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  دهیچک
هوایی از توان به عنووان متودها و اورووریتممی بندی متون است. متن کاوی راکاوی، دستههای متنترین تکنيکیکی از مهم

ها با هدف پيدا کردن اوروهای مفيود در ظرور گرفوت. بورای ایون هودف پوي  فيلدهای یادگيری ماشين و آماری برای متن
ها، متدهای استخراج اطالعات، پردازش کردن زبان طبيعی یوا بریوی پردازش کردن متون ضروری است. در بسياری از روش

های داده کاوی را بور روی داده توان اوروریتمشود. سپس میهای ساده برای استخراج داده از متون استفاده میازشپي  پرد
شده که بندی متون بدین معنی است که اسناد متنی موجود را به چند دسته از قبل تعریفهای استخراج شده اعمال کرد دسته

های ظيموه سوایتاریافته های متنی، دادهداده های ذیيره شده در بيشتر پایراهدادهها هستند، ظسبت دهيم.   اسناد متعلق به آن
هستند چون ظه به طور کامل غيرسایتيافته هستند و ظه به طور کامل سایتيافته هستند.  اورووریتم اظتخواو وییگوی فيلتوری، 

اسوت و در قسومت یوادگيری اورووریتم بندی در قسمت پي  پردازش مورد استفاده قرار گرفته جهت کاه  پيچيدگی دسته
 یادگيری بيز ساده، دریت تصميم و ماشين بردار پشتيبان جهت ارزیابی و بهبود کارایی استفاده ظموده ایم. 

   
 متن کاوی، داده کاوی، درخت تصمیم، بیزساده، یادگیری ماشینکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه. 1

 یبنددسوته .اسوت یافته یایهیواهميت  یودکار یبنددسته اوکتروظيکی، اداسن به دسترسی روزافزون رشد به توجه با امروزه
. در طول ساويان باشدیم شدهنييتع پي  از مجموعه یک طبيعی برمبنای زبان متون ی موضوعیگذاربرچسب عمل متون به

، امکان یودکارسازی این توجهقابلاست. ظکته  شدهمطرحهای مختلفی برای این کار های مختلف و با ظررشبندیایير، طبقه
 یودکوار یبنددسوته سيسوتمی بورای وجود اطالعات، حجم روزافزون افزای  با .]9[ی متون جدید استبه ازاها بندیطبقه

ی موجوود و ظيوز کواومتندر این پیوه  سعی یواهد شد بوا اسوتفاده از شويوه کوار  رونیازا. رسدیم ظرر به ضروری متون
ی یودکار متون فارسی ارائه شود  تا بتوان در بنددستهیی مناسب برای کار آاشين، یک مدل با دقت و ی یادگيری مهاکيتکن
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 پیوهشوی و عالیق مطاوعاتی یودکار وو، یادگيری صفحات یبنددسته اسناد، بایراظی در متون یبنددستهمواردی همچون 

( فراینود کلوی اسوتخراج 1شوکل  از آن اسوتفاده کرد. يرهغ و محتوا اساس بر اوکتروظيکی پست کردن یودکار فيلتر کاربران،
 .]11[دهدیداظ  از متن را ظشان م

 

 

 ]1[ (: فرایند استخراج دانش از متن1شکل )

 بندی متونمسئله دسته .1

 اشيمب داشته )} = D) , … ,() , … ,({(متون  از ایمجموعه کهیدرصورت           

ام iام متن kکلمه  باشد،  مجموعه ام اینiمتن   ] = ,…,[و  متون تعداد n کهیطوربه

 یهادسته مجموعه }=C{ کهیطوربه Cاست  یعنی  متعلق آن به متن که ایدسته به باشد و 
 کهیظحوبه است fای رابطه تابع یک استنتاج متون، بندیدر دسته هدف کند؛ باشد( اشاره سيستم در شدهفیتعر  يپ از

)= f( .جفت هر برای 1 بووی مقدار یک تعيين متون بندیدسته ترکامل صورتبه یا باشدD*C >, < ،
 بياظرر این مطلب است کهمقدار باشد.می شدهنييتع  يپ از هایدسته مجموعهو متون از ایمجموعه که  ییدرجا

 دست به نجایادر  هدف دهد.می ظشان را دسته  به تعلق متن  عدم ظيز Fمقدار  و دارد تعلق دسته  به متن 

