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 چکیده
 به اجتماعی هايشبکه. هستند غنی رسانه چند و متن مثل محتوا مختلف انواع در اجتماعی هايشبکه

 نیاز بنديخوشه و بنديطبقه کلیدي، يکلمه جستجوي مثل هابرنامه از بسیاري در کاويمتن هايالگوریتم
کی تاالرهاي گفتگو و تبادل نظر آنالین با سرعت در حال استفاده از سیستم هاي آموزش الکترونی .دارد

روش  این کار بار سنگینی را بر دوش مدرسان از نظر تعدیل بحث هاي دانشجویی قرار داده است. هستند.
به شدت با روش هاي کمی دنبال شده  گفتگوي آنالینهاي ارزیابی قبلی در مورد مشارکت دانشجویان در 

رد، نیاز به ابزارهاي سریع است که لزوما تالش دانشجویان را در بر نمی گیرد. همراه با گسترش این کارب
این  استخراج دانش براي تجزیه و تحلیل و ارائه پیام هاي آنالین به شیوه اي مفید و معنی دار وجود دارد.

مقاله به بحث روي روشی کیفی پرداخته است که شامل تجزیه و تحلیل محتواي بحث ها و تولید خوشه 
-kاز یک الگوریتم خوشه اي ماد بحث استفاده کرد. اي است که می توان براي شناسایی موضوع هاي مور

means++  با تجزیه و تحلیل معناي نهفته براي ارزیابی موضوعات بیان شده توسط دانشجویان در تاالرهاي
 ++k-meansسپس این الگوریتم پیشنهادي با الگوریتم  .می کنیمبحث و تبادل نظر آنالین استفاده 

بخشی الگوریتم پیشنهادي  ستفاده از انجمن مدیریت دوره مودل براي اعتباربا ا مااستاندارد مقایسه شد. 
-kبا تجزیه و تحلیل معناي نهفته بهتر از الگوریتم  ++k-meansکه الگوریتم خوشه اي  یمنشان داد

means++ .مستقل عمل می کند 
 

 ++k-meansالگوریتم  گفتگوي آنالین، شبکه هاي اجتماعی، متن کاوي، واژگان کلیدي:

 
 
 
 
 



 مقدمه -1
 در عمومی رافکا رفتار بر تاثیرگذاري در مهمی نقش اجتماعی هاي شبکه در شده بیان عقاید و افکار

 مهوريج ریاست براي رأي گرفتن و سهام بازارهاي نبض گرفتن محصول، خرید چون متنوعی هاي زمینه
 منبع به تازگی هب اجتماعی هاي شبکه و ها وبالگ در وب ي بوسیله شده تولید افکار و عقاید.کنند می ایفا

 عمومی فکارا پیگیري مشتري، با ارتباط مدیریت چون مقاصدي براي کاربر احساسات کاوش براي ارزشمندي
 قابل التمشک اختالل و نویز میزان حسب بر وب هاي متن حقیقت، در .اند شده تبدیل متن فیلترینگ و

 منجر مسئله ینا با آمیز موفقیت مقابله. آورند می بار به وينح سطح در هم و لغوي سطح در هم را توجهی
 شده تنوعیم هاي زبان به شده نوشته هاي متن در موجود احساسات آنالین تحلیل و تجزیه در افراط به

 .است
فن آوري به طور فزاینده اي به عنوان یک ابزار کارآمد که انعطاف پذیري زیادي را براي دانشجویان در 

ارتباط به واسطه کامپیوتر یک عنصر کلیدي در  ی فراهم می کند مورد توجه قرار گرفته است.آموزش عال
یکی از برنامه هاي کاربردي مهم در  گفتگوي آنالینسیستم ها و استراتژي هاي آموزش الکترونیکی است. 

دگیري مشارکتی ارتباطات به واسطه کامپیوتر در محیط هاي آموزش الکترونیکی است. چرا که آنها محیط یا
ناهمزمانی فراهم می کنند که در آن بین اعضاي گروه تعامل ایجاد می شود، و آنها در بسیاري از سیستم 
هاي مدیریت یادگیري گنجانده می شوند. تاالرهاي گفتگوي آنالین یک استراتژي امیدوار کننده براي دروس 

ارائه می دهند که  می  دادي مزایاي بالقوهتع گفتگوي آنالین حل مسئله و فعالیت هاي کشف گرا هستند.
 توان با آن به دانشجویان کمک کرد در فعالیت هایی که به رشد فکري آنها دخیل است شرکت داشته باشند.

نیاز به تأمل بیشتري دارد.  غالبا نسبت به بحث هاي رو در رو گفتگوي آنالیننوشتن پاسخ در  به عنوان مثال،
 )2004، 1(سالترنتقادي و حمایت از کار مشترك استتیمی و تفکر امزایاي دیگر شامل کار  

مبتنی بر روش هاي کمی هستند. یک روش معمول براي  گفتگوي آنالینبیشتر سیستم هاي بررسی 
با افزایش ثبت نام براي دوره، تعامل سنگین تر  ارزیابی مشارکت دانشجو شمارش تعداد ارسال ها است.

ی بر مدرسان آن دوره تحمیل می کند. گاهی ارسال ها براي یک بحث بسیار کوتاه آنالین یک بار قابل توجه
بوده، و بسیاري از این ارسال ها تنها از یک یا دو واژه تشکیل می شوند، و یا به مساله مورد بحث مرتبط 

می  نیستند. بنابرین دانشجویان از این محیط مشترك حل مسئله به طور کامل بهره نمی برند که در آن
توانند به بحث روي مباحث فنی مرتبط با یکدیگر بپردازند. نیاز به تشویق دانشجویان براي شرکت در 

با نظارت بر محتواي پیام هاي آنها وجود دارد. این کار باعث می شود آنها تالش بیشتري را  گفتگوي آنالین
 )1999، 2(هرستمطالعاتشان اختصاص بدهند به

-دانش را می توان به عنوان یک فرایند متن کاوي (یا داده کاوي متن)، پارك تحقیق سانگ و با توجه به
با مجموعه  تعامل ابزارهاي تجزیه و تحلیل به با استفاده از مجموعه اي از یک کاربردر آن  گرا تعریف کرد که
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ل اطالعات به دنبا متن کاوي داده کاوي، با مشابه در طول زمان می پردازد. به شیوه ايارسال ها  اي از
اطالعات  متن کاوي در جالب است. هدف از الگوهاي و اکتشاف شناسایی داده ها از طریق مفیدي از منابع

 در متن اطالعات دسترس پذیر کردن از این رو عددي شاخص ها و استخراج معناي، بدون ساختار متنی
هاي  پایگاه داده پنهان از ش بینیپی داده کاوي است. داده کاوي، استخراج اطالعات تکنیک هاي براي موجود
 متن کاوي، با اینحال، در مورد یادگیري ماشین است. و الگوریتم هاي آماريمدل هاي  با استفاده ازبزرگ 
بدون ساختار پیدا شده  متنی در داده هاي جالبی الگوهاي و، زبان طبیعی بوده داده ها همان متون منابع

داده  در روابط پنهان و الگوهاي پیدا کردن فن آوري، هدف هر دو ا نشد.پید پایگاه دادهبایگانی است که در 
  ها است.

