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 چکیده

 

اند. بندی داشتهارایی دستهها سعی در افزایش کبندی متون ارائه گردیده است. تمامی پژوهشهای متنوعی برای دستهروش تاکنون

دهد که استفاده از باشد. نتایج نشان میبندی با استفاده از یک روش ترکیبی میلذا در این پژوهش نیز هدف افزایش کارایی دسته

تواند بهتر از چند خبره میبندهای منفرد خواهد داشت. ایده این است که تصمیم ی عملکرد بهتری نسبت به دستهبند ترکیبدسته

است که از الگوریتم انتخاب ویژگی فیلتری جهت کاهش  شدهارائهتصمیم یک خبره باشد. در این پژوهش یک روش ترکیبی 

کند. روش پیشنهادی از سه یم و ماشین بردار پشتیبان استفاده میبندی و الگوریتم یادگیری بیز، درخت تصمپیچیدگی دسته

اند. ی دادهرأبند بیشتری به آن شود که تعداد دستهای برای سند متنی انتخاب میکند. در این روش دستهالگوریتم استفاده می

 آمدهدستبهی دوباره نباشد. نتایج ریگیرأی نیازی به ریگیرأاست که در هنگام  شدهگرفته در نظربندها فرد تعداد دسته

 باشد.های منفرد میالگوریتمدر مقایسه با  77.83با کارایی %دهنده برتری روش پیشنهادی نشان
 

 

 بندی متون، انتخاب ویژگی، الگوریتم یادگیری ،درخت تصمیم،بیز سادهکاوی، دستهکاوی، متنداده :های كلیدیواژه

 

 
 مقدمه  -1
  

 بدون آنها موثر بازیابی که است، اینترنت( موجود کامپیوتری)مانند هایشبکه در برخط صورت به زیادی بسیار متنی اسناد امروزه

 مساله این حل برای مناسبی حلراه سندها بندیاست. دسته مشکل بسیار سندها محتوای کردن خالصه و مناسب گذاری شاخص

 است.شده پیشنهاد متون بندیمنظور دسته به ماشین یادگیری روش و آماری بندیدسته روش تعدادی اخیر، سالهای در .است

انتخاب ویژگی یک مرحله قبل از دسته بندی متون است که جهت بهبود عملکرد دسته بند این مرحله بسیار حائز اهمیت است. 

بندی متن عبارت شده به طور خالصه دستهدادهبا توجه به توضیحات  .استهای بسیاری برای بهبود انتخاب ویژگی ارائه شدهروش

 هانهیزم از بسیاری در متون یبنددسته . امروزهشدهبندی نشده به یک یا چند دسته از پیش تعریفاست از انتساب سندهای دسته

 به پاسخ خودکار یهاستمیس کلمات، از ییزداابهام طبقه، تشخیص الکترونیکی، یهانامه مخصوصاً متون فیلتر کردن ازجمله

 توزیع یا و مستندات یدهسازمان که کاربردی در هر یطورکلبه و آموزشی یهاستمیس در مقاالت به دهی حتی نمره یا و سؤاالت

 و اطالعات استخراج چون مسائلی با متون موضوعی یزنبرچسبدارد.  کاربرد باشد، مدنظر مستندات از خاصی و تطبیقی انتخابی
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 بعد به میالدی 1691 سال از مسئله این اگرچه .باشدیم مشترك فنی یهایژگیو دارای متون یکاوداده و از متون دانش

 پیشرفت متون یبنددسته یافزارسختو  یافزارنرم یهاشرفتیپ لطف به 61 دهۀ شروع با اما است، قرارگرفته موردمطالعه

  .است داشته چشمگیری

 

 مروری بر كارهای پیشین  -2

 

دادند که در  ارائه ها در مقیاس بزرگداده مجموعه برایبندی دانه دیباد مؤثریک الگوریتم انتخاب ویژگی ناهموار ] 21[ در مرجع

کند و سپس بر روی های کوچک مختلف را انتخاب می، این الگوریتم ابتدا دانهشده استدادهمجموعه داده در مقیاس بزرگ  کیآن

 کند.می برآوردهر دانه کوچک، میزان کاهش را از مجموعه داده اصلی 

 هزاران از ردوم هاونیلیمبرای  کهاند ی ارائه دادهژگیو انتخاب تمیالگور و یتکامل همزمانطور به دیجد نمونه کی ] 22[در مرجع 

ه موجب اجرای غلب و میاصل تقسی است، سامانده با همراه غلبه و میتقس اساس اصل بر شنهادیپ نیاپذیر است. مقیاس یژگیو

 کل یبارگذار بدون تواندیم واست  اجراقابلی راحتبه یموازهای طیمح شود. همچنین این روش درمی یخط زمان در تمیالگور

 .کند کار حافظه درمجموعه داده 

 از بسیاری تواندمی ، کهشده استارائهویژگی  انتخاب در متقابل اطالعات مورد در کلی معیار تابع یک ] 23[در مرجع 

 فضای کل در متقابل سنتی، اطالعات یگرهاانتخاب کند. در نزدیک یکدیگر به های پیشین راالگوریتم در اطالعاتی هایگیریاندازه

 مقاله نیا دوم هدف مشکل، نیا با مقابله یبراها باشد. ویژگی میان ارتباط دهندهنشان قاًیدق تواندشوند که نمیمی برآورد نمونه

شده زده نیتخم برچسب بدون موارد در تنها که است، ایپو متقابل اطالعات اساس بر دیجد یژگیو انتخاب تمیالگور کی شنهادیپ

 .است

ی که در اینجا مجموعه شده استارائه، مبتنی بر استخراج ویژگی سندی بندطبقهبرای  گراف بر یمبتن یک روش] 22[در مرجع

شود. استخراج می گراف ریز نیترمهمشوند و بعد دار، داده میها به الگوریتم استخراج گراف وزنمجموعه گراف عنوانبهاسناد 

