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 بندی متونای از دستهپیش زمینه -9-9

هایخبری،دروبسايترشدگستردهامروزهباگسترشروزافزونمتونونوشتارالکترونيکي،بخصوص

گرديدهاست.دربندیخودكارمتونوبهطورويژهمتونخبری،اجتنابناپذيروجودابزاركارآمددسته

زمينهبندیمتوندستهحاضرحال بسياریاز شاخصدر از كاربردی، گذاریمتونبرهایتحقيقاتيو

ابهامنامهكنترلشدهمبنایيکلغت فراداده، توليدخودكار كردنمتون، فيلتر توليدتا كلمه، زدايياز

ركاربردیكهبهسازماندهيمتونياتوزيعهایسلسلهمراتبيازمنابعوبيوبهطوركليدرهكاتالوگ

كاربردداردنيازداردانتخابيوتطبيقيخاصيازمتون اشرافبراينموضوعكهدسته.[3]، با بندیاما

اداراتودربدونسازماندهيمشخص%متون،31تا11حدود%بازهممتونامریالزموضروریاست،

.[2]ميشوندنگهدارینهادها

-درعصرحاضر،كاراصلينرمبندیمتونخبریاست.،دستهاينحوزهيکيازكاربردهایروبهرشد

تمامي پاسخگوی بايد هوشمند يکوبسايتخبری نيست. خبر نشر و رساندن تنها خبری، افزارهای

باخبرهابندیوسازماندهيدرستاخبار،امکانجستجویسريعروبازديدكننده،مثلدستهنيازهایكارب

-هایكليدیكارآمد،پيشنهاداتمناسببرایكاربربراساسسوابقبازديدازصفحاتمختلف،جذابواژه

تاسازیخبرجهتافزايشآماربازديدكنندگانوبهطوركليجوابگوینيازهایروزافزونكارب رباشد،

روشكليكاردردستهبتوانددرعرصه دربندیخبروسايرمتونيکساناستویرقابتباقيبماند.

برنوعمتوننشدهآزمايشاتاستفادهشدهاستاماتاكيدیكارهایانجامشدهازمتونخبریدربيشتر

یمتونبيانشدهاست.استوروشكاربهصورتكليبررویهمه

اوالدادگانمورد تمركزیبرمتونخبریداشتهباشيم، برآنداشتهاستكه را دودليلعمدهما

استفادهدراينتحقيق،متونخبریبودهوثانياهدفماارتقاءيکنرمافزارخبریتحتوبسادهبهيک
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متوننامبردهشده،منظور"متون"یواژهنامههرجاازدراينپايانافزارخبریهوشمندبودهاست.نرم

.استخبری

تکنيک حالحاضر دادهدر وهایيادگيریماشين، پردازشزبانطبيعيبهكمکهمآمده كاویو

بندیمتون،هایمتداولموجوددردستهروش.[2,1]بندیدقيقمتونالکترونيکيدارندسعيدردسته

الگوريتم مدلشامل و بيز )تئوری احتمالي های الگوريتم(، n-gramهای مثل خطي نيزSVMهای و

ها،معموالازبردارويژگيمورداستفادهدراينالگوريتم.[4]هایمبتنيبراستخراجقوانيناستالگوريتم

كلماتشود؛يعنيمتناصليبايکبردارازتوليدمي2يامدلفضایبردار3یلغاتیكيسهروشمجموعه

وزناينكلمات مينمايانتخابيو 5]شودشداده ,6] گوناگونيروش. بندیهایدستهدليلاصليدر

شيوه ويژگيمتون، بردار انتخابويژگيیايجاد نيز بهدليلاهميتفوقهایمناسبو یآندرالعاده،

هایحروفوكلماتنيزازN-gramو1یلغات،عباراتمعناييباشد.عالوهبركيسهميبندینتايجدسته

حوزهويژگي در پركاربرد و مطرح دستههای هستندی متن [2]بندی روش. برایاز كه ديگری های

ويژگي  استخراج دارند، ويژگيوجود [33-7]است4هایهمرخداداستخراج بهاينويژگي. بحال تا ،

هایهمرخدادبهدليلماهيتي.ويژگياستبندیمتونفارسياستفادهنشدهعنوانيکويژگيبرایدسته

وهبردرنظرگرفتنیلغاتهستندوعالهایمنفردمثلكيسهتریازويژگيهایمطمئنكهدارند،ويژگي

هانيزباگيرند.اينويژگيهایآموزشينيزبهرهميآماری،ازدانشمعنايياستخراجشدهازدادهويژگي

ويژگي هستندمعضلحجمباالیتعداد روبرو [7]ها ويژگي. ايننوع انتخابويژگيدر وها، هایاوليه

بندیهاینهاييودقتدستهها،يکيازموثرترينعواملدرتعدادويژگيمنفردبرایتشکيلزوجويژگي

.[7]است
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معيارهایارزشیوزنمسئله ويژگيگذاریدهيو مهمنيزهابه بندییدستهترينمسائلدامنهاز

 همدر استخراجمتونهستندكه دقتدستهويژگيانتخابو همدر و كرده نقشمهميايفا بندیها

TFIDF،(DF) 2،بسامدمتن (TF)3دهيباينری،بسامدعبارت،وزندهيهایمتداولوزنموثرند.ازروش

،1یاطالعاتگذاریويژگينيزبهرهارزش ازمعيارهای اند.و...هستندكهدركارهایمختلفاستفادهشده

هابسياریانتخابواستخراجويژگيو...هستندكهدرمرحلهDominanceو (χ2)5،مربعچي4آنتروپي

تحقيقاتمورداستفادهقراردهيهمچناندرگرچهاينمعيارهاومتدهایوزن.[2,32]پركاربردهستند

هایهانداردوبسياریازويژگيایدرمقابلسايرروشيکازآنهاكاراييقابلمالحظهگيرند،اماهيچمي

 كارآمدهستند.مناسبونادهي،ناهایوزنانتخابيبراساساينمعياروشيوه

بندهامثلباانواعمختلفدسته ائهشدهیتشکيلبردارويژگي،درميانكارهایارصرفنظرازنحوه

k-1،مدلبيشترينآنتروپي7،بيزين6همسايهنزديکتر،SVM3...هایمبتني،بهطورميانگينروشو

بندهادرواقعايندسته.[2,1,6,7,32]هابرخوردارندازدقتبيشترینسبتباسايرروشSVMبر

ابرصفحهسعيمي بيشترينحاشيهكنند نمونهایكه و بينابرصفحه در هایمثبتویمجاز منفيرا

بسيارنظرییبندهابهسببسادگيذاتيدارایپشتوانهاگرچهايندسته.[2,31]برداشتهباشند،بيابند

ایآنبهيکمعضلتمامعيارتبديلگشتهاست؛هایمحاسباتي،زمانيوحافظه،اماهزينههستندخوبي

،هاوپردازشآنهاسروكارداريمحجمعظيمكلماتوواژههایمتنيوبخصوصدراينكاربردكهباداده

همسايهنزديکتر-Kنيزدركارهایانجامشده،دستهبندSVM.بعدازشوداينمعضلبيشترديدهمي

بندهاارائهكردهاست.دقتباالتریرانسبتبهسايردسته
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قالبمشخصويژگيكهمتونخبرینسبتبهسايرمتوندارندايناستكه تریدرهرمعموالاز

هایمشخصيازهردستهدرقالبهركالسوجوددارند؛كنندوويژگيدستهبرایارائهمتناستفادهمي

" برنده""،رقابت"مثالبهطورمعمولمتونخبریورزشيازكلماتمتداوليمثل استفاده"امتياز"و

اينقالبدرمجموعهمتونهركالسهستيم.اينويژگيكنند.درفرآيندآموزشبهدنباليادگيریمي

مي ديده متونمثالمقاالتعلميكمتر ساير يکيدربارهدر فيزيکكه شاخه در مقاله مثالدو شوند؛

هایمشترکكمتریدارندودرزيرگروههایمربوطكنند،ويژگيهاوديگریدربارهذراتبحثميعدسي

يکمعياراهميتدادهمشترکبيشتریخواهندداشت.دراينپروژهباارائههایبهموضوعاصلي،ويژگي

ويژگي ويژگيكارآمد، آنها ميان از و شده انتخاب همرخداد ويژگيهای عنوان به پرتکرارتر هایهای

درانتخابويژگيگربرایتوسعهمتونبهكاررفتهتوسعه گر،ويژگينامبردهمتونخبریهایتوسعهاند.

كندوقالبفراگيریشدهازمتونآموزشيبهكلمتونگرميهایتوسعهكمکشايانيبهانتخابويژگي

مي ازطرحتوسعهآموزشيكالسومتونآزمايشيمشابهالقا استفاده سپسبا نيزبهیدادهشود. و ها

ها،اهشتعدادويژگيهایهمرخداد،عالوهبركبرایويژگي3همرخدادیTFIDFدهيوزنكارگيریروش

 بندیبدستآمدهاست.دقتنسبتاخوبيدرنتايجدسته

 هاچالش -9-2

امادرزبانبندیمتونیدستهزمينهایدرگرچهتحقيقاتگسترده هایمختلفصورتگرفتهاست،

دارد.ازیكاردراينزمينهوجودبرخيازمشکالتهنوزالينحلباقيماندهاستوانگيزهبرایادامه

توانبهمواردزيراشارهكرد:تريناينمشکالتميمهم

منفکدادهمتون: های متفاوتدر کالس متونهمپوشانی  -9-2-9 هاييهستندكهغير

بهطورذاتيبهبيشازيکمتونتوانبهطورقطعنشاندادبهكدامينكالستعلقدارند.برخيازنمي
                                                           
1
 Co-Occur TFIDF 
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ممکن يعني دارند؛ تعلق دسته خبری استيکمتن متفاوت تعلق ميزان همبا و باشد سياسي هم

هاباهمهمپوشانيداشتهباشندكهخودمنجربهافزايشخطاشودكهكالس.اينامرباعثمياجتماعي

.[4]گرددبندیميدردسته

روشیابی:ریشه -9-2-2 اكثر تشکيل ريشههای از كاهشخطا، منظور به ويژگي يابيبردار

مي استفاده برایريشهكلمات وكنند. حذفشده پسوندها و پيشوندها پردازش، مورد كلمات از يابي،

يابياشارهنمود.دريابيوكمريشهتوانبهبيشريشهيابيميشوند.ازمشکالتريشهتبديلبهريشهمي

ريشهبيشريشه يابيامکانتوليدريشهشوندكههيچمعناييندارندودركمريشههاييتوليدمييابي،

.[34]هااستثناوجودنداردبرایحالت

اينکههريکازكلماتموجوددرمتنچهوزنوارزشيخواهندداشت،يکي دهی:وزن -9-2-3

اصلي عباراتبيشترينيهاترينچالشاز از استفاده استكه ثابتشده هستيم. آنروبرو با ياستكه

ييوبيشتريناارزشمعناييوكمترييارزشآماریوازطرفديگراستفادهازكلمات،كمترينارزشمعن

دارد نوعويژگيیبهكاربردنهركدامازايندوبرا.[4]ارزشآماریرا دهيموثركهوزنروشيک،

 طرحميزانتاثيرو قابلتوجهاست. بسيار بيانكند، دهيمتفاوتيوجودهایوزنكاراييآنويژگيرا

گيرند،اماهنوزفقدانيکروشقدرتمندكهمنجربهدارندكهدركارهایمختلفمورداستفادهقرارمي

شود.بندیبادقتباالشود،احساسمييکدسته

 هابرخورد با چالش -9-2-4

،سعيشدهاستباطرحنامهدراينپايانهاوهمپوشانيكالسهایغيرمنفکدادهلشدرمواجهباچا

ويژگيهایدادهتوسعه از استفاده غنيمتونگرهایتوسعهبا را و كرده تر بههمپوشانيكالساثر ها

گردد.بندیميحداقلرساندهشود.اينكارباعثبهبودنتيجهدردقتدسته
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-بهعنوانويژگياستفادهشدهنامه،عباراتهمرخداددراينپاياندهينيزدرروياروييباچالشوزن

توسعهاند طرفيبا از و دارند بر در ارزشمعناييرا TFIDFروشیكه برایCo-Occur TFIDFبه

 هانيزاستفادهشدهاست.هایهمرخدادازارزشآماریويژگيويژگي

 تحقیقدستاوردهای   -9-3

 برایزبانفارسيStop Wordsایازكلمه3111یيکمجموعهیارائه -

E-Dominanceمعياریارائه -
 هابرایاهميتويژگيDominanceبهعنوانبهبودیازمعيار3

 بندیمتونفارسيهایهمرخدادبرایاولينباردردستهكاربردويژگي -

بندیمتونفارسيمتونبرایاولينباردردستهیگربرایتوسعههایتوسعهكاربردويژگي -

هایهمرخدادبرایويژگيCo-Occur TFIDFپايهبهTFIDF دهيطرحوزنی توسعه -

 نامهساختار پایان -9-4

اينپايان 5نامهدر مقدمه، پساز است. معرفيمفاهيمپايهدرفصلتدوينشده به فصلدوم در

.همچنيندراينفصليکمروركليبررویكارهایانجاماستپرداختهشدهبندیمتونیدستهحوزه

وبهصورت.فصلسومبهمعرفيروشپيشنهادیاختصاصداردانجامشدهاستهایموجودشدهوروش

-.درفصلچهارمنيزنتايجحاصلازآزمايشاتانجامشدهومقايسهروشكندگامبهگامآنراتشريحمي

درفصلپنجميکنتيجهديگربيانميهایپيشنهادیباروش  یگيریكليازتحقيقونيزارائهگردد.

گردد.یكارارائهميپيشنهاداتبرایادامه
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 مقدمه -2-9

بندیونيزپرداختهوسپساهميتولزومدستهمتونبندیمفهومدستهدراينفصلابتدابهتعريف

هاييایمشکالتومحدوديتدارمتونبندیشود.دستهیيادگيریماشينبيانميكاربردآندرزمينه

خالصه طور اينفصلبه در حوزهاستكه حوزهدر در نيز آنهایعموميو ینگارشزبانفارسيبه

مي انواعشپرداخته ميبندیدستههایروشود. بيان اينفصل در وشودنيز مراحل ادامه مختلفدر

گيردموردبررسيقرارميمتونبندیخودكارسيستمدسته درگذشتهكارهایبرمرورینيزپاياندر.

.شودميانجاممتونبندیدستهیحوزهدرهازبانسايروفارسيزبان

 دسته بندی متون -2-2

داشتهباشيمبهطوريکهD={(d1,y2) ,…, ( di,yi), …, ( dn,yn)}ازمتونایصورتيکهمجموعهدر

nتعدادمتونوdi =[wi,1,…, wi,k,…,wi,|di|]متنiاماينمجموعهباشد،آنگاهWi,k یبهوزنكلمه kام 

متن iدر و yiام متعلقاست)يعنيبه آن به متن  yiϵcكالسيكه طوريکه  C={c1,c2,…,c|C|}به

باشدمجموعهكالس سيستم در پيشتعريفشده ميهایاز اشاره ) هدفدر بندیمتون،هدستكند.

عيينيکمقداربوليبرایهرتبندیمتونهدستباشد.yi=f(di)استبهنحویكه fاستنتاجيکتابع

هایازپيشتعيينمجموعهكالسCمتونوایازمجموعهD،درجايياستكهdj,ci>𝜖 D*C>جفت

مقدار نشانFتعلقداردومقدار ciبهكالسdjكندكهمتنتعيينميTشدهباشد. نيزعدمتعلقرا

:𝛷 دستآوردنتابعتخميندهد.هدفدراينجابهمي 𝐷 ∗ 𝐶 → {𝑇, 𝐹}[4]باشدمي.
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 بندی متونکاربردهای دسته-2-2-9

-بندیمتونبهصورتاحتماليبازميبررویدسته 3بندیمتونبهكارآقایماروتكاربردهایدسته

الزمبهذكراستكهاينبندیمتونبرایكاربردهایمتنوعياستفادهشدهاست.گردد.ازآنپسدسته

اينگروهگروه برخياز و مشخصينداشته همبندیمرز يکديگر با پوشها خالصهانيدارند طور به كه

:[4]عبارتنداز

 هایبازيابياطالعات،برایهر:درسيستمهای بازیابی اطالعاتبرای سیستم 2بندیشاخص

توصيفمي تعيينميمتنيکياچندكليدواژه)عبارتكليدی(كهمحتوایآنمتنرا اينكند، شود.

واژهكليد مجموعه به متعلق كنترلنامهلغتها گنجشدهای عنوان گنجبا اين اغلب هستند. هاواژهواژه

موضوعي واژهسازیمسائلفضاييوياگنجبرایمرتب4واژهناسادارند)مانندگنج1ساختارسلسلهمراتبيِ

 برایمسائلپزشکي(.5مش

 يو...توسطروش:سازماندهيمتونوبايگانيبرایمقاصدشخصي،سازماندهی متونسازمان-

یيکروزنامه،تبليغاتوباشد.برایمثالدرورودیتحريريهپذيرميامکانمتونبندیخودكارهایدسته

شدهبندیهایخدماتعمومي،فروش،خريد،درخواستكارو...دستههابرایانتشاربايدتحتگروهآگهي

 .[35]باشند.

 :رشتهفیلترکردن متون روی بر متون متنفيلتركردن از ای توسط كه ورودی يکهای

اعمالميیاطالعاتبصورتغيرهمزمانتوزيعميكنندهیاطالعاتبرایيکمصرفتوليدكننده -شود،

خبر،يکخبرگزاریاستواخباررابراییهایخبری،توليدكنندهبهعنوانمثالدرتلکس.[36]گردد
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لتسيستمفيلترگذاریبايدازدراينحا.[37]فرستدیخبركهيکروزنامهاست،ميكنندهيکمصرف

 دريافتخبرهاييكهبرایگيرندهجذابنيستند،جلوگيریكند.

-هایموضوعيموردنظرمصرفتواندمتونرابهدستهشده،يکسيستمفيلترمي عالوهبرمواردذكر

كند.اگرسيستمفيلتردرسمتتوليدكنندهباشد،متونرابهنحویكهموردنظربندینيزدستهكننده

منحصربهفرد3كنندهيکنمايهكند.بدينمنظورسيستمبرایهرمصرفكنندگاناست،توزيعميمصرف

مطالبكنندهباشد،ازدريافتنمايد.اگرسيستمفيلتردرسمتمصرفآنرابروزمياتوليدكردهومرتب

كند.دراينحالتتنهايکنمايهموردنيازاست.نمايهتوسطكاربركنندهجلوگيریميربطبهمصرفبي

مي بروز غيرصريح(، يا )صريحو كاربر اطالعاتبازخوردیاز از استفاده با و شده شودمقداردهياوليه

 نامند.پذيرمياينمسألهرافيلترتطبيق.[31]

 :عملياترفعابهامدربسياریازكاربردها،همچونپردازشزبانطبيعيوشاخصرفع ابهام-

هبرخودكلمهدرحوزهبازيابياطالعاتموردتوجهاست.بندیمستنداتبااستفادهازترجيحنقشكلم

 .[33,21]شودبندی،تکراركلمهدرزمينه،بهعنوانمتنونقشكلمهبهعنواندستهديدهميدردسته

 بهدستهبندی سلسله مراتبی صفحات وب:دسته مراتبيصفحاتوبمنجر بندیسلسله

بندیمبتنيبرهایدستهاينكاربرد،روشگردد.درجوبرایموتورهایجستجوميوافزايشكيفيتپرس

مي2دسته اضافهانتخاب اجازه چراكه دستهشوند؛ دستهكردن حذف يا و جديد بيهای راهای مصرف

 .[23,22]نمايندپذيرميامکان

بندیهدرواقعتركيبيازدستهبندیگفتاریكتوانبهدستهبندیمتونميازديگركاربردهایدسته

نويسندهتشخيص،متنيهایازطريقعنوان1ایمتونچندرسانهبندیدسته،گفتاراستمتونوتشخيص

                                                           
1
 Profile 

2
 Category-based Text Classification 

3
 Multimedia Document Categorization 
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،تشخيصخودكارزبانبرایمتونيكهزبانآنهامشخصنيست،تشخيصنامشخصبرایمتونادبياتي

.[3]نمودبندیخودكاركيفيتنوشتاراشارهرتبهجنسمتنو

 بندی متوندسته اهمیت -2-2-2

هایمختلفنيازمنددانشافرادمتخصصدرزمينهبندیمتونبصورتدستي،فرآيندیزمانبرودسته

امکان مداوم بهطور اينافراد دسترسيبه نخواهداستو اينپذير بدليلكاربرددانشانسانيدر بود.

دسته بهفرآيند، صورت در همچنين بود. نخواهد اشتباه و خطا از عاری متون چندبندی گرفتن كار

هایاتخاذشدهافرادمختلف،بندی،سيستمبدليلتفاوتتصميمستهمتخصصانسانيدرحينفرآيندد

دهيخبربرایبندیوسازمانیمتونخبری،سرعتدسته.بخصوصدرزمينهگردددچارناسازگاریمي

نشرآن،امریضروریاستكهبهصورتدستيسرعتكاربسياركندخواهدبود.بنابراينبهدليلحجم

دسته متون، بهزياد استو غيرممکن تقريبا صرفهبندیبصورتدستي هزينه،منظور زمان، جوييدر

بندیخودكاررویهایدستههایاخيربهروشنيرویانسانيوازطرفيافزايشدقتوكارايي،درسال

 است.شدهآورده

 بندیهای دستهانواع روش -2-2-3

ادامهروش درقابلتوجهاستكه.[4]گيردمطالعهقرارميبندیمتونموردهایمختلفدستهدر

انجامميبندیمتونبرمبنایدانشدروناينجافرضايناستكهدسته يعنييکمتنفقطبازا شود.

شود.بندیميستفادهازاطالعاتدرونياشوبدوناستفادهازاطالعاتخارجيدستها

 برچسبیبرچسبی در مقابل چنددسته بندی تک -2-2-3-9

هاباهمبندیدرحالتيباشدكههرمتنفقطبهيکدستهتعلقداشتهباشدوكالساگرمسالهدسته

كهيکمتنبهبيشازشود.امازمانيبرچسبيگفتهميبندیتکهمپوشانينداشتهباشند،اصطالحادسته
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برچسبيبندیازنوعچندهاهمپوشانيداشتهباشيم،دستهيکكالستعلقداشتهباشد،يعنيبينكالس

 خواهدبود.