،  ودکارخدر متن کاوي، اطالعات در داده بصورت ضمنی است و اطالعات، بدون روش هاي داده کاوي 
ي، وا متن کااجی بپنهان، ناشناخته و برخی موقع به سختی قابل استخراج هستند. با اینحال، اطالعات استخر

 اسط قراربه و در متن بسیار واضح هستند. هدف متن کاوي، استخراج اطالعاتی است که می توان بدون نیاز
 گرفتن انسان مستقیما با کامپیوترها پردازش کرد.

از آنجاکه سیستم هاي مدیریت دوره از لحاظ تسهیل آموزش مشهور هستند، تاالر گفتگو عاملی مهم در 
تجزیه و تحلیل محتوا، متداول ترین روش براي مطالعه تاالر  یان و مدرسان است.تسهیل تعامل میان دانشجو

گفتگو است. با این حال، تجزیه و تحلیل محتوا نیاز به کار فشرده داشته و زمان بَر و انرژي بَر هم هست. در 
ظارت بر یک محیط یادگیري غیر همزمان مجازي، به منظور حفظ کیفیت تاالر، نیاز به یک مدرس براي ن

براي فعال کردن  گفتگوي آنالینتاالر بحث و گفتگو وجود دارد؛ از این رو تکنیک هاي متن کاوي در 
 )2002، 1(سباستیانیاسایی موضوعات بحث ِاعمال می شودمدرسان براي ارزیابی محتواي بحث ها با شن

که اغلب در یک پایگاه تاالرهاي گفتگو در محیط هاي یادگیري الکترونیکی شامل دانش پربار هستند  
سازماندهی و استخراج این  و به ندرت فراتر از ارسال هاي اولیه و پاسخ استفاده می شود. داده ذخیره شده

اطالعات می تواند ابزاري براي ارزیابی یادگیري در تاالر هاي گفتگو فراهم آورد. عالوه بر این، تاالرهاي بحث 
لند و بدون ساختار تولید کند که منجر به تحمیل بار اطالعاتی بیشتر آنالین دانشجویی می تواند پاسخ هاي ب

براي مدرس به منظور خواندن و ارزیابی ایجاد کند. از اینرو، بررسی مشارکت دانشجویان توسط مدرسان 
، از یک گفتگوي آنالینبیشتر روش هاي بررسی مشارکت دانشجویان در  دوره، دشوار و وقت گیر می شود.

تالش دانشجویان همبستگی ندارد استفاده می کنند. در واقع  ی دقیقی که لزوما با یادگیري یارویکرد کم
ممکن است این باعث شود تا دانشجویان بدون تالش جدي براي بررسی مساله مورد بحث فقط به ارسال 

کت دانشجویان براي بررسی مشار گفتگوي آنالینبنابراین، استخراج دانش کیفی از هاي مکرر پیام بپردازند.
قابل توجه است. این مقاله استفاده از متن کاوي را براي تجزیه و تحلیل محتواي بحث هاي دانشجویی ارائه 

را با استفاده از یک الگوریتم تجزیه و تحلیل  ++k-means می دهد. به طور خاص، این مطالعه خوشه بندي 
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ات در ارسال یک بحث اعمال می کند. این الگوریتم معناي نهفته بهینه براي اتخاذ مفاهیم معناي پنهان کلم
 ++k-meansالگوریتم براي کشف الگوهاي مرتبط بین واژه ها و مفاهیم مربوط در بحث استفاده شده است. 

تجزیه دور از هم استفاده می شود.  kبراي انتخاب مقادیر اولیه براي خوشه بندي ، با هدف پخش مراکز اولیه 
) SVDمنحصر به فرد ( است که نیاز به یک روش تفکیک مقدار خودکار روش یک همعناي نهفت و تحلیل

 واقعیرابطه  کاهش یافته فضاي خوشبختانه متعامد دارد. عوامل مجموعه اي از براي تجزیه یک ماتریس به
 هاي شبکه در آنالین گفتگوهاي خودکار لذا در این مقاله ما به بررسی ارزیابی اسناد را می گیرد. بین

 کاوي می پردازیم. متن با اجتماعی
 

 تحقیق پیشینه-2
 هدف با means-k  بندي خوشه اساس بر را اي نهفته معناي تحلیل و تجزیه)، 2007( 1پارك و سانگ

 براي نهفته معناي تحلیل و تجزیه از آنها. دادند ارائه محاسباتی هاي هزینه کاهش و پذیري مقیاس بهبود
 کارایی آنها. پرداختند SVD از استفاده با نهفته معناي فضاي یک به گبزر برداري فضاي مدل کاهش

 که داد نشان آنها تجربی نتایج. کردند اثبات برداري فضاي مدل در k-means با آن مقایسه با را خود الگوریتم
k-means به نسبت نهفته معناي تحلیل و تجزیه در آنها اِعمالی k-means يها مدل در شده داده مرسوم 

 نه نهفته معناي تحلیل و تجزیه یک که داد نشان نهفته معانی هاي تحلیل و تجزیه. است ارجح برداري فضاي
 گروهی هاي الگوریتم براي که دهد می کاهش بشدت را ابعاد بلکه کند می پیشنهاد پنهانی ساختاري تنها

 .است مناسب بسیار
 روش و نهفته معناي سازي نمایه اثرات ترکیب رسیبر به )،2009(2رامامپیرو و پالسن دیگري، رویکرد در
-k اي مرحله دو الگوریتم یک آنها. پرداختند پزشکی زیست اطالعات بازیابی براي مصطح بندي خوشه

means استاندارد الگوریتم در بهبودي عنوان به را k-means نظر در حریص حد از بیش که کردند، پیشنهاد 
 پیشنهاد سود گرفتن براي را پاسخ ترین سریع و واضحترین که کرد می ایجاد را حلی راه چراکه شدند گرفته
 اساس بر ثقل نقاط. بود نهفته معناي سازي نمایه اساس بر که کردند ایجاد را اي اولیه هاي خوشه آنها. دادند
 شباهت قدارم اگر. بود  0,8 آستانه مقدار یک از بیشتر آنها مقادیر که طوري به شد، محاسبه توزیعی اسناد
 به سند یک و شده مقایسه ثقل نقطه با اسناد باشد، آستانه مقدار از بیش اي خوشه ثقل مرکز و سند براي
 نتیجه در دهیم، قرار یکدیگر از دور به را ثقل نقاط که بود این اصلی هدف. شود می  داده نسبت گروه یک