 .شودوری محاسباتی استفاده میبندی و بهرهدار برای اطمینان از اثربخشی طبقهاستخراج گراف وزن

به مقایسه تجربی از است. در این مقاله  شدهارائه بندی متن عربیانتخاب زیرمجموعه ویژگی برای دستهمعیارهای ] 22[ در مرجع

یک مجموعه که  شده استپرداخته بندی متنطبقه برای انجام دادن کارهای، سنتی مجموعه ویژگیزیر انتخاب هفده معیار

دهد که نتایج نشان میاند و مورد آزمایش قرار داده است شدهیدبنطور مستقل به ده گروه طبقهکه به راسند  8722متشکل از 

Chi-square ویژگی رمجموعهیو انتخاب ز Fallout کنند.بندی متن عربی بهتر کار میبرای کارهای طبقه 

عمده در انتخاب طور این مقاله بهرا ارائه دادند.  بندی جریان متن بر اساس انتخاب ویژگی تطبیقیالگوریتم خوشه] 29[در مرجع 

مبتنی بر روش انتخاب ویژگی ، یک شاخص اعتبار. در اینجا تمرکز دارد، بندی جریان متنخوشه یهای انطباقی بر روویژگی

در جدول  شود.می شده است ترکیببندی جریان متن جدید که توسعه دادهکه با یک الگوریتم خوشه، شده استارائه تطبیقی

 هت دسته بندی متون مقایسه شده اند.مهمترین روشها ج 1شماره 

 

 : مقایسه روشهای دسته بندی متون 1جدول 

 نام روش ویژگی مزایا معایب

 ی مفیدهایژگیوانتخاب  ی متونبنددستهافزایش کارایی  روش آماری و تقریبی
در جه انحراف، توزیع  [14]   در مرجع

 پواسون به همراه کاهش ویژگی

ترکیب با الگوریتم ژنتیک و روش  ژنتیکپیچیدگی زمانی الگوریتم  استفاده از گراف  روش کلونی مورچه به  [1] در مرجع
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بهره اطالعات و روش مربع کای 

 موجب افزایش کارایی

 همراه کاهش ویژگی وابستگی کلمات

 k-NNبا الگوریتم  [2] در مرجع یبندخوشهاستفاده از  پیچیدگی محاسباتی کمتر K  تعیین مناسب برای پارامتر

ی هاتمیالگورعدم سازگاری برخی از 

 ترکیبی

 SVM و حالت بهتر با ترکیب 

K-NNM 

 

 بندهادستهترکیب 

 SVM ترکیب[ 3 و4 ] در مرجع

K-NN 

K-NNM 

rochio 

 بودن برزمان
 ترکیب با هر الگوریتم یادگیری

 بهبود پایداری و دقت
 روش پوششی

 attributeاستفاده روش  [5] در مرجع

Bagging 

 استفاده از چند برچسبی دسته نیترمناسبانتخاب بهترین و  ی کلیدیهاصهیخصحذف 
استفاده روش  [7] در مرجع

 یسازفشرده

 درروشعدم کارایی مناسب 

 یرخطیغ
 ی خطیبنددسته یخط یبنددر دستهافزایش کارایی 

خطی و  SVM روش [ 11] در مرجع

 غیرخطی

 

با نظارت کاربرد ی بنددستهبرای 

 ندارد

ی تکراری و سندهااین روش برای 

 یادگیری بدون نظارت  کاربرد دارد

استفاده از ماتریس 

 مشابهت

استفاده روش [ 8]  در مرجع

 یشیافزا یبندخوشه

 

ی اصلی هامؤلفهروش تحلیل 

از روش بهره اطالعات  ترفیضع

 باشدیم

با روش بهره  هایژگیوکم نمودن 

 اطالعات

استفاده از دو روش 

کاهش ویژگی فیلتری و 

 پوششی

استفاده روش ژنتیک   [ 19]  در مرجع

ی اصلی و روش بهره هامؤلفهتحلیل  –

 اطالعات

 

اسناد کم در مقاله از  ازاستفاده 

 نیست. برخورداراطمینان کافی 

ی ساده هاروش بهکارایی نسبت 

 نسبتاً بهتر

یی آنان دودوترکیب 

 ی گیریبارأهمراه 

 بی[ ترک18] در مرجع

Naïve bayse 

K-NN 

rochio 

 

 داشتن مجموعه آزمایشی

 بودن برزمان

 ترتیبی بودن الگوریتم

 

 

 ی ترکیبیهاروش افزایش کارایی
 - boostingروش [ 17] در مرجع

bagging 

 

 K تعیین مناسب برای پارامتر
 یبرا SVM بنداستفاده از دسته

 یدگیچیاز پ یریجلوگ

 یسازادهیپسادگی در 

 

   K-NN  روش [20] در مرجع

 

 

 الگوریتم های دسته بندی  -3

 Naive Bayesالگوریتم  3-1

. در این روش برای تخمین اندظاهرشدهبندی احتمالیست. کالس یک سند متناسب با کلماتی است که در یک سند یک روش رده

 شود:زیر استفاده می  1 کالس سند از رابطه

 

𝑃(𝐿𝑐|𝑡1, … . 𝑡𝑛𝑖) =  
𝑃(𝑡1, … . 𝑡𝑛𝑖|𝐿𝑐)𝑝(𝐿𝑐)

𝑃(𝑡1, … . , 𝑡𝑛𝑖)
    (1) 
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 قاً یدقاست که هر سند  ذکرقابلهای موجود در یک سند هستند. این نکته ها ترمitو  cکالس  دهندهنشان cLدر این فرمول      

,𝑃(𝑡1 ازآنجاکهبه یک کالس تعلق دارد.  … . , 𝑡𝑛𝑖) توان این احتمال را از شود، میها مساوی در نظر گرفته میبرای همه کالس

