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 :چکیده

استفاده از این منبع  دسترسی سریع و صحیح به منابع مهم و مورد عالقه، یکی از دغدغه های ،حجم اطالعات الکترونیکی و آنالین با توجه به

متن كاوی  .را مطرح كرده استمتن كاوی  اطالعاتی بسیار بزرگ است. ارایه ابزاهایی كه با بررسی متون بتواند تحلیلی روی آنها انجام دهند واژه

منابع مختلف نوشتاری  كشف اطالعات جدید و از پیش ناشناخته، به وسیله استخراج خودكار اطالعات از و روشی برای استخراج دانش از متون

ربرد و روش شناسی مورد استفاده، به صورت پردازش متن آماری، كشف دانش در كا  كاوی در متن در زمان های مختلف بر اساسداده است.

 بین حجم از بالقوه و جدید سودمند، كشف اطالعات جهت كاوی روشیدادهمتن، آنالیز هوشمند متن یا پردازش زبان طبیعی تعیین شده است. 

 توصیفی اطالعات نوع هر ها و ها خالصه توضیحی دادهكاوی تهیه ابرداده است. ابر دادهباشد. مهمترین ابزار در دادهمی     اطالعات از انبوهی

در پژوهش حاضر به روند. بر همین اساس می كار به منابع مدیریت و یابیمکان توصیف، شناسایی، به منظور كه ها استداده درباره یافته ساختار

متن . در این بررسی به منظور شدمیانگین پرداخته   Kها و با تکنیکبه منظور بدست آوردن اطالعات بیشتر بااستفاده از ابرداده متن كاویبررسی 

واژه و تعداد تکرار موضوع مختلف استفاده شد و از هر یک از این متون یک كلید واژه تهیه شد و سپس به وسیله كلید  7متن با  53از  كاوی

متن كاوش گردید و درنهایت با استفاده از این اطالعات هر متن به نوع خاصی  k- meansبندی انجام گرفت و با استفاده از روش كلمات خوشه

ستخراج ویژگی را به منظور افزایش ا k-meansكه پیش از این طبقه بندی شده بود نسبت داده شد. نتایج نهایی حاصل از بررسی كارایی روش 

 دهد.های بیشتر از ابرداده ها نشان می

 میانگین، خوشه بندی.  kکاوی، ابرداده،کلمات کلیدی: کاوش در متن، داده

 
 مقدمه

 افزایش حال در سرعت اطالعاتی در حوزه های مختلف به هایپایگاه در شده ذخیره اطالعات حجم اطالعات، فناوری سریع پیشرفت به با توجه

در مورد متون كه عمدتاً  شود.غیره نیز می و خبری هایگروه الکترونیکی، هاینامه های اطالعاتی متنی مانند ن پایگاه اطالعاتی شامل پایگاهای است.

ات و دانش از برای استخراج اطالع ییهایی، آنها را ساختارمند نمود و سپس از روشهاروش ابتدا باید توسط ،ساخت یافته هستندغیرساخت یافته یا نیمه

 بین حجم از بالقوه و جدید سودمند كشف اطالعات برای شود، روشی می ها نامیدهداده پایگاه در دانش كشف كه 1كاوی دادهاستفاده كرد.  ،آنها

-می موجود هایداده رسودمند د بالقوه طور به و جدید معتبر، قابل فهم، ارتباطات و الگوها شناسایی كاوی،از داده هدف است.  اطالعات از انبوهی

                                                           
1 . Data Mining 
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های كاوی یکی از زمینهمتن. بوجود آورد 1هوش مصنوعی به نام متن كاوی مای دیگر را در علكاوی در مورد متن خود شاخهاستفاده از داده .[1]باشد

باشد. ایده اصلی متن كاوی، یافتن می است كه به دنبال استخراج اطالعات مفید، از داده های متنی بدون ساختار، به وسیله شناسایی و اكتشاف الگوها

های متن كاوی با انتقال كلمات و عبارات كه بصورت داده  های متنی، بدون نیاز به خواندن تمام آن است.قطعات كوچک اطالعات ازحجم زیاد داده

خت یافته را به داده های ساخت یافته در یک پایگاه به مقادیر عددی عمل می كند كه پس از آن می تواند این داده های غیر سا، هستند 2یافتهغیر ساخت

ی ارزشمندی از داده لینک داد و آن را با استفاده از روش های سنتی داده كاوی آنالیز كرد. متن كاوی به سازمان ها این امکان را می دهد كه بینش تجار