 عمل استاندارد k-means از بهتر اي مرحله دو الگوریتم که داد نشان نتایج. شود می حریص کمتر الگوریتم
 .کند می
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 و تجزیه هاي روش از استفاده با و پرداخته آنالین تاالرهاي کانون کشف مطالعه به )2009(1وو  و لی
 به تا کردند ایجاد الگوریتم یک آنها نخست. پرداختند بینی پیش به کاوي متن رویکردهاي و احساسی تحلیل
 سپس. بیاورند بدست متن از فسمت هر براي مقدار یک و پرداخته متن یک عاطفی یلتحل به خودکار صورت

 بدون کاوي متن روش یک توسعه براي  پشتیبان بردار ماشین و k-means بندي خوشه با را الگوریتم آنها
 ند،کرد استفاده گفتگو تاالرهاي بندي خوشه براي پیشنهادي کاوي متن روش از آنها. کردند ترکیب نظارت

 مطالعات در استفاده مورد هاي داده مجموعه. است کنونی زمان در تاالر کانون دهنده نشان یک هر مرکز که
 بینی پیش که داد نشان تجربی نتایج. شدند بندي فرمول و آمده بدست سینا ورزش تاالرهاي از آنها تجربی
 آنها. دارد قرار k-means   بندي خوشه با باالیی سازگاري در که دهد می را نتایجی پشتیبان بردار ماشین
 استاویریانو،. دهد تشخیص را گفتگو تاالرهاي در موضوعات توانست می که دادند پیشنهاد را مدلی سپس

 بر مبتنی هاي نمودار اساس بر بحث تحلیل و تجزیه براي جدیدي چارچوب یک)، 2009( 2ولسین و شاشات
 به خاص گره کدام که کرد می بیان لبه هر و بوده پیام شی یک نگرنمایا راس هر آن در که دادند ارائه پیام
 دار وزن کنند می تعیین را شده بدل و رد هاي پیام که کلیدي کلمات توسط ها لبه. دهد می پاسخ پیام

 تسهیل را اي زنجیره هاي بحث شناسایی و داده اجازه بحث گراي محتوا نمایش به مدل این. شدند) ارزیابی(
 اطالعات و پرداخته) کاربر بر مبتنی و پیام بر مبتنی هاي نمودار( نمایش دو مقایسه به سپس اآنه. کرد

 داده، واقعیِ مقادیر با ها آن هاي آزمایش. کردند تحلیل نمود استخراج آنها از توان می که را مختلف
 پیام بر مبتنی دارنمو از توان می را اضافی اطالعات که داد نشان و کرده اثبات را پیشنهادي چارچوب
 چارچوبی چراکه است مربوط حاضر مطالعه به همکاران و استاوریانو توسط شده انجام مطالعه. نمود استخراج

 بخش شناسایی اجازه و کرده فعال را گرا محتوا نمایش مدل، این. داد ارائه آنالین هاي بحث مدلسازي رابراي
 را بحث مورد موضوع نظر نقطه از بحث بندي طبقه همچنین آن. نمود فراهم  را جالب هاي بحث هاي

 .کرد تسهیل
 

 متن کاوي -3
ا مورد یعی رمتن کاوي براي بیان هر سیستمی استفاده می شود که مقادیر گسترده اي از متن زبان طب

ند. ستخراج کرا ا بحث قرار می دهد و الگوهاي کاربرد زبانی و لغوي را شناسایی می کند تا اطالعات مفیدي
فید است اصی مخن ممکن است آزادانه به عنوان روند تحلیل متن براي استخراج اطالعاتی که براي اهداف آ

 ، و براير، بی شکلدر مقایسه با نوع داده ذخیره شده در پایگاه داده ها، این متن بدون ساختا تعیین شود.
 ست.طالعات اابادل تعترین راه براي کار با الگوریتم مشکل است. با این وجود، در ارتباطات قدیمی، متن شای

گیزه ست، و انرات ازمینه متن کاوي معموال با متونی سر و کار دارد که کار آن ارتباط واقعی اطالعات و نظ
 براي استخراج اطالعات از چنین متنی به صورت خودکار دشوار است.
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 جداول در که اي یافتهساخت هاي داده از اطالعات کشف براي کاراست بسیار روش یک کاوي، داده
 گروه را داده کند، می استخراج ،)199، 1ها(کودراتوف تراکنش از را الگوها کاوي، داده. شوند می نگهداري

 اقالم میان روابطی وجود به پی توانیم می کاوي داده ي بوسیله. کند می بندي دسته آنرا نیز و کند می بندي
 عامیت وجود عدم آن و داریم مشکلی کاوي داده با ما حال عین در. ببریم اند کرده پر را دیتابیس که اي داده

 داده مفاهیم که باشند نیز بزرگ حدکافی به که ما ي یافته ساخت اي داده منابع تعداد. است آن کاربرد در
 دیجیتال غیر صورت به اگر ما دانش بیشتر واقع در. نیستند زیاد چندان باشد، آنها بر اعمال قابل کاوي

 مدارك از بسیاري الکترونیکی، کتابهاي اخبار، دیجیتال، هاي کتابخانه. اند ساختیاقته غیر کامالً شند،نبا
 نتیجه در. نیستند ساختیاقته بیابید، وب داخل در توانید می شما که چیزي هر تقریباً و علمی مقاالت مالی،

 .کنیم استفاده یممستق طور به آنها مورد در را کاوي داده هاي آموزه توانیم نمی ما
 در شده گسترده ساختیافته غیر اطالعات از وسیع حجم این با مواجهه در اساسی روش سه حال، این با

 دانش کشف و )2001، 3یون یانگ(اطالعات استخراج ،)1997، 2(راجمناطالعات بازیابی. دارد وجود جهان
 .هستند مسئله این با برخورد روش سه این متن در

 به بسته که ستاین IR در معمول کار. مدارك و مستندات بازیابی با است مرتبط اصوالً اتاطالع بازیابی
 دیگر ازمیان ار "کلمه ي بقچه" واقع در یا و مستندات و متون ترین مرتبط کاربر، سوي از شده مطرح نیاز

 نظرش به که ار کلمات از اي بقچه آن تنها بلکه نیست دانش یافتن این. بکشد بیرون مجموعه یک مستندات
 حتی و انشید هیچ واقع به روش این. دهد می تحویل او به را است جستجوگر اطالعاتی نیاز به تر مرتبط

 .آورد نمی ارمغان به برایمان را اطالعاتی هیچ
 شما که تصورکنید همچنین. اند شده استحصال متون، مجموعه از که بگیرید درنظر را B و A مفهوم دو

 به اي رابط داراي "برنج کشت" و "بارانی مناطق" اینکه مثال. اید یافته مفهوم دو این میان نیز را ارتباطی
 که کنید فرض عالوه به. )2005، 4لور-. (ماري)B-A<( دارد نیاز بارانی مناطق به برنج کشت که صورتند این