 2در مقابل مبتنی بر متن 9بندی متون مبتنی بر کالسدسته -2-2-3-2

.ازيافتراكهبايدانتخابشوندهاكالسبايدتماممتن،يکبرای،DPC،درروشمبتنيبرمتن

روشمبتنيبركالس در طرفديگر ،CPC،بايدهركالسبرای راهستندكالسكهعضوآنمتوني،

وCهایكندكهمجموعهامادرجايياهميتپيدامي،.ايناختالفبيشترفلسفياستتامفهومييافت

D ازابتداموجودنباشند.بهطورعمدهشرايطDPCازشرايطCPCتراستوبيشترمورداستفادهمتداول

گيرد.قرارمي

 ایبندی رتبهبندی قطعی در مقابل دستهدسته -2-2-3-3

سيستميوجودداردكه،بندیكندایازمتونرادستهخواهدمجموعهفرضكنيديکفردخبرهمي

انتخاب،كند.حاالفردخبرهبندیميایموجودرتبههبندیقطعيدركالسگونهدستهمتونرابدونهيچ

بهباالیليستبهجایكلليستمحدودمي -كندوسريعتروبهترتصميمميكالسبرایهرمتنرا

مجموعهكالس.گيرد طرفيبرایهركالساز تاز سيستم مبنایواناييرتبهها، بر متونرا دهيساده

بندیتحتآنكالس،كافياستفردخبرهمتونباتناسبباآنكالسخاصرادارد،يعنيبرایدسته

.[4]رتبهباالرابهجایكلمتونآزمايشكند.

 متون بندیمشکالت دسته -2-2-4

ها،دارایمشکالتياست.برخيازاينمشکالتمربوطبهبندیخودكارمتون،همانندسايردادهدسته

یدستهبندیها.عالوهبرمشکالتعمدهبندیاستوبرخيديگرمربوطبهدادههایدستهكلياتوشيوه

                                                           
1
 Category-Pivoted Categorization (CPC) 

2
 Document-Pivoted Categorization (DPC) 
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 بخشدستهمتون، داردكهدر را مشکالتخاصخود بعدیبهآنهایبندیمتونبهزبانفارسينيز

اشارهخواهيمكرد.

 بندی متونهای دستهمشکالت و محدودیت -2-2-4-9

بندیمتوناست.هرسندمتنيبايدازهایدستهترينمحدوديتمهماولينوازنمايشمتونشيوه

وسهولتدرمتون،تبديلگردد.اينفرآيندمنجربهكاهشپيچيدگيويژگيیمتنيبهيکبردارنسخه

مي مديريتآنها شيوهرايجگردد. روشدر برداری"نمايشمتونترين فضای 3مدل
بصورت" كه است،

دستهگسترده بندیمتونایدر قرار استفاده 5]گيردميمورد ,6]. هر بهمتنمدلفضایبرداری، را

دهد.هایآنعباراتاست،نشانميكهشاملوزنمتنازعباراتدرونبااستفادهويژگييکبردارشکل

نامند.مي2كلماتگيرد،روشكيسهدرنظرميويژگيكههركلمهرابهعنوانيکآنجائياينروشرااز

عدمتوجهبهساختارمتناينروشنمايش گرفتنوابستگيميانعباراتو دارایعيوبيمانندناديده

بصورتمدلفضایبرداریمشاهدهمتنيکنمونهازايننمايش3-2شکلاست.درمتونعباراتدرون

دراينمدلهرسطرنمايندهمي مقدارهرمتنيکشود. وهرستوننمايندهيکعبارتكليدیاست.

 دهد.مربوطهرانشانميمتندرسلولازاينماتريسميزاناهميتووزنآنعبارت

𝑭𝒎 𝑭𝟐 𝑭𝟏 

𝑾𝟏,𝒎 𝑾𝟏,𝟐 𝑾𝟏,𝟏 𝒅𝟏 

𝑾𝟐,𝒎 𝑾𝟐,𝟐 𝑾𝟐,𝟏 𝒅𝟐 

.

. 

𝑾𝒏,𝒎 𝑾𝒏,𝟏 𝑾𝒏,𝟏 𝒅𝒏 

مدلفضایبرداری (3-2)شکل

                                                           
1
 Vector Space Model (VSM) 

2
 Bag Of Words 
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،بامشکالتزيرمواجهاست:متونبندیبهطوركليطراحيسيستمدسته

باالبودنبعدبردارهاینمايشويژگيبردار ویژگی با ابعاد زیاد - يکيازمهم: ترينمشکالت،

3بيشيادگيری"تواندمنجربهبربودنميیمتنياست.اينمشکلعالوهبرزمانيکداده
درسيستم"

.[21]گردد

معانيو قالب معنایی متونزمینه نیاز به دانش پیش - آنچهمسلماستمفاهيمو بيانكه:

توانكنند،بنابرايننميبندیايفامياهميتزيادیدردسته،كنندهمفهوموموضوعكلييکمتنهستند

 .[21]بندیاكتفانمودآماریبرایدستهبهمعيارهایاصرف

:برخيكلماتدركاربردهایمتفاوتودرهمراهيباسايركلمات،اهمیت ارتباط میان کلمات -

دسته فرآيند اينمسئله داشتكه مشکلخواهدمعانيمختلفيخواهند دچار همچنينبندیرا كرد.

ناستوابستگيكلماتبهكلماتقبلوبعدازخودوهمراهياينكلماتباسايركلمات،معانيآنهاممک

بندیرامختلكند.راتغييردادهوكاراييدسته

ور،روشهایبسياریبهمنظمتونبندیبهمنظورحلمشکلبعدباالیمدلفضایبرداریدردسته

.[24,25]اندگرفتهركاهشبعدفضایمشخصهموردبررسيقرا

 بندیمشکالت زبان فارسی با رویکرد دسته -2-2-4-2

بندبرایمتونواخبارفارسياست.بدينجهتسازیيکسيستمدستههدفمادراينتحقيق،پياده

پردازيم.بندیمتونزبانفارسيميدستهدربهبررسيمشکالتمطرحخالصهدراينبخشبهطور

                                                           
1
 Overfitting 
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گرچهزبانفارسيهمانندزبانانگليسيدارای-یزبانهایهندیازدستهزبانفارسي اروپايياست.

پس3شناسيريخت وجود استو پيشوندافزای و ميوندها ايجاد تغيير لغات معاني در اماوندها كند؛

هایذاتيبيشترینسبتبهزبانانگليسيدارد.پيچيدگي

یراشدهاست.باجتناببهطوركاملمشکالتزبانفارسيمطالب،ازتوضيحمبهدليلحجدراينجا

دركلاهممشکالتپردازشمتونفارسيدرچنددستهزيراما.مراجعهشود[3]مطالعهبيشتربهمرجع

شود:خالصهمي

 هاینگارشمتفاوت(یشيوهمشکلتشخيصمرزكلمات)مسأله .3

 یاضافهنامرئي(هایاسمي)مسألهكسرهمشکلتشخيصمرزگروه .2

 دادناطالعاتگويشيازدست .1

 مسألهابهام .4

 اصطالحاتافعالمركبو .5

معناشناسيومشکالتتحليلمعنايي .6

دهد.توجهبهتماممواردذكرشدهازساختارزبانفارسيتنهابخشيازپيچيدگياينزبانرانشانمي

بندیمتونفارسيمنجربهافزايشبارمحاسباتيويابيونيزدستهبندی،ريشهاينحاالتبهمنظورقطعه

گردد.نيززمانمصرفيمي

 بندی متون به صورت کلی مراحل مختلف دسته-2-3

هایخاصوبندیمتونآوردهشدهاست.درحالتمراحلمختلفواصليفرآينددسته2-2شکلدر

بندیبهصورتیجديدیبهآناضافهگردد،اماكليتكاردستهكاربردهایمتفاوتممکناستمرحله

                                                           
1
 Morphology 
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كنيم.پسازشرحهرمرحلهويابهصورتبهتفصيلبيانميهایبعدیاينمراحلرازيراست.دربخش

همگام،مروریبركارهایانجامشدهدرآنحوزهخواهيمداشت.



 

 

 

 

 

 

 

 
بندیمتوننموداركليفرآينددسته(2-2)شکل

 

 پیش پردازش-2-3-9

بندیقرارگرفتهوبرچسبمناسبایكهقراراستدرسيستمدستهدانيمهرنوعدادههمانطوركهمي

شودكهپردازشاوليهباعثميپردازشاوليهدارد.اينپيشكالسخودرادريافتكند،نيازبهيکپيش

هایموردبندیآمادهگردد.بهطورمثالدردادهفرآينددستهیمناسببراییخاماوليهبهيکدادهداده

تاثيریدرمطالعه آزمايش، متنمورد در عالئم ساير و ويرگول و نقطه نگارشيمانند عالئم وجود ما

تواناينعالئمراحذفكرد.امابهطوركليانتخاببرچسبكالسآنمتنندارد.پسدرگامنخستمي

برایمرحلههایپردازشپيش ومتنرا معموليوجوددارندكهدركارهایمختلفانجامشده و عمده

قابلذكراستكهممکناستدربرخيمقاالتبعضي. سازدهاوكلماتكليدیآمادهمياستخراجويژگي

 

 متنانتخابي
پردازشپيش  

انتخابكلمات

 كليدی

دهيووزن

 كاهشويژگي

بندیدسته  ارزيابي 
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د.بندیمطرحگردنپردازشنبودهويکيازمراحلاصليفرآينددستهازمراحلذكرشدهجزءمرحلهپيش

پردازشبهصورتزيراست:صرفنظرازايننکتهمراحلمختلفپيش

 پردازش لغوی و تعیین مرز کلمات-2-3-9-9

بندیاسناداست.اينترينمراحلدرفرآينددستهابتدايي ازهادريکمتن،تعيينمرزكلماتوواژه

بندیمتونفارسيمراحلدشواردردستههاييكهزبانفارسيدارد،يکيازعملياتباتوجهبهپيچيدگي

.[21-26]گرددمحسوبمي

نامه،پايانايندر.شودميانجامجداكنندهعالئمبررسيطريقازهاجملهمرزتعيينمواقع،بيشتردر

ازجملهمرزتعيينبرایكهعالئمي.استگرفتهانجامنامبردهعالئمبررسيباهاجملهوهاواژهشناسايي

عالئماينيافتنبرایجستجوكهداشتتوجهبايد!“.”،:“”،“?”،“؟”،:”.“ازعبارتندشود،مياستفادههاآن

فارسيزباندرمثال،عنوانبه.داردهمراهبهرامشکالتيمواردازبسياریدرونيستكافيتنهاييبه

-ميظاهراند،شدهجداهمازنقطهباكهحرفچندصورتبهاختصاریهایواژهازبعضي

پيکرهدرسازمشکلحاالتاينتعدادكهصورتيدر.(است«قمریهجری»مخففكه.«ق.ه»مانند)شوند

اينحلبرای.باشندموارداينشناساييبهقادركهشود،استفادهتریپيچيدههایروشازبايدباشد،زياد

استدوكلمهشاملجملهكوچکترينكهآنجاييازاست؛شدهاستفادهوكلمهحروفشمارشازمشکل

بهاز،ماننداضافهحروفغيربه)شودميتشکيلحرفسهازكلمهوكوچکترين هایواژهتوانميپس(

ندانشدهبررسيمتندرعالئمفقطرواينازنگرفت؛نظردرجملهعنوانبهوكردمشخصرااختصاری

عنوانبه( شده  گرفتهنظر دردواينجادركه)بودآستانهحديکبيشترازعالئماينبينكلماتاگربلکه

.گيرندميقرارآرايهدرجمله

عالمتخالي،فضای:ازعبارتندعالئماين.استانجامقابلعالئمبررسيطريقازنيزهاواژهشناسايي

.“؛”،“‒”،”/“،“ـ”،”]“،”[“،“<”،“>”،“،”،“٫”جديد،خط
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ازيکهرمشکالتوجمالت،هاواژهمرزتعيينمختلفهایروشبررسيبرعالوهنويسنده،[23]در

[11].استقراردادهبررسيموردراآنها كهاستكردهمعرفيهاواژهانتهایشناساييبرایروشينيز

آوردميفراهمراهاواژهجداسازیامکان معرفياضافهكسرهتعيينبرایآماریروشيکنيز[13]در.

.نمودشناساييتریدقيقطوربهرااسميهایگروهمرزتوانميآنازاستفادهباكهاستشده

 حذف لغات غیرضروری -2-3-9-2

كههيچبارمعناييخاصيدربرندارندبهدرحوزه 3لغاتايست"یپردازشمتن،كلماتيرا
-مي"

شناسند.لغاتايستشاملحروفاضافه،بسياریازقيودوصفات،حروفربطوبرخيازافعالهستند.

نبودهوبههميناطالعاتمعناييامادربردارندهیمتونوباتکرارزيادحضورداشته،هادرهمهاينواژه

 , that, the, anدهند.بهطورمثالدرزبانانگليسي،لغاتايستشاملبندیراكاهشميدليلدقتدسته

a و...جزوكلماتايستمحسوبمي"هر "،"برای"،"از"مثلو...هستند.درزبانفارسينيزكلماتي-

اينكلماتكهدرمتن.شوندهاراشاملمياگراينكلماتحذفنشوند،بخشزيادیازشاخص.گردند

دهيكهموثرازتعدادتکراركلماتاست،وزنباالييبهخودگرفتهواثرپرتکرارهستند،درفرآيندوزن

كهدردسته كمميوزنكلماتديگررا نيستند، وليپرتکرار حذفايندستهازبندیمهمبوده كنند.

بندیراگردد،بلکهاثرنويزیاينكلماتدردستهعدفضایمشخصهميكلماتنهتنهامنجربهكاهشب

درحيناستخراجكلماتاضافيبايدبهدامنهكلماتدراسنادونيزپيکرهمورداستفاده،رفعمي نمايد.

[12]توجهگردد برخي. كلماتاضافيهستنددر كهممکناستبرخيكلماتكهدريکدامنه، چرا

لغاتغيرضروری[11]مرجع بندیاثربخشباشند.یديگردارایبارمعناييبودهودردستهاسنادبادامنه

قراردادهغيرفعلدردسترسدردوجدولفعلورازبانفارسي البتهاينمجموعهكاملنبودهواست.

دهد.ایازكلماتايسترانشانمينمونه3-2جدولقابلگسترشاست.

                                                           
1
 Stop Words 
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هایغيرضروری)شاملاسم،صفتوحروفووندهاوافعال(ایازواژه(نمونه3-2جدول)

 بلکه را يا برای نيز در

 شايد های دو ها تا به

 وقتي و آنها آن ما از

 اندک ممکن اما وی بايد كه

 كمي هر ديگر يک اند اين

 بسيار ای اگر خود هم با

 زياد اندكي چه بر همچنين شما

 خواسته يافتيم گيرند گرفتيد داشتند خواسته

 

سازی نگارشییکسان -2-3-9-3

شودمياسکيمتفاوت،باعثهایمتفاوتازيکحرفباكدهامثلفارسيوجودنويسهدربرخيزبان

یواژهدوعنوانبهمتفاوتامالهایبايکسانیواژهدوها،آنوشمردنفرهنگلغاتساختهنگامكه

هدوفرمفارسيوعربيازك"ك"و"ک"بهطورمثالبهكداسکيحرف.شوندگرفتهنظردرمختلف

كلمهبادوفرممتفاوتازاينحرفيکحرفهستنددقتكنيد،ممکناستدردومتنمختلفيک

-یمختلفتشخيصميهارادوكلمهظاهرشدهباشد.گرچهايندوكلمهيکسانهستنداماسيستمآن

دهد.برایجلوگيریازاينمعضلبايددرزمانپردازشلغوی،حروفيکدستهراتبديلبهيکحرف

بهطورمثالدرهمه تبديلگردد.عالوهبرحالتمذكوريک"ک"هب"ك"یمتونحرفيکساننمود.

پس يا پيشوند وجود خاطر به است ممکن باشدكلمه داشته متفاوتي امالهای وند، مثال،عنوانبه.

؛كتابهاشوندديدهمختلفصورتسهبهاستممکنها،واژهانتهایوابتدادر«ها»پسوندو«مي»پيشوند
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سازی،درموردپسوندبهعنوانيکمثالازيکسانها)بانيمفاصله(،كتابها)بافاصله(.)چسبان(،كتاب

یهريکازاينگرفتوبامشاهدهراناديده«جدابدونفاصله»و«جدابافاصله»هایتوانشکلمي«ها»

بهشکلچسباندرآورد.در -هاینسبتاجامعوموثربرایيکسانيکمجموعهتبديل،[14]دو،آنرا

یتوانپيکرههایزير،ميدهدكهبااستفادهازتبديلنشانميسازیمتونفارسيارائهشدهاست.تجربه

:سازیكردمتنيرابهخوبييکسان

 عربيبهنوعفارسيآن.«ک»و«ی»هایتبديلنويسه 

 ا»به«أ»و«ی»به«ئ»،«و»به«ؤ»هایتبديلنويسه.» 

 ها.درآخرواژه«ه»به«ة»هایتبديلنويسه 

 یخانه»هاييمانندآخرواژهاز«ی»حذف.» 

 ها.بهآخرواژه«ترين»و«تر»حذفپسوندهای 

 گرددميبر»هاييماننددرواژه«بر»حذففاصلهبعدازپيشوند.» 

 ءشهدا»هاماننددرآخربعضيواژه«ء»یحذفشناسه.» 

 ها.ازابتدایواژه«برمي»،«درمي»،«بي»،«نمي»،«مي»هایحذفپيشوند 

 هايشان»،«هايمان»،«هايش»،«هايت»،«هايم»،«هايي»،«های»،«ها»فپسوندهایحذ»، 

 ها.ازانتهایواژه«هايتان»

 ها.هبهابتدایواژ«ندرتبه»هاييمانندبهواژه«به»چسباندنپيشوند 

 ها.هبهابتدایواژ«چنينهم»هاييمانندبهواژه«هم»چسباندنپيشوند

یابیریشه -2-3-9-4

يابيحذفاضافاتازكلمهورسيدنبهريشهاصليكلمهاستبهطوريکهتمامكلماتهدفازريشه

یاصليكلمهباشند.اينگاميکيريشهدرتماممتون،دارایيکنمايشمنحصربفردبهصورتريشههم
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هایكليدی،بهدیمثلانتخابواژهترينوموثرترينمراحلپردازشلغویاستكهدرمراحلبعازمهم

توانبهدويابيراميهایريشهروشكند.هایاصليمتن،نقشبسيارتاثيرگذاریراايفاميعنوانويژگي

:[15]نوععمدهتقسيمنمود

اينشيوه:های واژههای مبتنی بر شبکهشیوه - ارتباطواژهدر از يکشبکهمعناييها، در ها

هاساختاریگرافماننددارند.گيرند.اينشبکهريشهدريکخوشهقرارميهایهمشود.واژهاستفادهمي

اریهدگيریگستردهازدانشانسانيهستند،بههميندليلايجادونگهانيازمندبهرهايندستهازروش

ایقابلهارابهگونههاييكهبتواندبهصورتخودكاراينشبکههابسيارپرهزينهاست.هنوزالگوريتمآن

بهدليلكاراييباالیااطمينانايجادكنند، ها،بهطورگستردهدريندستهازروشتوسعهنيافتهاست.

شود.كاویاستفادهميكاویومتنهایدادهسامانه

يابياست.شناسيبرایريشه:رويکرددوماستفادهازريختشناسیهای مبتنی بر ریختشیوه -

روش از بررسيساختواژهايندسته با ريشهها ميها، پيدا را [16]كنندیكلمه روشنيازیبهاين.

-واژیاست.ازآنجاكهدرخالصههانداردوتنهانيازمندآگاهيازقواعدساختهیواژمعلومبودنريشه

ايندستهازروشسازیبيشترريشه قواعدتصريفياندکهستند، بهيابيتصريفيموردنظراستو ها

سازیهستند.سادگيقابلپياده

هاييكههيچمعنايييابي)توليدريشهريشهتوانبهبيشيابيميازمشکالتاصليريشهبهطوركلي

اماسهروش.[34]يابي)عدمامکانتوليدريشهبرایحاالتاستثناء(اشارهكردريشهدرزبانندارند(وكم

گيرندبهشرحزيراست:يابيكهدربسياریكاربردهامورداستفادهقرارميمعمولريشه

 جدولی یابریشه .9

درسازی،سادهيابيازلحاظپيچيدگيپيادهاينروشريشه امابسيارزمانبراست. ترينروشممکن،

یيکكلمهبايدجدولرابرایاشنگهداریشدهوبرایيافتنريشهاينجداولهركلمهبههمراهريشه
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یمتناظرباآنرابهدستآورد.درواقعاينروشيکیموردنظرجستجوكردهسپسريشهيافتنكلمه

گردد.اينروشبيشتريندقترانسبتبهديگرروشهادارايابيميعملجستجواستكهمنجربهريشه

دارد.است؛اماهمانگونهكهگفتيمسربارزمانيبااليي

 یاب آماریریشه .2

ساخت كلماتبا از اصلياينروشيکمجموعه عملکردخوباينروشپايه هایمتفاوتاستو

هایآماری،وندهاييكهدرها،باروشيابوابستهبهكاملبودناينمجموعهاست.درايندستهازريشه

وشعدموابستگيآنهابهزبانيخاصاست.هایاينرازمزيت،گردداند،شناساييميهاتکرارشدهكلمه

اينروش بركارايياينريشهبايدتوجهنمودكهوجودكلماتنادرستدرمجموعهمرجعِ اثريابها، ها

.[17]گذاردمنفيمي

  Porterیابی به کمک روش ریشه .3

-انگليسياستكهبرمبنایزبانيابيدرزبانهایريشهترينشيوهازمعمول،[11]3يابپُرترريشه

بهكمکواجبندیكلمهشناسيودسته عملميها هجاها و اساسروشها پايهو يابيهایريشهنمايد.

ها،روالاصليكارايناستيابهایزباننيزهمينروشپرتراست.درطراحياينريشهبراساسقاعده

هایخاصدرزمانطراحيهمعموالبرخيقواعدوحالتگرددككهيکماشينپذيرندهمتناهيتوليدمي

هایمقتضيكدبرنامهبايدازقلمافتادهودرانتهابايدبهآناضافهگردد،يعنيبهمرورزمانودرزمان

گردد.ياببسيارپرهزينهميتغييركند.ازاينروروندنگهداریوگسترشريشه







                                                           
1
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 خالصه سازی -2-3-9-5

ایبهگونه،سازی،دريافتيکمتنوتوليديااستخراجيکمتنديگرازآنمتناستخالصهازمنظور

بينجمالتوترباشد،نکاتاصليومهمآنرادربرداشتهباشدآمدهازمتناصليكوتاهكهمتنبهدست

 شود.هاميسازیباعثكاهشفضایويژگيخالصهوجودداشتهباشد.آنپيوستگي

.[13]یگزينشيوچکيدهدونوعاصليبرایخالصهوجوددارد:خالصه،ركليبهطو

شود.ازوياتركيبيازايندوتهيهمي3باتوجهبهمعيارهایآرمای،شهودی،ی گزینشیخالصه -

توانها،جمالتمتنتغييراتنحویومعناييندارند،ميازآنجاكهدرتوليدايندستهازخالصه

انتخابجمالتيازمتناصلياگرمتنخالصهباآنرانوعيگزينشجمالتقلمدادكرد.درواقع

خالصه نوع دستآيد، به استخراجي»سازی، » گزينشي»يا خالصهاست« حالحاضر در های.

