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 بندي متوندر دسته SVMو  KNNهاي الگوریتمي عملکردي مقایسه
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 هخالص

 
این حجم از تا زمانی که ها وجود دارد. ها و صنایع مختلف حجم وسیعی از دادهدر محیط پیرامون ما و در زمینه

تجزیه و  بنابراین نیاز بهقابل استفاده و سودمند نخواهند بود. نشوند، به اطالعات مفید و کاربردي ي عظیم تبدیل هاداده
کاوي تجزیه و دادهاز . هدف ودها استخراج نماز این داده اطالعات مفیديبتوان تا ها وجود دارد آنارزیابی  و  هاداده تحلیل

اي که بر روي متن انجام شود اشاره دارد کاويکاوي، به دادهمتن هاي موجود است.هاي موجود در پایگاه دادهتحلیل داده
ها از طریق معانی طور معمول از فهم الگوها و گرایشهبکه  با کیفیت از متن است اطالعات34Tکه منظور از آن فرایند استخراج 

در  بندي متونبراي طبقه کاويکه در زمینه متن یهایالگوریتماز جمله  شود.وسیله یادگیري الگوهاي آماري حاصل میهو ب
 KNN الگوریتم تعریفابتدا به  این مقالهدر  .باشندمی SVMو  KNN هايالگوریتم گیردقرار می بررسی مورد این مقاله

عملکردي با ي پس از انجام مقایسه در نهایتپردازد. می سازي هر دو الگوریتمارزیابی و پیاده به و سپسپرداخته  SVMو 
 .بندي اسناد و مقاالت علمی هستروشی مناسب جهت دستهدنبال ارائه به درنظر گرفتن صحت 

 
ردار بماشینروش نزدیکترین همسایه،  روش ،SVMالگوریتم ، KNNالگوریتم بندي متون، طبقه: کلیدي انواژگ

 پشتیبان
 
 
 مقدمه .1

مهم  منابع ح بهصحی و سریع دسترسی شودروز بیشتر میاطالعات الکترونیکی و آنالین روزبهاز آنجایی که حجم 
هایی که با بررسی متون بتواند رهاي استفاده از این منبع اطالعاتی بسیار بزرگ است. ارایه ابزاو مورد عالقه، یکی از دغدغه

وظایف  .کاوي معروف استکه به متن در هوش مصنوعی شده ايزمینهگیري انجام دهند منجر به شکلها تحلیلی روي آن
اي، تجزیه و تحلیل بندي دانهبندي متون، استخراج معنی و مفهوم، تولید ردهشامل خوشهکاوي به طور معمول متن

بندي مستندات زبان از این وظایف طبقهدیگر یکی  .ها استاحساسات، خالصه کردن اسناد و مدلسازي ارتباط موجودیت
بندي متون مورد بررسی عنوان دستهیفه به طور معمول تحت این وظ باشدهاي از قبل مشخص شده میبقهطبیعی به ط

بندي توان به طبقهبندي میهاي طبقهاز جمله کاربرد شودکاوي محسوب میمتن يرار گرفته و به عنوان زیر مجموعهق
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هاي تجارت، بندي موضوعی در زمینهنتی و دستههاي خبري در منابع مختلف اینترگذاري آیتمصفحات وب، شاخص
 .[1]ک اشاره کرد و بیوانفورماتیپزشکی 

ن یاه ببا توجه ا عدبان بتوده که بوك جه مشترداراي وهایی که وهبه گرمتون  د وسناي ابندستهبندي یعنی دطبقه
جموعه ممبناي یک  رزبان طبیعی ب موضوعی متونگذاري بندي اسناد به عمل برچسبدسته ده نمود.ستفاا هاناك از آشترا

اساس س یا برویژگی خاص مانند عنوان دراساس یک توانند برمیاسناد  .[2]یکی از موارد است  ش تعیین شدهاز پی
 بندي شوند.طبقه، شودمونه براي یادگیري ماشین داده مینموضوعی معین که به عنوان 

