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 چکیده
های اینترنتی، ها در فضای مجازی و همچنین زیاد شدن تعداد پایگاهبا توجه به ازدیاد بیش از حد داده

حال افزایش هستند. با اکتشاف در های متنی و وب نیز روز به روز در های ساخت نیافته مانند دادهداده
های استخراج الگو در این نوع ها استخراج نمود. یکی از روشتوان الگوهای جذابی را از آنها میاین داده

های متعددی را به منظور کشف دانش از باشند که الگوریتمکاوی میکاوی و دادههای متنها روشداده
اند. از طرف دیگر، هر روز نیاز بیشتری در خصوص استفاده از دههای متنی موجود در وب محیا کرداده
شود. بعنوان های موجود به منظور استخراج دانش و استفاده از این دانش در زندگی روزمره احساس میداده

شوند، مدلی به های مختلف منتشر میسایتها و اخبار موجود آب و هوا که در وبتوان براساس دادهمثال می
ای آب و هوا را براساس بینی وضعیت آب و هوا بطور خودکار تهیه نمود که وضعیت لحظهور پیشمنظ

کاوی تحلیل نماید. در این تحقیق هدف های دادهکاوی و با استفاده از روشاستخراج متون و متن
های سایتاخبار از  ٣٢٠باشد. به این منظور در حدود کاوی اخبار میبینی آب و هوا براساس متنپیش

بندی دو رده هوای مطلوب و هوای نامطلوب را شامل گذاری شدند. این دستهآوری و برچسبمختلف جمع
های متنی استخراج ویژگی، کاوی مانند قطعه قطعه کردن متنهای متنشود. سپس با استفاده از تکنیکمی

ها اعمال شد. سپس با استفاده داده های تأثیرگذار بررویانتخاب ویژگی سازی روشگردید. در مرحله آماده
نزدیکترین  Kهای عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، بیز ساده و سازی شبکههای مدلاز الگوریتم

بینی محتوای متن صورت پذیرفت. درنهایت مشخص شد که روش سازی به منظور پیشهمسایگی مدل
ذار به روش شاخص سود اطالعاتی با کسب های تأثیرگعصبی مصنوعی با استفاده از انتخاب ویژگی هایشبکه

 ها عملکرد بهتری در تشخیص متون داشته است.از سایر روش %٩٦برابر با  Fو شاخص  %٩٧شاخص دقت 
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نزدیکترین  K ،های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، بیز سادهکاوی، شبکهکاوی، دادهمتن کلیدی: هایهواژ

 همسایگی

 مقدمه -1

روی هواشناسان در های مهم پیشدقیق آب و هوا یکی از چالش بینیدر چند سال اخیر پیش
های جالب و جذاب بوده بینی آب و هوا یکی از حوزههای قدیم نیز پیشاست. از زمانسراسر جهان 

ها انجام دهند بینی هواشناسی را با استفاده از تعداد مختلفی از روشاند که پیشاست. محققان تالش کرده
بعنوان یک ) Text Mining(کاوی باشد. متنها میتر از سایر روشها دقیقروش که برخی از این

یافته ساختیافته یا نیمهتکنیک برای استخراج اطالعات و یا دانش از اسنادی که عمدتًا غیرساخت
ها ها را ساختارمند نمود و سپس از این روشهایی آنتواند مفید باشد. ابتدا باید توسط روشهستند، می

 اطالعات آب و هوا آب و هوا، استخراج بحثتاکنون کارهای مانند  استفاده کرد. برای استخراج اطالعات
سازی اثرات شرایط نامساعد آب و هوا در ترافیک: روش، یکپارچه )،۲۰۰۸(المپوس کاوی متن توسط

 های عصبی مصنوعیشبکه با استفاده از آب و هوا کاویداده )،٢٠٠٩(بیلوت تحلیل تجربی و مدل بیز 
(نیکام  بیزیروش  وکاوی داده با استفاده از روش بارش بینیپیش سازیمدل ،)٢٠١١(گوش و همکاران 