اگر چه این ابزار  به دست آورند. ،های اجتماعی وجود داردستریم رسانه، ایمیل و پست هایی كه در ا wordمحتواهای مبتنی بر متن خود مانند اسناد 

 .گیردبر می ها درسازی دادههای آن معموالً زمان كمتری نسبت به آمادهكند، اجرای برنامهكاوی است كه اطالعات جدید را استخراج میداده

طراحی شده و های آموزش و آزمایش روالو  اولیهها تهیه شده در مراحل ی دادهابزارهای مختلف بر رو و هاالگوریتم استفاده ازكاوی شامل داده

است.  5كاوی تهیه ابردادهمهمترین ابزار در داده. گرددآزمایش تائید میهای روال با استفاده از ،تولید شدهی یهامدلهای داده می باشد. ارائه شدههای مدل

 مدیریت و یابیمکان توصیف، شناسایی، به منظور كه ها استداده درباره یافته ساختار توصیفی اطالعات نوع هر ها و ها خالصه توضیحی دادهابرداده

 .[1]روندمی كار به منابع

 افتهیكه به سرعت گسترش  و فاقد ساختار است افتهیساخت  مهین افته،یهای ساخت از داده یعیوس زانیم فیتوص یبرا یاصطالح كل کی ابر داده،

ها و ها نگذشته، مدلابرداده شیادیاز پ یزمان چندان كهنیاست. با وجود ا بر و دشوار نهیاز حد هز شیب یآمار یها با ابزارهاداده گاهیپا نیا تیریو مد

ها شده بردادها و پردازش رهیذخ یبرا یمناسب یآمده كه باعث به وجود آمدن بسترها دیها پدو توسعه داده یمنظور طراح به یهای گوناگونچارچوب

بردن چندین هزار  ها با امکان بکارهایی متناسب با این حجم دادهسیستممشتری، امنیت سازی ای در جهت طراحی و پیادههمین مساله انگیزه. [2]است

های فراداده، اهمیت بسیاری های دسترسی مؤثر به محتوا و پایگاهكاوش در متن، به منظور كاهش هزینه. ها شده استماشین موازی جهت پیمایش داده

مطالعات از لحاظ ماهوی جنبه توصیفی دارد،  اما بیشتر این. استداده   ای را به خود اختصاص های اخیر، حوزه فراداده مطالعات گستردهدرسال. [5دارد]

 . [4اند]ههای اطالعاتی متمركز بودها در نظامسازی آنای و پیادههای استانداردهای فرادادهو بر ویژگی

 .پرداخت 4میانگین K ها و با تکنیکدادهابر استفاده از به منظور بدست آوردن اطالعات بیشتر با كاویمتنبر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی 

آوردن نقاطی به بدست  :داردرا ها سعی در تخمین موارد زیر كه برای تعدادی ثابت از خوشه استدارای روالی تکراری  الگوریتم روش پیشنهادی،

نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه كه آن داده كمترین و  این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند كه هاعنوان مراكز خوشه

 بهسپس  كند،تصادفی انتخاب میهای مورد نیاز نقاطی به صورت این روش ابتدا به تعداد خوشه در حالت كلی،فاصله تا مركز آن خوشه را دارا باشد. 

شود. با تکرار همین های جدیدی حاصل میشوند و بدین ترتیب خوشهمی ها نسبت دادهها با توجه با میزان نزدیکی )شباهت( به یکی از این خوشهداده

های جدید نسبت داد. این روند ها را به خوشهداده داو مجدها محاسبه كرد ها مراكز جدیدی برای آنگیری از دادهتوان در هر تکرار با میانگینروال می

 .ها حاصل نشودكند كه دیگر تغییری در دادهتا زمانی ادامه پیدا می

 

 تاريخچه

و اصطالح ابرداده پیش از ابداع شبکه جهانی اینترنت و وب بکار رفته است. این اصطالح اولین بار توسط شركت تجارتی آمریکایی برای ایجاد 

بکار رفت. كاربرد مکرر این اصطالح  1969ها توسط جک مایرز و كول جیان در سال و توصیف مجموعه داده 3محصوالتی مبتنی بر ابرالگوهاتوسعه 

قالب  ابردادهای  22ای در طرح تحقیقاتی گسترده 6گردد. دمپسی و هیریبازمی 1993و شکل گیری شبکه وب در سال  1990 بطور عمده به دهه

به عنوان اولین  1980و   1960،1970های ای شکل گرفته در دهههای ابردادهبررسی كردند و در گزارش تحقیق خود از انواع قالب را رایج و مهم