 تریدارند.استخراجيبهدليلآسانوارزانبودنعموميتبيش

درتوليدخالصهچکیدهی خالصه - یچکيده،مفاهيمجمالتمتن،تفسيریازمتناوليهاست.

كوت شکل به مياهاصلي بازنويسي تر جمله مثال، عنوان به وگيالس»شود. انگور رااوسيب، ها

اگرخالصهمتنپسازنوشت.بهعبارتديگر«هاراخورداوميوه»توانبهصورترامي«خورد

 .[41]است«چکيده»سازیازنوعفهممطالبموجوددرمتناصليتوليدشود،خالصه

 سازی ساده -2-3-9-9

كاربردهایمتفاوتيهمچونمراجعساده در بررویمتونانجام،[41-43]سازیازطرقمختلفو

هممي كلمات حذف زمينهگيرد. در متداول رويکردهای جمله از كلمات تعميم و سادهمعني سازیی

همگون به منجر كه ميهستند سبب و شده مستندات مضامينسازی دارای كه مستنداتي كه شود

بندیايکسانيباشندودرنتيجهكاراييودقتسيستمدستهمشابهيهستند،دارایكلماتكليدیتقريب

                                                           
1Heuristic 
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،اسنادیدر«ورزش»یخودكارمتونراافزايشدهند.بهعنوانمثالدريکمجموعهازاسناد،دردسته

یشناواسنادینيزدرزمينهبسکتبالوجوددارند.تعميمكلماتموجوددرايندودستهازاسناد،زمينه

به بايدتوجهنمودكهبرایاعمالسمتيکمجموعهازكلماتريشهيعنيورزشسوقميآنهارا دهد.

زمينهازلغاتدرزبانفارسينيازاست.سازیبهطرقذكرشده،بهيکدانشپيشهایسادهروش

 بندی متونویژگی از متن یا شاخص انتخاب -2-3-2

بندیتفسيرشود،بلکهبنديايکالگوريتمدستهتواندبهصورتمستقيمتوسطيکدستهيکمتننمي

هایاستخراجشدهگيژمتنرابااستفادهازكلماتكليدیياويبندی،بايدبااستفادهازيکفرآيندشاخص

كلماتكليدینشانداد. مهمهرمتنكهبيانكنندهكلماتبهاز کلمه یمفهوماصليمتنهستند،

ایكوتاهازيکمتنهستند.استخراجكلماتعبارتديگركلماتكليدیخالصهشود.بهگفتهميکلیدی

سازیمتونو،خالصهمتونبندیكليدیيکگاممهموتاثيرگزاردربازيابياطالعات،صفحاتوب،دسته

مي كمکميباشدغيره مهم اين آموزشي،. مجموعه متون برای الزم يکشکلي و يکنواختي تا كند

انتخابآزمايشيو همسائلمختلفيبستگيداد،ببرایمتن،شاخصياويژگياعتبارسنجيفراهمشود.

 همانند:

(3واحدهایمعنايي)مسالهواژگانمعنايي -

(2قوانينمعناييطبيعيبرایتركيباينواحدها)مسالهتركيبمعنايي -

نچهدربازيابياطالعاتوجودشود)مشابهآبندیمتونمشکلدومدرنظرگرفتهنميمعموالدردسته

 ,…,dj=<W1j,W2jشود.بهعبارتديگرهايشنشاندادهمي،بابرداریازوزنعبارتdjدارد(ويکمتن

W|T|j>بهطوريکهTهايياستكهدستكميکباردرسرتاسرمجموعهآموزشيآمدهمجموعهعبارت

                                                           
1
 Lexical Semantics 

2
 Compositional Semantics 
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معموالتفاوترهيافت Wkj ≥0≤ 1شود(وباشند)بهآنويژگينيزگفتهمي دراينزمينهبهباشد. ها

باشد:يکيازداليلذيلمي

 شود.ناميدهمي  "عبارت"تفاوتدرتعريفچيزیكه -

 .هاويژگيتفاوتدرزمينهمحاسبهوزن -

تعيينهركلمهبهعنوان بهاينانتخاب،مييکعبارتيکانتخابمتداولبرایمسئلهاول، باشد.

كيسهكلماترهيافت  مجموعهكلماتيا
اينکهوزن3 دودوييباشنديابراینمايشمتون)مستقلاز ها

اند:اينمسالهبرخوردكردهمحققانازدورهيافتمختلفبا.[4]شودنباشند(گفتهمي

 بهطورصرفيونحوی،تعريفعبارتبااستفادهازقوانينگرامریزبان -

هطورآماری،درنظرگرفتنيکتركيبخطينهبهلحاظقواعدگرامریبلکهبنابههمنشينيب -

 .نمايدایازكلماتكهالگویخاصيرادنبالميآنيامجموعهيادنباله

هابيشترينارزشمعناييوكمترينارزشاستداللكردكهاستفادهازعبارت[44]در(Lewis)لوئيز

آماریرادارد.ازطرفديگراستفادهازكلماتكمترينارزشمعناييوبيشترينارزشآماریرادارد.

بخشيازيکمتنمي كليا هایبندیوويژگيتواندبهعنوانشاخصبهطوركليبستهبهكاربرد،

بهعنوانمثا گيرد. قرار ميلهنگامييکمتنمدنظر متنكهعنوانيکمتنمشخصباشد، تواندر

اماهنگامي كهيکمتنقالبخاصياصلياهميتبيشتریبهكلماتيدادكهدرعنواننيزحضوردارند.

باكلموضوعدارد،يکمساله نداردوبهصورتمتنتنهاست،تشخيصقسمتيكهبيشترينارتباطرا

بغرنجونامشخصاست.
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 کلمات کلیدی انتخابهای متداول در روش -2-3-2-9

كلماتكليدیوجودداردكهدربيشترتحقيقاتازانتخابالتكليسهروشبسيارمعمولبرایدرح

:[4]شودآنهااستفادهمي

اينروشهای آماریروش - در ميزانتکراريکكلمهدريک: تعمتنها يا حاویيکمتوناددو

آماریمثل اساسيکمعيار بر اهميتخاصيدارندو TFIDFكلمه گذاریعيارهایارزشمياو

 شوند.مينتخابكلماتكليدیمتناكلمه،

اينشيوهبايکمجموعهمتونآموزشيوكلماتكليدیمشخص:درروش یادگیری ماشینی -

فرآيندابرایآن ، كلماتبربندیمدلسازیميكلماتكليدیبهعنوانيکمسالهدستهنتخابها شود.

دستهاساسمشخصه كليدی غير و كليدی كلمات به هستند، دارا كه ميهايي احتماالتبندی شوند.

مجموعهبندیبهصورتآماریادسته اينروشیآموزشييادگرفتهميز دارایانعطافشود. پذيریها

 باالييهستند.

كههای تحلیل آماری و زبانشناختیترکیب روش  - است روشاين دو اين تركيب علت :

زبان پااليش بدون آماری نمياطالعات اختيار در را مفيدی نتايج اطالعاتشناختي بدون دهند.

 خواهندشد.انتخابوغيرههمبهعلتتعدادتکرارزياد"او"،"از"زبانشناختي،كلماتنامطلوبيمانند

روش در شد گفته كه معيارهایارزشهمانطور از استفاده معيارهایهایآماریبا گذاریكلماتو

شوند.معرفيميهااينمعياربعدیشود.دربخشدهي،بهانتخابكلماتكليدیپرداختهميوزن

 دهی به کلمات کلیدیطرح های وزن -2-3-2-2

مهماست،برای آنچهبسيار انتخابكلماتكليدیمناسببرایهرمتنبهعنوانويژگيآنمتن،

ميزاناهميتآنويژگيدرآنمتناست.ميزاناهميتوتاثيرگزاریيکكلمهدريکمتنرابهعنوان
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كنيم.چگونگيدرنظرگرفتنميزانتاثيرگزاریواهميتكلماتوبهاصطالحكلمهتعريفميوزنآن

.[45]بندانتخابيقلمدادگرددترازدستهتواندموثروزنآنها،بهقدریاهميتداردكهحتيمي

بندیمتونبسياردهيكهدربازيابياطالعاتودستهیمختلفوزنيوهدراينبخشبهمعرفيچندش

پردازيم:رايجهستندمي

 TFهای مبتنی بر روش -2-3-2-2-9

كند.تبعيتميتونهاازتوزيعآنهادرهريکازمويژگيدهيها،وزندراينروش

 روشTF 

تعيينميويژگيارائهشدوبدينشکلوزنيک[46]باردرمرجعاينروشبرایاولين نمودكهرا

𝑓𝑘ويژگياگر
𝑑𝑖تندرم

بود.باشد،وزنآنبرابرتعدادتکرارآنخواهدحضورداشته

(2-3) 𝑊𝑖𝑘 = 𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) = {
#(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) 𝑖𝑓 𝑓𝑘 ∈ 𝑑𝑖

0             𝑖𝑓 𝑓𝑘 ∉ 𝑑𝑖
 

,𝑓𝑘)#3-2یرابطهدر 𝑑𝑖)ويژگيتعدادتکرار𝑓𝑘
𝑑𝑖متندر

است.

 روشnormTF 

بهمنظوررفعاثرطولمستندnormTFدرمجموعهاسناديکساننيست،روشمتونازآنجائيکهطول

(.2-2)رابطهكندسازیاستفادهمي(ازنرمال1و3)یدهيونگاشتآندربازهبررویطرحوزن

(2-2) 𝑊𝑖𝑘 = 𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑡𝑓(𝑓𝑘 , 𝑑𝑖) =
𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖)

√∑ 𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖)2
𝑘

⁄  

 روشlogTF 

هاومقاديرشانكهمنجربهكاهشبودنماهيتويژگيدراينروشبهمنظوررفعتاثيرمنفيمتفاوت

دهراحذفوشاست.اينعملگراثرذكرلگاريتماستفادهشدهگردد،ازعملگربندیميدقتوكاراييدسته

.(1-2)رابطهنمايدرايکسانميهاويژگييافتهبهمحدودهمقاديرتخصيص
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(2-1) 𝑊𝑖𝑘 = 𝐿𝑜𝑔𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) = log(𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖)) 

 

 روشITF 

مرجع در معرفي[47]اينروشبرایاولينبار براساسآنوزنهر كه ويژگيشد رابطه 4-2از

آيد.بدستمي

(2-4) 𝑊𝑖𝑘 = 𝐼𝑇𝐹(𝑓𝑘 , 𝑑𝑖) = 1 −
𝑟

𝑟 + 𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖)
 

 شود.ميدرنظرگرفته3برابرrمعموال4ً-2یدرمعادله

 روشSparck 

باردرمرجعكردهوبرایاوليناستفادههاويژگيدهيبههایآماریبرایوزنازتئوریSparckروش

ارائهشد.[41]

(2-5) 𝑊𝑖𝑘 = 𝑆𝑝𝑎𝑟𝑐𝑘(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) =  𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) ∗ (𝑘 − log(𝑝𝑘)) 

𝑝𝑘ومتوندرمجموعههاويژگيتعدادكل𝑘،5-2رابطهدر = ∑ 𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖
)𝑘
 است. 

 IDFهای مبتنی بر روش -2-3-2-2-2

𝑓𝑘هاازتوزيعويژگيدهيبهمشخصهها،وزندرايندستهازروش
نمايد.تبعيتميمتوندرمجموعه

 𝑓𝑘ويژگيكهدارایمتونيهابرايناصلاستواراستكههرچهتعدادمبنایاصليايندستهازروش

بود.ترخواهد،مناسبمتونبرایتمايزبخشيدنبهويژگيباشندكمترباشد،اين

 روشIDF 

اولين برای روش اين مرجع در شدهحوزه[43]بار مطرح اطالعات بازيابي وزنی آن در و است

𝑓𝑘ويژگي
است،متنیدهندهشمارهكهنشانiدهيازمتغيرآيد.اينطرحوزنبدستمي6-2معادلهاز

مستقلاست.



13 

 

(2-6) 𝑊𝑖𝑘 = 𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) = log (
|𝐷|

|𝐷(𝑓𝑘)|
) 

 رابطدر فوق |𝐷|ه كل متونتعداد و 𝐷(𝑓𝑘|مجموعه
)| كهمتونتعداد است اسناد مجموعه از

𝑓𝑘ويژگي
𝑓𝑘ويژگيدرآنهاحضوردارد.همانطوركهمشخصاستوزن

𝐷(𝑓𝑘|باافزايش
يابدكاهشمي|(

باشد،تمايزبخشيواهميتآنبيشتریحضورداشتهمتونواينبدينمعنياستكههرچهيکكلمهدر

كمتراست.متونبندیدردسته

 TFIDFهای مبتنی بر روش -2-3-2-2-3

-بهمنظوروزنمتونبندیشدهوسپسدردستهیبازيابياطالعاتمطرححوزههاابتدادراينروش

مورداستفادهقرارگرفت.هاويژگيدهيبه

 روشTFIDF 

است.متونبندیبندیوخوشهدرزمينهدستههاويژگيدهيبهترينطرحوزنمتداولTFIDFروش

واقعحاصلتركيبروش TFهایمبتنيبراينروشدر وزنIDFو 𝑓𝑘ويژگياست.
اينطرحاز در

آيد.بدستمي(7-2)هرابط

(2-7) 𝑊𝑖𝑘 = 𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) = 𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) ∗ 𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘 , 𝑑𝑖) 

 

 روشnormTFIDF 

[51]درمرجعTFIDFهایمتفاوت،بازيابيروشباطولمتونبرایاطمينانازبرابریشانستمام

است.ارائهشده8-2شدههمانندمعادلهبصورتنرمال

(2-1) 𝑊𝑖𝑘 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) =
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖)

√∑ 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖)2
𝑘

⁄  
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اينبخش ميپرداختهشددهيبهمعرفيچندروشوزندر آستانه يکحد از استفاده تواندروش.

هاباشد.خوبيبرایانتخابوياكاهشويژگي

 گذاری ویژگیمعیارهای ارزش -2-3-2-3

دراينبخشچندمعيارپركاربردبهعنوانمعياریبرایسنجشميزانارزشيکدادهدريکكالس

بسياریازتحقيقاتازاينمعيارهابرایانتخابويژگيوفيلتركردنكنيم.دروياپايگاهدادهمعرفيمي

هااستفادهشدهاست.هاودرنهايتكاهشتعدادويژگيويژگي

  9آنتروپی -2-3-2-3-9

صفرباشد،𝑡𝑖دهد.اگرمقدارآنتروپيعبارتهانشانميمعياریاستكهاهميتدادهرادركلكالس

اينعبارتقدرتتفکيکكنندگيماالواحت[2,32]يعنياينعبارتفقطدريکكالسرخدادهاست

اينعبارتدركالسخوبيبرایدسته اگر اما تعدادرخدادمشابهبندیخواهدداشت. با هایمختلفو

كنندگيخوبينداشتهوظاهرشود،مقدارآنتروپيبرایآنزيادخواهدبودواينويژگيقدرتتفکيک

برایكاهشويژگي يکكانديدمناسباست. 𝑛𝑖اگرها
𝑘تعدادرخداد باشد،𝑐𝑘دركالس𝑡𝑖عبارت،

𝑡𝑓𝑖،يعني𝑐𝑘دركالس𝑡𝑖فركانسحضور
𝑘شود.تعريفمي3-2رابطهبهصورت

(2-3) 
𝑡𝑓𝑖

𝑘 =  
𝑛𝑖

𝑘

∑  𝑛𝑖
𝑘𝑚

𝑘=1

 

برایعبارت آنتروپيهم 𝑡𝑖مقدار كالسبه عبارتدر فركانسحضور ويژگيمقدار از استفاده با

شود.محاسبهمي31-2رابطهصورت

(2-31)  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑡𝑖) = − ∑(𝑡𝑓𝑖

𝑘) ∗ 𝑙𝑜𝑔2 (𝑡𝑓𝑖
𝑘)

𝑟

𝑘=1

 

                                                           
1
 Entropy 
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3بهره اطالعات -2-3-2-3-2

-ويژگيگذاریشود،يکمعياربرایارزشناميدهميIGيا  Info-Gainیاطالعاتكهبهاختصاربهره

شود،نهنسبتبهمتون.درهایمختلفمقداردهيميهاست.اينمعياربرایهرويژگينسبتبهكالس

كالسگيوژبهعنوانيکوي tiیازاينمعياراستفادهشدهاست.برایكلمه[6,7,32]كارهای ck،

شود.تعريفمي33-2،بافرمول IG(ti,ck)بهرهاطالعات

(2-33) 
𝐼𝐺(𝑡𝑖, 𝑐𝑘) = 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑐𝑘) log (

d(𝑡𝑖 , 𝑐𝑘)

d(𝑡𝑖)d(𝑐𝑘)
) + 𝑑(𝑡′𝑖, 𝑐𝑘) log (

d(𝑡′𝑖 , 𝑐𝑘)

d(𝑡′𝑖)d(𝑐𝑘)
) 

𝑑(𝑡𝑖, 𝑐𝑘)تعدادمتونازكالس:𝑐𝑘یكهكلمه𝑡𝑖.درآنهارخدادهاست 

𝑑(𝑡′𝑖, 𝑐𝑘)تعدادمتونازكالس:𝑐𝑘یكهكلمه𝑡𝑖.درآنهارخندادهاست

𝑑(𝑡𝑖, 𝑐′𝑘)هابهجزكالس:تعدادمتونازتمامكالس𝑐𝑘یكهكلمه𝑡𝑖.درآنهارخدادهاست

𝑑(𝑡′𝑖, 𝑐′𝑘)هابهجزكالس:تعدادمتونازتمامكالس𝑐𝑘یكهكلمه𝑡𝑖.درآنهارخندادهاست

𝑑(𝑡𝑖)ی:تعدادمتونازكلپايگاهدادهكهكلمه𝑡𝑖.درآنهارخدادهاست

𝑑(𝑡′𝑖)ی:تعدادمتونازكلپايگاهدادهكهكلمه𝑡𝑖.درآنهارخندادهاست

𝑑(𝑐𝑘)تعدادمتونكالس:𝑐𝑘.است

𝑑(𝑐′𝑘)هابهغيرازكالسیكالس:تعدادمتونهمه𝑐𝑘.است

 𝛘𝟐یا  2معیار آماری مربع چی -2-3-2-3-3

χ2،ميزاناثربخشي تعيينمييا دستهرا مشاركتميانيکعبارتو ايندرجهوابستگيو نمايد.

تواندتوانبرپايهاينفرضيهدانستكهعبارتيكهتعدادتکراربيشتریدريکدستهدارد،ميكاربردرامي

بنابراينمتمايزكنندهويژگي باشد. دسته برایآن هاييگيويژیمناسبي دارایمقدار كمتری𝜒2كه

بندینخواهدداشتوباتریبرخورداربودهودرنتيجهحذفآنانتاثيریبردستههستند،ازاهميتپايين
                                                           
1
 Information Gain 

2
 Chi Square 
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مقدارصفردارديعنياينويژگيوكالسكامال𝜒2،زمانيكهيابدكاهشميويژگيحذفآنان،فضای

،محاسبه𝑐𝑘رابرایكالس𝑡𝑖ميزاناثربخشيعبارت32-2یرابطه .[6,32,53]مستقلازهمهستند

كند.مي

(2-32) 
𝜒2(𝑡𝑖, 𝑐𝑘) =

N. [d(𝑡𝑖 , 𝑐𝑘). d(𝑡′𝑖 , 𝑐′𝑘) − d(𝑡′𝑖 , 𝑐𝑘). d(𝑡𝑖 , 𝑐′𝑘)]

𝑑(𝑡𝑖). 𝑑(𝑡′𝑖)  −  𝑑(𝑐𝑘). 𝑑( 𝑐′𝑘)
) 

تفکيکيکمتدنظارت𝜒2متد در انتخابعباراتموثر استكه چندمتغيره نهشده تنهاپذيریرا

براساستعدادتکرارآنهادرهردسته،بلکهباتوجهبهوابستگيعباراتبايکديگرونيزوابستگيعباراتبا

.دهدميهاانجامدسته

  Dominanceمعیار  -2-3-2-3-4

كهكلمهKدهدونسبتتعدادمتونكالسمياينمعيارنيزاهميتيکعبارترادريکكالسنشان

tiهاكهكلمهیكالسدرآنرخدادهاسترابهكلمتونيازهمهtiكنددرآنهارخدادهاست،بيانمي

باشد،"3"برایيکعبارتنسبتبهيکكالسDominanceمقدارآنبينصفرويکاست.اگرمقدارو

مقدار31-2فرمول.[7]يعنيآنعبارتفقطدرآنكالسرخدادهودركالسديگریرخندادهاست

كند.،محاسبهمي𝑐𝑘رانسبتبهكالس𝑡𝑖اينمعياررابرایعبارت

(2-31) 
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑡𝑖, 𝑐𝑘) =

d(𝑡𝑖 , 𝑐𝑘)

𝑑(𝑡𝑖 , 𝑐𝑘) + d(𝑡𝑖 , 𝑐′𝑘)
) 

 

هایاستخراجدربخشقبلدرموردانتخابكلماتكليدیبحثشد.دربخشبعدیبهمعرفيروش

هایانتخابياوليهاست.هایجديدازويژگي،فرآيندتشکيلويژگياستخراج ویژگیپردازيم.ويژگيمي

 های موجود در استخراج ویژگیروش -2-3-2-4
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-برمي3331بندیمتونبهقبلازسالجهتدستههاويژگيیاستخراجخودكاردرزمينهتحقيقات

كنيم:هااشارهميترينروشدراينبخشبهمتداول.[7]گردد

3عبارات نحوی -2-3-2-4-9

بهآغازدههاستخراجويژگيهایروشاولين ميالدیبازمي31یها كهبرخيمحققاناززمانيگردد،

ويژگينحویعبارات عنوان دستهبه برای كردندها، استفاده متون بهنحویعبارات.[54-52]بندی

،ازقبيلعباراتاسمي،عباراتفعليوعباراتمصدریوغيرهگفتهدستوریمعنایگروهيازكلماتدر

آيند.بيشترپردازشزبانطبيعيبهدستميهایشودكهبااستفادهازفرآيندهایتجزيه،مثلتکنيکمي

نشانداده شده، كيسهكارهایانجام از عباراتگرامریبهتر از استفاده دستهاندكه بندهایكلماتدر

لوئيزعملمي براساسداليلموفقيتدسته[51]دركند. اينبندیرا چهارويژگيمطلوبنشانداد.