. طبق این فرض احتمال رخداد کلمات در یک ] 6[شود فرمول باال حذف نمود و همچنین برای سادگی از فرض استقالل استفاده 

 (:2سند مستقل از یکدیگر است. یعنی داریم )

𝑃(𝑡1, … . 𝑡𝑛𝑖|𝐿𝑐) =  ∏ 𝑝(𝑡𝑗|𝐿𝑐)        (2)
𝑛𝑖
𝑗=1    

 

)تعداد اسنادی که در مجموعه آموزش  cL | jP(t(دارد که در آن احتماالت  learningیک گام  Naive Bayesبندی کننده رده     

بندی، شود. در گام ردهتخمین زده می کل اسناد مجموعه آموزش( بر میتقساست  cL کالسشانهستند و برچسب  jt هاواژهشامل 

-شوند. برای کاهش تعداد احتمالنمونه جدید مطابق با قانون بیز استفاده میبندی کردن یک برای رده شدهزدهاحتماالت تخمین 

های انتخاب واژه ایندکس استفاده کرد. اگرچه این روش به علت فرض توان از روشکه باید تخمین زده شوند می P(tj | Lm)های 

 ]. 6[شود  ی باشد اما در عمل نتایج خوبی از آن حاصل میرواقعیغاستقاللش تا حدی ممکنه 

گذاری نشده برای یی است. برخی مقاالت از اسناد برچسبفرساطاقتگذاری کردن دستی اسناد مجموعه آموزش کار برچسب  

 باهمبستگی شدیدی  tiکنند. فرض کنیم که در یک مجموعه آموزش کوچک نتیجه شود که کلمه مجموعه آموزش استفاده می

توان نتیجه گرفت دارد بنابراین می tiهمبستگی شدیدی به  jtگذاری نشده به دست آید که دارد. ممکنه از اسناد برچسب cL کالس

ی نشده، کاراییاین می کالس وزش کوچک به گذاربرچسباست. در این روش اسناد  cLیک پیشگو کننده خوب برای کالس  jtکه 

1از ترکیب  ]13[ند. در بخشبندی را بهبود میدست آمده است که کلمه اما در عمل نتایج رده رده
EM شود و بیز ساده استفاده می

 است. افتهیکاهشدرصد  31بندی تا و خطای رده

 گیریدرخت تصمیم 3-2

 
یک مجموعه آموزش داریم که  درواقعشود. گیری از یک استراتژی تصمیم و غلبه استفاده میهای تصمیمبرای  ساختن درخت     

بندی مجموعه برای تقسیم itگذاری شده باید کلمه با اسناد برچسب Mی کنیم. برای یک مجموعه آموزش بندمیتقسرا  باید آن

بر  Mتوضیح داده شد، استفاده کرد. سپس  قبالًکه  ainG nformationIتوان از معیار می itآموزش انتخاب شود. برای انتخاب کلمه 

هستند و  itشامل اسنادی است که شامل   +Mi رمجموعهیزشود. تقسیم می رمجموعهیزبه دو  شدهانتخاب itاساس واژه 

را  کار نیاکنیم و تکرار می Mi-و   Mi+ها نیست. همین فرآیند را برای در آن itشامل اسنادی است که واژه  Mi- رمجموعهیز

باشند( که در  cLهمه متعلق به کالس  ثالًممتعلق به یک کالس ) رمجموعهیزدهیم تا زمانی که همه اسناد موجود در یک ادامه می

کنیم یا گردد و دیگر آن را تقسیم نمیشود و آن نود تبدیل به برگ میمتناظر با اسناد می باکالساین صورت برچسب آن نود برابر 

                                           
1 Expectation Maximization 
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 صورت نیاوجود نداشته باشد که در  هارمجموعهیزبندی دهیم که دیگر ترمی برای تقسیماینکه فرآیند را تا زمانی ادامه می

. بنابراین طبق این فرآیند یک درخت از قوانین رادارندگذاریم که اکثریت اسناد آن بخش، آن برچسب برچسبی را روی آن می

 آید.میهستند به دست  هاباکالسمتناظر  هابرگکه

ها هم در متغیرها و هم سایز مجموعه آموزش سریع و گوریتمکاوی هستند. این الگیری ابزار استانداردی در دادههای تصمیمدرخت

ها که تنها به تعداد کمی از ترم است نیای کاومتنگیری برای ی تصمیمهادرختهستند. یکی از مشکالت  1ریپذاسیمقهمچنین 

 وابسته است.  

  SVMالگوریتم  3-3

 dاست. معموالً سند  قرارگرفته مورداستفادهبندی متون ردهبندی با ناظر است که برای یک الگوریتم رده SVM2  الگوریتم   

توان فقط دو کالس را جدا کند: یک کالس می SVMیک  شود.از تعداد کلماتش نمایش داده می dN, ….., td1(t(بردار  لهیوسبه

شود(. در فضای بردارهای ورودی، نشان داده می  = y-1)که با  2L 2منفی شود( و کالسنشان داده می y = +1)توسط  1L 3مثبت

 شود.تعریف می  (1) در زیر معادله خطی y = 0 با تنظیم کردن  (hyperplane) ابر صفحه یک

 
 های مثبت و منفیهای کالسبا ماکزیمم فاصله از نمونه SVMتوسط  شدهساخته ابر صفحه(  1شکل

𝑦 = 𝑓 (
𝑡𝑑

→) =  𝑏0 + ∑ 𝑏𝑗𝑡𝑑𝑗       (3)
𝑁

𝑗=1
 

   

کند. پارامترهای گیرد را مشخص میهای مثبت و منفی مجموعه آموزش قرار میکه بین نمونه hyperplaneیک  SVM  در واقع 

jb شوند که فاصله ی تنظیم میاگونهبه ε شود( بین می دهینام 2)که حاشیهhypelane   نمونه مثبت و منفی ماکزیمم  نیترکینزدو