(رایموند  هاي استخراج اطالعات از متنكاوي براي بهبود كارآيي سيستمبكارگيري تكنيكي از داده )،۲۰۱۳
توان در این زمینه میمرتبط انجام گرفته کارهای  با توجه به بررسیبنابراین صورت گرفته است.  )،٢٠٠٢

کاوی های متنکاوی برای استخراج اطالعات و همچنین ترکیب تکنیکاستفاده از متننتیجه گرفت که 
-توان مشکالت مربوط به پیشگذارد که میرو میزمینه جدیدی را پیش) Data Mining(کاوی و داده

 ه قرار داد.بینی دقیق آب و هوا را مورد مطالع
     
 کاویداده -2

ها بیش از پیش در ها موجب شده است که دادههای نوین و افزایش قدرت رایانهگسترش فناوری
در تحقیقاتی که از  )IBM( ام-بی-انبارهای داده ذخیره و نگهداری شوند. گروه تحقیقاتی شرکت آی

کوانتیلیون  ۲,۵کشور بعمل آوردند، به این نتیجه رسیدند که هر روز  ۶۴مدیر بازاریابی در  ۱۷۳۴
های موجود در داده %۹۰). در اینصورت ۲۰۱۱ام -بی-شود (شرکت آیبایت داده در دنیا تولید می

نیافته هستند ها نیز ساختهاین داد %۹۰اند و های کل دنیا در دو سال اخیر بوجود آمدهپایگاه
ها از منابع مختلف از نیافته بودن این است که این داده). منظور از ساخت۲۰۱۱ام -بی-(شرکت آی

-های اجتماعی و منابع مختلف دیگر جمعهای شبکههای فروش، دادهها، اطالعات پایانهجمله پرسشنامه
کاوی یکی از ابزارهایی ). داده۲۰۰۵ذیرد (الروس پها تحلیلی انجام نمیآوری شده و عمومًا برروی آن

ها، دانش های داده بزرگ تحلیل انجام داد و از این دادهتوان با کمک آن برروی پایگاهاست که می



ایم گوید ما در اطالعات غرق شده) می۱۹۸۶سودمند و قابل استفاده استخراج نمود. ناسبیت (
کاوی یکی از مراحل کشف دانش از پایگاه داده م. درحقیقت دادهها نداریدرصورتیکه دانش کاملی از آن

)Knowledge Discovery in Databases (میترا می) ۱۹۹۶؛ فییاد ۲۰۰۴؛ بری و لینوف ۲۰۰۲باشد .(
کشف دانش از پایگاه داده عبارت است از: پیدا کردن الگوهای جذاب و روابط تکراری پنهان در حجم 

کاوی مخلوطی ). از طرفی دیگر باید توجه داشت که داده۲۰۰۱؛ هند ۲۰۰۶بر زیادی از داده (هن و کم
، پایگاه داده، آمار، ریاضیات و )Machine Learning( از علوم مختلف از جمله یادگیری ماشین

-کاوی به دو دسته روشهای دادهروش ).۲۰۰۵باشد (الروس می) Pattern Recognition(شناسایی الگو 
-تقسیم) Descriptive(های تشریحی بندی کننده و روشیا رده )Predictive( کنندهبینی های پیش

-بینی کننده، ردههای پیشوظیفه روش ).۲۰۰۱؛ هند ۲۰۰۵؛ الروس ۲۰۰۶شوند (هن و کمبر بندی می
؛ ۲۰۰۰باشد (میترا بینی متغییرهای هدف موجود با استفاده از سایر متغییرها میبندی یا پیش

سازی اطالعات و همچنین توصیف روابط بین های تشریحی وظیفه چکیده). روش۲۰۰۵الروس 
 ).۲۰۰۵مقادیر متغییرها را دارند (الروس 

برای بینی اطالعات آب و هوا استفاده خواهد شد، بندی برای پیشهای ردهدر این تحقیق از روش
های عصبی ، شبکه)Decision Tree( بندی از جمله درخت تصمیمهای ردهالگوریتماین منظور از 

-K( نزدیکترین همسایگی Kو  )Naive Bayes( ، بیز ساده)Artificial Neural Networks( مصنوعی

Nearest Neighbor( استفاده شده است. 

