحلیل نتایج فنی و درك انسانی استفاده شده است. بدون شک قرار دادن یک ترکیب روش 

عدد ثابت به عنوان حد آستانه نتیجه درستی در پی نخواهد داشت، چرا که تمام اسناد از توزیع 

کنند. تفاوت در تعداد و محتواي لغات مورد استفاده در ها استفاده نمییکسانی براي تعلق به دسته

عدم تطابق در محدوده صفر () به محاسبه حد آستانه 3- 4زند. فرمول(یز به این دلیل دامنه میمتون ن

  زند. به ازا هر سند به صورت اختصاصی می، بندي نرم)(دسته درصد 100و بیش از  )کامل

 ℎ   ℎ   = max(          ) + min(          ) + 4 × max(          ) + min(          )
2

4 + min(          )   (3− 4) 
  

-ها میتخمین زمان و هزینه در مدیریت پروژه 80اي سه نقطهاساس و پایه این روش بر میناي برآورد 

 و  بدبینانه بینانه، یک برآورد در شرایطخوش شرایط شما باید یک برآورد در شرایط باشد که در این

 این به دهی وزن شامل که فرمولی یک با حالت این در. باشید داشته عادي شرایط  در برآورد یک

د. این فرمول معموال به ز تخمین را پروژه هاي فعالیت هزینه و زمان توان می باشد، می شرایط

 چهار عالوه به بدبینانه و خوشبینانه برآوردهاي مجموع با است برابر فعالیت برآورد که است صورت این

در صورت. در این پروژه به ترتیب مجموع ضرایب به کار رفته  بر تقسیم نرمال شرایط در برآورد برابر

بینانه و بدبینانه در نظر گرفته و حداکثر و حداقل درصد تعلق سند به گروه را معادل با شرایط خوش

در نهایت با  است. هنامیم. بدین صورت فرمول به شکل باال درآمدمیانگین زمانی را شرایط عادي می

ایم. در را با میزان درك کاربر انسانی تطابق داده جمع نمودن مجدد حداقل مقدار، نتیجه بدست آمده

ها هیچ دسته اي مقدار برخی موارد مشاهده شده است که به دلیل نزدیکی میان درصد تشابه گروه

پوشی از مقدار آستانه استفاده بیش از حد آستانه را ندارد که در این مواقع از باالترین نسبت با چشم

                                                 
٨٠ Three point Estimates 
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بندي پایه و مرجع به منزله مقایسه نتایچ بحث در این بخش تعیین گروه کنیم. یکی از موارد قابلمی

هاي سایتبندي اخبار در وبخروجی سیستم با آن است. هرچند روند آموزش سیستم بر مبناي گروه

هاي حقیقی و شده و دستههاي معرفیپایه بوده است، اما به دلیل وجود تعداد تناقض زیاد بین دسته

-هاي تعریف نشده اولیه در سیستم (در قسمت نتیجههاي خبري تست متعلق به دستهمتنوجود ریز

بندي جدید ایم. در این گروهبندي پایه دیگري اضافه نمودهگیري به تفصیل بیان شده است)، گروه

گذاري شده و عمل مقایسه و ارزیابی سیستم بر مبناي هاي تست توسط یک کاربر انسانی نشانهداده

هاي خبرگزاري، انتسابی (سیستم) ) میزان تشابه/ عدم تشابه گروه8-4گرفته است. جدول ( آن صورت

  دهد.هاي تست نشان میو انتخابی (کاربر) را در مورد داده

انتخابی - خبرگزاري هر سه گروه انتخابی -انتسابی  انتسابی - خبرگزاري   میزان تشابه 

8 2%  56 16%  36 10%  77 21%  0 
عدم 
 تشابه

48 74%  46 84%  
61 90%  

44 79%  
 حداکثر 230 254 249 211 متشابه حداقل

  هاي خبرگزاري، انتسابی و انتخابی) تشابه/ عدم تشابه گروه8-4جدول (
 

تایی به انضمام  37در مورد گروه انتخابی از جانب کاربر انسانی، قطعات خبري بدست آمده به ده گروه 

داوطلب قرار داده شده است. به منزله انتخاب سند از هر کدام از  10نام گروههاي نهایی در اختیار 

افراد خواسته شد که ریز متن را مطالعه نموده و بنا به سلیقه و درك شخصی سند را با حداقل یک و 

گذاري نمایند. در هر دسته خبر سعی شده است تا تنوع گروه حداکثر تعداد مورد تائیدي خود نشانه

سال با حداکثر تمایز در  60الی  24ها در بازه سنی . افراد تکمیل کننده فرمخبري لحاظ گردد

