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 مقدمه
به طوري كه كشف دانش از متون به باالاست متون به عنوان منابع با پتانسيل اطالعاتي بسيار اهميت •

 .  اطالعات قرار گرفته استمصنوعي و فناوري هاي محققين حوزه هوشعنوان يكي از مهمترين فعاليت

 . هاستشوند كه متون ديجيتالي يكي از آناطالعات در اشكال مختلفي ذخيره مي•

ها از ميان انبوه منابع هاي كاربران، دسترسي سريع و دقيق به متون مورد عالقه آناز دغدغهيكي •
 .  است

هاي بهينه جهت يافتن و دسترسي كاربران، كمبود يا نبود اطالعات نيست بلكه فقدان روشمشكالت •
 .  به اطالعات مورد نياز است

ها و صفحات ها و خبرگزاريهاي ديجيتالي، اخبار روزنامهي وب، كتابخانهشماري صفحهبيتعداد •
 هستندها تنها چند مورد از اين منابع اطالعاتي حاوي اطالعات مهم در شركت

كارهايي براي مواجهه با اين حجم عظيم اطالعاتي  اي برخوردار است ارائه راهاز اهميت فوق العادهآنچه •
 استو استفاده بهينه از اطالعات در جهت خلق دانش و افزايش خرد جمعي 
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 داده کاوی 
 .  استبه دنبال جستجوي دانش در اطالعات ها پايگاه دادهدانش در كشف •

 .  بردن به ارتباط و نظم بين اطالعات قابل مشاهده استها پيآنهدف •

•KDD  فهم، مفيد، جديد و معتبر در داده استفرآيند شناسايي الگوهاي قابل  . 

 .  استها واقع هدف پيداكردن الگوها و روابط پنهاني در اين دادهدر •

اي است كه در جداول نگهداري يافتههاي ساختيک روش بسيار كارا براي كشف اطالعات از دادهكاوي داده•
 . شوندمي

 .كندميبندي ها را گروهكند، دادهها، استخراج مي، الگوها را از تراكنشكاويداده•

 . اند پي بردداده را پر كردهاي كه پايگاهبه وجود روابطي در ميان اقالم دادهتواند كاوي ميداده•

ممكن صورت ديجيتال هستند بيشتر دانش ما اگرچه بهكه اين است كاوي دادهدر ديگر از مشكالتي يكي •
 .  انديافتهغير ساختاست كامال 

توانيد در داخل وب بيابيد، ديجيتال، اخبار، كتابهاي الكترونيكي و تقريبا هر چيزي كه ميهاي كتابخانه•
 .يافته نيستندساخت
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 کاوی متن
 متنهوشمند تحليل •

 متن متني يا كشف دانش در كاوي داده•

 .كه بدون ساختار بوده و يا اينكه ساختار چندان مرتبي نداشته باشنداست هاي متني كاوي در فايلكاربرد داده•

هاي بازيابي از روشكاوي متنيافته استخراج دانش و اطالعات موردعالقه و مهم از مجموعه متني غيرساختفرآيند •
 .  كنداطالعات، استخراج اطالعات و همچنين پردازش زبان طبيعي استفاده مي

ها با هدف ها در زمينه يادگيري ماشين و آمار در متنكاوي، كاربردها و روشتواند مانند دادهكاوي همچنين ميمتن•
 . يافتن الگوهاي مفيد تعريف شود

 .ايدهمچنين ارتباطي را نيز ميان اين دو مفهوم يافته. را درنظر بگيريد Bو  Aدو مفهوم : مثال•

)  اي به اين صورتند كه كشت برنج به مناطق باراني نياز دارد داراي رابط "كشت برنج "و  "مناطق باراني"مثال   •
AB  .) 

اين  "مناطق باراني"و  "مناطق شمال كشور"داراي ارتباط است، مثالً  Cنيز با مفهوم  Bمفهوم : به عالوه فرض كنيد•
 (.C ISA A)"مناطق باراني "هستند  "مناطق شمال كشور"رابطه را به هم دارند كه 

تر باشد و بتواند با تواند كمي باهوشآنچه ما تاكنون داريم تنها اطالعات است كه استخراج شده است، اما سيستم مي •
 "قابل  "مناطق شمال كشور"صورت كه ي سومي نيز قابل طرح است به اينكه گزاره درک اين دو گزاره نتيجه دهد

