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دسته بندی متن کاوی جهت  ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های

 بهبود طبقه بندی متون فارسی 
 
 

 3 نیپرو دیحم ،2فرهاد راد، 1 1غزاله برون

 اسوجیواحد  ینرم افزار، دانشگاه آزاد اسالم-وتریکامپ یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 اسوجیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه -2

 واحد بهبهان یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه -3

 

 

  خالصه
 

ديگر  درصد از دانش ما به صورت متن، مستندات و 08اطالعات باعث قدرت است و دانش قدرتمند تر. اکنون بيشتر از 

دسته بندي خودکار متون بطور کلي به دو بخش اصلي انتخاب  .هاي رسانه اي نظير ويديو و صدا نگهداري مي شود صورت

ويژگي و الگوريتم يادگيري تقسيم مي شود که در اين زمينه روش هاي متنوعي ارائه شده است. هدف در اين روش ها و 

 شيپ يموجود برا هاي ابتدا روش مقاله نيدر ا کارآيي مطلوب مي باشد. تکنيک ها باالبردن دقت دسته بندي و رسيدن به

 يرو اي سهيقاو م يابيروابط شرح داده شده و سپس ارز افتني هاي استخراج اطالعات، روش ،يپردازش کردن، رده بند
و  بانيشتيبردار پ نيماش تمياز الگور يبيکه ترک يشنهاديپ تميالگور شده صورت گرفته است. در ادامه انيب هاي روش

 49.49با دقت  يشنهاديپ تميدهد الگور ينشان م جياست. نتا دهيباشد ارائه گرد يازدحام ذرات م يساز نهيبه تميالگور

 .مي باشد موجود يدر روش ها تميالگور نيکارآ تر
 ديچا نگ،ي، بگ بانيبردار پشت ني، ماش زيب م،يدرخت تصم ،يمتن کاوکلمات کلیدی: 

 
 
 مقدمه   .1

کاوي، در تکنولوژي هاي متفاوتي ريشه دارد و از اينرو اين تعجب انگيز نيست که تعاريف زيادي نيزز بزراي آن وجزود  متن

 ن مفاهيم و روشزهاي موجزود در دادهکاوي بودند مي خواستند که هما دارد. افرادي که داراي پيشينه کار در زمينه ي داده

تعاريف شان نيز منطبق بزر همزين زمينزه بزود. امزا کسزاني کزه از جامعزه ي زبزان دانزان کاوي را بر متون اعمال کنند و 

محاسباتي آمده بودند، قصد داشتند که اين توانايي را به کامپيوتر بدهند که بتوانند متن را بفهمند و اين غايت چيزي است 

 .[1]کاوي مورد انتظار است که از متن

                                                 
1 Corresponding author:  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج 
Email: ghazalehbroon@gmail.com 
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شزده  يدادگان طراح گاهياز پا افتهيکار با دادگان ساختار يبرا يابزار داده کاو نکهيا است؛ مگر يداده کاو هيشب ،يمتن کاو

ها، اسناد مزتن کامزل و  ليميمانند: ا افتهيساختار مهين اي افتهيممکن است به مجموعه دادگان ساختارن ياست؛ اما متن کاو

 . [1]اعمال شود زي.ام.ال نيمدارک اچ.ت
ابزاري براي جستجو کردن اطالعات ارزشزمند در مقزدار زيزادي داده در نظزر کاوي را به عنوان داده [3]برخي نويسندگان 

شود. مثال پايگاه داده، يزادگيري ماشزين و آمزاري. پايگزاه هاي گوناگوني از تحقيق مطرح ميگيرند. داده کاوي در ناحيهمي

گيري ماشين، يک ناحيه هوش مصنوعي اسزت کزه بزا ها ضروري هستند. يادها براي تحليل کردن حجم زيادي از دادهداده

هزا دهنزد. تمرکزز  ايزن روشرا به کامپيوترها مي 1ايهاي دادههايي امکان يادگيري به وسيله تحليل مجموعهايجاد تکنيک

ري آمزاري هاي تجربي سر و کار دارد. پايه آن تئواش در رياضيات است و با آناليز دادهروي داده سمبوليک است. آماري پايه

هزاي آمزاري در شوند. امروزه بسياري از روشبه وسيله تئوري احتمال مدل مي 3و شانس 2است. در اين تئوري عدم قطعيت

 شوند.استفاده مي KDDفيلد 

هزاي بازيزابي توان گفت که مزتن کزاوي از تکنيزکبيان شد. مي [4]متن کاوي يا کشف دانش از متن براي اولين بار در    

هزا و متزدهاي هزا را بزه الگزوريتمکند و آناستفاده مي  9استخراج اطالعات همچنين پردازش کردن زبان طبيعي اطالعات،

KDD ،کنندکاوي، يادگيري ماشين و آماري مرتبط ميداده  . 