  اند. هاي متفاوت در آن انتخاب شدهدیدگاه، عالیق و سن،  به منزله پوشش حداکثري دیدگاه

بندي اصلی ) نتایج بدست آمده از سیستم براي چندین نمونه آزمایشی به همراه گروه9-4در جدول (

  روه انتسابی از جانب کاربر انسانی آورده شده است. سند خبري و گ
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  هاي نسبت داده شده به آنهامتون تست و دسته ): نمونه ریز9- 4جدول(
 

 

 

  

عنوان 
انتخابی 
  کاربر

عنوان گروه 
 انتسابی
  سیستم

 گروه عنوان
 اصلی

شماره  دریافتی خبرریز متن 
 خبر

اصحاب به گزارش خبرنگار اقتصادي ایرنا ، اردشیر سعد محمدي روز دوشنبه در نخستین نشست مطبوعاتی با  اقتصادي  اقتصادي اقتصادي
رسانه در مسند شرکت یادشده ،اظهار داشت  تامین نیاز فوالد کشور یک ضرورت است و دستیابی به تولید  
میلیون تن فوالد در دستور کار قرار دارد  وي با بیان اینکه تولید فوالد کشور در سال گذشته به   میلیون تن 

انتظار می رود تا پایان سال جاري بیش از   رسید ، گفت  ظرفیت ما در این بخش اکنون  میلیون تن است و
میلیون تن تولید داشته باشیم و رسیدن به رقم  میلیون تن تولید نیز پیش بینی می شود سعد محمدي 
خاطرنشان ساخت آمارعملکرد تولید هشت ماهه فوالد حاکی از رشد درصد  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

د داشتیم  وي، طرحهاي فوالدي را قائنات ، چهارمحال وبختیاري ، بافت ، است و  میلیون و یکصد هزار تن تولی
 ... سبزوار ، شادگان ، میانه و نی ریز ذکر کرد و افزود

1 

سیاسی 
 خارجی

رییس دستگاه دیپلماسی بامداد دوشنبه در گفت وگوي اختصاصی با خبرنگار ایرنا  در باره اظهارات اخیر وزیر  سیاسی  سیاسی
آمریکا مبنی بر تمایل واشنگتن براي مذاکره مستقیم با تهران افزود مذاکره موضوعی در موارد  امور خارجه

خاص تاکنون با آمریکا شده که از آن جمله مذاکره در مورد افغانستان و عراق است وي افزود همچنین مذاکره 
یز در آن حضور دارد، انجام می شود، در باره پرونده هسته اي نیز در قالب مذاکرات ایران با گروه +  که آمریکا ن

اما اگر در اذهان عمومی مذاکره فراگیر سیاسی مطرح شده باشد، این مساله در حدود اختیارات رهبر معظم 
انقالب است و معظم له تشخیص می دهند که مثال چنین اقدامی  شود یا نشود وزیر امور خارجه یادآور شد 

 ... شده است مذاکره موضوعی تاکنون در چند مرحله

2 

  سیاسی
  خارجی

  سیاسی
  خارجی

 در ˈ تراومونده ˈآلمان ، امروز بندر  یوتپاتر یموشک يحامل سامانه ها يها ی، کشت يمنابع خبر ینبه نوشته ا  خارجی
گزارش ، دو سامانه  ینترك کردند  براساس ا ترکیه ˈاسکندرونˈبندر  سوي به را آلمان ˈ لوبک ˈ استان
ه وارد بندر اسکندرون خواهند شد  به یاستقرار در ترک يدوم بهمن  برا یهآلمان روز  ژانو یوتپاتر یموشک

 یزآلمان ن یانهلند و  نفر از نظام یانمتشکل از   تن از نظام ینظام یاته یک،  یهترک يگزارش منابع خبر
  ... یموشک يها یستماستقرار س يبرا ینهجهت فراهم کردن زم

3 

 اعظمی اسقف از گفت کلیسا، از خود کمک درخواست نامه باره در دوشنبه روز ˈ دوفلو سسیلˈبه گزارش ایرنا،   خارجی  سیاسی خارجی
 هاي خانواده و افراد خانمانها، بی اسکان براي را خود اختیار در خالی ˈتقریبا هاي ساختمانˈام  خواسته پاریس
 خالی هاي ساختمان تملک و تصرف که کرد تاکید وي دهد قرار وزارتخانه این دسترس در مناسب مسکن فاقد