، گیريهاي تصمیم: درختاز جملههاي زیاد و مختلفی ارائه شده استکنون روشبندي متون تاي دستهدر زمینه
 و KNNهاي روش . ...و هاي بردار پشتیبانهاي عصبی، ماشین، روش شبکهبیزي ترین همسایه، روش سادهروش نزدیک

SVM الگوریتم . [3]هاي پر استفاده هستند تا کنون جز روشKNN این .و بدون پارامتر است یک الگوریتم ساده 
الگو یا  ، در هر جایی که نیاز به تشخیصSVMالگوریتم  از باشند کارایی باالیی ندارد. ها نامتوازنالگوریتم زمانی که دسته

تواند منجر به ایجاد می KNNو  SVMهاي کیب روشتر .توان استفاده کردهاي خاص باشد میبندي اشیا در کالسدسته
محاسباتی  هايبندي باعث کاهش هزینههاي طبقهروش بندي متون با افزایش دقت گردد وبند جدید جهت طبقهیک طبقه

بندي جهت دسته و بهتر مناسب ئه الگوریتمابه دنبال ار هاي الزمپس از انجام مقایسه این در این مقالهبنابر .[4]شودمی
 اسناد و مقاالت علمی هستیم.

رده برا نام  متنبندي بندي متون، هر یک از مراحل یادگیري ماشین براي طبقهبخش مراحل پیشنهادي طبقهدر 
 سازي ودهعریف و پیاتبندي متون، به هاي دستهسازي الگوریتمدر بخش پیاده پردازد.و به توضیح روش کار هر مرحله می

ترین تم نزدیکاي دو الگوریبررسی مقایسهدر بخش  پردازد.می SVMو  KNNبندي متون ارزیابی هر دو الگوریتم طبقه
و  KNNم دو الگوریت بندي متون با استفاده ازطبقهي عملکردي آوري و مقایسهبه جمع ،پشتیبانهمسایه و ماشین بردار 

SVM پردازد.می 
 
 

 بندي متونطبقهنهادي پیش مراحل .2

شود، میاهده مش 1 باشد. همانگونه که در شکل می 1بندي متن مطابق شکل ین براي طبقهفازهاي یادگیري ماش
 از:  شود. این فازها عبارتندبندي به کار گرفته میانجام طبقهفاز، سیستم یادگیري ماشین براي  5طی 

 -5، 4کاويکاوي / متنهاي دادهلگوریتمااعمال  -4، 3انتخاب ویژگی -3، 2تولید ویژگی -2، 1پردازشپیش -1
 .5تفسیر و ارزیابی

 

                                                            
1Preprocessing 
2Feature Generation 
3Feature Selection 
4Data Mining/Pattern Discovery 
5Interpretation/Evaluation 
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 [1] بنديطبقه براي ماشین یادگیري سیستم فازهاي -1 شکل

 

ز فا 2روش  روش یادگیري ماشین است. در اینشود براساس بندي متون انجام میکه براي طبقهروش متداولی 
هند دماشین می اي را جهت یادگیري بههاي از قبل مشخص شدهشود. در فاز آموزش دستهسازي میآموزش و تست پیاده

ستم دهند و سیاي را به سیستم میي شناخته نشدههافاز تست دسته درشود. عناي هر طبقه براي ماشین مشخص میو م
ند کسعی می ودهد اي که بیشتر شباهت دارد نسبت میانجام شده است آن متن را به طبقهبر طبق یادگیري که قبال 

است که  اتیرضیوظیفه یادگیر جستجو در این فضا براي جایگذاري ف بهترین طبقه ممکن را براي متن تست بدست آورد.
 .[4] هاي آموزشی موجود داردبا نمونه بیشترین سازگاري را

 
 

 بند متون فارسیپردازش سیستم طبقهپیش. 1.1

یگر دبارت پردازش وظیفه نگاشت متن داده شده به یک نماي منطقی را بر عهده دارد. به عدر حقیقت، پیش
لیات مربوط به گانی شامل عمتحلیل واژ .[5] گیردانجام میدهی و کاهش ابعاد در این قسمت استخراج ویژگی و وزن

