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کاوی ارزش باتقوه تجاری بااليی دارد.]8[.

چکیده
رشد فزاينده پايگاه دادهها در زمینههاای متتلاا از فلاتیات ان اان
باعث شده است که نیاز به ابزارهای قدرتمند جديد ،برای تغییر دادن
داده به دانش مفید ،افزايش يابد .جهت برآوردن اين نیاز ،محققان باه
کاوش در زمینههای متتلا برای يافتن روشها و ايدههاای مناسا
پرداختند .متن کاوی يکی از زمینههای است که به دنباا اساتترا
اطالعات مفید ،از دادههای متنی بدون ساختار ،به وسیله شناساايی و
اکتشاف اتگوها میباشد .ايده اصلی متن کاوی ،يافتن قطلات کوچک
اطالعات ازحجم زياد دادههای متنی ،بدون نیاز به خوانادن تماام آن
است .در اين مقاته با توجه به اهمیات ايان روش متتااراه باه ماتن
کاوی ،زمینه های مرتبط با آن و برخی روشهای رايج طبقه بنادی و
خوشه بندی پرداخته شده است .اگرچه بیان همه روشها و کاربردها
ممکن نی ت ،اما اين مقاته میتواند ديد کلی از متن کاوی را در ذهن
خواننده ايجاد کرده و در صورت عالقه برای مطاتله بیشتر ،فرد را باه
منابع مناس هدايت کند.

زمینههای مرتبط با متن کاوی
داده کاااوی ،بازيااابی اطالعااات ،پااردازش زبااان طبیلاای و اسااتترا
اطالعات از زمینههای مرتبط با متن کاوی ه تند.
داده کاوی :روشی ب یار کارا برای کشاا اطالعاات از دادههاای
ساخت يافته است .متن کاوی مشابه داده کاوی اسات ،اماا ابزارهاای
داده کاوی طراحی شدهاند تا دادههای ساخت يافتاه از پايگااه داده را
به کار ببرند .می تاوان گفات ،ماتن کااوی ياک راه حال بهتار بارای
شرکتها است]8[.
بازيابی اطالعات :ملمواله در بازياابی اطالعاات باا توجاه باه نیااز
مطرح شده از سوی کاربر ،مرتبطترين متون و م تندات و يا در واقع
کی هی کلمه از میان ديگر م تندات ياک مجموعاه بیارون کشایده
میشود .بازيابی اطالعات يافتن دانش نی ت بلکه تنها آن م اتنداتی
را که مرتبطتر به نیاز اطالعاتی ج تجوگر تشتیص داده به او تحويل
میدهد .اين روش در واقع هیچ دانش و حتای هایچ اطالعااتی را باه
ارمغاننمی آورد.
پردازش زبان طبیلی( :)NLPهدف کلی آن رسیدن به يک درک
بهتر از زبان طبیلی توسط کامپیوترهاست .تکنیکهاای م اتحکم و
ساده ای را برای پردازش ساريع ماتن باه کاار مایبارد .همنناین از
تکنیکهای آناتیز زبان شناسی نیز برای پردازش متن اساتفاده مای-
کند .نقش  NLPدر متن کاوی فرآهم کردن يک سی اتم در مرحلاه
استترا اطالعات با دادههای زبانی است.
استترا اطالعات :هدف استترا اطالعاات خااا از ساندهای
متنی است و میتواند به عنوان يک فاز پیش پردازش در متن کااوی
به کار رود .استترا اطالعاات عبارتناد از نگاشات ماتنهاای زباان
طبیلی به يک نمايش ساخت يافته و از پیش تلريا شده ياا قاتا -
هايی که وقتی پر میشوند ،منتتبی از اطالعات کلیدی از متن اصلی
را نشان میدهند .اين سی تمهای استترا اطالعاات باه شادت بار
دادههای توتید شده توسط سی تمهای  NLPتکیه دارند[.]4

واژه های کلیدی
بازيابی اطالعات -خوشه بندی -طبقه بندی -متن کاوی.
مقدمه
بیشتر تالش و وقت کااربران در ج اتجوهای ناکارآماد میاان مناابع
اطالعاتی تلا میشود .اين نوع مشکل اضافه بار اطالعاتی باه خااطر
قات غیر ساخت يافته اکثر دادهها تشديد شده است .از طرف ديگار،
مقدار دادههای متنی در دسترس ما به طور م تمر در حاا افازايش
است[ .]8به منظور بازيابی و استفاده از دانش ارزشمند موجود در اين
مجموعه مدارک ،بايد روش¬های خودکار ،کاارا و ارار بتشای بارای
تحلیل حجم زياد متون غیر ساخت يافته طراحی شود.
در راستای اهداف مربوطه ،متن کااوی بارای اوتاین باار توساط
فلدمن و همکاران[ ]9مطرح شد .متن کاوی کشا اطالعات جدياد و
از پیش ناشناخته ،باه وسایله اساتترا خودکاار اطالعاات از مناابع
متتلا نوشته شده ،است .متن کاوی يک زمینه جوان میان رشتهای
است[ ،] 1که به عنوان تجزيه و تحلیل هوشمند متن ،داده کاوی متن
يا کشا دانش در متن ( )KDTنیز شناخته میشود[ .]8از آن جا که
اکثر اطالعات (بیش از  )%18به صورت متن ذخیره شده اند ،و حاوی
اطالعات ارزشمند و نهفتهای میباشند ،اعتقاد بر اين است کاه ماتن

