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 چکیده 

 کار حجیم اطالعات این به دسترسی. است شده میسر اینترنت طریق از منابع و اطالعات از بسیاری

 در هایی روش. هستند ما های خواسته به نامرتبط اطالعات این گاهی.است بر هزینه و بسیارمشکل

 انجام های روش تاکنون ولی کنند آسانتر ما برای را کار توانند می که اند آمده بوجود کاوی متن خصوص

 های روش وجود متنی، اطالعات حجم افزون روز افزایش با امروزه. اند بوده التین منابع روی بر شده

 مهم این فارسی متنی منابع ی فزاینده رشد با همچنین. رسد می نظر به ضروری متون بندی طبقه

 استفاده فارسی متون بندی دسته برای کاوی متن های روش از تحقیق این در. شود می احساس بیشتر

 کارایی ذرات ازدحام سازی بهینه الگوریتم و پیشتیبان بردار ماشین الگوریتم ترکیب با لذا. ایم نموده

 قرار بررسی مورد آزمایش درصد 07 و آموزش درصد 70 با همشهری داده مجموعه در را بندی دسته

 که. است رسیده درصد 5..6 خطای و درصد 49.09 به کارایی نتایح وضعیت بهترین در که.  دادیم

 .باشد می برخوردار توجهی قابل دقت از مشابه تحقیقات به نسبت

 چاید بگینگ، ، پشتیبان بردار ماشین ، بیز تصمیم، درخت کاوی، متنواژگان کلیدی: 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 

 دیگتر و مستتندات متتن، صتورت بته متا دانتش از درصتد 07 از بیشتتر اکنون. تر قدرتمند دانش و است قدرت باعث اطالعات

 آنهتا ی همه کنیم نگاه مستندات این به کامپیوتری علوم منظر از اگر. شود می نگهداری صدا و ویدیو نظیر ای رسانه صورتهای

 ستپ  و کند درک آنرا ابتدا بایستی متن، یک اطالعات از دانش دریافت برای فرد یک. اند وابسته یافته ساخت غیر طبیعتی به

 مفاهیم این میان از و دارد وجود مفاهیم میان ارتباطی چه است، موجود آن در مفاهیمی و معانی چه بفهمد تا کند پردازش آنرا

 شتود انجتام اتوماتیک بتواند باید چیزی هر که معتقدیم ما تکنولوژی، رعص این در حال این با. قدیمی کدام و است جدید کدام

-متتن". یابیتد متی پردازش از نوع این برای شما که است نامهایی از یکی تنها این. باشد "متن معنی درک " کار این اگر حتی

 زمینته درایتن قبول مورد بیشتر نامهای از ،KDT یا "متن در دانش کشف" معروف نام نیز و "متنی های داده کاوش" ،"کاوی

 .(,PhridviRaja and GuruRaob،709.)هستند
. دارد وجتود آن برای نیز زیادی تعاریف که نیست انگیز تعجب این اینرو از و دارد ریشه متفاوتی های تکنولوژی در کاوی،-متن

 را کتاوی-داده در موجتود روشهای و اهیممف همان که خواستند می بودند کاوی-داده ی زمینه در کار پیشینه دارای که افرادی

 بودند، آمده محاسباتی دانان زبان ی جامعه از که کسانی اما. بود زمینه همین بر منطبق نیز شان تعاریف و کنند اعمال متون بر

 متورد اویکت-متتن از کته است چیزی غایت این و بفهمند را متن بتوانند که بدهند کامپیوتر به را توانایی این که داشتند قصد

 .است انتظار
 شتده طراحتی دادگتان پایگتاه از ستاختاریافته دادگان با کار برای کاوی داده ابزار اینکه مگر است؛ کاوی داده شبیه کاوی، متن

 و کامتل متتن استناد هتا، ایمیتل: مانند ساختاریافته نیمه یا ساختارنیافته دادگان مجموعه به است ممکن کاوی متن اما است؛

 (.  ,774Gupta and Lehal.)شود اعمال نیز ال.ام.یت.اچ مدارک
 تکنیک از کاوی متن که گفت توان می. شد بیان( Feldman ، 0445) در بار اولین برای متن از دانش کشف یا کاوی متن

 و ها الگوریتم به را ها آن و کند می استفاده طبیعی زبان کردن پردازش همچنین اطالعات استخراج اطالعات، بازیابی های

  .کنند می مرتبط آماری و ماشین یادگیری کاوی، داده ،KDD متدهای
 اطالعات کشف در مهم پژوهشی حوزه یک کاوی متن. شود می استفاده کاوی متن های روش از مفید اطالعات استخراج جهت

 کتردن آشتکار کتاوی متتن همچنتین. استت مختلتف اسناد از اطالعات استخراج وسیله به جدید حقایق و فرضیات، ناشناخته،

 را طبیعتی زبتان در ستاختارها و کلمتات زیتاد تعداد با مقابله توانایی طرف یک در که است روشی از استفاده با پنهان اطالعات

 (.Karnikas ،.77.)سازد می ممکن را شک و ابهام مدیریت دیگر طرف از و دهد می نشان

 آمتاری و ماشتین یتادگیری فیلتدهای از هایی الگوریتم و متدها عنوان به توان می را کاوی متن: متنی داده کشف=  کاوی متن