قق خواهد شد دوفلو با مح میالدي سالجاري پایان تا اکنون ازهم معنوي، هاي شخصیت اختیار در و عمومی
بیان اینکه امیدواراست دراین زمینه نیازي به اعمال قانون و قدرت از سوي دولت نباشد، افزود این قابل درك 

نخواهد، براي محقق شدن اهداف و برنامه دولت در زمینه اسکان بی سرپناهان، همراهی  نخواهد بود اگر  کلیسا
 ...و همیاري نکند دوفلو طرحی را به شوراي وزیران فرانسه ارایه کرده است که براساس 

3 

به گزارش ایرنا از سازمان لیگ حرفه اي فوتبال، تیم فوتبال دسته یکی برق شیراز نیز از حضور در جام حذفی  ورزشی  ورزشی ورزشی
آزاد سازي خرمشهر انصراف داد بر اساس این گزارش، پیش از این نیز  تیم آلومینیوم هرمزگان، شهرداري 

نصراف داده بودند بدین ترتیب تبریز، سنگ آهن بافق و نفت مسجد سلیمان نیز از حضور در جام حذفی ا
 ...مسابقات 

4 

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان تا کنون به طور کامل نمی دانستند چگونه حیوانات رنگها را می بینند  علمی  علمی علمی
چرا که رنگدانه هاي بصري در چشم هاي آنها شامل کروموفورهاي کامال شبیه به هم ( بخش جذب نور 

ند اما با این حال می توانند طول موج هاي مختلف نور را جذب کنند.همه حیوانات داراي مولکولها) هست
کروموفور شبکیه اي (آلدئید ویتامین آ ) هستند و بسته به پروتئین هاي گیرنده نور (اوپسین ها) مرتبط با این 

قرمز جذب کند.اینکه چگونه کروموفورها، همان مولکول می تواند طیفی از رنگها را از آبی و حتی فرابنفش تا 
 ... یک تک مولکول می تواند این کار را انجام دهند تا کنون یک راز بود

5 

 کنید یو احساس م شوید یروز از خواب بلند م یککه  ید.تصور کنیدرمان سرماخوردگ يساعته برا 24برنامه   رسانه دیگر  اجتماعی  اجتماعی
با  زنید یاست که م یحدس یناول یگرفته است ابتال به سرماخوردگ تان ینیو ب کند یبدنتان درد م ید،سردرد دار

با همان کسالت و  یاآ گیرید یم تصمیمیچه  یطشرا یندر ا یدانجام ده یداست که با یاديز يحال کارها ینا
  یک ... گیرید یم یمتصم یا روید یو به محل کار م پوشید یدرد لباستان را م

6 
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  بازسازي مجدد پایگاه لغات 5- 5- 4

هاي مربوطه، باید عملیات بازسازي مجدد پایگاه لغات و وزندهی پس از انتساب سند به گروه یا گروه

ها صورت پذیرد. این روش به آموزش و یادگیري سیستم در حین عملکرد کمک کلمات در گروه

گردد که به عنوان مثال با یک رویداد سیاسی یا خواهد نمود. در موارد زیادي مشاهده میبسیاري 

اي نیز در خود خواهند داشت. با این شویم که بالطبع اسامی خاص و تازهاقتصادي جدید مواجه می

سناد بیند و در آینده با ضریب تشابه باالتري ادامنه لغات گروه با کلمات خاص تعریف شده آموزش می

بندي خواهد کرد. در این قسمت پس از مقایسه کلمه با پایگاه لغات اصلی در صورت مشابه را دسته

شود و نتایج کار هاي مربوطه اضافه میغیر تکراري بودن کلمه اضافه شده و یک واحد به گروه/ گروه

به ورود سند مستقیما براي سند تست بعدي قابل استفاده است. یکی دیگر از دالیل عدم تمایل 

  تکراري در مرحله تست نیز همین قسمت است. 

  نماي کلی برنامه  6- 4

ها هاي نهایی و میزان تعلق خبر به دستهآخرین مرحله برنامه، به نمایش اسناد خبري در قالب دسته

باشد. این عمل به دارد. هر کاربر در لحظه آغاز قادر به گزینش یک یا چندین شاخه مورد نظر می

در انتهاي  .هاي کاربر صورت گرفته استه شخصی سازي و تطابق برنامه با نیازها و عالقه منديمنزل

یابی و حذف کلمات تکراري و عمومی) به همراه لیبل متعلق کار، متن خبري کامل (متن قبل از ریشه

- ذخیره میگذاري شده و درصد تعلق به آنها با فرمت مورد نظر در یک فایل متنی هاي نشانهبه گروه

استفاده از متن خام و اولیه در خوانایی و تطابق نتیجه با نظر کاربر، افزایش جذابیت و وضوح گردد. 