 ل متن.فرايند متن کاوي، شامل سه مرحله است که عبارت اند از: آماده سازي، پردازش و تحلي

اين مرحله، انتخاب، پاکسازي و پردازش مقدماتي متن را شامل مي شود. در اين مرحله، پايگاه هزا يزا : آماده سازي متن -1

منابعي که قرار است متن کاوي بر روي آنان انجام پذيرد، انتخاب مي شوند که معموالً اين کار، با راهنمايي يزک متخصز  

متن، از قبيل شناسايي جملزه  پزاراگراف و برچسزب گزذاري  انساني و يا نرم افزار مناسب انجام مي شود. پردازش مقدماتي

 د.نقش کلمه، در اين مرحله صورت مي پذير

اين مرحله، شامل استفاده از الگوريتم داده کاوي به منظور پردازش داده هاي آماده سازي شده و فشرده  : پردازش متن -2

است. در اين فرايند، با اسزتفاده از يزک نظزام پزردازش زبزان سازي و انتقال آن به منظور شناسايي قطعات پنهان اطالعات 

طبيعي، مشخصات استاندارد و گوناگون موجوديت ها )افراد، شرکت ها، سازمان ها و...( شناسايي مي شود، رابطزه مفهزومي 

تزاري  بين آنها مشخ  مي شود و حتي قالب هاي خاص مورد عالقه نيز معرفي مي گردند. طبقه بندي شرکت کننزدگان، 

ها و نتايج، و جداول موجوديت ها و روابط استخراج شده، ويژگي هاي معناداري نظير: درخت هزاي تصزميم گيزري، شزبکه 

 د.هاي خنثا، قوانين وابستگي يا الگوريتم هاي ژنتيک، براي الگوريتم ها و فنون استاندارد تهيه مي کن

 پذيرفتزه صزورت دانش کشف آيا  ار مي گيرد تا مشخ  شود کهدر اين مرحله، برون داد مورد ارزيابي قر :تحليل متن -3

 تحويزل مختلفزي فنزون به شده استخراج متن  داده ها، الگوريتم اجراي با. خير يا دارد اهميت شده کشف دانش آيا و است

پيوند يا مصورسزازي فزراهم مزي  کشف ابزار طريق از را شده استخراج اطالعات از مستقيم استفاده امکان که شود مي داده

 د.کنن

اين سه مرحله، بايد به روشي انديشمندانه صورت پذيرد؛ به طوري که به اهداف يک فرايند خاص مزتن کزاوي، محزدوديت 

هاي داده ها متن استخراج شده، و نقاط قوت و ضعف الگوريتم مورد نظر توجه کافي واقع گردد. شواهد نشان داده است کزه 

                                                 
1 Data sets 
2 uncertainty 
3 Randomness 
4 Natural language processing (NLP) 
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مالحظات اعمال شود، هم اطالعات مربوط و هم اطالعات غيرمربوط کشف خواهد شد و در اين صورت است که چنانچه اين 

نتايج غيرمنتظره اي به وقوع خواهد پيوست و اين همان هدف متن کزاوي، داده کزاوي و همزه انزواع کشزف دانزش از داده 

 .شاهده نمودم 1فرايند کشف و مديريت دانش را مي توان در شکل همچنين [ 5]هاست

 

 [6]: فرایند مدیریت دانش1شکل 

 سوابق تحقیق .2

 کيزنشده بزه  يدسته بند يمتن عبارت است از انتساب سندها يداده شده به طور خالصه دسته بند حاتيباتوجه به توض

کزار مطزرح  نيزا يبزرا يمتفزاوت يمختلف وبا نگرش ها قاتيتحق ر،ياخ انيشده، در طول سال فيتعر شيچند دسته از پ اي

تزوان  يارائه شده م يارائه شده است. از جمله روش ها يتلفمخ يشده است. در ارتباط با موضوع پژوهش تاکنون روش ها

بزر  يمتزون مبتنز ي، دسزته بنزد[7]نشزده بزا اسزتخراج اطالعزات يسزازمانده يبر داده هزا يمتون مبتن يبه دسته بند

 تميمتون با استفاده از الگور ي، دسته بندSVM[9]  با تمتفاو يبند شنيمتون با استفاده از پارت ي، دسته بند[8]يژگيو
KNN[11]افتهي، روش بهبود KNN افتهي، روش بهبود [11]متقاطع قيتصد يساز نهياستفاده از به با  KNNبر  يمبتن

متن با اسزتفاده  يروش دسته بند ،[11]مورچگان يبا استفاده از مفهوم کلونKNN  افتهي ، روش بهبود[11]يخوشه بند

 عيزتوز  ياز خوشزه بنزد فادهمتن با اسزت يدسته بند،[15]ياز هوش مصنوع يدسته بند ،[11]يوابستگ نياز مفهوم قوان

 متون يدر دسته بند يعصب ي، استفاده از شبکه ها يمتن با استفاده از داده کاو ي، دسته بند[16]يريادگيشده و منطق 