ها و آن اندخوان را آغاز كردههای ماشیناستفاده از فهرست 1960ها از دهه عالوه بر استفاده از فهرست چاپی، كتابخانه. كنندای یادمیهای ابردادهقالب

شناسایی، توصیف، دسترسی موضوعی به منابع و همچنین ذخیره سازی و بازیابی به كار  ها،را بعنوان استانداردی برای اشتراك اطالعات بین كتابخانه

توان می ی قبل از ظهور وب،اهای ابردادهای دانست كه قبل از ظهور وب خلق شدند. از دیگرقالبتوان نوعی قالب ابردادهها رامیاند. این فهرستبرده

  [.6]آرشیوی را نام برد.  طرح كدگذاری متن و توصیف كدگذاری شده منابع

                                                           
1 .Text Mining 
2 .Unstructured 
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4 .K- means 
5 . Metamodels 
6 . Dempsy & Heery 
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 مسئله به نو نگرشی با و ظهورگذاشته عرصه به پا 90 دهه غازآ در كه است فرایندیبه عنوان تکنیک خودكارسازی انبوه دادگان،  كاوی داده

 برگزار همکارانش و 2تتسکی پیا توسطKDD(1( هاداده پایگاه از دانش كشف هایكارگاه  1991و  1989سال در پرداخت.  ها داده استخراج

 از .شد مطرح 1995 درسال " كاوی داده و دانش كشف " المللی بین كنفرانس اولین در فیاض توسط بار اولین برای كاوی داده اصطالح . گردید

 . منتشرشد " ها داده پایگاه از دانش كشف " مجله اولین 1996  سال در و شد رآما مباحث وارد جدی صورت به كاوی داده 1995 سال

ها ایجاد شد و تحقیقاتی در این زمینه انجام پذیرفت كه منجر به معرفی ی جمع آوری و مدیریت دادههاهایی برای ایجاد سیستمزمینه در دهه شصت 

ای در دهه هفتاد، ای و بخصوص رابطهای برای پایگاه سلسله مراتبی، شبکهاد و توسعه مدلهای دادهها گردید. ایجهای مدیریت پایگاه دادهو ایجاد سیستم

در اوایل دهه هشتاد گردید تا كاربران  SQLها و در نهایت ایجاد زبان پرسش دهی دادهمنجر به معرفی مفاهیمی همچون شاخص گذاری و سازمان

های های پایگاهی پیشرفته در دهه هشتاد و ایجاد پایگاهد نظر خود را، از این طریق ایجاد نمایند. توسعه سیستمهای اطالعاتی موربتوانند گزارشات و فرم

كاوی ها در سراسر جهان گردید. شاید بتوان مهمترین جنبه در معرفی دادهشدن این سیستمگرا و فعال باعث توسعه همه جانبه و كاربردیگرا ، كاربردشی

گیرند. بصورت مترادف مورد استفاده قرار می KDDو  DM5دانست بطوری كه در بسیاری موارد  (KDD)ها انش از پایگاه دادهرا مبحث كشف د

 ، كارگاههای 1994تا  1991مطرح گردید. به دنبال آن در سالهای  3شپیرتوسط  KDDدر زمینه  IJCAI4كاوی در كارگاه برای اولین بار مفهوم داده

KDD [.7] ی را در این شاخه از علم ارائه كردند بطوری كه بسیاری از علوم و مفاهیم با آن مرتبط گردیدندمفاهیم جدید 

 های واقعی عبارتند از : كاوی در محیطبرخی از كاربردهای داده

 خرده فروشی :

 توان به موارد زیر اشاره كرد :  كاوی است كه میاز كاربردهای كالسیک داده 

 ید مشتریان تعیین الگوهای خر -

 تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار -

 پیشگویی میزان خرید مشتریان از طریق پست )فروش الکترونیکی(  -

 بانکداری :

 های اعتباری پیش بینی الگوهای كالهبرداری از طریق كارت -

 تشخیص مشتریان ثابت  -

 های اجتماعی های اعتباری بر اساس گروهتعیین میزان استفاده از كارت -

 بیمه :

 تجزیه و تحلیل دعاوی  -

 های جدید توسط مشتریان پیشگویی میزان خرید بیمه نامه -

 پزشکی :

 تعیین نوع رفتار با بیماران و پیشگویی میزان موفقیت اعمال جراحی  -

 تعیین میزان موفقیت روشهای درمانی در برخورد با بیماریهای سخت -

 رحلهپنج م شامل  هامراحل فرایند كشف دانش از پایگاه داده

 ها انبارش داده -

 ها انتخاب داده -

 ها تبدیل داده -

 ها كاوش در داده -

 تفسیر نتیجه  -

 . كندها ایفا مییکی از مراحل این فرایند نقش مهمی در كشف دانش از دادهبه عنوان كاوی دادهاست كه 