چهارويژگيعبارتنداز:

بندیعباراتفقدانافزونگيدرشاخص -

بندیهادرشاخصتوزيعنسبتايکنواختارزش -

بندیفقدانابهامناشيازشاخص -

 بندینويزپاييندرارزشكلماتشاخص -

ادچهارمينويژگيدارندونهسايرلوئيزآزمايشاتيانجامدادكهنشاندادعباراتنحوی،سعيدرايج

بهدليلاينويژگي  ها. واستمتنوعمختلف،هایكالسمياندرنحویعباراتفركانسچونكهاوال،

معناييدرارزییكاربردعباراتمترادفبهعنوانمعيارهایهمثانيا،ابهامناشيازايجادمدلكهنتيجه

 قابلتوجهاست. بسيار لحاظلغویمتفاوتند، كهاز نظرگرفتنهرهمچنينميانعباراتنحوی، در با

عبارتنحویبامعنایمترادفدارد.𝑆Tمفهوممترادفدارد،Sای،كهكلمهTیتنهاازيکعبارتكلمه

                                                           
1
 Syntactic Phrases 
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یها،ظرفيتبالقوهابعادباالیفضایمترادفمتمايزمعناييولوئيزنتيجهگرفتكهفركانسپايينعبارات

یقابلقبوليدرنيز،نتيجه[55]دهد.درعباراتنحویرابهعنوانيکويژگيتفکيکكنندهكاهشمي

دسته نويسندگان نتايج، اين عليرغم عباراتنحویبدستنيامد. از استفاده با يکتحقيق[56]بندی

هایبهترانجامدادند.برایاينكارمشابهبالوئيزباتغييراتيدرجزئياتپيادهسازی،برایانتخابويژگي

عبارتنحویمتمايزRule-Basedهایريتموازالگ فرضآناناينبودكهبرخيقوانين، استفادهكردند.

ميكننده نظر در دستهتری نتيجه در و ميگيرند توليد بهتری انجامبندهای با اين، وجود با كنند.

یآزمايشاتنهتنهابااستفادهازبهترينعباراتنحویمتمايزكننده،نتايجبهترینسبتبهكاربردكيسه

بلکهكيفيتدسته نتايجبهلغاتبدستنيامد، به توجه با نويسندگانمقاله كرد. بندیهمكاهشپيدا

یكاربررویعباراتنحویبينتيجهخواهدبود.دستآمده،نتيجهگرفتندكهادامه

2-3-2-4-2-  n-grams 9کلمات 

اندازهكلمهnایازكلمات)دنبالهn-gramsكاربرد،[57]نويسندگاندر با بهیمجاور(، هایمتفاوترا

نشاندادندكهعنوانويژگيدردسته آنها ونههایسهكلمهn-gramsبندیمتونبررسيكردند. ای)

كلمات،نهتنهاn-gramsنشاندادكه[51]یلغاتدارند.كارایبهترازكيسهبيشترازسهكلمه(نتيجه

نتايجخوبيرا[53]دهد.مقالهبلکهدرمواردیبدترازآننتيجهميكند،یلغاتعملنميبهترازكيسه

تمركزبرویكالسهایدوكلمهn-gramsدركاربرد اما ایگزارشكرد. %ازكل2,1هاييبودكهتنها

داردكهنتايجحاصلهبهدليلوسعتكمداد.حتيخودنويسندههمدرپاياناظهارميتشکيلميمتونرا

هایمتفاوتn-gramبرایدرنظرگرفتنيابازيکريشه[61]گيرینيست.درها،خيليقابلنتيجهداده

هایمنفردتفکيکكنندههاازويژگيn-gramsمورفولوژيکي،امابامعنيمشابهاستفادهشد.دركناراين

 ندارد. را اينروشكاراييالزم كه داد نتايجنشان شد. استفاده تركيب[63]نيز از وn-gramنيز ها

                                                           
1
 Wordn-grams 



17 

 

كردويژگي استفاده 2فقطوهایمنفرد از %n-gramشدندهایتفکيکكننده استفاده برایاينكار

ك اربردكيسهنتايجيبهتراز در برایدستهn-gramنيز[62]یلغاتارائهشد. بهكاربندیايميلها ها

گرفتهشد.

هادرشرايطوياها،نشاندادكهموفقيتn-gramیكارهایمرتبطبااستفادهازبهطورخالصهمطالعه

هایخاصبودهويکموفقيتكليبدستنيامدهاست.داده

 (C-Features) 9های همرخداد غیر مجاورویژگی-2-3-2-4-3

یآنهاازهم،ويژگيهااستفادهشدهوباحذفمحدوديتمجاورتكلماتوفاصلهn-gramیازايده

غيرمجاورمعرفيشد.منظورازغيرمجاورالزاماغيرمجاوربودننيستهایهمرخدادموثریبنامويژگي

یويژگيهااجباریدرنزديکيومجاورتكلماتتشکيلدهندهn-gramبلکهتاكيدايناستكهمانند

هابيشتریكلماتيکويژگيهمرخدادمحدوديتينخواهدداشت.اينويژگيوجودندارد.ترتيبوفاصله

اند.بندیكمتربهكارگرفتهشدهیدستهاندودرحوزهبازيابياطالعاتمتنيبهكاررفتهیحوزهدر

هایمنفرد،بادرنظرگرفتنكلماتمجزادرمتونمشابهبررسيشد.فرضويژگيیميانرابطه[1]در

استفادهازچندينويژگيمنفرددرمسئلهاينبودكهنويسندگانتمايلدارندكهايده با هایمرتبطرا

چکيدهعبارت از اينكار در كنند. تکرار متونمشابه تیمتونعلميكهمعموالعباراهایمختلفدر

تکراریومشخصيدارنداستفادهشدهاست.

یهایهمرخدادپرتکراربرایتوسعهیمتون،ازويژگيبندیچندكالسهدردسته،[31]نويسندهدر

بهحذفويژگي و كرده پرداختهمتوناستفاده چندينكالسباالست، در آنها هاييكهفركانسحضور

هایهمرخدادهایهرسبرایكاهشكلماتكانديددرساختويژگياست.دراينكارنويسندهازتکنيک
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جزئياتيدرموردپياده اما تاثيرحجمنماييفضایجستجویكلماتاستفادهكردهاست، -درمقابلهبا

سازیآنارائهنکردهاست.

هادرنظرگرفتهشدهنيزكارمشابهيانجامشدهووزنمرتبطبافركانسحضوربرایويژگي[33]در

ويژگي از مقاله اين در دستهاست. برای انجمني قواعد استخراج در همرخداد انجمنيهای 3بندهای

 در است. شده [3]استفاده ويژگي، كه داد نشان تفکيکنويسنده و بهترين فركانسمتوسط با های

هاهستند.ترينويژگيكننده

توانندمهموتفکيکكنندهباشند.كارهایقبليازهایكمتکرارنيزمينيزنشاندادويژگي[7]مقاله

دوهاییمذكورازويژگيد،امامقالهاستفادهكردهبودنتعدادكلماتمختلفهایهمرخدادباهرگيژوي

كلمه معيار از استفاده با ابتدا در است. كرده حذفبرخيويژگيInfo-Gainایاستفاده را هایمنفرد

هایودرنظرگرفتنيکحدآستانهبرایآن،بهحذفويژگي Dominanceكرده،سپسبامعرفيمعيار

هایهمرخدادپرداختههایباقيماندهبهتشکيلويژگيازويژگيپردازد.پسازآنبااستفادهبيشتریمي

استفادهكردهDominanceانتخابيبراساسمعيار هایهمرخدادیمتوننيزازويژگياست.برایتوسعه

بندیمتونچهارپايگاهدادهبرایدستهSVMوKNN،Naïve Baiysianبندهایاست.سپسازدسته

20 Newsgroups،Reuters،OHSUMEDوACM.استفادهكردهاست

 کاهش ابعاد داده-2-3-3

باشد.درسازمي(معموالدردسر|T|بندیمتون)يعنيمقداربزرگهادردستهويژگيابعادبزرگفضای

شدهیبيشتر(هاباعثپيچيدگيبيشتر)صرفهزينهزمانيوحافظهويژگيحقيقت،بزرگشدنفضای

-اند،عموماارزشدستههاييكهبههموابستهگردد.دادهعدموابستگيبيناطالعاتكمترميوازطرفي

-خورند.بنابراينعموماقبلازدستهيادگيریبرميبندهادراينمواردبهبيشبندیندارند.بيشتردسته
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داده فرآيندكاهشابعاددادهميبندی، از روشها دردوحوزهعموميوههایكاهشبعددادهگذرند. ا

محلي)داخلكالسي(قابلبحثاست.

یمتوناست.هایاصليتحقيقدرحوزههايکياززمينهشد،مسالهكاهشبعددادهبنابرآنچهگفته

:[4]عمدهاينتحقيقاتبردومحوراصلياستواراست

هایآماریدراينروشيکمجموعهازعباراتبرمبنایتئوریاطالعاتياويژگي:ویژگیانتخاب  -

مي انتخاب متون از را رهيافت اين بيمي"فيلتركردن"شود. عبارات چراكه عباراتنامند از ربط

 .[61]شوندميفيلترشدهاستخراج

طريقتابعتبديلخاصيبهيکفضایويژگيجديد:ویژگیاستخراج  - عباراتاز اينرويکرد در

عباراتتركيبيجديدازمجموعهاصلي،يکفضایويژگيجديدشوند.اينروشهاباايجادمنتقلمي

شان،بعدفضایعبارتراكاهشدهند.كنندتاباانجامجايگزينيكلماتبامفاهيمساختهوسعيمي

 هایاوليهباشند.هاینهاييكامالمتفاوتازترمبهطوریكهممکناستويژگي

ICA1[67]وPCA3[64,65]،LDA2[66]هایها،روشهایمتداولدركاهشويژگيازشيوه

مي كند.هایمختلفبهخوبيعملميهایمتفاوتكاریوبررویدادهتواننامبردكهدردامنهرا

بندیمتوننيزبهكارگرفتهشدهاند.هادردستهاينروش

 بندیدستههای الگوریتم -2-3-4 

ازدستههایويژگيهاييكهبصورتخودكارالگوريتم را الگوريتمگيرندمينمونهيادمتونها هایبا،

درفازآموزشاينالگوريتمشوندناظرناميدهمي هر. خواهدداشتكهدرحوزهويژگيتعدادیمتنها،
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گردد.دراينكارمنظوربندميگويندومنجربهساختيکمدلدستهمي3بازيابياطالعاتبهآنعبارت

است.متونازهایهمرخدادوياويژگيشده،همانكلماتكليدیاستخراجويژگياز

:[3]يمنمودتقسكليتوانبهسهدستهبندباناظرراميهایدستهالگوريتم

ازقواعدازاسنادكهازبندهابااستنباطيکمجموعه:ايندسته2بندهای مبتنی بر قاعدهدسته .3

بندهایمبتنيازجملهدسته1ريپردهند.الگوريتماند،يادگيریراانجامميبندیشدهپيشدسته

مانند قواعدتصميمممکناستبصورتدرختتصميم است. قاعده مرجعC4.5 بر [61]در

 باشند.

شودكهدرواقعها،برایهردستهيکنمايهمحاسبهميبندسته:درايند4بندهای خطیدسته .2

 احتماالتحضور براساسفركانسو اوزان، هرويژگيبرداریاز و دسته برایهر خاصاست.

توانبندهایايندستهميشود.ازدستهدستهوسندمحاسبهميهایويژگيسند،امتيازبراساس

هایماشين.[63]كندبراساستخمينشرايطاحتماليعملميبندبيزاشارهنمودكهبهدسته

انتقالبهفضایدسته،[31]پشتيبانبردار استفادهاز با -بدستمييگويژبندخطيبهينهرا

يادگيریاكتشافيازهوشمصنوعيهایبندهاهمچنينشاملالگوريتمد.اينگروهازدستهنآور

 .[71]آيندتربدستميباشندكهدرآناوزانازراهيپيچيدهمانندپرسپترونمي

تاازاسنادKبندهايکسندجديدراباپيداكردنايندسته:5نمونهبندهای مبتنی بر دسته .1

ینزديکترگيری،آنرابهدستهكنندوبارأیبندیمينزديکتربهآندرمجموعهآموزشي،دسته

.KNNمثل[73]دهندتخصيصمي
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 متونبندی مقاالت موجود در دسته-2-4

-ميبندیمتونانجامشدهاستكهبرخيازآنهارابهطورخالصهتحقيقاتبسياریدرزمينهدسته

كنيم.فارسيوغيرفارسيتقسيمميمقاالتیبهتراينبخش،مقاالترابهدودستهمطالعهبرایآوريم.

 های غیر فارسیمقاالت مبتنی بر زبان-2-4-9

سال 3جيانگ2131در همکاراندر ارائهداده،[72]و گرافيكه كردندروشمبتنيبر ازادعا اند،

یدارد.دراينروشيکالگوريتمكاوشگرافبندهایمختلفكاراييبهترروشمجموعهكلماتدردسته

هابهعنوانويژگيبرایترينزيرگرافكند.سپسمهمهارابهصورتمکرراستخراجميدار،زيرگرافوزن

شوند.هرمتنانتخابمي

هایهركالسبهصورتمحلي،بااستفادهازمعيارهایانتخابويژگيازپس،[71]وهمکاران2كوئي

TF،DFوIDFبااعمالروش،CHIیمحلي،يکويژگيكليبهدستآوردهكهنتايجهابررویويژگي

خوبيرابهبارآوردهاست.

هوهمين ،[67]همکارانو1طور مستقل اجزای تحليل ويژگي(ICA)از انتخاب استفادهبرای ها

تركيبكردندوبهترينMIوCHI،DF، IGهایسنتيديگرمثلكردند.آنهااينروشرابابرخيروش

بهدستآوردند.CHIباICAنتيجهراازتركيب

هاارائهكردهومولجديدبرایاهميتويژگي،يکفرTEERSروشيبنام،[74]دروهمکاران4چنگ

ويژگيهدستبرمبنایقابليت تحليلميزانبندی، پسازكاربردفرمولفوقاز هایشرطيارائهكردند.

رابرایرفعWordnetهااستفادهكردند.آنهادرگاماولنيزهابرایكاهشموثرويژگيهمبستگيويژگي

كاهشابعاددادهبهكاربردند.معنيومشکلكلماتهم
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3پارک در دسته،[75]نيز در خروجيبندیمتونچندبرنشاندادكه هایخطيهایروشچسبه،

ابعادكمترتواندبرایساختنويژگيچندگانهمي آنبراینمايشمتندر از هایجديداستفادهشودو

برایا نمود. LSRوSVMهاینكارازخروجيياستفاده
نهايتاز2 ودر دركاهشبعداستفادهكرده

 هایجديدیارائهكرد.تركيبآنهاويژگي

سنتيتنهابهخصوصيتتکراريابسامدتوجهكردهاستTFIDFنشاندادندكه،[76]وهمکاران1ژو

هانکردهاست.لذابادرنظرگرفتنخصوصياتيهمچون:بسامد،موقعيتوتوجهيبهمکانقرارگرفتنآن

رابرمبنایتوسعهكلماتموضوعيارائهTF-IDF-Relدهيبنامیجديدوزنوروابطمتقابل،يکشيوه

ردند.ك

سال گويال2117در همکاران4، ،[77]و شبکهتبا و ساده مشکلركيببيز بر عصبيپرسپترون،

اند.توزيعبددادهدرمجموعهآموزشيفائقآمدهونتايجخوبيراگزارشكرده

چندر همکاران 5همينسال، پرسپترونافزايشيبرایدسته،[71]و كردند.از بندیمتناستفاده

 ايجادنشوند.هامشکليدرآموزششبکهمدلارائهشدهدارایاينقابليتاستكهباافزايشتعدادكالس

یارابندیمتون،ابتدابردارويژگيهرمتنراكهدبرایدسته،[66]وهمکاران6،وانگ2111درسال

-بهطبقSVMكاهشدادهسپسبااستفادهازالگوريتمLDAدهازالگوريتمابعادزيادیاست،بااستفا

هاپرداختهاست.بندیداده

باتركيبالگوريتمژنتيکوشبيهسازیتبريدونيزبااستفادهاز،[73]3درهمينسالفنگووارن

 دستهRochioنوعيالگوريتمفيدبکبنام قوانينيسعيدر توليد با ارائهكردندكه سيستميرا بندی،

متوندارد.
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كردندكهپسازمعرفيميAC-Closedایيکروشجديدبنامطيمقاله،[11]همکاران و2سو

 پردازد.بندیمتونميطبقهاستخراجيکسریقوانينازدادگانآموزشي،به

ازاستفادهازشبکهعصبيمصنوعي،[13]وهمکاران1شي -ابعادويژگي،بهكاهشISOMAPابتدا

-یدادهبندیچندكالسهتکكالسهبهطبقهSVMهایدادگانآموزشيپرداختندوسپسبااستفادهاز

است.اندكهكاراييالگوريتم،بدونتغييردرميزاندرستيآنافزايشيافتههاادعاكردههاپرداختند.آن

هایسختبرایاستخراجوكاهشابعاداستفادهنمود.حاصلروشيارائهكردكهازمجموعه،[12]4ژو

دادهشدكهدرآنروابطغيرمهمبهروابطهمبستگيFCMگيبهيکشبکهعصبيژايناستخراجوي

اند.تغييردادهشده

مجموعهبرایدسته،[11]وهمکاران5وانگ از ابتدا فبندیمتن، ضایهایسختبرایكاهشابعاد

بندیعملدستهآموزشياستفادهكردند.سپسبااستفادهازالگوريتمژنتيکبهانتخابويژگيپرداختند.

اند.دهدكهپارامترهایآنتوسطالگوريتمژنتيکبهينهانتخابشدهانجامميSVMرايک

یمتنبرایاستفادهبندیكنندههایدستهبرایالگوريتميکچارچوبكلي،[14]وهمکاران6يانگ

سازیكردهوادعاكردندكاراييخوبيهمدارد.ازآنتولوژیپياده

هابايکديگرراباتغييراتيدرالگوريتمبيزساده،شرطعدمهمبستگيداده،[15]وهمکاران7دينگ

كند.هایدارایهمبستگينيزخوبعملمياند.بااينتغيير،الگوريتمدرمورددادهدرآنكمرنگكرده
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-ایازمدلتخصيصپنهانديريکلهبرایكاهشابعادونيزبرایدستهطيمقاله،[16]همکارو3ژو

آزمايش نشابندیاستفادهكردند. مشابهها و بيزساده عملكردهSVMندادهكهروشارائهشدخاز

است.

همکاران2چن دستهبرایدسته،[17]و مجمعياز از اينمجمعبندیمتون، كردند. استفاده بندها

شوند.هابهدوكالستقسيممياست.دراينروشدادهCentroidوSVM ،KKNبندشاملسهدسته

تراست.برایگروههاييكهتعيينكالسشانسختشود.دادهكالسشانمشخصميهاييكهبهآسانيداده

مشخصميبندتصميممياوليکدسته برچسبآنرا رایاكثريتگيردو از برایگروهدوم كنداما

شود.استفادهمي

استفادهكردند.بهاينصورتKNNوSVMبندیمتنازتركيببرایدسته،[11]وهمکاران1يوان

بندیراانجامدستهKNNمرزهارامشخصكردهوسپسدرداخلمرزهابااستفادهازSVMكهابتدابا

 دهند.مي

بهرهبردند.SVMیمتونازتركيبدرختتصميمدودوييبابرایدستهبند،[13]وهمکاران4ليو

اند.بندیاستفادهكردههمچنينبرایكاهشفضایحالتوباالبردندقتوسرعتازخوشه

بهاستخراج7CDMوMOR6هایگذاریويژگيبنامیدومعيارارزشباارائه،[31]وهمکاران5چن

بندیاستفادهكردند.آنهانشاندادندكههاپرداختهوازدستهبندبيزينسادهبرایدستهوكاهشويژگي

كند.ميهابهترعملگي،ازسايرروشژاينمعيارهایانتخابوي
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پديابااستفادهازمفاهيموارتباطكلماتومترادفاتوروابطانجمنيدرويکي،[33]وهمکاران3وانگ

ترهایبازنماييمتنقویونشاندادهكهاينروشدرمقايسهباسايرروشهاپرداختهیويژگيبهتوسعه

است.

هاهاینامتوازندركالسهاييكهبادادهایبررویروشیمقايسهيکمطالعه،[32]وهمکاران2سان

بهSVMبندوبااستفادهازدسته،انجامدادندو... resampling ،instance weightingمثلكنندكارمي

متونپرداختند.1بندینامتوازنیدستهبررسيدهروشموجوددرزمينه

هاييهمچونتوئيتر،بااستفادهازيکسيسرو،بدليلكوتاهبودنمتوندر[31]وهمکاراندر4اسريرام

بندیمتونكوتاهدرتوئيترپرداخته،هایخاص،بهدستهمجموعهازكلماتازپيشتعريفشدهدردامنه

هاازبينببرد.تامشکلخامبودنمتونمورداستفادهكاربرانرادراينسرويس

همکاران5جيانگ [34]و گراف، دستهاز در كردهها استفاده يکبندیمتون از استفاده با آنها اند.

اند.اينروشهایمتونپرداختههابهعنوانويژگي،بهجستجویزيرگراف6دارالگوريتمكاوشگرافوزن

نشاندادهاستونشاندادهشدهاستكهدرمقابلبااستفادهازچنددسته بندمختلفنتايجخوبيرا

كند.هانيزخوبعملميهاوبزرگشدنگرافافزايشداده

 ،[35]وهمکاران7شينگهوا رفعضمنبندهایانجمنيبندبيزينودستهتركيبيازدودستهبا

آنهامتونآموزشيراباد.ندهارائهميبندیاالتریرادردستهدقتب،نقصانهريکازآنهابهصورتمنفرد

-هایمتفاوتبااستفادهازدادههایاطمينانرابرایكالسبندیكردهوحدآستانهبندبيزيندستهدسته

بندیرابااند.سپسنتايجدستهبندیشدهبابيزين،برایانتخابقوانينانجمنيتنظيمكردههایدسته
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بند،بهترنتايجنشاندادهاستكهتركيبدودستهاند.هابهينهكردهاستفادهازاينقوانينانجمنيكالس

 دهد.ازهريکازآنهانتيجهمي

[36]وهمکاران3لي بندیدارند.هایآموزشيمنفياثربسياربدیدردستهدهندكهداهنشانمي،

بندیدستهبهدودستهمثبتومنفيبافرضطورتوزيعيکنواخت،هایآموزشيمثبتومنفيابتداداده

مثبتتوزيعيکنواختدارند،امااينيکنواختيتوزيعهایاند.درنهايتنشاندادهشدهاستكهدادهشده

دهایمنفي،درتنظيماثرمنفيومخربداهدهندكههمچنيننشانميهایمنفيوجودندارد.درداده

مقاديروحدودآستانهدرمعيارهایمختلفاست.

