
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

و  SVM ترکیب طبقه بندهایرسی با استفاده ازروش مبتنی بربندی دست نوشته فاطبقه 

KNN 
 

 
 سمیه اسماعیلی راد

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان
Somaye_esmaeili_rad@yahoo.com 

 

 امیر رجبی بهجت
 تاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجاناس

a_rajabii@yahoo.com 

 

 محمد علی باقری
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان

Bagheriedu@yahoo.com  
 

  

 چکیده

 طبقه بند معموال در یک فرآیند یادگيری ساخته می .گيرد می قرار محتوا بر مبتنی ماشين یادگيری روشهای زمره دربندی طبقه 

با توجه به افزایش چشمگير حجم مطالب متنی ،ابزارهاو روش های خودکار برای مدیریت اسناد و مطالب متنی،مورد توجه .شود

ن ابزارها می توان به طبقه بندی متن اشاره کرد که می تواند در این زمينه بسيار موثر بسيارزیادی قرار گرفته اند .از جمله ای

فيلترینگ،تشخيص هرزنامه مانند موتورهای جستجو،سيستم های  در سيستم های بررسی متونزار کاربردهای فراوانی باشداین اب

 استفادهمتون فارسی ارزیابی برای  روی پيکره همشهری ردر این تحقيق ب.ها،کتابخانه های دیجيتال و سایر سيتم های مشابه دارد

 045بوسيله را بندطبقه  اینپرداخته است .بقه بندی متون به ط KNNو  SVMهای الگوریتم  شده است و با استفاده از ترکيب

 شده تقسيم تهدس0هابه متن.کردیم آزمایش مشابه متن05برروی و داده بودآموزش شده گرفته پيکره همشهریاز که فارسی متن

های .الگوریتم شدند بندی دسته بهترازبقيه وسياسی ورزشی،پزشکی های دسته به متعلق های ها،متن دسته این دربين کهد بودن

 برروی آزمایشها نتایجو.رسيد85.0به سياسی متنهای برای حالت دربهترینترکيب طبقه بندها  دقتاندازه گيری  برای شده استفاده

 تعداد کاهش ضمن ویژگی انتخاب روشهایترکيب الگوریتم ها دادکه نشانKNNو SVMالگوریتم تفاده ازبااس همشهریپيکره 

 .شودمی  هاطبقه بندترکيب سيستم و دقت کارایی  افزایش ویژگيها،موجب

 

 SVMالگوریتم ،KNNالگوریتمبندی متون ، طبقهواژه های کلیدی:
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 مقدمه -1

تيک یک یا چند سند به یکی از دسته موضوعاتی است که قبال تعریف شده است.در واقع طبقه بندی متن به فرآیند تخصيص اتوما

روش برای طبقه بندی متن وجود دارد،یکی اسناد است.دو  زطبقه بندی متن یکی از روشهای شناسایی الگو برای استفاده موثر ا

.سيستم های طبقه بندی مبتنی بر (2012niSebastia,)روشهای مبتنی بر قاعده و دیگری روشهای مبتنی بر یادگيری ماشين

آنگاه که به صورت دستی و تجربی و توسط  -مهندسی دانش از یکسری قواعد اگردر واقع شبيه همان سيستم های مبتنی بر  قاعده

می  دارپذیری بسيار کمی برخور آنچه که مسلم است این است که این روش از انعطاف فرد خبره تعریف شده اند استفاده می کنند

زمان زیادی هم که صَرفِ نوشتن قواعد به صورت دستی می شود .روش های یادگيری اشکاالت دیگر این سيستم ها، از جمله ،باشد

ماشين مبتنی بر این است که سيستم طبقه بندی دهنده از یکسری مثالهای ورودی از قبل آماده شده برای هر دسته تخصيص 

 همچنين هاو باکتابخانه مرتبط درعلوم مهم مسئله اسنادیک بندیاسناد یا طبقه  دسته بندی. ( 2011joTaeho)دادن را فرا بگيرد

 به است کارممکن این .کند تقسيم دسته یا چندطبقه یا یک به را اسناد که است این کاراصلی طبقه بندی.کامپيوتراست علوم