فرآيند متن کاوی
در [ ] 5دو فاز اصلی برای فرآيند متن کاوی تلريا شده است :پایش
پردازش م تندات و استترا دانش.
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تکرار می-
و
کلمه در آنها نی ت .همین فرآيند را برای
کنیم .اين کار را تا زمانی که همه اسناد موجود در يک زير مجموعاه
آن
متللق به يک کالس باشند ادامه میدهیم ،در اين صورت برچ
گره برابر با کالس متناظر با اسناد میشود و آن گره تبديل باه بار
میگردد .يا فرآيند را تا زمانی ادامه میدهیم که ديگر کلماهای بارای
تق یمبندی زير مجموعهها وجود نداشته باشد .سپس بار چ ابی را
را دارند]7[.
انتتاب میکنیم که اکثريت اسناد آن بتش ،آن برچ
درختهای تامیم در تلداد متغیرها و اندازه مجموعه آموزشای،
مقیاس پذيرند .اتبته دارای اشکاالتی مانند واب تگی تامیم نهايی به
تلداد ن بتاه کمی از کلمهها میباشند .بهبود قطلی ممکان اسات باا
تقويت درختهای تامیم گیری به دست آيد]7[.

اوتین فاز پیش پردازش م تندات است .خروجی اين فاز میتواند
دو شکل متتلا داشته باشد )8:مبتنی بر سند  )9مبتنی بار مفهاوم.
در فرمت او  ،نحوه ی نمايش بهتر م تندات مهم است ،بارای مثاا
تبديل اسناد به يک فرمت میانی و نیمه ساخت يافته ،يا به کار باردن
يک ايندکس بر روی آنها يا هر نوع نمايش ديگری که کار کردن باا
اسناد را کاراتر میکند .هر موجوديت در اين نمايش در نهايت باز هم
يک سند خواهد بود .در فرمت دوم ،نمايش اسناد بهبود بتشیده می-
شود ،مفاهیم و ملانی موجود در سند و نیز ارتباط میان آنهاا و هار
نوع اطالعاات مفهاومی ديگاری کاه قابال اساتترا اسات ،از ماتن
استترا می شود .در اين حاتت نه با خود موجوديت بلکه با مفاهیمی
که از اين م تندات استترا شدهاند ،مواجه ه تیم.
قدم بلدی استترا دانش از اين فرمهاای میاانی اسات کاه بار
اساس نحوهی نمايش هر سند متفاوت میباشاد .نماايش مبتنای بار
سند ،برای گروه بندی ،طبقه بندی و تج م سازی استفاده میشاود،
در حاتی که نمايش مبتنی بر مفهوم برای يافتن روابط میان مفااهیم،
ساختن اتوماتیک آنتوتوژی و ...به کار میرود.

درخت تصمیم متوالي بر پايه طبقه بندی
در اين مد هر يک از گرههای داخلی به عنوان تامیم گیرنده و هار
کالس میباشند .اين مد از دو
يک از بر ها به عنوان يک برچ
مرحله تشکیل شده است )8 :اتقای درخت -که از مجموعه آموزشای
داده شده اتقا می شود )9.هرس درخت -درخت اتقا شده را با از باین
بردن هر واب تگی آماری روی مجموعه داده آموزشی خاا ،کوتاه تر
و قوی تر میکند]4[.

روشهای متن کاوی
در اين بتش دو روش طبقه بنادی ،خوشاه بنادی و اتگاوريتمهاای
پرکاربرد آنها را بررسی میکنیم.

روش :Hunt
ساخت درخت به صورت بازگشتی و با استفاده از راهبرد حرياانه
تق یم و حل او عمق میباشد .فرض کنید يک مجموعه آموزشی T
از اسناد متنی تفکیک شده با کاالسهاای  C= , ,…,داده
شده است .روش به شرح زير میباشد:
 Tشامل مواردی اسات کاه همگای متللاق باه ياک کاالس
ه تند .درخت تامیم برای  ،Tبرگی است که کالس را مشاتص
میکند.
 T )8شامل مواردی است که متللق به يک کالس يا بیشتر ه تند.
آزمون بر پايهی يک ويژگی منفرد  Tانتتاب میشود کاه دارای
يک يا بیشتر نتايج متقابل منحار باه فارد , , . . . ,
است T .به زير مجموعههای  , , . . . ,تق یم میشاود
در اين جا شامل تمام موارد در  Tمیباشد که دارای خروجی
از مجموعه انتتابی ه تند.
 T )9شامل موردی نمیباشد .درخت تاامیم بارای  Tياک بار
می باشد ،اما کالس واب ته به بر بايد با اطالعااتی بایش از T
ملین شود]1[.