یمتونواستخراجدهایموجوددردستهبنیمروریبرروشيکمطالعه،[2]دررانوهمکا2خان

 Chiهایاستخراجويژگياستفادهازاندكهپركاربردترينروشدادهناند.درپاياننشاهاانجامدادهويژگي

SquareوInfoGainاندهایديگراستخراجويژگيكهنتايجبهتریرانيزنشاندادهگرچهروش،هستند

توسعه به نياز و همچنينپركاربردتريندستهمعرفيشده دارند. یبيشتر KNNبندها، ،NB SVMو

اند.هایتركيبيمعموالنتايجبهتریرانشاندادهدكهروشانمعرفيشده

و TFIDF ،LSIهایروریدربازنماييمتنبررویروشیمنيزيکمطالعه،[37]وهمکاران1ژانگ

multi-wordاستكهداشته نتايجنشانداده دستهLSIاند. دقتدر با چيني بندیمتونانگليسيو

كند.همچنيندربازيابيمتونانگليسينيزبهترعملكردهاست.بيشتریعملمي

كاهشويژگي،[31]همکارانو4جيانگ ازبرای استفاده با مبنایيک ها، بر خودسازی الگوريتم

خوشه3شباهتفازی به ويژگي، پرداختهبندی كلمهها خوشهاند. در هم به قرارهایشبيه هایيکسان
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يکميانگينوگرفته يکتابععضويتو هرخوشهبا نهايتويژگيانحرافاند. در است. مشخصشده

نتايجنشاندادهاستكهاينباشد.تركيبوزنيكلماتهرخوشهمي،متناظرباهرخوشهاستخراجشده

كند.هاعملميالگوريتمسريعتروباكاراييبيشترنسبتبهسايرروش

یبرایروشدومرحلهيک،پنهانمعناييگذاریشاخصبااستفادهازروش،[33]وهمکاران2هارون

دادند.استخراجويژگي ارائه مرحلهها ارائهدر انتخابويژگيیيکروشكاهشويژگيیاولبا به ها،

روش از استفاده بينكلماتبا سپسيکفضایمعناييجديد پنهانمعناييگذاریشاخصپرداخته،

اينروشبررویكاربردهاي فيلتركردناسپمايجادكردهاست. بهترازسايريكهبا هاسروكاردارند،

هانتيجهدادهاست.روش

-SVMبندیمتنباعنوانرابرایدستهSVMو  KNN بندتركيبيازدسته،[311]وهمکاران1وان

NNبندتركيبيبرایبهحداقلرساندنتاثيرپارامترايندستهدهد.ارائهميKبنددردستهKNNارائه

مرحله در است. شده آموزش، نمونهSVMی تا است شده گرفته كار بهبه دسته هر آموزشي های

تصميم كنند. كالسكاهشپيدا هر پشتيبان دستهبردارهای اساسدستهگيری بر كهبندی است ای

یتستدارند.بردارهایپشتيبانآنكمترينفاصلهرابهداده

ها،ازيکروشجديدانتخابويژگياحتماالتي،بربرایكاهشويژگي،[313]وهمکاران4كورسات

 بنام كردن، ميبرایدستهDFS5اساسفيلتر ارائه روشبندیمتون اينروشبا هایمعروفيدهند.

 وغيرهمقايسهشدهاست. Chi Square  و Information Gainهمچون

                                                                                                                                                                                 
1
 Fuzzy Similarity-Based Self-Constructing Algorithm 

2
 Harun 

3
 Wan 

4
 Kursat 

5
 Distinguishing Feature Selector 



41 

 

هارابهعنوانيکروشنويندرانتخابوكاهشويژگيCMFSالگوريتم،[312]وهمکاران3يانگ

گيریارائهكردند.اينالگوريتمبهطورجامعميزانتاثيريکكلمهرادرداخلوخارجيکكالساندازه

وبيزينسادهآزمايششدهاست.SVMهایچندمجموعهبااستفادهازهكند.اينالگوريتمبررویدادمي

وغيرهمقايسهشدهاستوباIG،CHI،DFبندیباششروشمعروفوشناختهشدهمثلنتايجدسته

یبهتریداشتهاست.هانتيجهیروشبند،ازهمهاستفادهازهردودسته

یبهبوديکنسخه،KNN بندیبرایافزايشكاراييالگوريتمدسته،[311]وهمکاراندر2جيانگ

اينالگوريتمت ارائهدادهاست. ایبندیيکمرحلهركيبيازيکالگوريتمخوشهيافتهازاينالگوريتمرا

دسته و رویدادهاست. KNNبندمحدود آزمايشاتبر ايندستهدر سهدستههایمختلف، بندبنداز

نتايجبهتریداشتهاست.NBوKNN،SVMمعروف

1صديق در همکار پيش،[314]و انتخابويپساز یمناسبباكنندههایتفکيکگيژپردازشو

اينمدلازيکزوجمفاهيمدقيقپردازد.بنابراينبندیمتونميبهدستهRough Setاستفادهازتئوری

تقريب بنام اساستئوریموجود، پايينبر يابرایدسته4هایباالو بندیمتونآزمايشيبهيکدسته

كند.ها،بادقتبسيارخوباستفادهميبيشتروحتيزيردسته

دهد.دربندیمتونخبریوبارائهميرابرایدستهWPCM6،روش[315]دروهمکاران5سالمت  

كندوبرایكاهشبندیاستفادهميدستهیعصبيبرایبندشبکهودستهCPBF7هایاينكارازويژگي

كند.آزمايشاتانجامشدهبررویمتونخبریورزشيوب،بادقتاستفادهميPCAهانيزازروشويژگي

 خوبيگزارششدهاست.
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برایكاربرانيک،[316]وهمکاراندر3بيلسوس عاملهوشمندطراحيكردهاستكهاخبارروزانهرا

موردعالقهگردآوریمي اخبار كاربر، مبنایبازخورد اينسيستمبر جمعكند. را كند.آوریميیكاربر

مدتوبلندمدتهایكوتاهاينسيستمعالقهتمركزاينكاربرویاجزایمدلكردنكاربرسيستماست.

 NaïveهایكوتاهمدتوازبندیعالقهبرایدستهKNNگيرد.برایاينكارازنيزدرنظرميكاربررا

Bayesianميبندیعالقهبرایدسته استفاده مدتكاربر بلند وزنمندی متد نيزكند. رفته بکار دهي

TFIDFاست.بخشنبودههایاستخراجياست.نتايجارائهشدهدراينكاررضايتبرایويژگي 

تهمرخدادونيزگيریتركيبيازكلماتمنفردوكلماتوانستهاستبابکار،[317]وهمکاردر2ژائوليو 

بندیمتوندستپيداكند.نويسندهادعابهنتايجبسيارخوبيدردستهKNNوSOMبندتركيبدسته

هایبزرگاست.كردهاستكهاينروشباكاهشبعدباالراهحلمناسبيبرایمجموعهداده

-بندیكلماتبراساسمعنایآنهایهمرخدادبهدستهبااستفادهازويژگي،[311]وهمکاراندر1پکار

دراينتحقيقازدستههاپرداختن  InformationدهيمثلچندينروشوزنKNNبندهایبيزينود.

Gain،Odds Ratio, Gain RatioوInformationMutualنشاندادهشدهاستكهاند.باهممقايسهشده

كنند.هایمنفردعملميهایكالسيبسيارموثرترازويژگيويژگي

 فارسی مقاالت مبتنی بر زبان-2-4-2

هانيست.بندیمتونفارسيبهگستردگيسايرزبانتحقيقاتانجامشدهدردسته

درمقالهخودبهاستخراجكلماتكليدیواستفادهاز،[313]خانمعربيوهمکاران3116درسال

Porterو Wordnetهاییاينكارازتركيبروشهابرابندیمتونفارسيپرداختند.آنآنبرایدسته
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روشآناستفادهكرده درهمريزیاند. ساختار از برایاستخراجكلماتكليدیاستفاده استوTrieها

 دادگانمورداستفادهدراينمقاله،دادگانهمشهریبودهاست.

صورتگرفت توسطهمينگروه و همينسال در ديگریكه مقاله [331]در كاوشگر، الگوريتم از

هااستفادهشدهاست.بندیازمياندادهبرایاستخراجقوانيندسته3مورچه

هااست.آن[333]كارديگریكهدرهمينسالانجامشدهاستمربوطبهاحسانبصيریوهمکاران

آزمودند،DFوIGگيژرابادوروشاستخراجويFKNNوKNNایكهارائهكردند،دوالگوريتمدرمقاله

ازروش نشاندادندكهبهترينتركيباستفاده بهميانگينIGوFKNNآنها اينتركيبآنها با است.

اند.%دستپيداكرده11دقت

يک ،CC4اند.بهرهجستهCC4،ازشبکهعصبي[332]،مسلممحمدیوهمکاراندر3117درسال

از ميایبرایشبکهكنارهبندهایدستهالگوريتمنوع جلو به رو اليه عصبيسه برایباشد. اينشبکه

هممچدسته هایمتنينزديکبههماگرمقياسبينفايلنينبندیاسنادحجيمفارسيمناسباست.

ذفوحماتعموميپردازشكلدهد.دراينروشدرمرحلهپيشباشد،اينشبکهنتايجبهتریارائهمي

هایآماریبرایكلماتمختلفمحاسبهشده،بااستفادهازشوند.سپسويژگييابميسايركلماتريشه

اندا با اسناد فراوانيكلمه، بر يکفضایهزيکروشمبتني اندازهKهایمختلفبه یثابتبعدیبا

گزارششدهاست.%31بندرویدادگانايسناحدودشوند.دقتايندستهنگاشتمي

ايوبباقریوهمکاراندر وكاهشفضایحالتبا،[331]درهمينسال، بيزساده از استفاده با

 روش
 TFV

2
 بندیقابلقبوليارائهدادند.دسته 

 همکاران مهدینقيبيو برایدسته،[334]سيد همينسال در شبکهنيز از عصبيبندیمتون

كرده بهاينصورتكهبهتعدادكالساستفاده پيشتعيينشدهشبکهاند. باينریوجودMLPهایاز
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اين يکاز هر متنورودیبه ميشبکهدارد. وارد خروجياينشبکهها يکشود. به تركيبMLPها

چنينباپيشنهادروششود.آنهاهمینتايجرفتهوبهاينترتيببرچسبمتنورودیمشخصميكننده

اند.%منجربهكاهشفضایحالتشده33اندكهتابسامدسندموضوعيادعاكرده

با quad-gramو tri-gramهایارائهدادند،روش،[335]کارانهمچنيندرمقالهديگریكهبيناوهم

اندازه3گيریفاصلهمنهتنمعيارهایاندازه بههمراهوضربنقطه2یدايس، KNN روشيادگيریای،

 ایبهدستآمد.وضربنقطهquad-gramموردبررسيقرارگرفتهوبهتريننتيجهازتركيب

 همکار برایافزايشدقتدسته[336]مقصودیو گنجواژه، بایمعناييبندیاز آنها گرفتند. بهره

وهاراانتخابكردهوباگسترشآنهابااستفادهازگنجواژهگيژ،ويUni4وICF1معيارهایاستفادهاز

آنهاآزمايشاتخودرادربندیمتونبهدستهSVMبندونيزكاربرددستهTFIDFدهيوزن پرداختند.

هایمختلفوباتعدادمتونمختلفانجامدادندوبهنتايجپايداریدراينآزمايشاتدستتعدادكالس

يافتند.

 همکار و بندیطبقهدرحوزهكالساطالعاتبرمبتنيويژگيدهيوزنروشاز،[337]سرخي

ازروشنيزفارسينومتويژگيهایاستخراجبرایكردند.استفادهويژگيهاانتخاببرایTFCRFمستندات

درنظرباكههاستدادنشانآمدهدستبهنتايجكردند.استفادهPCAاصليهایمولفهتحليلوتجزيه

بندیطبقهدرتوجهيقابلبهبودپيشنهادیدرروشBayesianوKNNبندیدستهروشهایگرفتن

.آمدخواهددستبهشدهاستخراجويژگيهایباتستزمانمدتكاهشوفارسيمتون

بهاستخراجوكاهشPCAبااستفادهازروش،[331]حسنپوروهمکاراندر والگوريتمژنتيک،

رابااستفادهازفاكتورهایارتباطمثبتومنفي،بهكار TFCRFدهياند.آنهاروشوزنهاپرداختهويژگي

                                                           
1
 Manhattan Distance 

2
 Dice Measure 

3
 Inverted Conformity Frequency 

4
 Uniformity 
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فاكتورارتباطمثبتبرده بهكل،اند. نسبتتعدادمتونيکدستهكهحاویويژگيموردنظرهستندرا

كهحاویويژگيهادستهسايرنسبتتعدادمتونمنفينيز،فاكتورارتباطدهد.متونآندستهنشانمي

-بيزينبهدستهوKNNبندآنهابادودسته.دهدنشانميهادستهسايرموردنظرهستندرابهكلمتون

بندیمتونپرداختندونسبتبهكارهایقبلينتايجبهتریگرفتند.

درشدهنظارتنيمهيادگيرینامبههوشمنديادگيریهایروشازيکيبررسيبه،[333]نياطاهری

شده،نظارتيادگيریمانندهوشمندانهيادگيریهایروشازبسياری.پرداختفارسيمتونبندیدسته

هایدادهاينآوردنبدستكهشرايطيدركنند،ميتکيهداربرچسبآموزشيهایدادهرویبرفقط

سرعتبهبرچسببدونهایدادهاززيادیحجمآنکهحال.استپرهزينهبسياربرچسبدارایآموزشي

برفقطنظارتبدونيادگيریروشمانندهاييروشمقابلدر.هستنددسترسدركمیهزينهباوزياد

بينماكهشدهنظارتنيمهيادگيریروشبررسيبهوی.كنندميتکيهبرچسببدونهایدادهروی

آموزشيهایمثالازتركيبيازوداردقرارنظارتبدونيادگيریوشدهنظارتيادگيریهایروش

بندیدستهبرایتکنيکاينازوپرداختهكندمياستفادهيادگيریبرایبرچسببدونوداربرچسب

.كردهونتايجنسبتاخوبيگرفتاستفادهفارسيمتون

،بيزينقوانينواحتماالتمبانيازواحتماالتيپنهانمعناييآناليزروشاز،[321]زمانيوهمکاران

دراقليدسييابيفاصلهروشازاستفادهباوهمشهریدادهپايگاهفارسيمتونبندیدستهعملياتبرای

-انتخابووزنجهتراTFIDFروشهمچنين.كردهاستاستفادهيافتهبعدكاهشهایماتريسفضای

برعالوههرس،مرحلهدر.استگرفتهكاربهاستفاده،موردمتونمجموعهدرموجودكليدیكلماتدهي

نتايج.اندشدهحذفدستيصورتبهنيززايدكليدیكلماتربط،واضافهحروفماننددستوریكلمات

.داردموثرینقشسيستمعملکردبهبوددررفتهبکارروشكهدهدمينشانمقالهايندرشدهحاصل



51 

 

مستنداتبندیدردستهMLPپرسپترونچنداليهعصبيدوشبکهازتركيب،[323]برفاميوهمکار

همشهریروزنامهدادهپايگاهبررویXMLساختيافتهنيمه براینيزTFCRFروشاستفادهكردهاند.

ارزشبهPCAاصليهایمولفهتحليلوتجزيهروشكمکبهسپسشدهانتخابمستنداتبهدهيوزن

هایازشبکهيکيورودیعنوانبهوانتخابازآنهاتعدادیKNNالگوريتمباوپرداختهويژگيهادهي

ويژگيتعدادیGAالگوريتمكمکبهشدهدهيارزشازويژگيهایبعددرمرحلهاند.شدهاستفادهعصبي

اينخروجينتايجسپسميشوداستفادهعصبيهایازشبکهديگريکيورودیعنوانبهوشدهانتخاب

.استقرارگرفتهارزيابيوتستموردنهايتدرشدهتركيببايکديگرجبریجمعكمکبهدوشبکه

واستكردهمطرحاصليروشعنوانبهاطالعاتایاليهبندیدسته،[322]نياوهمکاراندرعابدی

جديدیروشسپسكردهاست.استفادهوبدرفارسيمتونبندیدستهبرایبرداریفضایازمدلنيز

بخشسهشاملكهكندميمطرحفارسيكلماتمعناييتحليلبراساسفارسيدرمتونكاوشبرای

امکاناينپيشنهادیروشاستجمالتمعناييهایتحليلوجمالتتركيباتتحليلكلماتاستخراج

.بيابنددروبراخودموردنظرمتنبيشتریسرعتوبادقتكهدهدميزبانفارسيكاربرانبهرا

،[321]صفيانوهمکاراندر بياناينمسئلهكه باالييمحاسباتيپيچيدگيKNNسنتيروشبا

داند.ميمشکلاينبرایحلراهيکرابندیخوشه،كاهدميKNNبودنكاربردیازنقيصهاينودارد

پيچيدگيازطريقاينبهودادهكاهشرابندیدستهدريادگيریهاینمونهتعدادكهروشاينبه

KNNالگوريتمبندیخوشهبرایمبتنيسادهروشهایازيکيمقاله،ايندر.كاهدميمحاسباتزماني

حدتارازمانيپيچيدگيبندیخوشهبوسيلهروشاين.شدهاستانتخاباست،شدهپيشنهادقبالكه

هاخوشهمركزبهوزنيمقداريکلذا.كاهدميبندیدستهكاراييازمقداریوليدهدميكاهشزيادی

شدهنسبت كاهشKNNالگوريتمدرKمقدارهمچنينوداده استداده شده بررویهاآزمايش.

.دهدافزايشرابندیدستهكاراييتواندميروشاينكهدادهنشانReuter-21578 دادهمجموعه
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همکارانحسن و اندكردهاستفادهمتون،معناييبافتبهتوجهومعناييمشخصهاز،[53]پور در.

اعمالازپسوشدهاستخراجنتفارسلغویشناسيهستانتوسطمفاهيمابتداپيشنهادی،رويکرد

عباراتوزنبهدهيوزنفرايندحيندرطبمرتمفهوماوزانمتن،بافتبهتوجهباابهام،رفعفرايند

رفعمنظوربهمفهوماولينروشازاستفادهحيندرجديدرويکردیمقاله،اين.شودمياضافهكليدی

نيزبرایχ2معيار.دهدميبهبودراروشاينكاراييكهكندميمعرفيشده،استخراجمفاهيمازابهام

نتايج.شدهاستگرفتهكاربهدهيوزندرTFIDFشدهنرمالويژگيدهيوزنروشوويژگيانتخاب

يکمتونبندیطبقهفراينددرلغویشناسيهستانزاحاصلمعناييدانشاعمالكهدادهاستنشان

.استبنددستهكاراييبهبوددرموثرگام

 گیرینتیجه 2-5

متونبندیبندیمتون،مراحلمختلفسيستمدستهدراينفصلضمنتعريفمفاهيمپايهدردسته

هاكهدرتحقيقاتدهيبهويژگيهایوزنهایاستخراجوكاهشويژگيونيزروشانواعروشمعرفيشد.

.درپايانبيانشدبندیمتوننيزمعرفيهایدستهترينروشاندمطرحگرديد.متداولمختلفبهكاررفته

بندیمتونانجامشد.یدستهدرحوزههاوسايرزباننيزمروریبرمقاالتفارسي
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 مقدمه -3-9

فصل معماریكليسيستمدستهدر ضمنيبامتونبندیقبل، بهطور تشريحشدو مراحلآن، و

بانامه،اينپايان در هایموجود،اشارهگرديد.هاونکاتضعفروشبررسيكارهایگذشتهبهمحدوديت

اهميتويژگيارائه طرحويکمعيار از يافته يکطرحتوسعه ارائه وزننيز در برایدهيهایموجود

يعنيتعدادويژگيیهابامشکالتروششدهاست،سعيهایهمرخدادويژگي هایزيادوفقدانقبلي،

ويژگيوزنيکروش برای كارآمد شوددهي مقابله همرخداد های اين اعمال از حاصل نتايج ،هاروش.

نزديکشدن نشاندادهاستبههدفموردنظررا فارسيارائهومتونبند،سيستمدستهدراينفصل.

رو.ازاينگرددارائهميآزمايشاتانجامشده،سپسدرفصلبعدینتايجحاصلازارزيابيشودتشريحمي

.شودميسازیاينسيستمپرداختهدراينفصلبهطراحيچارچوبوپياده

 معماری رویکرد پیشنهادی  -3-2

ارائهداده،بندیمتوندستهدراينبخشابتدايکبلوکدياگرامازمعماریپيشنهادیبرایسيستم

شکلشودميتشريحمراحلمختلفآنسپسبهطورمفصل .1-3 تاحدودیبا، معماریپيشنهادیرا

اماجزئياتبيشتردرجزئياتالزمنشانمي .شدهاستتربيانهایبعدیبهصورتمفصلقسمتدهد،

فازاصليوهرفازشاملبخش اكثرروشمعماریپيشنهادیشاملچهار در هایهایمختلفيهستند.