 .]9-11[باشدمی :D*C{T, F}تابع  تخمين آوردن

 بندی متونکاربردهای دسته .2

. ]2[ تووان بوه ایون مووارد اشواره ظموودکوه ازجملوه آن می تواظد داشته باشدبندی متون کاربردهای فراواظی میدسته        
 طریوق از ایمتوون چندرسواظه بندیدسوته اسوت، گفتوار تشوخي  و متوون بندیدسوته از که ترکيبی گفتاری بندیدسته

 هواآن زبوان کوه متووظی بورای زبوان موردبحو،، تشوخي  یوا متون ظامشخ  برای ظویسنده متنی، تشخي  هایعنوان

 و عالیق مطاوعواتی یودکار وو، یادگيری صفحات بندیدسته اسناد، متن، بایراظی جنس یودکار است، تشخي  ظامشخ 
 .غيره محتوا و اساس بر اوکتروظيکی پست کردن یودکار فيلتر اربران،ک پیوهشی
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 مروری بر کارهای پیشین .3

دادظد کوه  ارائهها در مقياس بزرگ داده بندی برای مجموعهداظه دیباد مؤثریک اوروریتم اظتخاو وییگی ظاهموار ] 3[در مرجع
کنود و های کوچوک مختلوف را اظتخواو مویاوروریتم ابتدا داظه ، اینشده استدادهمجموعه داده در مقياس بزرگ  کیآندر 

 کند.می برآوردسپس بر روی هر داظه کوچک، ميزان کاه  را از مجموعه داده اصلی 
 از ردومو هواونيوليمبورای  کهاظد ی ارائه دادهیگیو اظتخاو تمیاورور و یتکامل همزمانطور به دیجد ظموظه کی ] 4[در مرجع 
ه غلبو و مياصول تقسوی اسوت، ساماظده با همراه غلبه و ميتقس اساس اصل بر شنهاديپ نیاپذیر است. قياسم ییگیو هزاران

 تواظودیم واسوت  اجراقابولی راحتبه یموازهای طيمح شود. همچنين این روش درمی ییط زمان در تمیاورورموجب اجرای 
 .کند کار حافره درمجموعه داده  کل یبارگذار بدون

 از بسوياری تواظودمی ، کوهشوده اسوتارائهوییگوی  اظتخواو در متقابول اطالعات مورد در کلی معيار تابع یک ] 5[در مرجع 
 در متقابول سونتی، اطالعوات یگرهااظتخاو کند. در ظزدیک یکدیرر به های پيشين رااوروریتم در اطالعاتی هایگيریاظدازه
 هودف مشکل، نیا با مقابله یبراها باشد. وییگی ميان ارتباط دهندهظشان قاًيدق تواظدشوظد که ظمیمی برآورد ظموظه فضای کل
 بودون مووارد در تنهوا کوه اسوت، ایوپو متقابل اطالعات اساس بر دیجد ییگیو اظتخاو تمیاورور کی شنهاديپ مقاوه نیا دوم

 .شده استزده نيتخم برچسب
 دراظود. بوا توجوه بوه اینکوه شوده را ارائوه دادهبنودیقهطب وییگوی اظتخاو برای بيزی ظرارت مهيظ روش یک ] 6[در مرجع 

 آوردن دسوت بوه اموا ،اسوت آسوانمعمووًً چسوب هوای بودون برظموظوهکوردن  افتیدر ،یواقع یايدظ یکاربرد یهابرظامه
 در، شومندارز شودهیبندطبقه اطالعاتاز  باوقوه یهازباوه به منجر امر نیااست،  گرانها ظموظهبه  مربوط، قيدق یهابرچسب
 اظتخواو در مشوکلرا  برچسوب فاقد یهاظموظهاین روش  جهيدرظتشوظد. شود که دور ریخته میمی برچسب ی بدونهاظموظه

 .کند، حل میشدهیبندطبقه یهاییگیو
اسناد برای  ازيموردظمتن را ارائه دادظد، که مشکل فضای  بندیطبقه برای یادومرحله وییگی اظتخاو روش یک] 7[ در مرجع

بندی از کند و کارش به این صورت است که برای باً رفتن دقت و کارایی طبقهبا ابعاد باً را برای ظشان دادن اسناد، حل می
اصوطالحات  کواه  بورای جدیود وییگوی اظتخواو روش اول، یک مرحله کند که دری استفاده میادومرحلهاظتخاو وییگی 