                                                           
1 . Knowledge Discover in Database 
2 . Piatetski 
3 . Data Mining 
4 . International Joint Conference on Artificial Intelligence 
5 . Shapir 
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( در پژوهشی به 1594علیپور و زاده مقدم) این اساسدر متن كاوی انجام گرفته بر  كاوی داده از استفاده خصوص در بسیاری مطالعات تاكنون

 مطرح ییگرایش لیمسا یبرا یكل هایبه عنوان راه حل یطراح یالگوها. پرداختند با استفاده از فراداده یطراح یالگوها یجنبه گرا یساز ادهیپبررسی 

سبب شده است كه  مشخصات نیا. ندینمامی افزار عملطراحان نرم نیب یو به عنوان پل ندینمامی افزار كمکنرمی دگیچیپ تیریو در مد. باشندمی

شده است و با استفاده از  یمعرف یطراح یجنبه گرا و الگوها یمقاله برنامه ساز نیدرا. مطرح باشند دیجد هاییدر اثبات فناور یالگوها به عنوان انتخاب

. [.8]است دهیگرد یجنبه گرا معرف یسیبرنامه نو یبرنامه برا انیمشاهدهجر زانیم شیكاهش اتصال محکم و افزا یبرا یزبان جاوا را به عنوان راه حل

بر اساس پژوهش . اندپرداخته ایداده چند رسانه گاهیدر پا ریتصو یابیروش باز نیچند یبررس( در پژوهشی به بررسی 1594آزادبخت و همکاران)

ی اقالمها یرو یابیكند بازسپس اجرا می. كندمییرتبه بند هیرسانه ثانو کیاول توسط  ایپو دو مرحلهای یبراساس محتو ریتصو یابیروش بازآنان،

TOP-K ایداده چند رسانه گاهیپا ستمیاست و روش س کیاز آستانه استات تریموثر و قو ایپوای دهد وروش دو مرحلهبهبود میییرا كارا نیبنابرا 

MPEG-7 ی رو ایمفهوم چند رسانه یمدل فراداده براXML براستاندارد  یمبتنMPEG-7 ( در پژوهشی به 1592فیضی و همکاران). كندمی هیتک

های مرتبط با آن و برخی كاوی،زمینهبا توجه به اهمیت این روش مختصراً به متن مطالعهدر این . پرداخته است آن هایكاوی و روشمتنبررسی 

كدخدایی و  .[.9]كرده استكاوی را در ذهن خواننده ایجاد از متن ای دید كلی این مطالعه. استبندی پرداخته شده رایج طبقه بندی و خوشه هایروش

شده است از روش  یمقاله سع نیدر ا. پرداختند K-meansتمیبه كمک الگور یمتون فارس كاوی در( در پژوهشی به بررسی متن1592شمس)

ی خبر هایتیسا یكه از رو یای از متون فارسنمونه مجموعه یبرا. استفاده شود یسمتون فار یبندی و دسته بندخوشه یبرا یفیبندی توصخوشه

 ده،یفا یوكلمات ب یعالئم نقطه گذار دنبر نیاز ب لهیمتون در ابتدا بوس نیا. رودمی بکار قیتحق نیانجام ا یشده است، برا یدر وب جمع آور موجود

تکرار آن كمات در  زانیشاخص و م شود كه شامل كلماتاستفاده می یژگیبردار و کیمتن از  هر شینما یبندی برادر خوشه. شوندمی پردازش شیپ

كه  یشود. در صورتمی سهیها مقاخوشهی ژگیو یآن متن ساخته شده، سپس با بردارها یژگیابتدا بردار و د،یبندی متن جدخوشهی برا .باشدمتن می

دیمیتروف  و ژانگ پژوهش . [.11]گرددصورت رشد خوشه متوقف می نیا ریو در غ گرددیفه مها اضاخوشه ستیداده شد به ل صیتشخ دیخوشه جد

 وب صفحه تعدادی را پژوهش جامعه. پرداخت كاوش موتورهای نتایج در آنها نمایی پیدا بر وب صفحات محتوایی مشخصات تاثیر بررسی به( 2113)

 اصلی پرسش. میدادند تشکیل - شدند معرفی كاوش موتور 19 به كه – "سنتی طب و مکمل ملی مركز" عمومی صفحه یک از مشتق شده آزمایشی