 و شود انجام می کتابخانه دریک که است مانندکاری تیدس صورت به طبقه بندی .شود انجامی الگوریتم صورت یابه صورت دستی

 می جای کاوی داده مبحث در و کامپيوتر بندی،اصوالدرعلم طبقه الگوریتمی روش .شوند می تقسيم مختلف های به طبقه کتابها

 )نویسنده ندناممان( خاص ویژگی یک براساس ویا موضوع براساس است ممکن اسناد.شود می انجام ماشين یادگيری صورت گيردوبه

 می داده ماشين به یادگيری برای نمونه عنوان به معين موضوع با اسنادی ابتدا اسناد موضوعی طبقه بندی در .شوند بندی طيقه

بينیِ  پيش به وجودکلمات احتمال نظرگرفتن در با و پردازد می یادگيری به هرسند داخل کلمات به توجه ماشين با و شود

طبقه بندها می باشد که  روش ترکيبِ ،پردازد.یکی از مهمترین روشهای استفاده در طبقه بندی متون می دیگر سندهای موضوعیِ

 چندطبقه بندیکی نتایج ازترکيب استفاده ر متون دارا می باشد.محاسن زیادی را  نسبت به طبقه بندهایِ فردیِ به کار برده شده د

 برخورداری پایه،ضمن طبقه بندهای باید شود واقع مفيد طبقه بندها تایجن ترکيب آنکه برای .کارایی است افزایش ازروشهای

 گونه به باید ترکيب قاعده .شود بکارگرفته آنها برای ترکيب نتایج مناسبی ترکيب وقاعده بوده قبول،بایکدیگرمتفاوت قابل ازکارایی

 که است آنها ویژگيهای و ترکيب مختلف قواعد شناخت با تنهاو بپوشانند یکدیگررا ضعف نقاط طبقه بندها که شود انتخاب ای

 است این کننده یبند چندطبقه یها یخروج ترکيبازهدف . نظرانتخاب کرد. مورد مسأله حل رابرای مناسب ترکيب قاعده ميتوان

 که الیباشند،درح یورود یها داده یا مساله از یمفيد مختلف یها جنبه نماینده است ممکن مختلف یها کننده یبند طبقه که

 یخوب به کننده یطبقه بند چندین تصميم ترکيب متن،ایده دراین .گيرند ینم درنظر مفيدرا یها جنبه تمام ازآنها یک هيچ

 ی وکاربردآنهادرحوزه قرارگرفته اند یبررس مورد طورگسترده اخيربه یدرسالها اطالعات ترکيب یها تکنيک .است شده یبررس

 نوع تواندبراساس یم کننده یچندطبقه بند ترکيب یبرا شده استفاده یروشها .است شده تست یوسيع طور به یطبقه بند

ه از ترکيب طبقه بندی متون هدف کلی در این مقاله استفاد.شود یکننده،طبقه بند یهرطبقه بند توسط شده توليد اطالعات

می تواند منجر به   KNNوSVMروشهای  کيبِترمی باشد و با استفاده از ترکيب طبقه بندها برای افزایش بهبود کارایی  فارسی

.و ترکيب روشهای طبقه بندی باعث کاهش هزینه ایجاد یک طبقه بند جدید جهت طبقه بندی متون فارسی با افزایش دقت گردد

کارگيری اولين نياز،بنيازهای خاصی برآورده شوند مفيدواقع شود،باید برای آنکه ترکيب نتایج خروجی طبقه بندهامحاسباتی ميشود.