 اي ازستهله عموما دشد. بعد از این مرحبابندي بین کلمات میها و مرزذاريگسازي متن، قواعد مربوط به نشانهیکسان
حرف  )،و ... "کھ" "،و"، "تا"شوند و بار معنایی خاصی ندارند: مانند حرف ربط (ارزش که متناوبا تکرار میمات بیکل

 ار خوبابز"یک" در "یک ) و حرف تعریف ("است"، "بود"، "شد")، فعل ربطی (و ... "با"، "از"بھ"، "اضافه (
زي سار بهینهمنظوی، به یابهاي ریشهاستفاده از الگوریتموند. سپس باش) از متن داده شده حذف می".است کھ .. ایوسیلھ
 گردند.یندي مبدسته هاي اسمی کلماتند. در نهایت با استفاده از گروهشومییابی ریشهاستخراج شده، کلمات هاي ویژگی

 
 
 
 
 

Admin
da33



 

 
 

 
 
 

www.Comconf.org         ۴ 

 بند متون فارسیتولید ویژگی متون در سیستم طبقه. 1.2

 از بردارهایی به کلمات اي ازرشته از متون فارسی، متون بندطبقه سیستم در پردازش پیش فاز انجام از پس
 از. [6]نیستند یکتایی کلمات شامل بردارها، این ندارند. البته فایده وجودبی کلمات بردارها این در .شوندمی تبدیل کلمات

بندي متون، استفاده شده است. در این فاز، ناسب براي الگوریتم یادگیري طبقهسازي ورودي مفاز تولید ویژگی، براي آماده
که  Hashtableسازي شود. این کار به وسیله پیادهها محاسبه میآنبندي شده و فرکانس (ارزش) ستهکلمات تکراري د

اند، پردازش بدست آمدههمه کلماتی که از فاز پیش. یردگانجام می آوردفراهم میرا  7به ارزش ها 6کلیدهایک نگاشت از 
ها کرده تا بتوان به کمک آنهاي شاخص هر متن را استخراج م نیستند، در این فاز باید ویژگیبندي متن الزبراي طبقه
 .[4]ید را به بهترین کالس تطبیق داد متون جد

 
 

 بند متون فارسیانتخاب ویژگی متون در سیستم طبقه. 1.3

ار بسی هاگیین ویژا. به دلیل اینکه تعداد هاي هر یک از کلمات موجود در متن پیدا شده استدر فاز قبل، ویژگی
براي  هاخاب ویژگیانت بندي باشند.هاي موثري در طبقهتعدادي انتخاب شوند که ویژگی ها،زیاد است، باید از بین آن

آستانه  ز یک حدابندي متون بار فضا خواهد شد. در سیستم طبقهبندي باعث کاهش زمان و سرسازي الگوریتم طبقهپیاده
 شود.شد براي انتخاب ویژگی استفاده میباکه قابل تنظیم می

 
 

 بندي متونهاي دستهسازي الگوریتمپیاده .2

وبت به پردازش، تولید ویژگی و انتخاب ویژگی ندي متون، پس از انجام فازهاي پیشبندر سیستم طبقه
بخش به  در این که بندي متون وجود داردهاي مختلفی براي دستهالگوریتم رسد.بندي میهاي طبقهسازي الگوریتمپیاده

 پردازیم.می SVMو  KNNهاي توضیح الگوریتم
 
 

 )KNN( نزدیکترین همسایه الگوریتم. 2.1

KNN8 به این  بناي کار این الگوریتم. مبندي متون بسیار کاربرد داردبودن در طبقه ه خاطر سادگی و موثرب
با  کالس سند جاري برابرو  شوندانتخاب می ،هستندآموزش که مشابه به سند جاري اسنادي از مجموعه صورت است که 

موعه آموزش تا سند از مج Kتا همسایه نزدیکتر،  Kبندي دارند. در روش ردهرا یت اسناد مشابه رکه اکثشود میسی کال
همسایگان آن سند انتخاب اساس یک معیار شباهت تعریف شده) را به سند جاري دارند به عنوان که بیشترین شباهت (بر

کند، فضاي الگو را براي یافتن متون آموزشی که شبیه آن الگوریتم دریافت میي را اهنگامی که متن ناشناخته .شوندمی
 .[7]ي اقلیدسی به عنوان معیار شباهت استفاده شده استکند. در اینجا از فاصله، جستجو میمتن ناشناخته باشند