 "بارانی مناطق" و "شورک شمال مناطق" مثالً است؛ ارتباط داراي شکل همین به ،C مفهوم با نیز B مفهوم
 تاکنون ما آنچه). C ISA A(بارانی ي منطقه "هستند" کشور شمال مناطق که دارند هم به را رابطه این

 بادرك بتواند و باشد تر باهوش تواندکمی می سیستم اما است، شده استخراج که است اطالعات تنها داریم
 "کشور شمال مناطق" که صورت این به است طرح قابل نیز سومی ي گزاره که دهد نتیجه گزاره دو این

 مثال این در تاکید. ماند می چه به دانش کشف که دهد می نشان مثال این. است "برنج کشت" قابل
، 5(سهگال چون افرادي هرچند. است آمده بدست که است چیزي آن بودن نو بر بینید می که همانطور

 که باورند این بر آنها )1999، 6(هوي تانهستند ،]KDT[ و] IE[ در تري اندك تفاوت بر معتقد ،)2004
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 متون، بندي دسته هاي یافته این نظیر. کاوي متن عنوان به پذیرشند قابل نیز جدید نسبتاً هاي یافته
 یک عنوان به تواند می ،IE که باورند این بر درستی به مردم از بسیاري. است آن شبیه و متون سازي خالصه

 )2004، 1(مک کوراي و تامکینزبرود بکار کاوي متن در پردازش پیش فاز
می  لف راالگوریتم هاي متن کاوي در نمایش مبتنی بر مشخصه اسناد کار می کنند. مشخصه هاي مخت

 توان براي نمایش اسنادي اعمال کرد که در زیر آمده است:
 کاراکتر 
 کلمات 
 جمالت 
 .مفاهیم 

 
 کاراکتر-3-1

 یژگی هاي معنايبخش هاي تشکیل دهنده و فضاها و، کاراکترهاي ویژه اعداد، اجزا در سطححروفات منفرد 
مجموعه اي  می تواند شامل کاراکتري و مفاهیم هستند. بیان سطح اصطالحات واژه ها،همانند  سطح باالتر

 .فیلتر شده باشد زیر مجموعه هاي یک سند یا برخی از براي تمام کاراکترها کامل از
 

 کلمات-3-2
 غناي ازاي  سطح پایه انتخاب می شوند را می توان به عنوان یک سند به طور مستقیم ازي که اصکلمات خ

 ضاي ویژگیبه عنوان موجود در ف گاهی اوقات سطح کلمه ویژگی هاي توصیف کرد. به همین دلیل معنا
 اي که بیش اززه سطح کلمه برابر است با اندا، یک مشخصه یگانهِ یک سند بیان می شود. به طور کلی اصلی

 .زبانی نیست یک رمز
 
 اصطالحات -3-3

روش هاي  با یک سند از بدنه به طور مستقیمهستند که  کلمات واحد وعبارات چند کلمه ايها این
 داخل سند خاص و عبارات تنها می تواند از کلمات اصطالح سطحدر  استخراجی انتخاب می شوند. ویژگی ها

 لزوما یک سنداصطالح  مبتنی بر یک نمایش از این رو، لی توصیفی هستند.آنها بطور ک برايانتخاب شود که 
 اصطالحات در آن سند تشکیل می شود. یک زیر مجموعه اي از از

 
 مفاهیم -3-4

و یا طبقه بندي ، بر قوانینمبتنی  روش هاي دستی، آماري، از با استفاده که یی هستنداینها ویژگی ها
تولید کرد اما  مستندات را می توان بصورت دستی براي مفهوم سطح يویژگی ها تولید شده اند. بمرك
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 ، کل عبارات،عبارات چند کلمه اي، تک واژه ها پیچیده اي که پردازش پیش معموال با استفاده از روش هاي
که بعدا به تعیین کننده هاي  را شناسایی می کند استخراج می شود بزرگتر ساختاريواحدهاي  و حتی

 مرتبط می شود.مفهوم خاص 
تمام کلمات در سندهاي ورودي به  کرد. متن کاوي را می توان به عنوان یک فرایند شمارش متن، خالصه

منظور محاسبه جدول سوابق و کلمات، نمایه گذاري شده و شمرده می شوند، که تعداد تکرار هر کلمه در 
اد و یا خوشه هاي کلمات و یا اسناد و سند را می شمارد. سپس فن آوري هاي داده کاوي براي استخراج ابع

کلماتی که بهترین پیش بینی را از متغیر مورد توجه دیگر می کنند اِعمال می کند.  از آنجا  یا براي شناسایی
که داده کاوي فرض می کند که اطالعات کنونی در فرمت ساختاري ذخیره شده است بیشتر پیش پردازش 

پاکسازي و نرمالیزه کردن داده  و ایجاد تعداد گسترده اي از جداول.  هاي ان شامل دو وظیفه حیاتی است:
سیستم هاي متن کاوي عملیات پیش پردازش، بر شناسایی و استخراج ویژگی هاي اسناد به  در مقابل، براي 

این عملیات پیش پردازش مسئول تبدیل داده هاي ذخیره شده بدون ساختار در  دارد. زبان طبیعی تمرکز
بیشتر سیستم هاي داده  سندها به یک فرمت میانی ساختار متوسط است، موضوعی که مربوط به مجموعه

 )2008، 1(گروور و همکارانکاوي نیست
تن کاوي ست، مااز آنجا که استنتاج اطالعات با ارزش از حجم گسترده اي از متن بدون ساختار، مناسب 

ي یک ن کاوي آنالین اتخاذ شده است. اجراي متبه طور گسترده اي براي کشف روابط پیچیده در بحث ها
 ابزار موثر براي جستجوي مطالب در زمینه هاي متنی بحث هاي آنالین است.

 
 کاوي متن فرآیند -3-5
 و کاوي داده اطالعات، بازیابی. است فراوانی تکنولوژیکی فیلدهاي شامل که است فرآیندي کاوي متن

 به اما. هستند دارا را نقشی زمینه، این در که هستند فیلدهایی همه محاسباتی زبانشناسی و مصنوعی هوش
 .)2004، 2دارد(ژوگ و همکاران وجود کاوي متن فرآیند در اصلی فاز دو کلی طور

 باشد؛ داشته مختلف قالب دو تواند می فاز نخستین خروجی. است مستندات پردازش پیش فاز اولین
 بهتري نمایش ي نحوه است، مهم ما براي آنچه نمایش، فرمت یناول در 4.مفهوم بر مبتنی و 3برسند مبتنی
 بردن بکار یا باشد ،5یافته ساخت نیمه و میانی فرمت یک به آنها تبدیل میتواند، این. مستندات براي است
 هر حال این در. کند می کاراتر را مستند با کارکردن که دیگري نمایش نوع هر یا آن روي بر ایندکس یک