 نيو همچنز يداده کزاو يهزا متيو الگزور [17]هزا کيزمتفاوت بودن تکن متون يبنددر دسته  SVM استفاده از روش با

استخراج شزده مزورد  يها يژگيمتون بر طبق و يها و دسته بند يژگيباشد که جهت استخراج و يم ييها کيتکن بيترک

  .استفاده قرار گرفته اند
قزرار داد. در  يريادگيز تميو الگزور يژگزيتوان در دو دسته انتخزاب و يرا م نهيزم نيانجام شده در ا قاتيتحق يطور کل به

 .رنديگ يقرار م يمورد بررس يريادگي يها تميو الگور يژگيانتخاب و نهيانجام شده در زم قاتيادامه تحق

 

 روش های انتخاب ویژگی 1.2

توجه به اينکه تعزداد ويژگزي هزا در مزتن  اين مرحله به انتخاب زير مجموعه اي از ويژگي هاي متن )کلمات( اشاره دارد. با

بسيار زياد مي باشد و اين امر در کاهش کارايي دسته بندي تاثير زيادي خواهد داشت، در مرحله انتخاب ويژگزي سزعي بزر 

اين است که از بين ويژگي هاي موجود مهم ترين و اساسي ترين  ويژگي هايي که به افزايش کارايي دسته بندي کمک مي 

 .[18]تخاب شوند. با حذف ويژگي هاي غير مرتبط و غيرقابل تمايز، کارايي دسته بندي مي تواند افزايش يابدکنند ان

 .در دسته بندي متن، انتخاب ويژگي يک استراتژي است که با استفاده از آن بتوان کارايي و دقت دسته بندي را باال برد
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، اطالعات متقابزل  و قزدرت  ياطالعات ، مربع کا يبسامد سند ، بهره  يلتريف يژگيپنج روش انتخاب و بياز ترک [7] رد

ها در نظر گرفته شده اند. در  يژگيو نيحاصل شده به عنوان بهتر يها يژگيبردار و بيواژه  استفاده شده است. پس از ترک

 ياست که در فضا يمعن نيبد ازيامت بيرتبه ها استفاده شده است. ترک بيو ترک ازهايامت بياز دو روش ترک بيمرحله ترک

رتبه  بي. در ترکميده ازيامت يژگي، به و يژگيانتخاب و ينرمال شده ، روش ها يازدهيتوابع امت بيبا استفاده از ترک يژگيو

 ديزجد بيزشود. پس از مشزخ  شزدن ترت يم يازدهيامت يژگيانتخاب و يروش ها يبا توجه به توابع رتبه بند يژگيها و

بهتزر  ييبدسزت آمزده کزارا جيشوند. نتزا يم ييشناسا نهيبه يها يژگيبه عنوان و ازيامت نيبا باالتر يها يژگيها، و يژگيو

 .دهد ينشان م ازهايامت بيرتبه ها را نسبت به روش ترک بيروش ترک
 يپواسزون بزرا عيزاز درجه انحزراف توز سندگانيارائه داده اند. نو ديجد يژگيروش انتخاب و کي [8]در مرجع سندگانينو

روش انتخاب  کي [9] در سندگانيمتون، نو يدسته بند ييکار شيبهره گر فته اند. در جهت افزا ديمف يها يژگيانتخاب و

مورچه  يمورچه ها از مشاهده رفتار واقع يکلون تميمورچه ها  ارائه داده اند. الگور يکلون يساز نهيرا با استفاده از به يژگيو

 ميها ترسز يژگيگراف کامل از و کيکار ابتدا  نيا يغذا الهام گرفته شده است. برا يبرا  ريمس نيکوتاه تر يها در جستجو

شامل چند مرحله است. مرحله اول مربوط بزه مقزدار  تميالگور نيشود. ا يم جاستخرا نهيمجموعه به ريشود و سپس ز يم

حزداکثر  نيزيو تع يژگزيفرومون در ارتباط با هر و يشدت وابستگ ميمورچه ها ، تنظ تيجمع نييشامل تع هياول يها يده

 يمز يابيزانتخاب شده ارز رمجموعهيمورچه ها است. در مرحله سوم ز يابيراه حل و ارز ديتکرار است. مرحله دوم شامل تول

حله ششم مورچزه شودو در مر يفرومون به روز م زانيشود. د مرحله پنجم م يم يتوقف بررس اريشود. در مرحله چهارم مع

 تيزباشد. در نها دهيتکرار رس مميکه به اندازه ماکز يشود تا زمان يشوند. سپس به مرحله دوم پرش م يم ديتول ديجد يها

، بهزره اطالعزات و   کيزژنت يهزا تميبا الگور سندگانينو يشنهاديپ تمي. الگورديآ يبه دست م  نهيمک يژگيمجموعه و ريز