را مشخص   hyperplanشوند و محل واقعی نامیده می support vectors  هستند،   hyperplanاز  εشود. اسنادی که دارای فاصله 

                                           
1 Scalable 
2 Support Vector Machine 
3 Positive class 
4 Negative class 
5 margin 
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 بردارترمهستند. یک سند جدید با  vector supportتنها کسر کوچکی از اسناد  معموالًکنند. می
𝑡𝑑

𝑓 اگر مقدار → (
𝑡𝑑

→) > در   0

1L 2در  صورت نیاشود در غیر بندی میردهL شود. بندی میردهSVM با  مثالًتواند با پیشگوهای غیرخطی استفاده شود می

 (:2رابطه ) طبق feature map یکتعریف کردن 

     

𝜑(𝑡1, … . . , 𝑡𝑁) = (𝑡1, … . . , 𝑡𝑁 , 𝑡1
2, 𝑡1𝑡2, … . . , 𝑡𝑁𝑡𝑁−1, 𝑡𝑁

2 )       (4) 

 

ندارد  2است. این روش نیاز به انتخاب صفت 1مستقل از ابعاد فضای ویژگی باًیتقرکه یادگیری  است نیا SVMویژگی  نیترمهم

-برای رده مخصوصاً شوند. بنابراین این روشبندی خوب انتخاب میبرای یک رده (support vector)ذاتی نقاطی از داده  طوربهزیرا 

 بندی دارد.تابع هسته اثر کمی بر روی دقت رده در حالت داده متنی، انتخاب]. 11[بندی متون مناسب است 

 

 بندهااستفاده تركیبی از دسته -4

  
شده بند منفرد است. تحقیقات انجامبندی توسط ترکیب چند دستهبندهای ترکیبی افزایش کارایی دستههدف از دسته    

 به بندهادسته ترکیب هایروش که دهدمی نشان شدهانجام مطالعات .بندهای ترکیبی استدهنده بهبود کارایی توسط دستهنشان

 آنگاه باشد، نقطه چند در خطا دارای بنددسته یک اگر .است شدهلیتبد بندیدسته دقت میزان و کارایی افزایش در مؤثر ابزار یک

 ]. 12[دهد  ارائه را بهتری نتایج تواندمی باشد بند اولدسته از متفاوتی هاینمونه در خطاهایی دارای که بندیدسته با آن ترکیب

 بندی تركیبیهای دستهانواع تركیب در سیستم 4-1

 باشند درمی 2هاخروجی ترکیب و 3هاویژگی ترکیب صورت دو به کنندمی ترکیب که عملوندهایی نوع مبنای بر ترکیبی هایروش

 روی بندیدسته سپس گردد،می ایجاد جدید ویژگی بردار یک و شدهترکیب باهم بندهادسته همه هایویژگی ها،ترکیب ویژگی

 اطالعات تواندمی که این است داده مجموعه دو هایویژگی از همزمان استفاده مزیت. گیردمی جدید صورت ویژگی بردار این

 و بود خواهد نیاز بزرگ آموزشی داده مجموعه یک به آنگاه یابد افزایش ویژگی بردارهای اگر تعداد اما دهد. هادسته درباره اضافی

 هیچ مختلف بندهایدسته در شدهاستفاده هایویژگی اگر است ذکرقابل .شودمی ترکیب روش پیچیدگی افزایش موجب بعالوه

 ]. 17[بود  خواهد فایدهبی تقریبا هاآن ترکیب عمالً ندارد و وجود هاآن ترکیب برای دلیلی هیچ باشند نداشته هم به ارتباطی

                                           
1 Feature space 
2 Feature selection 
3 Feature Level Fusion 
4 Classifier Level Fusion 
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 کهنیا دلیل به و کنندمی عمل بندهادسته هایخروجی ترکیب روی که است متدهایی شامل است، ترمعمول که دیگر روش     

در این پژوهش تمرکز بر روی ترکیب  .شوندمی استفاده بیشتر ،ستین هاآن ویژگی بردارهای و بندهادسته دانستن ساختار به نیازی

 بندها است.خروجی دسته

 روی مستقیماً  که هستند هاییروش اول، گروه دارد: وجود بندهادسته خروجی ترکیب برای هاروش از گروه دو یطورکلبه     

 برای کنندهشرکت بندهایآورند. دسته دست به بندهادسته ترکیب از بهتری نتایج بتوانند تا کنندمی کار بندهادسته خروجی

 بهترین همچنین و ترکیب الگوریتم بهترین کردن پیدا دوم گروه هایروش باشند. هدفمی ناهمگن معموالً هاروش این در ترکیب

 هاآن همه و باشد تواند بیشترها میروش این در شدهبندهای استفادهدسته تعداد باشد.می ترکیب برای بندهادسته مجموعه

 دو باشد.می آموزشی هایداده مجموعه از استفاده با بندهاتولید دسته متد یک به نیاز اغلب هاروش این در دارند. یکسانی ساختار

 باشند. می Boostingو   Baggingروش این در بندهادسته تولید معروف متد

 بندهایدسته هایخروجی اول درروشهستند.  گونه دو معموالً کنندمی کار بندهادسته خروجی روی که ترکیبی هایروش     

 هاورودی روی آموزش از طریق ترکیب الگوریتم و شوندمی ارسال ثانویه بنددسته یک به ورودی عنوانبه ترکیب در کنندهشرکت

 شدهنتایج ترکیب و گرفته ورودی عنوانبه را بنددسته چند هایخروجی تواندمی عصبی شبکه یک مثالعنوانبه گردد.می ایجاد

