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  مقدمه .1
هـا در پـنج گـروه     سـتم ین سیا. جاد شده استیا ياریبس يها ستمیپردازش اطالعات، س ي نهیدر زم

 :[1]د شون می بندي دستهعمده، 

  ١یتیریاطالعات مد يها ستمیس .1
 ٢هاگاه دادهیت پایریمد يها ستمیس .2

 ٣اری میتصم يها ستمیس .3

 ٤پرسش و پاسخ يها ستمیس .4

  ٥اطالعات یابیباز يها ستمیس .5
 "اطالعـات  یابیـ باز"از  یتواننـد خـود بخشـ    یم 4و  3گر موارد ید یه با نگرشکرد کر کد ذیالبته با
  .باشد یاطالعات م یابین نوشتار منظور از پردازش اطالعات، بازیه در سراسر اکرد کر کد ذیبا. باشند
 يکاربرد يها نهیامروز و چند مثال از زم يایمتون در دن يبند دسته ين فصل مقدمات الزم برایدر ا

گـر  یمتـون و د  یمراتب سلسله يبندسه با دستهیمتون در مقا يبنددسته مسأله. آن آورده شده است
  .ز مورد بحث قرار گرفته استین یمسائل کل

   

  بندي متون و اهمیت آن هاي طبقه سیستم .1-1
اطالعـات شـناخته    یابیـ باز یتحت عنـوان کلـ  (متون  يبر محتوا یت مبتنیریر مدیسال اخ 10در 

 یتـ ی، از اهمیتـال یجیتن متـون بـه شـکل د   ع و در دسـترس قـرار گـرف   یرشد سر به علت) شوند یم

                                                 
١ Management Information Systems 

٢ Database Systems 

٣ Decision Support Systems 

٤ Question-Answering System 
٥ Information Retrival 
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 يگـذار  بـه عمـل برچسـب   ) متـون  يبنـد  کـالس (متـون   يبند دسته. دوچندان برخوردار شده است
هم . ن موارد استیاز ا یکین شده، ییش تعیک مجموعه از پی يبر مبنا یعیطب زبانمتون  یموضوع

نامه کنترل  ک لغتی يمتون بر مبنا يگذار ها از شاخص نهیاز زم ياریمتون در بس يبند اکنون دسته
 يهـا  د کاتـالوگ یـ ، تول٢از کلمـه  یـی زدا د خودکـار فـراداده، ابهـام   یـ لتر کردن متـون، تول یتا ف ١شده

ع یا توزیمستندات  یاز به سازماندهیکه ن يدر هر کاربرد یکل به طور، و ٣یاز منابع وب یمراتب سلسله
  . از مستندات مد نظر باشد، کاربرد دارد یخاص یقیو تطب یانتخاب

از  یول [2]قرار گرفته است يارین سو مورد مطالعه بسیبه ا يالدیم 1960از دهه  مسألهن یاگرچه ا
بـدل   يک مبحـث جـد  یـ ، آن را بـه  افزاري سختو  افزاري نرم يها شرفتیبه بعد به لطف پ 90دهه 

ن یاز قـوان  يا مجموعـه (دانـش   یمتون از مهندسـ  يبند دسته يها ستمیقت، سیدر حق. نموده است
در ) یقاتیتحق يها نهیبه خصوص در زم( يآمار يها به سمت مدل) شده توسط فرد خبره يگردآور

، یکل یک پروسه استنتاجین، با استفاده از یماش يریادگیها  کیدر تکن [3]. حال حرکت بوده است
 يبنـد  ش دسـته یمستندات از پ ي ک مجموعهیاز  يریادگیبندها با استفاده از  خودکار دسته به طور

به دانش  يازیبندها ن ساختن دسته يکه برا جا آناز . سازند یمورد نظر را م ي شده، مشخصات دسته
سه در مقابـل دقـت   یک دقت قابل مقایافت، ین رهیا ياینه ندارد، مزایا افراد خبره آن زمی یمهندس

بـه  متـون   يبنـد  دسـته . باشـد  یم ینه انسانیتوجه در هز آمده از فرد خبره، و کاهش قابل به دست
  [4]: ز با خود به همراه داردیل را نیب ذیاد، معایز ي نهیو هز يبر عالوه بر زمان یدست صورت
، یپزشـک  يهـا  ماننـد بانـک  (از به دانش افراد خبره دارد یخاص ن یتخصص يها نهیزم يبرا .۱

  )یحقوق يها بانک
ر یار خطـا پـذ  یباشد، بس یبر دانش و تجربه فرد م یمبتن یدست يگذار که برچسب جا آناز  .۲

 .است

سـتم  یس(ناسـازگار باشـد    یتواند متفاوت و حتـ  یم يگذار م دو فرد خبره در برچسبیتصم .۳
  [5]) دارد یدرون يناسازگار

                                                 
١ Controlled Dictionary  
٢ Word Sense Disambiguation 

٣ Population Of Hierarchical Catalogues Of Web Resources 
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اطالعـات مطـرح    یابین و بازیماش يریادگیمتون در تقاطع  يبند امروزه بنابر آنچه گفته شد، دسته
چـون اسـتخراج اطالعـات و دانـش از      یبا مسائل مسألهن یاز مشخصات ا يتعداد چنین هم. باشد یم

 ها آنق یف دقیدر ارتباط با مرز و تعر این حالبا  .[6][7] باشد یمشترك م ١متون يکاو متون، و داده
از متـون و   يادیـ ل مقـدار ز یـ که با تحل یفیدر وظا "متون يکاو داده". باشد یکماکان مورد بحث م

تنهـا بـا اسـتفاده از اطالعـات     (اطالعـات   یکند تا به استخراج احتمال یم یفتن کاربرد الگوها، سعای
بر طبـق  . روز افزون مورد استفاده قرار گرفته شده است به طور مسألهن یامروزه، ا. بپردازد) یاحتمال

متـون   يبند دستهم یمفاه. باشد یمتون م يکاو داده يها از نمود یکیمتون  يبند دگاه، دستهین دیا
ن یا. م عمدتاً پراکنده بوده استین مفاهیبرخوردار گشته است، اما ا یقیات عمیک ادبیهم اکنون از 

شـده   انجام يها یبا توجه به بررس .[8][9] ل مورد بحث قرار گرفته استیدر دو مقاله به تفض مسأله
خاص مشاهده نشـده و تنهـا    به طورمتون  يبند در مورد دسته ین گزارش، کتاب مشخصیتا زمان ا
گاه  د متذکر شد، گهیبا. اند پرداخته مسألهن یبه ا [11]تاب ک 3و  2و فصل  [10]تاب ک 16در فصل 

مورد نظر  جا اینرد که با آنچه در یگ یمورد استفاده قرار م ییها در مقاله "خودکار متون يبند دسته"
ف شده، یش تعریاز پ يها خودکار متون به دستهن یتع -1ک طرف یاز . باشد یاست کامالً متفاوت م

 -3ا یـ ) [12]مثـال   يبـرا (ها  از دسته يا ص خودکار مجموعهیتشخ -2مد نظر است تا جا اینکه در 
کـه   ) [13]مثـال   يبـرا (آن  يمتـون بـر مبنـا    يبندها و گروه از دسته يا ص خودکار مجموعهیتشخ

 يهـا  قرار دادن متـون در گـروه   يکه برا يهر کار -4ا یشود،  یده میمتون نام ٢يبند معموالً خوشه
   .قابل گسترش است [10] باشد یخاص

  

  متون بندي دسته يکاربردها .1-2
لتـر  ی، ف[14]ک پاسـخ بـه سـواالت    یـ اتومات يها ستمیس: توان به  یمتون م يبند دسته ياز کاربردها

گـر  یص عنوان و دیتشخارزش، یب یکیالکترون يها ها، نامهت دادهیص موضوعیکردن اطالعات، تشخ
  .[15]مرتبط اشاره نمود يها نهیزم

                                                 
١ Text mining 

٢ Clustering 
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  یفارس زباني  زمینهتها در یفعال .1-3
متـون   يبنـد  خوشـه  يبـرا  یقیشده توسط نگارنده، اگرچه تاکنون تحق انجام يها یباتوجه به بررس

ـ . صورت گرفته اسـت  ]18[ ی، رفع ابهام از کلمات فارس]17[ ی، گرامر محاسبات]16[ یفارس از  یول
شـده   انجـام ) یسـ یانگل زبـان باالخص ( ها زبانگر ید يبرا یقاتیمتون، اگرچه تحق يبند منظر دسته

  .ن نوشتار مشاهده نشده استیل ایمکتا ت یفارس زبان يمتون برا بندي دستهاما . است
 

  ها تعریف .1-4
  

  گنج واژه .1- 1-4
نه بر حسـب الفبـا، بلکـه بـر حسـب       زبان يها ها و عبارت م و مرتب کردن واژهیتنظ ١واژه گنج
  ٢.م با فرهنگ لغات متفاوت استیفرهنگ مفاه. کنند یان میکه ب یمیمفاه

  

  یزباني  پیکره .2- 1-4
را به تـوان بـا اسـتفاده از آن     زبان يها یژگیکه و زبانک یاز نوشتار در  يا مجموعه ٣ي زبانی پیکره
  .نمود ییبازنما

 

  واژگان .3- 1-4

                                                 
١ Thesaurus 

 .563. ، ص1384انتشارات رهنما، بهار  "شناسی کاربردي فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبان"چگنی، ابراهیم  2

٣ Corpus  
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ز شـامل  یـ د واژه را نین تولیاوقات قوان یه در بعضکه مشتقات آن یلکاز لغات و  يا مجموعه ١واژگان
  .شود یم

  ي آموزشی مجموعه .4- 1-4
  .گردند یاستفاده م ٢با ناظر يها تمیآموزش الگور يکه برا یمجموعه اطالعات

  

 ي آزمایشی مجموعه .5- 1-4
  .گردند یا بدون ناظر استفاده میبا ناظر و  يها تمیش الگوریآزما يکه برا یمجموعه اطالعات 

  

 ارزش یکلمات ب .6- 1-4
  .ندارند يبند از نقطه نظر دسته یا مفهومیو  ییچ گونه ارزش معنایکه ه یکلمات

  

 عبارت .7- 1-4
 "سازمان"مثال  يبرا. کند یرا منتقل م یمفهوم خاص ها آناز  یب مشخصیا چند کلمه که ترکیدو 
  ."سازمان ملل"گر یو از طرف د "ملل"+ 
  

 يدیکلمه کل .8- 1-4
 یا عبارات به نوعین کلمات یا. گردد يگذار سیآن اند يتواند بر مبنا یک متن میکه  یکلمات خاص

  .کنند یم بندي دستهمتن را 

                                                 
١ Lexicon 

٢ Supervised Learning 
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  متون يبند دسته .2
  

  متون يبند ف دستهیتعر .2-1
بـه  م یداشته باشـ  D = {(d1, y1), . . . , (di, yi), . . . , (dn, yn)}از متون  يا که مجموعه یدر صورت

کلمه  wi,kن مجموعه باشد، یام اiمتن  di = [wi,1, . . . , wi,k, . . ., wi,|di|]تعداد متون و  n طوري که
k ام متنi ام باشد وyi یعنی(که متن به آن متعلق است يا به دسته yi∈C  طوري کهبه به C={c1, 

c2, …, c|C|} هـدف در  . اشـاره کنـد  ) سـتم باشـد  یف شـده در س یـ ش تعریاز پـ  يها مجموعه دسته
 بـه صـورت  ا یـ . باشـد  yi = f(di)کـه   ياست به نحـو  f يا ک تابع رابطهیمتون، استنتاج  يبند دسته
 D جـایی کـه  ، در dj, ci>∈D*C>هر جفت  يبرا ١یک مقدار بولین ییمتون تع يبند تر دسته کامل

