
 

 

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


 

1 

 

 

 ehsanreihani@yahoo.comاحد کاشان، وروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، گدانشجوی کارشناسی ارشد،1

 r.lajevardi@iaukashan.ac.irاحد کاشان، وروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، گاستادیار دانشگاه، 2
 

از  ديجهت کشف دانش مف دیقدرتمند و جد یبه ابزارها ازيو توسعه آنها، ن ها داده گاهیدر پا شده رهيذخ های رشد روز افزون حجم داده - چکيده

قابل توجهی  بخش.باشند یم یکالکتروني متون و اسناد ها، داده-ه گایپا نیشده در ا آوری جمع های جمله داده. از دهد یم شافزای را ها داده نیا

سند ( که شامل مجموعه بزرگی از اسناد منابع مختلف مانند مقالات  های داده گاهپای یا) متنی های داده اطلاعات قابل دسترس در پایگاه نیاز ا

 به موجود اطلاعات مقدار افزایش علت به متنی های داده پایگاه. اند شده ذخيره هستند؛ وب صفحات و ها ایميل ها، کتاب ،یخبری، مقالات علم

 گاهیبه صورت الکترونيکی و به فرم پا علمی های و کار  و سازمان کسب صنعت، در اطلاعات بيشتر امروزه. کنند می رشد سریع الکترونيکی فرم

ده نظارت ش یريادگیمدل  کیخودکار متن  بندی است. طبقه کاوی و مهمّ متن یاساس فیاز وظا یکیمتن  بندی دسته .اند ذخيره شده یمتن داده

 . آنها است اتیشده از اسناد بر اساس محتو فیتعر شياز پ های دسته یسند به برخ کیاختصاص  یاست و به معنا

 .متن کاویاسناد،   بندی دسته ،متون الکترونیکی -کلید واژه

 مقدمه -1

شد و  انی[ ب1دهه شصت] لیمتن ابتدا در اوا بندی مفهوم دستته

با استتتفاده از واژگان متمرک   یمجلات علم ستتازی هینما یبر رو

 دانش یکه دارا یاسناد و اطلاعات متن عیشد. با توجه به رشد سر

متن به صتتورت دودکار در  بندی هستتتند، طه ه یدیمهم و مف

و  یستتتازمانده یبرا یدیکل های از حوزه یکیحتا  حارتتتر به 

 شده است. لیتهد یمتن های داده تیریمد

 است. کاوی و مهمّ متن یساسا فیاز وظا یکیمتن  بندی دستته

نظارت شتده است و  یریادگیمد   کیدودکار متن  بندی طه ه

 فیتعر شیاز پ های دسته یسند به برد کیادتصاص  یبه معنا

 یآنها است که در آن هر سند م اتیشده از اسناد بر اساس محتو

قرار  ای دستتتته چیدر ه ای ک،یدر   ایدق ایدر چند دستتته  تواند

 کیتوسط  یهدف، اسناد ورود نیشتدن به ا لینا ی. که براردیگ

 که  یبند. بردلاف دوشهشوندیم فیتوص اتیمجموعه دصتوصت

مجموعه  کیبه  یبندشتامل آموز  بدون نظارت است، در دسته

استتتت. هدف  ازین یقهل یگذارهتا با برچستتت از داده یآموزشتتت

 یبرا قیمد  دق کی جادیو ا یورود های داده لیتحل ،یبنددسته

 است.  اتیدصوص نیهر دسته با استفاده از ا

 از جمله دسته یمختلف یکاربردها یدودکار متن برا بندی دسته

 یکیالکترون های ، نامه PDFدر فرمت  یدودکار اسناد علم بندی

کارآمد  یابیبه منظور باز ها تستتتای صتتتفحات و  بندی ، طه ه

 ،یپ شک صیسند، تشخ یابیباز یبرا  سازی هی[ و نما3اسناد و ]