 از استفاده با ثانویه بنددسته در ترکیب الگوریتم که است این است اهمیت حائز روش این در آنچه بنابراین کند. تولید را نهایی

 بندهاییدسته دهند ولیمی ارائه ترکیبی بندیدسته در را اطالعات میزان کمترین هاروش این که شود.  هرچندمی یادگیری ایجاد

 گیری است. رأی ها،روش این مشهورترین]. 19[ باشندمی ترکیبی بندیدسته هایسیستم در کارا بسیار

 فقط کنید که . فرضهست 2داروزن اکثریت گیریرأی و 1اکثریت رأی هایروش متداول، و مشهور گیریرأی روش دو     

,e1بند دسته Tتعداد  است. دسترس در بنددسته خروجی از هادسته برچسب e2, … , eT مجموعه  و دارد وجودC={c1,

c2, … , cM} های برچسبM  بنددسته خروجی باشد.می شدهفیتعر شیپدسته از𝑒𝑡 صورتبهdt,j {0, 1}  کهیطوربهباشد می 

(j = 1,…, M)  وt = 1,…,T)بند دسته (. اگرet دسته cj بنددسته این خروجی آنگاه کند انتخاب نهایی تصمیم عنوانبه را 

 باشد.می 𝑑𝑡,𝑗 = 0صورت  این غیر در و 𝑑𝑡,𝑗 = 1  صورتبه cj دسته برای

 نهایی نتیجه عنوانبه ایدسته بندها،دسته خروجی بین در روش این در است. اکثریت رأی روش گیری،رأی هایروش از یکی     

 نهایی نتیجه cjکالس  گریدعبارتبه است، شنهادشدهیپ خروجی عنوانبه بیشتری بنددسته تعداد توسط که شودمی انتخاب

  (2است، طبق رابطه ) ترکیبی بندیدسته

∑ 𝑑𝑡,𝑗

𝑇

𝑡=1

=  
𝑀

𝑚𝑎𝑥
𝑗 = 1

 ∑ 𝑑𝑡,𝑗

𝑇

𝑡=1

                        (5)             

                                           
1 Majority Voting 
2 Weighted Majority Voting 
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 فرد بندهادسته تعداد. کند تولید یترقیدق نتایج تواندمی زیر شرایط داشتن صورت در و باشدمیدارای کارایی مناسبی  روش این 

 Pبرابر  کند انتخاب Xنمونه  برای را درست دسته بند،دسته هر کهنیا احتمال باشند. هم از مستقل بندهادسته خروجی باشد.

 باشد.

 

 روش پیشنهادی -5

 
بندها بجای استفاده از یک بندی اسناد متنی، هدف در این پژوهش استفاده از ترکیبی از دستهجهت باال بردن کارایی نهایی دسته

بندهای منفرد خواهد بند ترکیبی عملکرد بهتری نسبت به دستهدهد که استفاده از دستهباشد. نتایج نشان میبند منفرد میدسته

پردازش پیشنهادی اسناد در ابتدا پیش درروشتواند بهتر از تصمیم یک خبره باشد. تصمیم چند خبره میداشت. ایده این است که 

تا تمایزی بین  میکنیمپردازش ما جهت یکنواخت سازی متن، تمام حروف متن را به حروف بزرگ تبدیل . در مرحله پیششوندیم

. این میکنیم جداشدهکل متن را تبدیل به یکسری کلمات از هم کلمات به خاطر بزرگ یا کوچک بودن حروفشان نباشد. سپس 

هر کلمه در متن یک ویژگی محسوب خواهد شد. سپس کلمات زائد در متن را که  چراکهشود ها میکار باعث افزایش بعد ویژگی

مراحل  نیازاپس. میکنیمتنظیم  کاراکتر 2کلمات را  بر روی  هاواژهرا حذف کرده و سپس  کنندینمبندی کمکی به نتیجه دسته

ی وزن ده. میکنیمی وزن ده. در مرحله بعد کلمات را اندشدهحذف تیاهمکمهایی و تا حدودی ویژگی افتهیکاهشها تعداد ویژگی

 هاآنبه  مرحله کلمات با توجه به میزان اهمیتی که دارند، وزن مناسبی نیازاپس. میدهیمانجام  TF-IDFرا با استفاده از روش 

ها در متن بسیار زیاد . با توجه به این نکته که تعداد ویژگیمیدهیمنسبت داده خواهد شد. در مرحله بعد انتخاب ویژگی را انجام 

بندی خواهد شد. . این کار باعث کاهش پیچیدگی دستهمیاکردهاست، ما از روش انتخاب وبژگی فیلتری بهره اطالعات استفاده 

های مهم درآمده که باید به الگوریتم یادگیری داده شود. در مرحله یادگیری ما برداری از ویژگی صورتبهمتن  مرحله نیازاپس

موازی  صورتبهبجای استفاده از یک الگوریتم یادگیری از سه الگوریتم یادگیری بیز ، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان 

ی رأبندها را با استفاده از روش بندی خواهد شد. سپس ترکیب نتیجه دسته. این کار باعث افزایش کارایی دستهمیاکردهاستفاده 

اند. تعداد ی دادهرأبند بیشتری به آن شود که تعداد دستهای برای سند انتخاب میایم. در این روش دستهاکثریت انجام داده

ی دوباره نباشد. روش پیشنهادی از نوع ریگیرأی نیازی به ریگیرأدر هنگام است که  شدهگرفته در نظربندها فرد دسته

کارایی مناسب روش پیشنهادی  دهندهنشاناست. نتایج  شدهشیآزماباشد و بر روی مجموعه داده حقیقی بندی با ناظر میدسته

 ایم. ی قرار دادهررسموردبکارایی روش پیشنهادی را با استفاده از معیارهای مختلف  تیدرنهاباشد. می