بودنكارهایدسته مجزا باعثمتفاوتو آنچه و اينمراحلبهصورتكليمشترکبوده بندیمتون،

معماریپيشنهادیهایمختلفاوتدرهرمرحلهاست.بخشیمتفگردد،جزئياتكاروشيوهمختلفمي

.درذيلآمدهاست
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كليمعماریپيشنهادی(نمودار3-1شکل)

 

متنی اسناد  

 

 

ويژگيواستخراجفازانتخاب  

 

بندیوارزيابيفازدسته  

حذفلغاتكمهاودهيبهويژگيوزن

هااهميتدرهرمتنباتوجهبهوزنآن

-Eبااستفادهازمعيارهاگيژانتخابوي

Dominance 

 هایهمرخدادتشکيلويژگي

هاهایتوسعهگروتوسعهدادهانتخابداده

 هابااستفادهازاينويژگي

بندیمتونتستبااستفادهازدستهدسته

 SVMياKNN بند

 ارزيابينتايجدستهبندی

 فازپيشپردازش

ترمحذفكلماتكو تشخيصمرزكلمات

 ازسهحرف



 Stop Wordsحذف

 يکسانسازینگارشي

 ساختفرهنگلغات

هایهمرخدادبااستفادهازكاهشويژگي

 E-Dominance معيار



  

هایهمرخدادبادهيبهويژگيوزن

 Co-occur TFIDFروش
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 روش پیشنهادیی معماری اجزای تشکیل دهنده -3-2-9

 فازانتخابمتونازپايگاهداده

 فازپيشپردازش

i. حرفسهازكمتركلماتحذفوكلماتمرزتشخيص

ii. نگارشيسازیيکسان

iii. حذفStop Words

iv. لغاتفرهنگساخت

 فازانتخابواستخراجويژگي 

i. حذفلغاتكماهميتدرهرمتنباتوجهبهوزنآنهاوهادهيبهويژگيوزن

ii. بااستفادهازمعيارپيشنهادیهاويژگيانتخابE-Dominance

iii. هایهمرخدادتشکيلويژگي

iv. بااستفادهازمعيارپيشنهادیهمرخدادهایويژگيكاهشE-Dominance

v. هامتونبااستفادهازاينويژگيگروتوسعههایتوسعهانتخابداده 

vi. هایهمرخدادبااستفادهازروشدهيبهويژگيوزنCo-occur TFIDF

 بندیوارزيابيفازدسته 

i. هایبنددستهازاستفادهباتستمتونبندیدستهKNNياSVM

ii. ارزيابينتايجدستهبندی

.گرددبيانميتریازمراحلمختلفآنیمعماریروشپيشنهادی،توضيحمفصلازارائهپسحال
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 انتخاب متون از پایگاه داده -3-2-2

دادهاپايگ ه دليلمطابقت[324]همشهری به استانداردهای، سال،TREC[325] با اخيردر های

حوزه در داده پايگاه گروهپركاربردترين توسط داده پايگاه اين است. بوده فارسي زبان تحقيقات ی

شده ارائه تهران نسخهتحقيقاتيدانشگاه نمونهيکیاست. همايشاينمجموعه در هایایاستكه

CLEFمورداستفاده3منظورههایبازيابياطالعاتتکارزيابيسامانهبرای2113و2111هایدرسال

بزرگترويکییمجموعهبودهونسبتبهنسخهاينپيکره،آخريننسخهدویاست.نسخهقرارگرفته

تراست.جامع

شامل.ايننسخهشدهاستاستفاده2یهمشهریدراينتحقيقبرایانجامآزمايشات،ازپايگاهداده

3-1نامهمطابقجدولهایانتخابيدراينپايانباشد.دادهميXMLهایفايلهزارسنددرقالب131

 است.

2هایانتخابيازپايگاهدادههمشهری(داده3-1جدول)

 متون تست متون آموزش هادسته پایگاه داده

دسته)ورزشي،اقتصادی،سياسي،25همشهری

علمي،فرهنگوهنر(

متنازهردسته51متنازهردسته311



دهد.تعلقدارد،نشانمي"اقتصادی"یيکنمونهازمتوناينپايگاهدادهراكهبهدسته2-1شکل

                                                           
1
 Ad Hoc 
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 هاپردازشپیش -3-2-3

-پيشانتخابويژگيشوند.هاييواردمرحلهپردازشهمانطوركهگفتيممتونانتخابيبايدبعدازپيش

بندیبهصورتذيلاست:هابرایدستهسازیداده،جهتآمادهمتونانجامشدهبررویهایپردازش

 حرف سه از کمتر کلمات حذف و کلمات مرز تشخیص-3-2-3-9

فاصلهو...مرزشروعوپايانيک،فاصله،نيم!“”،:“”،“?”،“؟”،”.“دراينمرحله،بااستفادهازكاراكترهای

كلمهراشناساييكردهوباشمارشكاراكترهایموجوددرايندومرز،كلماتكمترازسهحرفحذف

دهد.پردازشنشانميمتنانتخابيراپسازاولينمرحلهازپيشایازيک،نمونه1-1.شکلشوندمي



تأثير تحتها ليزينگوها بانکسهامارزشماه،ارديبهشتاولروزهایدردهد، مينشانآماریهای بررسيترين تازه

وبانک5سهامارزشاخيرروزهایدر.استشدهرو روبهتوجهجالبصعودیباتسهيالتسودنرختثبيتاحتمالخبر

نصيبقيمترشدازناشيسودباالترينمدتايندركرد،رشددرصد3/7تا3/3بينتهرانبورسدرفعالليزينگ

يافتهافزايشدرصد3/7ارديبهشتاولروزپنجدرليزينگشركتاينسهامارزش.استشدهايرانليزينگسهامداران

گذشتهروزهایدربانکاينسهامقيمتبوده،كارآفرينبانکسهامها، بانکبيندرسهامسودآورترينميانايندر.است

استكردهرشددرصد4 3/3برابرصعودیباپارسيانبانکدرصد،3/1معادلقيمتيرشدباسايپاراياناساسبراين.

.اند كردهتکميلراها بانکسهامصعوداركستردرصد3/3برابرقيمتيافزايشبانويناقتصادبانکودرصد

ایازيکمتندرگروهاقتصادیازپايگاهدادههمشهری(نمونه2-1شکل)



احتمالخبرتأثير تحت ليزينگ بانکسهامارزشماهارديبهشتاولروزهایدهد نشانآماریهای بررسيترين تازه

تهرانبورسفعالليزينگبانکسهامارزشاخيرروزهایاستشده روبهتوجهجالبصعودیتسهيالتسودنرختثبيت

اينسهامارزشاستشدهايرانليزينگسهامداراننصيبقيمترشدناشيسودباالترينمدتاينكردرشددرصدبين

بانکسهام بانکبينسهامسودآورترينميانايناستيافتهافزايشدرصدارديبهشتاولروزپنجليزينگشركت

گذشتهروزهایبانکاينسهامقيمتبودهكارآفرين معادلقيمتيرشدسايپاراياناساسايناستكردهرشددرصد

تکميل بانکسهامصعوداركستردرصدبرابرقيمتيافزايشنويناقتصادبانکدرصدبرابرصعودیپارسيانبانکدرصد

 كرده

پردازشبااولينپيشایازمتن(نمونه1-1شکل)
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 نگارشی سازی یکسان -3-2-3-2

بهجای دراينمرحلهحروفمشابهرادستهبندیكردهوبااستفادهازكداسکيآنها،يکحرفرا

حروفمشابهدرتماميكلماتجايگزينكردهتايکكلمهبادوحرفمشابهاماغيريکساننداشتهباشيم؛

.آنفارسينوعبهعربي«ک»و«ی»هاینويسهتبديلو«ا»به«أ»و«ی»به«ئ»،«و»به«ؤ»مثل

همچنينبرخيكلماتكهدربرخيمتونباامالیفاصلهدارودربرخيمتونباامالیبدونفاصلهحضور

اند.داشتند،همگيبهشکلبدونفاصلهدرآمده

 Stop Words حذف -3-2-3-3

كلمه آيا كه كنيم بررسي بايد تشخيصيکكلمه، اهميتياپساز كلماتبي جزو نظر یمورد

 مي Stop Wordsاصطالحا تشکيلفرهنگلغتاوليه كمکشايانيبه اينمرحله نه؟ كند.هستيا

بلکهبهسبببندیراتضعيفميكلماتايستنهتنهاكمکيبهدستهبندینکردهونتايجدسته كنند،

افزايشدادهوهاونيزجستجوجمپردازشبزرگشدنفرهنگلغتياهمانبردارويژگياوليه،ح هارا

 Stopایزبانفارسي،هيچمنبعجامعيازشوند.بربندیميباعثافزايشقابلتوجهزمانفرآينددسته

Wordsارائهنشدهاست.دركارهایانجامشدهدرزبانفارسيفقطاشارهشدهاستكهكلماتايستاز

هاييازآنهاارائهشدهاست.مااندوتنهانمونهانبردارويژگي،حذفشدهفرهنگلغتتشکيلشدهبهعنو

بااستفادهازمعيار ايمكهكلماتايستارائهداده ایازكلمه3111ایمجموعه DFدراينپاياننامه،

بندیرانيزهبندیندارد،بلکهزماندستعدموجوداينكلماتدرمتون،نهتنهاتاثيرمنفيدرنتايجدسته

.آمدهاست2-1جدولایازكلماتايستاستخراجيازمتوندرنمونهدهد.بهطورمحسوسيكاهشمي

كلماتيكهپسازحذفكلماتدهد.نيزمتنانتخابيراپسازحذفكلماتايستنشانمي4-1شکل

شوند.استفادهميشوندبهعنوانفرهنگلغاتويابردارويژگيايستازليستلغاتحذفمي
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استخراجيكلماتايستهايياز(نمونه2-1جدول)

 كمي بود زيرا گرچه اگرچه

 هر ديگر يک اند اين

 وقتي و آنها آن ما

 بلکه را يا برای نيز

 اندک ممکن اما وی بايد



سودنرختثبيتاحتمالخبرتأثير  ليزينگ بانکسهامارزشماهارديبهشتروزهاینشانآماری بررسي تازه

سودباالترينمدترشددرصدتهرانبورسفعالليزينگبانکسهامارزشروزهایتوجهجالبصعودیتسهيالت

افزايشدرصدارديبهشتروزپنجليزينگشركتسهامارزشايرانليزينگسهامداراننصيبقيمترشدناشي

راياناساسرشددرصدگذشتهروزهایبانکسهامقيمتكارآفرينبانکسهام بانکسهامسودآورترينيافته

درصدبرابرقيمتيافزايشنويناقتصادبانکدرصدبرابرصعودیپارسيانبانکدرصدمعادلقيمتيرشدسايپا

تکميل بانکسهامصعوداركستر

هایحذفشدهStop Wordایازمتنبا(نمونه4-1شکل)

 

 آنها وزن به توجه با اهمیت کم لغات ها و حذفبه ویژگیدهی وزن -3-2-4

كلمه36131پسازخواندنكلماتمتونوحذفكلماتايستوكلماتكمترازسهحرف،حدود

ويژگي اوليه بردار در بفرد بعدیمنحصر مراحل در ويژگي، عنوان به كلمه تعداد اين گرفتند. قرار ها

بنابرايندرمرحلهاولازكاهشويژگيبندی،بسيارحجيپردازشودسته روشباها،موزمانبرهستند.

TFIDFبرای5دهيكردهوبااستفادهازسعيوخطاودرنظرگرفتنمقدارآستانههاراوزنويژگي

هایهریموردنظرهستند،ازليستويژگيهرمتن،لغاتيكهدارایوزنكمتریازآستانهاينمعيار،در

كلمهكاهشپيداكردهاست.36411شوند.نهايتابردارويژگياوليهبهبردارويژگيباكالسحذفمي
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  E-Dominanceبا معیار  کالسی هایویژگی انتخاب-3-2-5

معرفيشدهاست.اينمعيار،ميزاناهميتيکكلمهدرهركالسDominanceمعيار[7]مرجعدر

كهاگريکكلمهفقطدرمتونيکكالساتفاقبيفتد،دهد؛بهطوریهانشانميرانسبتبهكلداده

رابطه.خواهدبود يکبرایآنكلمهدرآنكالس Dominanceآنگاهمقدار ,𝑑𝑓(𝑓𝑖 ،3-1یدر 𝑐𝑗)،

ايناستDominanceهایدرآنهارخدادهاست.يکيازويژگيfiاستكهويژگيcjتعدادمتونكالس

k،2-1ی(.دررابطه2-1ی)رابطهاستيکهایمتفاوتدركالس fiكهمجموعآنبرایيکعبارت

هاست.تعدادكالس

 

1-3
Dominance(𝑓𝑖, 𝑐𝑗) =

𝑑𝑓(𝑓𝑖, 𝑐𝑗)

∑ 𝑑𝑓(𝑓𝑖, 𝑐𝑗)
𝑘

𝑗=1

 



1-2
∑ Dominance

𝑘

𝑗=1

(𝑓𝑖, 𝑐𝑗) = 1 

 

برایكاهشويژگي، مذكورمرجع اينمعيار يعنياز است؛ كرده استفاده آستانهحديکانتخابها

شوند.براساسهاحذفميبرایمعيارفوق،كلماتيكهمقاديریكمترازآنآستانهدارند،ازليستويژگي

اگريکكلمهاينمعيار ،فقطوفقطدريکمتنخبریحضورداشتهباشدودرهيچمتنديگریاز،

خواهدبود"1"،دركالسشاملمتنبرایاينكلمهDominanceمتونپايگاهدادهرخندادهباشد،مقدار

شد.فرضكنيماينكلمهفقطدردوياهاحذفنخواهدوبهعنوانيکويژگيبااهميتازليستويژگي

برایاينكلمهDominanceومقدارسهمتنازهمانكالسرخدادهباشد،بازهمشرايطمشابهيداريم

سواليكهدراينجامطرحاستايناستكهآياخواهدبود.هاصفرودرسايركالس"1"درآنكالس

تواندبهعنوانيکويژگيمهمازآنمتنيرخدادهاست،ميایكهتنهادريکمتنازمتونآموزشكلمه
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احتمالاينکهاينكلمهياآنكالسقلمدادگردد؟آيااينويژگيخاصيتتفکيکكنندگيخوبيدارد؟يا

اينويژگيباعثشباهتمتن و متونآزمايشيرخداده در شودچقدربهمتنآزمايشيجديدمذكور

برایكاهش Dominance فرهنگلغتتوليدشدهازمتونآموزشيواعمالويژگيبابررسيخواهدبود؟

كلمه ويژگيتعداد بردار همان اينفرهنگلغتيا در ميها مشاهده كلماتيكهها، بسياریاز درشود

یموردنظروبيشترازآستانه "3"ويانزديکبه "3"مساویباDominanceمقدارها،برخيكالس

دسته نقشمثبتيدر تنها نه دارند، بلکه نکرده، داردبندیايفا وجود كهامکانكاهشدقتنيز چرا ؛

هم و متونمشابه اينكلماتدر محاسبهاحتمالرخداد در و بوده كم بسيار متونآزمايشي، از دسته

-ينوسياستفادهميهایاقليدسيوكسمعموالازفاصلهكهKNNبندميزانشباهتآنهامثالدردسته

یميزانشباهتوكاهشكارايي،ضعفديگرگذارد.عالوهبرتاثيرمنفيدرمحاسبهد،تاثيرمنفيميكن

بازهمكلماتبياينمعياردركاهشويژگي اعمالاينمعيار، ايناستكهپساز بردارها اهميتيدر

ها،مزيتيدهند.باوجوداينضعفعقرارميالشعاهاراتحتويژگيحضورداشتهوحجموزمانپردازش

نشانمي ايناستكه اينويژگيدارد يکكالسمقداركه اينويژگيدر "3"ینزديکبهدهداگر

مي سايرداشتهباشد، كهاينويژگيمتعلقبهاينكالساستودر حدودزيادیمطمئنبود، توانتا

كنندگيخوبيخواهدداشت.درنتيجهاينويژگيقدرتتفکيکافتدهاكمتراتفاقميكالس

  Dominanceبهبود معیار  -9- 3-2-5

بههايياستكه،انتخاببرخيازويژگيDominanceدربخشقبلگفتيميکيازنقاطضعفمعيار

گيژبردارويفقطاندازهباال،كنندگيقدرتتفکيکباوجودداشتنيکكالس،متوندليلرخدادكمدر

بندیندارند.اماهابهندرتاتفاقافتادهوكاربردموثریدردستهدهند،چراكهاينويژگيراافزايشمي

آلبرایيکويژگيقدرتمندوتفکيکكنندهازيکكالسايناستكهاوالآنويژگيفقطدرحالتايده

متونآنكالسرخدهد،نهتعدادادموثریازياتعدوهمانكالسرخدهدوثانيااينکهدرهمهمتون
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يعنياگريکويژگيدرمتون ميمتوناندک. اطمينانگفتآنزيادیازيکكالسرخدهد، توانبا

اندکرخدهد،آنويژگي،متونوياتعدادمتنويژگيمتعلقبهاينكالساست.درحالتيكهدريک

ويژگيآنمتنمحسو و يکويژگيبميويژگيكالسنبوده چگونه مطالبمذكور به توجه با گردد.

توجهبه با كنيمكهدرآنكالسجامعيتداشتهباشد؟ مقدار3-1رابطهقدرتمندازيکكالسپيدا ،

Dominanceبرایويژگيfiدركالسcjبرابراستباتعدادمتونيازكالسcjكهويژگيدرآنهارخ

برای.درآنهارخدادهباشدfiها(كهويژگيتعدادكالسkها)یكالسدادهباشدبهتعدادمتونيازهمه

مثالاگريکكلمهفقطدريکمتنازيکكالسرخدادهودرهيچمتنديگریرخندهد،مقدارصورت

رابطه ومقدار3-1یومخرجكسردر بوده اماDominanceبرابر يکخواهدبود. با كهبرابر همانطور

.حضوراينويژگيتفکيکكنندهدرمتونتستنيزخيليكمخواهدبوداحتمالگفتهشد

هادر،كهغالببودنيکكالسبرسايركالسDominanceنامهازويژگيمثبتمعياردراينپايان

كهبرایحضور-یضعفاينمعيارنقطهسعيشدهاست.ازطرفديگرشدهاستاستفادهويژگياست،

.اينكاررابااضافهشودبرطرف-دهديکكالس،مقدارباالتخصيصميمتونكمتعداديکويژگيدر

.شدهاستانجامDominanceكردنيکضريببهمعيار

1-1
𝛼𝑖𝑗 =

𝑑𝑓(𝑓𝑖 , 𝑐𝑗)

𝑑(𝑐𝑗)
 

هارخدادهدرآن fiاستكهويژگيcjیتعداداسنادكالسدهندهصورتكسرنشان،1-1دررابطه

𝑑𝑓(𝑓𝑖درنظربگيريد،اگر.استcj،تعدادكلاسنادكالس𝑑(𝑐𝑗)است،و , 𝑐𝑗)=𝑑(𝑐𝑗)،ضريب𝛼𝑖𝑗

درآنهارخدهد،برابرباتعدادكلاسناد fiكهويژگيcjمساویبايکخواهدشدزيراتعدادمتونكالس

ميناميمدرDominance3جامعيتراكهازاينبهبعدضريب𝛼𝑖𝑗ضريبحاالاگر.باشدميcjكالس

                                                           
1
 Dominance Comprehensiveness Factor 
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یرابطه)راخواهيمداشتE-Dominance3،مقدار(4-1رابطه)ضربكنيم Dominance عبارتاصلي

مقداريکداشتهDominanceخواهدبودكههم3زمانيبرابربا،E-Dominanceياكليعبارت.(1-5

.αباشدوهمضريب

 

1-4
𝐸 − Dominance(𝑓𝑖, 𝑐𝑗) =

𝑑𝑓(𝑓𝑖 , 𝑐𝑗)

𝑑(𝑐𝑗)
∗

𝑑𝑓(𝑓𝑖, 𝑐𝑗)

∑ 𝑑𝑓(𝑓𝑖, 𝑐𝑗)
𝑘

𝑗=1

 

1-5



𝐸 − Dominance(𝑓𝑖, 𝑐𝑗) = 𝛼𝑖𝑗 ∗ Dominance(𝑓𝑖, 𝑐𝑗) 

يکباشد،معنايشاين،دريکكالسخاص،E-Dominanceمقدارويژگيبرایيکحالاگريک

هایديگرحتييکبارهمدرهيچودركالسرخدادهاستكالساناستكهاوالاينكلمهفقطدرهم

است.بااينتفسيرازحضورداشتهمتنيظاهرنشدهاست،ثانيااينكلمهدرتماميمتونهمانكالس

شود.درنشدكهاينويژگيبرایاينكالسيکويژگيقدرتمندمحسوبميتوانمطمئاينمعيار،مي

نتايجآن آزمايشاتو بيانميفصلبعدیكه ارزيابينتايجنشانشودها با اينادعا شد، خواهد .داده

زمانيطوركهگفتهشدهمان يکويژگيمنحصربرایيکكالسكهاينمعيار مقداريکداشتهباشد،

امامقداريک،يکحالتايدهآلاستكهخيليكماتفاقميبفرداز برایيکكالسخواهدبود، افتد.

ويکحدآستانهبرایاينشدهبدستآوردنمقدارمناسببرایاينمعيارازروشسعيوخطااستفاده

د،آنويژگيبهیانتخابيبواگردركالسيمقداراينويژگيبيشترازآنآستانهتعيينشدهاست.ويژگي

ويژگي ميعنوانيکياز نهاييويژگيقرار بردار در كه ها انتخابخواهدشد. اينتحقيقگيرد، دردر

ويژمرحله گانتخاب معيار از ويژگيE-Dominanceي انتخاب بعدیبرای مراحل برای مناسب های

چند.شددرنظرگرفته1,14خطا،.حدآستانهبرایاينمعياربااستفادهازآزمونوشدهاستاستفاده

                                                           
1
 Extended Dominance 
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آمده1-1درجدولE-Dominance هایاستخراجيبرایهركالسبااستفادهازمعيارنمونهازويژگي

است.

هایمختلفبرایكالسE-Dominanceمعيارباهایاستخراجشدهگيژهاييازوينمونه(1-1جدول)

علميفرهنگوهنرورزشيسياسياقتصادی
آموزشسينمارقابتنمايندگانبورس

كتابهنرمندانامتيازانتخاباترقابت

يادگيریآموزشورزشخارجيسهام



 متن هایهمرخداد به عنوان ویژگی هایویژگی زوج تشکیل-3-2-9

 مرجع پس[7]در ويژگياز، بيحذف واژههای انتخاب و ازاهميت استفاده با مهم های

واژه Dominaceمعيار بهعنوانويژگي، دردستهههاینهاييدادهایهمرخداد و تشکيلشده بندیها،

گرفته قرار استفاده اندمورد از حاصل ويژگي بردار ويژگي. قابلتشکيل و بزرگ بسيار همرخداد های

بهعنوانچالشيبزرگموردمطالعهقرارگرفتهوحقيقها،درايناينحجمباالازويژگي.مالحظهاست

بهبودويژگيشدهاستسعي با ،Dominance -انتخاب –توضيحدادهشد3-5-2-1كهدربخش و

یاينبردارهایهمرخداد،كاهشچشمگيریدراندازهويژگيهایمناسبوكاراترجهتتشکيلويژگي

به.پسازانتخابويژگيشودويژگيايجاد هایمناسبوتفکيکكنندهبااستفادهازمعيارپيشنهادی،

اينويژگيهشدهاستهادرمتونموردمطالعهپرداختبررسيهمرخدادیاينويژگي . باهایهمرخداد،

شوند.دربررسيیقبلاست،ايجادميانتخابيدرمرحلهكلماتيکيازكلمهههر،ككلماتتشکيلزوج

ويژگي اين تعداد اوليه اگر بود. خواهد زياد بسيار همرخداد ويژگيNهای تعداد ، باشد،منفردهای

𝑁(𝑁−1)

2
اما..اينتعدادويژگيبرایكلمتون،بسيارزيادخواهدبودشودتشکيلميويژگيهمرخداد 

يکازمتونرخندادههادرهيچگيژويشودكهبسياریازاينزوجها،ديدهميدرزمانتشکيلاينويژگي
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هازيادبودهودرمراحلبعدیبايدفرآيندوحذفخواهندشد.امابااينوجود،بازهمتعداداينويژگي

ایهمرخدادتشکيلشدهآمدهاست.هيازويژگييها،نمونه4-1درجدول.شودگيدنبالژكاهشوي

هایهمرخدادتشکيلشدههاييازويژگي(نمونه4-1جدول)

علمي-آموزشيفيلم-سينماامتياز-رقابتقانون-نمايندگانسهام-بورس

اطالعات-الکترونيکيموسيقي-هنرمندگل-فوتبالخارجي-سياستسود-سرمايه

سايت-اينترنتفرهنگي-آموزشيتماشاگر-ورزشگاهوزارتخانه-وزيرسود-رقابت

برگزاری-هنرمنداطالعات-خارجيوزير-فرهنگيفوتبال-سايتاينترنت-وزير

سرمايه-سياستسينما-سودرقابت-گلرقابت-برگزاریبورس-آموزشي



 E-Dominanceهای همرخداد با استفاده از معیار پیشنهادی ویژگی کاهش-3-2-3

تشکيلوي توسعهگيژپساز ازويژگيهایهمرخدادو استفاده با درگرهایهمرخدادتوسعهیآنها

ها،كهبراییاولكاهشويژگي.برایاينكار،مثلمرحلهشودانجامميهایبعدی،كاهشويژگيمرحله

كردنعباراتكانديدبرایساختويژگي انجامپيدا معيارشدهایهمرخداد از اينمرحلهنيز در ، E-

Dominanceدراينمرحلهحدآستانهبرایمعيارشوددادهميهاكاهشوتعدادويژگيشدهاستفاده. E-

Dominanceبااستفادهازآزمونوخطابهدستآمدهاست 1,115،مقدار.