 مفهوم زدایی استتناد، ابهام تیریمد ،یدهر های گروه لترکردنیف

 . [4]شود یسند استفاده م کیموروعات  صیکلمات با تشخ

 با فرمت قابل حمل یکیاستتناد الکترون ریتوجه به حضتتور فراگ با

PDF[5به عنوان اب ار ]و یو مطال  علم ها هینشتتر عیتوز یبرا ی 

به اطلاعات  عیسر یبه دستترس یعلم های ستازمان ازین نیهمچن

جهت استتتخرا   یکاربرد های توستتعه برنامه ،یاستتناد تمام متن

 است. یو ررور یاتیح اربسی ها قال  نیمتن از ا

علوم  نهیمستتت له در زم کیستتتند  بندی دستتتته ای بندی طه ه

 دیبن استت. عمل دسته وتریعلوم اطلاعات و علوم کامپ ،یکتابدار

( ینیماش ایدودکار ) ای( و یفکر ای) یممکن است به صورت دست

علوم  نهیاستتتناد عمدتار در زم یفکر بندی انجتام شتتتود. طه ته

اد دودکار اسن بندی که طه ه یدر حال شود یاستفاده م یکتابدار

 .شود یبه کارگرفته م وتریعمدتار در علم اطلاعات و علوم کامپ

 کاوی داده -2

 یادیاطلاعات ز یو فن یعلم های سازمانها و شرکت شتریامروزه ب

 دانش ها، داده نیرا در دود دارنتد که با استتتتخرا  و پرداز  ا

اهداف و  شتهردیدر جهت پ توان یکه م دآی یبه دستت م یدمفی

مختلف از جمله  های نهیمناس  در زم یها-یرگی میاتخاذ تصم

  متنی اسناد خودکار بندیطبقه  هایروشبررسی 
 2یلاجورد محمدررا دیس و  *1احسان ریحانی آرانی
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 کرد.  استفاده رهیو غ هیزمان، سرما نه،یه  تیریمد

 گارتر، داده یگروه فناور یاز ستتو توجه به پژوهش انجام گرفته با

 انیبرتر کشف دانش ب یرا ج ء پنج فناور یو هو  مصنوع کاوی

 یرو  برا نیبهتر کاوی گفت که داده توان ی[ و م6کرده انتد ]