 مجموعه داده همشهری -6
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بندی، آزمایش خواهد شد. جهت ارزیابی بهتر معیارهای ارزیابی دسته میترمهمدر این جا کارایی روش پیشنهادی با استفاده از      

باشد. ابتدا است. مجموعه داده انتخابی، مجموعه داده اخبار همشهری می شدهاستفادهروش پیشنهادی از یک مجموعه داده حقیقی 

 صورتبه هالیفا. پس از دریافت مجموعه داده همشهری، تمامی میینمایممجموعه داده همشهری را از سایت مربوط به آن دریافت 

دارد.  XMLفایل  3219است. که مجموعاً  هشدیآورجمع 2118تا سال  1669ی هاسال. این مجموعه داده بین باشندیم XMLفایل

 1.23است. حجم این مجموعه داده  شدهیبنددستهدسته متفاوت، متناسب با آن خبری  23شامل XML یهالیفااز این  هرکدام

چند  -. در این تحقیق، روش تک برچسبیباشدیممربوط به اخبار همشهری   XML. شکل زیر نمایی از یک فایل باشدیمگیگابایت 

 است.  موردتوجهدسته 

 

 در مجموعه داده همشهری XML(: نمایی از محیط یک فایل 1شکل )

 در زیر تمامی دسته های موجود در مجموعه داده همشهری نمایش داده شده است.

 های موجود در مجموعه همشهریدسته  (2جدول)

  اسامی دسته ها نام فارسی

 Economy 1 اقتصاد

 Economy.Bank and Bourse 2 اقتصاد.بانک و بورس

 Literature and Art 3 ادب و هنر

 Literature and Art.Art 4 ادب و هنر.هنر

 Literature and Art.Art.Cinema 5 .سینماادب و هنر.هنر

 Literature and Art.Art.Music 6 .موزیکادب و هنر.هنر

 Literature and Art.Art.Theater 7 .تئاطرهنر ادب و هنر.

 Literature and Art.Literature 8 ادبادب و هنر.

 Miscellaneous 9 گوناگون
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 Miscellaneous.Happenings 11 گوناگون.حوادث

 Miscellaneous.Urban 11 گوناگون.شهری

 Miscellaneous.World News 12 گوناگون.خبر جهانی

 Politics 13 سیاسی

 Politics.Iran Politics 14 سیاسی. ایران سیاسی

 Science and Culture 15 علمی فرهنگی

 Science and Culture.Science 16 علمی فرهنگی.علمی

 Science and Culture.Science.Book 17 علمی فرهنگی.علمی.کتاب

علمی فرهنگی.علمی.ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
Science and Culture.Science.Information and 

Communication Technology 
18 

 Science and Culture.Science.Medicine and Remedy 19 و درمان ی.پزشکی.علمیفرهنگ یعلم

 Social 21 اجتماعی

 Social.Religion 21 اجتماعی.جهان

 Sport 22 ورزشی

 Tourism 23 گردشگری

 

 

 1LibSVMاست.  شدهاستفاده J48و درخت تصمیم  SVM ،Naive Bayesبند برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی، از سه دسته   

 لهیوسبههای بردار پشتیبان جاوا است که گویند، مبتنی بر کتابخانه ماشینهای بردار پشتیبان نیز میکه به آن کتابخانه ماشین

بندی کننده و بردار پشتیبانی های بردار پشتیبان شامل بردار پشتیبانی دسته. ماشین ]9[ است هشدهیته 2چانگ چنگ و جن لین

و بردار پشتیبانی رگرسیون نیز  nu-SVC و C-SVCبند از قبیل های بردار دستههای مختلف ماشینهستند و از گونه ونیرگرس

کند و تخمین ای پشتیبانی میپشتیبانی، از یادگیری درونی چند دستههای بردار کند. کتابخانه ماشینی پشتیبانی میخوببه

در مدل یاد  2دهد که هدف از این امر استفاده از مقادیر مطمئن و مناسبانجام می 2ایرا مبتنی بر مقیاس بندی قطعه 3احتمالی

 است. شدهاستفادهبندی با دقت باالی مجموعه داده است که جهت دسته شدهگرفته

برای ماشین بردار پشتیبان استفاده شد. در ماشین بردار  C-SVC، از کرنل خطی و نوع شدهانجامهای با توجه به آزمایش     

کند، با توجه به آزمایش که در حقیقت یک مصالحه بین پهنای حاشیه و جداسازی اشتباه برقرار می Cپشتیبان برای پارامتر 

 کننده نام دارد که انتخاب آن بر عهده کاربر است. این پارامتر تنظیم درواقع. انتخاب شد 2مقادیر مختلف، مقدار 

 

 ارزیابی مرحله -7

                                           
1 Library SVM 
2 Chung Chang, Chih-Jen Lin 
3 Probability Estimation 
4 Platt Scaling 
5 Proper Confidence Values 
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بندی است. در این بخش معیارهای بندی باید به آن توجه نمود، ارزیابی کارایی دستههایی که در دستهترین قسمتیکی از مهم     

تواند بر اساس بندی متون میارزیابی یک مدل دسته .]18[ خواهند گرفتی قرار موردبررسبندی متون ارزیابی برای دسته

بندی به سند متنی نسبت داده است با های آموزشی و آزمایشی صورت گیرد. برای ارزیابی باید برچسبی که مدل دستهنمونه

های اد با توجه به مجموعه دادهها و اسنبرچسبی که سند متنی متعلق به آن است مقایسه شود. وقوع حاالت مختلف برای دسته

 است. شدهداده( نشان 3مثبت و منفی در جدول ) دسته دوبرای  TP, FP, TN, FNبندی با مقادیر ورودی برای دسته

 

 

 ها و اسناد(: حاالت مختلف برای دسته3جدول )

  شدهتخمین زده

 مثبت منفی

FN TP مثبت 

TN FP منفی 

 

     TPی به دسته مثبت درستبهها را بندی نیز آنها مثبت بوده و الگوریتم دستههایی است که دسته واقعی آن: بیانگر تعداد نمونه

 نسبت داده است.