 روش با پژوهش. بود "مییابد؟ بهبود وب صفحات دهندگان توسعه از دیدگاه كاوش موتور یک نتایج در سایت یک بندی رتبه چگونه" پژوهش،

 هایافته. شدند استفاده هاداده تحلیل برای( one-way ANOVA, two-way ANOVA, and T-test)فن آماری  سه. گرفت انجام تجربی

 كامل، متن در هم و عنوان در هم تکرار كلیدواژه ها و كامل، متن در فقط هاكلیدواژه تکرار عنوان، در فقط كلیدواژهها تکرار: كه بود آن از حاكی

 نمایی پیدا بهبود در تاثیری...  و فونت، اندازه فونت، رنگ چون یعوامل اما. شوندمی موتورهای كاوش نتایج در وب صفحات پیدانمایی بهبود باعث

 .[.11]ندارند

 kبندی روش خوشهتاكنون روشهای زیادی بمنظور كاوش در متن ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از روشهای مورد توجه در این زمینه،

 ی(محاسبات یدگیچیپو اولیه  هایخوشهانتخاب )نظیر وابستگی روش به های موجود یائبر انست كه ابتدا نارس یوهش سعژپ نیدر  ااست.  نیانگیم

 زانیمبه منظور سنجش  تیآن پرداخته شود. در نها یساز نهیبه به میانگین kبندی بر اساس روش خوشه دیمدل جد کیشده و سپس با ارئه  ییشناسا

 شود. می سهیمقا نیشیپ قاتیتحق جیبدست آمده با نتا جیارائه شده، نتا تمیالگور ییكارا

 

 K-meansخوشه بندی 

 kدانیم كه خوشه و نویز است. می kای به بندی طبیعی مجموعه دادهرا در نظر بگیرید، هدف تعیین تقسیم nxبعدی  nداده  Nهایی با مجموعه داده

تالش می كند تا مجموع مربعات تابع خوشه  means-Kالگوریتم  …,kj=1,وجود دارد كه  iµای با بردار نشانگر نقطه داده jNخوشه ناپیوسته شامل 

 ( به حداقل برساند.1بندی را از رابطه )

(1)                                                                                             

 
 آید.( بدست می2و از رابطه )  jSای در خوشه میانگین نقاط داده iµكه در این رابطه 
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(2                                                                                                    ) 
رای هر نقطه را در هر خوشه محاسبه می كند. ب jNاز  iµخوشه انجام می شود. سپس بردارهای میانگین  kاین دنباله با تخصیص تصادفی نقاط به 

 نقطه مجددا خوشه جدیدی تعیین می شود كه بر اساس آن بردار نزدیک ترین بدست می آید. سپس بردارهای میانگین مجددا محاسبه می شود.

 به شرح زیر پیش می رود: K-meansخوشه بندی 

 نشان داده می شود، تعیین می شود.  kتعداد خوشه ها كه با 

K  .دسته اولیه انتخاب می شود 

 نزدیکترند. j=1,…,kكه  j از دسته  jردی تعیین می شوند كه به عضو موا

 .كنندرا به میانگین خوشه هایشان نزدیک میk شوند و مركز خوشه های میانگین نمونه ها در هر خوشه محاسبه می

 را مجددا تخصیص می دهند.  jمتعلق به خوشه  jنزدیکترین موارد به مركز خوشه جدید 

 ها را در هر خوشه به عنوان یک مركز خوشه جدید در نظر می گیرند. میانگین نمونه 

یک روش طبقه بندی بدون نظارت است.  K-means[. خوشه بندی 12این روش آنقدر تکرار می شود تا در خوشه بندی تغییر بیشتری دیده نشود ]

معیار  به بندی خوشه های كه به طرز هوشمندانه ای قرار دارند. روشاز نظر محاسباتی روشی كارآمد است كه دانه های خوشه اولیه را فراهم می كند 

را به وجود  فاصله یا تشابه بین نقاط بستگی دارد. استانداردهای فاصله مختلفی دراین روش خوشه بندی استفاده می شود كه می تواند خوشه های متفاوتی

 [.15] آورد

باشد. از معایب اینن روش اینن اسنت    باشدكه بسیار مورد توجه مجموعه كالن داده میمی ، سادگی و سرعت آن k-meansمزایای اصلی الگوریتم 

در عین مینیمم سازی واریانس درونی خوشه،تضنمینی بنرای رسنیدن بنه میننیمم وارینانس عمنومی نندارد و بنه           كه برای داده های بزرگ نظیر فراداده ها،