 نمایش به بخشی بهبود دوم نوع در. بود خواهد مستند یک هم باز نهایت در نمایش این در 6موجودیت
 قابل که دیگري مفهومی اطالعات هرنوع و آنها میان ارتباط نیز و سند در موجود معانی و مفاهیم مستند،
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 مواجه وجودیتم یک عنوان به مستندات با دیگر نمایش نوع دراین. شود می استخراج متن از است، استخراج
 .اند شده استخراج مستندات این از که روبروییم مفاهیمی با بلکه نیستیم
 یک نمایش ي نحوه به بسته. مستندات نمایش میانی فرمهاي این از است دانش استخراج بعدي قدم
 بندي، گروه براي مستند، بر مبتنی نمایش. است متفاوت مستند یک براي دانش استخراج روال مستند،

 روابط یافتن براي مفهوم بر مبتنی نمایش درحالیکه شود، می استفاده آن نظایر و 1گري تصویر بندي، قهطب
 .رود می بکار آن نظایر و آنتولوژي و تزاروس اتوماتیک ساختن مفاهیم، میان
 

 کاوي متن روشهاي -3-5
 دو به توانب شاید اراروشه این تمام حال درعین. دارد وجود دانش استخراج فاز در روش زیادي تعداد

 در. هستند انشد بر مبتنی روشهاي و کارایی بر مبتنی روشهاي اصلی، دسته دو این. کرد تقسیم اصلی دسته
 و کارایی بهترین که کنند می طراحی را سیستم طوري و هستند سیستم کارایی نگران طراحان اولی، روش

 .هستند بیعص هاي شبکه نیز و آماري روشهاي ،نگرش نوع این در رایجتر روشهاي. باشد داشته را سرعت
 تکرار چون ديموار. است استخراج قابل متون از که است آماري اطالعات نوع هر پایه بر آماري روشهاي

 . آن شبیه چیزهایی و هم با لغات تکرار تنهایی، به لغات
 

 روابط یافتن-3-6
 مثل شده سایندک مستندات از اي مجموعه نیز و مثل کلمات از اي مجموعه که بگیرید درنظر اینچنین

 .شود می داده شانن شکل به ارتباط این و است ارتباط در A از مجموعه زیر یک با هر، اینجا در. دارد وجود
 صورتی به ،T در t مستندات تمام ي مجموعه. باشند کلیدي کلمات از مجموعه یک که کنید فرض اکنون

 .شود می داده نشان ،].W[ شکل به شودو می واندهخ W براي پوششی ي مجموعه باشد، که
 نمایش. شکل به و شود می خوانده 2رابطه قانون یک نیز، و است لغات از اي مجموعه که) W,W( زوج هر

 .شود می داده
 :داشت خواهیم مثل رابطه قانون یک داشتن با
 .T ي مجموعه به توجه با شود می خوانده رابطه از 3پشتیبانی میزان -
 .T ي مجموعه به توجه با شود می خوانده R قانون از 4اطمینان میزان -

 را W وعهمجم کلمات اکنون هم اگر باشد دارا را w کلیدي ي کلمه متن یک که است احتمالی ما منظور
 .داراست
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 آن مورد در ارامترپ دو این مقدار باید سازد برآورده را پوشش و پشتیبانی شرط دو این قانونی اینکه براي
 .است وابسته متون ي مجموعه نوع به میزان این. باشد بیشتر خاص میزانی از قانون
 آنها. کنند می نگاه مسئله این به دیگري دید زاویه از که دارند قرار بردانش مبتنی روشهاي دیگر سوي در
 این بین ثانیاً و کنند استخراج متون ي مجموعه داخل از را موجود مفاهیم ممکن حد تا اوالً کنند می سعی

 که است هدفی این حقیقت در. است NLP به وابسته بسیار روش این از استفاده. کنند برقرار روابطی مفاهیم
NLP درحال کنند می استفاده روشها این از که سیستمهایی. است متن درك آن و کند می دنبال آنرا نیز 
 .آنهاست از یکی 2سیراکوس دانشگاه از LINK-DR[1[ ولی نیستند زیاد حاضر

 
 ساختار سیستم هاي متن کاوي -3-7

توسط برخی  که هستند مدل عمومی به دنبال کاوي سیستم هاي متن، عملکرديدر یک سطح 
 ت:به چهار حوزه اصلی تقسیم شده اس ارائه شده است و تقریبا کاربردهاي متن کاوي کالسیک

 پیش پردازش کارهاي  .1
 هسته عملیات کاوش  .2
 کاربردپذیري و بررسی ئهالیه ارا اجزاي .3
  روش هاي پاالیش .4

داده ها براي  ازيبراي آماده س مورد نیاز و روش هاي ، فرآیندهاروندها شامل همه پردازش پیش وظایف
پیش  هاي در مرکز فعالیت ن وظایف به طور معمول. ايهسته است متن کاوي سیستم کشف دانش عملیات
داده  منبعدریافتی از  اطالعات، به طور کلی، وظایف پیش پردازشی قرار دارند. طبقه بندي داده هاو  پردازش

مشخصه براي خراج روش هاي است انواع مختلفاینکه  هر فرمت استانداردي تبدیل می کند قبل از را به اصلی
 ایجاد یک مجموعه از اسناد ارائه شده کامل توسط مفاهیم اعمال شود.

ي بوده و شامل کشف الگو، تجزیه و تحلیل روند و لب یک سیستم متن کاوقکاوي -عملیات هسته
ه بزدیک نالگوریتم هاي کشف دانش افزایشی است. توزیع ها (و نسبت ها)، مجموعه مفاهیم تکراري و 

نی قرار اي متتکراري و انجمن ها در میان معمولترین الگوهاي مورد استفاده براي کشف دانش در داده ه
لگوها ادر برخی از این  "توجه"ی تواند با مقایسه هایی بین سطوح م کاوي همچنین-دارد. عملیات هسته

 خود را در نظر بگیرند.
 سترسی بهدچنین اجزاي الیه ارائه، شامل واسط کاربر گرافیکی و کاربردپذیري توابع جستجوي الگو و هم

ن گروه ر ایز دزبان پرس و جو است. ابزار تجسم، سردبیران سواالت پیش روي کاربر، و بهینه سازان نی
صالح ایجاد یا راي ابساختاري قرار دارند. اجزاي الیه ارائه، شامل ابزارهاي گرافیکی یا مبتنی بر کاراکتر 

 خوشه هاي مفهوم و همچنین براي ایجاد پروفایل براي الگوها و مفاهیم خاص است.

