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   دهیچک
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  مقدمه. 1

 با یاطالعات. است شده اطالعات يباال تیاهم باعث اطالعات، يفناور از روزافزون ي استفاده و هوشمند يستمهایس شرفتیپ

 اطالعات، نوع نیتر پراستفاده و نیمهمتر که دارند وجود رهیغ و شنیمیان و ریتصو و صوت لیقب از گوناگون يها صورت

 دسته يکاربردها جمله از. است شده ریناپذ اجتناب متون خودکار يبند دسته کارآمد روش وجود که باشد یم یمتن اطالعات

 کنترل ي لغتنامه کی اساس بر متون يگذار شاخص کلمه، از ییزدا ابهام متون، کردن لتریف فراداده، خودکار دیتول متون يبند

 بصورت متون درصد 90 تا 80 وجود نیا با اما. [1]ددار کاربرد دارد ازین متون یسازمانده به که يکاربرد هر کل در و شده

  .[2]شود می يدار نگه ها سازمان در ساختار بدون

 انجام ناظر با که باشد می تیپراهم يها لیتحل ازجمله 2یعیطب يها زبان پردازش درحوزه متون خودکار "1يبند دسته"

 منظور به(  3يکاو دهیعق ،)موضوع( عنوان صیتشخ در کاربرد به توان یم يبند دسته مهم يکاربردها جمله از. شود می

 صیتشخ سنده،ینو تیجنس ای سندهینو صیتشخ ،4ها هرزنامه صیتشخ ،)آن براساس يریگ میتصم و کاربران نظرات يبند دسته

 ،6یمصنوع یعصب شبکه ،5بانیپشت بردار نیماش متون يبند دسته در پرکاربرد يها روش جمله از. کرد اشاره رهیغ و متن زبان

 مختلف مقاالت در که است رهیغ و  11هیهمسا نیتر کینزد ،10ونیرگرس ،9میتصم درخت ،8ساده زیب ،7مارکوف یمخف مدل

  .است شده داده حیتوضبعضی از روش ها  خالصه بطور 2.2 بخش در و است شده یبررس ها روش نیا ییکارا

 در. اند داشته را ییکارا نیشتریب بانیپشت بردار نیماش و یمصنوع یعصب شبکه مارکوف، یمخف مدل ها، یبررس نیآخر طبق

 ای صهیخص يادیز تعداد با جهینت در. است شده استفاده   یژگیو عنوان به متن کلمات از متون، يبند دسته منظور به مقاله نیا

 از یکی12یژگیو انتخاب. شود می شیآزما را مختلف يها روش ها، یژگیو نیا تعداد کاهش منظور به که میهست روبرو یژگیو

 و کند جادیا زیتما که شود انتخاب ییها یژگیو که است نیا بر تالش مرحله، نیا در. دیآ یم بشمار يبند دسته در مهم مراحل

  . شود اجتناب يرضروریغ يها یژگیو از

 نیا در و دارند ییباال یزمان یدگیچیپ بازهم یول دارند اجرا زمان در ییتفاوتها نکهیا با ،يبند دسته در فوق يروشها از کی هر

 ساده زیب روش اساس بر يبند دسته روش که روش نیا در. است نشده انجام تابحال که است شده پرداخته یروش به مقاله

 بصورت یزمان یدگیچیپ ند،یفرا نیا يساز يمواز با که شده مشاهده و شود اجرا يمواز بصورت روش نیا که شده یسعاست، 

  .دارد نیشیپ يها روش با ياریبس یزمان اختالف و است افتهی کاهش ریچشمگ اریبس

 يها روش و يبند دسته ندیفرآ شامل که گرفته قرار اتیکل 2 بخش در. است ریز يبخشها شامل ادامه در مقاله نیا ساختار

 در جینتا یابیارز و شاتیآزما. است افتهی اختصاص شده شنهادیپ روش مراحل یمعرف به 3 بخش. است يبند دسته متداول