 K-means   در این پژوهش یک الگوریتم بهینه سازی شده بنر اسناس روش خوشنه بنندی     آورد. بر همین اساس،صورت محلی جواب بهینه بدست می

 .ارائه شده است كه قابلیت رشد در برابر فرا داده ها را داراست

ل دادهسازی شده و یا فایمیانگین یعنی نحوه ی ورود داده های شبیه Kی اول از مراحل اساسی در خوشه بندی كدهای برنامه نویسی، برای مرحله

میانگین دو انتخاب مهم باید انجام داد. اولین انتخاب، تعیین  Kی دوم از مراحل اساسی خوشه بندی وری شده به روش ثبتی است. در مرحلهآهای جمع

طه به عنوان مراكز نق Kدر اولین گزینش،   تعداد خوشه ها است. دومین انتخاب، تعیین حداكثر تعداد تکرارها برای رسیدن به خوشه هایی همگن است.

می شود. سپس فاصله مشاهدات تا هر یک از مراكز مشخص شده محاسبه می شود. مشاهداتی كه كمترین فاصله را تا هر یک از مراكز  هر خوشه تعیین

نظر گرفته، دوباره  كز درهایی كه در مرحله قبل محاسبه شده است را به عنوان مردر دومین انتخاب، میانگین خوشه  دارند یک خوشه تشکیل می دهند.

شود. شود. تعداد این تکرارها در دومین انتخاب تعیین میهایی جدید تشکیل داده مییک از مراكز جدید را محاسبه كرده، خوشه فاصله مشاهدات تا هر

ین واریانس درون خوشه ای است. ، كم كردن فاصله مشاهدات از مركز خوشه، برای رسیدن به كمترK-meansبندی یکی از دالیل این امر در خوشه

، ویژگی های مورد نظر از ابرداده ها استخراج و دسته بندی می شود. در ادامه ابرداده مورد نظر معرفی و نتایج K-meansپس از اعمال خوشه بندی 

 حاصل از خوشه بندی ارائه شده است.

 

 پیش پردازش متون
ت متنی با نمایش آن ها در قالب مناسب برای وظایفی نظیر خوشه بندی ، طبقه بندی و خالصه پیش پردازش به عنوان اولین گام در تطابق مستندا

ی دهند سازی مطرح می باشد متن شامل رشته هایی ازكاراكتر ها ، اعداد و عالئم ویژه می باشد. در پردازش متن ، كلماتی كه بهتر متن را توضیح م

.كلماتی كه از آن ها چشم پوشی می شود شامل عالئم نقطه گذاری ، تگها ، حروف ربط ، حروف  استخراج می شوند و از بقیه چشم پوشی می شود

گفته می شود . در انتهای فاز   Key wordاضافه ، ضمایر و افعال كمکی هستند كه معموالَ از آنها با نام كلمات بی فایده یاد می شود . به بقیه كلمات 

ه ها به لیستی از كلمات كلیدی نگاشته می شود كه معموال به آن بردار ویژگی گفته می شود . الگوریتم كاهش برای پیش پردازش ، متن از دنباله ی  رشت

ا را با متون فارسی در دو گروه تقسیم بندی می شود. گروه اول ،الگوریتم هایی هستند كه سعی در از بین بردن پیشوند و پسوند كلمات دارند و آنه
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ی از پیش تعریف شده به ریشه برمی گردانند. گروه دوم با كمک وزن دهی كلمات و امتیازدهی آنان ، عملیات كاهش مناسب را مجموعه ای از الگوها

 [: 11انتخاب می كنند .مراحل كلی انجام شده در این قسمت در زیر خالصه شده است]

 

 تبدیل متن به آرایه ای از كلمات  

 تشخیص افعال و حروف ربط  كاهش كلمات با ترتیب زیر  پیدا كردن پایان جمالت با استفاده از 

 حذف ضمایر و حروف اضافه ، ربط و نشانه 

 بررسی فعل بودن كلمه  

 بررسی پیشوندهای فعل در دو قسمت با تغییر معنی و بدون تغییر معنی 

 حذف شناسه افعال و بررسی امکان پذیر بودن كاهش با استفاده از جدول مصدر و بن.  