قدرتمند و  های کیتکن کاوی داده رازی. هاست دانش نیکشتف ا

از مجموعه  داری یو معن دیکشتتتف اطلاعات مف یرا برا یموثرتر

کشف  یاز جوامع برا یاریکه در بس دهد یب رگ ارائه م های داده

 .شود یاستفاده م ی یآم-تیبه طور موف  یرفتار یالگوها

 یک رو  بستیار کاراست برای کشف اطلاعات از داده کاوی، داده

 کاوی، داده. شوند می نگهداری جداو  در که ای سادتیافته های

 و بندی گروه را ها داده سپس و استخرا   ها تراکنش از را الگوها

 می کاوی داده ی بوستتیله. کند می بندی آنها را دستتته تدرنهای

ا پر ر داده گاهپای که ای اقلام داده یانم روابطی وجود به پی توانیم

عدم وجود  کاوی داده مشتتتکل حا  عین در. بهریم انتد  کرده

عامیت در کاربرد آن استتت. بیشتتتر دانش ما اگر به صتتورت غیر 

یجیتا ، د های کتابخانه. اند دیجیتا  نهاشند، کاملار غیرسادتیافته

ادهار، کتابهای الکترونیکی، بسیاری از مدارک مالی، م الات علمی 

. سادتیافته نیستند شتود، یم افتیو ت ریهار هر چی ی که در و  

 به آنها مورد در را کاوی داده های آموزه توانیم ا نمیدر نتیجه م

 در استاستی رو  سته حا ، این با. کنیم استتفاده مستت یم طور

حجم وسیع از اطلاعات غیرسادتیافته وجود دارد که  این با مواجه

عهارتند از: بازیابی اطلاعات ، استتتتخرا  اطلاعات  و پرداز  زبان 

 . یعیطه

 کاوی متن -3

استخرا  اطلاعات و دانش نهفته  ندیبه فرآ یبه طور کل کاوی متن

اشاره دارد و به  افتهی سادت مهین ای افتهی سادت ریاز متون غ

استخرا  شده  های تیموجود نیروابط جال  ب یمنظور جستجو

 .گردد یاست  استفاده م

 یتفاوت که اب ارها نیبا ا باشد یم یبه داده کاو هیشه کاوی متن

 گاهیاز پا افتهی سادت یها داده یشده بر رو یطراح کاوی داده

 مجموعه داده یبر رو کاوی اما متن کنند، می کار ها داده های

ام اسناد تم ل،یمیمانند ا افتهیسادتار  مهین ایبدون سادتار  های

 . کند یکار م رهیو غ  HTMLو XML یها لیفا ،یکیمتن الکترون

ر، کردن )با ناظ بندی کردن، طه ه یابیباز ،کاوی متن یاصل هدف

استخرا   تیو در نها سازی ناظر( و دلاصه مهیبدون ناظر و ن

 .باشد یاطلاعات از متن م

 اسناد بندی دسته های روش -4

دودکار متن به طور  بندی در چند سا  گذشته، عمل طه ه

انجام   اتیتح  شتریمورد مطالعه قرار گرفته که در ب ای گسترده

 ،نی یب بندی طه ه لیاز قه نیماش یریادگی های شده از رو 

بردار  نی(، ماشKNN) هیهمسا نیکترین د K ،یرگی میدردت تصم

 بندی جهت طه ه رهیو غ Rocchio تمیها(، الگور SVM) هانیپشت

 .[7]شود یاسناد استفاده م

 (Naïve Bayes) نیزيب بندی دسته -4-1

 جهیاستنتا  است. در نت یاحتمالات برا هیبر پا یروش ،ی یرو  ب

 یاحتما  دارد. زمان ریم اد یادیدر مورد تعداد ز یبه دانش قهل ازین

 احتما  هستند که نیبه تخم ریدانش موجود نهاشد، ناگ  نیکه ا

احتما  مشکل است.  نیتخم یبرا نهیبه یا هیاغل  انتخا  فرر

ات و صف ها یژگیو نیب دیشد یدر صورت وجود وابستگ نیو همچن

. ابدی یاسناد کاهش م بندی موجود در سادتار اسناد  دقت دسته

 هلیبه وس نی یب بندی بههود طه ه یرا برا هایی [ رو 8در ]

[ 58[ در. است داده ارائه ها صفت انیم یجستجو در وابستگ

 یو نمونه بردار C4.5 های تمیرا بر اساس الگور ها یژگوی انتخا 

 Naïveرا براساس  یعمل دسته بند تیفیانجام داده است تا ک

Bayes درصد 11را تا  بندی تهدقت دس جیبههود بهخشد که نتا

 بندی که دقت طه ه دهد ی[  نشان م8داده است. م اله ] شیاف ا

برچس  همراه  یدارا یاز اسناد آموزش یبا تعداد کم تواند یمتن م

با  م اله نی. در اابدیاز اسناد بدون برچس  بههود  یادیبا م دار ز

از اسناد  رندهیادگی تمیالگور کی Naïve Bayesو  EM  یترک

شده و بدون برچس  ارائه داده و نشان داده است  گذاری برچس 

 بندی رده یتواند دطا یبدون برچس  م های که استفاده از داده

 درصد کاهش دهد. 31را تا 

 یاستفاده م ریکلاس سند از فرمو  ز نیتخم یرو  برا نیا در

 شود.

,P(Lc|t1 (1رابطه ) … . tni) =  
P(t1, … . tni|Lc)p(Lc)

P(t1, … . , tni)
 

موجود  های ها کلمهtiو  cنشان دهنده کلاس  Lcفرمو   نیدر ا

به   ارینکته قابل ذکر است که هر سند دق نیسند هستند. ا کیدر 
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 همه کلاس یبرا P(t_1,….,t_ni)کلاس تعلق دارد. از آنجا که  کی

احتما  را از فرمو   نیا توان یم شود، یدر نظر گرفته م مساوی ها

  Naïveاز فرض است لا   یسادگ ین برایبالا حذف نمود و همچن

 کیفرض احتما  ردداد کلمات در  نی. طهق اشود یاستفاده م

 .میدار یعنیاست.  گریکدیسند مست ل از 

 (2رابطه )
P(t1, … . tni|Lc) =  ∏ p(tj|Lc)

ni

j=1

 