 هاداده توسعهو  9گرتوسعههای انتخاب ویژگی -3-2-8

نقاطقوت غني[7]مرجعيکياز ويژگيسازیدادهتوسعهو هایمهمآنكالسهایيکكالسبا

-ژههابهاينصورتانجامشدهاستكهدرفرآيندآموزشپسازيافتنبهترينوااست.غنيسازیداده

ويژگي عنوان به همرخداد ميانهای اين در اصلي، متونويژگي،های تعداد در كه همرخدادی های

-اندويابراساسيکمعيارويژه،مهمتلقيميبيشتریازيکحدآستانهدريکكالسخاصتکرارشده

بهعنوانداده انتخابسازیدادهایكهبرایغنيياهماندادهگرتوسعهیشوند، هابهكارخواهدرفت،

                                                           
1
 Developer Features 
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بهطورمثالاگردوكلمهمي درنظرگرتوسعهبهعنوانويژگيهمرخداد"سرمايه"و"بورس"یشوند.

غنيسازیتوسعهومحسوبشوند،درفرآيند" اقتصادی"هایبااهميتكالسگرفتهشوندوجزءويژگي

ويژگيداده زوج اين بورس" يعنيها، داده"  سرمايهو تمام به دادههایكالساقتصادیرا هایدر

اينكالسنسبتبهسايركالسكنيماضافهميآموزشي اينويژگيدر اينكار با ميان. در بارزترو ها

هاهمدرشرايطياينويژگيبهدرسايركالس.هایاينكالسعموميتروپرتکرارترخواهدشدداده

یموردنظررخدادهباشد،درهایاينزوجهمرخداد،دردادهيازويژگيدادهاضافهخواهدشد،كهيک

بههميندادهازكالسغيراقتصادیاضافهمي درفرآيندغنيسازیاينصورتاينويژگيتنها گردد.

ویدوماستفادهكردهیموردنظر،ازشيوههایآزمايشي،بدليلعدمآگاهيازكالسدادههادردادهداده

زوجواژه از اينويژگيبهدادهدرصورتوجودهرتکواژه شود.یموردنظراضافهميهایهمرخداد،

متونازتکنيکتوسعهنيزنامهدراينپايانآمدهاست.5-1گردرجدولهایتوسعهاييازويژگينمونه

.شدهاستاستفاده

كالسازهرگرانتخابيهایتوسعهازويژگيای(نمونه5-1جدول)

علميفرهنگوهنرورزشيسياسياقتصادی
علمي-آموزشيفيلم-سينماامتياز-رقابتقانون-نمايندگانسهام-بورس



  Co-Occur TFIDFدهی وزن با روشهای همرخداد دهی ویژگیوزن-3-2-1

هایهمرخداددنبالشدهواژهها،هدفديگریكهدربهبودكاربردعالوهبركاهشحجمبردارويژگي

ارائه دركارهایمختلفيازويژگيهای همرخداددهی برای ویژگیطرح وزنیيکاست، هایاست.

بندیاستفادهشدهاست،اماهيچگاهيکهایتفکيکكنندهواصليبرایدستههمرخدادبهعنوانويژگي

"صفر"دهيباينریيعنينيزازوزن[7]مرجعهامعرفينشدهاست.دردهيبرایاينويژگيطرحوزن

-یپايهبرایوزنبرایحضورويژگياستفادهشدهاست.اينيکشيوه"يک"برایعدمحضورويژگيو
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اماهمانطوردهي هایسادهدهيكهبرایويژگيهایوزنیطرحدانيم،دليلاصليدرارائهكهمياست.

معرفيشد،ايناستكهميزانتکراريافركانسحضوريکويژگيخيليبااهميتترازصرفاحضوريا

بندیايفاردستهیباحضوربيشتربايدسهمبيشتریدشود،يعنيدادهعدمحضوريکويژگيقلمدادمي

درويژگي لذا ازاهميتحضورياعدمحضورفراترگذاشتهوبهارائهكند. یيکهایهمرخدادنيزپارا

پردازيم.دركارهایبندیميهایهمرخداددردستهدهيبرایدخالتدادنميزانحضورويژگيطرحوزن

-اند،يکيازرايجياعباراتمتنانتخابشدهبندیكلماتهایمورداستفادهبرایدستهسابقكهويژگي

دهيوتعيينميزاناهميتكلماتدرهرمتنجهتوزنTFIDFدهيبنامهایاستانداردوزنترينشيوه

اينمعيار در است. گرفتهشده بهعنوانويژگيآنمتن(6-1)رابطهبهكار را وزنيکكلمه آنچه ،

,𝑡𝑓(𝑓𝑘،يعنيمقدار𝑑𝑖درمتن𝑓𝑘كند،اوالتعدادرخدادكلمهياويژگيتعيينمي 𝑑𝑖)وثانياتعدادمتوني

،نيزتعدادكل|𝐷|دراينرابطه(.7-1)رابطهباشد،مي|𝐷(𝑓𝑘)|درآنهاحضوردارديعني𝑓𝑘كهويژگي

 متوناست.

1-6𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) = 𝑡𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) ∗ 𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) 

1-7


𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘, 𝑑𝑖) = log (

|𝐷|

|𝐷(𝑓𝑘)|
) 

 

شامل 𝑓𝑘1,𝑘2دهيم.اگرويژگيهایهمرخدادبسطميازاينمعياراستفادهكردهوآنرابرایويژگي

 يعني مولفه 𝑓𝑘1دو -باشد  𝑓𝑘2و مولفه دو اين مولفهكه هستندويژگيهای، و-همرخداد

|𝐷(𝑓𝑘1  , 𝑓𝑘2  )| عملياتغنيسازیدادهتعداد ويژگيمتونيباشندكهپساز شاملهردو 𝑓𝑘1ها، و

𝑓𝑘2 باشندآنگاهوزنويژگيهمرخداد𝑓𝑘1,𝑘2شود:محاسبهمي1-1یبااستفادهازرابطه
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1-1Co − Occur T𝐹𝐼𝐷𝐹(𝑓𝑘1,𝑘2, 𝑑𝑖) = 𝑀𝑎𝑥(𝑡𝑓(𝑓𝑘1, 𝑑𝑖), 𝑡𝑓(𝑓𝑘2, 𝑑𝑖)) ∗ 𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘1,𝑘2, 𝑑𝑖) 

1-3


𝑖𝑑𝑓(𝑓𝑘1,𝑘2, 𝑑𝑖) = log (

|𝐷|

|𝐷(𝑓𝑘1  , 𝑓𝑘2  )|
) 



𝑀𝑎𝑥(𝑡𝑓(𝑓𝑘1, 𝑑𝑖), 𝑡𝑓(𝑓𝑘2, 𝑑𝑖))مقدارماكسيممبرایتعدادحضورمولفهاولودومويژگياست.دليل:

بهازایوجودهرمولفهازها،دادهغنيسازیتوسعهویانتخابمقدارماكسيممايناستكهدرمرحله

،منطقياستكهبايدبههادليلهمرخدادبودناينويژگيبهاست.شدهیبعدینيزاضافهويژگي،مولفه

اضافهاينمولفه،بنابراينیديگرنيزبايدحضورداشتهباشدیپرتکرارتر،مولفهازایهربارحضورمولفه

كهتعدادهایاولودوماستتاجائيبهتعداداختالفتعدادمولفهدوم،تعداداضافهشدنمولفه.شودمي

یبيشترخواهدبود.آنهابرابرشود.بنابرايندرنهايتتعدادرخدادهرمولفه،بهتعدادمولفه

|𝐷(𝑓𝑘1  , 𝑓𝑘2  )|مولفه دو هر شامل استكه متوني تعداد : يعني نظر، مورد ويژگي    𝑓𝑘1ی   𝑓𝑘2و

.هستند

 بندی و ارزیابی نتایجدسته-3-2-91

نامهازدستهشد.دراينپايانبندیمتوناشارهیدستهبندهادرحوزهبهانواعدسته4-1-2دربخش

7،باسعيوخطا،KNNبنددردستهKبندیاستفادهشدهاست.مقداربرایدستهKNNو SVMبند

بندبهكارگرفتهشدهبهعنوانمعيارشباهتدرايندستهیكسينوسينيزدرنظرگرفتهشدهوفاصله

آنچهكهميبندیدادهپسازدستهاست. موردتاييدقرارتوانددرستيوكاراييروشها، پيشنهادیرا

درحوزه يکارزيابيدرستازنتايجبهدستآمدهاست. معيارهاییبازيابيودستهدهد، بندیمتون،

شوند.اينمعيارهادرفصلترينمعيارهاييهستندكهبهكاربردهميمتداول F1انيودقت،صحت،فراخو

شوند.بعدیبهطوركاملتوضيحدادهمي
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 گیرینتیجه-3-3

دراينفصل،يکمعماریكليازرويکردپيشنهادیارائهشد.سپسبهتوضيحكامليازهرگامازاين

هامعرفيگرديد.بهعنوانمعياریبرایانتخابوكاهشويژگيE-Dominaceرويکردپرداختهشد.معيار

پسازتشکيلويژگي معيارمذكور، با هاینحوهانتخابوبکارگيریويژگيهایهمرخدادوكاهشآنها

-وزنهایهمرخداد،روشپايهبرایويژگيTFIDFدهيروشوزنتوسعهسپسباگرنيزبيانشد.توسعه

نتايجحاصلازاعمالاينالگوريتمCo-occur TFIDFدهي بررویدادهنيزمعرفيشد. درفصلها ها،

 شود.بعدیارائهمي
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 فصل چهارم 

 نتایج تجربی،                                                      

تحلیل و ارزیابی                                    
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 مقدمه -4-9

رفيمعيارهایعابتدابهم.دراينفصلشدنپيشنهادیمعرفيومتبندیدرفصلسوم،سيستمدسته

پيشنهادیبرروشنتايجحاصلازاعمال.سپسشودپرداختهمينامهمورداستفادهدراينپايانيارزياب

ميرویداده ارائه گرددها، . است5روشپيشنهادیدر .حالتمختلفآزمايششده پاياننيز يکدر

 نتايج از كامل روشارزيابي با آن مقايسه و ارائه موجود نتيجهوشدههای روشيک از كلي گيری

.شودارائهميپيشنهادی

 معرفی معیارهای ارزیابی -4-2

ها،بهمقايسهروشپيشنهادیباسايرروشمعيارهایارزيابيبراینشاندادنكاراييالگوريتمونيز

بندیپركاربردترينمعيارهادردستهF-measureو Accuracy،Precision،Recallروند.معيارهایكارمي

ب و درويژه دستهزمينهه هستندی متن [326]بندی معرفي. به نياز ارزيابي، معيارهای معرفي برای

اند:آمده3-4اند.اينمفاهيمدرجدولمفاهيموپارامترهاييداريمكهدراينمعيارهابهكارگرفتهشده

گيریمعيارهایكارايي(پارامترهایموردنيازاندازه3-4جدول)

 Ciنسبت داده شده به دسته  Ciنسبت داده نشده به دسته 

 Ci FNiTPiمتعلق به دسته 

Ci TNiFPiای غیر از  متعلق به دسته



: باشدپسازتعريفمفاهيماصلي،معيارهایارزيابيالگوريتمبهشرحذيلمي

Accuracy(3-4)رابطهدهدنشانميهابهكلنمونهراشدهبندیدستهدرستیها:نسبتنمونه:

4-3𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 ∶      𝐴𝑖 =
𝑇𝑃𝑖 + 𝑇𝑁𝑖

𝑇𝑃𝑖 + 𝑇𝑁𝑖 + 𝐹𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖
 (دقت)   
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Precision:نسبتدادهشدهبهمتونبهكلشدهرانسبتدادهمتوندرستنسبتتعداد،اينمعيار

درجهپايداری(2-4)رابطهدهدنشانميدستههمان مقدارمعيارصحت، نشانالگوريتمدسته3. بندرا

دهند.مي

4-2𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∶      𝑃𝑖 =
𝑇𝑃𝑖

𝑇𝑃𝑖 + 𝐹𝑃𝑖
 (صحت)   



Recall اندبهتعدادكلقرارگرفتهدستهريکراكهبهدرستيدتونيخوانينسبتتعدادمبازمعيار:

2یتماميتاينمعيار،درجه.(1-4)رابطهدهدنشانميگرفتند،قرارميدستهيكهبايستيدرآنونتم

دهد.بندرانمايشميالگوريتمدسته

4-1𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∶       𝑅𝑖 =
𝑇𝑃𝑖

𝑇𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖
 (بازخواني) 



𝐹𝛽 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒تركيب از معياریاستكه : معيار 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛دو كهآيدبدستمي𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙و چرا ،

-بندیمؤثرنبودهواستفادهگيریكاراييالگوريتمدستهمعيارهایصحتوفراخوانيبهتنهاييبرایاندازه

ارائهدهد هروالزماستكهاينمعيارهابازاين.یمجزایآنهاممکناستنتايجنادرستيازسيستمرا

درگونه اينمعيارميزانتاثيرمعيارميزانصحتومعيارميزانفراخوانيرا ایبايکديگرتركيبشوند.

آيد.بدستمي4-4یگيردوازرابطهبنددرنظرميدستهارزيابي

4-4
𝐹𝛽𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒

=
(𝛽2 + 1) ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

(𝛽2)(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)
 

                                                           
1
 Soundness 

2
 Completness 
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مقداردرنظرگرفتهمي3متونبندیدستهبازيابيوحوزهدر𝛽مقدارمعموال به𝛽برای3شود،

است.تعريفشده𝐹1معيار5-4 یخواهدبود.دررابطه𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙و𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛معنيتاثيریبرابراز

4-5𝐹1𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒
=

2 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)
 



شده،اينمعيارها،معيارهایمعرفيهمانطوركهگفتهشد،براساسپارامترهایتعريفشدهدرفرمول

برایهردستهياكالسمحاسبهمي برایارزيابينتايجرويکردپيشنهادیبهصورتبهطورمجزا شوند.

 مقادير از بايد دستهميانگينكلي تمام در معيار درهر معيارها اين ميانگين فرمول شود. استفاده ها

آمدهاست.31-4تا6-4روابط

4-6
𝑀𝑒𝑎𝑛𝐹1 =  

∑ F1(i)m
i=1

m
 

4-7
𝑀𝑒𝑎𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑖)𝑚
𝑖=1

𝑚
 

4-1
𝑀𝑒𝑎𝑛𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑖)𝑚
𝑖=1

𝑚
 

4-3
𝑀𝑒𝑎𝑛𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  

∑ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙(𝑖)𝑚
𝑖=1

𝑚
 

4-31
𝑀𝑒𝑎𝑛𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

∑ 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦(𝑖)𝑚
𝑖=1

𝑚
 

 

ح تحقيقاتدر بيشتر در كه معيارهاييهستند رفته وزهمعيارهایفوق، كار به لذامتون معياراند،

نيزهستند.مناسبيبرایمقايسه سايررويکردها اينپايانیرويکردپيشنهادیبا نامهنيزمعيارهایدر

اند.ييروشپيشنهادیبهكاررفتهبرایارزيابيكارانامبرده
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 متونبندی دستهنتایج  -4-3

 بندی متوندسته درE-Dominance  بکارگیری معیارنتایج  -4-3-9 

بخش 2-4در اعمالروشپيشنهادیبر، ارزيابينتايجحاصلاز ارزيابيبرایبررسيو معيار چهار

هاومقاديراينمعيارهارابهتفکيکكالس1-4.جدولمعرفيشدهایانتخابيازپايگاهداده،رویداده

-بررویويژگي E_Dominanceكهمعياردهدنشانميبندیازدسته،برایحالتينيزبهصورتميانگين

 همان كه اوليه هستند,كلماتمنفردهای متون در است.اعمال ازشده بسياری معيار اين اعمال با

ويژگي فيلتر ويژگيوشدهها از استفاده برهایباقيماندهبا اينمرحله، ويژگيتشکيلاز شدهدادهدار

بندبودهودستهE_Dominanceعبارتانتخابيبامعيار3143بندی،هادرايندستهويژگيتعداد.است

KNNبهتفکيکهرتعدادويژگي2-4جدول.بندیاستفادهشدهاستنيزدرايندسته هایانتخابيرا

هایگيژهاازتعدادويهادرتمامكالستعدادمجموعويژگيدهد.نشانميهاونسبتبهكلويژگيدسته

هابيشتراست.كل،بهدليلهمپوشانيكالس

مقايسه برای كه تشخيصسيستم روشنرخ ساير با روشپيشنهادی ميی استفاده مقدارها شود،

.هستند رادارا1,332مقدار1-4است،كهدرجدولF1و Recall ميانگينبرایمعيار



 هایانتخابيازهردستهتعدادويژگي(2-4جدول)

 کل علمی فرهنگ و هنر ورزشی سیاسی اقتصادی

2112212313472363173 ها تعداد ویژگی

گی ژنسبت تعداد وی

 هاانتخابی به کل ویژگی
27%23%21%34%23%-
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ارزيابيهابامعيارهایبندیداده(نتايجدسته1-4جدول)
 Recall 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 F1 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦دسته

1,341,1711,3141,36اقتصادی

1,341,1171,3311,364سياسي

1,311,1121,1331,356ورزشي

1,321,3131,3231,372فرهنگوهنر

1,1631,3251,372علمي

1,3321,3361,3321,365ميانگين



هایبعنوانيکمعياراهميتويژگي،برایانتخابويژگيE-Dominanceويژگي،پيشنهادیدرروش

محاسبهمناسبمعرفيشد. برایويژگيبا اينمعيار يکحدآستانهیمقدار از استفاده با هایاوليهو

ويژگي انتخاببرایآن، مقدار،3-4شکل.اندشدهها تاثير آستانهبيانكننده تعدادحد در اينمعيار

هایبيشتریهرچهمقدارياحدآستانهانتخابيكمترباشد،تعدادويژگيهایانتخابشدهاست.ويژگي

شوند.انتخابمي تعداد1,14مقدار بيشتريندقتبهدستآمده، 3143برایاينمعيار، با ويژگيرا

كند.انتخابمي

برایهمان آستانه انتخابمقدار كهگفتهشد، تعدادويژگيE-Dominanceطور در هایانتخابي،

بررویدقتسيستم،تاثيرگذارهستند.نيزهایانتخابشدهموثراست.مسلماتعدادويژگي
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هایانتخابيدرتعدادويژگيE-Dominance(تاثيرمقدارمعيار3-4شکل)

2-4شکل تعداد رویدقتدستهويژگيتاثير بر انتخاببندینشانميهایانتخابيرا با 3143دهد.

اينتعدادويژگيوايندقتدسته33,2هایموجود،دقتويژگيازويژگي بندیبا%بدستآمدهاست.

،هابدوناستفادهازآستانهوباكلويژگي بدستآمدهاست.E-Dominanceبرای 1,14انتخابحدآستانه

بهمقدارقبلياضافه1,115،مقدارE-Dominance%بدستآمد.درهرمرحلهازانتخابآستانه12تدق

32711هانيزبه%رسيدهوتعدادويژگي13,2%اوليهبه12دقتسيستماز1,115شدهاست.درآستانه

بندینشانردقتدستهرادE-Dominanceیانتخابيبراینيزتاثيرمقدارآستانه1-4شکل.عددرسيد

دهد.مي



بندیدقتدستههایانتخابيدر(تاثيرتعدادويژگي2-4شکل)
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بندیدقتدستهدرE-Dominance(تاثيرمقدارمعيار1-4شکل)

 با سایر معیارهای اهمیت ویژگی  E-Dominance مقایسه معیار-4-3-9-9

انتخابويژگيباچندمعيارمختلفكهپركاربردترينمعيارهای E-Dominanceمعيار،4-4درجدول

مقايسهاندمعرفيشدهفصلدومبخشكاویهستندودریمتنمورداستفادهدرحوزه ايناستشده، .

تعدادويژگي بر را معيارها تاثيرهريکاز دقتدستهمقايسه تعدادبندینشانميهایانتخابيو دهد.

بندیآوردهشدهاست.روش،باتوجهبابهتريندقتدستههایهرويژگي

 جدول در كه مي4-4همانطور را دقت ميزان بهترين بينيد، Dominanceمعيار سپس روشو

بندیدراختالفدقتدستهالبتهد.ندهنشانمياختالفناچيزباE-Dominance پيشنهادیيعنيمعيار

بندینيست.یميزاندقتدستههدفاصلينيزدراينجامقايسهنيست.هاقابلمالحظهروشاينميان

تعدادويژگي اينمقايسهمهماست، آنچهدر هایدرموردتعدادويژگيهایانتخابيدرهرروشاست.

ایباسايرمعيارهادارد.اختالفقابلمالحظهكهمعيارپيشنهادیاست،E-Dominanceانتخابي،معيار

%كاهشدهدو6رابهكمترازاندويژگيبوده36411كههایاوليهارتوانستهاستتعدادويژگياينمعي

-Chiومعيار %17,13باميزانكاهش،DF%راداشتهباشد.پسازآننيزمعيار31,66ميزانكاهش
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Square دركاهشويژگي13,14با داشته%، بهترينعملکردرا معياراندها .Dominanceكهبهتريننيز

داراست ويژگيدقترا ، را هایاوليهرساندهويژگي%61بهحدودها  دومعيار -InfoوTFIDFاست.