ظهوان  سوازی، معنواییظمایه روش اسواس واژگان، بر جدید، بين معنایی فضای وم یککند و در مرحله دمی اعمال تياهمکم
 کند.ایجاد می

 روش انجام تحقیق: .3

ی یودکار متون فارسی ابتدا روش های پوي  پوردازش اظجوام گردیوده اسوت و ار بنددستهبرای ارائه یک مدل برای          
دقيوق داده هوا بوا  ليوتحلهیوتجزداده یواهد شد، استفاده می شود. با روش اظتخاو وییگی بهره اطالعات که در زیر توضيح 

 ی پيشين را پوش  دهد. هاروشکه بتواظد ظقاط ضعف  شودیمارزش، روش جدیدی ارائه 
     

 (:IGانتخاب ويژگی با روش بهره اطالعات ) .3.1

ها مورد استفاده قرارگرفته و ظتوای  پیوه باشد که در بسياری از ها میترین روشاین روش یکی از پرکاربردترین و محبوو 
های ایير، سودمندی اطالعات به عنوان معياری برای ميزان سودمندی واژه در زمينوه یوادگيری مطلوبی داشته است. در سال

های اطالعاتی را برای پيشرویی دسته، با کار بر روی وجود و عودم وجودیوک ماشين مطرح شده است. این معيار تعدادی قلم
آورد. به عبارتی در این روش ميزان سودمندی یک حمله در دیتاست تعداد حمالتوی اسوت حمله در یک دیتاست به دست می
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( مربووط بوه ایون روش 1آید. رابطوه  که برای پيشرویی دسته، با توجه به وجود یا عدم وجود حمله دردیتا ست به دست می
 .]13[باشد می

 
هوا از توان بهره اطالعاتی را برای هر واژه محاسبه ظمود. حمالتی که بهره اطالعواتی آنبا داشتن یک مجموعه آموزشی، می

هوای شورطی از شوظد. طبق تعریف محاسوبه شوامل تخمينوی از احتمالیک حد آستاظه کمتر است از فضای وییگی حذف می
 کننده واژه و محاسبات آظتروپی است.دسته تعيين

 های یادگيری ماشين زیر استفاده می ظمایيم.در مرحله یادگيری از اوروریتم 

   Naïve Bayes الگوريتم .3.2

، بيز ساده است. این روش به دًیل متعددی اهميت دارد. اینکه ]1[بندیشده در زمينه دستههای مطرحیکی دیرر از اوروریتم
تووان از آن ارد. بودین معنوی کوه میهای تخمين پارامتر تکرارشوظده پيچيده ظدسایت آن بسيار ساده است و ظيازی به برظامه

بندی هوا در زمينوه دسوتهترین اوروریتمهای بسيار وسيع ظيز استفاده ظمود. ایون اورووریتم یکوی از سوریعبرای مجموعه داده
 باشد.می

 

  Multinominal Naive Bayes الگوريتم .3.3

توزیع های واژه ای در اسوناد از طریوق مودل  وظيفه کالسه بندی متنی را می توان از یک دیدگاه یادگيری بيزین داظست که
پارامتری یاصی بوجود آمده و پارامترها می تواظند از طریق داده های یادگيری محاسبه گردظد. با شناسوایی کاوش( مجموعوه 

مائيم. داده یادگيری ما می تواظيم همه فراواظی های مورد ظياز را بدست آورده و سپس احتمال های شرطی متناظر را محاسبه ظ
این است که پي  بينی ها را با راظدمان باً اظجام می دهد. بنابراین برای اظجام پي  بينوی هوا  MNBیکی از مزایای مدل 

MNB  تنها ظيازمند جستجو ميان واژه های دارای شمارگان صفر می باشد. بطور متداول در کنار ظمای  تکرار کم واژه های
س دیرر کالسه بندها ماظند شبکه ها بایستی ظيازمند جسوتجو در ميوان هموه واژگوان در متنی بکار گرفته می شود. بطور عک

مجموعه یادگيری می باشند. از این رو که در کالسه بندی متنی اظدازه واژگان اغلب یيلی بزرگتور از طوول سوند موی باشود. 
 .]12[یاظواده بيز اظجام دهد  می تواظد پي  بينی ها را سریع تر از کالسه بندهای دیرر  به جز MNBاوروریتم 