آوري و پویش اسناد خبري به کمک محیط برنامه در ابتدا قسمت جمعمفهوم تاثیر بسیاري دارد. 

گرفته و در نهایت گیرد، در ادامه پردازش متن در محیط مطلب صورت شارپ انجام مینویسی سی

    شود. تصویرشارپ نتایج در رابط کاربري طراحی شده نمایش داده میمجددا به کمک برنامه سی

  ) نشانگر نماي کلی برنامه و خروجی نهایی است.1- 4(
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 ): نماي کلی برنامه1-4شکل(

  
  ارزیابی 7- 4

هاي مورد استفاده و روند آموزش، تست و عملکرد سیستم پرداختیم. تا این قسمت به معرفی داده

ترین بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده و ارزیابی سیستم خواهیم پرداخت. اولین و متداول بهحال 

) و معیار A)، دقیق بودن(R)، فراخوانی(Pروش براي تعیین میزان کارایی الگوریتم، معیارهاي دقت(

اند، اما در این قسمت نیز به داده شدهح این معیارها در فصل قبل توضیاست. هرچند  Fشباهت 

صورت خالصه فرمول هرکدام آورده شده است. براي محاسبه این معیارها به چهار پارامتر کلی نیاز 

  اند.) آورده شده10-4داریم که در جدول (

  Ggنسبت داده نشده به گروه   Ggنسبت داده شده به گروه   متن
  Gg True Positive (TP) False Negative(FN)متعلق به گروه 

  Gg  False Positive (FP)  True Negative (TN)متعلق به غیر گروه 
  ): پارامترهاي مربوط به معیارهاي ارزیابی10- 4جدول(
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یادگیري هاي ترین معیار مورد استفاده براي تعیین میزان دقت در الگوریتممعیار دقیق بودن، معمول

  گردد:) محاسبه می4-4ماشین بوده و به کمک رابطه (

A = TP + TNTP + TN + FP + FN         (4 − 4) 
 

  آورد:) بدست می5-4معیار دقت، میزان دقیق بودن یک جستجو را به کمک رابطه (

P = TPTP + FP                  (5− 4) 
 

- گیري می) اندازه6-4طریق فرمول (و در نهایت معیار فراخوانی، میزان کامل بودن یک جستجو را از 

  کند.

R = TPTP + FN               (6 − 4) 
 

  آوریم:) را بدست میF  )4-7در روش آخر نیز با ترکیب دو مقدار دقت و فراخوانی، معیار تشابه 

F − measure = 2 ∗ R ∗ PR + P     (7− 4) 
 

سایت پایه سه وبسند آزمایشی از  372نتایج حاصل از ارزیابی سیستم نسبت به گروه اصلی به ازا 

) آورده شده است. با توجه به اطالعات فوق 11-4بندي انتسابی و انتخابی در جدول (نسبت به  گروه

 مقادیر زیر به دست آمده است.
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  گروه انتسابی نسبت به گروه انتخابی  گروه انتسابی نسبت به گروه خبرگزاري  
  پارامتر       
  گروه

دقیق 
 بودن

 Fمعیار  فراخوانی دقت
دقیق 
 بودن

 Fمعیار  فراخوانی دقت

 85.71 75 100 98.38 82.05 72.72 94.11 98.00  علمی، فناوري
 62.5 55.55 71.42 96.77 37.21 26.66 61.53 92.30  استان ها
 82.99 74.39 93.84 93.27 78.99 82.45 75.80 92.87  بین الملل
 81.25 79.59 82.97 95.16 60.87 77.77 50 92.31  اجتماعی
 85.71 82.75 88.88 97.84 71.69 70.37 73.07 95.73  اقتصادي

 97.56 95.23 100 99.73 94.73 100 90 99.43  وزه، دانشگاهح
 57.14 40 100 97.58 57.14 42.85 85.71 97.43  دینی، مذهبی

 86.72 92.45 81.66 95.96 78.43 81.63 75.47 93.73  فرهنگی
 98.18 96.42 100 99.46 95.23 98.03 92.59 98.57  ورزشی
 76.19 92.30 64.86 87.90 61.25 87.5 47.11 82.33  سیاسی
 81.39 78.37 88.36 96.20 71.76 74.00 74.54 94.27  میانگین

  ): نتایج حاصل از ارزیابی سیستم  نسبت به گروه انتخابی و خبرگزاري11-4جدول (
  

معیار دقیق بودن یک جستجو بیان کننده مقدار داده متعلق به گروه همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، 