 
 کاویمتن -3

) کشف ١٩٩٦کاوی یا همان کشف دانش است. از نظر فییاد و همکاران (ای از دادهکاوی شاخهمتن
. فرق هاستغیربدیهی تشخیص الگوهای معتبر، نو، مفید و درنهایت قابل درک در دادهدانش، فرآیند 

شوند درحالیکه کاوی الگوها از متن زبان طبیعی استخراج میکاوی این است که در متنکاوی با متنداده
اطالعات کاوی، متصل کردن آورد. متنیافته بدست میهای داده ساختکاوی الگوها را از پایگاهداده

های جدید است تا پس از آن به کمک استخراج شده به یکدیگر برای تشکیل حقایق یا فرضیه
-کاوی، کشف اطالعات از قبل ناشناخته میهای متعارف آزمایش، بررسی بیشتری شوند. هدف متنروش

جمله برسی  کاوی کاربردهای متعددی ازداند و بنابراین مستند نشده است. متنباشد که هنوز کسی نمی
) براین باورند از آنجا که ۱۹۹۹روندهای علمی در علم بیولوژی و هوش تجاری دارد. دورری و همکاران (

کاوی قابل کشف دانش نیستند، انگیزه های متعارف دادهها با روشها و سازمانهای شرکتداده ۹۰%
-های دادهکاوی اغلب همان روشهای متنروش. کاوی در صنعت وجود داردزیادی برای استفاده از متن

 شوند.راتی برای متون استفاده میکاوی هستند که با تغیی



 ساختیافته نیمه متن از مفید دانش کردن کشف دارد وجود کاویمتن زمینه در که مشکالتی جمله از
 فرض سنتی کاوی داده هایروش. است کرده جلب خود به را زیادی توجه که است غیرساختیافته یا
 کاربردها از بسیاری برای دلیل به همین هستند، اییرابطه هایداده پایگاه فرم به اطالعات که کنندمی

 نیستند مفید غیرساختیافته یا ساختیافته نیمه فرم به دسترس قابل الکترونیکی اطالعات مانند
 به باید غیرساختیافتهمتنی  هایداده پایگاه کردن پردازش کاویمتن عمل بدون ).۲۰۰۵(گریمس 

 هدف گفت توانمی بنابراین. فرساستطاقت بسیار امر این شود که انجام کاربران توسط دستی صورت
-واژه از  کاویمتن  واژه جاي به اوقات گاهي. است کاربران کار از زیادی مقدار کردن اتوماتیک کاوی متن
 KDT )Knowledge Discovery inيا  "متن در دانش کشف" نام معروف نيز و "متني هايداده کاوش" های

Textual Databases (است متن از جديد دانش كردن پيدا روي اشتكيه کاویمتن. شوداستفاده مي 
 را ارتباط بيشترين كه سندهايي اطالعات بازيابي کهدرحالی) سندهاست در ضمني بطور كه دانشي معموًال(

 روش یک بعنوان توانمی را کاویمتن. پردازدمی کاویمتن فیلد بررسی به تحقیق، این. يابدمي دارند،
 کاویداده مخصوصًا و محاسباتی دانانزبان آمار، ماشین، یادگیری اطالعات، بازیابی برای ایرشته میان

 براي نيز زيادي تعاريف رودارد، از این ريشه متفاوتي هايتکنولوژي در کاوي،متن که آنجا از. گرفت نظر در
 و مفاهيم همان که خواستندبودند مي کاويداده يزمينه در کار پيشينه داراي که افرادي .دارد وجود آن

 اما .بود زمينه همين منطبق بر نيز شانتعاريف و کنند اعمال متون بر را کاويداده در موجود هايروش
 که بدهند کامپيوتر به را توانايي اين که داشتند قصد بودند، آمده دانان محاسباتيزبان يجامعه از که کساني
 .است انتظار مورد کاويمتن از که است چيزي غايت اين و بفهمند را متن بتوانند

 
 روش پیشنهادی -4

کاوی های دادهباشد، باید از روش اجرای پروژهکاوی میهای دادهاز آنجایی که ابزار این پژوهش روش
کاوی در منابع وجود دارد (آزوادو و سانتوس های دادهدو روش اجرای پروژه برای این منظور استفاده نمود.