روش ارائزه شزده را بزا  يبه دسزت آمزده برتزر جيشده است . نتا سهيمقا 21540-نرزيمجموعه داده رو يو بر رو يمربع کا

 .دهد يفوق نشان م يها تميالگور
اسزتفاده شزده اسزت.  يو پوششز يلتزريف يژگزيدو روش انتخاب و ياياز مزا يدگيچيدر جهت کم کردن پ[11] مرجع در

را بزا اسزتفاده از روش بهزره اطالعزات انجزام داده و  يژگيابتدا انتخاب و يلتريف يها کيتکن يدگيچيباتوجه به کم بودن پ

 يپوششز يهزا کيزبهتزر تکن جهيرا حذف کرده اند. سپس در مرحله بعد با توجه به نت تيکم اهم يها يژگيبخش عمده و

 تميالگزور يجوبهزره اطالعزات، بزا دو روش جسزت لهياستخراج شده بوس يها يژگيو نياز ب ،يلتريف يها کينسبت به تکن

انجام شزده  يها سهيها را استخراج نموده اند. مقا يژگياز و رمجموعهيز نيبهتر  ياصل يمولفه ها ليتحل تميو الگور کيژنت

 يبهتزر جزهيو بهره اطالعات نت کيژنت تميالگور بيدهد که ترک ينشان مF1اري، و مع يدقت ، فراخوان يارهايبا توجه به مع

 يحتز ايزنسزبتا مشزابه و  جزهينت ياصزل يمولفه ها ليبهره اطالعات و تحل بيداردو ترک يينسبت به بهره اطالعات به تنها

 .دهد يم ييبه تنها اتنسبت به بهره اطالع يتر فيضع
 کيز [11]بسزامد سزند هسزتند، در مرجزع  ايزبر بسامد واژه   يعموما مبتن  يژگيو  يانتخاب يها کيمتر نکهيبه ا باتوجه
 نيزمتن صورت گرفته اسزت. در ا يبر بسامد واژه و بسامد سند در دسته بند يمبتن يژگيو يانتخاب يکهايمتر نيب سهيمقا

منظزور دو  نيا ياستفاده شود. برا يژگيدهد، درتابع انتخاب و يکه بسامد واژه ارائه م يشده است اطالعات مهم يمقاله سع

 ترزيمجموعه د اده رو يها بر رو يابيشده اند. ارز ي( بررسDPM)  زيدرت تماق اريومع  ينيشاخ  ج يژگيروش انتخاب و

در تعزداد  ييکزارا شيباعزث افززا واژهبزر بسزامد  يمبتن يها کيدهد که ساتفاده از متر يصورت گرفته و نشان م21540-

انتخزاب شزده بهتزر  يهزا يژگزيو شيبر بسامد سند در صورت افزا يمبتن يها کيمتر نيشود. همچن يکم م يها يژگيو

 کند.  يعمل م
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 الگوریتم های یادگیری 2.2

همان طور که در بخش هاي قبل مطرح شد، مي توان گفت که در اين مرحله دسته بندها از روي متن هاي پيش پزردازش 

ادامزه بزه شده اقدام به يادگيري مي کنند. تحقيقات گسترده اي در زمينه الگوريتم هاي يادگيري انجام شده اسزت کزه در 

 .[19]برخي از آنها اشاراه خواهد شد
کار مي کند. بيشتر به حوزه بازيابي اطالعات متعلق است و تطبيق آن با يادگيري  1که بر اساس مشابهت Rocchioروش 

. کميته هاي  دسته بندي نيز به اشزکال متفزاوتي در دسزته [11]ماشين است. يادگيري در اين روش بسيار انجام مي شود

 , Rocchioيک مدل ترکيبي با استفاده از ترکيبي از الگوريتم هزاي  [11]متون مورد استفاده قرار گرفته اند. در  بندي

Naïve Bayes , K-NN هر سه باهم و به صورت دودويي استفاده شده است و آراء آن ها بزا اسزتفاده از روش ترکيزب

تا خوبي داشته اما به دليل کوچک در نظر گرفتن مجموعزه خطي وزن داده شده ، ترکيب شده است . اين روش کارايي نسب

 سند( نتايج بدست آمده ، از اطمينان کافي برخوردار نيست.148اسناد آزمايش )

آزمايش هاي گسترده اي با استفاده از مدل فشرده سازي براي دسته بندي متون با استفاده از مجموعه داده هاي  [11]در 

ين کار شامل چگونگي مقابله با وضعيتي که درآن يک سند ممکن است متعلق بزه چنزد دسزته استاندارد انجام شده است. ا

 باشد، براي انتخاب بهترين و مناسب ترين دسته صورت گرفته است.