 ازنقاط ضعف آنهاپرهيز استفاده و طبقه بندهایک چارچوب ریاضی مناسب برای قاعده ترکيب است تابه طریقی ازنقاط قوت 

با تمام این موارد توضيح داده شده در ٌمستقل ازیکدیگراست پایه باکارایی قابل قبول ونسبتا تعدادی طبقه بند دومين نياز،وجودشود

پيچيدگی ذاتی متون  -2کمبود اسناد فارسی در دسترس برای ارزیابی الگوریتم های دسته بندی متن، -1نظير باال بازهم مشکالتی 
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 این وجود دارد که یکی از راههایی که برای از جلوگيری از،امکان گرفتار شدن آنها در کمينه های محلی -3فارسی ومورفولوژی آن 

اشد. انتخاب نوع قاعده ی ترکيب نقشی اساسی درکارایی سيستم طبقه بندی طبقه بندی متون  می بمطرح شده ،ترکيب مشکالت 

 تجربی نشان می نتایج تئوری و.حدس تصادفی باشدازبيشتر نرخ بازشناسی صحيح برای طبقه بندهای پایه باید.مرکب دارد

 با داشته باشند وخطاهای آنها شودکه طبقه بندهای پایه،نرخ خطای کمی واقع می طبقه بند،زمانی مفيد دهندکه ترکيب چند

دوطبقه بند،زمانی دارای خطاهای متفاوتی هستندکه الگوهایی که طبقه بند اول به صورت نادرست طبقه  .متفاوت باشند یکدیگر

 طبقه بند،نا به عبارت دیگرتصميم های دویاآنهایی که دومی اشتباه طبقه بندی کرده است متفاوت باشند با بندی کرده است،

 K روشاز ترکيب دو کار، دراینبپوشانند باعث می شودکه طبقه بندهای پایه،خطاهای یکدیگررا تفاوت درمواردخطا.بسته باشندهم

و  بررسیفارسی  های متن راروی آن ایم،تاکارآیی کرده پياده فارسی های متن رابرروینزدیکترین همسایه و ماشين بردار پشتيبان 

 د.واهيم کرمشکالت بيان شده را بر طرف خ

 

 ادبیات و پیشینه -2

این قسمت مروری بر کارهایی که تا کنون در زمينه طبقه بندی متن انجام شده است خواهيم داشت عليرغم روش های بسيار در

ابليت پياده سازی داشته و از قدر اینجا دو روش از روش هایی که  ندی متون ارائه شده و وجود دارد،زیادی که برای طبقه ب

تا کنون جزء روش های پراستفاده   SVMو  KNNمورد بررسی قرار خواهيم داد.روش های رترین روش ها نيز می باشد،مشهو

  های نامه مخصوصا متون فيلترکردن ازجمله ها اززمينه بسياری در متونطبقه بندی  مروزها(Bijankhan,2013) .هستند

 درسيستمهای مقاالت به دهی نمره حتی یا و سواالت به پاسخ کارخود ازکلمات،سيستمهای زدایی ابهام ،تشخيص لکترونيکیا

 باشد،کاربرد نظر مد ازمستندات خاصی وتطبيقی انتخابی توزیع ویا مستندات سازماندهی که درهرکاربردی طورکلی به و آموزشی

 نرم های پيشرفت لطف به 90 ههد شروع با است،اما قرارگرفته مطالعه مورد بعد به ميالدی 1960 ازسال مسئله این اگرچه.دارد

 از ازیادگيری استفاده با بندها ماشين،طبقه یادگيری درتکنيک.است داشته چشمگيری پيشرفت متون طبقه افزاریِ وسخت افزاریِ

 ها،نيازطبقه بند  ساختن برای .سازند می معين را جدید ی دسته مشخصات شده بندی طبقه ازپيش مستندات ی مجموعه یک

 انجام دستی صورت به بندی ازماشين،طبقه استفاده جای اگربه ،امامی باشد افرادخبره زبانشناسی و مهندسی شدان به مبرم

 مانندزمينه).دارد خبره افراد دانش نيازبه خاص تخصصی های زمينهدر -1: بی از جملهمعای ،زیاد ی هزینه و بری برزمان گيردعالوه

)حسين کریمی و .تاس گرفته صورت انگليسی زبان برای مختلف باروشهای نمتوطبقه بندی  -2( وغيره پزشکی،مهندسی های

از یک سيستم تشخيص طبقه بند که شامل سه بخش اصلی پيش پردازش،استخراج ویژگی و طبقه بند استفاده  (2513همکاران،