کنـد   ین مـ ییتع Tمقدار . باشد ین شده مییش تعیاز پ يها مجموعه دسته Cاز متون و  يا مجموعه
هدف در . دهد یرا نشام م ciبه  djز عدم تعلق متن ین Fمتعلق است و مقدار  ciبه دسته  djکه متن 

  :شود یبه بعد فرض م جا ایناز . باشد یم Φ:D*Cà{T, F}ن تابع یآوردن تخم به دست جا این
ا یـ  یـی بـه لحـاظ اجرا  (یچ دانـش اضـاف  یک هستند و هـ یسمبول يها ها تنها برچسب دسته -

  .همراه ندارندبا خود به ) یفیتعر
موجـود  ) یاز منبـع خـارج   يبنـد  که به منظور دسته یمثال اطالعات يبرا( ٢رونیدانش از ب -

به که از خود متن  یدانش( ٣دانش از دروند تنها بر اساس یبا یم يبند ن دستهیبنابرا. نباشد
در  خ انتشاریسنده، تاریگر همچون نویگر اطالعات دیبه عبارت د. ردیگ انجام) دیآ یم دست

 .دسترس نباشد

نـه  یزم يبـوده و بـرا   یم کرد کامالً کلـ یبحث خواه ها آنمتون که ما در مورد  يبند دسته يمتدها
 یدهد ول یش میرا افزا يبند دسته يها نهیها اگرچه هز ش فرضین پیقت ایدر حق. باشد ینم یخاص

                                                 
١ Boolean 

٢ Exogenous Knowledge 

٣ Endogenous Knowledge 
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دانـش از   يبر مبنـا  يبند دسته .[19][20] است يمتون اجبار يبند ات دستهیبودن عمل یقانون يبرا
 . شود یم يبند اش دستهییک متن تنها بر اساس اطالعات معنای یعنیدرون 

  

  یدر مقابل چند برچسب یتک برچسب يبند دسته .2-2
 يبرا. متون در نظر گرفته شود يبند دسته مسأله يبرا یممکن است بسته به کاربرد، شروط متفاوت

از  تر کما ی kاز  تر بیشا ی kقاً یدق(دسته  kح یعدد صحک ی يبرا هاdjهر کدام از نمونه، ممکن است 
k (يها از مجموعه دسته C ک یـ که هر متن تنها به  یمتون از حالت يبند دسته مسأله. متعلق باشد

کـه بـه    یتـا وقتـ  ) ندارنـد  یپوشان همگر یکدیها با  دسته( یبرچسب دسته متعلق است، اصطالحاً تک
) دارنـد  یپوشـان  همها  دسته( یبرچسب متلق باشند که اصطالحاً چند) |C|تا  0از (ها  از دسته يتعداد

 ییدودو يبند ، دستهیبرچسب تک يبند دسته يک روش خاص برای. گردند یف میشود، تعر یگفته م
  .متعلق باشد ci¯ا ی ciد به دسته یبا dj∈Dاست که 

 يتوانـد بـرا   یاسـت مـ   ییدود يبند دسته يکه برا یتمیکه هر الگور جا آن، از یکیاز نقطه نظر تئور
. تـر اسـت   یعموم یاز حالت چند برچسب ییبرده شود، حالت دودو به کار یچند برچسب يبند دسته

 یبرچسـب  تـک  مسـأله  |C|بـه   {|c1, c2, …, c|C} یبرچسـب  چند يبند دسته مسألهاست تا  یتنها کاف
 مسـأله ن یـ اگرچـه ا . شـود ل یتبـد  |i = 1, 2, …, |Cکـه   {ci, ¯ci} ییدودو يبندها مستقل از دسته

 Φ(dj, c')گـر  یبعبـارت د . گر باشـند یکـد یها مستقل از  ، دسته"cو  'cهر  ين است که برایازمند این
جـه گرفـت   یتوان نت یه نمکد توجه داشت یبا یاز طرف. نداشته باشد و بلعکس Φ(dj, c")با  یارتباط

 یبرچسب تک يبند دسته يتوان برا یباشد را نم یم یچند برچسب يبند دسته يکه برا یتمیکه الگور
د یبند با دسته -1، يبند دسته يبرا djک متن داده شده  ی يقت، برایدر حق. استفاده کرد ییا دودوی

کند،  یمناسب را انتخاب م يها د چگونه دستهیکند که شا يبند دسته، دسته (k>1)بتواند متن را به 
د چگونـه  ید که شایچکدام از دسته اعمال ننمایه د بتواند متن را بهیبند با دسته -2. مشخص نباشد

  .کند، مشخص نباشد یدا میر مناسب را پیغ يها دسته
 يبنـد  د، منظـور دسـته  یـ ح ذکر نگردیصر به طورکه  ین نوشتار تا وقتیه در ادامه اکر نمود کد ذیبا

  :باشد از جمله ین امر میا يبرا يادیل زیدال. باشد یم ییدودو
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متون،  يبند مهم دسته يراکه کاربردهایز. باشد یار مهم میخود بس يبه خود ییحالت دودو -
ک خبر در ارتبـاط بـا   ین متن، یا ایمثال آ يبرا(باشد  ین دسته میلتر کردن جزو ایشامل ف

ن خبـر  یدهند ا یکه نشان م ییها یژگیمتون تعداد و يبند در دسته .!)ا نه؟یاست  یقیموس
سـت  ین یقیدهند در ارتباط بـا موسـ   یکه نشان م ییهایژگیاست از و یقیدر ارتباط با موس

هست از تعـداد   یقیدهند متن مربوط به موس یکه نشان م یاتیتعداد خصوص( است تر بیش
  .)است تر بیشست، ین یقیدهند متن مربوط به موس یکه نشان م یاتیخصوص

 يآن بـرا  ییاسـت، کـه بازنمـا    یچند برچسـب  مسألههمانند حل  ییحالت دود مسألهحل  -
 يخودکـار بـرا   يگذار شامل شاخص. (ت استیار حائز اهمیمتون بس يبند دسته يکاربردها

 )ییدودو يها ستمیس

 .کرد یابیارز ییتوان در بستر دودو یمتون را م يها يبند اغلب دسته -

تـک   يبنـد  دسته يتنها حالت خاص متد موجود برا ییدودو يبند دسته يها کیاغلب تکن -
 .تر است ساده ها آنح یباشند که توض یم یبرچسب

 |C|شـامل   C = {c1, c2, …, c|C|}تحـت   يبنـد  دسته مسألهنست که یمنظور ا جا اینت، در یدر نها
دسـته   يبند برا ک دستهی. است |i = 1, 2, …, |Cشود، که  یده مید ci يبند مستقل از دسته مسأله

ci ،Φi:Dà{T, F} باشد یم.  
  

ـ  یمتون مبتن يبند دسته .2-3  یبر دسته در مقابل مبتن
  بر متن

د یـ را که با ci∈Cد تمام ی، ما باdj∈D يبرا. ها وجود دارد بند استفاده از دسته يدو روش متفاوت برا
م یابیـ را ب dj∈Dد یبا ci∈C يگر برای؛ از طرف د)١بر متن یمبتن يبند دسته( میابیانتخاب شوند را ب

اسـت تـا    یبه لحاظ فلسف تر بیشن اختالف یا). ٢بر دسته یمبتن يبند دسته( آن باشند ءد جزیکه با

                                                 
١ Document-Pivoted Categorization(DPC) 

٢ Category-Pivoted Categorization(CPC) 
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ت یاهم مسألهن یاز ابتدا موجود نباشند، ا Dو  C يها که ممکن است مجموعه جا آن، اما از یمفهوم
شـود، ممکـن اسـت     یبندها انتخاب مـ  ساختن دسته يکه برا يبسته به متد چنین هم. کند یدا میپ
. ها در طول زمان عرضـه شـوند   مناسب است که متن یزمان DPC. ر نباشدین دو امکان پذیاز ا یکی
  :مناسب است که یزمان CPCدر مقابل ) یکیالکترون يها لتر کردن پستیمثال در ف يبرا(
توسـط   کـه قـبالً   C = {c1, c2, …, c|C|}موجـود   يها به مجموعه دسته c|C|+1د یک دسته جدی -1

  . اضافه شود شده بودند، يبند دسته Cاز متون تحت  يتعداد
کـه   جـا  آناز  .)[21]مثـال   يبـرا (دارنـد   c|C|+1تحت  يبند دسته يبرا ياز به بازنگرین متون نیا -2

 چنـین  هـم . ردیـ گ یمورد استفاده قرار مـ  یش از دومیب یتر است، اول متداول CPCاز  DPCط یشرا
مثـال روش حـد    يبرا(. باشد ین دو قابل اعمال میاز ا یکی يمشخص تنها برا يها کیاز تکن یبعض

  .ک قانونیاست تا  ک استثنای مسألهن یا) قابل اعمال است CPC يتنها برا ١آستانه متناسب
  

  يرتبه ا يبند در مقابل دسته یقطع يبند دسته .2-4
باشـد،   یم <dj, ci>هر جفت  يبرا Fا ی Tم یازمند تصمیمتون ن يبند ستم دستهیک سیکه  جا آناز 

  .ردیصورت پذ يبند رتبه به صورتد یبا یم يریگ میط تصمیاز شرا یه در بعضک یدر حال
 ,… ,C = {c1, c2 يهـا  دسـته  یدهـ  استفاده از رتبـه  ییستم با توانایک سی، dj∈D يمثال برا يبرا

c|C|} با  ها آنن تناسب یتخم يبر مبناdj هـا  آنچکـدام  یه يبـر رو  یم قطعـ یتصم هیچ گونه، بدون 
 يبـه جـا   ستیل يرا به باال) ها ا دستهی(تواند انتخاب دسته  یفرد خبره م جا آناز . عمل کند را دارد

او  یینها يریم گیتصم يبرا یکمک بزرگ يا شده داده ست رتبهین لیک چنیست محدود کند، یکل ل
را  Dساده متـون در   یده رتبه ییستم توانای، سci∈C يگر برایاز طرف د. باشد یم يبند دسته يبرا

بـاال   ي است فرد خبره متون ِ با رتبه ی، کافciتحت  يبند دسته يبرا یعنیدارد؛  ciتناسب  يبر مبنا
متـون بـا    يبند ن دو، دستهیاوقات اصطالحاً به ا یبعض. ش کند یکل متون مجموعه آزما يبه جا را

  .[22]شود  یگفته م ١متون یده متون با رتبه يبند و دسته ٢دسته یده رتبه

                                                 
١ Proportional Thresholding Method 

٢ Category-Ranking Text Categorization 
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 یمحسوسـ  به طـور ستم فرد خبره یک سیستم کامالً خودکار از یک سیخاص که اثر  يدر کاربردها
 مسألهن یا .باشند ید میار مفیک بسیمه اتوماتیو ن [23]یتقابل يبند دسته يها ستمیتر است، س نییپا

کـه متـون    یوقت. 2ا ین است ییپا ٢ي آموزشی مجموعهت یفیک. 1گردد که  یان مینما تر بیش یزمان
  . نکنند ییشود بازنما یستم وارد میده نشده را که بعداً به سیمتون د یبخوب یآموزش

د ذکـر  یـ با. اسـت  ٣یقطع يبند دسته يها تمید، منظور الگوریتم ذکر نگردیجا نوع الگور در ادامه هر
ز یمتون ن ٤يا رتبه يبند دسته يتوانند برا یشوند بالقوه م یکه بحث م ییها تمیالگور تر بیشکرد که 