 .ماندكشف دانش به چه مي  دهد كهاين مثال نشان مي. است "كشت برنج
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 کاوی متن
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 اهمیت متن کاوی 
گيري اين مجموعه عظيم به صورتي  يک استاندارد همه جانبه و دقيق در تنظيم متون و قرارنبود •

يافته، جامعه اطالعاتي را دچار نوعي سردرگمي و مشكل در ساختيا بعضاً نيمه يافته غيرساخت
دستيابي به اطالعات مورد نياز كرده به طوري كه براي يافتن مطالب مورد نظر خود متحمل 

 .  هاي زماني بسياري مي گردندهزينه

-هاي نشانهيافته كردن اطالعات نمودند و با ارايه زبانكارهايي براي ساختبه ارائه راهمحققان •

 .  تا حد زيادي جلوي اين از هم پاشيدگي اطالعاتي را گرفتند  XML گذاري استاندارد نظير

ساخت يافته مي باشد، در همين راستا ارائه آنچه همچنان باقي است وجود بسياري از متون غيراما •
گيري زمينه اي ابزاهايي كه با بررسي متون بتوانند تحليلي روي آنها انجام دهند منجر به شكل

 .استمصنوعي و فناوري اطالعات گرديده جديد در هوش
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 جایگاه متن کاوی 
كاوي در ميان چندين خانواده از هاي متنهاي متفاوت دارد كه ريشهمختلف و تكنولوژيعلوم •

 :استعلوم، قابل پيگيري 
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 کاربردهای متن کاوی 
 و بازیابيجستجو •

oتر به نياز اي از مدارک و متون، آنهايي را كه مرتبطاز بازيابي اطالعات اين است كه از ميان مجموعهنظور م
 . اطالعاتي كاربر است، جدا كنند و در اختيار كاربر قرار دهند

o شرايطي هست كه كاربر نتواند به نياز اطالعاتي خود، حتي از ميان نتايج دريافت شده، برسدهميشه. 
o   سند موجود، مطالب مورد نياز خود را بخواهد بدست آورد 100مثال يک كاربر ممكن است بخواهد از ميان . 

o دهدتري را برگرداند ترجيح ميسيستمي را كه بتواند جواب دقيقپس وي. 

 بندی طبقه•
oاي از متون موجودند و تالش بر اين است كه مستندات و مدارک جديد را به از پيش تعريف شدههاي كالس

 .  ها معروف استبندي دادهاين كار به طبقه. ها نگاشت شونديكي از اين كالس
oها، تشخيص موضوع متن، ها در سلسله مراتبي از پوشههاي الكترونيكي يا فايلبالدرنگ نامهكردن مرتب

باشد، از جمله كاربردهاي  يافته و يا پيدا كردن اسنادي كه در راستاي عاليق كاربر ميجستجوي ساخت
 .  باشدبندي ميمبحث طبقه
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 کاربردهای متن کاوی 
 بندی داده خوشه•

oبندي مدارک،  در واقع با طبقه. ها به طور اتوماتيک استها، ساختن اين كالسبندي دادهخوشه
 .  ي متون، حول چه چيزهايي استقصد بر اين است كه مشخص شود تمركز مفاهيم در مجموعه

oاين دو در واقع مفاهيمي هستند كه .  اي وچود ندارددر واقع در اينجا كالس از پيش تعريف شده
 .اندها، به قرض گرفته شدهكاوي رايج در مجموعه دادهاز داده

 

 

-ها و طبقهبندي بدون سرپرست مجموعه دادهبندي همان كالسالزم به تذكر است كه خوشه: نکته

 .ها استبندي با سرپرست دادهبندي، كالس
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 کاربردهای متن کاوی 
 سازیخالصه•

oاي از متن تنها در چند خط استاي مفاهيم پايهروند ساختن مجموعه  . 
oرسد كه اطالعات جديدي از متن به دست نمي آيد به اين دليل كه خود كاوي به نظر ميدر اين نوع از متن

هاي او، اطالع جديدي ي نوشتهخواسته بگويد و خالصهدانسته است كه چه چيزي مينويسنده احتماالً مي
 .  كندرا اضافه نمي

 یافتن و تحلیل عالیق•
هاي  مشخصاً شما بايستي همواره چشمي بر فعاليت. فرض كنيد كه شما مدير يک كمپاني تجاري هستيد

تواند هر نوع اطالعاتي باشد كه شما از اخبار، معامالت بورس و يا از مستندات اين مي. رقيبانتان داشته باشيد
 .ايدتوسط همان كمپاني رقيب گرفته  توليد شده