و مهمترین قسمت در حذف نویزهای دادههای ورودی ،که در فضای ویژگی نقش مهمی دارد  ،کرده اند. هدف از پيش پردازش

هدف اصلی این مقاله بهبود و به رسميت شناختن دست . بردار ویژگی به نمونه ها می باشد کبخش استخراج ویژگی اختصاص ی

وکا ر نظر گرفته شده که از نرم افزار نوشته های فارسی است که هدف آن افزایش سرعت الگوریتم و کاهش پيچيدگی محاسباتی د

فاده شده است و عنوان شده که ترکيب مزایای چند طبقه بند می تواند در سرعت و بهبود طبقه بند موثر برای طبقه بندی است

برای طبقه بندی سند به یک کالس خاص اختصاص  Term classاز یک اقدام جدید به نام ( Guru and Suhil  2015,)باشد

عمل طبقه بندی را انجام داده و نشان داده که ترکيب این دو گروه خبری  25بر روی   KNNوMLPداده و با استفاده از الگوریتم 

برای   KNNطبقه بندی متون را با استفاده از الگوریتم ( Jindal and Taneja,2014)الگوریتم در کاهش ابعاد نقش به سزایی دارد

که به طور خودکار کرده ستفاده برای یک ليست استاندارد از کلمات کليدی مشخص شده ا آن تون پزشکی استفاده کرده است.و ازم

کارایی خوبی از خود نشان  KNNکند و نتایج نشان داده که الگوریتم  طبقه بندی اسناد پزشکی را به دسته های خاص تقسيم می

 .داده است. و در آینده ميتواند برای طبقه بندی  اسناد مختلف به کار گرفته شود
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 فارسی  ونمت بندی ترکیب طبقه برای پیشنهادی روش -3

 به طور کلی یک سيستم طبقه بندی متون از دو مولفه اصلی زیر تشکيل شده است:

 انتخاب ویژگی 

  انتخاب و آموزش طبقه بند

 آموزش فاز ماشين،دو یادگيری درروش .استواراست ماشين یادگيری روش براساس فارسی متون بندی طبقه برای پيشنهادی روش

 هرطبقه معنای و کنند می استفاده ماشين یادگيری برای را ای شده مشخص ازقبل های دسته فازآموزش در . دارد وجود وتست

 طور به سيستم . شود می داده سيستم به ای نشده شناخته فازتست،مستندات در .دشو می مشخص ماشين یادگيری سيستم برای

 وسيع فضای یک که است این ماشين یادگيری اصلی قانون .دهد می نسبت دارد بيشترشباهت که ای طبقه به را متن آن اتوماتيک

 بدست تست متن رابرای ممکن طبقه بهترین و نموده جستجو را یادگير بوسيله شده نگهداشته پيشين ودانش ممکن ازفرضيات

 .دارد ودموج آموزشی های نمونه با را سازگاری بيشترین که است فرضياتی جایگذاری برای فضا این در یادگيرجستجو وظيفه .آورد

 هدف آموزشی،تابع داده نوع انتخاب شامل انتخابها این .شود انجام انتخابهایی باید ماشين یادگيری الگوریتم درطراحی عموماً

 .باشد می آموزشی های ازنمونه تابع این یادگيری برای .الگوریتمیا چند  ویک آن ،نمایش

 هفت روی کلی بررسی .اند شده آوری جمع پيکره همشهریاز هستندکه متونی متون،عموماً بند طبقه برنامه به ورودی دادههای

 :زیرميباشد طبقه

 ورزشی 7-مذهبی 6- فرهنگی 5- سياسی 4- پزشکی 3-اقتصادی 2- اجتماعی 1- 

 متن 20 و فازیادگيری برای متن 80 متن، 100 ازاین هرکدام از .است شده درنظرگرفته متن 100 ها طبقه ازاین هریک برای

 هنگام در ونيز است شده تایپ متفاوتی ویرایشگرهای در متون این اینکه به باتوجه .شد خواهد استفاده فازتست برای دیگر

در سيستم   .شود انجام متون روی کلی بازبينی ابتدا در است باشد،الزم شده دچارتغييراتی است ممکن اینترنت روی بارگذاری