 Complement Naive Bayes الگوريتم  .3.4

هوای حسواس  ( ضعف طبقه بندی بيز ساده را  با پارامترهایی از داده هوا در تموام دسوتهCNBدسته بندی بيز ساده مکمل 
 .]12[بهبود می بخشد

 

 درخت تصمیم      .3.5

ها هم در متغيرها و هم سوایز مجموعوه آمووزش کاوی هستند. این اوروریتمگيری ابزار استاظداردی در دادههای تصميمدریت
که تنها بوه تعوداد  است نیای کاومتنگيری برای ی تصميمهادریتهستند. یکی از مشکالت  1ریپذاسيمقسریع و همچنين 

 . ]14[ها وابسته استکمی از ترم
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   (SVM) ار پشتیبانماشین برد .3.6

ایون روش از جملوه .کننوداسوتفاده می رگرسويون و بنودیطبقه اسوت کوه از آن بورای یادگيری باظرارت هاییکی از روش
بنودی از تر بورای طبقههوای قودیمیهای ایيور کوارایی یووبی ظسوبت بوه روشهای ظسبتاً جدیدی است کوه در سوالروش
اسوت و  هوابندی یطی دادهدسته SVM کنندة بندیدسته ظشان داده است. مبنای کاری پرسپترون های عصبیشبکه جمله

کنيم یطی را اظتخاو کنيم کوه حاشويه اطمينوان بيشوتری داشوته باشود. حول معادوو  پيودا ها سعی میدر تقسيم یطی داده
دار هسوتند ای در حول مسوائل محودودیتهای شنایته شدهکه روش QP هایها به وسيله روشبرای داده یط بهينه کردن

   .]15[گيردورت میص
 نتایح .4

 .شودیمدر این قسمت سه روش از یاظواده بيز ساده، یک روش دریت تصميم و یک روش ماشين بردار پشتيبان بررسی 

 (   ارزیابی کارایی روشها در این پیوه 1جدول 

 هادادهمجموعه  NBخطای  CNBخطای  MNBخطای  DTخطای  SVMخطای 

70.12 69.20 85.41 75.19 25.70  ویژگی 100 

 ویژگی 500 72.28 73.27 86.10 70.17 72.18

 ویژگی 1000 75.14 78.11 88.35 75.10 76.58

 ویژگی 2000 73.54 66.12 79.36 69.47 74.28

 ویژگی 4000 60.45 68.58 75.17 68.16 71.28

 

 (: ارزیابی یطای روشها در این پیوه  2جدول 

 هادادهمجموعه  NBخطای  CNBخطای  MNBخطای  DTخطای  SVMخطای 

 ویژگی 100 29.75 24.81 14.59 30.80 29.88

 ویژگی 500 27.72 26.73 13.90 29.83 27.82

 ویژگی 1000 24.86 21.89 11.65 24.90 23.42

 ویژگی 2000 26.46 33.88 20.64 30.53 25.72

 ویژگی4000 39.55 31.42 24.83 31.84 28.72

 

وییگی بيشترین  1000که ميزان  دهدیماست. ظتای   ظشان  شدهیابیارزمجموعه داده  5در  Naïve Bayesظتای  با روش 
درصود یطوای  24.86و ميوزان  درصود  75.14دارد. کوه بوا کوارایی  هادادهکارایی را در این روش ظسبت به دیرر مجموعه 

برداشوت ظموود کوه بوا  گوظهنیاو مشاهدات،  ها یاآزمطبق  توانیمظيستند ووی  قبولقابل. این ظتای  رادار استی بنددسته
ی دیرور از یواظواده بيوز را آزموای  هاتمیاورورهای بعدی  روش در. وذا ابدییم  یافزای مفيد ميزان دقت هاییگیوافزای  
 ظمودیم.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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کوی از آزموای  ظموودیم.  ایون اورووریتم ی Complementبوه ظوام  Naïve Bayesی هواتمیاورورظتای  را با یکی از 
کوه  دهودیمواست. ظتوای   ظشوان  شدهیابیارزمجموعه داده  5است که در  Naïve Bayes افتهیبهبودی جدید و هاظسخه
درصود بيشوترین  78.11دارد. کوه بوا کوارایی  هادادهی مجموعه مابقوییگی بيشترین کارایی را در این روش ظسبت به  1000

کوارایی بهتور و  Naïve Bayesبوه روش  ظسوبت. ایون روش رادار اسوتی بنددستهدرصد یطای  21.89کارایی و ميزان 
 ی کمتری از آن را دارد.بنددستههمچنين ظرخ یطای 