  .است شده ارائه 5 بخش در جهینت تینها در و شده گزارش 4 بخش

 کلیات. 2

 اسناد يبند دسته ندیفرآ .1

  :است آمده 1ل شک در اسناد يبند دسته ندیفرآ مراحل

                                                           
١ Classification 
٢ Natural Language Processing 
٣ Sentimental Analysis 
٤ Spam Detection 
٥ Support Vector Machine SVM 
٦ Artificial Neural Network ANN 

Hidden Markov Model HMM ٧ 
٨ Naïve Bayes 
٩ Decision Tree DT 

١٠ Regression 
١١ k-Nearest Neighbors 

١٢ Feature Selection 
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 ،html ومنت،یداک وب، مانند اسناد مختلف

 تعداد با شده آماده اسناد. باشد می پردازش

 شود می انجام مرحله نیا در معمول بطور

 يبند میتقس توکنها از یستیل به بعد 

  .شوند یم حذف...) و "است

. کند می لیتبد استانداردشان فرم به را کلمات

 ي کلمه مثال عنوان به. کند می قیتلف آنها

  .[3]است "بعد" آن ي شهی

 ساختن يبرا یژگیو انتخاب اسناد، يبند

. بخشد یم بهبود را کننده يبند طبقه ک

 انتخاب واقع در. باشد می یژگیو انتخاب

 يفایا شده، نییتع قبل از که کلمه تی

 از ياریبس. شود می انجام اسناد يبند 

information gain(IG)، term frequency، Chi-square، 

the weight of evidence of text، mutual 

 اریبس) future selection(یژگیو انتخاب

 موجود متفاوت يها روش ي هیبق. [5]است

 انتخاب نمونه عنوان به یبیتقر بطور را

 گرفته نظر در فعال و مهم مورد کی عنوان

unsupervised، supervised و semi 

 وجود یعیسر شرفتیپ و اریبس مطالعات

 ساده، زیب لیقب از نیماش يریادگی در

٣ 

  يبند دسته ندیفرآ: 1 شکل

 اسناد يجمع آور

مختلف انواع ما که است يبند دسته ندیفرآ ي مرحله نیاول

  .[3]میکن یم يآور جمع را... و اف ي

 ش پردازش

پردازش شیپ ي مرحله نیاول واضح کلمات به اسناد متون ل

بطور که یاقدامات. اند شده ندهینما بعد مراحل يبرا هایژگیو از ي

  :از عبارتند

 و شود می فیتعر رشته کی عنوان به سند کی: کردن ز

است" ،"چرا" ،"ایآ" ،"و"(معنا یب و تیاهم کم کلمات سپس. شود

کلمات که شود می اجرا یتمیالگر مرحله نیا در: کلمات یابی 

آنها يا شهیر شکل به را کلمات ای ها توکن تمیالگور نیا واقع

یر که "ابعاد" ي واژه ای و است "دانش" آن ي شهیر که "دانشمند

 ها یژگیانتخاب و

بند دسته در مرحله نیمهمتر يساز هینما و پردازش شیپ از

کی دقت و ییکارا ،يریپذ اسیمق که [4]باشد می يبردار 

انتخاب یاصل ي دهیا نسخه اصلی، اسناد از هایژگیو رمجموعهیز انتخاب

یاهم زانیم اساس بر باالتر ازیامت با یکلمات داشتن نگه با ی

 دسته در یژگیو يفضا يباال ابعاد لیبدل نکاریا. کند می 

information gain(IG) مانند يگرید یژگیو یابیارز يارها

expected cross entropy، Odds Ratio، the weight of evidence of text

information و Gini index انتخاب روش اما. دارند وجود

است term frequency ای و IG مانند گرید يروشها از کارآمدتر

را هایژگیو یاتفاق و راندوم بصورت ،sampling ي وهیش 

  .[6]کند می جادیا يبند دسته يبرا یسیماتر سپس و کند

 يبند دسته متداول يها روش

عنوان به شده نییتع شیپ از يها دسته بندي در اسناد خودکار

unsupervised يروشها شوند، يبند دسته توانند یم روشسه  به اسناد

مطالعات اسناد، خودکار يبند دسته ي نهیزم در ریاخ سال چند در

در يدیجد يتمهایالگور و ها روش جادیا شامل ییها شرفت

 

