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تندات بـه یـک یـا    بندي مس بندي متون تقسیم  هدف از خوشه   :چکیده

چند خوشه بر اساس محتویات موجود در متن آن است که از ابزارهـاي              

بنـدي  خوشـه . آیـد هاي طبیعی به شمار مـی مهم در حوزه پردازش زبان  

متون در ابزارهایی مانند موتورهاي جـستجو و سیـستم پاسـخگویی بـه             

بنـدي  هاي مختلفی بـراي خوشـه    روش. هاي فراوانی دارد  سواالت کاربرد 

موضوعی متون وجود دارد که استفاده از مدل احتماالتی بیزین یکـی از             

در این مقاله گزارشی از بکارگیري      . آیدها به شمار می   ترین روش متداول

سـپس از ترکیـب   شود و بندي متون فارسی ارائه میاین روش در خوشه 

 کیفیت الگوریتم بهبـود داده      1این روش با ایده نگهداري کلمات هماورد      

 مـتن خبـري از منـابع        200,000استفاده از این ایده بـر روي        . شودمی

توانـسته اسـت میـزان دقـت        ) ایرنـا (خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران     

  .افزایش دهد% 87بندي در زبان فارسی را به خوشه

بنـدي متـون، زبـان فارسـی، مـدل بیـزین،       خوشه :کلیديواژه هاي

  .کلمات هماورد

 مقدمه-1

یکی از  بندي مستندات   زافزون اطالعات برخط، خوشه   با رشد سریع و رو    

هاي متنـی بـه شـمار    دهی و مدیریت دادهمانهاي کلیدي براي ساز  ابزار

هاي الکترونیکی  بندي اخبار، نامه  آید که در کاربردهایی مانند تقسیم     می

بطور کلی هدف یک    . ]10[گیردو اطالعات برخط مورد استفاده قرار می      

هـاي  بندي اسناد در قالب تعداد معینی از خوشه       شهبند متون، خو  خوشه

تواند به یک یا چند خوشه تعلـق        هر سند می  . از پیش تعیین شده است    

ها با هم همپوشانی دارند، براي هرخوشه       از آنجائیکه خوشه  . داشته باشد 

به سند در مورد تعلق آن   بندي دودویی وجود دارد که      یک مسئله خوشه  

   .ي میکندگیرمربوطه تصمیمخوشه 

بندي متون، تبدیل نمایش سندها از شکل اولین مرحله در خوشه

 به نمایشی است که براي یادگیري مناسب "اي از کاراکترهارشته"