باشد کاوی می). روش اول، روش فرآیندی کریسپ یا فرآیند استاندارد متقاطع صنعت برای داده۲۰۰۸
، دایملرکرایسلر و SPSSهای و روش دوم، روش سما است. روش اول توسط کنسرسیومی از شرکت

NCR روش دوم نیز توسط انیستیتوی تحقیقاتی ۲۰۰۰ت (چپمن و همکاران طراحی شده اس .(SAS 

گیری، ). روش سما پنج مرحله دارد که عبارت است از: نمونه۲۰۰۸ابداع شده است (آزوادو و سانتوس 
بر این مراحل دو سازی و ارزیابی مدل. روش کریسپ عالوهها، مدلها، تنظیم دادهاکتشاف در داده

ضای کسب و کار و بکارگیری را نیز دارد. روش کریسپ نسبت به روش سما، به روش مرحله درک ف
باشد ) پیشنهاد شده است، نزدیکتر می۱۹۹۶کشف دانش در پایگاه داده که توسط فییاد و همکاران (

ترتیب به جهت کامل بودن این روش و محبوبیت آن، در این ). بدین۲۰۰۹زاده و مقدم (روحانی



مدل اجرایی کریسپ  کاوی استفاده شده است.های دادهروش فرآیندی اجرای پروژه پژوهش از این
ای و تکرار شونده است. به این معنی که برخی از مراحل، پس از اجرا ممکن است یک مدل حلقه

مدل کلی تحقیق برطبق  ۱در شکل  سازی حاصل گردد.بار اجرا شوند تا نتیجه موردنظر در مدلچندین
 کشیده شده است.ی کریسپ مدل فرآیند

 
 مدل کلی تحقیق برطبق مدل فرآیندی کریسپ -۱شکل 

 
سازی ها و همچنین برای پیادهسازی و تحلیل کاوشگرانه دادهدر این پژوهش به منظور درک، آماده

-نرماده شده است. ) استف۵,۳,۱۵افزار رپیدماینر (ورژن ها از نرمبندی و ارزیابی آنهای مختلف ردهروش
افزار برتر شناخته شده است (شاپیرو کاوان دنیا بعنوان نرماز سوی داده ۲۰۱۳افزار رپیدماینر در سال 

۲۰۱۳.( 

 
 هاآوری دادهجمع -5

آوری شده جمع یاینترنت هایالعات انتشار یافته در سایتمجموعه داده این تحقیق از اخبار و اط
باشد که وجو در رابطه با وضعیت آلودگی هوا میاست. این اطالعات مربوط به انواع مختلف خبرهای م

های ورودی را مشاهده توآن مشخصات کلی دادهمی ۱ اند. در جدولآوری شدهبصورت اسناد متنی جمع
 کرد.

 
 های ورودیداده -۱جدول 



 نام متغییر نوع متغییر شرح متغییر

اخبار و اطالعات آب و هوا درباره آلودگی 
 اینترنتهوا منتشر شده در 

 متن خبر درباره اطالعات آب و هوا متن

 متغییر هدف گسسته دو مقداری مطلوب یا نامطلوب

 

رکورد  ۱۵۷باشد. در این مجموعه داده رکورد می ۳۲۰تعداد رکوردهای موجود در این مجموعه داده 
 باشد.هوا میدهنده شرایط نامطلوب برای خبر آلودگی رکورد نشان ۱۶۳دهنده شرایط مطلوب و نشان

 کاویمتن هایاعمال تکنیک -6

کاوی ها فرآیند متنافزار در مرحله اول بر روی دادههای متنی به نرمدر این مرحله بعد از ورود داده
اسناد متنی موجود در کلیه رکوردها قطعه قطعه شده و صورت گرفته است. به این صورت که تمامی 

متغییر درآمدند. همچنین در این جداسازی کلمات از متن، ها بصورت یک کلمات بدست آمده از متن
باشند درنظر گرفته نشده است، بخاطر اینکه کلماتی که کوچکتر از سه حرف و بیشتر از بیست حرف می