جمع آور .1

اول نیا

يد یپ

ش پردازشیپ .2

لیتبد

يادیز

عبارتند

زیتوکنا

شود می

 شهیر

واقع در

دانشمند"

انتخاب و .3

از بعد

 يفضا

انتخاب

یژگیو

 نقش

ارهایمع

expected cross entropy

information

کارآمدتر

 مانند

کند می

روش و يبند دسته .2

خودکار يبند دسته

اسناد. است شده

supervised .در

شرفتیپ. است داشته
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 نیا از یبعض ادامه در که... و یعصب ي شبکه بان،یپشت بردار نیماش ه،یهمسا نیکترینزد ،يریگ میتصم درخت

 .[3]شود می داده حیتوض تمهایالگور

 هیهمسا نیکترینزد تمیالگور .1

 متن نیب شباهت زانیم ای فاصله تابع براساس که [7]است آموزش بر یمبتن تمیالگور کی تمیالگور نیا

 شباهت اریمع ای و یدسیاقل ي فاصله لیقب از یتوابع .باشد می یشیآزما متون و شده داده شیآزما

 کی عنوان به متن هر يبعد n يفضا در و دارند وجود یژگیو n با یآموزش متون واقع در. [8]ینوسیکس

 الگو يفضا نیب از ،کند می افتیدر را يا ناشناخته متن تمیالگور که یزمان. شود می داده شینما نقطه

 متن شباهت ای فاصله واقع در. کند می دایپ را دارند تهخاناشن متن به يشتریب شباهت که یآموزش متون

 ها، شباهت ای ها فاصله نیب از و دیآ یم دست به کالس هر در یآموزش متن نیکترینزد با یشیآزما

 تعلق کالس آن به یشیآزما متن و شود می انتخاب شباهت زانیم نیشتریب ای فاصله زانیم نیکمتر

 دشوار اریبس k مطلوب مقدار کردن دایپ و ستیطوالن يبند دسته زمان روش نیا در هرچند .ردیگ یم

 از اتیخصوص يساز ادهیپ در یسادگ و نبودن يپارامتر باال، ییکارا بخاطر روش نیا از ياریبس اما است

 مقدار شیافزا با و دارد موجود يها داده به یبستگ k مقدار نیبهتر انتخاب واقع در. کنند یم استفاده آن

k [9]کند می کمتر را ها دسته نیب يمرزبند و زیتما اما ،کند می دایپ کاهش يبند دسته بر زینو ریتاث. 

 ساده زیب تمیالگور .2

 کالس و شده شناخته ینیشبیپ احتمال تحت که[10] است يبند دسته ماژول از ینوع ساده زیب تمیالگور

 "ب" ي دسته به 3 شماره سند تعلق احتمال ي محاسبه روش نیا یاصل ي دهیا. باشد می یشرط احتمال

 مدل و یبرنول ریچندمتغ مدل دارد، وجود دادیرو مدل دو ساده زیب تمیالگور يبرا .باشد می

 يبرزگتر داده گاهیپا که است تر مناسب یزمان چندگانه مدل دو نیا نیب از. [11][12][13]چندگانه

 ناهموار يپارامترها آنکه اول. دارد يجد مشکل دو چندگانه مدل که شده صمشخ اما. میباش داشته

 هستند یآموزش سند چند شامل فقط که ينادر يها دسته با برخورد در نکهیا دوم آورد یم بدست

 و يبند طبقه يبرا پواسون مدل نادر، يها دسته در عملکرد بهبود يبرا و دهد ینم یدرست اطالعات

 اریبس محاسبات و يساز ادهیپ يبرا تمیالگور نیا. [14]شود می داده شنهادیپ وزنها شیافزا مدل نیهمچن

 هایژگیو که یزمان ساده زیب تمیالگور عملکرد. [15]شود می استفاده پردازش شیپ در آن از و است آسان

 رفع يبرا که است حساس اریبس ها یژگیو انتخاب در و است فیضع اریبس هستند مرتبط هم به اریبس