                                                            
1 . Part of Speech tagging 
2 . Syracus 



 ضافی را فیلتر کرده وا روش هایی هستند که اطالعات شامل، شکلشان در ساده ترینپاالیش،  روش هاي
براي نشان معین  کاوي متن یک سیستم هاي بسیار مرتبط را خوشه بندي  می کند، اما ممکن است در داده

روش هاي خوشه  سازي و هرس سازي ها، تعمیم، مرتب سازي ها، حذفیات دادن یک مجموعه جامعی از
پردازش) ارسال -(پست 1بعدي-ن پردازشتکنیک ها با عنوا بهینه سازي، رشد کند. این کشف با هدف بندي 

 نیز تعریف شده اند.
 

 اجتماعی هاي شبکه -4
 بین ارتباط و ها-گره که هستند ارتباطی چند و ناهمگون داده مجموعه یک واقع در اجتماعی هاي شبکه

 صورت به توانند می ها داده نوع به بسته ها ارتباط. است خاص مفهومی بیانگر داده، نوع هر براي هاآن
 یا افراد(نبازیگرا بین اجتماعی ساختار اجتماعی، شبکه یک. شوند گرفته نظر در دوطرفه یا طرفه-یک

 ها روش این. هدد می نشان را هستند متصل یکدیگر به شبکه در بازیگران که هایی روش و است) هاسازمان
 .شدبا خانوادگی روابط تا اتفاقی هاي- آشنایی از اجتماعی،  ارتباطات انواع شامل می واند

 بین هاي همکاري و روابط گیري اندازه و نگاشت از است عبارت واقع در »اجتماعی شبکه هاي تحلیل«
 داشته را دانش کسب و اطالعات پردازش قابلیت که موجودیتی هر عبارتی به و هاسازمان ها،گروه افراد،
 را ها گره این بین جریان یا ارتباط 2»پیوندها« و بوده ها گروه و افراد دهنده نشان شبکه در »ها گره«. باشد
 .دهند می نشان

 ها خوشه و بندي گروه قالب در هاآن ساختار اجتماعی، هاي شبکه مورد در ها نکته ترین جالب از یکی
 یاحتمال رفتار ردمو در زیادي مطالب تواند می شبکه یک در ها زیرگروه بین اتصاالت و اندازه تعداد،. است
 آیا است؛ چقدر افراد بین داده جابجایی سرعت اینکه قبیل از مواردي. نماید بازگو کلی صورت به شبکه یک

 اصالً  وند؛ش می شکسته مجزا گروه چندین به یا و کنند می پیدا ثابتی ساختار زمان طول در ها --گروه
 ساختاري هاي- جنبه این همه د؛دارن همپوشانی اجتماعی ساختارهاي و زیرگروه ها با مقدار چه ها -گروه

 .شود منجر اجتماعی شبکه یک کلی رفتار پیش بینی به تواند می ها زیرگروه
 مدل جتماعیا هاي شبکه صورت به توان می را واقعی دنیاي در پیچیده و مختلط هاي سیستم از بسیاري

 تحلیل هدف اب اجتماعی هاي- شبکه صورت به شدن مدل قابلیت که ها-شبکه این انواع به ادامه در. کرد
 :است شده اشاره دارند را ارتباط
 مالی هاي شبکه    
 بانکی هايحساب و هابانک کارمندها، افراد،: ها گره
 مالی هايتراکنش: ها یال

 تلفنی هاي شبکه

                                                            
1 Post-processing 
2 . link 



 هاسازمان و افراد: ها گره
 اياهوارهم ارتباطات و پیامک همراه، و ثابت تلفن با تماس نظیر تلفنی ارتباطات انواع: ها یال

 وب پایه بر اجتماعی هاي شبکه
 دهندگانسرویس و هاسایتوب وب، کاربران: ها گره
 هاي شبکه فایل آپلود و دانلود سایت،وب از بازدید چت، ایمیل، نظیر وب برپایه ارتباطات انواع: ها یال
 زیستی
 هاویروس ها، DNA ها،پروتئین نظیر زیستی هايموجودیت انواع: ها گره
 و هاسلول با ویروس ارتباط ها،پروتئین میان ارتباط مانند زیستی هايموجودیت میان ارتباطات: ها یال
 مشابه موارد

 جنایی هاي شبکه
 جرم وقوع محل و مجرمین: ها گره
 ارتکابی جرائم انواع: ها یال

 نقل و حمل هاي شبکه
 مقصد و مبدأ: ها گره
 دریایی و زمینی هوایی، سفرهاي :ها یال

 اداري هاي شبکه
 کاري هايایستگاه و هامکان افراد،: ها گره
 کاري هاي ایستگاه و افراد میان اطالعات و کاري هايجریان: ها یال

 

 روش هاي خوشه بندي-5
 )C-Centeriod یا C-Meansو  K-Means  بندي(خوشه روش -5-1
 مانند( دیگر بنديخوشه هايروش از بسیاري براي پایه روشکی آن سادگی رغمعلی روشاین
 الگوریتم این شود. برايمی محسوب مسطح و انحصاري روشی روش این. شودمی محسوب) فازي بنديخوشه

 از ثابت تعدادي براي که هستند تکراري روالی داراي آنها همۀ ولی. است شده بیان مختلفی شکلهاي
 :دارند زیر موارد تخمین در سعی هاخوشه
 هر به متعلق نقاط میانگین همان واقع در نقاط این هاخوشه مراکز عنوان به نقاطی آوردن بدست 
 .هستند خوشه
 باشد دارا را خوشه آن مرکز تا فاصله کمترین داده آن که خوشه یک به داده نمونه هر دادن نسبت. 
. شودمی انتخاب تصادفی صورت به نقاطی نیاز مورد هايخوشه تعداد به ابتدا روش این از ايساده نوع در
 بدین و شوندمی داده نسبت هاخوشه این از یکی به) شباهت( نزدیکی میزان با توجه با هاداده در سپس
 هاداده از گیريمیانگین با تکرار هر در توانمی روال همین تکرار با. شودمی حاصل جدیدي هايخوشه ترتیب



 زمانی تا روند این. داد نسبت جدید هايخوشه به را هاداده مجدادأ و کرد محاسبه آنها يبرا جدیدي مراکز
 .است مطرح هدف تابع عنوان به زیر تابع. نشود حاصل هاداده در تغییري دیگر که کندمی پیدا ادامه

       (1) 

 .است ام j خوشۀ مرکز cj و نقاط بین فاصلۀ معیار ║║ که
 :شودمی محسوب روش این براي پایه الگوریتم زیر یتمالگور

 .شوندمی انتخاب هاخوشه مراکز نقاط به عنوان به نقطه K ابتدا در
 .شودمی داده سبتن داراست، را داده آن تا فاصله کمترین خوشه آن مرکز که ايخوشه به داده نمونه هر

 محاسبه مرکز عنوان به جدید نقطه یک وشهخ هر براي هاخوشه از یکی به هاداده تمام تعلق پس 
 در تغییري هیچ دیگر که زمانی تا شوندمی تکرار 3 و 2 مراحل. )خوشه هر به متعلق نقاط میانگین. (شودمی