Gainضعيفترعملكردهنيزدركاهشويژگي معيارها نتايجنزديکبههمدارند. نيزEntropyاندو

%ازدادههاراكاهشدهد.3تنهاحدودهاداشتهوتوانستهاست،بدترينعملکردرادركاهشويژگي

وسايرمعيارهاE-dominanceهابامعياربندیدركاهشويژگي(مقايسهميزاندقتدسته4-4جدول)

 هاکاهش در ویژگی Recall هاتعداد ویژگی معیار

 بدونكاهش 1,12 36411 -
DF 2311 1,31 17,13%  

TFIDF 3223 1,111 41,11%  

Entropy 34516 1,111 1,33%  

Info-Gain 1267 1,31 43,61%  

Chi-Square 2341 1,31 13,14%  

Dominance 3166 1,336 13,35%  

E-Dominance )31,66 1,332 3144 )معيارپيشنهادی%  



 متون بندیدستهدرهای همرخداد نتایج بکارگیری ویژگی -4-3-2

بنددهی و دو دستهوزن های همرخداد با دو روشبکارگیری ویژگی -4-3-2-9  

نتايجدسته3-1-4دربخش حاصلازكلماتمنفردهایسادهكههمانبندیبااستفادهازويژگي،

-هایهمرخدادبهكاررفتهدردستهويژگي.دادهشدهستند،نشانE-Dominanceفيلترشدنبامعيار

پسازاند.كانديدشدهE-Dominanceیقبلبااستفادهازمعيارهستندكهدرمرحلهكلماتيبندی،زوج
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عبارات ويژگيهمرخدادتشکيل شدهاز كانديد های زوج33413گيریشکلو معيار -Eعبارت،

Dominanceبرایاين1,115یهوبااستفادهازحدآستانهشدهایهمرخدادنيزمحاسبهبرایويژگي

-بندیشدهیدستههاواردمرحلهدادهسپس،شدهويژگيهمرخدادكاهشداده2351هابهمعيار،ويژگي

نشانميتنهایاتعدادويژگي5-4جدولاند. دستهرا هر ويژگيدهد.خابياز یهایهمهجمعتعداد

بهدليلهمپوشانيبرخيكالسدسته انتخاببرخيازويژگيها و ازكلها دربيشازيکكالس، ها

انتخابويژگيسهمدستههایانتخابيبييشتراست.گيژوي بيشترازسايریاقتصادیدر هایهمرخداد،

هاست.دسته

 هایهمرخدادانتخابيازهردستهتعدادويژگي(5-4جدول)

 علمی فرهنگ و هنر ورزشی سیاسی اقتصادی

511421471131421  انتخابی تعداد ویژگی

-نسبت تعداد ویژگی

دسته به کل  های هر

 هاویژگی

24%21%23%33%21%



 دسته6-4جدول نتايج ويژگي، از استفاده با را وزنبندیمتون با باهایهمرخداد، باينریو دهي

هایبندیمتونرابااستفادهازويژگي،نتايجدسته7-4دهد.جدولنشانميKNNبنداستفادهازدسته

ینتايجدرجداولبامقايسهدهد.نشانميSVMبندبااستفادهازدستهدهيباينریوهمرخداد،باوزن

دسته7-4و4-6 بهتریازدستهSVMبند، ميانگينKNNبندعملکرد بهدستRecallداشتهاست.

251است.ازميانSVM،1,3521بهدستآمدهبرایRecallاستوميانگينKNN،1,34آمدهبرای

 SVMبنددستهمتنآزمايشي، دسته1، از بيشتر درستدستهKNNبندمتنآزمايشيرا بندیكرده،

 است.
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 KNNبندودستهباينریدهيهایهمرخدادباوزنهاباويژگيبندیداده(نتايجدسته6-4جدول)

 Recall 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 F1 𝑨𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒄𝒚 دسته

1,311,3251,3531,31اقتصادی

1,341,3221,3151,372سياسي

1,341,341,341,376ورزشي

1,361,34331,3511,31فرهنگوهنر

1,111,3711,3261,372علمي

1,341,3431,341,376ميانگين



 SVMبندودستهباينریدهيهایهمرخدادباوزنهاباويژگيبندیداده(نتايجدسته7-4جدول)

 Recall 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 F1 𝑨𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒄𝒚 دسته

31,31311,35211,31اقتصادی

1,361,361,361,314سياسي

1,341,3531,3431,31ورزشي

1,361,3431,3511,31فرهنگوهنر

1,3131,3471,31علمي

1,3511,3541,3521,313ميانگين

 

ازويژگيبندینتايجدسته3-4و1-4جداول استفاده با -Coدهيهایهمرخدادوروشوزنمتونرا

occur TFIDF ،بندهایبادستهKNN  وSVM بنددراينجانيزدستهدهد.نشانميSVMبهترازKNN

عملكردهاست.
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  KNN بندودسته Co-occur TFIDFدهيهایهمرخدادباوزنهاباويژگيبندیداده(نتايجدسته1-4جدول)

 Recall 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 F1 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦دسته

31,3621,3111,332اقتصادی

1,3111,3421,3631,314سياسي

1,3611,361,3611,314ورزشي

31,3621,3111,332فرهنگوهنر

1,1131,3161,376علمي

1,36,41,3651,3611,316



  SVM بندودسته Co-occur TFIDFدهيباوزنهایهمرخدادهاباويژگيبندیداده(نتايجدسته3-4)جدول

 Recall 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 F1 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦دسته

31,3411,3731,31اقتصادی

1,3111,3631,3711,336سياسي

1,3111,3111,3111,332ورزشي

31,3111,3311,311فرهنگوهنر

1,3131,3471,311علمي

1,3721,3711,3721,313ميانگين



دردقت E-Dominanceتاثيرمقدارمعيار4-4شکل ازويژگيدستهرا استفاده هایبندیسيستمبا

-دهيشدههابهصورتباينریوزنگيژويالف-4-4درشکلدهد.نشانمي، SVMبندودستههمرخداد
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باروشگيژبوي-4-4اندودرشکل حدآستانهانتخابيبرایاند.دهيشدهوزنCo-occur TFIDFها

استكهدراينحدآستانه،سيستم،بيشتريندقتراداشتهاست.1,115اينمعيار،مقدار


الف


ب

SVMبندهایهمرخدادبادستهبندیباويژگيدقتدستهدرE-Dominanceمعيارحدآستانه(تاثير4-4شکل)

(Co-occur TFIDFدهيدهيباينریوشکلبمربوطبهوزن)شکلالفمربوطبهوزن

نيزتاثير5-4شکل دردقتهمرخدادانتخابيهایويژگيتعداد، بااستفادهازبندیسيستمدستهرا

اندودرشکلدهيشدههابهصورتباينریوزنالفويژگي-5-4درشکلدهد.نشانميSVMدستهبند
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ويژگيهمرخدادو2351سيستمباتعداداند.دهيشدهوزنCo-occur TFIDFهاباروشبويژگي-4-5

.داشتهباشدرادقتبهتريندهيباينری،توانستهاستوزن




الف


ب

SVMبندبندیبادستهدقتدستهدرهمرخدادهایانتخابي(تاثيرتعدادويژگي5-4شکل)

(Co-occur TFIDFدهيدهيباينریوشکلبمربوطبهوزن)شکلالفمربوطبهوزن
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 بندیگر در دقت دستههای توسعهبررسی تاثیر تعداد ویژگی -4-3-2-2

ويژگيهمرخداد2351دهد،هایانتخابيبهتريندقترادرسيستمنشانميگيژدرحالتيكهتعدادوي

گرهایتوسعهتعدادويژگي31-4جدولويژگيهستند3435گرنيز،توسعههایگيژوجوددارد.تعدادوي

نشانمي ازكلويژگيیدستههایهمهجمعتعدادويژگيدهد.انتخابيبهتفکيکهردستهرا هایها

گرهایتوسعههاوانتخاببرخيازويژگيگربيشتراست.اينامرناشيازهمپوشانيبرخيكالستوسعه

گرانتخابيازهردستهراهایتوسعههمچنيناينجدولنسبتتعدادويژگييشازيکكالساست.درب

نسبتگرنشانميهایتوسعهدستهونسبتبهكلويژگيهایانتخابيآننسبتبهكلويژگي هادهد.

-گيژادويیفرهنگوهنركمتريننقشرادرتعدیاقتصادیبيشترينودستهدهدكهدستهنشانمي

گردارند.هایتوسعه

 گرانتخابيازهردستههایتوسعهويژگي(31-4جدول)

 فرهنگ  ورزشی سیاسی اقتصادی 

 و هنر

 علمی

گر تعداد ویژگی توسعه

 انتخابی

411123112327215

های نسبت تعداد ویژگی

گر دسته به کل توسعه

 های دستهویژگی

73%75%64%13%41%

های تعداد ویژگینسبت 

گر دسته به کل توسعه

 گرهای توسعهویژگی

14%21%21%1%34%



هاباگرانتخابيدردقتسيستمدستهبندیدرحالتيكهويژگيهایتوسعهتاثيرتعدادويژگي6-4شکل

 معيار از ويژگيE-Dominaceاستفاده و تشکيلدادهانتخابشده را هایهمرخداد و اند ازبا استفاده

توسعهتوسعهدادهشدهگرهایتوسعهويژگي ويژگيااندوپساز روشوزن، از استفاده با -Coدهيها
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occur TFIDFوزن دستهSVMدهيشدهودرنهايتبا نشانميبندیشده، را همانطوركهاند، دهد.

تمبهتريندقتراداشتهاست.بودهاست،سيس3435گرهایتوسعهبينيددرجائيکهتعدادويژگيمي


بندیگردردقتدستههایتوسعه(تاثيرتعدادويژگي6-4شکل)



ويژگي7-4شکل كلويژگيهایتوسعهتعداد نسبتبه انتخابيرا روندگر در انتخابي، هایهمرخداد

نشانميكاهشويژگي كلويژگيها تعداد حالتيكه در دهد. 33411ها است، ويژگيبوده هایتعداد

توسعه ويژگي3351گر، تعداد بهترينحالتسيستمكه در است. بوده عدد ويژگي2351هایكلبه

تعدادويژگي درگيژ%ازوي71دبودهودع3435گرهایتوسعهكاهشيافتهاست، هایكلبودهاست.

روندكاهشويژگي معيار با زمانيکهتعدادويژگي E-Dominanceها از ، رسيد،3165هایكلبه عدد

بخشاولنمودار،7-4هایانتخابيبرابربودهاست.درشکلگرنيزباتعدادويژگيهایتوسعهتعدادويژگي

يکخطراستبودهوبعدازآنبهصورتمنحنيدرآمدهاست.
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هاگرنسبتبهتعدادكلويژگيهایتوسعه(تعدادويژگي7-4شکل)  



ها،هادرروندكاهشويژگيگررابهتعدادكلويژگيهایتوسعهنيزتاثيرنسبتتعدادويژگي1-4شکل

بهراگرتوسعههایويژگيتعدادنسبتبينيدكهوقتيدهد.درشکلميبندینشانميبرایدقتدسته

%بودهاست،سيستمبهتريندقتراارائهدادهاست.71،هاويژگيكلتعداد


بندیهادردقتدستهگربهتعدادكلويژگيههایتوسع(تاثيرنسبتتعدادويژگي1-4)شکل
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 کالس 5 حالت مختلف در 5مقایسه نتایج روش پیشنهادی در  -4-3-3

،3-4هایقبلارائهگرديد.شکلپيادهسازیونتايجآندربخش،حالتمختلف5روشپيشنهادیدر

درF1معيار ،معيارهایكالسدرهمهتقريبادهد.كالسمختلفنشانمي5حالتمختلفودر5را

F1،معيارهایهمرخدادانتخابيباكارگيریويژگيهبباE-DominanceدهيبهروشووزنCo-occur 

TFIDFبندودستهSVM.بيشترينمقدارراداشتهاست، 


كالس5هایمختلفدربرایروش F1یمعيار(مقايسه3-4شکل)



 پیشنهادی با چند روش موجودمقایسه روش -4-4

-Coباينریودهيبااستفادهازدوروشوزنهایمختلفدرحالت،روشپيشنهادی33-4لدرجدو

occur TFIDF بندودودسته KNNوSVMآوردهشدههایمنفردوهمرخدادوبااستفادهازويژگي

اينجدولنتايجمربوطبه در 53]مراجعاست. ,336 روشپيشنهادینيز[331, با برایمقايسه كه

اندكهدرزبانفارسيآزمايشاتبهايندليلانتخابشدهمراجعنامبردهاند،آوردهشدهاست.انتخابشده

وآزمايشوي.همچنينتعدادمتونآموزشاندكردهیهمشهریاستفادهازپايگاهدادهخودراانجامدادهو
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نيزبهعنوان[7]مرجعنامهاست.ها،دراينمقاالتمشابهاينپايانهاونيزموضوعاتكالستعدادكالس

مرجع برایمقايسهروشپيشنهادیبا است. برایمقايسهانتخابشده مرجعاصلياينپاياننامهنيز

سازیوتستشدهاست.مرجعاصلينتايجروشموردنظربررویمتونانتخابياينپاياننامهپياده،[7]

بررویم هایاستفادهشدهدراينمراجعدرفصلدومروشتونزبانانگليسيارائهدادهاست.خودرا

است. شده آورده همان جدول نتايجدر كه مي33-4طور حالتيكهنشان روشپيشنهادیدر دهد،

اندونيزباهایهمرخدادراتشکيلدادهانتخابشدهوويژگيE-Dominaceهابااستفادهازمعيارويژگي

ازروش دستهوزنCo-occur TFIDFاستفاده نهايتبا ودر دستهSVMبنددهيشده اند،بندیشده،

ننتيجهرادرمياننتايجارائهدادهاست.بهتري

دربيشترحاالتRecallوF1كهمقاديرمعيارهایتنکتهقابلتوجهدرنتايجروشپيشنهادیايناس

 مقادير نزديکبودن مقادير، اين نزديکي دليل است. بوده هم نزديکبه بسيار يا و وRecallيکسان

PrecisionیمعياراستكهتشکيلدهندهF1.هستند

 گیرینتیجه -4-5

باچندمعيارE-Dominanceدراينفصلپسازمعرفيمعيارهایارزيابي،نتايجآزمايشاتارائهگرديد.معيار

آزمايشاتانجامارزش گذاریدادهديگرمقايسهشدهوكاراييبيشتررانسبتبهديگرمعيارهانشانداد.

دهيباينریوانجامشد.دوروشوزنSVMوKNNبندهایفادهازدستهحالتمختلفوبااست5شدهدر

Co-occr TFIDFهابااستفادهازهاهمرخدادبهكاررفتهاند.درپايان،درحالتيكهويژگينيزبرایويژگي

ويژگيE-Dominaceمعيار و تشکيلدادهانتخابشده بهعن%ازويژگي71اندووهایهمرخدادرا وانها

Co-occur TFIDFاندونيزبااستفادهازروشهاپرداختهگر،بهتوسعهوغنيسازیدادههایتوسعهويژگي

اند،بهتريننتيجهرادرمياننتايجارائهدادهبندیشده،دستهSVMبنددهيشدهودرنهايتبادستهوزن

است.
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ديگرروشپيشنهادیباچندروش(مقايسه33-4جدول)

 توضیح Recall F1 هاتعداد ویژگی دهیوزن معیار کاهش ویژگی هاویژگی بنددسته روش

 لغاتکیسه  NN [59]مرجع 

 

Chi-square TFIDF 3911 14،31 13.31 نت کاربرد فارس 

کاربرد گنجواژه  ICF+UNI TFIDF - 83 89 کیسه لغات SVM [999]مرجع

 معنایی 

 - PCA + Genetic Algorithm TFCRF - 83 81 کیسه لغات NN-1 [998]مرجع 

های کاربرد ویژگی 12.99 13.2 3113 باینری Dominance زوج کلمات همرخداد KNN [3]مرجع 

 گرتوسعه

های کاربرد ویژگی 14 14.8 3118 باینری Dominance زوج کلمات همرخداد SVM [3]مرجع 

 گرتوسعه

 - E-Dominance TFIDF 9149 19.2 19.23 لغاتکیسه  KNN روش پیشنهادی

های کاربرد ویژگی 14 14 2951 باینری E-Dominance زوج کلمات همرخداد KNN روش پیشنهادی

 گرتوسعه

های کاربرد ویژگی 15.5 15 2951 باینری E-Dominance زوج کلمات همرخداد SVM روش پیشنهادی

 گرتوسعه

های کاربرد ویژگی E-Dominance Co-occur TFIDF 2951 19.41 19.4 زوج کلمات همرخداد KNN روش پیشنهادی

 گرتوسعه

های کاربرد ویژگی E-Dominance Co-Occur-TFIDF 2951 13.2 13.2 زوج کلمات همرخداد SVM روش پیشنهادی

 گرتوسعه
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 فصل پنجم

 گیری و کاراهی آیندههجیتن                                     
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 خالصه تحقیق-5-9

-ترينمسائلدستههایانتخابشده،ازمهمدهيبهويژگيیوزنهادرمتونونحوهويژگيانتخاب

 متونهستند. اينتحقيقبندیخودكار ارزشدر بناميکمعيار E-Dominanceگذاریويژگي،

معيارهایارزش ساير با اينمعيار وزنمعرفيشد. حوزهگذاریو بندییدستهدهيمتداولدر

توانبهدقتيهمسانويابيشتريسهشدونشاندادهشدكهبااستفادهازمعيارفوقميمتونمقا

بااستفادهازاين.كاهشويژگيهاگي،دستپيداكردژهایمتداولباتعدادبسياركمتریويازروش

وهابرایتشکيلهدفازمعرفياينمعيار،انتخابوكاهشويژگي.%بودهاست34معيار،حدود

-Eباانتخابكلماتبااهميتدرهردستهبااستفادهازمعيارهایهمرخداداست.استخراجويژگي

Dominanceويژگي ، گاهدرزبانفارسيبههایهمرخدادهيچويژگيهایهمرخدادتشکيلشد.

ويژگي برایدستهعنوان نشدههایمتون زبانبندیاستفاده ساير در بندرتبهاند. نيز عنوانها

شده گرفته نظر در ويژگيويژگي اصلي كاربرد اند. است. اطالعات بازيابي در همرخداد ازهای

هاگيژتشکيلشده،تعدادزيادیبراساسحدآستانهمعيارفوق،ازبردارويهایهمرخدادويژگي

-گيژويبهعنواناند،هاييكهتعدادرخدادبيشتریدريکدستهداشتهويژگيحذفشدندسپس

توسعهانتخابميوآزمايشهایآموزشیدادهبرایتوسعهگر،هایتوسعه باعثیدادهشوند. ها

هادریدادهشود.توسعههایبينكالسيوزيادشدنشباهتداخلكالسيميكمشدنشباهت

-هایغنيادهشودكهبدونتوجهبهكالسداده،بتواندایاعمالميهایآزمايشينيزبهگونهداده

 Co-occurدهيازروشوزنهایدادهبندیبهسيستمارائهكرد.پسازتوسعهتریرابرایدسته

TFIDFيافته يکروشتوسعه كه برایويژگيTFIDFاز است، كارمعمول به هایهمرخداد

روشوزن فقطاز كارهایگذشته در است. شده برایگرفته باينری هایهمرخدادويژگيدهي

بندیمتوناست.درزبعدیدستهادهيبهآنها،فگيووزنژاستفادهشدهاست.پسازاستخراجوي
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ازدسته بندیاستفادهشدهاست.دربيشترتحقيقاتبرایدستهSVMوKNNبندهایاينكار،

هاست.درروشبندهابرخورداربودازدقتباالترینسبتبهسايردستهSVMانجامشده،معموال

ايندسته نتايجآزمايشاتپيشنهادینيز، است. داده ارائه سايربندنتايجبهتریرا با مقايسه در

E-Dominaceهابااستفادهازمعياركهروشپيشنهادیدرحالتيكهويژگينشاندادهاستكارها

Co-occur TFIDFدهازروشاندونيزبااستفاهایهمرخدادراتشکيلدادهانتخابشدهوويژگي

اند،بهتريننتيجهراارائهدادهاست.بندیشده،دستهSVMبنددهيشدهودرنهايتبادستهوزن

ازمعيارهای F1وRecallبراینشاندادنكاراييروشپيشنهادیدرمقايسهباسايرتحقيقات،

پيشنهادی،مقاديربيشترینسبتبههادرروشیحالتاستفادهشدهاست.ايندومعياردرهمه

بندیرانشاندادند.هاداشتهوبهبوددستهسايرروش

 پیشنهاد برای کارهای آینده-5-2

گرچهاينكارتحقيقاتيپايانيافتهاست،امامسلماداراینقاطضعفوكمبودهايياستكه

حاضرعبارتنداز:یكاردرآيندهبرطرفخواهدشد.ازجملهپيشنهاداتبرایائامه

 هايابموثردرزبانفارسيوكاربردآندرانتخابويژگيطراحييکريشه -

فارسيیكلماتايستتوسعه - زبان ليستكاملاستخراجيدر استانداردیبه كهو

 مورداستفادههمگانباشد.

انتخابويژگيارائه - موثردر دیدادهگربرایتوسعههایتوسعهیيکمعيار اينها، ر

 برایاينكاربراساسآزمونوخطااستفادهشدهاست.DFپاياننامهازحدآستانه

داده - ويژگيتوسعه از استفاده با هرهایتوسعهها در نحویكه به چندسطح، در گر

ويژگي توسعهمرحله دادههای توسعه در استفاده مورد و استخراج جديد قرارگر ها

گيرند.
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Abstract 

 

Due to increasing growth of electronic texts, such as news texts, the problem of 

developing an efficient classifier becomes an important issue in many text-related 

applications such as news websites. The most important issues in the domain of text 

classification are efficient feature selection and feature extraction. In previous 

works, different feature validation criteria have been proposed and used. 

In this thesis, a feature validation criterion called E-Dominance is proposed. 

Using this criterion causes a significant reduction of number of selected features. 

Features used in this categorization, are called co-occurrence features wich have not 

been used in classification of Persian texts yet.  

In Englisg text classification, researches which use co-occurrence features, 

usually use binary wheighening method. In this thesis is proposed a wheighening 

method for co-occurrence features which is called Co-occur TFIDF. IN this study, 

developer features are used to develop texts, Therefor the problem of class 

overlapping is solved partially. 

Experiments show a significant improvement in the efficiency and accuracy of 

classification algorithms using E-Dominance criterion and co-occurrence features 

using Co-occur TFIDF weightening method. 

 

 

Keywords: Persian text classification, feature selection, feature extraction, E-

Dominance criterion, co-occurrence features, developer features, Co-occur TFIDF 

weightening method. 
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