طبقه بندی
هدف از طبقهبندی متون ن بت دادن کالسهای از پیش تلريا شده
به اسناد متنی است.
در طبقهبندی يک مجموعهی آموزشی از اسناد ،باا کاالسهاای
ملین وجود دارد .با استفاده از اين مجموعه ،مد طبقهبنادی ملاین
شده و کالس سند جديد مشتص میگردد .برای اندازهگیری کاارايی
مد طبقهبندی ،يک مجموعه ت ت ،م تقل از مجموعه آموزشی در
نظر گرفته میشود .برچ های تتمین زده شده با برچ ا واقلای
اسناد مقاي ه میشود .ن بت اسنادی که به درستی طبقهبندی شده-
اند به تلداد کل اسناد ،دقت ( (accuracyنامیده میشود.
دار از منباع ] D=[d1,d2,…, dnرا
مجموعهای از اسناد برچ
در نظر بگیريد که باه مجموعاهای از کاالسهاای]C= [c1,c2,…,cp
متللق باشد .کار طبقه بندی متن اين است که طبقه بندی کنناده را
با استفاده از اين اسناد آموزش داده و دساتههاا را باه اساناد جدياد
اختااا دهد .در مرحله آموزش n ،تا از اسناد در  pپوشه جدا قارار
میگیرند که هر پوشه به ياک کاالس انت ااب داده شاده اسات .در
مرحله بلد مجموعه دادههای آموزشی از طريق فرآيند انتتاب ويژگی
ساخته میشوند]8[.

الگوريتم :C4.5
مراحل کلی اتگوريتم  C4.5برای ساخت درخت تامیم]2[:
 )8انتتاب ويژگی برای گره ريشه
 )9ايجاد شاخه برای هر مقدار از آن ويژگی
 )1تق یم موارد با توجه به شاخهها
 )4تکرار روند برای هر شاخه تا زمانی که تمام ماوارد شااخه ،کاالس
يک ان داشته باشند.
انتتاب هر ويژگی به عنوان ريشه بر پايه باالترين حاو از هر صفت
است.

درختهای تصمیم
برای ساختن اين درختها از يک استراتژی تامیم و غلباه اساتفاده
میشود .برای يک مجموعه آموزش  Mبا اسناد برچ گذاری شاده،
بايد کلمه جهت تق یمبندی مجموعه انتتاب شود M .بار اسااس
شاامل
کلمه به دو زير مجموعه تق یم میشود .زير مجموعه
شاامل اسانادی اسات کاه
اسنادی است که حاوی ه تند و
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 )5با توجه به فاکتور انشلاب ،برای تلداد بتشهايی از مقادير صافت
گرههای فرزند را ايجااد کارده و بار طباق آن ماوارد آموزشای را
تق یم میکنیم.
 )6مراحل فوق ( )5-8را تا زمانی کاه ديگار گارهای بارای گ اترش
وجود نداشته باشد تکرار میکنیم.
مزيت اين رويکرد اين است که نیازمند جا باه جاايی آياتمهاای
دادههای آموزشی نی ت .يکی از ملاي اين اتگاوريتم ،هزيناه بااالی
ارتباطات به دتیل همگامی پردازندهها و مبادتاه اطالعاات مایباشاد.
عی ديگر آن عدم تلاد بار به دتیل وجود تلاداد قابال مالحظاهای
گره مشابه میان پردازندهها است.

الگوريتم :SPRINT
( SPRINTاتقای مقیاس پذير قابل موازی سازی از اتگوريتم درخات
تامیم گیری) يک درخت تامیم طبقه بندی کننده سريع و مقیاس
پذير است .اين اتگوريتم مجموعه داده آموزشی را به صورت بازگشتی
با استفاده از تکنیک حرياانه او پهنا تق یم میکند تا وقتی که هر
ق مت متللق به گره بر يا کالس يک ان باشد .اين روش ،از مرت
سازی دادهها استفاده میکند و محدوديتی بارای حجام داده ورودی
نداشته و می تواند بر روی اتگوهای سريا يا موازی بارای جاايگزينی
دادههای خوب و توازن بار اجرا شود .دو ساختار دادهای را به کار می-
گیرد :تی ت دادهها و پیشینه نما ،که مقیم در حافظه نی تند و ايان
م ئله  SPRINTرا برای مجموعه دادههای بزر مناس میساازد.
بنابراين همه محدوديتهای حافظه بر دادهها را حذف میکناد .ايان
اتگوريتم صفتهای پیوسته و طبقهای را به کار میبرد]1[.
مزايای درختهای تاامیم گیاری ارزان باودن سااخت ،تف ایر
آسان ،و ادغام آسان با پايگاه داده تجاری است .همننین دقت بهتری
را نتیجه میدهند .از ملاي آن عدم تواناايی رسایدگی باه مجموعاه
دادههای بزر است چون از محدوديت حافظه رنج میبرند و سرعت
محاسباتی پايینی دارند]4[.