 داده یکالس چند اسناد متن يرو ساده زیب تمیالگور ياجرا در اریمع دو ي استفاده شنهادیپ مشکل نیا

 .[16]شود می

 میتصم درخت .3

 خورده برچسب ها یژگیو توسط که است یداخلي ها نود شامل است ی،درختيبند دسته میتصم درخت

 گره و اند خورده برچسب ها یژگیو وزن يبررو آزمون توسط که شود می خارج آنها از ییها شاخه. اند

 پرس ساختار در اجرا با را اسناد تواند یم درخت واقع در. کند می انیب را مربوطه دسته برچسب برگ يها

 و ساخت در یآموزش يها داده از ياریبس. کند يبند دسته برسد شهیر به که یزمان تا شهیر از ییجو و

 ناکارآمد یآموزش تاپل مبادله بخاطر که چرا. رندیبگ يجا توانندینم میتصم درخت ي حافظه ساز

 .[3]شود می
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 را ها دسته مرز که هستند ها داده ي

 آنها، از یکی ییجابجا با و شود یم انجام

 بانیپشت يبردارها در گرفته قرار يها داده

 و ستین حساس داده نقاط ریسا به تمی

 دسته تمام از را ممکن فاصله نیشتریب که

 زمان و دهیچیپ محاسبات به بانیپشت بردار

 ها SVM وجود، نیا با.کنند یم مصرف

 .باشد می کتای و يسراسر آنها، توسط

  

 یمصنوع یعصب شبکه با مرتبط يها روش

 در. کرد اشاره ينریبا و یمعمول هیال چند

 استفاده ها دسته ریسا در آن تیعضو به

 .کرد ییشناسا را ي

  

۵ 

  
  میاگرام درخت تصمید: 2شکل 

 بانیپشت بردار ن

يبعد n يفضا در نقاط از يا مجموعه ،[17]بانیپشت يبردارها

انجام آنها براساس ها داده يبند دسته و يمرزبند و کنند یم مشخص

داده فقط SVM در. کند رییتغ است ممکن يبند دسته ی

یالگور نیا و رندیگ یم قرار مدل ساخت و نیماش يریادگی ي

که يا گونه به هاست داده نیب در مرز نیبهتر افتنی هم آن 

بردار بر یمبتن ينهایماش. باشد داشته) آنها بانیپشت يبردارها

مصرف زین يادیز حافظه ،یمحاسبات یدگیچیپ لیدل به و دارند از

توسط شده دیتول يها جواب و بوده منسجم ينظر شالوده کی 

  

  بانین بردار پشتیماش يروش دسته بند: 3شکل   

 یعصب ي شبکه

روش از استفاده متون، يبند منظوردسته به ها روش از گرید

چند پرسپترون یعصب شبکه به توان یم ها روش نیا جمله از 

به مربوط اطالعات از غالباً متن کی دسته نییتع يبرا روش

يمتعدد يالگوها توانیم يریادگی روش نیا از استفاده با و شود

  یشبکه عصب یحالت کل: 4شکل 

 

نیماش .4

بردارها

مشخص

یخروج

يمبنا

 هدف

بردارها( ها

ازین بر

 يدارا

    

شبکه .5

د یکی

 .است

روش نیا

شود می



 

 

 ارائه کاوش در یانجمن قانون بنام يبند 

 ي دهیا. است افتهی دست ییباال دقت به

 ها تمیآ کل نیب از را روابط ي مجموعه از

 بصورت متون يبند دسته کی ساخت

  