غیر دسته مربوطه است، که الگوریتم از ورود آنها ممانعت به عمل آورده است.  در نتیجه پایین بودن 

-هاي دیگر در این دسته جاي میهاي متعلق به دستهدهد که تعداد زیادي از دادهاین عدد نشان می

بندي مشاهده ده جدول فوق نفوذ همه جانبه اطالعات در دسته سیاسی در هر دو گروهگیرند. با مشاه

  هاي مورد پردازش دور از ذهن نیست.گیرد، که این امر با توجه به ذات دادهمی

گذاري معیار فراخوانی نشان دهنده میزان اسنادي است که به صورت صحیح در دسته مربوطه نشانه

پذیري دیگر دهنده میزان تفکیکاند. باال بودن این معیار نشانسال نشدهشده و به دسته دیگري ار

ها از دسته مربوطه است. این مسئله به وضوح در مقوالت دانشگاهی و ورزشی نشان داده شده دسته

  است.

درصد در هر دو دیدگاه، مهر تائیدي  90بندي باالي با وجود تمام مشکالت میانگین میزان دقت دسته

  هاي ورودي مورد بحث است.    ه عملکرد صحیح الگوریتم انتخابی براي نوع دادهبر نحو
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- یکی از دیگر مسائل مهم در ارزیابی سیستم، رعایت سه جزء کلی پوشش اخبار در وب، نحوه بروز

هاي خبرگزاري پایه به نحوي گذاري اخبار به منزله نمایش آنها به کاربر است. سازمانرسانی و شاخص

- اند، که پوشش حداکثري اخبار مورد تائید در کشور را دارا بوده و با توجه به اینکه بهشده انتخاب

سند خبري است، در نظر گرفتن زمان  41) در هر ساعت 4-1صورت متوسط (با توجه به جدول 

رسد. در هنگام نمایش نتیجه هاي جدید منطقی به نظر میدقیقه براي به استخراج داده 60معادل 

  شوند. هاي مجزا ارائه میاسناد بنا بر سیلقه و انتخاب کاربر به ترتیب در گروه نیز،
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  گیري و پیشنهاداتفصل پنجم: نتیجه
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  مقدمه 1- 5

کاوي و یادگیري ماشین قرار گرفته است،  کاوي اسناد وب به عنوان یک رشته مشترك مابین دادهمتن

ها و ترکیب متدهاي این دو فیلد علمی به استخراج، کشف و مدیریت که سعی دارد با تکیه بر الگوریتم

هاي موجود و گزینش روش بهینه بر ها بپردازد. در این طرح پژوهشی با ادغام روشاین دسته از داده

بندي اسناد خبري در بستر وب پرداخته شده است. دسته هاي اولیه به تعریف سیستممبناي داده

-سند آموزشی از وب 808منظور پس از گزینش دو دسته نهایی، کار آموزش سیستم را با تعداد بدین

ها به سازي دادهسازي و آمادهسایت مربوط به سه خبرگزاري رسمی کشور آغاز نموده و پس از پاك

ایم. در ادامه عمل تست و پایگاه آموزشی نهایی را ایجاد نموده انتخاب کلمات کلیدي آنها پرداخته

داده ادامه داده و در نهایت کارایی سیستم را بر مبناي عنوان بیان شده در  372سیستم را با 

هاي ایم. الزم به ذکر است که تمامی دادهخبرگزاري و گروه انتخابی کاربران انسانی محاسبه نموده

اند. در این سیستم یک خدمتگذار وب، از منبع صفحات خبري استخراج شده مورد استفاده به کمک

هاي مختلف بیشترین تاکید بر روي باال بردن ارتباط میان کلمات کلیدي انتخابی و نفش آنها در دسته

هاي هترین همسایه با در نظر گرفتن مقدار آستانه حداقل تشابه به عنوان گرونزدیک kاست. در نهایت 

  ابی سیستم معرفی شده و به انضمام درصد تعلق نمایش داده شده است. انتس

هاي خبري بر مبناي درصد انتساب سند به گروه 90سازي و ارزیابی سیستم حاکی از دقت باالي پیاده

رگزاري پایه و گروه انتخابی کاربران است. در ادامه به بیان برخی موارد که تاثیر بگروه پیشنهادي خ

اند پرداخته و در نهایت اقدامات مورد نظر براي روند آموزش، تست و ارزیابی سیستم داشتهمنفی در 

  ادامه کار بر روي سیستم پیشنهادي بیان شده است.
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  تحلیل نتایج 2- 5