 در. استت ضتروری متتون کتردن پتردازش پتیش هدف این برای. گرفت نظر در مفید الگوهای کردن پیدا هدف با ها  متن برای

 استتخراج بترای ستاده های پردازش پیش برخی یا طبیعی زبان کردن پردازش اطالعات، استخراج متدهای ها، روش از بسیاری

 .کرد اعمال شده استخراج های داده روی بر را کاوی داده های الگوریتم توان می سپ . شود می استفاده متون از داده



 

 

 پیشینه متن کاوی

باتوجه به توضیحات داده شده به طور خالصه دسته بندی متن عبارت است از انتساب سندهای دسته بندی نشتده بته یتک یتا 

تعریف شده، در طول سالیان اخیر، تحقیقات مختلف وبا نگرش های متفتاوتی بترای ایتن کتار مطتر  شتده  چند دسته از پیش

است. در ارتباط با موضوع پژوهش تاکنون روش های مختلفی ارائه شده است. از جمله روش های ارائه شده می توان بته دستته 

(، دستته بنتدی Manne and Fatima, .700العتات )بندی متون مبتنی بر د اده های سازماندهی نشده با استخر اج اط

(، دسته بندی متون با استتفاده از پارتیشتن بنتدی متفتاوت بتا .Nirmala and Pushpa, .70متون مبتنی بر ویژگی )

SVM(.70.Gayathri and Marimuthu, دسته بندی متون با استتفاده از الگتوریتم ،)0KNN(.770Han et.,  ،)

(، روش بهبود یافتته .Dadhania and Dhobi, .70استفاده از بهینه سازی تصدیق متقاطع )با KNNروش بهبودیافته 

KNN( مبتنتی بتر خوشته بنتدیYong et al,.774 روش بهبودیافتته ،)KNN بتا استتفاده از مفهتوم کلتونی مورچگتان

(Hongwei and Wei,.707 روش ،)Naïve Bayes(Kim et al., .775, Meena and Chandran, 

(، دسته بندی از هتوش مصتنوعی Rahman et al., .770دسته بندی متن با استفاده از مفهوم قوانین وابستگی ) (،774.

(Kamruzzaman, .707( دسته بندی متن با استفاده از خوشه بندی  توزیته شتده و منطتق یتادگیری )Al-Mubaid 

and Umair, .775( دسته بندی متن با استفاده از داده کاوی ،)Kamruzzaman et al., .776 استفاده از شتبکه ،)

 Rujiang angدر دسته بندی متون ) SVM(استفاده از روش Wang et al., .775های عصبی در دسته بندی متون ) 

Junhua, .774., Wang et al., .775. Zhang and Zhang , .770 متفاوت بودن تکنیک ها و الگوریت هتای)

هایی می باشد که جهت استخراج ویژگی ها و دسته بندی متون بتر طبتق ویژگتی هتای داده کاوی و همچنین ترکیب تکنیک 

 استخراج شده مورد استفاده قرار گرفته اند. 

به طور کلی تحقیقات انجام شده در این زمینه را می توان در دو دسته انتخاب ویژگی و الگوریتم یتادگیری قترار داد. در ادامته 

 نتخاب ویژگی و الگوریتم های یادگیری مورد بررسی قرار می گیرند.تحقیقات انجام شده در زمینه ا

 

 روش های انتخاب ویژگی -2-2

این مرحله به انتخاب زیر مجموعه ای از ویژگی های متن )کلمات( اشاره دارد. با توجه به اینکه تعداد ویژگی ها در متن بستیار 

ر زیادی خواهد داشت، در مرحله انتخاب ویژگی سعی بر این است که زیاد می باشد و این امر در کاهش کارایی دسته بندی تاثی

از بین ویژگی های موجود مهم ترین و اساسی ترین  ویژگی هایی که به افزایش کارایی دسته بندی کمتک متی کننتد انتختاب 

 شوند. با حذف ویژگی های غیر مرتبط و غیرقابل تمایز، کارایی دسته بندی می تواند افزایش یابد.

ر دسته بندی متن، انتخاب ویژگی یک استراتژی است که با استتفاده از آن بتتوان کتارایی و دقتت دستته بنتدی را بتاال بترد. د

مجمتوعی از 9و دقتت  0را ارائه داده اند که یک تکنیک برای بهبود پایداری AB .(، روش ,770Bryll et al.نویسندگان در )

یک روش پوششی استت و متی توانتد بتا هتر ABاز ویژگی ها به طور تصادفی است. دسته بندها با استفاده از زیر مجموعه ای 

الگوریتم یادگیری استفاده شود . این روش می تواند زیر مجموعه از ویژگی ها را انتخاب کند و طرحی از مجموعه آموزشتی بتر 
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تفاده شود. این مقاله روش ارائته شتده را اس6روی دسته ای از دسته ها ایجاد کند. تلفیق دسته بندها می تواند برای رای گیری 

مورد ارزیتابی قترار متی دهتد. نتتاین نشتان متی 0و دیگر الگوریتم ها بر روی یک مجموعه داده حالت دست 5تکنیک کیسه ای 

در دو معیار دقت و پایداری نشان می دهد. عملکرد Baggingدهدکه تکنیک ارائه شده به طور سازگار نتاین بهتری نسبت به 

به عنوان یک تابع سایز زیر مجموعه ویژگی و تعداد رای دهندگان برای دو رای  ABو   Baggingگیری دسته جمعی در رای

 گیری وزن دهی شده و وزن دهی نشده ارزیابی شده است.