الگوريتم ماشين بردار پشتيبان يکي از محبوب ترين  الگوريتم هاي دسته بندي مي باشد که در سزال هزاي اخيزر کزارايي 

ته است. مبناي کاري اين الگوريتم دسته بندي خطي داده ها است . در تقسيم خطزي داده هزا ، سزعي بزر نسبتا خوبي داش

انتخاب خطي است که د اراي حاشيه اطمينان بيشتري نسبت به ساير خطوط را داراست. انتخاب بهينه ترين خزط بزراي د 

حالت خطزي و [15]ر هستند، صورت گيرد. در که مربوط به حل مسائل محدوديت دا QPاده ها ، مي تواند به روش هاي 

 غير خطي اين روش آزمون شده و در حالت خطي کمي بهتر عمل کرده است.

در اين روش هزا  [16]روش هايي هستند که براي کمينه سازي استفاده مي شوند Bagging و Boostingروش هاي 

و تفزاوت اعضزاء فقزط در مجموعزه آموزشزي آن  براي تشکيل اعضاي کميته تنها از يک روش يادگيري استفاده مزي شزود

، چند دسته بند  با استفاده از يک الگوريتم يادگيري ساخته شده و به عنوان اعضاي کميتزه  Boostingهاست. در روش 

قرار داده مي شوند. در اين روش، يادگيري دسته بندها به صورت ترتيبي انجام مي گيرد زيرا دسته بنزد جديزد بزر مبنزاي 

نيز براي تشکيل کميته تنها از يزک  Baggingعملکرد دسته بندهاي ساخته شده قبلي ، آموزش داده مي شود. در روش 

روش يادگيري استفاده مي شود، اما با نمونه گيري هاي متفاوت همراه با جايگزيني  از مجموعه آموزش، چنزدين مجموعزه 

آموزش جديد به دست مي آيد که با هرکدام مي توان يک دسته بند جداگانه آموزش داده و کميته را بزه وجزود آورد. ايزن 

 در پژوهش هاي مختلف استفاده و نتيجه نسبتا خوبي نسبت به دسته بندهاي منفرد داشته اند.روش ها 

بهبود يافته براي دسته بندي متن پيشنهاد شده است. در ايزن روش مزدل دسزته بنزدي بزا KNNيک الگوريتم  [17]در 

قل فاصله براي تقسيم نمونزه هزاي استفاده از يک الگوريتم خوشه بندي ساخته مي شود که براي خوشه بندي از اصل حدا

براي دسته بندي مجموعزه  KNNمتني يادگيري به ابرکره هايي با شعاع تقريبا يکسان استفاده شده است. سپس از روش 

هاي آزمايش براساس مدل به دست آمده بهره مي برد. اين روش پيچيدگي محاسباتي را به طور قابزل مالحظزه ي کزاهش 

تواند مدل دسته بندي را به روز کند. نتايج به دست آمده حاکي از اين است که روش معرفي شده از داده و به طور پويا مي 

 مي کند. bبهتر کار SVM وKNN، NBروش هاي نظير 

( K-NNMبا رويکرد مبتني برمزدل )SVM، K-NN، K-NNترکيب هاي مختلفي از دسته بندهاي  [11 و14 ،18]در

آزمايش شزده کزه نتزايج نشزان مزي دهزد NewsGroup-20داده هاي استاندارد با استفاده از مجموعه  Rocchioو 

                                                 
1 Similarity 
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( کزه K-NNMو  SVMبهترين ترکيب )کميته(، ترکيب دو دسته بندي بوده که از نظر کارايي اولين و دمين بزوده انزد )

 است.  ترکيب بهترين دسته بند، با دسته بندي که بيشترين نزديکي را به آن دارد، بيان شده [19]علت آن در

از ترکيب دو دسته بند به طور سريالي براي دسته بندي استفاده شده است که در آن ، دسته بند اول دسته هايي  [11]در 

را براي سند جديد کانديد مي نمايد، سپس دسته بند دوم، کالس نهايي سند جديد را از بين کالس هاي کانديزد، انتخزاب 

ش و آزمايش( ارزيابي شده است. نتايج، بهبود نسبي کارايي را نشان مي دهزد کزه سند) آموز 2058مي نمايد. اين روش با 

 به دليل کم بودن تعداد اسناد، نتايج به ددست امده، از اطمينان کافي برخوردار نيست.

در مقاله خود يک الگوريتم خوشه بندي گسترش يافته براي دسزته بنزدي مزتن ارائزه داده انزد. ايزده ايزن روش  [11]در 

است که به صورت تکراري ماتريس تشابه بزين اسزناد را بزا اسزتفاده از مزاتريس شزباهت بزين کلمزات و  [11]رگرفته از ب

بالعکس ياد مي گيرد. بنابراين ، مي توان اثبات کرد که دو سند با يکديگر مشابه هستند اگر کلمات مشابه  مشزترک آن هزا 

د. نويسندگان ادعا مي کنند که الگوريتم ارائه شده براي خوشه سزند بزدو.ن )اما نه لزوما يکسان( در اسناد مشابه ديده شون

نظارت مناسب است. روش پيشنهادي نويسندگان بر روي مجموعه داده هاي مختلف متني کالسزيک تسزت شزده و نشزان 