 ین نمودن فعل با مصدرش با استفاده از جدول افعال.  جایگز

 بررسی اسامی  

 كاهش عالمت جمع 

 حذف ضمایر متصل  

 حذف پیشوند  

 حذف پسوند های اسم  مشتق.اگر پسوند مشتق ساز بود بایستی در این مرحله به بن فعل رسید در غیر این صورت كاهش اشتباه است. این عمل با

 می پذیرد.كمک جدول افعال صورت 

 

 اجرای الگوریتم و تحلیل یافته ها

هنای مسنتندات   شود . روش متداول در بیشنتر نمنایش  به كار برده می ،بندی كلماتی كه دارای معنی مفهومی یکسانی هستندتولید ویژگی برای گروه 

 ای از مستندات داریم كه با ماتریسنی از كلمنات،  ا مجموعهشود . اغلب مباشد . در این روش، مستندات به عنوان یک بردار از كلمات، نمایش داده میمی

از آنجنا كنه    است. kدر مستند  iوزن كلمه  ikAبه قسمی كه  دهد.به طوریکه هر ورودی تعداد رخداد هر كلمه در متن را نمایش می شودنمایش داده می

 [ . 8است] دارای تراكم پاییناتریس، برای اغلب متون این م.  متنی ظاهر نشده است هر هر كلمه به صورت نرمال در

تواند بسیار بزرگ باشند. یکنی   می M تعداد ستون های ماتریس كه تعداد متون موجود در مجموعه متون ورودی و Nتعداد سطرهای ماتریس برابر  

ام در  i از كلمنه  Akkگیری در منورد وزن  مهای متعددی برای تصمیباشد . راهبندی متن، دیمانسیون باالی فضای ویژگی میاز بزرگترین مشکالت خوشه

 ام داریم. اما بیشتر سیاست بر مبنای یکی از دو راه زیر استوار است :    kمتن 

 بیشترین مطابقت آن با عنوان متن.   افتد،بیشترین تعداد باری كه كلمه در متن اتفاق می

 افتد.   میبیشترین تعداد باری كه كلمه در همه متون موجود در مجموعه اتفاق 

هنا  متن با طول 53آوری شده است. این مجموعه شامل های خبری جمعمجموعه از متون فارسی از سایت 3برای تست كارایی الگوریتم  پیشنهادی،  

هنای از قبنل تعرینف    هباشند. دسنت  متن می 3باشد . این متون در هفت دسته از قبل تعریف شده قرار دارند. هر دسته شامل های نوشتاری متفاوت میو قالب

تنا   1و  نمودارهنای   ولانتایج جند  ،های تستبا اجرای برنامه روی داده. اقتصادی، پزشکی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی شده عبارتند از: اجتماعی،

 برای الگوریتم فوق بدست آمده است.  3

 تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون اول :1جدول 

 ریدسته خب
تعداد تشخیص درست در 

 هر دسته

درصد تشخیص درست در هر 

 دسته

 08 4 اجتماعی

 08 4 اقتصادی

 188 5 پزشکی

 188 5 سیاسی

 08 4 فرهنگی

 188 5 مذهبی

 08 4 ورزشی
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 00 4/4 میانگین کل
 

 

 اولتست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون  :1نمودار 

 تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون دوم :2جدول 

 دسته خبری
تعداد تشخیص درست در 

 هر دسته

درصد تشخیص درست در هر 

 دسته

 188 5 اجتماعی

 08 4 اقتصادی

 08 3 پزشکی

 08 4 سیاسی

 188 5 فرهنگی

 188 5 مذهبی

 188 5 ورزشی

 00 4/4 میانگین کل
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 : تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون دوم2نمودار 

 

 

file:///C:/Users/haghighi/Downloads/10thSASTech.khi.ac.ir


The 11th Symposium on Advances in Science and Technology (11thSASTech), Mashhad, Iran. 
thSASTech.khi.ac.ir11  

 

 

 تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون سوم : 3جدول

 دسته خبری
تعداد تشخیص درست در 

 هر دسته

درصد تشخیص درست در هر 

 دسته

 08 4 اجتماعی

 188 5 اقتصادی

 08 4 پزشکی

 188 5 سیاسی

 08 4 فرهنگی

 08 4 مذهبی

 08 4 ورزشی

 00 3/4 میانگین کل
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 تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون سوم : 3نمودار 

 تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون چهارم :4جدول 

 دسته خبری
تعداد تشخیص درست در 

 هر دسته

درست در هر درصد تشخیص 

 دسته

 08 3 اجتماعی

 188 5 اقتصادی

 08 4 پزشکی

 08 4 سیاسی

 188 5 فرهنگی

 08 4 مذهبی

 188 5 ورزشی

 00 3/4 میانگین کل
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 تست کارایی الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه متون چهارم: 4نمودار 