( نویسندگان یک چارچوب تئوری برای روش های انتخاب ویژگی مبتنی بتر دو اصتل ارائته متی دهنتد: Li et al., .774در )

. سپ  شش روش انتخاب ویژگی را با استفاده از این چارچوب متورد بررستی قترار 4و اندازه گیری نسبیت0اندازه گیری بسامد 

( نامیدندکه دو اصل اندازه گیتری رابتا وزن هتای WFO)07می دهند. نویسندگان روش ارائه را شان  و بسامد وزن دهی شده 

و وظایف دسته بنتدی احساستات 00ها بر روی دو مجموعه داده موضوع محور  آموزش داده شده ترکیب می کند. نتاین آزمایش

 نشان می دهد که این روش جدید به صورت کارا در وظایف مختلف  و تعداد ویژگی های انتخاب شده عمل می کند.

، اطالعتات 00ی، بهره ی اطالعتات ، مربتع کتا.0( از ترکیب پنن روش انتخاب ویژگی فیلتری بسامد سند ,.774Li et al.در )

استفاده شده است. پ  از ترکیب بردار ویژگی های حاصل شده به عنوان بهتترین ویژگتی هتا در نظتر 06و قدرت واژه 09متقابل 

گرفته شده اند. در مرحله ترکیب از دو روش ترکیب امتیازها و ترکیب رتبه ها استفاده شده است. ترکیتب امتیتاز بتدین معنتی 

تفاده از ترکیب توابع امتیازدهی نرمال شده ، روش های انتخاب ویژگی ، به ویژگی امتیاز دهتیم. است که در فضای ویژگی با اس

در ترکیب رتبه ها ویژگی با توجه به توابع رتبه بندی روش های انتخاب ویژگی امتیازدهی متی شتود. پت  از مشتخن شتدن 

های بهینه شناسایی می شوند. نتاین بدست آمده کارایی  ترتیب جدید ویژگی ها، ویژگی های با باالترین امتیاز به عنوان ویژگی

 بهتر روش ترکیب رتبه ها را نسبت به روش ترکیب امتیازها نشان می دهد.

( یک روش انتخاب ویژگی جدید ارائه داده اند. نویستندگان از درجته انحتراف Ogura et al., .774نویسندگان در مرجع ) 

ی مفید بهره گر فته اند. در جهتت افتزایش کتاریی دستته بنتدی متتون، نویستندگان در توزیع پواسون برای انتخاب ویژگی ها

(.774Aghdam et al.,  یک روش انتخاب ویژگی را با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها )ارائه داده اند. الگتوریتم 05

برای غذا الهام گرفته شده است. برای ایتن 00کلونی مورچه ها از مشاهده رفتار واقعی مورچه ها در جستجوی کوتاه ترین مسیر 

کار ابتدا یک گراف کامل از ویژگی ها ترسیم می شود و سپ  زیر مجموعه بهینه استخراج می شود. این الگوریتم شتامل چنتد 

مرحله است. مرحله اول مربوط به مقدار دهی های اولیه شامل تعیین جمعیت مورچه ها ، تنظیم شتدت وابستتگی فرومتون در 

رتباط با هر ویژگی و تعیین حداکثر تکرار است. مرحله دوم شامل تولید راه حل و ارزیتابی مورچته هتا استت. در مرحلته ستوم ا

زیرمجموعه انتخاب شده ارزیابی می شود. در مرحله چهارم معیار توقف بررسی می شود. د مرحله پنجم میزان فرومتون بته روز 
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ولید می شوند. سپ  به مرحلته دوم پترش متی شتود تتا زمتانی کته بته انتدازه می شودو در مرحله ششم مورچه های جدید ت

بته دستت متی آیتد. الگتوریتم پیشتنهادی نویستندگان بتا  00ماکزیمم تکرار رسیده باشد. در نهایت زیر مجموعه ویژگی کمینه

شده است . نتاین به دستت مقایسه  0600.-، بهره اطالعات و مربع کای و بر روی مجموعه داده روینرز04الگوریتم های ژنتیک 

 آمده برتری روش ارائه شده را با الگوریتم های فوق نشان می دهد.

(در جهت کم کردن پیچیدگی از مزایای دو روش انتخاب ویژگتی فیلتتری و پوششتی استتفاده شتده Uguz,.700در مرجع )

استفاده از روش بهتره اطالعتات انجتام داده و است. باتوجه به کم بودن پیچیدگی تکنیک های فیلتری ابتدا انتخاب ویژگی را با 

بخش عمده ویژگی های کم اهمیت را حذف کرده اند. سپ  در مرحله بعد با توجه به نتیجه بهتر تکنیک های پوششی نستبت 

به تکنیک های فیلتری، از بین ویژگی های استخراج شده بوستیله بهتره اطالعتات، بتا دو روش جستتجوی الگتوریتم ژنتیتک و 

بهترین زیرمجموعه از ویژگی ها را استخراج نموده اند. مقایسه های انجام شده با توجته بته  7.یتم تحلیل مولفه های اصلیالگور

نشان می دهد که ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهره اطالعات نتیجته بهتتری نستبت بته 0F، و معیار..، فراخوانی0.معیارهای دقت

طالعات و تحلیل مولفه های اصلی نتیجه نسبتا مشابه و یا حتی ضعیف تری نستبت بهره اطالعات به تنهایی داردو ترکیب بهره ا

 به بهره اطالعات به تنهایی می دهد.