                                                            
6key 
7value 
8K-Nearest Neighbors 
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از  ادهبا استف Y=(y1,y2,y3,…yn)و  X=(x1,x2,x3,...,xn)فاصله اقلیدسی بین دو متن یا دو نقطه 
 شود: میفرمول زیر محاسبه 

   D=∑ �(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑥𝑥)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 P

2                                                                                                    [4] 
(1) 
 

 :[8] راي ارزیابی شباهت با کمک گرفتن از فاصله اقلیدسی از سه روش زیر استفاده شده استب
• Smallest Distanceز بین کالس، بدست آمده و ا : در این روش فاصله متن تست با نزدیکترین متن در هر

 .شود. متن تست به این کالس تعلق خواهد داشتها انتخاب میهاي بدست آمده مینیمم بین آنفاصله
• Average Distance: گین ار میاندبر در این روش براي هر دسته، میانگین مقادیر بردارهاي ویژگی بدست آمده و

 ارد.شود. متن تست به کالس با کمترین فاصله با بردار میانیگن کالس تعلق دویژگی کالس محاسبه می
• K_MinMax اي با متون موجود محاسبه کرده و مجموعه: در این روش فاصله متن را با تمامK اي کمترین ارمتن د

عنوان ه ب، عه استي بیشترین متن در این مجموکالسی که دارانظر را انتخاب نموده و سپس فاصله با متن تست مورد
 شود.کالس آن متن تست انتخاب می

 
 

 KNNارزیابی الگوریتم . 2.1.1

باید با استفاده از متون تست، کارایی این الگوریتم مورد ارزیابی قرار گیرد.  KNNسازي الگوریتم پس از پیاده
 [9]گیرد اس پارامترهاي زیر صورت میبند براسالگوریتم طبقهشود. ارزیابی داده میوان ورودي تست به برنامه متون به عن

[10]. 
Recall= a / (a + c)                                                                                                        [1] (2) 
 
Precision=a / (a + b)                                                                                         [1] (3) 
 
Fall out= b / (b + d)                                                                                                      [1] (4) 
 
Error rate= (b + c)/ (a + b + c + d)                                                                     [1] (5) 
 

اشتباه تشخیص  وهاي عضو کالس : تعداد نمونهb ،هاي عضو کالس و درست تشخیص داده شده: تعداد نمونهa به طوریکه
و کالس و اشتباه هاي غیر عض: تعداد نمونهd، هاي غیر عضو کالس و درست تشخیص داده شده: تعداد نمونهc، داده شده

 هاي تست.تعداد کل متن N=a+b+c+d، تشخیص داده شده
ی آموزشمجموعه که سایز ه خصوص زمانی ن است که شدیدا محاسباتی است بیا KNNنقطه ضعف الگوریتم

 .[11]یابدافزایش می
 
 

 )SVM( بردار پشتیبانماشین الگوریتم. 2.2
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، در هر جایی که نیاز به SVMاز الگوریتم  شود.بندي میدسته تشخیص الگوهاي جز الگوریتم ۹SVMالگوریتم
 SVMکنندة  بنديدستهمبناي کاري  .توان استفاده کردهاي خاص باشد میبندي اشیا در کالسالگو یا دستهتشخیص 

ن بیشتري کنیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمیناها سعی میاست و در تقسیم خطی داده هابندي خطی دادهدسته
 داشته باشد.
ین بردار پشتیبان در واقع ایده اصلی ماش .شودمی استفاده بسیار متن حوزه در پشتیبان بردار ماشین روش از

ا که راي رصفحههند و ابدها را به طور بهینه انجام میهاي مختلف دادهنمونه هایی در فضا است که عمل تمایزرسم ابرصفحه
 ي پشتیبانه بردارهاهاي آموزشی به ابرصفحه جداکنندترین دادهکند و نزدیکرا دارد پیدا می بیشترین حاشیه جداسازي