. باشد می يبند طبقه ای تست ي مرحله ي

 بر یانجمن تمیالگور ياجرا با دوم ي مرحله

 از يادیز تعداد.  دارد وجود زین یمشکالت

 و اندازد یم اشتباه به را يبند طبقه روند

 آن در و است الزم هرس نیبنابرا. باشد

  .باشد می یواقع يبند طبقه ي دهنده 

 ي هیبق از و دهد یم قرار استفاده يبرا 

 اریبس پردازش زمان ،)يمواز بصورت( شد

 ،يمواز حالت به یخط حالت از متون ي

. میکنیم استفادهدسته  نییتع و نیماش 

 متن، عنوان صیتشخ يبرا جیرا يها روش

 ،15نیماش يادگاری و 14اطالعات یابیباز 

 داده آموزش شده، يبند دسته شیپ از ي

 روش دو به یمتن يها داده یکل بطور. دارد

 آنهاست بسامد و دهنده

۶ 

 یانجمن يبند دسته

 دسته در يدیجد روش يکاو داده ي حوضه در ریاخ تمطالعا

به و ادیز قدرت يدارا یانجمن قانون نیا که شده ثابت و است

از مورد k که ستا یتراکنش داده گاهیپا اسکن تمیالگور نیا 

 مراحل. [18]کند می جو و جست یتراکنش ي داده گاهی

  .باشد می ریز شکل صورت به ی

  یبه روش انجمن يدسته بند: 5شکل 

ي دهنده نشان آخر ي مرحله و یآموزش روند به مربوط اول روند

مرحله در پردازش شیپ از بعد یآموزش مجموعه نکهیا شتریب ات

مشکالت نجایا در. شود می دیتول یانجمن نیقوان يادیز تعداد اسناد،

روند که باشد می اشتباه اصطالح به ای يزینو يها داده يدارا ن

باشد می یطوالن اریبس اسناد يبند دسته روند نکهیا گرید مشکل

 نشان است شده انتخاب هرس فاز از بعد که نیقوان از يا مجموعه

 را پردازنده کی تنها اند شده نوشته) یالیسر(یخط بصورت

شدیم استفاده زین ها پردازنده هیبق از اگر که است واضح. شود

يبند دسته ي برنامه از یقسمت لیتبد با که شده یسع مقاله 

  .میبخش بهبود

 آموزش در TF-IDF تمیالگور ازو  ساده زیب تمیالگور از ما

روش از یکی. است متون يبند دسته يکاربردها از خاص مورد ک

 شامل متن يبند دسته يبرا يشنهادیپ يها روش از ياریبس

يسندها لهیوس به 16کننده يبند دسته کی شروع، از شیپ که

دارد وجود دیجد يسندها ي دسته نییتع يبرا مدل میتعم امکان

دهنده لیتشک کلمات انندهینما سند، هر کهیبطور ، کلمات از ي

  . یمتوال کلمات از يا رشته

                                         

 

دسته .6

مطالعا در

است شده

 یاصل

گاهیپا در

یانجمن

روند سه

اتیجزئ

اسناد، يرو

نیقوان

مشکل

مجموعه

   يشنهادیپ روش .3

بصورت که ییکدها میدان یم ما

شود مین استفاده ها پردازنده

 نیا در حال. شد یم کمتر

بهبود را برنامه ياجرا زمان

ما شده، شنهادیپ روش در

کی 13متن عنوان صیتشخ

بس در. است ساده زیب روش

که است تیاهم حائز اریبس

امکان صورت، نیا در. شود

  :تاس مشاهده قابل

يا سهیک بصورت -1

رشته بصورت شینما -2

                                                          
١٣ Topic Identification 
١٤ Information Retrieval 
١٥ Machine Learning 
١٦ Classifier 



 

 