 استفاده شده است، از ]3و1[در این پروژه مانند آنچه که توسط . است

عنوان واحد نمایش ریشه کلمات کلیدي موجود در مستندات به 

.بندي استفاده شده استدگیري خوشهاطالعات در یا

                                                                
1 Collocation

ترتیب کلمات موجود در متن نیز به عنوان یکی از عالوه بر آن 

از اینرو براي . پارامترهاي یادگیري مورد استفاده قرار خواهد گرفت

شود که مقدار در قالب بردار استفاده می-نمایش سند از نمایش صفت

کرار کلمه در سند داد تدر آن هر صفت، ریشه یک کلمه و مقدار آن، تع

فضاي جستجوي ایجاد شده توسط این مدل شامل ]. 2[کندرا بیان می

هاي موجود در کل اسناد موضوع خوشه بندي بردارهایی با تعداد ریشه

مختلفی استفاده شده  براي کاهش تعداد ابعاد فضاي از ابتکارهاي. است

 و در این معرفی شده است]2[برخی از این ابتکارها که توسط. است

تاثیر، استفاده از ریشه کلمات پروژه استفاده شده است، حذف کلمات بی

هاي مفید براي هر کلمه بجاي خود کلمات و استفاده از ویژگی

در انتخاب موضوع . ابتکارهایی است که در این پروژه لحاظ شده است

 یک متن، کلمات پرکاربرد تاثیري در عمل یادگیري ندارد و بنابراین با

-محاسبه تعداد تکرار کلمات پرکاربرد در کل اسناد مرجع، کلمات بی

عالوه بر آن پیشنهادهایی مبنی بر انتخاب . شودتاثیر انتخاب می

ویژگیهاي مفید وجود دارد تا بجاي وارد کردن تمام کلمات موجود در 

سند، از تعداد محدودي از کلمات که تاثیر بیشتري در متمایز کردن 

 جلوگیري 2ستفاده شود و بنابراین از بروز خطر برازش کاملمتن دارند ا

دهد که در یک مسئله یادگیري، برازش کامل زمانی رخ می. به عمل آید

هاي آموزشی وابسته شود و بجاي یادگیرنده بیش از حد به داده

استفاده ] 2[براي این منظور در . یادگیري، آنها را بطور کامل حفظ کند

 براي انتخاب ویژگیهاي مناسب هر کلمه انتخاب 3ايدهاز معیار بهره دا

  .  استشده

بندي متون به اختصار مرور هاي خوشههاي بعدي ابتدا روشدر بخش

اي براي خوشه بندي شود، سپس از روش بیزین ساده به عنوان پایهمی

با بهبود این روش و ارائه بیزین توسعه یافته نتایج . شوداستفاده می

  . گرددهاي متنی زبان فارسی ارائه میروي دادهآزمایشات 

بندي متونهاي خوشهروش-2

بندي متـون وجـود دارد کـه هرکـدام از           هاي متعددي براي خوشه   روش

هـاي  هـا از شـیوه  بیشتر این روش. مزایا و معایب خاص خود برخوردارند   

کننـد کـه در سـایر    اي در یادگیري خودکـار اسـتفاده مـی      شناخته شده 

                                                                
2 Over-fitting
3 Information Gain
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، اما برخی دیگر بطور خاص بـراي        ]8[دگیري نیز کاربرد دارد   مسائل یا 

از متـداولترین روشـهاي مـورد       . انـد بندي بکـار رفتـه    حل مسئله خوشه  

-هـاي تـصمیم  توان به روشهاي درخت بندي متون می  استفاده در خوشه  

هـاي  نزدیکترین همسایه، شـبکه - kهاي بردار پشتیبان،گیري، ماشین

  . ]11[ ساده اشاره کردعصبی، منطق فازي و بیزین

اي هاي مبتنی بر مدل بیزین، هر سند به صورت مجموعه     بنديدر خوشه 

از ویژگیهاي این گروه آن است که یـک     . شوداز کلمات درنظر گرفته می    

تواند چندین بار در یک گروه تکـرار شـود ولـی ترتیـب در آن                کلمه می 

فـرض عـدم    . شـوند اهمیتی ندارد و کلمات مستقل از یکدیگر فرض می        

تـرین  اهمیت بـودن مکـان آنهـا در سـند اساسـی           وابستگی کلمات و بی   

نحوه خوشه بندي متون    ) 1(رابطه  . آیدمفروضات این روش به شمار می     

  .دهدرا در این روش نشان می

    




n

i

jijCjcNB cwPcPc

1

)()(maxarg
     )1(

  که در آن

- NBc اي بـراي  کند چه خوشـه ن میبند است که تعیی خروجی خوشه

. سند ورودي مشخص شده است

- argmax      گـردد و   اي از مقـادیر اعمـال مـی       تابعی کـه روي مجموعـه

به . گرداندکند برمیعضوي از آن مجموعه را که تابع هدف را بیشینه می    

maxarg)(بیان دیگر    xfSx     عضوي از مجموعه S  گرداند که را برمی

   .کندشینه می را بیf تابع

-  C ها است و    اي شامل تمامی خوشه   مجموعهCj      عـضوي از مجموعـه

C است.  

- n  سند استیک تعداد کلمات .  