-اي در حال افزايش است، مديريت تمامي اين منابع دادهاز آنجائيكه در حال حاضر كه اطالعات به طور فزآينده
دهد كه به طور اتوماتيک كاوي به شما اين اجازه را ميمتن. اي قطعاً تنها به كمک چشمانتان ممكن نيست

كاوي انتظار برود اين است كه به شما بگويد در واقع آنچه اصوالً بايد از متن. ترندها و تغييرات جديد را بيابيد
خواهيد مرتبط است و در اين ميان كدام خبر جديد است، اي از اخبار به آنچه ميچه اخباري در ميان گستره

گيرد و عاليق و ترندهاي فعلي چگونه است و با چه روندي ي كاري شما صورت ميهايي در زمينهچه پيشرفت
تواند با استفاده از اين اطالعات، مدير تنها از اطالعات كشف شده براي بررسي وضعيت رقيب مي. كندتغيير مي

 سود جويد
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 کاربردهای متن کاوی 
 میان مفاهیمروابط •

oتوان از يک مجموعه متون دريافت، ارتباط و  هايي كه مياز جمله واقعيت
 . وابستگي بعضي مفاهيم با مفاهيم ديگر است

o تواند بگويد كه پديدار شدن بعضي كلمات ممكن است كه  طور مثال ميبه
منظور اين است كه هرگاه . وابسته باشد به ظاهر شدن بعضي ديگر از كلمات

توانيم انتظار داشته باشيم كه ي اول كلمات را ببينيد، ما ميشما مجموعه
 .  ي دوم لغات را نيز ببينيممجموعه

o به . ها به امانت گرفته شده استكاوي در مجموعه دادهمفهوم نيز از دادهاين
بندي از ارتباط مفهومي بين كلمات استفاده دليل اينكه براي بهبود دقت طبقه

 .كردخواهيم 
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 فرآیند متن کاوی 
 :توان در نظر گرفتكاوي ميدو فاز اصلي در فرآيند متن•
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 فرآیند متن کاوی 
 : تواند داشته باشداين فاز دو شكل مختلف ميخروجي پردازش متون فاز پيشاولين •

 متنمبتني بر  -1
   .مبتني بر مفهوم -2

نمايش  . ي نمايش يک متن، روش استخراج دانش از يک متن متفاوت استاساس نحوهبر فاز دوم استخراج دانش •
 .شودميها استفاده سازي و نظاير اينبندي، تجسمبندي، طبقهمبتني بر متن، براي گروه

 متنمبتني بر نمایش •

o ي نمايش بهتر براي متون استكه مهم است، نحوهآنچه  . 

o ها يا هر نوع نمايش ديگري يافته، يا بكاربردن يک ايندكس برروي آنساختتبديل متون به يک فرمت مياني و نيمهمثال
  .هر موجوديت در اين نمايش در انتها باز هم يک متن خواهد بود. كندكه كاركردن با متون را كاراتر مي

 نمایش مبنني بر مفهوم•

o شوند،  ميبهبود بخشيده متون 

o ها و هر نوع اطالعات مفهومي ديگري كه قابل استخراج است، از نو معاني موجود در متن و نيز ارتباط ميان آمفاهيم
 . شودمتن استخراج مي

o اند عنوان يک موجوديت نيستند بلكه مفاهيمي كه از اين متون استخراج شدهاين نوع نمايش ديگر متون بهدر
 .مدنظرهستند
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 بقه بندی متنط
 مراحل طبقه بندی متن •
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بندیطبقه  

  

 انتخاب ویژگی

 استخراج ویژگی
  



 پیش پردازش متن
 پردازشهاي مختلف پيشبرخي از  روش•

 
 واژه هاي توقف حذف •

o افزايندحجم متون را ميو فقط كلمات توقف كلماتي مانند حروف ربط وحروف اضافه هستند كه داراي بارمعنايي نبوده. 
o  برروي ارتباط متون دارندتاثيركمي اين كلمات . 
o گيرندجستجو كلمات توقف وارد شده درجستجورا ناديده مياكثرموتورهاي  . 
o هايي از كلمات توقف موجود در زبان فارسي هستندنمونهو غيره  "آن"، "اين"،  "از"، "در"مانند كلماتي  . 
o هاي  آورندو توان تمايز بين دستهكلمات ضمن اينكه قابل جستجو نيستند چگالي كلمات كليدي متن را پايين مياين