رويکرد ساخت درخت قسمت بندی شده
همان طور کاه در [ ]88مای بینیاد ،در ايان رويکارد پردازنادههاای
متفاوت روی ق متهای متفاوت از درخت طبقه بندی کار میکنناد.
اگر بیش از يک پردازنده برای گ ترش يک گره با هم همکاری کنند
آن هنگام اين پردازندهها برای گ ترش جانشینان ايان گاره تق ایم
بندی می شوند .حاتتی را در نظر بگیريد که در يک گروه از پردازنده-
های  Pnبرای گ ترش گره  nبا هم همکاری میکنند .اتگوريتم شامل
مراحل زير است:
 )8پردازندهها در  Pnبرای گ ترش گره  nباا اساتفاده از روش بیاان
شده در ق مت قبل با هم همکاری میکنند.
 )9هنگامی که گره  nبه گرههای جانشین  n1, n2, . . . , nkگ ترش
يافت سپس پردازنده گروه  Pnنیز تق یم میشود و جانشین گارههاا
مطابق روند زير اختااا داده میشوند:
مورد  :8اگر تلداد جانشین گرهها بیش از |  | Pnاست،
-8جانشین گرهها را به|  | Pnگروه تق یم بندی کنید باه گوناهای کاه
تلداد کل موارد آموزشی مربوط به هر گروه از گرههاا تقريبااه برابار
باشد .هر پردازنده را به يگ گروه از گرهها اختااا دهید.
-9دادههای آموزشی را بر هم بزنید به نحوی کاه هار پردازناده اقاالم
دادههايی از گرهها را دارا باشاد کاه م ائوتیت آنهاا (گارههاا) را
برعهده دارد.
-1حا زير درختان ريشهدار در يک گروه گره ،م تقاله در هر پردازنده
و مانند اتگوريتم سريا گ ترش داده میشوند.
مورد  :9در غیر اين صورت (اگر کمتر از |  | Pnباشد)،
-4زير مجموعهای از پردازندهها را به هر گره اختااا دهیاد (تلاداد
متناس با تلداد موارد آموزشی مربوط به گره باشد).
 -5موارد آموزشی را برهم بزنیاد باه نحاوی کاه هار زيار مجموعاه از
پردازندهها موارد آموزشی متللق به گرههاايی را داشاته باشاد کاه
م ئوتیت آن (گره)ها را بر عهده دارد.
-6زير مجموعههای از پردازنده را به گرههای متفاوت اختاااا مای-
دهیم تا زير درخت هاا را باه صاورت م اتقل توساله دهناد .زيار
مجموعههای پردازنده که شامل تنها يک پردازنده است از اتگوريتم
ترتیبی برای گ ترش بتشی از درخت طبقه بنادی اساتفاده مای-
کند .زير مجموعههايی از پردازندهها که شامل بیش از يک پردازنده
ه تند مراحل فوق را به صورت بازگشتی ادامه میدهند.

فرمول بندی موازی از درخت تصمیم بر پايه طبقه بندی
هدف اين روش مقیاس پذيری در زمان اجرا و حافظه مورد نیاز است.
فرمو بندی موازی بر محادوديت حافظاه کاه بارای اتگاوريتمهاای
ترتیبی مشکل ساز است غلبه میکناد ،بادين صاورت رسایدگی باه
مجموعه دادههای بزر تر بدون نیاز به دي ک  I/Oافزونه را ممکان
میسازد .همننین فرمو بندی ماوازی سارعت بااالتری ن ابت باه
اتگوريتم سريا ارائه میکند .انواع فرماو بنادیهاای ماوازی بارای
ساخت درخت تامیم طبقه بندی]4[:


رويکرد ساخت درخت همزمان



رويکرد ساخت درخت ق مت بندی شده



فرموته بندی موازی ترکیبی

رويکرد ساخت درخت همزمان
همان طور که در [ ]88میبینید ،در اين رويکرد ،تمام پردازندهها يک
درخت تامیم همزمان را با ارسا و دريافت اطالعات توزيلی کاالس
از دادههای محلی میسازند .گامهای اصلی اين رويکرد در زيار نشاان
داده شده است:
 )8يک گره را برای گ ترش با توجه به استراتژی توساله (او عماق
يا او پهنا) انتتاب کنید ،و آن را گره جاری بنامید .در ابتدا گاره
ريشه به عنوان گره جاری انتتاب میشود.
 )9برای هر صفت داده مجموعه اطالعات توزيلی کالس از دادههاای
محلی در گره جاری جمع آوری میشود.
 )1اطالعات توزيلی کالس محلی با اساتفاده از کااهش سراساری در
میان پردازندهها مبادته میشوند.
 )4به طور همزمان دستاوردهای آنتروپای هار صافت در هار ياک از
پردازندهها محاسبه و بهترين صافت بارای گ اترش گاره فرزناد
انتتاب میشود.
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 مزايا :مزيت اين رويکرد اين است که يک پردازنده صرفاه م ئو يک
گره میشود ،و میتواند زير درخت را م تقاله بدون هر گونه ساربار
ارتباطات توسله دهد.

به توان ملین کرد که
ب یار مرتبط باشد .اگر از اسناد بدون بر چ
کلمه با مرتبط است پس برای کاالس ياک پایش بینای
کننده خوب است .به اين ترتی ممکن است کارآيی طبقاه بنادی را
بهبااود دهنااد .در [ ]88از ترکی ا  EMو طبقااه بناادی کننااده بیااز
استفاده شده است و به اين طريق خطای طبقه بندی تا  %18کاهش
يافته است.

 ملاي  :وقتی يک پردازنده م ئو يک زير درخت کامال باشاد باه
جابه جايی داده بلد از گ ترش هر گره نیاز دارد .هزيناه ارتباطاات
در گ ترش ق مت فوقانی درخت گران است .عی دوم تاوازن باار
ضلیا ذاتی در اتگوريتم است .واگذاری گره باه پردازناده بار پاياه
تلداد موارد آموزشی در گرههای جانشین انجام میشود .با اين حا
تلداد موارد آموزشی مرتبط با گره تزوماه با مقدار کار مورد نیاز برای
پردازش زير درخت ريشه دار در گره متناظر نمیباشد.

طبقه بندی کننده  Kنزديکترين همسايه
راه ديگر اين است که اسنادی از مجموعه آموزش انتتاب شاوند کاه
مشابه سند جاری ه اتند .کاالس ساند جااری ،کالسای اسات کاه
اکثزيت اسناد مشاابه ،دارناد .در ايان روش k ،تاا ساند از مجموعاه
آموزش که بیشترين شباهت (بر اساس ملیار شباهت تلريا شده) را
به سند جاری دارناد باه عناوان هم اايگان آن ساند انتتااب مای-
شوند ]1[.اين طبقه بندی به سه مورد اطالعاتی نیااز دارد )8 :مقادار
 ،kيلنی بر اساس شباهت دادهی آزمايش باا چناد تاا از نزديکتارين
آن را مشتص کنیم )9 ،مجموعاهای از دادههاای
هم ايهها برچ
برچ دار ،که به عنوان دادههای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند و
 )1يک ملیار شباهت.
يک روش سااده بارای ملیاار شاباهت شاماردن تلاداد کلماات
مشترک در دو سند است .اين روش بايد برای اسناد با طو متتلاا
نرما سازی شود .يک روش اساتاندارد بارای انادازهگیاری شاباهت،
شباهت ک ینوسی است .برای مشتص شدن کالس سند  ،diشباهت
) S(di,djبرای همه اسناد  djدر مجموعه آموزشی محاسبه مایشاود.
سپس  kتا از شبیهترين اسناد مجموعه آموزش به عنوان هم ايههای
سند جاری انتتاب میگردند .کالس سند  diبرابر با کالسی است کاه
اکثر ساندهای هم اايه آن دارای آن کاالس ه اتند .در ايان روش
مقدار بهینه  kرا مایتاوان از مجموعاه آماوزش ديگاری باه وسایله
اعتبارساانجی ضااربدری ) (cross-validationتتمااین زد .طبااق
مطاتلات انجام شده روش  kهم ايه نزديک در عمال کاارايی خاوبی
دارد .مشکل اين است که در طی طبقهبندی محاسابات زياادی الزم
است]1[.