 Azam andیا بسامد سند هستند، در مرجع ) 9.واژه عموما مبتنی بر بسامد 0.باتوجه به اینکه متریک های انتخابی  ویژگی

Yao,.70.گی مبتنی بر بسامد واژه و بسامد سند در دسته بندی متن صورت گرفته ( یک مقایسه بین متریکهای انتخابی ویژ

است. در این مقاله سعی شده است اطالعات مهمی که بسامد واژه ارائه می دهد، درتابع انتخاب ویژگی استفاده شود. برای ایتن 

یابی ها بتر روی مجموعته د ( بررسی شده اند. ارزDPM)5.ومعیار قدرت تمایز 6.منظور دو روش انتخاب ویژگی شاخن جینی 

صورت گرفته و نشان می دهد که ساتفاده از متریک های مبتنی بتر بستامد واژه باعتث افتزایش کتارایی در 0600.-اده رویترز 

تعداد ویژگی های کم می شود. همچنین متریک های مبتنی بر بسامد سند در صورت افزایش ویژگی های انتختاب شتده بهتتر 

 خصوصیات کلی روش های بررسی شده را نشان می دهد. (0)عمل می کند. جدول 
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 ( خصوصیات کلی روش های بررسی شده1)جدول 

 خصوصیات روش های پیشنهادی مرجع

 (Bryll et al,. 2002)  بهبود پایداری ودقت دسته بندی 

 انتخاب زیرمجموعه ای از ویژگی 

 (Li et al.,2002)  نتخاب ویژگی مبتنی بر دواصل اندازه استفاده از یک چارچوب تئوری برای ا

 گیری بسامد و اندازه گیری نسبیت

 کارایی مناسب در تعداد ویژگی های مختلف 

 (Li and Hsu, 2002)  استفاده از ترکیب بردار ویژگی ها برای انتخاب بهترین ویژگی ها 

 استفاده از روش های ترکیب امتیازها و ترکیب رتبه ها در مرحله ترکیب 

  بهتر روش ترکیب رتبه ها نسبت به روش ترکیب امتیازهاکارایی 

 (Aghdam et al., 2002)  انتخاب ویژگی استفاده از مفهوم بهینه سازی کلونی مورچه ها 

 ترسیم گراف کامل از ویژگی ها و انتخاب بهترین زیرمجموعه 

 برتری روش ارائه شده نسبت به الگوریتم ژنتیک و بهره اطالعات 

 (Azam and Yao,2012)  مقایسه بین متریک های انتخاب ویژگی مبتنی بر بسامد واژه و بسامد سند 

  افزایش کارایی در تعدادویژگی های کم برای متریک های مبتنی بر

 بسامدواژه

  افزایش کارایی در تعداد ویژگی های زیاد برای متریک های مبتنی بر

 بسامد سند

 الگوریتم های یادگیری

های قبل مطر  شد، می توان گفت که در این مرحله دسته بندها از روی متن های پیش پردازش شده همان طور که در بخش 

اقدام به یادگیری می کنند. تحقیقات گسترده ای در زمینه الگوریتم های یادگیری انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها 

 (..Sebastiani, .77.. Korde and Mahender. .70اشاره خواهد شد)

کار می کند. بیشتر به حوزه بازیابی اطالعات متعلق است و تطبیق آن با یادگیری  0.که بر اساس مشابهت Rocchioروش 

(. کمیته های  دسته بندی نیز .Korde and Mahender,.70ماشین است. یادگیری در این روش بسیار انجام می شود)

( یک مدل ترکیبی Larkey and Croft, 0445ده قرار گرفته اند. در ) به اشکال متفاوتی در دسته بندی متون مورد استفا

                                                           
Similarity 27 



 

 

هر سه باهم و به صورت دودویی استفاده Rocchio , Naïve Bayes , K-NNبا استفاده از ترکیبی از الگوریتم های 

ی نسبتا خوبی شده است و آراء آن ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن داده شده ، ترکیب شده است . این روش کارای

سند( نتاین بدست آمده ، از اطمینان کافی برخوردار 007داشته اما به دلیل کوچک در نظر گرفتن مجموعه اسناد آزمایش )

 نیست.

( آزمایش های گسترده ای با استفاده از مدل فشرده سازی برای دسته بندی متون با استفاده از Frank et al., .777در )

دارد انجام شده است. این کار شامل چگونگی مقابله با وضعیتی که درآن یک سند ممکن است متعلق مجموعه داده های استان

 به چند دسته باشد، برای انتخاب بهترین و مناسب ترین دسته صورت گرفته است.