 بر شباهت یمبتن های روش -4-2

 ریرو  غ کی( KNN) گانیهمسا نیکترین د K تمیالگور

 یاستفاده م ونیو رگرس بندی است که جهت طه ه کیپارامتر

 یکیرشد اسناد و صفحات الکترون لیبه دل ریاد های . در سا شود

 کاربر وجوی صفحات به پرس نتری در و  جهت استخرا  مناس 

 رو  رده در [.9]شود یرو  استفاده م نیآنها از ا یو رتهه بند

تا سند از مجموعه آموز  که  K ه،یهمسا نیکترین د K بندی

ا به شده( ر فیشهاهت تعر اریمع کیشهاهت )بر اساس  نیشتریب

 .شوند یآن سند انتخا  م گانیدارند به عنوان همسا یسند جار

 یریادگی تمیالگور ای  عیسر یریادگی تمیرو  را به عنوان الگور نیا

 نتری کیرا بر اساس ن د اءیکنند که اش یم یمعرف بر حالت یمهتن

 یسدیمحاسهه فاصله اقل قیدر مجموعه آموز  از طر یژگیو یفضا

مرحله آموز  ف ط  .کند یم بندی دسته ینوسیو شهاهت کس

مجموعه آموز   های و دسته ها یژگیبردار و سازی رهیشامل ذد

 که نشان دجدی بردار از ها فاصله ،یبند-است. در مرحله طه ه

شده  رهیذد یتمام بردارها یاست، برا یسند ورود کینده ده

 رشدهی. دسته تفسشوند ینمونه انتخا  م نیکترین د Kمحاسهه و 

اص گروه د کیکه به  ای ن طه نتری کی دسند بر اساس ن کیاز 

محاسهه  ی[. برا11] شود یم ینبی شیادتصاص داده شده  پ

 .شود ی( استفاده م3حداکثر فاصله شهاهت از رابطه )

)(maxarg),(),.( (3رابطه )
k

cjxyjx
KNNjx

idSim
kidy 




 

 یرگي ميدرخت تصم -4-3

را با سادتن  یمدارک آموزش یدست بندی طه ه میدردت تصم

 کیشده در قال   فینادرست دو  تعر ایدرست  وجوهای پرس

سادتار دردت  کی[. در 11] کند یم یبازساز یسادتار دردت

 دهنده دسته متناظر با سند و شاده نشان-برگ نشان م،یتصم

دسته داص است.  کیاست که مربوط به  هایی یژگوی دهنده

 .دهد یرا نشان م میدردت تصم کی( سادتار 1شکل )

 