- P(Cj)    که شانس یک سند تصادفی انتخاب شـده        است   تابع احتمالی

بدست آوردن این   . دهدنشان می را   قرار گیرد    Cjرا براي آنکه در خوشه      

این احتمال مطابق   . زشی بسیار ساده است   احتمال از میان سندهاي آمو    

 بـه تعـداد کـل       Cj خوشـه اسناد متعلـق بـه      از تقسیم تعداد    ) 2(رابطه  

  . آیدسندها بدست می

examples

docs
cP

j
j )(              )2(

- P(wi | Cj)     احتمال آن است که در یک سند متعلـق بـه خوشـهCj 

 براي محاسبه این احتمال     راههاي متفاوتی . وجود داشته باشد   wiکلمه  

  :است) 3(وجود دارد که یکی از آنها بصورت رابطه 

Vocabularyn

n
cwP k

jk





1
)(       )3(

 Cj در سـندي از نـوع   wk عداد دفعاتی است کـه کلمـه   تnk که در آن

اي در سـندي از  تعداد مجمـوع دفعـاتی اسـت کـه کلمـه           nآمده است،   

 تمام کلماتی است که     جموعهم |vocabulary|ظاهر شده و     Cj خوشه

.در سندهاي داده آموزشی وجود دارند

نقطه ضعف این روش آن است که وابستگی زیادي بـه کلمـات کلیـدي               

بند به تعداد محدودي    دارد، یعنی در حین یادگیري، ممکن است خوشه       

در اینصورت براي تـشخیص خوشـه متـونی کـه           . از کلمات وابسته شود   

. اند دچار مشکل خواهد شد    یدي استفاده کرده  بطور یکسان از کلمات کل    

کارهاي مهم در رفـع ایـن مـشکل حـذف کلمـات پرتکـرار و                یکی از راه  

  .کلماتی است که داراي احتمال یکسان یا بسیار نزدیک به هم هستند

  بندي موضوعی متون فارسیخوشه-3

  الگوریتم اولیه3-1

 الگوریتم بکار رفته در این پروژه، بر مبناي روشی است که

بندي کلمات استفاده براي رفع ابهام معنایی در خوشه» 4یاروفسکی«

اي از اسناد در این الگوریتم، ابتدا براساس مجموعه]. 9[کرده است

هاي شرطی کلمات مختلف گذاري شده آموزشی، احتمالبرچسب

هاي شود و پس از آن در مرحله آزمون از احتمالآموزش داده می

هاي یک متن جهت تشخیص احتمال خوشهآمده براي کلمات، بدست

در این الگوریتم به ازاي هر خوشه، به متن ورودي . گردداستفاده می

شود و بر اساس امتیازها یک یا چند خوشه که از یک امتیازي داده می

توان با فرض قانون بیز می. شوندحد آستانه بزرگتر باشند، انتخاب می

 محاسبه "خوشه به شرط سند"تمال را بر اساس لگاریتم احاین امتیاز

  :کرد

)(log),( ijji dcPcdscore  )5  (

  :داریمبیزین مطابق قانون احتمال شرطی  P(Cj | di)    براي محاسبه 

)(
)(

)(
)( j

i

ji
ij cP

dP

cdP
dcP  )6   (

را با تقریب خوبی از طریق حاصل ضرب  P(di | Cj)که در آن می توان 

از طرف . ام کلمات متن بدست آورد به ازاي تم"کلمه به شرط خوشه"

. نیز تقریبا معادل است با حاصل ضرب احتمال کلمات متن P(di) دیگر

  :توان به شکل زیر بازنویسی نمودرا می) 6(بدین ترتیب رابطه 

)(

)(

)(

)|( j

idinw

idinw
j

ij cP

wP

cwP

dcP




 ) 7 (

مشخص شده است، براي محاسبه امتیاز، نیاز ) 7(همانطور که در رابطه 

مطابق .  استP(Cj) و P(w) ،P(w| Cj)هاي احتمالبه محاسبه 

                                                                
4 Yarowsky
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 نیز با شمارش تعداد تکرار هر کلمه و تقسیم آن بر P(w) ،)8(رابطه 

  .آیدمجموع تعداد تکرار تمام کلمات بدست می

`

)(

)(
)(






vocabularyw

i
i

wfrequency

wfrequency
wP

)8( 

در آنها وجود دارند  wj هایی باشد که کلمه مجموعه متنDWjاگر 

قرار  Cjهایی باشد که در خوشه مجموعه متن DCjو از طرف دیگر 

در  wiوجود کلمه "یعنی احتمال P(wi | Cj)  دارند براي محاسبه

  : خواهیم داشت"باشدقرار گرفته  Cjسند، به شرط آنکه سند در خوشه 

 