     FPبه دسته مثبت  اشتباهبهها را بندی آنها منفی بوده و الگوریتم دستههایی است که دسته واقعی آن: بیانگر تعداد نمونه

 نسبت داده است.

     TNی به دسته منفی درستبهها را بندی نیز آنها منفی بوده و الگوریتم دستههایی است که دسته واقعی آن: بیانگر تعداد نمونه

 نسبت داده است.

     FNبه دسته منفی  اشتباهبهها را نبندی آها مثبت بوده و الگوریتم دستههایی است که دسته واقعی آن: بیانگر تعداد نمونه

 نسبت داده است.

توان به ها میترین آنمهم ازجملهاست که  شدهارائه( معیارهای ارزیابی مختلفی 3شده در جدول )با توجه به پارامترهای مطرح     

. هست Accuracyبندی معیار هترین معیار برای تعیین کارایی یک الگوریتم دستمهم ، دقت و فراخوانی اشاره کرد.1معیار درستی

ها دهنده این موضوع است که چند درصد از کل مجموعه دادهکند. این معیار نشانبند را محاسبه میاین معیار دقت کل یک دسته

 دهد.( نحوه محاسبه معیار درستی را نشان می9است. رابطه ) شدهیبنددستهی درستبه

                                           
1 Accuracy 



 
 

12 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
     (6) 

بندی به حداکثر برسد. با توجه به این نکته که ترین مقادیری هستند که باید بیشینه شوند تا کارایی دستهمهم TPو  TNدو مقدار 

ای های مختلف توازنی برقرار نباشد، ممکن است یک دسته دارهای دستهبندی متون ممکن است بین تعداد نمونهدر مسائل دسته

کند. بنابراین ترین نمونه سوق پیدا میمدل نهایی به سمت دسته با بیش جهیدرنتهای خیلی بیشتر از دسته دیگر باشد، نمونه

توان نتیجه گرفت که معیار چندانی در بهبود یا عدم بهبود کارایی نخواهد داشت. می ریتأث عمالًدسته دارای تعداد نمونه کم 

Accuracy ستینهای نامتعادل با تعداد مختلف نمونه، معیار مناسبی هایی که دارای دستهدر مجموعه داده. 

 

 پیشنهادی روش سازیپیاده ابزار -8

این ]. 12[است شدهاستفاده 5.2نسخه  RapidMinerکاوی افزار دادهسازی روش پیشنهادی از نرمدر این تحقیق جهت پیاده  

است. این  شدهدادهتوسعه  تاکنون 2111است و از سال  شدهنوشته 2باشد که به زبان جاوامی 1بازمتنکاوی افزار یک ابزار دادهنرم

 کاوی را نیز به آن الحاق نمود. داده بازمتناست تا بتوان سایر ابزارهای  شدهدادهافزار قرار امکان در این نرم

 مجموعه داده همشهری خصوصیاتتقسیم بندی  -9

که در هر دسته اسناد متنی مربوط به آن دسته  ردیگیمی قرار بررس مورددسته  23در این قسمت مجموعه داده همشهری با 

 2821با روش کاهش ویژگی دقیقاً  شدهاستخراجی تمامی اسناد هایژگیو. میینمایماست. که اسناد هر دسته را بررسی  قرارگرفته

. مثالً میینمایمرا حذف  هایژگیوداریم. که مرحله اول این  زائدویژگی  2718ویژگی مفید داریم که  2623که  دباشیمویژگی 

ی مفید هایژگیوبار تکرار شده است که غیر مفید محسوب می شود. در این قسمت  1 "آبادی"تکرار و ویژگی 32 "آبزیان"ویژگی

 .باشدیم. که به شرح زیر میکنیمرا به چند مجموعه داده تبدیل 

 ی مفیدهایژگیوخصیصه از    211مجموعه داده  دارای 

 ی مفیدهایژگیوخصیصه از   1111مجموعه داده دارای 

 ی مفیدهایژگیوخصیصه از   2111مجموعه داده دارای 

 ی مفیدهایژگیوخصیصه از  2623مجموعه داده دارای 

 دیرمفیغی مفید و هایژگیوخصیصه از   2821مجموعه داده دارای 

ی خانواده بیز، روش ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم بررسی خواهیم هاتمیالگورمجموعه داده با  2نتایج بر روی  تیدرنها

 نمود. 

                                           
1 Open Source 
2 Java Language 
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 ی تركیبیهاروش ارزیابی -11

 .میکنیمی باال بررسی هاروشاز  هرکدامرا برای  votingدر این قسمت روش ترکیبی و 

 بیز همگن یهاروش یابیارز(  4)جدول

 هادادهمجموعه  دقت خطا

44.33 45466  ویژگی 511 

41.24 48776  ویژگی 1111 

12.12 47971  ویژگی 2111 

 ویژگی 2943 78.43 12.12

 ویژگی 5971 71.32 12.32

 
ویژگی  2623که  دهدیممجموعه داده ارزیابی نمودیم. نتایج  نشان  2ترکیبی در  صورتبه( نتایج را با سه روش بیز 2) در جدول

درصد  21.28درصد بیشترین کارایی و میزان  87.23دارد. که با دقت  هامجموعهبیشترین کارایی را در این روش نسبت به دیگر 

 میدهیمموازی بر سه الگوریتم که به آن  رتصوبهی است که ریگیرأ. این روش یک روش رادار استی بنددستهکمترین خطای 

را در هر سه الگوریتم در نظر گرفته و آن الگوریتمی که بیشترین دقتی را  هادستهاست که  صورتبهو شیوه کار آن  کندیمعمل 

 . کندیمرا انتخاب  زندیمدسته تخمین   در آن

 