سازی بکار گرفته نشوند. مقادیر هر متغییر نسبت به تأثیر بعنوان متغییر در مدلکلمات زائد و بی
-کاوی بر روی دادهاعمال تکنیک متن ۲ اند. جدولمحاسبه شده TF-IDFز طرح اسناد متنی با استفاده ا
 دهد.های ورودی را نشان می

 
 های ورودیکاوی برروی دادهاعمال تکنیک متن -۲جدول 

 نام متغییر نوع متغییر شرح متغییر

اگر این متغییر در متن موجود نباشد با عدد 
شود درغیر این صورت با صفر نشان داده می

-مقدارش محاسبه می TF-IDFاستفاده از طرح 
 شود

 اعشاری
تمامی کلمات بکار رفته در متن 
خبر هر کدام بصورت متغییر 

 جداگانه

 متغییر هدف گسسته دو مقداری مطلوب یا نامطلوب

 
که کلمات  های ورودی صورت گرفت مشاهده شدباشد با تحلیلی که برروی دادهالزم به توضیح می

سازی، ها تکرار شده است، بنابراین جهت کارآمد کردن فرآیند مدسالم و ناسالم بودن هوا در اکثر متن
دهنده سالم و ناسالم بودن وضعیت آلودگی هوا کلمات "سالم" و "ناسالم" بکار رفته در متن خبر که نشان

ه در مقابل انواع مختلف خبرهای ورودی شود که مدل طراحی شداند. این عمل باعث میبودند، فیلتر شده
 بینی باالی داشته باشد.که از این کلمات استفاده نکرده است دقت پیش



بینی کننده و یک متغییر پیش ۱۴۳۴کاوی دارای این مجموعه داده پس از اعمال مراحل متن
 اشد.بمتغییر هدف به منظور بررسی شرایط مطلوب و نامطلوب بودن وضعیت آلودگی هوا می
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 Kکه از مفهوم  LOFهای نویز و پرت از روش سازی مجموعه داده از دادهدر این تحقیق جهت پاک
 گیرد، استفاده شده است. در تنظیم پارامترهای این روش برای حداقلنزدیکترین همسایگی بهره می

تعیین گردیده است. پس از اعمال  ۱۰باالی مقدار  زمر نقاط و برای حداقل ۵پایینی مقدار  مرز نقاط
تعیین شده برای (وزن) رکورد که شاخص  ۶رکورد موجود تعداد  ۳۲۰این روش بر روی مجموعه داده، از 

 های نویز و پرت شناسایی شده و حذف گردیدند.بوده بعنوان داده )outlier۲ => مقدار ( ها برابر باآن

 )Information-Gain( شاخص سود اطالعاتیروش  -8

پردازش شده و متغییرهای ها پیشسود اطالعاتی دادهشاخص  در این بخش با استفاده از روش
های انتخاب ترین روشاین روش یکی از ساده اند.تأثیرگذار برروی متغییر هدف مشخص شده

تمامی متغییرها باشد، در این روش از مفهوم سود اطالعاتی به منظور پیدا کردن تأثیر ویژگی می
، شاخص شودداده میهر متغییر وزنی اختصاص به روش این  شود. دری متغییر هدف استفاده میبررو

اند سپس متغییرهای که وزن بیشتری گرفتهگردد. سود اطالعاتی برمبنای شاخص آنتروپی تولید می
تفییر هدف دارند. نشان دهنده این موضوع هستند که این متغییرها بیشترین تأثیر را برروی م

شاید مهمترین مشکل در استفاده از این روش این باشد، که این روش تمایل به انتخاب 
دیر متغییرهایی که مقادیر مجزای زیادتری دارند دارد تا تمایل به انتخاب متغییرهای که مقا

 نشان داده شده است. ۲روند کار روش شاخص سود اطالعاتی در شکل  .مجزای کمتری دارند

 

 
 سود اطالعاتی شاخصروش روش انتخاب متغییرها براساس  -۲شکل 

 
متغییری که دارای بیشترین وزن بودند بعنوان  ۲۰۰پس از اعمال این روش برروی مجموعه داده 