فرموالسیون موازی ترکیبي
با توجه به [ ] 88فرموالسیون موازی ترکیبی عناصری از هر دو طارح
را داراست .طرح ترکیبی تا وقتی که هزينه ارتباطاتی خیلی باال نباشد
با رويکرد او دنبا میشود .هنگام باال رفتن هزينهها پردازندهها باه
دو ق مت تق یم میشوند .طبق فرض تلداد پردازندههاا تاوانی از 9
میباشد و اين پردازندهها در يک پیکربندی ابر مکل ()hypercube
به يکديگر متالاند .اگر  Pتوانی از دو نباشد اتگاوريتم مایتواناد باه
اقتضا تغییر کند .همننین اين اتگاوريتم مایتواناد باه هار ملمااری
موازی با تلبیه ساده يک ابر مکل مجازی در ملماری نگاشت شود.
طبقه بندی کننده ساده بیزی
يک روش طبقه بندی احتماتی است .کاالس ياک ساند متناسا باا
کلماتی است که در يک سند ظاهر شدهاناد .در ايان روش [ ]1بارای
تتمین کالس سند از فرمو زير استفاده میشود:
)

()8

(

|

| (

)

نشان دهنده کالس  cو ها کلمههای موجاود
در اين فرمو
در يک سند ه تند .اين نکته قابل ذکر است که هر ساند دقیقاا باه
برای همه کالسها
يک کالس تللق دارد .از آنجا که
م اوی در نظر گرفته میشود ،میتوان اين احتما را از فرماو بااال
حذف نمود و همنناین بارای ساادگی مایتاوان از فارض اساتقال
 Na¨ıveاستفاده کرد .طبق اين فرض احتما رخداد کلمات در ياک
سند م تقل از يکديگر است .يلنی داريم:

() 1

∏

) |

شبکههای عصبي
در م ائل مربوط به طبقه بندی ،شبکه عابی با داشاتن ورودیهاا و
خروجیهای مشتص بايد تشتیص دهد که هر ورودی با کدام طبقه
از خروجاایهااای تلريااا شااده بیشااترين تطااابق را دارد .در شاابکه
پرسپترون چند اليه ( )MLPاز روش آموزش با نظارت استفاده مای-
شود .هدف از آموزش شبکه به حداقل رسااندن خطاای توتیاد شاده
میباشد که بر اساس تنظیم وزنهای شبکه انجام میشود .ملماوال از
اتگوريتم آموزش پس انتشار استفاده میشود .در اين اتگوريتم پس از
محاسبه مقدار خطا در اليه خروجی مقادير وزنها در الياه پنهاان در
جهت کاهش خطا تنظیم میشوند.
مزايای استفاده از شبکه عابی:

(

طبقهبندی کننده  Na¨ıve Bayesيک گام يادگیری دارد که در
(تلداد اسنادی که در مجموعه آموزش شامل
آن احتماالت
کالس آنها است تق یم بر کل اساناد
کلمه ه تند و برچ
مجموعه آموزش) تتمین زده میشود .در گام طبقهبندی ،احتمااالت
تتمین زده شده برای طبقهبندی کردن يک نمونه جدياد مطاابق باا
قانون بیز استفاده میشوند .اگرچه اين روش به علت فارض اساتقال
تا حدی ممکن است غیر واقلی باشد اما در عمل نتاايج خاوبی از آن
حاصل میشود.
برخی نوي ندگان ،باه دتیال طاقات فرساا باودن برچ ا زنای
برای آموزش استفاده میکنند .فارض
دستی ،از اسناد بدون برچ
کنید که در يک مجموعه آموزشای کوچاک کلماه باا کاالس

 روش های خود تطبیقی برای مبنای داده ه تند.
 میتوانند هر تابلی را با دقت دتتواه تتمین بزند.
 مد های غیر خطی ه تند.

4

 18ارديبهشت JCCEM2013 ،8129

 با دادههای ناقص يا گم شده به خوبی کار میکنند.
ملاي شبکه عابی:

طی چند ن ل متواتی و عدم تغییر بهترين شاي تگی جملیت تا يک
زمان خاا.

 برآورد يا پیش بینی خطا انجام نمیشود.

ارزيابي الگوريتمهای طبقه بندی

 چگونگی برآورد شدن روابط میان اليه های پنهاان را نمایتاوان
ملین کرد.

در طو سا های گذشته طبقه بندی کنندههای متن باا تلادادی از
ملیارهای مجموعه اسناد ،ارزيابی شده اند .اما به نظر میرسد کارايی
اتگوريتمهای طبقه بندی تا حد زيادی تحت تاریر کیفیت مناابع داده
قرار دارند .ويژگیهای نامربوط و افزونه از دادهها فقط هزينه فرآيند را
افزايش نمیدهند ،بلکه باعث کاهش کیفیت نتايج در برخی موارد نیز
میشوند .هر اتگوريتم دارای مزايا و ملاي خود میباشند]81[.
در [ ]89عملکرد برخی طبقه بندی کنندهها بارای  98مجموعاه
گروه خبری از خبرگزاری رويترز مقاي ه شده است .جادو  8نتاايج
بدست آمده را نشان میدهد .همان طور که مشاهده میکنید در اکثر
مواقع طبقه بندی کنندههای  SVMو  kنزديکترين هم ايه کارآيی
بااليی را ارائه میکنند و پاس از آنهاا شابکه عاابی ،درخاتهاای
تامیم و روش ساده بیزی قرار گرفتهاند.