برای   KNNوSVMبر روی متون فارسی اعمال شده است،از ایده ترکيب دو الگوریتم پيشنهادی طبقه بندی متون که بر پایه کار 

شده است و الگوریتم  استفاده  TF*IDFمدلی کارا بهره گرفته شده است.در سيستم پيشنهادی در مرحله انتخاب ویژگی از روش 

ر ادامه روش پيشنهادی با جزئيات بيشتری می باشد.د KNNو  SVMهای یادگيری که کار طبقه بندی را انجام می دهد الگوریتم 

 بحث می شود.

 

 فارسی متون بند طبقه سیستم پردازش پیش -4

 با متنی مستندات تطابق درجهت گام پردازش،اولين پيش درواقع .ميشود انجام پردازش متون،فازپيش اوليه سازی ازآماده پس

 برای ازآنها توان می و هستند مفيد متن دریک کلمات  33%  اتنه که است شده ثابت .باشد می مناسب قالبک دری آنها نمایش

 ًتکراری وبعضا شوند می استفاده اصلی هدف و منظور رساندن درراستای کلمات اغلب.  (Tan,2010)نمود استفاده اطالعات استخراج

 .باشد می فایده بی ازکلمات پوشی چشم و مفيد کلمات فاز،یافتن این از هدف درنتيجه .باشند می

 

 فارسی متون بنده طبق درسیستم متون ويژگی تولید -5

 در .شوند می تبدیل ازکلمات بردارهایی به ازکلمات ای ازرشته فارسی،متون متون بند طبقه درسيستم پردازش فازپيش ازانجام پس

 Li and Xiong and  Zhang, and )نيستند یکتایی کلمات بردارها،شامل این البته .ندارند وجود فایده بی کلمات بردارها این

Liu,2011)  توليد متون،ازمتد بندی طبقه یادگيری الگوریتم برای سبمنا ورودی یک سازی آماده و مشکل این کردن برطرف برای 
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 سازی پياده کاربوسيله این .شود می محاسبه آنها فرکانس و شده بندی دسته تکراری متد،کلمات دراین . است شده استفاده ویژگی

 به دراینجاکلمات .دآور می رافراهم (value)به ارزشها (key)ازکليدها نگاشت یک Hash tableگيرد  می انجام hash tableیک 

 آمده دست به پردازش پيش فاز از که کلماتی همه که ذکراست به الزم.شوند می محسوب ارزش آنها فرکانس و کليد عنوان

 متون آنها کمک به بتوان تا نموده رااستخراج هرمتن شاخص بایدویژگيهای سمتق دراین .نيستند الزم متن بندی طبقه اند،برای

 فرکانس البته .شود می استفاده هرمتن ویژگيهای توليد برایIDF  توليدویژگی ازفرمولهای .داد تطبيق کالس بهترین به را جدید

شود  گرفته میدرنظر تکرارکلمات فرکانس با کار به نسبت توليدویژگی فرمولهای این کارگيری به وارزیابی مقایسه برای هم خام

 روشها بيشتر اما مورد آن وجو دارد .درتصميم گيری  برای متعددی راههایباشد ، ما Kام در متن iکلمه عنوان وزن بهikaاگرباشد،

 :است استوار زیر روش ازدو یکی برمبنای

 .ميافتد اتفاق درمتن کلمه که باری تعداد بيشترین

 .ميافتد اتفاق مجموعه در موجود متون درهمه کلمه که باری دتعدا بيشترین
Tf*IDF Weighting:aik=fik*log                                                                                                                             )1(  

 :جوددارندزیرو وزندهی،تعاریف فرمول دراین

ikf: کلمه فرکانسiدرمتنk 

N: درمجموعه تعدادمتون 

M: اضافی کلمات وحذف کاهش عمليات ازانجام پس مجموعه تعدادکلمات 

in:  :کلمه که تعداددفعاتی مجموعi است افتاده اتفاق درهرمجموعه 
 

 فارسی متون بند طبقه درسیستم متون ويژگی انتخاب-6

 باید است زیاد بسيار ویژگيها این هنوزتعداد اینکه به باتوجه .شد پيدا درمتون موجود کلماتاز هرکدام قبل،ویژگيهای درقسمت