کارایی نسبتا الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکی از محبوب ترین  الگوریتم های دسته بندی می باشد که در سال های اخیر 

خوبی داشته است. مبنای کاری این الگوریتم دسته بندی خطی داده ها است . در تقسیم خطی داده ها ، سعی بر انتخاب 

خطی است که د ارای حاشیه اطمینان بیشتری نسبت به سایر خطوط را داراست. انتخاب بهینه ترین خط برای د اده ها ، می 

 Klinkenberg andه حل مسائل محدودیت دار هستند، صورت گیرد. در ) که مربوط ب QPتواند به روش های 

Joachims,.777.حالت خطی و غیر خطی این روش آزمون شده و در حالت خطی کمی بهتر عمل کرده است ) 

(. .Sebastiani, .77روش هایی هستند که برای کمینه سازی استفاده می شوند)  Bagging و Boostingروش های 

وش ها برای تشکیل اعضای کمیته تنها از یک روش یادگیری استفاده می شود و تفاوت اعضاء فقط در مجموعه در این ر

، چند دسته بند  با استفاده از یک الگوریتم یادگیری ساخته شده و به عنوان اعضای  Boostingآموزشی آن هاست. در روش 

دها به صورت ترتیبی انجام می گیرد زیرا دسته بند جدید بر مبنای کمیته قرار داده می شوند. در این روش، یادگیری دسته بن

نیز برای تشکیل کمیته تنها از یک  Baggingعملکرد دسته بندهای ساخته شده قبلی ، آموزش داده می شود. در روش 

چندین مجموعه روش یادگیری استفاده می شود، اما با نمونه گیری های متفاوت همراه با جایگزینی  از مجموعه آموزش، 

آموزش جدید به دست می آید که با هرکدام می توان یک دسته بند جداگانه آموزش داده و کمیته را به وجود آورد. این روش 

 ها در پژوهش های مختلف استفاده و نتیجه نسبتا خوبی نسبت به دسته بندهای منفرد داشته اند.

افته برای دسته بندی متن پیشنهاد شده است. در این روش مدل بهبود یKNN( یک الگوریتم Baoli et al., .770در ) 

دسته بندی با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی ساخته می شود که برای خوشه بندی از اصل حداقل فاصله برای تقسیم 

ای دسته بندی بر KNNنمونه های متنی یادگیری به ابرکره هایی با شعاع تقریبا یکسان استفاده شده است. سپ  از روش 

مجموعه های آزمایش براساس مدل به دست آمده بهره می برد. این روش پیچیدگی محاسباتی را به طور قابل مالحظه ی 

کاهش داده و به طور پویا می تواند مدل دسته بندی را به روز کند. نتاین به دست آمده حاکی از این است که روش معرفی 

 می کند. bبهتر کار SVM وKNN، NBشده از روش های نظیر 

-SVM، K( ترکیب های مختلفی از دسته بندهای .-Bi et al ., .779. Bell et al., .776. Bi et al ., .779در) 

NN، K-NN( با رویکرد مبتنی برمدلK-NNM و )Rocchio  7.با استفاده از مجموعه داده های استاندارد-

NewsGroupین ترکیب )کمیته(، ترکیب دو دسته بندی بوده که از نظر کارایی آزمایش شده که نتاین نشان می دهد بهتر

( ترکیب بهترین دسته بند، با دسته Bi and Be, .779-0( که علت آن در )K-NNMو  SVMاولین و دمین بوده اند )

 بندی که بیشترین نزدیکی را به آن دارد، بیان شده است. 



 

 

به طور سریالی برای دسته بندی استفاده شده است که در آن ، دسته  ( از ترکیب دو دسته بندZheng et al ., 779در )

بند اول دسته هایی را برای سند جدید کاندید می نماید، سپ  دسته بند دوم، کالس نهایی سند جدید را از بین کالس های 

رزیابی شده است. نتاین، بهبود نسبی کارایی را نشان سند) آموزش و آزمایش( ا 067.کاندید، انتخاب می نماید. این روش با 

 می دهد که به دلیل کم بودن تعداد اسناد، نتاین به ددست امده، از اطمینان کافی برخوردار نیست.

( در مقاله خود یک الگوریتم خوشه بندی گسترش یافته برای دسته بندی متن ارائه . ,707Hussain and Bissonدر ) 

( است که به صورت تکراری ماتری  تشابه بین اسناد . ,770Hussain and Bissonه این روش برگرفته از )داده اند. اید

را با استفاده از ماتری  شباهت بین کلمات و بالعک  یاد می گیرد. بنابراین ، می توان اثبات کرد که دو سند با یکدیگر مشابه 

وما یکسان( در اسناد مشابه دیده شوند. نویسندگان ادعا می کنند که هستند اگر کلمات مشابه  مشترک آن ها )اما نه لز

الگوریتم ارائه شده برای خوشه سند بدو.ن نظارت مناسب است. روش پیشنهادی نویسندگان بر روی مجموعه داده های مختلف 

 بهتر می باشد. SVMمتنی کالسیک تست شده و نشان داده شده است که در مقایسه با الگوریتم 

نزدیک ترین همسایگی به دلیل سادگی در پیاده سازی یکی از رهیافت های پر استفاده در دسته بندی متن  Kگوریتم ال

می  Kنزدیک ترین همسایگی، تعیین مقدار مناسب به عنوان پارامتر  Kمحسوب می شود. یکی از مشکالت موجود در الگوریتم 

معموال مقداری فرد و بیشتر از تعداد دسته ها  Kبندی داشته باشد. پارامتر باشد که یتواند کارایی الزم را برای سیستم دسته 

از نوع یادگیرنده های تنبل است، بدین معنی که تمامی نمونه های آموزشی  KNNدر نظر گرفته می شود. با توجه به این که 

فزایش می یابد که این امر مطلوب نیز ا KNNپیچیدگی  Kرا تا پایان زمان دسته بندی حفظ می کند. با افزایش پارامتر 