 )2007، 1و همکاران (فلدمننشود حاصل هاخوشه مراکز
 

 ++K-means الگوریتم خوشه اي -5-2
 از نظر ساختار داخلی بسیار پیچیده و غنیمی شوند   خوشه بنديیی که متن به عنوان اشیاهاي سند
در فضاي مشخصه تبدیل شوند. یکی یی به بردارها براي فعالسازي خوشه اي ، سندها باید؛ از این رو هستند

در فضاي مشخصه یک  کلمه که در آن هر، سند است "کلماتکیسه " استفاده از انجام این کار از راه هاي
 ).2008 ،2کاران( آرتور و هماست بُعد

در سند وجود  کلمه براي هر کلمه یک مولفه اي خواهد داشت. اگر نمایش دهنده سند در فضا بردار هر 
، بسته به تکرار کلمه در سند صفر خواهد بود. در غیر این صورت سند برابر نداشته باشد، مولفه کلمه در بردار

 در مجموعه کامل از سند مقدار مثبتی خواهد داشت.
 رکانسیف-معکوس ندبا استفاده از فرکانس س استانداردسازي ،نمایه سازي را از طریق متنی داده هاي ما

)TF*IDF و (SVD خوشه بندي اجراي برايیی داده ها نقطه بهk-means++  لگوریتم بدیل کردیم. هدف ات
از نقاط داده  تصادفیبه طور  دور از یکدیگر است. اولین مرکز خوشه اولیه k خوشه پیشنهادي توزیع مراکز

 انده با احتمالماز نقاط داده باقی  بعدي مرکز خوشه هر پس از آن، شده براي خوشه اي  شدن انتخاب شده
  تا نزدیک ترین مرکز خوشه انتخاب می شود. فاصله نسبت آن با مربع

 
 روش پیشنهادي -6

آنالین با  بحث هاي از را سرنخ کلمات کاوي پیشنهاد می کنیم که کلمات کلیدي و متن یک رویکرد
 فضاي ابعاد کاهش را براي SVDاستخراج می کند.  معناي نهفته تجزیه و تحلیل با  ++k-means استفاده از

بحث  یک تاالر گفتگو استخراج نمودیم. را در فرمت هاي مختلف در کلمات و ساختار معناياعمال کرده 

                                                            
1 . Feldman et al 
2 . Arthur et al 



دانشجویان ارسال هاي  شاملما  متن دهد و مجموعهرخ می  در فرمت ها و زبان هاي مختلف آنالین هاي
غلط ، که از مجموعه داده وارده کرده به نویز زیادي غیر انگلیسی زبان است. این متشکل از کلماتکه ماست 
 )2002، 1رانیکاس و همکارانکا(سرواژه ها ناشی می شود و اختصارات ،امالیی

با استفاده از معیار ، کیسه کلمات رخدادشان بعنوان تشکیل دهنده اش و کلمات با هر پیام نمایش پس از
توصیف می کند . شکل  بهترینرا به  هر پیامها  که کدام ویژگیکردیم  تعیین TF*IDF استانداردسازي

است.  ستونیک  ارسال و هر یک ردیف هر عبارت ماتریس در این تشکیل دادیم. یک ماتریس ارسال سپس
هنده یک فضاي شمارش نشان د ارسال یک بردار هر ارسال است. ت در یکتکرار جمال تعداد سلول شامل هر

 طوریکهتغییر دادیم ب TF*IDF بارا  شمارش ما .هستند محورهاي فضاجمالت  .بعدي است Dبرداري 
 nA…, , 2, A1A=[A[ ماتریس حاصل وزن بیشتري را دارند.نسبت به جمالت معمول  غیر معمولجمالت 

بسیار هستند، که فرکانس جمله وزن دار مربوط به یک ارسال  بردار نشان دهنده iA بردار که در آن هر
 SVDرا با استفاده از  ورودي ها صفر هستند. انتخاب مشخصه بیشتر هستند چراکه توزیع کم بُعدي بوده و

جمالت نشان  را از معناي نهفته اعمال کرده و ساختار بی ربط مشخصه هاي با حذف ابعاد کاهش براي
 استخراج نمودیم.نده ارسال ها ده

SVD  می شود معنا استفاده فضاي برداري سند براي ساخت یک ماتریس هاي دربراي تفکیک جمالت 
به را  یسیک ماتر SVDکه می تواند براي نشان دادن ارتباطات سند مفهومی مورد استفاده قرار گیرد. 

بردار  نواناصلی را به ع ردیف نهادهاي تک بخشی، ماتریس دیگر تبدیل می کند. ماتریس حاصلضرب سه
روش توصیف می کند، را بهمان  اصلی ستون ماتریس دوم، نهادهاي، و توصیف کرده متعامد عامل ارزش هاي

 ماتریس، می شوند ضرب زمانیکه سه مولفه درجه بندي است، مقادیر شامل قطري یک ماتریس و سومی
جمالت در یک فاکتور  معمول عوامل استخراجی، یژگی هايتجدید ساختار کرد. بخاطر و را می تواناصلی 

ه در نتیجه امالي اشتباه، کقادر است تا نویز را  SVDلذا آن فاکتور دارد.  در واژه هاي دیگري ارتباط باالیی با
 اختصارات و سرنام هاي اشتباه است کنترل کند.

 
 نتایج -7

سیستم هدف ما سیستم مدیریت دوره مودل بود،  م.ابتدا، اطالعات را از سیستم هاي منبع استخراج کردی
که بر روي دانشجویان مقطع کارشناسی که دوره سیستم هاي مدیریت پایگاه داده را برداشته بودند اعمال 

منبع اطالعاتی ما کمترین دست کاري، را الزم داشت که شامل برخی از ستونها براي بارگذاري بود.  شد.
، داشتیم که mdl_forum_posts ما فقط نیاز به یک جدول جدول داشت.198پایگاه داده مودل حدود 

محتواي پیام ارسالی توسط دانشجویان را می گیرد. از روي این جدول، فرستنده، تاریخ ارسال، و ستون هاي 
پیام را انتخاب کردیم. داده هاي ساختاري شامل: فرستنده، تاریخ و زمان ارسال در میان دیگران است. داده 

                                                            
1 . Karanikas et al 



اختار نیافته محتواي پیام ها بود. محتواي داده هر پیام در هر ارسال بحث هاي تاالر گفتگوي آنالین س
استخراج شده و بصورت سلسله اي از توکن ها براي نشان دادن هر یک از ارسال ها و تحلیل هاي بعدي 

حث آنالین را نشان می دهد. در بَعد مربوط به داده باال بود، با هزاران کلمه که ارسالهاي ب فرستاده می شود.
، خط جدید و tabو دیگر محدودیت ها همانند فاصله،  HTML طی استخراج داده ها براي حذف تگ هاي