ماشین بردار پشتیباني()SVM
 SVMيک اتگوريتم طبقهبندی تحت نظارت موفق است .با توجه باه
[ ]89ملمواله سند  dبه وسیله بردار )  ( , ...,از تلداد کلماتش
نمايش داده میشود SVM .میتواند فقط دو کالس را جدا کند :يک
کالس مثبت  ) = +1( L1و کالس منفای  .) = -1( L2در فضاای
بردارهای ورودی ،ابر صفحه با تنظایم کاردن  = 0در زيار ملادتاه
خطی تلريا میشود.

()1

∑

) ⃗⃗⃗(

 SVMيک ابر صفحه که بین نمونههای مثبت و منفی مجموعاه
آموزش قرار میگیرد را مشتص میکند .پارامترهاای باه گوناهای
تنظیم میشوند که فاصله ( εکه حاشیه نامیه میشود) بین ابر صفحه
و نزديکترين نمونه مثبت و منفی ماکزيمم شاود .اسانادی کاه دارای
فاصله  εاز ابر صفحهاند را بردار پشتیبانی مینامند که محل واقلی ابر
صفحه را مشتص میکنند .يک سند جدياد باا باردار کلماه ⃗⃗⃗ اگار
) ⃗⃗⃗( باشد در  L1و در غیر ايناورت در  L2طبقهبنادی
مقدار
میشود SVM .میتواند با پیشگوهای غیرخطی نیز استفاده شود.
مهمترين ويژگی  SVMاين است که يادگیری تقريباه م اتقل از
ابلاد فضای ويژگی است .اين روش نیاز به انتتاب صفت ندارد زيرا به
طور ذاتی نقاطی از داده (بردار پشتیبانی) برای يک طبقهبندی خوب
انتتاب میشوند .بنابراين برای طبقهبنادی متاون مناسا اسات .در
حاتت داده متنی ،انتتاب تابع ه ته ارر کمی بار روی دقات طبقاه-
بندی دارد]89[.

جدو  :8عملکرد طبقه بندی کنندههای متتلا برای مجموعه رويترز
متد
Na¨ıve Bayes

F-value
8,725
8,111

Neural network
درخت تامیم گیری C4.5

8,724

 Kتا نزديکترين هم ايه

8,156

SVM

8,178

خوشه بندی
خوشه بندی تکنیکی است برای گروهبندی اسناد [،]8که امروزه نقش
حیاتی در روشهای بازيابی اطالعات دارد .هدف آن قرار دادن اساناد
مشابه در يک خوشه است به طوری که با اسنادی که در خوشههاای
ديگر قرار دارند ،متفاوت باشند[ .]4برخالف طبقاهبنادی در خوشاه-
بندی گروهها از قبل مشتص نی ت[ ]8و همننین مللوم نی ت کاه
کدام ويژگی گاروهبنادی صاورت مایگیارد .اتگاوريتمهاای
برح
خوشهبندی خوشهها را براساس ويژگی دادهها و اندازهگیری شباهت-
ها و يا عدم شباهتها محاسبه میکنناد[ .]1دو روش بارای ارزياابی
نتايج خوشهبندی وجود دارد )8.اقدامات آماری )9 ،دستهبنادیهاای
استاندارد]1[.

ژنتیک
يک روش بهینه سازی اکتشافی است که از قوانین تکامال بیوتوژياک
طبیلی تقلید میکند .اتگوريتم ژنتیک قوانین را بار روی جاوابهاای
م أته (کروموزومها) ،برای رسیدن به جوابهای بهتر ،اعما میکند.
در هر ن ل به کمک فرآيند انتتاابی متناسا باا ارزش جاوابهاا و
توتید مثل جواب-های انتتاب شاده و باه کماک عملگرهاايی کاه از
ژنتیک طبیلی تقلید شدهاناد ،تقريا هاای بهتاری از جاواب نهاايی
بدست میآيد .اين فرايند باعث میشود که ن لهای جديد با شرايط
م اته سازگارتر باشند.
به منظور حل هر م ئله ،ابتدا بايد يک تاابع برازنادگی بارای آن
ابداع شود .اين تابع برای هر کروموزوم ،عددی را بار مایگرداناد کاه
نشان دهنده شاي تگی آن کروموزوم است .در طی مرحله توتید ن ل
ازعملگرهای ژنتیکی استفاده میشود که با تأریر ايان آنهاا بار روی
يک جملیت ،ن ل بلدی توتید میشود .عملگرهای انتتاب ,آمیزش و
جهش ملمواله بیشترين کااربرد را در اتگاوريتمهاای ژنتیکای دارناد.
تلدادی شروط خاتمه بارای اتگاوريتم ژنتیاک وجاود دارد از جملاه:
تلداد مشتای ن ل ،عدم بهبود در بهتارين شاي اتگی جملیات در