 کاهش باعث ویژگيها انتخاب.باشند بندی درطبقه مؤثری ویژگيها،ویژگيهای این که طوری به شوند انتخاب آنها،تعدادی ازبين

 ازیک فارسی بندمتون طبقه درسيستم ویژگی انتخاب برای .شد خواهد بندی طبقه الگوریتمهای سازی پياده برای زمان و سربارفضا

 کلمات %33 تنها است شده ثابت اینکه به باتوجه البته .باشد می تنظيم قابل حدآستانه این شودکه می استفاده 9 حدآستانه

 . شود خابانت 30 تا 0 بين حدآستانه این شودکه هستند،پيشنهادمی مناسب بندی طبقه برای درمتن موجود

 .آیند بدست جوابها بهترین محدوده دراین رود انتظارمی
 

 KNNوSVMسازی الگوريتم های  پیاده -6

 تشریح قبلی هایمتدرقس که فارسی ن متو بند طبقه درسيستم ویژگی انتخاب و پردازش،توليدویژگی پيش مراحل ازانجام پس

 .رسد می بندی طبقه الگوریتمهای سازی پياده به شد،نوبت

KNNداده تست متن الگوریتم،مقایسه کاراین مبنای .شود می کاربرده بسياربه متون بندی درطبقه آن بودن ومؤثر اطرسادگیخ به 

 می موجود ویژگی  nبا آموزشی متون (Tan,2010باشد) می آنها بين شباهت ميزان آوردن وبدست شده داده آموزشی بامتون شده

 دریافت الگوریتم را ای ناشناخته متن که هنگامی .شود می داده نمایش بعدی nفضای دریکنقطه  یک عنوان به هرمتن .باشد

 به اقليدسی ازفاصله دراینجا .کند باشند،جستجومی ناشناخته متن آن شبيه که آموزشی متون یافتن برای را لگوا ميکند،فضایا

 .(Roiger and Geatz 2010)است شده استفاده معيارشباهت عنوان

 شود می محاسبهزیر ازفرمول بااستفاده )y1,y2,y3,…,yn(=Yو)X=)x1,x2,x3,…,xnنقطه یادو دومتن بين اقليدسی فاصله
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D  

(2) 

 زیر روش ازسه اقليدسی ازفاصله گرفتن باکمک شباهت ارزیابی برای

 :است شده استفاده

:Smallest Distance -1آمده بدست های فاصله وازبين آمده دستدرهرکالس،ب متن نزدیکترین با تست متن فاصله روش دراین 

 .خواهدداشت تعلق کالس این به تست متن .ميشود آنهاانتخاب بين مينيمم

:Average Distance-2کالس ویژگی وبردارميانگين آمده بدست ویژگی مقادیربردارهای هردسته،ميانگين برای روش دراین 

 .دارد تعلق کالس ارميانگينبابرد فاصله باکمترین کالس به تست متن .ميشود محاسبه

:K_ MinMax-3تست بامتن فاصله کمترین دارای متن ای ومجموعه کرده محاسبه موجود متون راباتمام متن فاصله روش دراین 

 می انتخاب تست متن آن کالس عنوان است،به مجموعه دراین متن بيشترین دارای که باکالسی k وسپس نموده انتخاب موردنظررا

 .شود

 

 KNNزيابی الگوريتم ار -7

 درقسمت که گونه همان .قرارگيرد ارزیابی مورد الگوریتم این تست،کارایی ازمتون استفاده با باید KNN الگوریتم سازی ازپياده پس

 انتخاب طورمناسبی به نظرپراکندگی از که است شده سعی و است شده آوری جمعپيکره همشهری  ازروی متون شداین گفته سه

 به متون این .است شده درنظرگرفته تست متن 20 هردسته برای ميباشدکه تست برای متن 140 شامل ارزیابی های داده .شوند