 بهتر مي باشد. SVMداده شده است که در مقايسه با الگوريتم 

نزديک ترين همسايگي به دليل سادگي در پياده سازي يکي از رهيافت هاي پر استفاده در دسزته بنزدي مزتن  Kالگوريتم 

 Kنزديک ترين همسايگي، تعيين مقدار مناسب به عنوان پارامتر  Kمحسوب مي شود. يکي از مشکالت موجود در الگوريتم 

معموال مقزداري فزرد و بيشزتر از تعزداد  Kه باشد. پارامتر مي باشد که يتواند کارايي الزم را براي سيستم دسته بندي داشت

از نوع يادگيرنده هاي تنبل است، بدين معني که تمزامي نمونزه  KNNدسته ها در نظر گرفته مي شود. با توجه به اين که 

يابزد کزه نيز افززايش مزي  KNNپيچيدگي  Kهاي آموزشي را تا پايان زمان دسته بندي حفظ مي کند. با افزايش پارامتر 

يک روش دسته بندي ترکيبي با استفاده از دو دسته بنزد  [11]اين امر مطلوب نيست. در جهت حل اين مشکل در مرجع 

KNN  وSVM  ارائه شده است. در جهت کاهش زمان آموزش به ازاي هر دسته، ابتدا از دسته بندSVM  اسزتفاده شزده

داده شزده انزد.  KNNعنوان داده هاي آموزشي بزه دسزته بنزد  است. سپس برداري هاي پشتيبان دسته هاي مختلف ، به

براي محاسبه فاصله ميانگين مابين داده آزمون و بردار پشتيبان هر دسته، تابع فاصله اقليدسي مزورد اسزتفاده قزرار گرفتزه 

آزمون دارد. نتزايج است. تصميم نهايي بر مبناي دسته اي صورت مي گيرد که بردار پشتيبانش کم ترين فاصله را با داده ي 

 .استخراج شده نشان دهنده کارايي مناسب اين روش مي باشد

 

 روش کار. 3

روزنامزه  ي اسزتاندارد از مجموعزه داده هزا شزده  يبه اطالعات جمع آور مربوط  مقاله نيمورد استفاده در ا يداده ها

هاي علوم کامپيوتر مانند تعدادي از شاخه هاي متني ابزارهاي مهمي براي پيشبرد تحقيقات درمجموعه. باشد يم يهمشهر

هستند. مجموعه آزمايش همشهري يکزي از معتبرتزرين  3و زبانشناسي محاسباتي  2اي، زبانشناسي پيکره 1بازيابي اطالعات

و  Persian@CLEF2008المللززي هززاي معتبززر بينايززن منززابع در زبززان فارسززي اسززت. از ايززن مجموعززه در همايش

Persian@CLEF2009  بزرگتزر و  1، آخرين نسخه مجموعه اسزت کزه نسزبت بزه نسزخه 2استفاده شده است. نسخه

نرمزال بزودن  ريز. با توجه بزه غايمدوم داده ها که جامع تر بود استفاده نموده  ياز نسخه  ما مقاله نيباشد. در اتر ميجامع

مجدد شزده  يو کد گذار ي. ابتدا داده ها نرمال ساز5.3 نريدمايموجود توسط نرم افزار رپ يتايقابل خواندن د ريداده ها و غ

   گرفته شد. يل اکسل خروجيفا کيو سپس توسط نرم افزار متلب بصورت 

                                                 
1 - Information Retrieval 
2 - Corpus Linguistics 
3- Computational Linguistics 
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 ،يورزشز ،ينزوع اخبزار اعزم از اقتصزاد يمشخ  شده اند مربوط به دسته بنزد يسيانگل يستون ها که با حروف الفبا

باشد تا بتوان داده ها را  يم ريتعداد تکرار اسناد اعم از کلمه و تصاو زيا نباشند و رکورد ه يو.. م يتجار ،يآموزش ،يسرگرم

 .انتخاب شده اسزت يرکورد بصورت تصادف 218 مقاله نينمود. در ا يوارد و مدل ساز يبه نحو بهتر نريدمايدر نرم افزار رپ

به دليزل نتزايج بهتزر در سزاير تحقيقزات  gram-4 از روش شاخ  گذاري متن بصورت کلمات ساده و روش مقالهدر اين 

 .شده است انتخاب

 : نحوه ی دسته بندی متون1جدول 

A سیاسی 
B اجتماعي 
C اقتصادي 

D ورزشي 
E تکنولوژي 
F خارجي 

G حوادث 
H )متغير هدف)ارزيابي کلي از کل اخبار 

 

 گام مدل سازی 1.3

توان به مدل سزازي پرداخزت.در اولزين قزدم از مزدل سزازي مزي پس از شناخت داده ها و آماده سازي آنها ، حال مي 