آزمای  ظموودیم.  ایون اورووریتم یکوی  Mulltinomailبه ظام  Naïve Bayesی هاتمیاورورظتای  را با  یکی دیرر از 
 دهدیماست. ظتای   ظشان  شدهیابیارزمجموعه داده  5ت که در اس Naïve Bayes افتهیبهبودی جدید و هاظسخهدیرر از 

بيشوترین درصد  88.35 کاراییها دارد. که با ی مجموعه دادهمابقوییگی بيشترین کارایی را در این روش ظسبت به  1000که 
بوه  ظسوبتیون روش ی را ظسبت بوه دو اورووریتم بواً داراسوت. ابنددستهدرصد که کمترین یطای  11.65کارایی و ميزان 

 کارایی بهتری دارد.complement و Naïve Bayesی  هاروش
وییگوی بيشوترین  1000کوه  دهودیمواست. ظتای   ظشان  شدهیابیارزمجموعه داده  5در  J48ظتای  با روش دریت تصميم 

درصود یطوای  24.90درصود و ميوزان  75.10دارد. کوه بوا دقوت  هوادادهکارایی را در این روش ظسبت به دیرور مجموعوه 
دارد اموا طبوق  Naïve Bayes . در اکثر مقاًت روش دریت تصميم کارایی ظسبتاً بهتری بوه روشرادار استی بنددسته
 کارایی بهتر از روش دریت تصميم شده است. Naïve Bayesشده  روزبهی جدید و هاظسخهی ما در ها یآزما

وییگوی بيشوترین  1000کوه  دهودیماست. ظتای   ظشان  شدهیابیارزداده  مجموعه 5ظتای  با روش ماشين بردار پشتيبان در 
درصد کمتورین یطوای  23.42درصد و ميزان  76.58دارد. که با دقت  هادادهکارایی را در این روش ظسبت به دیرر مجموعه 

 . دار است رامنفرد  شده یآزما هاروشتمامی  نيرابی بنددسته
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 هاروش:مقایسه 1نمودار 

بواًترین  mulltinomail ی منفرد اورووریتمهاروشدر مقایسه با  شودیمی مشاهده طورکلبه( 1که در ظمودار  گوظههمان
کارایی بهتری دارد. در مقایسه با سوه روش ذکور شوده، اورووریتم هوا ظتوای   complement کارایی را دارد  و بعد از آن 

 دارظد. ظزدیکی به هم 
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 نتیجه گیری: .5

 اسوت. شودهلیمهوم تبد یبوه امور یمتن یهاداده یبنددسته ،یبه منابع متن یحجم روزافزون دسترس  یبا توجه به افزا    
مسأوه اظتخاو وییگی ظاشی  است. یريادگی تمیو اورور ی پي  پردازشدو بخ  اصل یمتون دارا یبندستهد ندیفرا یطورکلبه

هوا هوا از مجموعوه دادهها است، به وسيله حذف ایون وییگویهای ظامربوط و اضافی در مجموعه دادهیگیاز زیادی ظویز و وی
ترین زیرمجموعه از اظتخاو وییگی پيدا کردن کوچککند. هدفگيری افزای  پيدا میهای یادگيری به طور چشمکارائی مدل
ه اظتخواو وییگوی در یيلوی از مسوائل یوادگيری ماشوين، گویاظه است. مسوأوهای ورودی با بيشترین یاصيت پي از وییگی

-های اظتخاو وییگی معنای اصلی وییگیهای کاه  ابعاد، روششناسایی اورو و پردازش سيرنال وجود دارد. بریالف روش

د و پوردازش ها هستنهایی که شامل تعداد بسيار زیادی از وییگیها در پایراه دادهکنند. این روشها را بعد از کاه  حفظ می
های بندی متن است. روشکنند، کاربرد زیادی دارظد. یک ظموظه از کاربرد اظتخاو وییگی در پردازش متن و طبقهرا مشکل می

هایی ها اکثراً آن وییگیشوظد، براساس این روشهای کوچک و معمووی ظيز استفاده میاظتخاو وییگی همچنين در پایراه داده
وییگوی بوه دويول کوارا  4000وییگوی از  1000وی بيشترین اطالعات مفيد هستند. در این تحقيق به شوظد که حااظتخاو می

 بودن، اظتخاو گردید. 
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