l
li

ji
ji

DCDW

DCDW
cwP )( )9(

قرار  Cjمتن در خوشه "احتمال صرف آنکه  P(Cj)و به همین ترتیب 

  :آیدبدست می) 10( از طریق رابطه ،"دگیر









l k
lk

k
jk

j
DCDW

DCDW

cP )( )10(

  یافتهروش بیزین توسعه3,1

و تعداد با توجه به وابستگی نسبتا زیاد الگوریتم بیزین به کلمات کلیدي 

هاي مستقل تکرار آنها، امکان استفاده از کلمات هماورد متون بجاي واژه

کلمات هماورد به تعدادي از کلمات متوالی گفته . در اسناد وجود دارد

براي . با ترتیب مشخصی در کنار به تعداد زیاد ظاهر شوندشوند که می

 متوالی استخراج کلمات هماورد از میان تمام خبرهاي موجود، کلمات

سپس در هر . تایی شمارش شدندتایی، و چهاریکتایی، دوتایی، سه

لیست پرتکرارترین آنها استخراج شده و آنهایی که از نظر کاربردي و 

معنایی مناسب بودند توسط کارشناس به لیست کلمات هماورد اضافه 

ها تاییهایی را نشان می دهد که برخی از سه مثال1-جدول. شدند

پس از تعیین کلمات . اند برخی نامناسب تشخیص داده شدهمناسب و

 واژه در محاسبات بیزین در تکي این کلمات بطور هماورد، مجموعه

هاي کلیدي بیشتري براي با این روش عمال واژه. شودنظر گرفته می

  . تشخیص موضوع اسناد تهیه شده است

که احتمالی که ي مهم در مورد استفاده از کلمات هماورد آن است نکته

آید معموال کوچکتر از احتمال هایی بدست میبراي چنین مجموعه

-کلمات تنها است زیرا تعداد تکرار آنها نسبت به کلمات تشکیل دهنده

شان بسیار کمتر است، در حالیکه اهمیت چنین کلماتی در تشخیص 

 بنابراین براي آنکه بتوان از کلمات. موضوعات اسناد بسیار بیشتر است

هایی میزان احتمال آنها تقویت هماورد استفاده کرد باید با تنظیم وزن

 "تیم"براي مثال کلمه . بندي محسوس شودکرد تا تاثیر آن بر خوشه

هاي ورزشی، خارجی یا فرهنگی استفاده هایی با خوشهتواند در متنمی

ه ها بنیز براي این خوشه P(wi | Cj)شده باشد، در حالی که احتماالت 

هاي  بیشتر در متن"تیم ملی فوتبال"یکدیگر نزدیک باشند، اما عبارت 

براي خوشه مذکور با موضوع ورزشی وجود دارد و بنابراین احتمال 

  . هاي دیگر داشته باشدورزشی باید تفاوت فراوانی با خوشه

  مثالهایی از کلمات هماورد: 1-جدول

بمناسکلمه سومکلمه دومکلمه اولتعداد تکرار

√خارجهاموروزارت 2195

×کوتاهخبرچند1244

√متحدمللسازمان1149

√جمعیتنفرهزار1681

×میالديجاريسال1538

√ایراناسالمیجمهوري8767

√اسالمیشورايمجلس6390

×افزودایرناخبرنگار4358

لمات هماورد دهی کبا توجه به نکات فوق، براي تعیین بهترین نوع وزن

بندهایی که از توابع ابتکاري مختلفی استفاده شده است و در خوشه

براي کلمات هماورد در نظر گرفته شده بود، بهترین  4Lو 2Lهاي وزن

تعداد کلمات شرکت کننده در کلمات  Lنتایج بدست آمد که در آنها 

 در دو "تیم ملی فوتبال" براي مثال مجموعه هماورد. هماورد است

وشه ورزشی و خارجی به ترتیب داراي بیشترین احتمال است و در خ

 برابر و احتمال مربوط به 12نتیجه احتمال مربوط به خوشه ورزشی 

  .شود برابر می6خوشه خارجی 

توانست روي نتایج تاثیرگذار باشد استفاده مستقیم نکته دیگري که می

ه از قانون یعنی اینکه بجاي استفاد. است P(Cj | wi)از احتمال 

  :استفاده شود) 11(احتمال شرطی بیز از رابطه 


idinw

jij wcPdcP )()( )11(

براي تمام کلمات  P(Cj | wi)هاي آموزشی احتمال بر اساس داه

  :باشدبطور تقریبی قابل محاسبه می) 12(مطابق رابطه 

)(

),(
)(

i

ij
ij

wP

wcP
wcP  )12(

بی از احتمال بدست آمده از فرمول بیز بنابراین تابع امتیاز بصورت ترکی

  : شودو احتمال مستقیم بصورت زیر محاسبه می

Score(di, cj) = log(P11) + log(p13) )13(

  .آیندبدست می) 8(از رابطه  P11 و) 11(از رابطه  P13که در آن 

نتایج و آزمایشات-4

 خبر از میان متون خبري خبرگزاري 200،000هاي فوق بر روي روش

این اخبار قبال توسط . اعمال شده است) ایرنا(مهوري اسالمی ایران ج
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. اندبندي شده مختلف خوشهي خوشه9کارشناسان خبري در 