بايست روش مناسب را انتخاب کرد.انتخاب روش مناسب بسيار تعيين کننده مي باشد. پارامترهاي مورد نياز مدل نيز پزس 

ي کوچکي از پروژه تعريف ها از تعيين روش مورد استفاده مشخ  مي شوند. پس از انتخاب مدل و تعيين پارامترها ، بخش

يفيت مدل ايجاد شده تضمين شود. در ايزن مرحلزه اگزر هر مرحله به دقت تست مي شود تا کشده و پس از اجرا شدن در 

ي مدل مي پردازيم و مجدد نکرد ، ابتدا به تغيير پارامترهايا کيفيت مطلوب را حاصل  مدل مورد نظر دقت الزم را نداشت و

 اگر هنوز کيفيت الزم را کسب نکرده بود ، مدل را تغيير داده و مدل جديدي مي سازيم.مدل را تست مي کنيم .

 دسته بندی متون 2.3

مهم داده ها ، فهزم  يداده ها و استخراج مدل به منظور دسته ها ليتحل يبرا اتيدو نوع عمل ينيب شيو پ يدسته بند

بکزار رفتزه و مزدل  يگسسته و طبقه ا يداده ها ليدر تحل يددسته بن يباشند . مدل ها يآنها م ندهيرفتار آ ينيب شيو پ

ممکزن  يمدل دسزته بنزد کيکنند. به عنوان مثال  يکار م وستهيپ يداده ها يبر رو شتريب يونيرگرس اي ينيب شيپ يها

 يکزه مزدل هزا يخطر و پر خطر ، به کار رود در حزال يب يها بانک به دو طبقه وام يکردن وام ها يدسته بند ياست برا

براسزاس  انيمشزتر يهزا نزهيمخزارج و هز ينزيب شيدر پز يکسب کار خزاص ، سزع نيبه کار گرفته شده در ا ينيب شيپ

 يداده مز ميمفزاه ايدسته ها   ياست که با تشخ يمدل افتني ندي، فرآ يبند دسته. آنها دارند يو شغل يدرآمد يهايژگيو

از  يکزيقلم داده را به  کياست که  يريادگيتابع  کي يکند. دسته بند ينيب شيرا پ گريد اءيناشناخته اش يتواند دسته ها

شزوند .داده  يمز ميموجود به دو قسمت آموزش و آزمزون تقسز يکند . داده ها يشده نگاشت م فياز قبل تعر يدسته ها

 يدقت مدل بزه کزار مز يبررس يآزمون برا يشوند و داده ها ياستفاده م ستميقواعد توسط س يريادگي يآموزش برا يها

 . روند
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بزا نظزارت  يريادگيز کيز يروند .دسته بنزد يبه کار م يگسسته و طبقه ا يداده ها ليدر تحل يدسته بند يها مدل

 تميالگور نگ،يبگ د،يچا بان،يبردار پشت نيو ماش زيو شبکه ب ميتصم يدرخت ها تمياز الگورمقاله  نيا در.شود يمحسوب م

 .شده استاستفاده  يبيترک تميازدحام ذرات و الگور

 ( Cross- Validation روشی )دسته بند یها تمیالگور یابیارز3.3

از دو  قسمت را بزه عنزوان مجموعزه داده  يکي. حال  ميينما ميتقس يمجموعه داده را به دو قسمت مساو ديکن فرض 

مدل ساخته ده استفاده  يابيارز يبرا گري. سپس از مجموعه داده د ميساز يدر نظر گرفته و مدل را بر اساس آن م يآموزش

که از مجموعه داده اول کزه قزبال  بيترت ني. به ا ميينما يم ضيتعو گريکديدو مجموعه داده را با  گاهي. اکنون جا ميکن يم

 ميدکزرده بزو يبهزره بزردار يابيارز يتر برا شيو از مجموعه داده دوم که پ يابيارز يبرا ميآموزش استفاده نموده بود يبرا

شود .  يگفته م Fold Cross- Validation-2روش  يابيروش ارز ني.به اميينما يآموزش و ساخت مدل استفاده م يبرا

 .حاصل خواهد شد k-Fold Cross- Validation روش ميده يرا انجام م اتيعمل نيمرتبه ا k بار 2 يچنان چه به جا
هر دسته بند قابل اعتماد تر بوده و دانش حاصل جزامع  يبزرگ تر در نظر گرفته شود دقت محاسبه شده برا  kچه قدر  هر

 تر خواهد بود.