  .روند به کار
   

                                                 
١ Document-Ranking Text Categorization 

٢ Training Set 
٣ Hard Categorization 

٤ Ranking Categorization 
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  متون يبند دسته يکاربردها .3
بـاز   یاحتمـال  بـه صـورت  متـون   يبنـد  دسـته  يمارون بر رو يمتون به کار آقا يبند دسته ي مسأله

شان مرور خواهد یها نیتر مهمخالصه  به طورکه ( یمتنوع يکاربردها ياز آن پس برا .[24] گردد یم
دارنـد،   یپوشان همها با هم  ن گروهیاز ا یکه بعض جا آند توجه داشت، از یبا. استفاده شده است) شد

گـر کاربردهـا   ید. دهنـد  یگـر را پوشـش مـ   ید ی، بعضیست و بعضیق نیها دق ن گروهین ایب يمرزها
، [25][26] اسـت  ٢ص گفتـار یمتون و تشـخ  يبند از دسته یبیکه ترک ١يگفتار يبند دسته: همچون

متـون   يسـنده بـرا  یص نویشخ، ت[27] یمتن يها آنق عنویاز طر ٣يها آنمتون چند رس يبند دسته
 نامشـخص اسـت   هـا  آن زبـان که  یمتون يبرا زبانص ی، تشخ[28]  ا مورد بحثینامشخص  یاتیادب

مـد   جا ایندر [31]  ٥ت نوشتاریفیخودکار ک يبند به، و رت [30] ٤ص خودکار جنس متنیتشخ [29]
  . ستینظر ن

  

ـ باز يهـا  ستمیس يبرا بندي شاخص .3-1 اطالعـات   یابی
 یبول
 يخودکـار متـون بـرا    يبنـد  شـاخص  يبـرا  یقـات یتحق ي نـه ین زمیمتداول در ا يکاربردها تر بیش

کنتـرل شـده بـوده کـه مثـال برجسـته آن        نامـه  لغـت ک یـ ه بر یاطالعات با تک یابیباز يها ستمیس
د یـ ا چنـد کل یک یهر متن  ير، برایدر دسته اخ. [12][24][32][33][34] هستند یبول يها ستمیس

ها و عبـارات   د واژهین کلیا. گردد ین مییکند، تع یف میآن را توص يکه محتوا يدیا عبارت کلیواژه 
 ١یموضـوع  یمراتبـ  سلسـله ک گنج واژه یه اغلب شامل کاست  ٦يمتعلق به مجموعه محدود يدیکل

                                                 
١ Speech Categorization 

٢ Speech Recognition 

٣ Multimedia Document Categorization 

٤ Automated Identification Of Text Genre 

٥ Automated Essay Grading 

 .نامه کنترل شده نیز گفته می شود به این مجموعه  لغت ٦
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 يبـرا  ٣ا گـنج واژه مـش  یـ ، ییمسـائل فضـا   يساز مرتب يبرا ٢ناسا ي واژه نمونه گنج يبرا( باشند یم
ار یبسـ  یتیرد کـه فعـال  یگ یبند خبره صورت م توسط افراد شاخص يساز نین معیمعموالً ا). یپزشک

 گـاه  آنده شـوند،  یـ ها د دسته به صورتکنترل شده  يها نامه لغتها در  ياگر ورود. باشد ینه میهز پر
از  یکـ یمتـون دانسـت کـه توسـط      يبنـد  دسـته  يهـا  از مثـال  یکیتوان  یمتون را م يبند شاخص

ح داده خواهد یکه بعداً توض طور همان. باشد ین نوشتار قابل حل میح داده شده در ایتوض يها روش
ن شده ییهر متن تع يد واژه که برایکل k1 ≤ x ≤ k2از به ین کاربرد نید توجه داشت که در ایشد، با

، از ). داده شده k2و  k1 يبرا(باشد  یباشند، م هنگـام   د دریـ که ممکن است متون جد جا آناحتماالً
 به طـور . ها خواهد بود نهین گزیاز بهتر یکیبر متن  یمتون مبتن يبند شوند، دسته يبند ورود دسته

 .[35][36][37] ت شده اس یمتون معرف بندي شاخص يبرا یمختلف يبندها مشخص، دسته

. باشـد  یمـ  ٤داده د خودکار فـرا یبا تول یکیشده در ارتباط نزد کنترل نامه لغتخودکار با  بندي شاخص
 ي بـه وسـیله  متـون   يگـذار  مختلـف بـه برچسـب    يهـا  تـال از منظـر  یجید يها معموالً در کتابخانه

ا قالـب،  یـ جاد، نوع مـتن  یخ ایمثال تار يبرا( ل دارندیکنند، تما یف میرا توص ها آنکه  ییها داده فرا
متـون بـا    ییشان شرح معنـا  هستند که نقش یها موضوع داده ن فرایاز ا یبعض .)رهیموجود بودن و غ

 مسـأله ک یها ممکن است به عنوان  داده ن فراید ایتول. است يدیا عبارات کلیها  د واژهیاستفاده از کل
 يهـا  کیـ تـوان بـا اسـتفاده از تکن    یده شود که مـ یکنترل شده د نامه لغتمتون با  يبند در شاخص

  .را رفع نمود ها آنمتون  يبند دسته
  

  متون دهی سازمان .3-2
بـر مـتن    یمبتنـ  یتر سازمانده یکل ي مسألهاز  یک مثالیکنترل شده  نامه لغتک یبا  يبند شاخص

، یمقاصد شخص يبرا یگانیمتون و با یدر ارتباط با سازمانده يادیز يها ، بحثیدر حالت کل. است
شـده   انجـام متـون   يبند دسته يها کیق تکنیبر متن از طر یمبتن یحقوق يا ساختارهای، یسازمان

                                                 
١ Thematic Hierarchical Thesaurus 

٢ NASA Thesaurus 

٣ MESH Thesaurus 

٤ Automated Metadata Generation 
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د تحـت  یـ انتشـار با  يهـا بـرا   یغـات و آگهـ  یک روزنامـه، تبل یه یریتحر يمثال، در ورود يبرا. است
ها بـا   عموماً روزنامه. شده باشند يبند دستهد، درخواست کار ی، فروش، خریخدمات عموم يها گروه

 يهـا  سـتم یتوسـط س  توانـد  ین مهم میا. شده سر و کار دارند يبند دسته يها یاز آگه يادیحجم ز
گـر  ید. ابـد ی انجـام کنـد،   یها انتخـاب مـ   یهر کدام از آگه يمناسب را  برا يها که دسته يخودکار
کند،  یتر م را آسان ها آن يباشد که جستجو [21] اختراعات یده تواند سازمان یممکن م يکاربردها

 يهـا  مقاله يبندا گروهیختلف ن میها تحت عناو خودکار مقاله روزنامه یگانیبه با جا ایندر  چنین هم
  .ز اشاره کردیها ن نشست يکنفرانس برا

  

  لتر کردن متونیف .3-3
کـه توسـط    يورود يها ک رشته از متنیه کاست  يبند دسته يها تیاز فعال یکیلتر کردن متن یف
شـود،   یع مـ یـ ر همزمـان توز یغ به صورتکننده اطالعات  ک مصرفی يکننده اطالعات برادیک تولی
اسـت   يک خبرگـزار یـ خبر که  تولیدکنندههستند که  ١يخبر يها ک نمونه تلکسی. [38] باشد یم

د یلتر بایستم فین حالت، سیدر ا .[39] فرستد یک روزنامه است، میخبر که  کننده مصرفک ی يبرا
 ي ک روزنامـه یـ مثـال در   يبرا(کند  يریستند، جلوگیرنده جذاب نیگ يکه برا ییافت خبرهایاز در
متـون   يبنـد  ک دسـته یـ توانـد بـه شـکل     یلتـر کـردن مـ   یف .)هسـتند  یتمام اخبار ورزشـ  یورزش
) ر مـرتبط یـ مـرتبط و غ (مجزا  ي متون وارد شده به دو دسته يبند ده شود که دستهید یبرچسب تک
 یموضـوع  يهـا  هـا را بـه دسـته    لتـر، ممکـن اسـت مـتن    یسـتم ف یک سیـ بعالوه، . شوند یم میتقس

طبـق   د باشند و بـر یها درباره ورزش با مقاله ي هیکند؛ در مثال باال، کل يبند ز دستهین کننده مصرف
 یکه متخصص ورزش ینگاران که روزنامه يشوند به نحو يبند که مرتبط با آن هستند، دسته یورزش

 یکـ یلتر پست الکترونیک فیمشابه ممکن است  به طور. ابندی یهستند تنها به همان دسته دسترس
کـاربر   يجـذاب بـرا   يهـا  وارده بـه دسـته   يها گر نامهیآموزش داده شود و د ها حذف هرزنامه يبرا

  .[40][41] شوند يبند دسته
 يکـه متـون را بـر مبنـا     يباشـد، بـه نحـو    تولیدکننـده لتر ممکن اسـت در سـمت   یستم فیک سی

باشـد و از   کننـده  مصـرف ا ممکـن اسـت در سـمت    یـ ع کند و یمصرف کنندگان توز يها يعالقمند
                                                 

١ Newsfeed 
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 کننـده  مصرفهر  يستم برایدر شکل اول، س. کند يریجلوگ کننده مصرفربط به  یب بافت مطالیدر
کـه در حالـت دوم    یدر حال .[42]د ینما یروز م هکند و آنرا مرتباً ب ید میمنحصر بفرد تول ١هیک نمای
ه یـ نما. از استیه، مورد نیک نمایتنها ) باشد یز مین بخش نیتر است و مورد نظر ما در ا ولاکه متد(

بـه  (از کاربر  يه شده باشد و با استفاده از اطالعات بازخوردیاول یممکن است توسط کاربر مقدارده
. ه بروز گرددیده در نمایرس يها غامیا عدم ارتباط پیستم ارتباط ی، توسط س)حیر صریا غیح یصر طور
ه یـ کـه نما  یحالتدر . ده شده استیر نامیپذ قیلتر تطبی، فمسألهن ی، اTREC community [43]در 

 يبنـد  ارز بـا دسـته   هـم  يا لتر دستهیف. شود یده مینام ٢يا لتر دستهیوجود نداشته باشد، ف یمشخص
متـون در حالـت    يبند دسته یبررس جا ایننکه در یبا توجه به ا. باشد یم C| = 2|تحت  یبرچسب تک

 يبـه جـا   لتـر کـردن  یاز عبـارت ف  [44][45][46][47]سـندگان  یاز نو یباشـد، برخـ   یمـ  یکامالً کل
  . اند استفاده نموده يبند دسته

 يهـا  ون و حالـت یمختلف اتوماس يها ستمیکه سیزمان یعنی( يالدیم 60لتر کردن متون به دهه یف
 .[48]  شـدند  یده مـ یـ گردد که پخش اطالعـات نام  یبر م.) مورد بحث بود کننده مصرفکار با چند 

کـه امـروزه    ییتـا جـا  . ش داده اسـت یها را افـزا  ستمیگونه س نیت ایتال، اهمیجیانفجار اطالعات د
در  ٥وزنتی ي، انتخاب خبرها٤ها، بلوکه کردن هرزنامه ٣یوب یشخص يها همچون روزنامه ییها نهیزم

 يریادگیـ  يهـا  کینگ اطالعات با استفاده از تکنیلتریف. متون هستند يبند دسته ياربردهاکدامنه 
  .[49][50][51][52][53]مورد بحث قرار گرفته است  ين در مقاالت متعددیماش

 

  رفع ابهام از کلمه .3-4
 "مـرد "مثـال   يبـرا . باشـد  یک مـتن مـ  یـ در  نویس همافتن درست کلمات ی، به ٦رفع ابهام از کلمه