 .توان آنها را از مجموعه واژگان حذف نمودمختلف متون را نخواهند داشت پس مي
 واژگان نادر حذف •

o شونداند نيز حذف ميكه به ندرت در متون ظاهر شدهواژگاني  . 
o هستندواژگان كم كاربرد كه گاهي شامل اشتباهات اماليي نيز اين. 
o شودها تاثيرگذار نيستند و مانند نويز با آنها برخورد ميدر جداسازي دستهمعموال . 
o هاي كوچک و سخت مواجه هستيم، اين واژگان نقش بيشتري در تعيين دسته در مواردي كه با دستهالبته

-تاثير بوده و حذف آنها به افزايش سرعت طبقهاما در بيشتر موارد بي. كنندمناسب براي هر نمونه ايفا مي
 .بندي نيز كمک مي كند
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 استخراج ویژگي
 .  شوندكليدي استخراج ميكلمات •
   .استها بيانگر مجموعه ويژگي{ F1,…,Fn}مجموعه طبق شكل زير •
•Fi سندحداقل يكبار در يک كه اي كلمه 
 .ندوشمي نمايش داده  برداريبه صورت اسنادي كه  {D1,…,Ds}مجموعه •
دهي به معيارهاي متفاوتي جهت وزنكه است  Diدر سند  Fjنشان دهنده وزن كلمه  Wijمقادير •

   .كلمات وجود دارد
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 استخراج ویژگي
 :وزن دهي•

o (بر اساس تكرار و توزيع كلمات)وزن آماري كلمه 
o (مثال در عنوان، چكيده، بدنه يا )مكان قرار گرفتن كلمه در متن.... 
o مفهوم و ارتباط كلمه 
o (در يک متن خاص اسامي يا كلمات خاص اهميت بيشتري داشته باشند)كاربرد خاص 

 :  فراواني متداولترين روش وزندهي است•
oفقط تعداد تكرار كلمه در سند شمرده مي شود : فراواني مطلق(TF). 
oساير تعداد تكرار كلمه در سند همراه با تكرار ساير كلمات و تعداد تكرار كلمه در : فراواني نسبي

 .(TF-IDF)شود مي اسناد  شمرده 
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 استخراج ویژگي
 TF-IDFفراواني نسبي يا  •

 

 

 

 

 

 

oTr  مجموعه آموزشي و|Tr|  آن به عبارت ديگر طول|Tr| آموزشيهاي مجموعه تعداد متن 

o#(tk,dj)  ي كلمهدفعات تكرار تعداد  همانtk   متن درdj  

o#Tr(tk)  هاي مجموعه آموزشي است كه كلمه تعداد متنtk در آنها  رخ داده است 
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𝑊𝑘𝑗 =
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡𝑘 ,𝑑𝑗  )

  (𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓 𝑡𝑠 ,𝑑𝑗  )
2|𝑇|

𝑠=1

 

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓 𝑡𝑘 ,𝑑𝑗   = # 𝑡𝑘 ,𝑑𝑗   . 𝐿𝑜𝑔
 𝑇𝑟 

#𝑇𝑟(𝑡𝑘)
 



 انتخاب ویژگي
 : ويژگيانتخاب هاي روش•

oهاي فيلتريروش 
oهاي روكشيروش 

دهي  با استفاده از يک تابع به وزنآماري، هاي ديگر روشهاي فيلتري عبارت روش•
ها،  اين روش. پردازندهاي با وزن بيشتر ميويژگي پرداخته، سپس به انتخاب ويژگي

-دهي، داراي دقتداراي هزينه محاسباتي پايين بوده و با توجه به كيفيت روش وزن

 .باشندميهاي متفاوتي 
بندي، انتخاب ها باتوجه به تاثيرشان روي بهبود دقت طبقهروكشي، ويژگيهاي روش•

ها داراي دقت بسيار باال و در مقابل، هزينه محاسباتي بسيار اين روش. شوندمي
 .زيادي هستند
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 روش های فیلتری در انتخاب ویژگي
 : (DF)روش فركانس سند •

oDF  براي هر كلمه، برابر با تعداد اسنادي است كه آن كلمه در آنها ظاهر شده است. 
oشوندكه باالتر از  مقدار آستانه دارند انتخاب مي( به عبارت ديگر كلماتي)هاييويژگي  . 
o( باشدهاي بسيار بزرگ مناسب ميحتي براي مجموعه داده)پذير اين روش روشي مقياس 
oداراي پيچيدگي خطي متناسب با تعداد اسناد مجموعه آموزش است. 
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 روش های فیلتری در انتخاب ویژگي
هاي عنوان تابع كيفيت ويژگي، به طور متواتر در روشاين روش به : (IG)اطالعاتي بهره روش •