 
 [11] میاز دردت تصم ینمونه ا: 1شکل 

غلهه  و میت س یاز استراتژ یرگی میتصم های سادتن دردت یبرا

 ییمجموعه آموز  به دسته ها کی. در واقع شود یاستفاده م

 با اسناد برچس  Mمجموعه آموز   کی ی. براشوند یم میت س

مجموعه آموز   بندی میت س یبرا tiکلمه  دیشده با گذاری

 Information اریاز مع توان یم tiانتخا  کلمه  یانتخا  شود. برا

Gain  [. سپس 72استفاده کرد] یانتروپ ایوM  بر اساس کلمهti 

+  Mi رمجموعهیشود. ز-یم میت س رمجموعهیانتخا  شده به دو ز

شامل  -Miمجموعه  ریهستند و ز tiاست که شامل  یشامل اسناد

+  Mi یبرا ندیفرآ نی. همستنی ها در آن tiاست که کلمه  یاسناد

که  یتا زمان ابدی یآن در ادامه م نکاریو ا شود یم رتکرا -Miو 

کلاس )مثلار  کیمتعلق به  رمجموعهیز کیهمه اسناد موجود در 

صورت برچس  آن گره   نی( شوند که در اLcهمه متعلق به کلاس 

 یرگ مبه ب لیو آن نود تهد شود یبرابر با کلاس متناظر با اسناد م

ادامه  یتا زمان ندیفرآ نکهیا ایو  شود ینم میآن ت س گریو د گردد

جود و ها رمجموعهیز بندی میت س یبرا یکلمه گریکه د ابدی یم

 شود یآن گذاشته م یبررو یبرچسه نصورتینداشته باشد که در ا

 نیق اطه نیاسناد آن بخش، آن برچس  را دارند. بنابرا تیکه اکثر

 تندسه ها کلاس با متناظر ها که برگ نیدردت از قوان کی ندیفرآ

 میکه بتواند دردت تصم یتمیالگور کی جادیا .دآی می به دست 

است.  یررور اریکم بسازد  بس یزمان یدگیچیرا با دقت بالا و با پ

بر  که عیسر میدردت تصم یریادگی تمیالگور کی[ 12در م اله ]

 متیالگور نی. اکند یاست  ارائه م یاساس فرض است لا  شرط
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مجموعه  ندازها mاست، که در آن  O (m.n) یزمان یدگیچیپ یدارا

رو   نی. در اهاست یژگیتعداد و nو  یآموزش یها-داده

 میدردت تصم یریادگی تمیاز الگور O(m.n2) یزمان یدگیچیپ

 یبههود م O (n)تنها  یاراف یفضا شیرا با اف ا C4.5استاندارد 

 .بخشد

 بانيبردار پشت نيماش -4-4

ت که نظارت شده اس یریادگی تمیالگور کی هانیبردار پشت نیماش

 ها تمیدسته الگور نی. هدف اشود یاستفاده م بندی طه ه یبرا

 ،بندی دوشه قیاز طر دهیچیپ یالگوها  کردنیو متما صیتشخ

 زا استفاده. هاست ه در داد یو پاکساز  گذاری رتهه ،بندی دسته

[ 13متن توسط ] بندی طه ه یبرا هانیبردار پشت نیماش  رو

 است که ینریبا یدط بندی طه ه کیرو   نیشد. ا شنهادیپ

. دکن یجدا م یرا از مجموعه داده آموزش یمثهت و منف های نمونه

کنند که در آن مجموعه  یاستفاده م هیپنج لا یاز رو  ها یبرد

شوند. با  یم یدوم و چهارم کد گذار هیلا یدر واحد ها یفاز یها

 لیتهد هیسه لا یمعمار کیتوان به  یمد  ها را م نیحا ، ا نیا

 که نمونه ای تا ابرصفحه کند یم سعی ها داده یجداسازدر  کرد.

 یجداساز نیجدا کند. ا یمنف های مثهت را داراست از نمونه های

 نیب هیحاصل کند که حاش نانیباشد که اطم یطور دیبا

 گرید یبه عهارت ایحداکثر است  ینمونه مثهت و منف نیکترین د

داشته  یشتریب نانیاطم هیکه حاش کند یرا انتخا  م یدط

 [.13باشد]

SVM کلاس مثهت   کیف ط دو کلاس را جدا کند:  تواند یمL1 

 y)که با  L2   یشود( و کلاس منف-ینشان داده م y = +1)توسط 

 (. شود ینشان داده م 1- =

فاصله از  ممیبا ماک  SVMکه توسط  هایی ( ابرصفحه2)شکل

شان سادته شده است  را ن یمثهت و منف های کلاس های نمونه

 .دهد یم

 

 یمثهت و منف های کلاس های فاصله از نمونه ممیبا ماک  هایی ابرصفحه: 2شکل 

 [13]سادته شده 

 یبردار یمدل فضا -4-5

 کیسند در  شینما یرو  معمو  برا کی یبردار یمد  فضا

از  یکارآمد مجموعه ب رگ  یمد  قادر به آنال نیدسته است. ا

اطلاعات و  یابیباز یرو  در ابتدا برا نی[. ا14سندها است]