سوم شـخص   یبن ماض یفعل يا در معنایبه انسان ذکور بالغ گفته شود و  یاسم يتواند در معنا یم

                                                 
١  Profile 

٢  Batch Filtering 

٣ Personalized Web Newspaper 

٤ Junk E-Mail Blocking 

٥ Usenet  
٦ Word Sense Disambiguation (WSD) 
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 ين دو حالـت بـرا  یـ از ا یکیف رفع ابهام انتخاب یاز وظا یکین یبنابرا. باشد "مردن"ساده از مصدر 
، یعیطب يها زباناز کاربردها همچون پردازش  ياریبس يرفع ابهام برا. باشد ین کاربرد در جمله میا

اطالعـات   یابیـ ح نقش کلمه بر خود کلمه در حـوزه باز یمستندات با استفاده از ترج يبند و شاخص
متـون   يبنـد  ف دسـته یاز وظـا  یکی به صورترفع ابهام ممکن است  چنین هم. باشد یمورد توجه م

هـا   نه همانند متون و نقش کلمه به عنوان دسـته ی، تکرار کلمه در زمجا ایندر  .[54][55]ده شود ید
رفـع  . اسـت  یمتون تک برچسـب  يبند ک حالت دستهی مسألهن یکامالً آشکار است، ا. شود یده مید

 یسـ شنا زبـان ن مسائل یتر مهماز  یکیکه خود  یعیطب زبانک مثال از مسائل رفع ابهام یابهام تنها 
حساس بـه   یابی هستند شامل غلط مسألهن یر با ایگر که درگید يها مثال. باشد یاست، م یمحاسبات

مناسـب در   ي ، و انتخـاب کلمـه  ١یواژگـان  ي مقولـه  گـذاري  برچسـب ، یص عبارات اضافیمتن، تشخ
  .مراجعه شود [56]به  مسألهن یبر ا يا مقدمه يبرا. باشند یجمه متر يها نیماش

  

  صفحات وب یمراتب سلسله يبند دسته .3-5
ز یخودکار صفحات وب ن يبند دسته يبرا مسألهن یاد و امکان کاربرد آن، ایت زیجذاب به دلیلراً یاخ

شـوند،   یم يبند کاتالوگن صورت یکه صفحات وب بد یهنگام. قرار گرفته است ياریمورد توجه بس
تر بـه   آسان ها آن، چنین هم. وب بهتر شده است يجستجو يمتورها يوجو برا ت پرسیفیامکان و ک

  .ندینما یدا میپ یدسته مورد نظر دسترس
به صفحات وب  يبند دسته يایلذا مزا. است یصفحات وب عمالً نشدن یدست يبند که دسته جا آناز 

ک یـ بـا اسـتفاده از    یسـت ی، هـر دسـته با  یبرخالف کـاربرد قبلـ  . باشد یان میخودکار کامالً نما طور
بر دسته انتخاب گردد  یمبتن يبند دسته يها د روشیبا جا ایندر . پر شود k1≤x≤k2مجموعه متون 

  .ر باشدیپذ مصرف امکان یب يها ا حذف دستهید و یجد يا تا اضافه کردن دسته
خودکـار   يبنـد  د، دسـته یـ متون بحث گرد يبند دسته يردهابا توجه به آنچه قبالً در ارتباط با کارب

  .خاص خود را دارد یژگیصفحات وب دو و

                                                 
١ Part of Speech Tagging 
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 :١ها ذات مستندات ابر متن .۱

. باشـند  یوند داده شده میپ ها آنه به ک یاز منابع با ارزش اطالعات در ارتباط با صفحات یکیوندها یپ
 يارهـا کمتـون اسـتفاده شـده انـد در نمونـه       يبند نه دستهیزم ين نگرش برایه با اک ییها کینکت

سـه  یمقا [62]ارهـا توسـط   کن دسـته از  یـ ا ي مجموعه. ده استیارائه گرد [57][58][59][60][61]
  .دیگرد

 :٢ها مجموعه دسته یمراتب سلسلهساختار  .۲

 مسـأله ن یـ تر مورد نظر اسـت، ا کوچک يها به دسته يبند دسته ي مسألهز نمودن یه رک یهنگام
. شـود  یگرفتـه مـ   یداخلـ  يها دام از گرهکها در هر  ر دستهیز يم برایتصم. ردیمورد استفاده قرار گ

  .ارائه شده است [63][64][65][66][67][68]ارها توسط کن ینمونه ا
    

                                                 
١ Hypertextual Nature Of The Documents 

٢ Hierarchical Structure Of The Category Set 
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 متون يبند دسته ين برایماش يریادگیافت یره .4
ار کـ خود يبنـد  د دسـته یـ تول يبـرا ) یعملـ  يها ارکم در کدست (افت ین رهیتر معمول 80در دهه 

ه کـ  یبـه صـورت  دانش،  یمهندس يها کینکت یبه معن( یدست يها روش به صورت، یمستندات متن
  . رفتیپذ یصورت م) دهد یم انجاممتون  يبند در ارتباط با دسته ییها يریم گیفرد خبره تصم کی

 یدست به طوره ک ین منطقیاز قوان يا ه شامل مجموعهکخبره  يها ستمی، همانند سیدر روش دست
  :گردد یف میر تعریمنحصر بفرد از نوع ز ینیهر دسته قوان يشوند، برا یف میتعر
  
 
ن یـ اگر متن داده شده ا. باشد یم یشرط-یعطف يها بیکاز تر یب فصلیکتر کی DNF١فرمول  کی

ن ین مثال ایتر معروف. نندک یم يبند دسته categoryمجموعه شروط را ارضا نمود، آنرا تحت دسته 
ترز سـاخته شـده اسـت،    یرو يخبرگزار يبرا یارنگکگروه  ي به وسیلهه ک ٢انسچرکستم یافت سیره
  .آورده شده است 1ل کانسچر استفاده شد در شکه در کن یاز قوان يا نمونه [39].باشد یم
  

if   ((wheat & farm)   or 
                  (wheat & commodity)   or 
                  (bushels & export)               or 
                  (wheat & tonnes)              or 

                     (wheat & winter & ¬ soft)) then WHEAT  else ¬WHEAT 
حروف بزرگ  به صورتها  اند و دسته نشان داده شده کیتالیا به صورت يدیلکلمات کدسته گندم ؛  ين برایبر قوان یمبتن بند کالس 1 شکل

   اند نوشته شده

  

                                                 
١ Disjunctive Normal Form 

٢ CONSTRUE 

if <DNF formula> then <category> 
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سـت  یبا ین مـ یقوان. دسته بود کیامل و مناسب از متون کن ین روش، معضل استخراج قوانیضعف ا
، جا ایندر ( ف گردندینه، تعریآن زم ي خبره کی کمکمهندس دانش با  کیتوسط  یدست به صورت

 يا حال اگر مجموعـه  .)ندک یمتون انتخاب م يمناسب را برا ي ه دستهکاست  یسکمنظور از خبره، 
ن یـ ا يد بـرا یـ روز شوند هر دو نفر مهندس دانش و فـرد خبـره دوبـاره با    هها بخواهند ب ن دستهیاز ا

ست یبا یبود، ماز ین موضوع نیامالً متفاوت با اکبا موضوعات  ییها نند و اگر دستهکار کمنظور با هم 
  .رار گرددکن روند تیار گرفته شود و اکز متعاقباً بین يگریفرد خبره د

 [39] ارانشکـ ز و همیـ ه. ز بدهدین یج خوبینتا يارکابت به طورتواند  ین روش میگر، ایاما از طرف د
تـرز را گـزارش   یرو یشیاطالعات آزما يها ر مجموعهیاز ز یکی يدرصد بر رو 90در حدود  يا جهینت
انسچر تست نشد و کمشابه همچون  يها مجموعه داده يبر رو يگریبند د چ دستهیاگرچه، ه. ردندک

ز یـ تـرز ن یرو يهـا  سرتاسـر داده  يج بـر رو ین نتایا ایبوده و  ین انتخاب تصادفیه اکست یمشخص ن
ـ . بهتر بـود  90تا اواخر دهه  يهابند دستهن یج از بهترین نتایا باًیتقر یول. صادق بوده است  ه طـور ب

ن یدر ا يمؤثر به طوره کدهد  یج باال اجازه نمیاستدالل نموده است، نتا [22]انگ یه ک، آنگونه یلک
  . نه استدالل نمودیزم
عام مورد توجه قرار  به طورمتون  يبند دسته ين برایماش يریادگی يها افتی، ره90 ي هده اوایلاز 

هـا   افـت یگر رهیبر د يافت جدیره کی عنوانبه  یقاتیز تحقکم در مراکدست  طوري کهبه . گرفت
پرسـه   کیـ افـت،  ین رهیـ در ا .)مراجعه شود [69]تر به  و جامع تر بیشاطالعات  يبرا( افتیت یاولو

 کیـ  يبنـدها را بـرا   ار دسـته کـ خود بـه طـور  ) شود یده میرنده نامیادگیمعموالً ( یعموم یاستنتاج
ا ی ciتحت  یدست به طوره کمجموعه از متون  کیار با مشاهده مشخصات کن یسازد ا یم ci ي دسته
¯ci  آوري جمـع بـا   یاسـتنتاج  ي پروسـه . شـود  یمـ  انجاماند،  شده يبند فرد خبره دسته کیتوسط 

ده نشده تحـت  یه قبالً دکد یمتن جد کی  يبند ه به دستهکن متون، قادر خواهد بود یاطالعات از ا
 يهـا بـرا   از دسـته  کیـ از هـر   ییها با نظارت نمونه يریادگیه پروسه ک جا آناز . بپردازد ci ي دسته

 کیـ ن روش یـ در ا يبنـد  دسـته  ي مسـأله ن، بـه  یماش يریادگیدر اصطالح (  همراه است يریادگی
  .)١شود یباناظر گفته م يریادگیت یفعال

                                                 
مراجعه شود به . (شود بندي متون گفته می باشد که عموماً به آن حوزه خوشه ناظر میهاي یادگیري بدون  ها یک مثالی از نمونه محدوده مدیریت متون بر مبناي محتواي آن ١

 )1بخش 
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 یمهندسـ  يرویتالش و ن. باشد یدانش مشهود م ین نسبت به مهندسیماش يریادگیافت یت رهیمز
بـه  . گردنـد  ید مـ یار تولکخود به طوربندها  و دسته يبند شود نه دسته یمصروف ساخت م جا ایندر 

ن یـ گردند و ا ید میار تولکخود به طوربندها  محدود دسته ي نمونه يگر با استفاده از تعدادیعبارت د
  . ز صادق استینند نکر ییتغ یلک به طورا یروز شوند و  هخواهند ب یها م ه دستهک یهنگام مسأله
در . ننـد ک یمـ  يرا بـاز  یشده نقش منبع اصـل  يبند ش دستهین، متون پیماش يریادگیافت یدر ره
 ين برایبه عنوان نماد ها آنگر یبه عبارت د. ن متون در دسترس هستندیمعمول ا يها حالت تر بیش
چ مــتن یه هــکــاســت  یگــر زمــانیحالــت د. شــوند یاســتفاده مــ يبنــد دســته ي ســهوش پرینمــا

ن یماشـ  يریادگی يها افتین حالت رهیدر ا یحت. موجود نباشد یدست به طورشده  يبند دسته شیپ
 يبنـد  قـت، دسـته  یدر حق. باشـد  یمـ  يدیلکلمه کتر از استخراج  ار سادهیمتون بس بندي دسته يبرا