 (Alvarez,2012) گيرد می زیرصورت پارامترهای براساس بند طبقه الگوریتم ارزیابی .شود می داده برنامه به تست ورودی عنوان

(Yang,2012) 

Recall= a / (a + c) 

Precision=a / (a + b) 

Fall out= b / (b + d) 

Error rate= (b + c)/ (a + b + c + d) 

 بطوریکه

:a شده داده تشخيص ودرست عضوکالس های تعدادنمونه 

:b شده داده تشخيص واشتباه عضوکالس های تعدادنمونه 

:cشده داده تشخيص ودرست غيرعضوکالس های تعدادنمونه 

:dشده داده تشخيص هواشتبا غيرعضوکالس های تعدادنمونه 

N=a+b+c+dتست متنهای تعدادکل 

 

 SVMالگوريتمارزيابی  -8

های اخير کارایی نسبتا خوبی  به های نسبتاً جدیدی است که در سالاز جمله روش ( SVMماشين بردار پشتيبان) الگوریتم 

رض جداپذیری خطی کالسها از هم، بندی متن نشان داده است. ایده اصلی  این است که با فتر برای طبقههای قدیمیروش

ابرصفحاتی که قادر به جدانمودن کالسها از هم باشند را بدست آورد. در مسایلی که دادهها به صورت خطی جداپذیر نباشند با 

رت را در این فضای جدید به صواستفاده از هسته های غيرخطی، دادهها را به فضای با ابعاد بيشتر نگاشت ميدهيم تا بتوان آنها 
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 از زیاد ابعاد داشتن عليرغم :خواهدداشت خوبی تعميم قدرت الگوریتم این SVM از مناسب استفاده درصورت .جدا نمودخطی 

over fittingاز ناشی خاصيت این .کند می پرهيز optimization است الگوریتم این. 

 

 SVMپیاده سازی الگوريتم  -9

 يب ميکند:چهار مفهوم زیر را با هم ترک  SVMالگوریتم 

 استفاده از اصل استنتاجی کاهش ریسک -

 نگاشت نمونه های ورودی به یک فضای چند بعدی با استفاده از مجموعه ای از توابع غير خطی -

 برای تقریب نمونه های ورودی در فضای چند بعدی  استفاده از توابع خطی با پيچيدگی مناسب -

ای کاهش زمان محاسباتی در تخمين پارامترهای مدل در فضای چند بعدی برای استفاده از تئوری دوگانگی بهينه سازی بر -

را برابر صفر کنند تعریف می شود.در  D(X)که تابع تصميم  X،با استفاده از مقادیری از h،صفحه جداکننده بهينه مسئله طبقه بندی 

 ابع تصميم به صورت زیر تعریف می شود.داده شوند،ت Xاز یک فضای ورودی  (xi,yi)مجموعه داده های آموزش صورتی که 

(3)           D(x)= 

 از طریق یافتن ماکزیمم تابع زیر به دست می آیند: iα*که در این تابع پارامترهای

(4) 

 
 ودیت های موجود به صورت زیر است.همچنين محد

(0) 

 
 

به صورت زیر  Kernel،تابع qرای توابع چند جمله ای با درجه پارامترهای تنظيم الگو است.ب C وKernel تابع  Hبه طوری که 

 محاسبه می شود:
(6) qH(x,x)=[(x.x)+1]

 

 پهنا باشد Ϭبا حالت زیر،به طوری که  radial basisبرای توابع 

 به صورت زیر محاسبه خواهد شد: Kernelتابع 

 (0) f(x)=sin( 

گی و چند بعدی بودن مدل را از هم مجزا می کند،انتظار می رود که الگوریتم به صورت پيچيد SVMبا توجه به اینکه الگوریتم 

 بهتری نسبت به سایر روش ها یادگيری عمل کند.

های  شمایی از روش پيشنهادی آورده شده است. این سامانه شامل قسمت (1)شکل  ول ببا توجه به توضيحات قسمت های ق

   می باشد. مختلفی

 عه ای از دادها می باشد قسمت اول مجمو

 پيش پردازش داده ها می باشد  قسمت دوم

 قسمت سوم توليد ویژگی می باشد.
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 قسمت سوم انتخاب ویژگی

 شامل طبقه بندها می باشد که کار یادگيری را انجام می دهند. 