 از رو  بردی در اکنون شده بود اما هم یکردن  معرف ندکسیا

مد ، هر سند  نی. در اشود یاز آن استفاده م  ین کاوی متن های

 یبعد m ی( در فضاt1, t2, …, tnبردار از کلمات ) کیبه صورت 

 diاست که در متن سند  ای کلمه  ti. که هر شود یداده م شینما

همراه است که معمولار  یاز کلمات با وزن کی. هر شود یظاهر م

به  d. سند باشند یشه کلمات میر ایعهارت ساده  کیکلمات  نیا

 xiکه هر  شود یداده م شینما d =(x1, x2,……xn)صورت 

شهاهت را بر  نجای. در ادهد ینشان م dرا در سند  iکلمه  تیاهم

. هر چه بردارها بهم مکنی یم نییبردارها تع نیاساس فاصله ب

شهاهت بر  نی. که اشوند یدر نظر گرفته م تر هیباشند شه کترین د

 فیرتع ینوسیشهاهت کس ای یرر  بردار ایدو بردار  هیزاو اساس

که  یعهارت بول کیبا  یبه سادگ تواند ی. وزن هر کلمه مشود یم

عدم وجود کلمه در سند است  نشان داده  ای وجود دهنده نشان

 کیتوسط  تواند یم ایتعداد وقوع کلمه در سند باشد و  ایشود و 

شنادته شده است  محاسهه  یکه به دوب TFIDFفرمو  مانند 

 nسند با  Dاز مجموعه  dبردار کلمات سند  ن،یبنابرا[. 14شود ]

 .شود ی( نشان داده م4کلمه مج ا به صورت رابطه )

 (4طه )راب
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  Rocchio تمیالگور -4-6

توسعه داده شده  یبردار یمد  فضا لهیبوس Rocchio تمیالگور

 یابیاطلاعات جهت باز لترکردنیف ایسند و  یابیریمس یاست و برا

بر  یاطلاعات تعامل یابیباز یرو  برا نی.  اشود یاسناد استفاده م

کاربران با استفاده از بازدورد مرتهط   جوی و پرس شیاساس پالا

 و شده مرتهط با پرس یابیدهد که اسناد باز انشد که نش یطراح

است که  نیبر ا تمیالگور نی[. فرض ا15] رید ایکاربر است  جوی

 ذاریگ علامت رمرتهطیغ ایبه صورت مرتهط و  دیبا یاسناد آموزش
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سناد مرتهط و حداکثر شهاهت را با ا دبای وجو شوند. بردار پرس

ز ا یبه بردار. باشدداشته  رمرتهطیحداقل شهاهت را با اسناد غ

 یداص هستند وزن مثهت داده م ای اسناد که متعلق به دسته

 ی. بردارهاشود یداده م یوزن منف مانده یو به بردار اسناد باق شود،

 جهیت. درنسازند یدسته را م نیاز ا هیبردار اول ،یبا وزن مثهت و منف

 یمثهت و بردارها های سند از نمونه یبردارها  یبا ترک یریادگی

 اصل .دآی یکلاس به دست م کی یبرا یمنف های از نمونه دسن

 طه ه یاست که برا نیا Rocchio تمیبا الگور بندی کار طه ه

ن است به آ کیکه ن طه ن د یمرک  ث ل کین طه، ابتدا  کی بندی

نط ه م نیو پس از آن ن طه را به ا کند یم نییمنط ه تع کی یبرا

استفاده از تنها مرک  ث ل Rocchio  تمیالگور  ی. عدهد ینسهت م

وسط ت یسخت و به راحت میرو  ت س نیامرز است که  نییتع یبرا

 یم نییرا پا بندی و دقت طه ه ردگی یقرار م ریتحت تاث  یداده نو

 یرا برا ای از حد ساده شیب یدط  یاز ترک تمیالگور نیاآورد. 