شامل  مراحل نیا. شود انجام متن يرو

 و ربط حروف اشاره، ضمائر حذف، متن در

 از ،کند مین زیتما جادیا که یکلمات واقع 

 پردازش در. است مراحل نیتر مهم از ی

  :[19]است محاسبه قابل ریز معادله توسط

  
 هنجار به متن، در موجود کلمات کل با 

 نیا در. است آمده i کلمه آنها در که 

 عنوان به نییتع يبرا را کلمه آن تیاهم

 يبند دسته در گستره بطور که است یی

 رابطه ریز معادله در. شود می گرفته بکار

C ∗ (D) 	= 	���� max �������(	�

�

 بصورت يبند دسته روند ياجرا زمان نمودار

 نمودار نیا در. باشد می 1نمودار  بصورت

  
  یدر حالت خط

ALL_D مجوعه اسناد 

D سند 

C مجموعه دسته هاي مختلف اسناد 

Vk   امkبردار حاوي کلمات موجود در سند 

Fk امkبردار حاوي کلمات موجود در سند   

N  کلمه پرتکرار nپارامتر ورودي براي انتخاب   

WALL_Dبردار حاوي کلمات پرتکرار مجموعه اسناد

Miبردار کلمات پر تکرار در هر دسته خاص 

for each D in ALL_D 

 WALL_D Selection of n words

end for 

for each D in C 

 Mi Calculate occurrence of W

end for 

٧ 

رو پردازش شیپ مراحل است الزم و ستین صورت نیا به ي

در موجود اعداد حذف، ... و ،; ،(*) ،# مانند متن در موجود

  . می باشد فعل ف

 در. است ها شهیر و ها واژه ستیا حذف متن، پردازش در مهم

یکی مرحله نیا. رسد یم یژگیو انتخاب به نوبت مرحله، نیا از

توسط که است TF-IDFروش از استفاده ها، روش از یکی. هستند

 که شود می مشاهده سند داخل در i کلمه که است یدفعات

 است ییسندها دهنده نشان di و سندهاست کل دهنده نشان

اهم گر،ید يسندها در کلمه ابیغ نیهمچن و سند چند ای ک

 .[20]دارند زیتما تیقابل يدیکل کلمات جهینت در

ییها روش از یکی ساده زیب روش. رسد یم روش انتخاب به نوبت

بکار دسته کی به متعلق يها یژگیو یشرط احتمال روش، نیا 

 :[21]است شده

� ��		 |	��) 

نمودار و. است شده آورده 6 شکل در دسته نییتع یمحاسبات

بصورت Intel Core(TM)2 Duo يها پردازنده با ستمیس ک

 .است شده یبررس اسناد مختلف تعداد

در حالت خط يشبه کد مربوط به روند دسته بند: 6شکل 

 بردار حاوي کلمات پرتکرار مجموعه اسناد

Selection of n words 

Calculate occurrence of WALL_D in each category 

 

يورود متن ،یکل حالت در

موجود خاص يکاراکترها حذف

فیتصر حذف، اضافه حروف

مهم مراحل از یکی نیهمچن

از بعد. شود می حذف متن

هستند کلمات ها یژگیو متن،

)1(  

دفعات تعداد ni معادله، نیا در

نشان D ن،یهمچن. شود می

کی در کلمه بسامد معادله،

در. برد یم باال يدیکل کلمه

نوبت ،یژگیو انتخاب از پس

 در. شود می استفاده متون

شده انیب سند و دسته نیب

)2(  

محاسبات روند کد شبه ادامه در

کی يرو بر) یالیسر(یخط

تعداد با برنامه ياجرا زمان



 

 
٨ 

 

  
 یبصورت خط يدسته بند يزمان اجرا: 1نمودار 

  

 در یحت ای و شوند يبند دسته سند نیچند تا کشد یم طول يادیز ندها،زمانیقرآ نیا یخط ياجرا لیدل به حال نیا با

 پردازنده تک و یخط ندیفرآ. شود استخراج سند نیچند تکرار پر کلمات که کشد یم طول يادیز زمان ن،یماش آموزش ندیفرآ

 به و کند مین اجرا را دوم سند اول سند کار انیپا تا و کند می اجرا اول سند يرو بر را ندیفرآ ابتدا که باشد می يا بگونه يا

 آن يرو بر ندیفرآ تا ببرد زمان یزمان واحد t دسته هر و میباش داشته دسته 7 اگر مثال بطور. دارد ادامه آخر تا صورت نیهم

 .شود می t ها دسته يرو بر ندیفرا ياجرا زمان  کل در آنگاه شود، اجرا

 يرو بر ندیفرآ جداگانه يها پردازنده در دسته هر که يبطور. باشد می ندیفرآ نیا يساز يمواز مقاله نیا در يشنهادیپ روش

 هرکدام و کند می میتقس پردازنده 5 در را دسته 5 نیا م،یباش داشته پردازنده 7 و دسته 5 اگر نمونه يبرا. شود اعمال آنها