هاي انتسابی به مواردي که در در این قسمت با مشاهده نتایج بدست آمده از سیستم و تحلیل گروه

هاي ایجاد نموده و همچنین موارد خاص استخراجی مانند لزوم ایجاد دستهکارایی سیستم اخالل 

ایم. مباحث پایه تمامی این موارد در فصل قبل مطرح هاي موجود اشاره نمودهجدید و ادغام دسته

  نظر شده است.گویی و کپی مجدد جداول و نتایج در این بخش صرفشده و از دوباره

  ودارهاي خبري:عدم تطابق عناوین نهایی با نم

یکی از مشکالتی که پیشتر نیز در مورد آن صحبت نمودیم، عدم تطابق و هماهنگی یک به یک میان 

ها تعریف شده در نمودار خبري هاي انتخابی در برنامه و عناوین مربوط به دستهعناوین نهایی گروه

مربوط به موضوع مذهبی به اخبار  "ایرنا"هاي خبرگزاري است. به عنوان مثال در خبرگزاري سازمان

اي در گروه فرهنگی جاي داده شده است. تاثیر این امر، بالطبع منجر به ایجاد اشتباه عنوان زیرشاخه

شوند. در مورد گذاري میهاي تست با عنوان غیر مذهبی نشانهدر فرآیند آموزش گشته و در ادامه داده

یا زیرگروه مشخصی در نظر گرفته نشده است، حال  گونه گروهاخبار دانشگاهی نیز در این سازمان هیچ

پذیر نبوده و با جامعیت کار تضاد بندي نهایی امکاننظر از این دو دسته خبري در گروهآنکه صرف

مانع است اما در ارزیابی سیستم، به عنوان یک خطا دارد. هرچند این عمل از دید مسئولین خبري بال

اشاره  "هاي خبريپژوهش"توان به بخش می "ایرنا"ا در خبرگزاري هگردد. از دیگر نمونهمحسوب می

هاي ها در بخش آموزش حذف گشته است، اما در دادهنمود که به دلیل عدم همخوانی با دیگر داده

  ) نیز قابل مشاهده است.7-4تست مشاهده شد. این مطلب در جدول (

  : هاي از پیش تعریف نشدهوجود دسته

آموزش و  مواجه گشتیم که در قسمت "هاي دیگررسانه"ها با عنوان رخی دادهدر قسمت تست با ب

نامی از آن برده نشده بود. از آنجا که فرآیند آموزش بر  "ایسنا"همچنین در نمودار اولیه خبرگزاري 

هاي تعریف شده صورت گرفته است، لذا این اسناد خبري متعلق به هیچ گروهی نبوده و اساس گروه

ت امکان ارزیابی را با مشکل مواجه نموده است. در وافع در نهایت امر تعدادي داده نشانه در نهای
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گذاري شده، بدون نشانه اصلی وجود دارد که تاثیر منفی بر نتایج بدست آمده وارد کرده است. جدول 

د، انگذاري شدهسند خبري استخراجی تحت این عنوان نشانه 20) حاکی از آن است که تعداد 7- 4(

گردند که به اشتباه هاي محسوب میهاي نهایی در ارزیابی به عنوان دادهکه بدلیل عدم وجود در دسته

  اند.ها در ارزیابی کارایی سیستم در نظر گرفته نشدهاند. به همین دلیل این دادهگذاري شدهنشانه

  بندي صحیح اولیه:عدم دسته

هاي خبرگزاري را بیان نمودیم. سنتی اسناد در سازمان گذاريآوري و نشانهدر ابتداي فصل نحوه جمع

بندي بسته به حوزه خبري و کاري هر خبرنگار معین گشته و به صورت معمول در هر سازمان، گروه

یابند. در موارد متعددي مشاهده شده است که خبر نه تنها به گروه اخبار در بخش مربوطه انتشار می

تشار خبر نیز کار به درستی صورت نگرفته است. به عنوان مثال تصویر تعلق ندارد، بلکه در زمینه ان

) یک سند خبري است که برخالف تهیه آن توسط خبرنگار علمی، به عنوان یک خبر اقتصادي 1- 5(

گردد هاي پایه مشاهده میها به شدت در صفحه اصلی سایتمنتشر شده است. از این زمینه ناهمگونی

  طلبد. سئولین امر را میشک توجه بیشتر مکه بی

  
  ها): نمونه اي از تناقض در گروه بندي پیشنهادي خبرگزاري1-5شکل(
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  ها:همراستایی گروه

توان چنین بیان داشت که مذهب در فرهنگ مردم و جامعه با مطالعه و مشاهده نتایج بدست آمده، می