ه مشخصـات آن  کـ ن است یاز قوان يا د مجموعهیتر از تول ار سادهیمحدود از متون بس يتعداد یدست
لمـات آن مـتن   کم یتر از شرح مفاه ار سادهیمتن بس کیمثال آوردن  يبرا( دهند یته را شرح مدس

  .)است
از دقـت   ییاند بـه سـطوح بـاال    ن عرضه شدهیماش يریادگی يها کینکه با تک ییبندها امروزه، دسته

  .اند شدهد یتول) ينه فقط به لحاظ صرفه اقتصاد(ت یفیکار با کخود يبندها اند و دسته دهیرس
  

ــه .4-1 ــی مجموع ــه، ي آموزش ــی مجموع و  ي آزمایش
 یمجموعه اعتبار سنج

از  Ω={d1,…d|Ω|} ⊂ Dه یـ اول یزبان ي کرهیپ کیت یبر موجود یکن متیماش يریادگی يها افتیره
 ,Φ : D * C à {T یمقدار تابع انتقال. باشند یم C={c1,…,c|C|}شده تحت  يبند دسته شیمتون پ

F} هر جفت  يبرا<dj, ci> اگر . شناخته شده استT Φ(dj, ci)=  باشد، به متنdj ١مثال مثبت کی 
گفتـه   ci يبـرا  ٢یمثال منفـ  کی djباشد، به متن  =F Φ(dj, ci)س، اگر کبرع. شود یگفته م ci يبرا
  .شود یم

                                                 
١ Positive Example 

٢ Negetive Example 



 

  :عنوان پروژه

 یفارس زبان یکره متنیجاد پیا یبا موضوع فاز اول مطالعات یفارس ي زبان پیکرهفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 فارسی زبانبندي متون براي  سنجی سیستم طبقه امکان

 25/04/1388: خیتار 0/1: شیرایو پ  3  فارس متن پیک: کد زیرپروژه

 

24 -  )پ -3(صفحه 

بند ساخته شـد دقـت    دسته کیه ک، هربار یمسائل عمل تر بیشدر  چنین همو  یقاتیدر مسائل تحق
ه بـه دو  یـ اول یزبـان  ي کـره یبند، پ دسته کین منظور قبل از ساخت یا يبرا. ندینما یم یابیآن را ارز

  :شود یم میاندازه تقس دسته نه الزاماً هم
ه مقـدار تـابع انتقـال    کـ از متون هستند  يا مجموعه): یو اعتبار سنج( یآموزش ي مجموعه -

ب زدن تـابع  یبند و تقر ساختن دسته ين مجموعه متون برایا. باشد یمشخص م ها آن يبرا
  .روند یار مکه انتقال ب

مشـخص اسـت    ها آن يه مقدار تابع انتقال براکاز متون  يا مجموعه: ١یشیآزما ي مجموعه -
 .نندک یاستفاده م یبیزان دقت تابع انتقال تقریم یابیش و ارزیآزما ياز آن برا یول

 ایـن صـورت  ه در کرا یمشخص مشهود باشد؛ ز به صورتد ینبا یشیآزما ي نوع دسته متون مجموعه
، یت در موارد عملیدر نها .)[69]از  129صفحه ( نخواهد داشت یچ ارزش علمیگر هین مجموعه دیا

) یشـ یا آزمایـ  یاعـم از آموزشـ  (ها  داده ي سرتاسر مجموعه يستم بر رویتم، سیالگور یابیپس از ارز
. دهـد  یش میستم را افزایها دقت س داده ي جموعهتوسعه م به دلیل مسألهن یا. شود یآموزش داده م

 .[70]ستم خواهد بود ینانه سیشده در حالت اول دقت بدب یابیزان دقت ارزیقت میدر حق

 ٢ییتاkزدن  هم افت بهیگر رهیحالت د کی. شود یز گفته میش نیآزما-افت آموزشیره مسألهن یبه ا
بنـد متفـاوت بـا اسـتفاده از      تا دسـته  kن حالت یدر ا .)[69]از  146رجوع شود به صفحه ( دباش یم

گر سـاخته و  یدکـ یمسـتقل از   یشـ یو آزما یآموزشـ  ي تا مجموعـه  kه به یاول یزبان ي کرهیم پیتقس
  . گردد یها محاسبه مبند دستهن یانگیتم با استفاده از میت دقت الگوریدر نها. شود یم یابیارز

ن یـ ا يبـرا . مناسـب شـود   ید مقـدارده یبا یها م بند دسته یدرون يها، پارامترها ن روشیدر هر دو ا
به  یآموزش ي معموالً مجموعه. ردیگ یصورت م یآموزش ي ه در مجموعهیش اولیمنظور اغلب با آزما

سـتم بـه   یه سکـ  یزمـان . شـود  یم مـ یتقسـ  ٣یا اعتبار سنجیه یه و تست اولیآموزش اول ي دو دسته
مسـتقل از   یاگـر دسـته اعتبـار سـنج    . گـردد  یمـ  ییبند نها دستهد، ین دقت مورد انتظار رسیباالتر

امالً مشـهود  کـ . شـود یز گفته مـ ین ٤رون گذاشته شدهیه بود، به آن دسته بیاول یآموزش ي مجموعه

                                                 
١ Test Set 
٢ K-Fold Cross-Validation. 

٣ Validation Set. 

٤ Hold Out Set. 
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 یشـ یآزما ي رد، مجموعهکر کد ذیبا. ز صادق استین ییتا kزن  هم حالت به يبرا مسألهن یه اکاست 
  . مستقل باشد یآموزش ي و مجموعه یسنجد از مجموعه اعتبار یقطعاً با

ف یـ تعر ciدسـته   يبـرا  gΩ(ci)م یزان تعمیه مکن است ک، ممΩداده شده  یزبان ي کرهیپ کی يبرا
  :هستند ciه متعلق به دسته ک یه درصد متونکشود 

  

  
  

 چنـین  هـم و  gVa(ci) یسـنج اعتبار ي م مجموعهیو تعم gTr(ci) ي دسته یآموزش ي م مجموعهیتعم
  .گردد یف میقه مشابه تعریز به طرین توابع نیا. باشد یم gTe(ci) یشیآزما ي مجموعه يم برایتعم

  

 متون بندي دستهاطالعات و  یابیباز يها کینکت .4-2
متون  بندي دسته. باشد یاطالعات م یابیم بر بازکبر اصول حا یکمت یقیعم به طورمتون  يبند دسته

بـا   ياریبسـ  كمشتر يها مشخصه طوري کهبه .  باشد یبر مفهوم م یت متون مبتنیریعمل مد کی
  .متن دارد ياطالعات، همچون جستجو یابیاعمال باز

  :ردیگ یمتون مورد استفاده قرار م يهابند دستهاطالعات در دو فاز از  یابیباز يها کینکت
متون  يبر رو یاتیاطالعات همواره در خالل فاز عمل یابیل بازکبه ش يبند شاخص .١

اند،  ا شدهیبشوند  بندي دستهخواهند  یه مک ییها آن يه و بر رویاول یزبان ي کرهیپ
 .شود یم انجام

ل قالـب  یهمچون انطباق متن مورد تقاضا، تبد(اطالعات  یابیاز نوع باز يها کینکت .٢
 .ردیگ یها مورد استفاده قرار م بند دسته یدر ساخت استنتاج) جو   و  پرس

ت یـ فیک يدر بهبـود و ارتقـا   یسـع ) 2(ر قسـمت  ییـ مختلـف معمـوالً بـا تغ    يهـا  افتیدر اغلب ره
  .[70]ند ینما یم) 1(ر قسمت ییدر تغ یار به ندرت سعیند و بسینما یم بندي دسته
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  اهش ابعادکمتن و  يبند شاخص .5
  

 متن يبند شاخص .1- 5
. ر شودیتفسساز  بند تم دستهیالگور کیا یبند  دسته کیم توسط یمستق به صورتتواند  یمتن نم کی
ان یـ ات آن را بیـ ه محتوکـ (ه ینما کیرا به  djه متن ک يبند شاخص ي پروسه کیه با استفاده از کبل
متـون   يالزم بـرا  یلکش کیو  ینواخت یکند تا ک یم کمکن مهم یا. شود ی، نگاشت داده م)ندک یم

متن، بسـته بـه    يه برایانتخاب نما. فراهم آورده شود یو اعتبار سنج یشی، آزماي آموزشی مجموعه
 یین معنایقوان -2و ) 1ییواژگان معنا ي مسأله( ییمعنا يواحدها -1: دارد، همچون یمسائل مختلف

ل دوم کمتون مش بندي دستهمعموالً در  .)2ییب معنایکتر ي مسأله(  ها ن واحدیب ایکتر يبرا یعیطب
از  يبردار کی، با djمتن  کیو ) اطالعات وجود دارد یابیمشابه آنچه در باز(شود  یدر نظر گرفته نم

 T طـوري کـه  بـه   <dj = <w1j, w2j, …, w|T|jگر یبه عبارت د. شود یش نشان داده میها  وزن عبارت
 یدر بعضـ ( ٣آمده باشند یآموزش ي بار در سرتاسر مجموعه کیم ک ه دستکست یها مجموعه عبارت
نـه بـه   ین زمیها در ا افتیمعموالً تفاوت ره. باشد wkj≤1≥0و ) شود یز گفته مین یژگیاوقات به آن و

  :باشد یل میذ دالیلاز  یکی
  .شود یده مینام "عبارت"ه ک يزیف چیتفاوت در تعر. 1
  .ها قه محاسبه وزن ترمیتفاوت در طر. 2
، مسـأله ن یـ اغلـب ا . باشـد  یلمه به عنوان عبارت مـ کن هر یاول، تع مسأله يانتخاب متداول برا کی

باشـند   ییها دود ه وزنکنیمستقل از ا(ش متون ینما يبرا ٤لماتکسه یکا یلمات کافت مجموعه یره
  . شود یگفته م) ا نباشندی

                                                 
١ Lexical Semantics 

٢  Compositional Semanics 

 .[76][77] باشد یک نگرش دیگر براي این مسأله رهیافت یادگیري مبتنی بر مدل هاي مخفی مارکوف می ٣

٤ Word Bag 
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 چنـان  آنر یتـر تـاث   دهیـ چیپ يهـا  هیـ ه نماکنیا مسأله [71][72][73]از مطالعات همچون  يدر تعداد
شـده   یاطالعـات نخواهنـد داشـت، بررسـ     یابیج مشابه در بازیبا توجه به نتا مسألهدر دقت  ییبسزا
متون  يبند شاخص يلمات براک يبه جا ها از محققان از عبارت یمحدود، بعض به صورت [74].است

ن یـ سان بـا ا کی به طور یج تجربیف عبارت، نتاینظر از تعر اما صرف .[37][47][75] اند استفاده نموده
  . اند ردهکبرخورد ن مسأله
  [73]زبان ين گرامریف عبارت با استفاده از قوانیر؛ تعيو نحو یصرف به طور -
 ینیه بنا به همنشکبل ينه به لحاظ قواعد گرامر ،بیکتر کی؛ در نظر گرفتن يآمار به طور -

 . ندینما یرا دنبال م یخاص يه الگوکلمات کاز  يا ا دنبالهیآن با مجموعه 

را  ين ارزش آمـار یتر کمو  ییارزش معنان یتر بیشها  ه استفاده از عبارتکرد کاستدالل  [73]ز یویل
ک یـ : را دارد ين ارزش آمـار یتر بیشو  یین ارزش معنایتر کملمات کگر استفاده از یاز طرف د. دارد