 :باشد می ریز شکل بصورت يمواز تمیالگور با نیماش يریادگی ندیفرآ. شود می اجرا آنها يرو بر ندیفرآ جداگانه

  
  نیآموزش ماش يبرا يشنهادیچارچوب پ: 7شکل 

 وابسته صورت در و میکن یبررس را هم به نسبت تو در تو ي ها حلقه نبودن ای بودن وابسته دیبا تمیالگور کی يساز يمواز در

 اختصاص تکرار پر کلمات به کلمات تکرار بیضر وزنها، نییتع ي مرحله در. ردک اجرا را يساز يمواز ندیفرآ توان یم نبودن

 طور به مرحله نیا يساز يمواز با حال. دهد یم اختصاص خود به ندیفرآ نیا انجام يبرا را یزمان دسته هر که شود می داده

  .کند می دایپ کاهش اجرا زمان یتوجه قابل
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 دسته از کی هر با دیبا نظر، مورد سند ي دسته نییتع يبرا تکرار، پر کلمات وزن نییتع از پس امتحان ي مرحله در نیهمچن

 7 و باشد ازین زمان واحد t دسته هر با سهیمقا يبرا اگر مثال بطور که. شود سهیمقا ،بود شده داده آموزش نیماش به که ییها

 کل زمان ندیفرا نیا يساز يمواز با اما. شود سهیمقا ها دسته ي همه با تا برد یم زمان واحد t آنگاه میباش داشته دسته

  :است آمده ریز شکل در يساز يمواز ندیفرآ بهتر، درك يبرا. شود می میتقس پردازشگرها تعداد به نسبت

  
  نیامتحان ماش يبرا يشنهادیچارچوب پ: 8شکل 

   جینتا و یابیارز.4

 مشاهده. است شده سهیمقا ریز شکل در که میکرد یبررس را حالت دو هر ياجرا زمان و میکرد اجرا يمواز حالت در را اسناد

 زمان که است شده برآورد و. باشد می شتریب و تر واضح يمواز و یخط حالت نیب اختالف اسناد تعداد شیافزا با که دیکن یم

  .است کرده دایپ کاهش% 30 یبیتقر بطور شده، شنهادیپ يمواز حالت در اجرا

  
  يو مواز ین در حالت خطیماش يسه زمان اجرایمقا: 2نمودار 
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 آمده برنامه ياجرا زمان اسناد يتعداد يبرا يمواز و یخط حالت در اجرا زمان تفاوت بهتر درك يبرا ریز جدول در

 یخط حالت به نسبت يمواز حالت در برنامه دقت در يرییتغ چگونهیه که شد مشاهده برنامه دقت یبررس با نیهمچن.است

  .کند می کمک اجرا زمان بهبود به يساز يمواز صرفا و است نشده جادیا

  زمان اجراي خطی و موازي در تعداد اسناد متفاوت: 1جدول 

)هیثان( يمواز يزمان اجرا   فیرد تعداد اسناد )هیثان( یخط يزمان اجرا 

119.8276 172.6109 100 1 

342.7181 489.5974 300 2 

638.4925 912.1322 500 3 

1378.928 1968.469 1000 3 

1968.477 2813.539 1400 4 

2116.364 3024.806 1500 5 

13947.34 19926.2 9500 6 

14538.89 20771.27 9900 7 

14686.78 20982.54 10000 8 

  جهینت .5

 شدن بهتر و يساز يمواز ییکارا و شد يساز ادهیپ TF-IDF و ساده زیب يروشها يرو بر يساز يمواز روش مقاله نیا در

 بر يمواز و یخط مختلف حالت دو در شده انجام شاتیآزما. داد نشان گرید يتمهایالگور و معمول حالت به نسبت را زمان

 زمان و شد انجام متفاوت اسناد تعداد با و متفاوت يحالتها در شاتیآزما نیا. شد انجام TF-IDF و ساده زیب يروشها يرو

 یانیشا کمک اجرا زمان بهبود در برنامه از یقسمت يساز يمواز که شد گرفته جهینت و. شد برآور یخط و يمواز بطور کی هر

  .است کرده

  مراجع

 ارشـد،  یکارشناسـ  نامـه  انیـ پا ،"نت یفارس یشناس هستان کمک به یفارس اسناد يبند دسته" س،.ص ،یمدن .1

  .شاهرود یصنعت دانشگاه اطالعات، يآور فن و وتریکامپ دانشکده

2. A.Khan, B. L., (February 2010) "A Review of Machine Learning Algorithms for 
Text-Documents Classification.", Journal of Advances in Information 
Technology, VOL. 1, NO. 1. 