دستههای مختلف الگوريتمهای خوشه بندی
اتگوريتمهای خوشهبندی غاتباه به دو گروه روشهای سل له مراتبی و
افراز بندی تق یم میشوند.
روشهای سلسله مراتبي
در اين روش به خوشههای نهايی بار اسااس میازان عمومیات آنهاا
ساختاری سل له مراتبی که ملموال به صورت درختی اسات ،ن ابت
داده میشود .به اين درخت سل له مراتبی دندوگرام ()dandogram
میگويند .روشهای خوشهبندی سل له مراتبی ملموال باه دو دساته
تق یم میشوند]84[:
 )8باال به پايین ( )top-downياا تق ایم کنناده ( :)Divisiveابتادا
تمام داده ها در يک خوشه قرار دارند و در طی فرايند تکراری در هار
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 فرد را به مناابع مناسا،کرده و در صورت عالقه برای مطاتله بیشتر
.هدايت کند

مرحله دادههايی که شباهت کمتری دارند به خوشههای مجزا تق یم
 اين روا تا زمانی که خوشهها دارای يک عضو شوند اداماه.میشوند
.پیدا میکند
:)Agglomerative( ) يا متراکمشوندهBottom-up( ) پايین به باال9
هر داده به عنوان خوشه جدا در نظر گرفته میشود و در طی فرايناد
تکراری در هر مرحله خوشههايی که شباهت بیشتری به هم دارند باا
 در نهايت تلاداد مشتاای خوشاه حاصال.يکديگر ترکی میشوند
.]1[ در عمل اين روش نتايج چندان جاتبی ندارد.میشود
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:روشهای افرازبندی
 که در آن، ق مت تق یم میکندK اتگوريتم افراز بندی دادهها را به
 ايان روش.]85[هر يک از بتشها نشان دهناده ياک خوشاه اسات
نیازمند حجم زيادی از محاسبات زمان بر فاصله يا ملیارهای شباهت
.بین مجموعه دادهها و مراکز خوشهها میباشد
 از،همننین به دتیل عدم امکان بررسای هماه زيار مجموعاههاا
برخی روشهای تکراری حرياانه استفاده میشود تا کلمهها را مکرراه
 برخالف روشهای سل له مراتبی کاه باا. خوشه جا به جا کندk بین
 ايان اتگاوريتمهاا باه تادريج،ايجاد خوشه دوباره بازبینی نمایشاود
.]1[خوشهها را بهبود میبتشند
انواع الگوريتمهای افرازبندی
bi-seaction-k-means  وk-means در اين ق مت به دو اتگاوريتم
.می پردازيم
k-means

هدف اين روش به حداقل رساندن میانگین مجذور فاصاله باین اشایا
 در حاتت ايدهآ خوشهها نبايد باا.يک خوشه و مرکز خوشه میباشد
K  باا انتتااب تااادفیk-means .يکديگر همپوشانی داشته باشاند
 سپس آن مراکز خوشههاا.خوشه مرکزی اوتیه از اشیا شروع میشود
را در فضای دادهها حرکت میدهد تا مجموع مجذور فاصله هر باردار
]86[.از مرکز رقل همه بردارها به حداقل برسد
bi-section-k-means

،اين اتگوريتم با يک خوشه که تمام اسناد را در بر دارد شروع میشود
]87[:گامهای اين اتگوريتم به صورت زير است
)]1[ انتتاب يک خوشه برای تق یم (مانند خوشه با واريانس باال.8
)زيرخوشه توسط اتگوريتم پايه (گام نیمساز9  پیدا کردن.9
 برای توتید خوشاههاايی، تا مدت زمان ملین شده9  تکرار مرحله.1
با بیشترين شباهت
 تکرار مراحل باال برای رسیدن به تلداد مشتای خوشه.4
نتیجهگیری
متن کاوی يک زمینهی جوان و درحا رشد است کاه باه ماا کماک
 طیاا.میکند از دانش موجود در متون غیر ساخت يافته بهره ببريم
 در ايان مقاتاه.وسیلی از کاربردها برای متن کاوی قابل تاور اسات
مروری متتار در زمینه گ ترده متن کاوی و مهمتارين روشهاای
. عرضاه شاده اسات،متن کاوی موجود به همراه مزايا و ملاي آنها
اگرچه بیان همه روشها و کاربردها در اين زمینه ممکان نی ات اماا
اين مقاته میتواند ديد کلی از ماتن کااوی در ذهان خوانناده ايجااد
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