ا یـ ن نسـبت مترادفـات   یدارد و به همـ  يادیز يها ، الفاظ و ترمیزبانبر عبارت  یمبتن يبند شاخص
 يتر کم يگر سازگاریاز طرف د.  ز وجود داردین يتر بیش ییک به آن ترم به لحاظ معناینزد يها ترم

را که کلمات مترادف به متن مشـابه ارجـاع   یز(ز وجود دارد یص و ارجاع کلمات به متون نیدر تخص
) هـا  آن ي شود نه همه یاز حاالت مترادف استفاده م یکیک متن از یگر در یا به عبارت دید شون مین

بـه   تـر  بـیش شـرح   يبرا. شود یکلمات را موجب م يز براین يتر کمفرکانس تکرار متن  چنین همو 
خـوب   يها از روش یکیافت ین دو رهیب ایرسد که ترک یبه نظر م. مراجعه شود [73]از  40صفحه 

را بـا اسـتفاده از    یخـوب  یبهبـود نسـب   ٢و هـارتمن  ١تـزراس : باشد یمتون م بندي دسته مسأله يبرا
 آوردنـد  بـه دسـت  بـود،   ينحـو -یو قواعد صرف يآمارط یب شرایق ترکیکه از طر یاسم يها عبارت

که  ییها تنها عبارت(را  يلتر آماریک فیبه همراه  یصرف-يف نحویک متد ضعی طوري کهبه  .[37]
  . ب کردندیبا هم ترک) اند، استفاده شده است آمده ciمتن از مثال مثبت از دسته  3کم در  دست
ـ . شوند یف میک تعرین صفر و یها در محدوده ب وزنز گفته شد، عموماً یکه قبالً ن طور همان در  یول
 0حضور و  يبه معنا 1(ط ین شرایشود که در ا یز استفاده مین ییدود یده خاص، از وزن يها حالت

ک کلمـه در  یمرتبه  mش از یتر تکرار ب یا در حالت کلیعدم حضور کلمه در متن است و  يبه معنا
ا بـر  یـ ک عدد ثابـت  یتواند  یم m جا اینکه در . شود ینشان داده م 0از آن با  تر کمو  1متن با عدد 

                                                 
١ Tzeras 

٢ Hartmann 
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انتخاب .) باشد mdi = 3*Length(di)تواند  یآن م يک مثال ساده برای. محاسبه شود یفرمول يمبنا
 يبند در حالت شاخص. بند دارد دسته يریادگیتم یبه الگور یبستگ ییر دودویا غی ییدودو یده وزن
در  بنـدي  شاخص يها کیبا استفاده از تکن djدر متن  tkترم  يبرا wkjن وزن ییتع يبرا ییر دودویغ

  .شود یاستفاده م tfidfن منظور، تابع استاندارد یا يمعموالً برا. شود یاطالعات استفاده م یابیباز
  

 
  

 يهـا  تعـداد مـتن   Tr(tk)#دهد، و  یرخ م djدر متن  tkکه ترم  یتعداد دفعات (tk, dj)# طوري کهبه 
کند کـه   ین مین تابع تضمیا. باشد یوجود دارد، م ها آندر  tkکه ترم  ي آموزشی مجموعهموجود در 

کـه در   یکلمـات  2/0ات آن هستند و ینده محتویدهد نما یک متن رخ میکه اغلب در  ییها ترم 1/0
. رنـد نـد، دا یآ یک مـتن مـ  یـ که تنهـا در   یاز کلمات يتر کمار  یشوند ارزش بس یده میاکثر متون د

، نرمـال  يریـ تم گیگر در لگـار یکـد یبـا   ها آنباشد که تفاوت  یموجود م tfidfاز  یمختلف يها شکل
هماننـد  (ن فرمـول  یـ د توجه داشت که در ایبا .[74][78]د تواند باش یح میگر توابع تصحیا دی يساز

است نه ک متن در تعداد رخداد آن ترم یک ترم در یت یوزن اهم) يبند شاخص يها فرمول تر بیش
 يا انتهایترم اعم از ابتدا، وسط  یت مکانینظر از موقع صرف جا اینگر در یمحل وقوع آن؛ به عبارت د

از  يا ک مـتن بـه مجموعـه   یـ  يمعنـا  یعنی. گذارد یر میمتن، تنها تعداد رخداد متن بر وزن آن تاث
هـا در   وزن ي نکه محـدوده یبه منظور ا. ابدی یل میاند، تقل که در آن رخ داده ییها ترم یواژگان يمعنا
 tfidf يهـا  ها نشان داده شـوند، معمـوالً وزن   هم اندازه از وزن يها با بردارها باشد و متن [1 ,0]بازه 

  . د نرمال شوندیبا
 

 
  

 يها کیهمچون تکن يبند گر توابع شاخصید یهاست، ول نیتر یاز عموم یکیشده  نرمال tfidfگرچه 
به . رندیگ یز مورد استفاده قرار مین [23]افته ی متون ساخت يبند شاخص يها کیا تکنی [60]احتمال
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 tfidfگـر توابـع متفـاوت بـا     یدر ابتدا کامالً مشخص نبـود، د  یآموزش ي که مجموعه یوقت خصوص
  .مراجعه شود [79]از  4.3به بخش . ردیتواند مورد استفاده قرار گ یز مین tfidfن یهمچون تخم

و  ی، حروف ربط٢، حروف اضافه١فیت همچون حرف تعریاهم ی، کلمات بيبند شاخصمعموالً قبل از 
 يبـرا (هـا   یابی شهیگر مناسب بودن استفاده از رید ییاز سو .[80][81][82] شوند یحذف م  ٣یعطف

. ز مورد بحث اسـت یمتون ن يبند در دسته) مشابه دارند یکیشه موفولوژیکه ر یاسم يها مثال گروه
 یابی شهیاوقات ر یها، در بعض بدون ناظرِ ترم يبند مشابه با خوشه به طوران داشت که د اذعیگرچه با

اسـت کـه بـه     یابیـ  شـه یر يبرا یر به اتخاذ روشیش اخیگرا .[83] دهد یتم را کاهش میدقت الگور
  . ابدیها کاهش  ن ترمیب يآمار یها و هم وابستگ دامنه ترم يشود که هم فضا انجامن کار یا ينحو

تـا  . ردیـ مـد نظـر قـرار گ    يبند تواند به عنوان شاخص یمتن م کیاز  یا بخشیبسته به کاربرد، کل 
مثـال، در کـاربرد    يبـرا . ز وجـود خواهـد داشـت   یـ ن باشند، استثناء نیکه انتخاب اول قوان یهنگام
نـو را   ي دهیـ کـه ا  یخط اول خالصـه، و بخشـ   20ده، یتنها عنوان، چک [21] ازیحق امت يبند دسته
ن مطلب کـه مسـتندات   یافت تنها با در نظر گرفتن این رهیا. گرفت یداد، مد نظر قرار م یح میتوض

ک مـتن  یـ کـه عنـوان    یمشـابه هنگـام   به طـور . باشد یافته هستند، قابل اجرا می از ساختیحقِ امت
کـه   یامهنگ .[84][85]د داد که در آن هستن یرا به کلمات يتر بیشت یتوان اهم یمشخص باشد، م

ن ارتبـاط را بـا   یتر بیشکه  یص قسمتیمتن تنهاست، تشخ به صورتندارد و  یک متن قالب خاصی
  .شود یر مشخص میبغرنج و غ مسألهک یکل موضوع دارد، 

  

 کاهش ابعاد .2- 5
. باشـد  یمعموالً دردسر ساز مـ ) |T|مقدار بزرگ  یعنی(متون  يبند ها در دسته ترم يابعاد بزرگ فضا

باعـث   یابـد کـه از طرفـ   ی یش مـ یز افـزا یها ن یژگیها، تعداد و ترم يبزرگ شدن فضاقت، با یدر حق
ـ  یعـدم وابسـتگ   یو از طرف) تر بیش ي حافظه يو فضا یزمان ي نهیصرف هز( تر بیش یدگیچیپ ن یب

 تر بیش. ندارند يبند که به هم وابسته هستند، عموماً ارزش دسته ییها داده( گردد یم تر کماطالعات 

                                                 
١ Artcle 

٢ Prepositions 

٣ Conjunctions 
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متـون   يبند ها در شاخص تعداد ترم .)ندخور یبرم يریادگیش ین موارد به مشکل بیها در ا بند دسته
مثـال در حـدود    يبـرا . ابـد ی یش میافزا یزبان ي کرهیک پیساده، بسته به تعداد متون در  به صورت
  . ترم متفاوت دارد 15000در حدود  21578١ترز یمتن موجود در مجموعه داده رو 20000

ن یـ از ا ییبه منظور رهـا . گذرند یها از قسمت کاهش ابعاد م ، دادهيبند ن عموماً قبل از دستهیبرابنا
 يارزش به ابعاد فضا یب يها کنند که با حذف ترم یم یمشکالت و مسائل، در بحث کاهش ابعاد سع

قابـل بحـث    یو محل یکاهش ابعاد در دو حوزه عموم يها کیتکن. برسند |T'| << |T|به  |T|بردار از 
  . باشد یم

 یخصوص ي در حوزه .۱

  |T'i| << |T|که  یافت گردد به شرطی T'iک مجموعه ترم ی Ciهر دسته  يبرا
 یعموم ي در حوزه .۲

  .باشد |T'i| << |T|ها  تمام دسته يبرا طوري کهبه افت شود ی 'Tک مجموعه ترم ی
ه متون موجود یو کلی زباني  پیکرهل یشود تا با تحل یم یسع یگر در کاهش ابعاد عمومیبه عبارت د

ن یـ ن گردنـد و ا یـی در کاربرد مد نظر دارنـد، تع  ینیرا که ارزش پا ییها ترم ي آموزشی مجموعهدر 
خودکـار   به صورت يمتن ورود يها ترم. گردند ین میست ثابت، معیک لی به صورتها  دسته از ترم

مجزا  به طورها  ک از دستهیهر يبران کار ی، همیمحل ي در حوزه. گردند یلتر میست فین لیتوسط ا
  .شود یم انجام

قـات مربـوط   یجالب توجه در تحق يها نهیاز زم یکیکاهش ابعاد خود  ي مسألهبنابر آنچه گفته شد، 
 یقات تاکنون بر دو محور اصلیعمده تحق. باشد یمتون م يبند اطالعات و مخصوصا دسته یابیبه باز

  :انداستوار بوده
 ها با انتخاب ترم -

  .شود یها انتخاب م از متن يآمار يها یژگیا ویاطالعات  يتئور يک مجموعه ترم بر مبنای
 ها با استخراج ترم -

                                                 
١ Reatuers 21578 Data Set. 
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طـوري  به ) T' = δ ( T )(د یآ یم به دست یل خاصیق تابع تبدیاز طر 'Tد یترم جد يها در فضا ترم
  .متفاوت باشد یاصل يها کامال با ترم 'T يها ممکن است ترم که
  

  ها با استفاده از انتخاب ترم کاهش ابعاد .1- 2- 5
بـا  . شـود  یده میکردن ناملتریافت فیها، ره کاهش ابعاد با استفاده از انتخاب ترم يافت براین رهیاول

ـ  يهـا  ا اطالعات فراهم نمـوده اسـت تـرم   یآمار  يکه تئور ییاستفاده از ابزارها  يهـا  ربـط از تـرم   یب
لترساز استفاده شده، با استفاده یها مستقل از تابع ف بند دستهت یدر نها. شوند یلتر میاستخراج شده ف

  .شوند ید میافته تولیترم کاهش  ياز فضا
هـا بـر    ست که انتخـاب تـرم  ا نیشود ا یده میر نامین [86] ١ک لفافیها که تکن افتیگر از رهید یکی