 روش این. [12]شود یمانجام  پشتیبان بردارهاي نام به نقاطی اساسبر گیريتصمیم مرز انتخاب نحوه اینشوند. نامیده می
 دو هايادهد بتواند شکل بهترین به که است جداکننده یک یافتن مسئله هدف و شودمی تعریف برداري یک فضاي در

 و کند تحمل خوبی به را نویزي شرایط گیريتصمیم که شودمی باعث انتخاب نوع این .جدا کند هم از را شده داده کالس
 .[13]باشد  داشته دهی خوبیپاسخ

 وابسته آموزش هاينمونه تعداد به که، است این درو ویژگی مثبت آن  تاس پیچیده حدودي تا روش این
تمایز تواند سندهاي میتم میاین الگورکند.  کار خوبی به تواندمی کم هاينمونه تعداد و باال هايویژگی تعداد با و باشد،نمی

 مزبور جداکننده .[15][14] بندي کارها  نشان بدهدبراي طبقهها را طور خیلی دقیق دیگر تکنیکد و بهبندي کنرا طبقه
 :بود خواهد زیر معادله با ابرصفحه یک

Wx+b=0                                                                                                                       [16] (6) 
 

 آموزش هايهداد مجموعهنند. کمی اختیار را مناسب مقدار سیستم، به شده داده آموزش هايداده به توجه با
 کالس تعیین طاخ بدون که بود خواهند بهینه صورت به پذیرجدایی صورتی در سیستم به بردارهاي شده که  wو  bداده
 .باشد حداکثر صفحهراب به نمونه آموزشی تریننزدیک بین فاصله و شده

 نگاشت باالتر دابعا با فضاي به غیرخطی صورت به اولیه هايورودي نباشند، خطی پذیرجدایی هاداده که وقتی
 افزایش بدون سب،منا ابرصفحه با توانندمی هسته تابع از استفاده با هاداده جدید فضاي در ترتیب این بهشوند. می

 براي اولیه فضاي در هاداده بین شباهت از هسته تابع حقیقت رشوند. د جدا هم از خطی صورت به و محاسبات پیچیدگی
 بع، تاRBFتابع اي،هجمل چند تابع واندتمی هسته تابعکند می استفاده باالتر ابعاد با فضاي در بردارها بین شباهت یافتن

 شود. انتخاب دیگر مناسب توابع یا و هیپربولیک تانژانت
 انتخاب. در دنمو کالسه دو مسئله تعدادي به تبدیل را مسئله توانمی باشد، کالسه چند مسئله که حالتی در

 ممکن کالس جفت ود هر انتخاب یا و هاکالس سایر به نسبت کالس استراتژییک دو زا یا یک از وانتمی کالسه دو مسئله
 .[17] دکر تعیین را نهایی خروجی آمده، دست به هايخروجی به توجه با سپس و استفاده هاکالس بین از
 
 

 SVMالگوریتم  ارزیابی. 2.2.1

 تأثیرردند. گیم اعمال بندهاطبقه یادگیري از قبل هايهمرحل عنوان به ویژگی انتخاب هايروش کلی، طور به
 به .آیدمی بدست هابندطبقه از یک هر کارایی سنجش از استفاده با سندها نمایش هايروش نیز و ویژگی انتخاب هايروش

 .گرددمی استفاده دقت (P) بازخوانی، (R) تابع و Fβ استاندارد تعاریف از کارایی سنجش منظور

                                                            
9Support Vector Machines 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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P =  
تعداد کالس هاي پیدا شده صحیح

تعداد کل کالس هاي پیدا شده
                                                                                                 [18] (7) 

 

R = 
تعداد کالس هاي پیدا شده صحیح

تعداد کل کالس هاي صحیح
                                                                                                  [18] (8) 

 
Fβ = �𝛽𝛽

2 +1�∗𝑃𝑃∗𝑅𝑅
𝛽𝛽2∗𝑃𝑃+𝑅𝑅

                                                                                                            [18] (9) 
 

 P ابطهر بندي است.ي میزان کیفیت باالي روش طبقهدهندهباال باشد نشان R و رابطه P صورتی که رابطهدر 
گاهی  چند ره است. شده یافت مجموعه بودن کامل میزان R رابطه و هابنديطبقه انجام در دقت میزاني دهندهنشان