 برای مجموعه متون پنجم تست کارایی الگوریتم پیشنهادی : 5جدول 

 دسته خبری
تعداد تشخیص درست در هر 

 دسته

درصد تشخیص درست در هر 

 دسته

 188 5 اجتماعی

 08 4 اقتصادی

 08 4 پزشکی

 188 5 سیاسی

 08 4 فرهنگی

 08 4 مذهبی

 08 4 ورزشی

 00 3/4 میانگین کل
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نشان داده شده است. بر اساس  6نتایج نهایی حاصل از بررسی كارایی روش پیشنهادی به منظور استخراج ویژگی های بیشتر از ابرداده ها در جدول 

ده می شود كارایی الگوریتم خوشه بندی ارائه درصد تخمین زده شده است. بنابراین، همانطور كه مشاه 86نتایج بدست آمده، كارایی روش پیشنهادی، 

 توانسته است به خوبی در تشخیص ویژگی موضوع متن برای متون فارسی موفق عمل نماید. K-meansشده مبتنی بر 

 :  تست کارایی الگوریتم پیشنهادی کل6جدول 

 دسته خبری
تعداد تشخیص درست در هر 

 دسته
 درصد تشخیص درست در هر دسته

 04 422 اجتماعی

 00 424 اقتصادی

 08 4 پزشکی

 22 420 سیاسی

 00 424 فرهنگی

 00 424 مذهبی

 00 424 ورزشی

 00 3/4 میانگین کل

 

 نتیجه گیری
میانگین یعنی نحوه ی ورود داده های شبیه سازی شده و یا فایل داده  Kكدهای برنامه نویسی، برای مرحله ی اول از مراحل اساسی در خوشه بندی 

 Kمیانگین دو انتخاب مهم باید انجام داد. در اولین گزینش،  Kجمع اوری شده به روش ثبتی است. در مرحله ی دوم از مراحل اساسی خوشه بندی  های

نظر درنقطه به عنوان مراكز هر خوشه تعیین می شود. در دومین انتخاب، میانگین خوشه هایی كه در مرحله قبل محاسبه شده است را به عنوان مركز 

             گرفته، دوباره فاصله مشاهدات تا هریک از مراكز جدید را محاسبه كرده، خوشه هایی جدید تشکیل داده می شود. پس از اعمال خوشه بندی 

K بندی ارائه از خوشهشود. در ادامه ابرداده مورد نظر معرفی و نتایج حاصل بندی میها استخراج و دستههای مورد نظر از ابردادهمیانگین، ویژگی     

بندی و بندی ، طبقهاست. پیش پردازش به عنوان اولین گام در تطابق مستندات متنی با نمایش آن ها در قالب مناسب برای وظایفی نظیر خوشهشده

ها به لیستی از كلمات ی  رشتهلهپردازش ، متن از دنباشود . در انتهای فاز پیشگفته می  Key wordباشد. به بقیه كلمات سازی مطرح میخالصه

مجموعه از متون فارسی از سایتهای  3، شود.  برای تست كارایی الگوریتم  پیشنهادیشود كه معموال به آن بردار ویژگی گفته میكلیدی نگاشته می

این متون در هفت دسته از قبل تعریف شده  متن با طول ها و قالب های نوشتاری متفاوت می باشد . 53آوری شده است. این مجموعه شامل خبری جمع

با . اقتصادی، پزشکی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی های از قبل تعریف شده عبارتند از: اجتماعی،باشد . دستهمتن می 3. هر دسته شامل قرار دارند

نتایج نهایی حاصل از بررسی كارایی روش پیشنهادی به منظور است. نتایج جدول زیر برای الگوریتم فوق بدست آمده، های تستاجرای برنامه روی داده

شود است. بنابراین، همانطور كه مشاهده میدرصد تخمین زده شده 86دهد كه كارایی روش پیشنهادی، ها نشان میهای بیشتر از ابردادهاستخراج ویژگی

 به خوبی در تشخیص ویژگی موضوع متن برای متون فارسی موفق عمل نماید.است توانسته K-meansبندی ارائه شده مبتنی بر كارایی الگوریتم خوشه

 

 پیشنهادات پژوهشی

 ها به منظور بدست آوردن اطالعات بیشترمیانگین، با استفاده از فراداده Kبندی داده كاوی توسط تکنیک خوشه -1

 ت آوردن اطالعات بیشترها به منظور بدسبندی، با استفاده از فرادادهمقایسه كارایی  تکنیکهای خوشه -2
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