ک یـ ه، یـ تـرم اول  يک فضایبا شروع از . گردد یاستفاده شده، مشخص م يبند تم دستهیالگور يمبنا
بنـد بـا اسـتفاده از     ت دسـته ینها در. شود ید میها تول ا کاهش ترمید با اضافه نمودن یترم جد يفضا
کـه   یترمـ  يفضـا . شود یش میآزما یمجموعه اعتبار سنج يافته و بر روید آموزش یترم جد يفضا
. شـود  یبند انتخاب مـ  تهتم دسیالگور يبرا یید به عنوان مجموعه ترم نهاید نماین جواب را تولیبهتر

ـ  ير قابـل انکـار  یـ غ يهـا  تیـ هـا مز  بنـد  دسـته  يترم مناسـب بـرا   ياگرچه فضا نـه و  یهز یدارد ول
ن یـ ن گـزارش ا یلذا در ا. ن نقاط ضعف آن استیاز بزرگتر یکین روش یا یمحاسبات يها یدگیچیپ

  .ده گرفته خواهد شدیروش ناد
برطبـق  . باشـد  یم tkک ترم یبر فرکانس متن  یاز توابع ساده کاهش ابعاد مبتن یکی: فرکانس متن

ده یـ توانند ناد یدارند م ییار باالیا بسین یار پایکه فرکانس متن بس ییها مندلبورت، ترم-پفیقانون ز
ها بدون از دست دادن اطالعـات   ترم 10اندکه به حذف فاکتور  نشان داده یج تجربینتا. گرفته شوند

  .توان دست زد یارزش م با

                                                 
١ Wrapper Thechnique 



 

  :عنوان پروژه

 یفارس زبان یکره متنیجاد پیا یبا موضوع فاز اول مطالعات یفارس ي زبان پیکرهفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 فارسی زبانبندي متون براي  سنجی سیستم طبقه امکان

 25/04/1388: خیتار 0/1: شیرایو پ  3  فارس متن پیک: کد زیرپروژه

 

32 -  )پ -3(صفحه 

گر یکدید با ین توابع بایا یار عمومیک معیدر نظر گرفتن  يبرا. Ciبا در نظر گرفتن دسته  [70]ها  ن توابع انتخاب ترمیتر مهم  1جدول 
  .شوند یگردانند انتخاب م یجه را برمین نتیتر بیشکه  ییها ترم. ب شوندیترک

  
  

شرفته مشتق یپ يمتدها: يآمار يها ياطالعات و تئور يبر تئور یانتخاب مبتن يها تابع
تـا   یکـاهش ابعـاد حتـ    ياز موارد مختلف برا ياریدر بس یو اطالعات يآمار يها يشده از تئور

انتخاب تـرم را کـه بـا     يها ن تابعیمتداول تر 1در جدول .  اند استفاده شده 100حدود فاکتور 
  . اند، آورده شده است شرح داده شده [70]مثال در 

 یمثبـت و منفـ   يهـا  نمونـه  يهـا  را که در مجموعه ciدسته  يرا برا tk، ترم f(tk, ci)ک تابع ی
مثبت  يها که تنها در مجموعه نمونه یکامالً واضح است، ترم( کند یاند را انتخاب م پخش شده

ک یـ بـر   یمبتن یک شرط کلیاستنتاج  يبرا .)باشند یها م ن ترمیرخ دهند، با ارزشتر یا منفی
. ب شـوند یـ ترک Cداده شـده   يهـا  مجموعـه دسـته   يد بـر رو یـ ن توابـع با یتابع انتخاب ترم، ا

  :f(tk)آوردن  به دست يمعمول برا يها بیترک
 :شود یها محاسبه م تمام دسته يمجموع تابع انتخاب ترم بر رو :جمع •

 
شده  یده وزن به طورها  تمام دسته يمجموع تابع انتخاب ترم بر رو :شده یده جمع وزن •

 :با وزن احتمال دسته
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 :شود یها انتخاب م تمام دسته يتابع انتخاب ترم بر رو ي نهیشیب: ١نهیشیب •

 
تـرم   يگردانند، به عنوان فضا یج را با در نظر گرفتن تابع انتخاب برمین نتایتر بیشکه  ییها ترم
نشان داده اسـت کـه    یج تجربینتا. شوند یها حذف م ترم یشوند و مابق یگرفته م د در نظریجد

{ORsum, NGLsum, GSSmax} > {X2
max, IGsum} > {X2

wsum} >> {MImax, MIsum}   بـه
  ."کند از یبهتر عمل م" یعنی <منظور از  طوري که

  

  کاهش ابعاد با استفاده از استخراج ترم .2- 2- 5
را  ید از مجموعه اصـل یجد یبیترک يها د ترمیبا تول 'Tد یترم جد يک فضایاستخراج ترم،  يها متد

 ینیگزیک کـاهش ابعـاد بـا اسـتفاده از جـا     ی انجامکنند تا با  یم یها سع ن دسته از متدیا. سازند یم
  . د کنندیرا تول تر کوچکترم  يک فضایشان  میکلمات با مفاه

  :قرار گرفته اند یقات مورد بررسیمشخص در تحق به طوردو متد که 
  ٢ها ترم يبند خوشه -
 ٣یمخف ییمعنا يبند شاخص -

جفـت  -مـرتبط جفـت   ییمعنـا  ي ن درجهیها با استفاده از باالتر ترم يبند گروه: متون بندي خوشه
نشان  یتک يها ترم يبه جا ها ترم يها در فضا ن گروهیا طوري کهبه شود،  یم انجامگر یکدیها با  ترم

 يبنـد  خوشـه  يهـا  کیف شود و تکنید تعرین کلمات بایار شباهت بیک معین، یبنابرا. شوند یداده م

                                                 
١ Maximum 

٢ Term Clustering 

٣ Latent Semantic Indexing (LSI) 
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 [87]و  [70]متـون   يبنـد  بـر خوشـه   يمرور يبرا. اعمال شود ها آن يبر رو)  k-meanمثال  يبرا(
  .مطالعه شود
هـا فشـرده    تـرم  ياز فضـا  يتر کوچکبردار ترم متن را به ابعاد  LSI: یمخف ییمعنا بندي شاخص

 یخطـ  بـه طـور   یترم اصـل  يها در فضا ب ترمیترم با ترک يزان کاهش ابعاد فضایم. دینما یم يساز
 يس تـرم مـتن از فضـا   ی، از ماتر(SVD)ه یتجز یک مقدار تکیل با استفاده از یتبد. کند یحرکت م

 |n = |Dهاسـت و   تعـداد تـرم   |m = |Tکه  Dm*nمتن -با-س ترمیماتر يبرا. شود یم انجامترم  یاصل
  :شود یم انجامر یز به صورت SVD. باشد یم تعداد متون

D = U G B  
س یاز مـاتر  یر تکیبا مقاد يس قطریک ماتری Gr*rارتونرمال را دارد و  يها ستون Br*nو  Um*rکه 
  . باشد یم Dمتن -با-س ترمیماتر ي رتبه r ≤ min(m, n) طوري کهبه . باشد یم D یاصل
مقدارشـان برابـر صـفر قـرار     ( حذف گردند Gاز  یتک ين مقدارهایتر کماز  r – k یعنیل فضا، یتبد

  دیمتن جد-با-س ترمیک ماتریج در یکه نتا .)ردیگ یم
^D = ^ U  m * k  ^ G  k * k  ^B  T k  * n  

 D^ و   U^ .دیـ آ یم به دست Gکوچک از  یر تکیبا حذف مقاد G ^س یماتر. است Dاز  یبیکه تقر
 یمبتن SVD از جینتا نیا آمدن به دست از بعد.  دیآ یم دسته ب متناظر يها ستون و سطر حذف از

ل یتقل يتر کوچک يد که به ابعاد فضایآ یم به دستل ید با نگاشت ذی، متن جدیآموزش يها بر داده
  .)مطالعه شود [89]و  [88](ابد ی یم

d'à = ^G-1   ^U T  dà  
کلمات استفاده شده در سرتاسر متن  يدر الگو یکند که ساختار مخف یم یسع LSI، یاساس به طور

نشان داده شده اسـت کـه    [47]شده در  انجامج ینتا. دیاستخراج نما يآمار يرا با استفاده از متدها
روش  ي بـه وسـیله  ک دسته ی يها برا ن ترمیکه به عنوان بهتر ییها خوب، ترم يبند ک دستهی يبرا

نشان داده شده  چنین همبعالوه، . شوند یب میرکت LSI ي به وسیلهاند،  انتخاب نشده X2انتخاب ترم 
تر اسـت، امـا   مـؤثر ار یبس X2از  LSI، ٢یون منطقیو رگرس ١یک کننده خطیک تفکی ياست که برا

                                                 
١ Linear Discriminent 

٢ Logisitic Regression 
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 يبـرا  LSIنشان داده است که اسـتفاده از   [90]بعالوه، . دارد یشبکه عصب يبند برابر با دسته یدقت
  .دارد LSI یه عمومید نمایبهتر نسبت به تول يا مشخص، بازده يا ه دستهید نمایتول
  :ل اشاره نمودیتوان به موارد ذ یها م یژگیاستخراج و يها ن روشیتر مهماز 

ن یشود تا با استفاده از اطالعات دوسره ب یم ین روش سعیدر ا: [91][92] ١اطالعات دوسره -
 مـؤثر  یدهـ  تـر و  وزن  بـارزش  يها یژگیها، با انتخاب و ا کلمات و دستهیکلمات در متون و 

متـون را کـاهش    یین روش ابعاد بردار بازنمایاگرچه ا. ش دهدیتم را افزای، دقت الگورها آن
  .[4] نه استیدر مجموع پر هز یمحاسبات به دلیلن روش یا یدهد، ول یم

- TFIDF٢ [92][4] :که  یتعداد تکرار کل کلمه و معکوس تعداد متون يبر مبنا یده ن وزنیا
چـه تعـداد تکـرار کلمـه در      گر، هریبه عبارت د. گردد یکلمه را در بر دارند، محاسبه م نیا

 یژگـ یباشـد، وزن آن و  تـر  کـم ن کلمه را در بـر دارنـد   یکه ا ییها و تعداد متن تر بیشمتن 
ها آمده اسـت، ارزش   در تمام متن نواخت یک به طورکه  يا واضح است،  کلمه. است تر بیش
 .ندارد یخاص

هاسـت کـه    متن يرمز گذار يگر از شماهاید یکی: [15][93] ٣یمخف ییمعنا يگذار سیاند -
بـاارزش   يآمـار  يها ن فاکتوریتر بیشن ییبا تع ٤زباني  پیکرهک ی ییساختار معنا يبر مبنا
ن روش عالوه بر کاهش یت ایمز. پردازد یها م یژگیکلمه، به استخراج و یده وزن يدر فضا

دهد،  یها رخ م کلمات که در خود متن يها ن گروهیروابط ب یرس ابعاد، در کاوش در حساب
 .باشد یم

مختلـف آن   يهـا  و شـکل  ٥زیـ ب ين کار همچـون تئـور  یا انجام يبرا یمختلف يبندها  تاکنون دسته
 ١)یاسـ یق(یآمـوزش اسـتنتاج   n-gram [95]مـدل   [15] ٦یحـام  يهـا  ن بـردار یماش [94][95][2]

  .شنهاد شده استیپ مسألهن یا يبرا [96][97]

                                                 
١ Mutual Information 

٢ Term Frequency Inverse Document Frequency 

٣ Latent Semantic Indexing (LSI) 
٤ Corpus 

٥ Naïve Bayes Theory 

٦ Support Vector Machine 
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  زیب یروش احتمال .3- 5
بـه  ن روش مـتن  یـ در ا. باشـد  یمتـون مـ   يبند متداول در  دسته يها از روش یکیز یب يروش تئور