( یک روش دسته بندی ترکیبی با استفاده از دو دسته بند .Wan et al., .70نیست. در جهت حل این مشکل در مرجع ) 

KNN  وSVM  ارائه شده است. در جهت کاهش زمان آموزش به ازای هر دسته، ابتدا از دسته بندSVM  .استفاده شده است

داده شده اند. برای محاسبه  KNNیبان دسته های مختلف ، به عنوان داده های آموزشی به دسته بند سپ  برداری های پشت

فاصله میانگین مابین داده آزمون و بردار پشتیبان هر دسته، تابع فاصله اقلیدسی مورد استفاده قرار گرفته است. تصمیم نهایی 

ترین فاصله را با داده ی آزمون دارد. نتاین استخراج شده نشان بر مبنای دسته ای صورت می گیرد که بردار پشتیبانش کم 

 ( خصوصیات کلی روش های ارائه شده را نشان می دهد..-.دهنده کارایی مناسب این روش می باشد. جدول )

 (خصوصیات کلی روش های یادگیری ارائه شده.جدول )

 خصوصیات مرجع

(Korde and Mahender, 2012)    کارکردن روشRocchioبراساس مشابهت 

 یادگیری بسیار سریع 

(Larkey and Croft,1221)  

 استفاده از یک مدل ترکیبی به صورت دودویی 

 کارایی نسبتا مناسب 

  غیرقابل اطمینان به دلیل کوچک درنظر گرفتن مجموعه

 اسناد

(Klinkenberg and Joachims,2000)  
 کارایی مناسب الگوریتم ماشین بردار پشتیبان 

 بر دسته بندی خطی داده ها مبتنی 

 نتیجه بهتر در حالت خطی نسبت به حالت غیرخطی 

(Sebastiani,2002)   استفاه از کمیته های دسته بندی 

  ساخت چند دسته بندبا استفاده از یک الگوریتم



 

 

 یادگیری

 کارایی بهتر نسبت به دسته بندهای منفرد 

(Baoli et al., 2002)  

  بندی برای ساخت مدل استفاده از الگوریتم خوشه

 یادگیری

 کاهش پیچیدگی محاسباتی 

 به روز کردن مدل دسته بندی به طور پویا 

(Zheng et al., 2002)  
 ترکیب دو دسته بندبه طور سریالی 

 بهبود نسبی کارایی 

 عدم اطمینان کافی به دلیل کم بودن تعداد اسناد 

(Hussain and Bisson,2010)   بندی گسترش یافته استفاده از الگوریتم خوشه 

  کارایی بهتر در مقایسه با الگوریتمSVM 

(Wan et al., 2012  
  استفاده ازدسته بندی ترکیبی با استفاده از دو دسته

 SVMو KNNبند

 کارایی مناسب 

 
 روش تحقیق 

روزنامته  رد ی استتاندااز مجموعته داده هتا شتده  یبته اطالعتات جمتع آور مربتوط  مقاله نیمورد استفاده در ا یداده ها

های علتوم کتامپیوتر ماننتد های متنی ابزارهای مهمی برای پیشبرد تحقیقات در تعدادی از شتاخهمجموعه. باشد یم یهمشهر

هستند. مجموعه آزمایش همشتهری یکتی از معتبرتترین  07و زبانشناسی محاسباتی  4.ای، زبانشناسی پیکره 0.بازیابی اطالعات

 این منابع در زبان فارسی است. 

استتفاده شتده  Persian@CLEF.774و  Persian@CLEF.770المللتی های معتبر بیناز این مجموعه در همایش

دوم داده  یاز نسخه  مقاله نیباشد. در اتر میبزرگتر و جامع 0، آخرین نسخه مجموعه است که نسبت به نسخه .است. نسخه 

موجتود توستط نترم افتزار  یتایقابل خواندن د ریمال بودن داده ها و غنر ریده است. با توجه به غشها که جامع تر بود استفاده 

ل اکستل یتفا کیتمجدد شده و سپ  توسط نترم افتزار متلتب بصتورت  یو کد گذار ی. ابتدا داده ها نرمال ساز6.0 نریدمایرپ

 گرفته شد. یخروج

 ،یسرگرم ،یورزش ،یار اعم از اقتصادنوع اخب یمشخن شده اند مربوط به دسته بند یسیانگل یستون ها که با حروف الفبا

باشد تا بتوان داده ها را در نترم افتزار  یم ریتعداد تکرار اسناد اعم از کلمه و تصاو زیباشند و رکورد ها ن یو.. م یتجار ،یآموزش
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از  مقالتهایتن در  .انتخاب شده است یرکورد بصورت تصادف 07. مقاله نینمود. در ا یوارد و مدل ساز یبه نحو بهتر نریدمایرپ

 .شده است به دلیل نتاین بهتر در سایر تحقیقات انتخاب gram-9 روش شاخن گذاری متن بصورت کلمات ساده و روش

 

  یافته ها

دسته بندی و پیش بینی دو نوع عملیات برای تحلیل داده ها و استخراج مدل به منظور دسته های مهم داده ها ، فهتم و پتیش 

می باشند . مدل های دسته بندی در تحلیل داده های گسسته و طبقه ای بکار رفته و متدل هتای پتیش بینی رفتار آینده آنها 

بینی یا رگرسیونی بیشتر بر روی داده های پیوسته کار می کنند. به عنوان مثال یک مدل دسته بندی ممکن است برای دستته 

کار رود در حالی که مدل های پیش بینی بته کتار گرفتته  بندی کردن وامهای بانک به دو طبقه وامهای بی خطر و پر خطر ، به

شده در این کسب کار خاص ، سعی در پیش بینی مخارج و هزینه های مشتریان براستاس ویژگیهتای درآمتدی و شتآلی آنهتا 

 دارند .