تواند به یک یا چند خوشه تخصیص داده بدینصورت که یک خبر می

بندي اسناد بجاي استفاده از چنانکه قبال اشاره شد در خوشه. شود

یابی از یک جدول استفاده براي ریشه. ده شدکلمات از ریشه آنها استفا

هاي کلمات مختلف وجود دارد و به ازاي هر شده است که در آن ریشه

ها شامل ریشه. ریشه تمامی حاالت اشتقاق آن نیز ذکر شده است

  .اسامی، صفات و افعال هستند

-براي آموزش و آزمون الگوریتم اولیه و الگوریتم بهبود یافته از این داده

هاي مانند بسیاري از الگوریتم. اي خبري ایرنا استفاده شده استه

باقیمانده % 10ها و براي آزمون از داده% 90یادگیري، براي آموزش از 

البته جهت اطمینان بیشتر به نتایج آزمایشات . استفاده شده است

اند که در آن هربار  اجرا شده5بخشی-مذکور به روش اعتبار دهی ده

شود که یک قسمت براي آزمون ده قسمت مساوي تقسیم میها به داده

رود و این مراحل ده بار تکرار و نه قسمت دیگر براي آموزش بکار می

براي بررسی نتایج حاصل از الگوریتم عالوه بر همچنین  .شودمی

دقت "ي به نام  دیگر، از معیارF-معیارهاي صحت، دقت و معیار اندازه

کند که به این معیار مشخص می. شوده می نیز استفاد"بهترین خوشه

هاي چه میزان بهترین گزینه پیشنهادي سیستم خودکار در میان خوشه

  . تعیین شده توسط عامل انسانی وجود دارد

 F- خبر، اندازه20,000 و آزمون روي 180,000پس از آموزش روي 

و معیار دقت بهترین خوشه % 74,1حاصل از الگوریتم بیزین اولیه 

-بود در حالی که پس از این مقادیر براي الگوریتم بیزین توسعه% 77,4

دقت " معیار 1-در شکل. افزایش یافته است% 87,2و % 82,5یافته به 

هاي خبري ایرنا براي الگوریتم  براي هر یک از خوشه"بهترین خوشه

همانطوریکه در شکل . یافته نشان داده شده استاولیه و الگوریتم توسعه

داده شده است، بیشترین میزان پیشرفت مربوط به خوشه نمایش 

) رشد% 12(و پس از آن ورزشی و سیاسی ) رشد% 14(خبري خارجی 

  .بوده است

یافته آن است که کلمات مهمترین دلیل بهبود نتایج در بیزین توسعه

ي یک سند از کلمات انفرادي هماورد مجاور براي تعیین خوشه

کلمات هماورد تا حدي فرضیه ابتدایی در واقع . هستندتر مطمئن

برند و از وابستگی آنها به یکدیگر مربوط به استقالل کلمات را از بین می

نامه از طرف دیگر در حالت عادي از اسامی خاص در لغت. برندبهره می

توانند تاثیر بسزایی روي کیفیت شود، در حالیکه میاستفاده نمی

 یا "کوفی عنان"هایی مانند ثال اسمبراي م. بندي داشته باشندخوشه

 خارجی به شمار  کلمات کلیدي براي تشخیص خوشه"ياحامد کرز"

اي از ها تعداد قابل توجهبدین ترتیب با استفاده از هماورد. ندیآمی

شود و بر نتیجه نهایی اسامی خاص به لیست کلمات مدل اضافه می

  .موثر خواهد بود

                                                                
5 10-fold cross validation

50 60 70 80 90 100
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الگوریتم بیزین اولیه الگوریتم بیزین توسعه یافته

 
  ریتم بیزین اولیه و توسعه یافته مقایسه نتایج الگو:1-شکل
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