شود. لذا یگر به سختی حاصل میتا جایی نفوذ پیدا کرده است که امکان تفکیک این دو مورد از یکد

شاید بتوان مذهب را به عنوان زیر شاخه گروه فرهنگی در نظر گرفت. از طرف دیگر عنوانی مانند 

پردازد، اما از آنجا که بیشترین هرچند در دید اول بیشتر به مقوالت فرهنگی می "فرهنگ حماسه"

باشد، لذا اکثر اخبار در این زمینه ن میعنصر در این زمینه فرهنگ جنگ و دفاع مقدس و پیامدهاي آ

همراستاي اخبار و رویدادهاي سیاسی کشور شکل گرفته است. سیستم نیز در نهایت تمام اخبار به 

  گذاري کرده است.دسته فرهنگ حماسه را به صورت ترکیبی فرهنگی و سیاسی نشانه

ها نیز اشاره کرد. به عنوان ا شهرستانها و یتوان به اخبار ارسالی از مراکز استاندر همین زمینه می

مثال سخنرانی یکی از سیاستمداران یا اختصاص بودجه و افتتاح یک طرح عمرانی در یک شهر، با 

وجود تعلق خبر به شهر مربوطه بدون شک در دید کشوري در دسته اخبار سیاسی اقتصادي نیز قرار 

به عنوان مثال ارزش فرهنگی ساخت یک فیلم یا گردد که گیرند. در موارد بسیاري نیز مشاهده میمی

- مستند از محل فیلمبرداري بیشتر بوده و نام شهر موردنظر در مقایسه با فعالیت اصلی، قابل چشم

ها هر عنوان تنها به یک دسته سایت مربوط به خبرگزاريپوشی است. این در حالی است که در وب

  ی، سیستم را با مشکل مواجه نموده است.تعلق داشته و این امر نیز در ارزیابی نهای

 "سیاست خارجه"بندي جدید توان به گروهاز دیگر مواردي که پس از آزمایش تست مشاهده شد، می

نام برد. در بسیاري موارد متن خبري، متن ترجمه و یا ارسالی از جانب خبرگزاران خارج از مرز بوده و 

د. اما این اخبار در عین حال بر مساثل سیاسی متمرکز اندر نهایت در دسته خارجی قرار داده شده

الخصوص اخبار خاورمیانه تاثیر مستقیم بر سیاست داخلی بوده و از آنجا که سیاست خارجه و علی

  29ایران دارد، لذا قرار گرفتن آنها در بخش سیاسی نیز الزامی است. در همین راستا سیستم در حدود 

سی خارجی نامگذاري کرده و مهمتر از آن اینکه از نقطه نظر کاربر انسانی مورد را با هر دو عنوان سیا

  مورد مشاهده شد.   22نیز این نامگذاري دسته در بیش از 
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ردپاي سیاست نیز (همانند روند معمول و متداول جامعه) در هر واقعه و رخدادي قابل مشاهده و 

قرار داده است، این امر در نحوه عمکرد سیستم پیگیري بوده و تمام جوانب کار کشور را تحت تاثیر 

  گردد. نیز به وضوح مشاهده می

  اقدامات آینده 3- 5

بندي اسناد بوده و سیستم بدون شک هدف نهایی انجام این پروژه ، فراتر از معرفی یک سیستم دسته

ه آنها را داریم. طراحی شده، تنها به عنوان سیستم پایه براي اهدافی است که در آینده قصد دستیابی ب

  پردازد.آخرین بخش این گزارش به بیان اقدامات آینده در راستاي تکمیل پروژه می

  هاي مورد پردازش:گستردگی داده

در بخش قبل مشاهده شد که تنها از اطالعات موجود در سه سازمان خبرگزاري در سیستم استفاده 

دهند، ر، حجم باالیی از اخبار را پوشش میشد، هرچند این سه سازمان به دلیل اهمیت آنها در کشو

هاي خبرگزاري به منزله دستیابی کامل به تمام موارد اما در ادامه قصد وارد نمودن دیگر سازمان

هاي تحلیلی خبري و یا سایتخبري جاري در کشور را داریم. این مسئله به منزله استفاده از وب

ها و هاي جستجوگر براي جمع آوري اخبار موجود در وبالگهاي سازمانی و یا استفاده از موتورپورتال

رود، سایر منابع خبري غیر رسمی نیست. چرا که با این کار نه تنها حجم اطالعات غیر مفید باال می

یربط بر کار این دسته صفحات امکان ورود اخبار غیر واقعی افزایش ذبلکه به دلیل عدم نظارت مراجع 