 ایج طبقه بندها را به عهده دارد.سمت نهایی سامانه،وظيفه ترکيب نتق

هر کدام از طبقه  مشاهده می شود داده های ورودی به صورت موازی به هر دو طبقه بند داده می شود.همانطور که در شکل یک 

 کنند سپس با ترکيب نتایج پاسخ نهایی به دست می آید. بندها نتایج خاص خود را ارئه می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 وارد کردن داده ها

 

 

 

 

 

 پيش پردازش

 

KNN 

 

SVM 

 

 ترکيب نتایج طبقه بندها

 توليد ویژگی

 انتخاب ویژگی
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 ( شمايی از روش پیشنهادی1شکل )

 

 تعداد متون کالس

 254 اجتماعی

 252 اقتصادی

 210 سياسی

 252 علمی

 253 فرهنگی

 252 پزشکی

 251 ورزشی

 Precison  Recall FallOut ErrorRate Accurcy عنوان

 0.9652 4.09 3.67 01.08 00 اجتماعی

 0.988 1.78 2.00 88.00 05 اقتصادی

 0.9793 0.98 5.89 05.80 02 پزشکی

 0.9878 9.76 8.65 08.02 80 سیسيا

 0.9786 0.03 4.45 20.08 155 فرهنگی

 0.9156 9.02 3.78 80.02 45 مذهبی

 0.9792 4.1 6.76 02.80 85 ورزشی

 ارزیابی کارایی

 پياده سازی
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 (تعداد متون به ازای هر کالس1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (معیار ارزيابی محاسبه شده حاصل از روش پیشنهادی2ول )جد
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 ترکیب طبقه بندها مودار میزان دقت(ن2شکل )

  گیریحث و نتیجهب

استفاده کرده ایم .   ت طبقه بندی متون فارسیجههمسایه نزدیکتر  Kماشين بردار پشتيبان و همانطور که بيان شد از الگوریتم 

 روش مقاله این .است بوده وچينی انگليسی زبانهای متون برروی است گرفته انجام متون بندی طبقه برای که بيشترکاری درگذشته

 ماشين یادگيری روش برمبنای کلی روش .است داده ارائه فارسی متون بندی طبقه برایKNNوSVM الگوریتم  ترکيبی

 الزم های بررسی ازانجام پس هارا درموردطبقه بند،اطالعات طبقههای  الگوریتم .رادربرگرفت وتست فازیادگيری دو که استواراست

 زبان ودکهب الزم هایی الگوریتم برروی کار فارسی،نيازبه متون وتحليل تجزیه بودن جدید به باتوجه .آورد ستبد یادگيری درفاز

 مقاله دراین آنچه .آورد فراهم معمول بندی طبقه های الگوریتم برای را متن ویژگی بردار بتوان نهایت تادر نمایند پردازش را فارسی

 درعمليات مفيدکلمات معنی باحفظ بطوریکه اند شده ساخته فارسی زبان برای بودندکه هایی الگوریتم شد، قرارگرفته تاکيد مورد

 این با بتواند که ویژگی،الگوریتمی بردار شدن ازساخته پس .کنند بندآماده طبقه بعدی مراحل برای مناسب نحو به را آنها کاهش

 موضوع پيداکردن برای تنها نه بند طبقه .شد مطرح دهد، جامان را مناسبی بندی طبقه اند آمده بدست فارسی ازمتون دادهها،که

 بهبود داد پيشنهاد ميتوان کار ادامه عنوان به که ازمواردی .دارد نيزکاربرد آنها نسبی محتوای به باتوجه متون درفيلترکردن متن،که

 زبان بررویپرسپترون چند الیه  یعصب شبکه های الگوریتم تر،بررسی دقيق بردارکلمات توليد جهت طبيعی زبان پردازش روش

 .کرد شاره ا فارسی زبان برای مناسب بردارویژگی تقویت روشهای بررسی وهمچنين فارسی
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