   :استاي به صورت زير يادگيري ماشين استفاده شده است و داراي ضابطه
 
 

 

o آن درP(t,c)  سند يک در  مقدار احتمالي است كهD  مجموعه آموزش، ويژگي ازt  ظاهر شده
 . باشد cمتعلق به كالس  Dو سند 

oP(t,c)   دهنده مقدار احتمالي است كه در يک سند نشانD  از مجموعه آموزش، ويژگيt  ظاهر
 . باشد cمتعلق به طبقه  Dنشود و سند 

oP(t)  وP’(t)  سندوقوع ويژگي و احتمال عدم وقوع ويژگي در احتمال ترتيب به D باشندمي . 
o هر كلمه برايt  در هر كالسc ميانگين آن مقادير يا ، اين مقدار محاسبه شده و نهايتاً ماكزيمم

 .  شودبه عنوان بهره اطالعاتي آن كلمه منظور شده و باالترين آنها انتخاب مي

21 



 روش های فیلتری در انتخاب ویژگي
تابعي است كه به طور عمومي در مدل كردن آماري به : (MI)متقابل روش اطالعات •

 : استاي به صورت زير رود و داراي ضابطهكار مي
 
 

o در آن كهP(t,c)  مقدار احتمالي است كه در يک سندD  از مجموعه آموزش، ويژگيt  ظاهر
 . باشد cمتعلق به كالس  Dشده و سند 

o چنانچهt  وc  استمستقل از هم باشند مقدار اين ضابطه صفر  . 
o مقاديرP(t)  وP(c) در سند كالس دهنده احتمال وقوع ويژگي و احتمال وقوع به ترتيب نشان

D باشدمي  . 
o هر كلمه برايt  در هر كالسc  اين مقدار محاسبه شده و نهايتاً ماكزيمم و يا ميانگين آن

 .  شودميمقادير، به عنوان اطالعات متقابل آن كلمه منظور شده و باالترين آنها انتخاب 
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 روش های فیلتری در انتخاب ویژگي
روش عالوه بر استفاده از اطالعات همبستگي مثبت، از اطالعات همبستگي منفي اين :  CHIروش •

 :داراي تابعي به صورت زير استو كند ها استفاده ميدهي به ويژگينيز در وزن

 
 

 
oآن در كه g است اسناد تعداد. 
oP(t’,c’)  سند يک در كه اين احتمال D ويژگي آموزشي، مجموعه به متعلق t و نشود ظاهر 

  .نباشد c كالس به متعلق نيز سند
oكلمه هر براي t كالس هر در c آن ميانگين يا و ماكزيمم نهايتاً و شده محاسبه مقدار اين 

  .گرددمي انتخاب هاآن باالترين و شده منظور كلمه آن CHI ضابطه عنوان به مقادير،
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 روش های فیلتری در انتخاب ویژگي
برای محاسبات  CHIروش از جذر تابع روش این : همبستگیروش ضریب •

-ها و کالسهای مثبت میان ویژگیبا این کار نقش همبستگی. کندخود استفاده می

 .  دهدمیهای منفی، اهمیت بیشتری ها را نسبت به همبستگی

 

 

  SCHIروش•

 CHIاست که از جذر روش  CHIهمان تابع ساده شده روش  SCHIتابع روش •

به عبارتی نقش همبستگی مثبت میان کلمه و . کندبرای محاسبات خود استفاده می

دهد، به دهد و همبستگی منفی را اهمیت کمتری میسند را اهمیت بیشتری می

 .  کندعالوه مقادیر  و عوامل قرار گرفته در مخرج کسر را حذف می
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 تکلیف
به عنوان . تمام موارد ذكر شده را بر روي يک مجموعه داده هاي متني اعمال كنيد•

 :مثال
 (.همشهري يا بيژن خان)از مجموعه داده هاي استاندارد استفاده شود •
ورزشي، سياسي، اقتصادي  ( كالس)سند يک صفحه اي در چهار موضوع  100از وب سايتهاي خبري •

 (  لزوما تعداد اسناد هر كالس برابر نيستند)كامپيوتر  -و علمي
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 منابع
پايان نامه ها و سمينار هاي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد شبستر كه در •

 .زمينه هاي متن كاوي و وب كاوي، تحت راهنمايي اينجانب كار كرده اند
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 موفق باشید
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