 سود اطالعاتی انتخاب شدند.شاخص متغییرهای تأثیرگذار برروی متغییر هدف توسط روش 
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های ها براساس مدلبندی استفاده شده است. این مدلبه منظور رده در این تحقیق از چهار مدل
باشند بندی میهای پایه ردهها جزو مدلاند. این مدلمنتخب موجود در تحقیقات گذشته انتخاب شده

های عصبی مصنوعی. در نزدیکترین همسایگی و شبکه Kکه عبارتند از مدل درخت تصمیم، بیز ساده، 
استفاده شده است. بدین صورت که بطور  ۳۰-۷۰خته شده از روش اعتبارسنجی های ساتمامی مدل

 ۳اند. در جدول رکوردها برای تست مدل بکار گرفته شده %۳۰رکوردها برای آموزش مدل و  %۷۰تصادفی 
بندی در این های ارزیابی ردهشاخصمقادیر پارامترهای استفاده شده در هر مدل ذکر شده است. 

بندی توان فهمید کدام روش ردهها میباشند که توسط این شاخصمی Fقت و شاخص تحقیق شاخص د
و  Recallدو مقدار  Fبدلیل اینکه شاخص های دیگر داشته است. صحت و دقت بیشتری نسبت به روش

Precision گیرد، درنتیجه ها را به یک اندازه با اهمیت درنظر میکند و هر دوی آنرا باهم ترکیب می
 شود.ها محسوب میشاخص قابل قبولی برای ارزیابی مدل

 
 مقادیر پارامترهای استفاده شده در هر مدل -۳جدول 

 مخفف نام نام مدل پارامترهای تنظیم شده

 شاخص جینی به منظور انشعاب
 سطح ۲۰ –حداکثر عمق 

 ۰,۲۵ –سطح اطمینان برای هرس 
 ۰,۱ –حداقل جینی برای انشعاب 

 DT درخت تصمیم

 NB بیز ساده پارامتری ندارد

 K – ۱۰تعداد 
 فعال -شده دهیگیری وزنرأی

K نزدیکترین همسایگی K-NN 

 های عصبی بازگشتی چند الیهشبکه –نوع 
 ۵۰۰ –های آموزش تعداد سیکل

 ۰,۲ –نرخ یادگیری 
 ۰,۲ –نرخ مومنتم (حرکت آنی) 

 ۱ –تعداد الیه پنهان 
 ۱۰۰ -ها در الیه پنهان تعداد گره

 ANN های عصبی مصنوعیشبکه
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ای که متغییرهای آن بندی برروی مجموعه دادهسازی، تمامی چهار روش ردهدر این بخش از مدل
متغییر) اعمال شده است. نتایج این  ۲۰۰اند (دارای انتخاب شده شاخص سود اطالعاتی توسط روش



های موجود در این تحقیق از دو شاخص باشد. برای تمامی مدلمشخص می ۴سازی در جدول مدل
 استفاده شده است. Fارزیابی، دقت و شاخص 

 
 سود اطالعاتی سازی با روشنتایج حاصل از مدل -۴جدول 

هاداده پردازشپیش سازیمدل   Accuracy F-Measure 

Information-Gain 

DT3 ۰,۹۵ ۰,۹۴ 
NB3 ۰,۹۴ ۰,۹۳ 
K-NN3 ۰,۸۵ ۰,۸۴ 
ANN3 ۰,۹۷ ۰,۹۶ 

سازی، از نمودار خطی استفاده شده است. به منظور بهتر مشخص شدن مدل برتر در این مرحله از مدل
 نشان داده شده است. ۳باشد که در شکل می Fنمودار نمایانگر دو شاخص، دقت و شاخص 

 

 
 سازی با روش سود اطالعاتینمودار خطی نتایج حاصل از مدل -۳شکل 

 
به پرداش با پیش های عصبی مصنوعیشبکه بندیتوان دریافت که مدل ردهمی ۳با مشاهده شکل 

بندی دیگر بهترین عملکرد را داشته است و در های ردهنسبت به مدل روش شاخص سود اطالعاتی
ارزیابی این  ۶و جدول  ۵ول در جدرا بدست آورده است.  F ،۹۶%و شاخص  %۹۷ارزیابی، شاخص دقت 