 ماشین بردار پشتیبان -درخت تصمیم –ترکیب سه الگوریتم بیز ساده  روش یابیارز( 5)جدول

 هادادهمجموعه  دقت خطا

 ویژگی 511 61481 42.22

 ویژگی 1111 64441 41.12

 ویژگی 2111 64466 41.34

 ویژگی 2943 73413 13.22

 ویژگی 5971 71421 42.23

 

مجموعه داده ارزیابی  2ترکیبی در  صورتبهماشین بردار پشتیبان  -درخت تصمیم –( نتایج را با سه روش بیز ساده 2در جدول)

دارد. که این روش با  هامجموعهویژگی بیشترین کارایی را در این روش نسبت به دیگر  2623که  دهدیمنمودیم. نتایج  نشان 

. این روش نیز یک روش رادار استی بنددستهدرصد کمترین خطای  29.78درصد بیشترین کارایی و میزان  83.13دقت

 . کندیمعمل  میدهیمموازی بر سه الگوریتم که به آن  صورتبهی است که ریگیرأ

 ماشین بردار پشتیبان -درخت تصمیم – complementترکیب سه الگوریتم بیز   روش یابیارز(   6) جدول
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 هادادهمجموعه  دقت خطا

12.22 %41372  ویژگی 511 

 ویژگی 1111 73427 13.24

 ویژگی 2111 77467 11.44

 ویژگی 2943 81441 22.12

 ویژگی 5971 78455 12.31

 

مجموعه داده  2ترکیبی در  صورتبهماشین بردار پشتیبان  -درخت تصمیم – complement( نتایج را با سه روش بیز 9) در جدول

 دارد. که با دقت  هامجموعهویژگی بیشترین کارایی را در این روش نسبت به دیگر  2623که  دهدیمارزیابی نمودیم. نتایج  نشان 

ی است ریگیرأ. این روش یک روش رادار استی بنددستهدرصد کمترین خطای  17.26درصد بیشترین کارایی و میزان  77.21

 .کندیمعمل  میدهیمموازی بر سه الگوریتم که به آن  صورتبهکه 

 

 ماشین بردار پشتیبان -درخت تصمیم – mulltinomail(  ارزیابی روش  ترکیب سه الگوریتم بیز 7) جدول

 هادادهمجموعه  دقت خطا

 ویژگی 511 79446 21454

 ویژگی 1111 79461 21439

 ویژگی 2111 86499 13411

 ویژگی 2943 88473 11427

 ویژگی 5971 84418 15482

 

مجموعه داده  2ترکیبی در  صورتبهماشین بردار پشتیبان  -درخت تصمیم – mulltinomail( نتایج را با سه روش بیز 8) در جدول

دارد. این  هاداده هامجموعهویژگی بیشترین کارایی را در این روش نسبت به دیگر  2623که  دهدیمارزیابی نمودیم. نتایج  نشان 

. این روش نیز یک روش رادار استی بنددستهدرصد کمترین خطای  11.28ایی و میزان درصد بیشترین کار 77.83روش با دقت 

 .کندیمعمل  میدهیمموازی بر سه الگوریتم که به آن  صورتبهی است که ریگیرأ
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یریگیرأی ترکیبی هاروش: مقایسه 1نمودار   

به همراه الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار دارای  MNBالگوریتمدرصد کارایی  شودیمکه در نمودار باال مشاهده  گونههمان

ی بیز بیشترین کارایی را نسبت به روش ترکیبی بیز ساده درخت تصمیم و ریگیرأبیشترین کارایی است. در اینجا سه روش 

. دلیل بهبودی باشدیمو درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان از دو روش قبلی بهتر  CNBماشین بردار پشتیبان دارد. اما روش 

لذا با ترکیب دو الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار  کندیماز درخت تصمیم عمل  بهترCNB این روش این است که الگوریتم

بهتر از سه الگوریتم  MNBالگوریتمپشتیبان نتایج بهتری از بیز ساده را همراه داشته است. اما در مشاهدات از بین سه الگوریتم بیز، 

 کارایی بهتری را برای ما نشان داده است.  77.83. نتایج ترکیب نیز با درصدباشدیمدرخت تصمیم  وCNB ساده، بیز

 

 گیرینتیجه -11

است.  شدهلیتبدهای متنی به امری مهم بندی دادهبا توجه به افزایش حجم روزافزون دسترسی به منابع متنی، دسته    

ها شده که اسناد متعلق به آنبندی خودکار متون بدین معنی است که اسناد متنی موجود را به چند دسته از قبل تعریفدسته

 تاکنونبندی متون دارای دو بخش اصلی انتخاب ویژگی و الگوریتم یادگیری است. ی فرایند دستهطورکلبههستند، نسبت دهیم. 

 IGندی متون ارائه گردیده است. در این پژوهش یک روش ترکیبی ارائه شد که از روش فیلتری بهای متنوعی برای دستهروش

باشد. در فاز یادگیری روش بندی می. دلیل استفاده از روش فیلتری کاهش پیچیدگی دستهبردیمبرای انتخاب ویژگی بهره 

ای برای سند متنی کند. در این روش دستهتفاده میپیشنهادی از سه الگوریتم بیز، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان اس

است که در هنگام  شدهگرفته در نظربندها فرد اند. تعداد دستهی دادهرأبند بیشتری به آن شود که تعداد دستهانتخاب می

بهتری نسبت به بند ترکیبی عملکرد دهد که استفاده از دستهی دوباره نباشد. نتایج نشان میریگیرأی نیازی به ریگیرأ
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 آمدهدستبهتواند بهتر از تصمیم یک خبره باشد. نتایج بندهای منفرد خواهد داشت. ایده این است که تصمیم چند خبره میدسته

 باشدهای منفرد میدهنده برتری روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمنشان
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