3. Korde, Vandana, Mahender, Namrata, C., (March 2012)"TEXT 
CLASSIFICATION AND CLASSIFIERS: A SURVEY", International Journal of 
Artificial Intelligence & Applications (IJAIA), Vol.3, No.2. 

4. A. Dasgupta, P. Drineas, B. Harb, (2007)"Feature Selection Methods for Text 
Classification", KDD’07, ACM. 

5. Su-Jeong Ko and Jung-Hyun Lee (2001)"Feature Selection Using Association 
Word Mining for Classification", H.C. Mayr et al. (Eds.): DEXA, LNCS 2113, pp. 
211–220. 

6. Anirban Dasgupta (August 2007)"Feature Selection Methods for Text 
Classification "KDD’07, pp. 12–15. 

7. Gongde Guo, Hui Wang, David Bell, Yaxin Bi and Kieran Greer, (2003)“KNN 
Model-Based Approach in Classification”, Proc. ODBASE pp- 986 – 996. 

8. Eiji Aramaki and Kengo Miyo, (2006) “Patient status classification by using rule 
based sentence extraction and bm25-knn based classifier”, Proc. of i2b2 AMIA 
workshop. 



 

 
١١ 

 

9. Muhammed Miah, "Improved k-NN Algorithm for Text Classification", 
Department of Computer Science and Engineering University of Texas at 
Arlington, TX, USA. 

10. SHI Yong-feng, ZHAO, (2004)“Comparison of text categorization algorithm”, 
Wuhan university Journal of natural sciences. 

11. D. Lewis, (1998)“Naive Bayes at Forty: The Independence Assumption in 
Information Retrieval”, Proc. ECML-98, 10th European Conf. Machine. 

12. Vidhya. K.A G.Aghila, (2010)“A Survey of Naïve Bayes Machine Learning 
approach in Text Document Classification”, (IJCSIS) International Journal of 
Computer Science and Information Security, Vol. 7. 

13. McCallum, A. and Nigam K., "A Comparison of Event Models for Naive Bayes 
Text Classification", AAAI/ICML Workshop on Learning for Text Categorization 

14. Sang- Bum Kim, et al, (November 2006)“Some Effective Techniques for Naive 
Bayes Text Classification”, IEEE Transactions on Knowledge and Data 
Engineering, Vol. 18. 

15. Dino Isa (November 2008)“Text Document Pre-Processing Using the Bayes 
Formula for Classification Based on the Vector Space Mode”, Computer and 
Information Science. 

16. Bayes Jingnian Chen a, b, Houkuan Huang a, Shengfeng Tian a, Youli Qua a 
“Feature selection for text classification with Naïve”, China Expert Systems with 
Applications Vol.36. 

17. Joachims, T. (1998)“Text categorization with support vector machines: learning 
with many relevant features”. In Proceedings of ECML-98, 10th European 
Conference on Machine Learning (Chemnitz, DE), pp. 137–142. 

18. O. Zaiane, and M. Antonie, (2002)“Text Document Categorization by Term 
Associaton”, Proceedings of ICDM 2002, IEEE, , pp.19-26. 

19. E. Gharavi and H. Veisi , (2014)"A Hidden Markov Model for Persian Text 
Classification," in The3rd Conference on Computational Linguistics, Sharif 
University, Tehran.  

20. A. M. D. J. C. CACHOPO, (2007)"Improving Methods for Single-label Text 
Categorization," Universidade Técnica de Lisboa.  

21. W. Zhang and F. Gaoa,a*, (2011)"An Improvement to Naive Bayes for Text 
Classification," Advanced in Control Engineeringand Information Science. 

 