 است. مدل با جزئیات نمایش داده شده

 
 ارزیابی شاخص دقت برای مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش انتخاب متغییر سود اطالعاتی -۵جدول 

accuracy: ۹۶,۸۱% true نامطلوب true مطلوب class precision 

pred. ۱۰۰,۰۰ ۰ ۵۳ نامطلوب% 
pred. ۹۲,۶۸ ۳۸ ۳ مطلوب% 
class recall ۹۴,۶۴% ۱۰۰,۰۰%  



 
 برای مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش انتخاب متغییر سود اطالعاتی Fارزیابی شاخص  -۶جدول 

f_measure: ۹۶,۲۰% true نامطلوب true مطلوب class precision 

pred. ۱۰۰,۰۰ ۰ ۵۳ نامطلوب% 
pred. ۹۲,۶۸ ۳۸ ۳ مطلوب% 
class recall ۹۴,۶۴% ۱۰۰,۰۰%  

 
بینی نشده شود که هیچ رکورد مطلوبی به اشتباه نامطلوب پیشمشاهده می ۶و جدول  ۵در جدول 
 اند.بینی شدهرکورد نامطلوب به اشتباه مطلوب پیش ۳است و فقط 
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عصبی مصنوعی با  هایروش شبکهتوان با اتکا به نتایج بدست آمده ادعا نمود که در این بخش می
و  %٩٧های تأثیرگذار به روش شاخص سود اطالعاتی با کسب شاخص دقت ژگیاستفاده از انتخاب وی

 عملکرد بهتری در تشخیص متون داشته است. بندیهای ردهمدلاز سایر  %٩٦برابر با  Fشاخص 

ها و شدر نحوه بکارگیری رو پژوهش بیان نمود که براساس نوآوری اینتوان در حالت کلی می
پردازش شده و به روش شاخص سود اطالعاتی پیش شده، آوریجمع مجموعه دادههای موجود، الگوریتم

 برروی مدل بهترین پایان در و گرفت صورتبرروی مجموعه داده  هاسازیمدل مختلف انواعسپس 
الزم به ذکر است بدلیل اینکه مجموعه داده موجود، جهت انجام این  .گردید معرفی داده مجموعه

توان مقايسه كرد. به نمي نتايج ديگري با را نتايج است به همین دلیل این آوری شدهپژوهش جمع
های متن مثل فارسي هايبندی آزمایش شده برروی متنهای ردهكه مدل دهدمی نشان نتايج هرحال

 .باشدسازگاري مي قابل انگليسي

توانند اد دهند، میای بر نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاگر محققان در آینده بخواهند توسعه
 موارد زیر را مدنظر قرار دهند.

های الگوریتم های تکاملی به منظور انتخاب متغییرهای بهینه، مانند روشاستفاده از روش .1
 ژنتیک، ازدحام ذرات، الگوریتم کولونی مورچگان و غیره.

 با توجه به اینکه در این تحقیق مشخص شد که روش انتخاب ویژگی براساس شاخص سود .2
توانند در آینده ابتدا از این روش به منظور انتخاب باشد. محققان میاطالعاتی بهترین روش می

-های مورد استفاده از سایر روشها استفاده نمایند و سپس به منظور افزایش دقت مدلویژگی
 بندی استفاده نمایند.های جمعی ردهبندی یا روشهای پایه رده



ها الزم است نتایج بدست آمده در این تحقیق برروی مجموعه داده با توجه به ماهیت موجود در .3
باشند نیز اعمال شده و بندی میهای متنی دیگر که مربوط به سایر مسائل ردهمجموعه داده

 نتایج آن گزارش گردد. 
 

 سپاسگزاري

 دورانديشي و درايت با که راهنما محترم استاد باالفر محمدعلی دکتر آقاي جناب از دانممی الزم اينجانب 
به مصداق حديث ((من لم يشکر  بوداند، گرياري انجام تا آغاز از این تحقیق مراحل تمامي در را بنده خود،

 استاد براي باعزت عمرطول و روزافزون توفيق آرزوي. نمايم قدرداني و تشکرالمخلوق لم يشکر الخالق)) 
 .دارم مسئلت متعال خداوند از بزرگوار
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