  یابد.می

  ي خبري: هاادغام داده

استفاده از چندین پایگاه خبري، عالوه بر پوشش حداکثري وقایع، مارا با حجم عظیمی از اسناد 

-تکراري مواجه خواهد نمود. بیان این اطالعات مشابه،  نه تنها کاربر را بار دیگر دچار سردرگمی می

د. به همین دلیل یکی از گردکند، بلکه باعث به هدر رفتن زمان و فضاي اختصاص یافته براي اخبار می

اقدامات مورد نظر تالش به منزله ادغام اسناد خبري مشابه و ذکر یک خبر به انضمام لینک دسترسی 

ها است. از آنجا که هر خبرگزاري بالفاصله پس از وقوع یک سایتبه اخبار مشابه آن در دیگر وب
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ر بار به روزرسانی سیستم (بازبینی حادثه سعی در آماده سازي و انتشار خبر دارد، در نتیجه در ه

صفحات) به احتمال زیاد با اخبار مشابه مواجه خواهیم شد. به همین دلیل ادغام این اخبار در درجه 

گیرد. این امر در باال بردن نقش کلمه در سند و ها صورت میاول پیش از انتساب آنها به گروه

بندي اسناد هاي دیگر و نهایتا کاهش زمان دستههمچنین کاهش  تعداد کلمات قابل مقایسه با دسته

  نقش بسزایی خواهد داشت.

  ایجاد جریانات خبري:

یکی از مواردي که این پروژه بر مبناي آن طراحی شده است، عدم استفاده از درخواست کاربر به منزله 

ست کاربر با هاي بسیاري که در آن پس از اعالم درخوانمایش اسناد خبري است. یعنی برخالف پروژه

بندي مواجه هستند، این سیستم مستقل از کاربر بوده و تالش حجم محدود اطالعات به منزله دسته

هایی است که تمایل دارد در پوشش تمام اخبار انتشار یافته را دارد. تنها نقش کاربر انتخاب دسته

ار داغ در هر بازه بازبینی صفحات ها را مرور نماید. تا این قسمت از کار به بیان اخباخبار مربوط به آن

شود که اخیرا به وقوع پیوسته و انتشار یافته شده است. گام ایم. خبر داغ به خبري گفته میپرداخته

بعدي برقراري ارتباط معنادار میان اخبار جدید و آرشیو خبري است. بدین صورت که اخبار مشابه با 

هایی که در فصل دوم به آنها اشاره شد) ک الگوریتمیکدیگر در هر گروه با یک عنوان جدید (به کم

نامگذاري شده و به کاربر نمایش داده شود. ایجاد این جریانات خبري به مطالعه روند یک واقعه 

  اي غیر مدون از واقعه را در اختیار کاربر قرار خواهد داد.پرداخته و تاریخچه
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Abstract 
 

Nowadays the need and tendency of being announced about news, has an 

unavoidably and direct effect on making decision in personal, social and 

political fields. On the other hand, Uncontrolled growth of website 

numbers and their information has becomes one of the most important 

problems which cause many difficulties for users on the World Wide Web.  

By the way, wide speed of unsupervised news publishing and spreading on 

the web, and impressive increase of news websites in different fields, has 

reduced the ability for checking them. This huge amount of information has 

confused users instead of helping them to achieve their purpose. Because of 

it, design and implementation of an automatic news clustering system for 

managing the news on the web has explainable. Proposed method tries to 

resolve the problem by using data and web mining methods for clustering 

text news snippets.  

At the first, a web client has defined for crawling the valid news agencies 

for acquiring news for learn and test levels.  The clustered news in pre-

defined groups has been showed as the result of the project. User can select 

both base news agency and beloved groups for final representation. 

At last, too many researches have been done till now for clustering texts 

but all of these efforts use either term frequency or document frequency for 

weighing extracted keywords and then tried to make a comparison between 

different similarity measures, but  recently a few numbers of researches 

have been focused on clustered features instead of documents and worlds. 

In this thesis we intend to use group’s features by building a semi text with 

main text words in each group and calculating its similarity. The proposed 

architecture consists of a number of components namely news extraction, 

preprocessing, group database creation, keyword extraction, keyword 
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weighting, clustering, and database reconstruction. Our main contribution 

is that we introduce a mechanism to automatically catch and cluster news 

snippets on the web. At last, the groups which have passed the defined 

threshold are labeled as winner groups. Our evaluations show that the 

proposed method along with news snippet structures represents it’s 

efficiently and effectiveness. 
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