اشتیاء دیگتر را دسته بندی ، فرآیند یافتن مدلی است که با تشخین دسته ها یا مفاهیم داده می تواند دستته هتای ناشتناخته 

پیش بینی کند. دسته بندی یک تابع یادگیری است که یک قلم داده را به یکی از دسته های از قبل تعریف شتده نگاشتت متی 

کند . داده های موجود به دو قسمت آموزش و آزمون تقسیم می شوند .داده های آموزش برای یادگیری قواعد توستط سیستتم 

متدل هتای دستته بنتدی در تحلیتل داده هتای  بررسی دقت مدل به کار می رونتد . مون برایاستفاده می شوند و داده های آز

قستمت از مقالته جهتت گسسته و طبقه ای به کار می روند .دسته بندی یک یادگیری با نظتارت محستوب متی شتود.در ایتن 

در نترم افتزار ماشین بتردار پشتتیبان الگوریتم شبکه بیز و  جلوگیری از طوالنی شدم مقاله به عنوان نمونه شبیه سازی های دو

 بصورت مبسوط مطر  می شود. 6.0رپید ماینر 

 00الگوریتم نایو بیز

 ساده بیز الگوریتم در ها عملگر ساختار -1شکل 

                                                           
31-  Naïve Bayes 



 

 

 

 

 ساده بیز الگوریتم آموزش در مدل خروجی-2جدول 

Recall Precision دسته 

00.407 00.407 Positive 

00.007 07.467 Negative 

 Accuracy=41.22  

 Classification_Error= 14.11  

 

درصد می باشد.همچنین جمتع بنتدی خروجتی الگتوریتم بیتز ستاده شتامل دقتت،  00.09مشاهده می کنید .دقت مدل  0همان طور که در جدول 

 نشان داده شده است. 0فراخوانی و خطای طبقه بندی در جدول 

 له تستدر مرحارز یابی الگوریتم های دسته بندی 

 مشاهده نمود. .را می توان در شکل  Cross- Validationارزیابی دسته بندی الگوریتم با استفاده از روش 



 

 

 

 

 در الگوریتم بیز در مرحله آموزش Cross- Validationروش  :.شکل 

 

 

 

 خروجی مدل بیز ساده در مرحله تست -2جدول 

Recall Precision دسته 

00.407 07.077 Positive 

06..07 00.607 Negative 

 Accuracy=42.12  

 Classification_Error=23.21  

 

می تتوان جمتع بنتدی دقتت، فراختوانی و  9درصد می باشد. همچنین در جدول  09.59باال مشاهده می کنید دقت مدل 9همان طور که در جدول 

 خطای طبقه بندی را مشاهده نمود.



 

 

 22الگویتم ماشین بردار پشتیبان

ن بردار پشتیبان یک روش دسته بندی که به ویژه برای مجموعه داده های بزرگ به کار می رود. عملگر کتابخانته ماشتین هتای ماشی

 است شده تهیه لین جن –بردار پشتیبان ، مبتنی بر کتابخانه ماشین های بردار پشتیبان جاوا است که به وسیله چانگ چنگ و چیه 

 مختلتف هتای گونته از و هستتند رگرستیونی پشتیبانی بردار و کننده بندی دسته پشتیبانی بردار شامل پشتیبان بردار های ماشین. 

بته ختوبی  NU-SVRو  epsilon- SVRو بردار پشتیبانی رگرسیون ماننتد  NU-SVCو  CSVC از بند دسته بردار ماشین

 پشتیبانی می کند .

 

 بانبردار پشتی ساختار عملگر ها در الگوریتم ماشین -(2شکل )

 

 svmدقت مدل در آموزش الگوریتم  -3جدول 

Recall Precision دسته 

43.448 00.007 Positive 

 % 20.10 04.707 Negative 

 Accuracy=42. 32  

 Classification_Error= 14.24  

 

                                                           
32-  SVM 



 

 

 جمع بندی دقتت، فراختوانی و ستطحمی توان  6درصد می باشد.همچنین در جدول  .6..0مشاهده می کنید دقت مدل  6همان طور که در جدول 

 خطای طبقه بندی را مشاهده نمود.