 گیرینتیجه  .4

 مي توان مقايسه دقت هاي بدست آمده از هر هفت مدل را در مرحله آموزش و تست مشاهده کرد: 2در جدول 

 

 جمع بندی دقت الگوریتم ها: 2جدول 

 دقت مدل در تست دقت مدل در آموزش  نام مدل 

C4.5 85.17 79.43 

Naïve Bayes 81.34 74.64 

SVM 88.52 64.60 

PSO 55.51 58.33 

Bagging 09.21 45.55 

CHAID 08.05 44.58 

SVM + PSO 49.49 58.94 

 

جهت بررسي دقيقتر کار نتايج ده بار تکرار تست دقت هر الگوريتم اجرا شده است و سپس با استفاده از  9و  3در جداول 

 بررسي شده است. T-Testوجود اختالف معني دار بين آن ها از طريق آزمون  spss19نرم افزار 
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ست: آمار توصیفی ده بار تکرار الگوریتم ها در مرحله ت3جدول  

 انحراف معيار ميانگين تعداد نام الگوريتم

Naïve 10 67.1940 5.20114 
SVM 10 60.6100 2.78415 
PSO 10 58.1300 3.10917 

Bagging 10 68.1450 8.43878 
CHAID 10 65.9520 7.12951 
hybrid 10 61.6730 1.15683 
C4.5 10 66.7931 8.33701 

 
ها تمیده بار تست الگور یرو  t- Test آزمون جینتا: 4جدول  

منام الگوريت  

Test Value = 100                                      

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Naïve -19.946 9 .000 -32.80600 -36.5267 -29.0853 
SVM -44.740 9 .000 -39.39000 -41.3817 -37.3983 
PSO -42.585 9 .000 -41.87000 -44.0942 -39.6458 
Baggin
g 

-11.937 9 .000 -31.85500 -37.8917 -25.8183 

CHAID -15.102 9 .000 -34.04800 -39.1481 -28.9479 
hybrid 104.770 9 .000 38.32700 39.1545 37.4995 
C4.5 -12.596 9 .000 -33.20690 -39.1708 -27.2430 

 
بدست آمده  نيانگيم نيدار ب يکوچکتر است لذا تفاوت معن œ= 8 85دار ( از حدود    ي) سطح معن P-Valueاز آنجا که 

در  Tعالمت آماره  نکهيتوجه نمود. و با توجه به ا Tبه عالمت آماره  ديصورت با نيمحرز است که در ا مورد نظر نيانگيبا م
 يم نيانگياز م رگتربز يبه سو جينتا در الگوريتم ترکيبي نياست بنابرا و در ساير الگوريتم ها منفي مثبتالگوريتم ترکيبي 

  است. شتريب نيانگيبدست آمده از م جيدر واقع نتا يعنيباشد . 

گفت توان  يم (%44و حتي ) %45 نانيبا سطح اطم نيواقع شده است بنابرا  H1 هيبدست آمده در ناح نيانگيآنجا که م از

H1 نزديک مي شود. 188با افزايش تعداد تکرارها در الگوريتم ترکيبي ميزان دقت به  که 

مقوله داده کاوي و تکنيک هاي آن مورد بررسي قرار گرفت . با توجه به حساسيت متن کاوي در اسناد  پژوهشدر اين 

تجاري و سازماني و همچنين نياز مبرم اين امر در صنعت ، کاربرد داده کاوي در زمينه کاهش ويژگي در داده  هاي بزرگ 

 مورد بررسي قرار گرفت .

يل داده هاي حجيم امکان خوبي جهت بررسي روابط بين متغيرها مي باشد. درخت استفاده از متن کاوي در تجزيه و تحل

تصميم گيري و شبکه بيزين و ماشين بردار پشتيبان با وجود سادگي نتايج دقت قابل قبولي در داده کاوي داده هاي جمع 

سب و اعمال روش داده کاوي ارائه داد. وجود داده هاي مناسب ، پيش پردازش منا يژگيکاهش وآوري شده در رابطه با 

نشان مي دهد باالترين دقت را  2مناسب نتايج خوبي را در مورد کاهش ويژگي ارائه مي دهد . همانطور که نتايج جدول 

 .دارد 49.49با دقت   SVM + PSOالگوريتم ترکيبي
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نتخاب ويژگزي از الگزوريتم هزاي به عنوان پيشنهاد براي کارهاي آينده مي توان گفت که پژوهشگران مي توانند در مرحله ا

فيلتري نظير اطالعات متقابل، ضريب همبستگي و نسبت احتماالت و همچنين ترکيبي از الگوريتم هاي فيلتري و پوششزي 

مانند ترکيب الگوريتم هايي نظير الگوريتم ژنتيک با ساير الگوريتم هزاي فيلتزري و در مرحلزه يزادگيري از الگزوريتم هزاي 

 که در اين پژوهش مطرح نشد استفاده کنند. Adaboostند تجمعي ديگر همان

همچنين به جاي استفاده از روش نمونه گيري مي توان از روش انتخاب زير مجموعه هاي متفزاوت ويژگزي نيزز در جهزت 

روي ايجاد تنوع استفاده نمود. به عنوان پيشنهادي ديگر در جهت کارهاي آتي مي توان پياده سازي مدل پيشزنهادي را بزر 

  ساير مجموعه داده ها از جمله نيويورک تايمز و يا اسناد تجاري و سازماني بررسي نمود.
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