 یک هر اهمیت و کاربرد نوع به توجه با .بلعکس و است همراه بازخوانی مقدار کاهش با معموال دقت، مقدار رفتن باالاوقات 
 و دقت بهف مختل هايدهینوز منظور نابراین بهب داد هاآن به مختلفی هايوزن توانمی بازخوانی) و دقت( فاکتور دو این از

 .نمود استفاده Fβ ضابطه از توانمی بازخوانی
 
 

 ترین همسایه و ماشین بردار پشتیباننزدیکاي دو الگوریتم بررسی مقایسه .3

آزمایش قرار مورد  2004- 2016از سال SVM و  KNNبندي متون هاي طبقهبراساس الگوریتمکه هایی داده
اي عملکرد هر دو الگوریتم به بررسی مقایسه وریتم برحسب درصد مشخص شده استهر الگ 10میزان صحتگرفته و 

KNN  وSVM پردازیم:با در نظر گرفتن میزان صحت می 
دهد ي بدست آمده نشان میگروه خبري مورد آزمایش قرار گرفته است. نتیجه 20اطالعات  Ko et alدر مقاله 

پژوهش انجام . در [19] درصد است 81.04برابر  KNNو در الگوریتم  86.10برابر  SVMمعیار صحت در الگوریتم 
استفاده کرده، این مجموعه داده  REUTERS 21578  يکه از مجموعه دادهTan et al توسط  2005رفته در سال گ

در  مقاله . [20] اسناد است 12902شود که در مجموع شاملبه عنوان یک استاندارد براي آموزش و تست استفاده می
Hao et al  نیز مانند گروهTan et al  يمجموعه دادهاز REUTERS 21578 تحقیقی که  .[21] استفاده کرده است

اسناد مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج بدست آمده  1021انجام گرفت که  Zhang and Tan توسط  2008در سال 
 . در سال[22] درصد است 0.841برابر  KNNو در الگوریتم  0.868برابر  SVMدهد معیار صحت در الگوریتم نشان می

دهد معیار صحت در الگوریتم ي بدست آمده نشان میگروه خبري مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه 20اطالعات  2009
SVM  و در الگوریتم  0.808برابرKNN  درصد است که توسط 0.691برابر Lan در مقاله [23] انجام گرفته است .

Srinath and Athinarayanan  قرار گرفته است و نتایج بدست  جمالت مورد آزمایش 30696مجموعه آموزشی شامل
 .[24] درصد است 73.69برابر  KNNو در الگوریتم  76.20برابر  SVMدهد معیار صحت در الگوریتم آمده نشان می

رد استفاده قرار گرفت که مو هاي متمایزپنج دسته داده با رکورد و ویژگی که شامل  UCIياز مجموعه داده 2011درسال 
که از  Jiang and Pang. در تحقیق [25] است 95.52برابر با  KNN و الگوریتم  82.34بابرابر  SVM الگوریتم

و الگوریتم  0.86 برابر با SVM استفاده کرده، میزان صحت داده با الگوریتم REUTERS 21578ي مجموعه داده
KNN  در مقاله .[26] است 0.85برابر باKhamar  بندي متون براي طبقهاي با تعداد جمالت کمتر است که دادهشامل

و در  0.5برابر  SVMدهد معیار صحت در الگوریتم ي بدست آمده نشان میمورد آزمایش قرار گرفته است و نتیجه
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اسناد مورد آزمایش  100اي شامل داده Sivakumar et al در پژوهش.[27] درصد است 0.78برابر  KNNالگوریتم 
 درصد است 98برابر  KNNو  SVMو در ترکیب هر دو الگوریتم  56برابر  KNNت و معیار صحت در الگوریتم قرار گرف

ویژگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست  14نمونه و  690اعتباري استرالیا باي داده مجموعه 2015. در سال [28]
اي با داده Yaniدر مقاله  .[29] 84.81 و 85.52 باشدبه ترتیب بدین صورت می SVM و KNN آمده در الگوریتم