آسان  تمیالگور نیا سازی ادهی. پکند یاسناد استفاده م بندی طه ه

است که از  عیسر ای رندهیادگیاست و در محاسهات کارآمد و 

را  دیبن اما دقت طه ه کند یبازدورد مرتهط استفاده م سمیمکان

 کند. یکم م

 یکننده انجمن یدسته بند -4-7

که کاو   یدیجد های رو  ،کاوی داده نهیدر زم ریمطالعات اد

ت ارائه شده اس بندی دسته یبرا رند،گی یرا بکار م یقانون انجمن

 ییالادقت ب یانجمن کننده بندی رو  طه ه نای اند که ثابت کرده

 اهگیاسکن پا تمیالگور نیا یاصل دهی[. ا16دارند ] بندی در دسته

-Kبا  یمجموعه ا کیروابط در  یوجستج یبرا یتراکنش داده

 داده جهت سادتن طه ه گاهیموجود در پا های تمیآ انیماز تمیآ

 ( مراحل سادتن رده3است. شکل ) یمتن انجمن کننده بندی

 .دده ینشان م یمتن را بر اساس قانون انجمن بندی

 

 
 [16] یمتن بر اساس قانون انجمن بندی مراحل سادت رده: 3شکل 

 پرداز  شیمرحله پ یمجموعه اسناد آموزش آوری پس از جمع

ه اسناد ب یبر رو یانجمن تمیالگور ی. در مرحله بعدشود یانجام م

. شود یم دیتول یانجمن نیقوان یادیکه م دار ز شود یکار گرفته م

 اطلاعات یشده حاو دیتول نیاز قوان یادیمرحله م دار ز نیکه در ا

را  و دقت کنند یرا گمراه م بندی ه ههستند که روند ط معنا یب

 یم شیرا اف ا بندی زمان طه ه گریو از طرف د آورند یم نییپا

 جهیاست در نت نیاز قوان ای به هرس مجموعه ازین نی. بنابرادهند

 ی دهنده که نشان شوند یانتخا  م ینیپس از مرحله هرس، قوان

دارند  یسع  ین [17م اله]اسناد هستند که در  یواقع بندی طه ه

و  دیرا تول یانجمن نیوانمجموعه ق یکه از مجموعه اسناد آموزش

ته دس معنا، یب نیهرس قوان قیاز طر نیقوان نیبا استخرا  بهتر

مجموعه  کی[ 18را مشخص کنند. در م اله ] یهر اسناد تست

استخرا  کرده است و  یانجمن نیاز اسناد را با کمک قوان یژگیو

ستنتا  ا های یژگیو نیا یرا بر رو نی یکننده ب بندی سپس طه ه

 به کاربرده است. یینها بندی شده جهت بههود دسته

 نتيجه گيری -5

 بندی شد در چند سا  گذشته، عمل طه ه انیهمانطور که ب

مورد مطالعه قرار گرفته که در  ای دودکار متن به طور گسترده

 لیاز قه نیماش یریادگی های انجام شده از رو   اتیتح  شتریب

 هیهمسا نیکترین د K ،یرگی میدردت تصم ن،ی یب بندی طه ه

(KNNماش ،)هانیبردار پشت نی (SVM  مد ،)یبردار یفضا 

(VSMالگور ،)تمی Rocchioرهیو غ یانجمن نیقوان های تمی، الگور 

 دردت انیم نی. که از اگردد یاسناد استفاده م بندی جهت طه ه
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 هاریهم در متغ رپذی اسیم  نیو همچن عیسر یرگی میتصم های

مجموعه آموز  هستند. و در اکتشاف بهتر دسته   یو هم در سا

 :کنندیکمک م ریز های رو  به ها داده

نوع  کیآن به  لیها توسط تهدداده اریکاهش حجم بس -1

 کیکند و آن را حفظ  یو اساس یذات اتدصوصی که تر فشرده

 .کند یمرا فراهم  قیدلاصه دق

 یبه دوب های ها شامل دستهداده ایکه آ کندیکشف م -2

 کی متن در بتوانند ها که دسته یهستند، بطور ایجدا شده از اش

 شوند. ریتفس یبطور با معن ی یح  یت ور

 کهیبطور کندیدردت نگاشت م کی شکل به را ها داده -3

 دیولت شهری به هابرگ از گرد بتوانند با ع   ینبی شیپ ریم اد

 رسپ ایداده  کی یبرا جینتا ینیب شیشوند. که ممکن است پ

  استفاده شود. دیجد وجوی
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