دیگر حروف تعقیب شدند. پیام هاي با از بین بردن موانع و واژگان توقف پاك شد و سپس به عنوان یک 
هدف نهایی ارسال بارگذاري کردیم.یک ماتریس ارسال ما داده ها را به  از کلمات گرفته و ارسال شد. کیسه

را براي  SVDجمله وزن یافته ایجاد کردیم که بسیار بزرگ بوده و بصورت پراکنده توزیع شده بود. سپس 
تولید یک فضاي معناي کاهش تولید کردیم.دو مقدار بی نظیر از ماتریس قطري را براي تولید بردارهاي 

را ببینید) در نظر گرفتیم. دو مقدار بی نظیر  2و  1(جدول  SVDاز اعمال  جمله و بردارهاي سند بُعد
انتخاب کردیم: این مقادیر بیان ما را در مورد بردارها ساده تر کردند. این مقادیر بعنوان نقاط داده استفاده 

 روي آنها اعمال گردید.   ++k-meansشدند که الگوریتم خوشه بندي
 

 مدت بردار نمایندگی -1 جدول

 Nr شرایط  

 T1 فایل 138 35

 T2 مزایا 13 22

 T3 پایگاه داده 81 29

 T4 کت 1 8

71 32 Dbms T5 

 T6 برخالف 19 11

 T7 اختالف 342 7

 T8 متمرکز 19 11

 T9 پراکنده 15 16

 T10 وابسته 19 11

 T11 امنیت 139 34

 T12 سهم 106 84

 T13 استقالل 11 7

 
 
 
 
 
 



 سند بردار دگینماین -2 جدول

  Post# 

5 2 P1 

44 83 P2 

351 211 P3 

269 9908 P4 

42 423 P5 

99 56 P6 

149 211 P7 

257 104 P8 

72 34 P9 

3 0 P10 

24 15 P11 

5 16 P12 

19 32 P13 

46- 85 P14 

6871- 96 P15 

 
از جمالت اجرا کردیم  10-2هاي و بدون گروه  SVDرا با روش تحلیل معناي نهفته ++k-means ما الگوریتم

که از روي انها موضوع بحث استنباط می کنیم. که براي هر کدام معیار اعتبار بخشی خوشه اي  را گزارش 
 دادیم.

 
 استخراج باال در یک خوشه-3جدول

 کلمات کلیدي صفحه خوشه
 وحشیانه برهنه، فراموش، شکستن، عکس، 0
 نهرکس خوب، واقعی،ممممماه، هوا، جا 1
 کاقوته، اقببالبالبال، شوخی، هاها، ملیسا 2
 توانایی گزارش فرم، خرید، نوشتنپایان، پاپریت، 3
 دسترسی فایل شبکه، امنیت، داده، پایگاه 4

 
نشان می دهد که یک موضوع بحث چگونه از یک سري کلید واژگان در هر گروه می تواند  )3(جدول

پنچ گروه  اجرا کردیم که خروجی، واژگان سرنخ براي هر گروه بود. با  تعریف شود. ما الگوریتم را براي تولید
، می توانیم نتیجه بگیریم که دانشجویان بحث هایی را مطرح می کردند که مربوط به 4در نظر گرفتن گروه 



پایگاه داده سیستم بود. این نتیجه نشان می دهد که روش پیشنهادي را می توان براي ارزیابی موضوعات 
 ها که در تاالرهاي گفتگوي دانشجویان در سیستم هاي یادگیري آنالین وجود دارد استفاده کرد. بحث
 

 
 ++K-means: تجزیه و تحلیل معنایی نهفته با 1شکل

 
موع جنشان می دهد که تحلیل معناي نهفته به بهبود کیفیت خوشه اي  با مینیم کردن م) 1(شکل

 نیمم کردن تشابه داخل خوشه اي  کمک می کند. مربعات خطا کمک می کند. همچنین به می
 

 
 خطاهامجذور  مجموع :SSE   ؛استاندارد ++k-means: 2شکل

 
داراي مجموع مربعات خطاي باالیی در  استاندارد  ++k-meansنشان می دهد که خوشه بندي) 2(شکل

ابع خطا با هر دو الگوریتم است. بطور مستقیم، با افزایش تعداد گروه ها، ت LSAبا  ++k-meansمقایسه با 



کاهش می یابد. از روي نتایج، نشان می دهیم که کند با مینیمم کردن مجموع مربعات خطا  تابع هدف یک 
مستقل عمل می. این را می   ++k-meansبهتر از یک  SVDمرکب با   ++k-meansالگوریتم خوشه بندي

 توان به ویژگی کاهش در نتیجه  نسبت داد. 
 

 
 .منفرد مقدار تجزیه ،SVD  ؛قایسه در حال اجرا: م3شکل

 
اخرین نتیجه خوشه اي   SVDمرکب با   ++k-meansنشان می دهد که الگوریتم خوشه بندي )3(شکل

را در یک دوره زمانی بلند تر می دهد، با افزایش تعداد گروه هاي هر دو الگوریتم زمان اجراي برابر خواهد 
زمان بیشتري را در فرایند  SVDمرکب با   ++k-meansگوریتم خوشه ايبود. این بدان دلیل است که ال

 کاهش استفاده می کند بعد از آنکه در سرعت برابري اجرا می شوند. 
 

 نتیجه گیري -8
 هايشبکه هستند، معروفی هايبرنامه سناریوها، از بسیاري براي بنديطبقه و جستجو اینکه وجود با

 از خالص طور به زمینه این در کارها از بسیاري. دارند پیوند و متن لحاظ از تريغنی ساختار اجتماعی
 اطالعات ترکیب از جدید هايالگوریتم از بسیار .کنندمی استفاده پیوندي ساختار از به یا متن محتواي
که   ++k-meansما یک الگوریتم خوشه بندي. کنندمی استفاده استخراجی مقاصد براي پیوندي و محتوایی

و یک رویکرد مقدار دهی اولیه جدید قرار گرفته در مرکز خوشه  SVDز گام هاي کاهش ابعادي از طریق ا
 kاي استفاده می کند. کارایی الگوریتم پیشنهادي را با استفاده از تاالر مدیریت دوره مودل با بخش بندي در 

براي کار آتی، استفاده از  یافت.گروه اعتبار بخشیدیم بطوریکه جمع خطاهاي خوشه اي  تا حد ممکن کاهش 
، بسته به توزیع داده، و پایگاه داده براي کنترل مباحث آزاد را kروش هاي آماري براي محاسبه مقدار 

براي کاهش بارهاي محاسباتی پیشنهاد کردیم.  SVDپیشنهاد کردیم. همچنین، روش هاي موازي براي 



SVD شود. الگوریتم ما بر روي  اي ترکیبویت دقت خوشه می تواند با روش هاي انتخاب مشخصه براي تق
 محموعه داده هاي بزرگتر آزمایش می شود.
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