 SVMدهد معیار صحت در الگوریتم میزان صحت بدست آمده نشان می ،ویژگی مورد آزمایش قرار گرفت 6رکورد و  310
زبانی که بر روي  اسماعیلی راد و همکارانمقاله فارسی  .[30] درصد است78.06برابر  KNNو در الگوریتم  83.87برابر 

ي متون اجتماعی از روزنامه همشهري مورد آزمایش قرار گرفته است و نتیجه 204 متون فارسی کار کرده است شامل
 .[4] درصد است 0.96برابر  KNNو  SVM  دهد معیار صحت در ترکیب هر دو الگوریتمبدست آمده نشان می

 مقاالت مختلف آمده است. ي انجام شده دراز مقایسه خالصه اي 1 ر جدولد
 
 

 2004- 2016در مقاالت مختلف از سال  KNNو  SVMهاي ي عملکرد الگوریتممقایسه -1جدول 
طبقه بند الگوریتم  مجموعه داده مورد آزمایش نتایج گزارش شده توسط

 استفاده شده
بر  صحتمیزان 

 حسب درصد
Ko etal., 2004 گروه خبري 20اطالعات svm 86.10 

knn 81.04 
Tan etal., 2005 Reuters 21578 svm 0.88 

knn 0.84 
Hao etal., 2006 Reuters 21578 svm 86.50 

knn 0.788 
Zhang and Tan, 2008 1021 اسناد svm 0.868 

knn 0.841 
Lan, 2009 گروه خبري 20اطالعات svm 0.808 

Knn 0.691 
Srinath and 

Athinarayanan, 2010 
 svm 76.20 جمالت 30696مجموعه آموزشی شامل

knn 73.69 
Wahbeh etal., 2011 UCI svm 82.34 

knn 95.52 
Jiang and Pang, 2012 Reuters 21578 svm 0.8627 

knn 0.8597 
Khamar, 2013 SHORT TEXT svm 0.5 

knn 0.78 
Sivakumar et al., 2014 اسناد 100اي شامل داده knn 56 

Knn-svm 98 
Liang et al., 2015 690ا ي اعتباري استرالیا بمجموعه داده 

 ویژگی 14نمونه و 
SVM 85.52 
KNN 84.81 

Yani, 2016 ویژگی 6رکورد و  310اي باداده svm 83.87 
knn 78.06 

 Knn-svm 0.96 متون فارسی اجتماعی 204 1395 اسماعیلی راد و همکاران،
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در مقاالت  KNNو  SVMهاي ي عملکرد الگوریتمي مقایسهنتیجهمیانگین میزان صحت برحسب درصد در  2 در جدول
 آمده است. مختلف

 
 

 KNNو  SVMهاي ي عملکرد الگوریتمي مقایسهنتیجه -2جدول 
 میزان صحت بر حسب درصد بند متونالگوریتم طبقه

SVM 45.76 

KNN 37.94 

SVM- KNN 49.45 

 
 

 نتیجه گیري .4

هر دو الگوریتم ، ایههمسو نزدیکترین  پشتیبان بردار ماشین الگوریتم ازهاي انجام گرفته بررسی و مقایسهپس از 
نشان  ز نظر صحتانتایج بهتري  ي متونبندطبقهبراي  SVM. استفاده از الگوریتم ندشد استفاده متون بنديطبقه جهت

ر این میان که د شوداستفاده می فارسی متون بنديطبقه براي KNN و SVM الگوریتم ترکیبی وشهمچنین ر ،دهدمی
 روش بنايم بر کلی روش. شودمی بندهاطبقه ترکیب سیستم دقت و کارایی افزایش موجب ترکیب این دو الگوریتم

 هاطبقه مورد در طالعاتا بند،طبقه هايالگوریتمگیرد. را در بر می و تست یادگیري فاز دو که استوار است ماشین یادگیري
و  KNNالگوریتم  با ویژگی، بردار شدن ساخته از پس ،آوردمی بدست یادگیري فاز در الزم هايبررسی انجام از پس را

SVM بندي بقهب بهینه شدن و دقت در سیستم طموج اده که این عملد انجامبر روي متون  را مناسبی بنديطبقه
 شود.می
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