 در مرحله تست )آزمایش svmالگوریتم  ارز یابی

 

 svmدر الگوریتم Cross- Validationروش  (0شکل )

 

 

 

 svmدقت مدل در تست الگوریتم  -1جدول 

Recall Precision دسته 

34.118 57..07 Positive 

 %40.02 50.007 Negative 

 Accuracy=12.10  

 Classification_Error=23.20  

 



 

 

 

می توان جمع بندی دقت، فراخوانی و خطتای  5درصد می باشد. همچنین در جدول  59.57مشاهده می کنید دقت مدل  5همان طور که در جدول 

 طبقه بندی را مشاهده نمود:

 مقایسه ی سایر الگوریتم ها

 های بدست آمده از هر سه مدل را در مرحله آموزش و تست مشاهده کرد: می توان مقایسه دقت 0در جدول 

 

 (1222)برون،  جمع بندی دقت الگوریتم ها -4جدول 

 دقت مدل در تست دقت مدل در آموزش  نام مدل 

C2.3 43.14 42.22 

Naïve Bayes 41.22 42.12 

SVM 44.32 12.10 

PSO 11.31 10.22 

Bagging 42.21 41.33 

CHAID 40.41 44.30 

SVM + PSO 22.42 10.22 

 

در این پروژه مقوله داده کاوی و تکنیک های آن مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به حساسیت متن کتاوی در استناد تجتاری و 

هتای   سازمانی و همچنین نیاز مبرم این امر در صنعت ، لذا در این پروژه کاربرد داده کتاوی در زمینته کتاهش ویژگتی در داده

 بزرگ مورد بررسی قرار گرفت .

استفاده از متن کاوی در تجزیه و تحلیل داده های حجیم امکان خوبی جهت بررسی روابتط بتین متآیرهتا متی باشتد. درختت 

تصمیم گیری و شبکه بیزین و ماشین بردار پشتیبان با وجود سادگی نتاین دقت قابتل قبتولی در داده کتاوی داده هتای جمتع 

رابطه با کاهش ویژگی ارائه داد. وجود داده های مناسب ، پیش پردازش مناسب و اعمال روش داده کاوی مناسب  آوری شده در

نشان می دهد باالترین دقتت را الگتوریتم  00-9نتاین خوبی را در مورد کاهش ویژگی ارائه می دهد . همانطور که نتاین جدول 

 .دارد 49.09با دقت   SVM + PSOترکیبی

  گیریجهبحث و نتی
، ارائه یک مدل برای دسته بندی خودکار متون است که بتوان از طریق آن ، اسناد متنی را بتا کتارآیی بتاال مقاله هدف در این 

دسته بندی نمود. دسته بندی متون دارای دو بخش اصلی انتخاب ویژگی والگوریتم دسته بندی است. با توجه به مطالب مطر  

آیی روش های فیلتری، از بین روش هتای موجتود، روش بهتره اطالعتات در ایتن پتژوهش متورد شده در فصل های قبل و کار



 

 

استفاده قرار گرفت. برای الگوریتم دسته بندی نیز الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان بیز ساده ودرخت تصمیم مورد استتفاده 

د زیادی نمیتواننتد کتارآیی دستته بنتدی را افتزایش قرار گرفت. باید خاطرنشان کرد که الگوریتم های دسته بندی منفرد تا ح

 دهند.

استتفاده از دستته  های افزایش کارآیی دسته بندی، استفاده از ترکیبی از دسته بندها است. همانطور که مطر  شد، یکی از راه

یتک روش  بندهای ترکیبی باعث افزایش کارآیی دسته بندی توسط ترکیب چند دستته بنتد منفترد میشتود. در ایتن پتژوهش

در ادامه به دلیل سازگاری این الگوریتم با نمودار بردار پیشنهاد شد که بر روی ترکیب خروجی های دسته بندها عمل می کند. 

ترکیب نموده ایم .روش پیشنهادی با استفاده از ترکیب دو الگوریتم دستته بنتدی  PSOپشتیبان این الگوریتم را با الگوریتم  

SVM + PSO شان دهنده برتری روش پیشنهادی ه پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتاین بدست آمده نبطور جداگان

،  7 94/57دقت در تست ومیزان  7 09/49با میزان دقت در آموزش  PSO در SVMبا استفاده از ترکیب الگوریتم یادگیری 

 C9.6  ، Naïve Bayes، SVM  ،PSO  ،Baggingنستبت بته دستته بنتدی بتا استتفاده از الگتوریتم هتای منفترد 

 می باشد  CHAIDو

مدلی که در این پژوهش معرفی شد، یک مدل ترکیبی همگن می باشد. در زمینه الگوریتم انتختاب ویژگتی و الگتوریتم دستته 

بندی ، مدل پیشنهادی دارای انعطاف پذیری خوبی می باشد؛ بطوریکه بعنوان پیشنهاد برای کارهای آتی متی تتوان گفتت کته 

پژوهشگران می توانند در مرحله انتخاب ویژگی از الگوریتم های فیلتری نظیر اطالعتات متقابتل ، ضتریب همبستتگی ونستبت 

احتماالت و همچنین ترکیبی از الگوریتم های فیلتری و پوششی مانند ترکیب الگوریتم هایی نظیتر الگتوریتم ژنتیتک بتا ستایر 

کته در ایتن پتژوهش مطتر   Adaboostز الگوریتم های تجمعی دیگر هماننتد الگوریتم های فیلتری و در مرحله یادگیری ا

نشد، استفاده کنند. همچنین بجای استفاده از روش نمونه گیری ، می توان از روش انتخاب زیر مجموعه های متفتاوت ویژگتی 

پیاده سازی مدل پیشنهادی را  نیز در جهت ایجاد تنوع استفاده نمود. به عنوان پیشنهادی دیگر در جهت کارهای آتی می توان

( که از اخبار همشهری تهیته شتده Hamshahri،  700.بر روی مجموعه داده های فارسی نظیر مجموعه داده همشهری ) 

 است، مطر  کرد.
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