. شود یده میگر و مستقل از محل قرار گرفتن در متن دیکدیاز کلمات مستقل از  يا مجموعه صورت
با آن طول  یو احتمال رخداد متنضرب احتمال کلمات آن  ف تابع احتمال هر متن از حاصلیلذا تعر

متعلق به آن دسته نسـبت بـه    يها ز، از تعداد متنیاحتمال هر دسته ن .)1فرمول ( دیآ یم به دست
  .)2فرمول ( دیآ یم به دستها  تعداد کل متن

( ) ( ) ( ) ( )1*
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wkو  یآموزش ي  مجموعهام iمتن  di جا اینکه در 
i   کلمـهk  ام در مـتنi   تعـداد   (.)#ام بـوده و تـابع

محاسـبه  ) 3(ز، احتمال تعلق هر متن به هر دسـته طبـق   یب يحال با توجه به تئور. باشد یها م تمیآ
  .گردد یم

  
نکـه مخـرج کسـر در    یباتوجه به ا. کسان باشدیها با طول متفاوت  ه متنیحال اگر احتمال رخداد کل

  .:گردد یل میتبد) 4(به ) 3(کسان است، یها  دسته ي هیکل يبرا) 3(

( ) ( ) ( )4*maxarg
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معتبر را  يها jه یکل يرا برا ین مقدار نسبیتر بیشاست که  يا س دستهیاند argmaxتابع  جا ایندر 
  .گرداند یبر م

  

                                                 
١ Inductive Learning 
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  n-gramروش مدل  .4- 5
 یگونـاگون  يها هم اکنون نگارش یول. شد یمسائل پردازش گفتار معرف يدر ابتدا برا n-gramمدل 

 ع مورد استفاده قرار گرفته اسـت یوس به طورز ین یعیطب يها زبانمسائل پردازش  ين مدل برایاز ا
 = sاز کلمـات   يا دنبالـه  یعـ ین احتمـال رخـداد طب  ی، تخمـ زبان يساز هدف مدل جا ایندر  .[95]

w1w2…wN ،ن در ییو احتمال پـا (دهند  یرخ م که واقعاً یتر احتمال دنباله کلمات ا به عبارت سادهی
بـه عنـوان    w1w2…wN يا ک دنبالـه کلمـه  یـ اگـر  . باشـد  یم) دهد یه هرگز رخ نمک يا دنباله کلمه

 یار آنتروپیو مع) 5(توان با استفاده از  یرا م زبانت مدل یفیاستفاده شود، ک یشیآزمای زباني  پیکره
  .باشد یم ها آنکه هدف کاهش  ينمود، به نحو یابیارز) 6(را با استفاده از 
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ن روش بـرخالف  یـ در ا. باشد یز میب يافته از نگرش تئوریک مدل توسعه ین روش یا یدر حالت کل

ن یـ با در نظر گـرفتن ا . باشد یز در احتمال رخداد متن مهم میکلمات ن يریمحل قرار گز، یب يتئور
   .گردد یل میتبد) 8(به ) 1( مسأله
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کلمـه محـدود    nکلمات بـه   ي کسان بوده و دنبالهیز احتمال رخداد طول متن ین جا اینحال اگر در 
  .گردد یساده م) 9(به ) 7(شود، فرمول 
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  .گردد یل میتبد) 10(به ) 4(ز یب يکه در بخش قبل گفته شد و با در نظر گرفتن تئور طور همان
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  .رخداده باشد cjو دسته 
 

  یخط يهابند دسته .5- 5
از مشـکالت   یکـ ی. دارند یکیار خوب تئوریبس ي ، پشتوانهیذات یسادگ به سبب یخط يها بند دسته

 یب خطـ یـ از ترک یبند خط ک دستهی. است مسأله يها ها محدود بودن فرض بند ن دسته از دستهیا
- ,h(dàj) à {1 یبند خط ک دستهی یدر حالت کل. هاست یژگیا ویها  ترم يک فضایها از  تمام ترم

  :باشد یر میبه صورت ز {1
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ک بـردار  یـ بـا   cjن هر دسته یبنابرا. باشد iدر متن  kمقدار ترم  dk,i، و k، وزن ترم wkکه  ییدر جا
ک یـ فراتر رفت  θj یاز حد آستانه خاص wj . di یشود که اگر ضرب داخل یداده م wàjش یوزن نما

   . لعکسادهد و ب یص میک دسته تخصیرا به  dàiمتن 
  هیرو wj . di = θjمعادله . دهد یرا نشان م يدو بعد يحالت فضا يبرا یبند خط ک دستهی 2شکل 

شـن  کپروج wàبـردار وزن  . نـد ک یف مـ یـ تعر |T| يدر فضا) ١در حالت ابرصفحه(م را یتصم) سطح(
  :برابر است با یها از مقدار اصل ابرصفحه ي فاصله جایی کهمجزا در  يها از ابر صفحه ٢نرمال

  
  :ها برابر است با تا ابرصفحه یآموزش يها نمونه ي فاصله

  

 
مثبت و  یآموزش يها ها نمونه رهیها و دا چهارگوش. ندک یگر جدا میدکیاز  یرا در حالت دودوئ یآموزش يها ه دادهک یبند خط دسته 2شکل

  .هستند یمنف

                                                 
١ Hyperplane 

٢ Normal Projection 
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ن یـ ا يهـا  تمین الگـور یتر از معروف یکی. ردیپذتواند صورت  یم یها به طرق مختلف بند آموزش دسته
مشـابه بـا   . باشـد  یان مـ یـ اهش گراکـ تم یالگور کیقت یه در حقکاست  ١تم پرسپترونیدسته الگور

هـا    تمین الگـور یا يهر دوتا. است ٣ان چندگانهیاهش گرادکتم یالگور کی ٢نویتم پرسپترون، ویالگور
 يو بـرا یآلترنـات  کیـ . هسـتند  یر خطـ یپذ کیکتف يها در حالت یخط يبند دسته يریادگیقادر به 

. باشـند  یح داده شده است، میر توضیه در قسمت زک  ٤یبردار حام يها نیتم پرسپترون، ماشیالگور
SVMاز  یالبته نوع خاص. هستند یر خطیپذ کیکط تفینه ابرصفحه در شرایبه يها قادر به جدا ساز

. ز ارائـه شـده اسـت   یزان خطا نین میتر کمدن به یرس يبرا یر خطیپذ کیکر تفیمسائل غ يبرا ها آن
درو یمثل و ٥ردن مربع خطاکنه یمک يها هین رویماش يریادگیمهم  يها تمیگر الگوریمثال، از د يبرا

  .آمده است [98]در  ها آنبر  يا مقدمه. باشند یم ٧یخط يزیبرنامه ر يها هیو رو ٦هوف
  

  یبردار حام يها نیماش .1- 5- 5
SVMطـوري کـه  بـه  ابنـد  یرا ب يا ننـد ابرصـفحه  ک یمـ  یسـع  ها آن. هستند یخط يبندهاها دسته 
، 3ل کشـ . را دربرداشـته باشـد   یمثبت و منفـ  يها ن ابر صفحه و نمونهیمجاز ب ي هین حاشیتر بیش

ن روش یـ ا يهـا  يبر تئور تر بیششرح  يبرا. دهد یه را نشان مین حاشیتر بیش يبندها دسته ي دهیا
آورده  [102]و  [101]متون در  يبرا بندي دسته این گونهاز  يا نمونه. مراجعه شود [100]و  [99]به 

  .شده است

                                                 
١ Perceptron Algorithm 

٢ Winnow 

٣ Multiplicative Gradient Decent Algorithm 

٤  Support Vector Machine (SVM) 

٥ Minimum Squered Error Producer 

٦ Widrow Hoff 

٧ Linnear Programming Producer 
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اند، نشان  گر جدا شدهیدکیاز  یه در حالت دودئک یآموزش يها نمونه يه را براین حاشیتر بیشه ک يا یبند خط ل فوق دستهکش 3 شکل

 .هستند یحام يها، بردارها نیچ خط. دهد یم

ز بسـط داده شـده اسـت و    یـ ن یر خطـ یناپـذ  کیـ کتف يها رد، اگرچه روش حالتکد خاطر نشان یبا
ـ  ١شنهاد شده اسـت یز پیبا گسترش ابعاد فضا ن یر خطیغ ین بردار حامیماش چنین هم معمـوالً   یول
و  ی، زمـان یمحاسـبات  ي نـه یه هزکـ دوم و باالتر است  ي درجه ي ن روش از مرتبهیان آموزش اکماک

  .[103] ده استیار گریمعضل تمام ع کیها  ن روشیر اد يا حافظه
 

  يریگ جهینت .6- 5
الت مربـوط بـه   کمشـ  به علـت  بندي دسته مسألهشد،  یل بررسین بخش به تفضیه در اک طور همان
بـه  . باشـد  یل مـ کمشـ  يبنـد  موارد دسته يها برا یژگیو يفضا یبزرگ چنین همو  یعیطب زبانذات 

                                                 
 کند میاین مسأله خود به زمانبر شدن و افزایش پیش نیازهاي اجرا کمک  ١
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ن از دسـت رفـتن اطالعـات بـه     یتر کمه منجر به کاهش ابعاد ک يها تمید از الگوریبا یگر میعبارت د
  .بهره جست پردازش پیشعنوان 

ه اسـتفاده از  کنشان داده شده است  یتجرب به صورتاهش ابعاد، ک يها تمیعالوه بر استفاده از الگور
بـه پرسـه    ازیـ عـدم ن  بـه دلیـل   یاحتمـال  يهـا  تمیگر الگوریز و دیب ي، تئوریزبانمدل  يها تمیالگور

هـا   یژگـ یا چند فرمـول احتمـال و  ی کیها با استفاده از  ن روشیمعموالً در ا(آموزش  يبرا يا مرحله
ش یهـا  یژگیهر دسته از ضرب احتمال و يآوردن احتمال تعلق برا به دست يشود و برا یمحاسبه م

  .) شود یساده بهره گرفته م به طور
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   یفارس زبانمتون  يار براکخود بندي دسته .6
  

  یعیطب يها زبانبر  يا مقدمه .6-1
، در بـرش اول بـه دو   واژه سـاخت را، از نظـر   ها زبان، يسه ایمقا یسشنا زباندر "، [104]تاب کبنابر 
  .ردکم یتوان تقس یم "٢یکچند واژ"و  "١یکواژ کت" یلکگروه 

ر یرناپـذ ییه تغکـ ل شـده  یکتشـ  كواژ کیه در آن هر واژه فقط از کاست  یزبان یکواژ کت -
و  ینـ یچ يهـا  زبـان . نـد ک یرا مشـخص مـ   يش جمله، روابط نحـو ین حالت آرایدر ا. است

  . ن دسته هستندیاز ا یتنامیو
 هـا  زبـان ن گـروه از  یا. ل شده استیکتش كا چند واژی کیها، ساختمان واژه از  یکچند واژ -

 . م شده استیتقس "٥يبساوند"، و "٤یبیکتر"، "٣يوندیپ" ي خود، به سه دسته

 کیـ بـه   کیها در واژه مشخص است و تطابق  كن واژیمرز ب يوندیپ يها زباندر  .١
 .یکتر زبانوجود دارد، مانند  ها آنم یها و مفاه كن واژیب

ـ  کیـ بـه   کیـ ست و تطابق یها مشخص ن كن واژیمرز ب یبیکتر يها زباندر  .٢ ن یب
 .نیو الت یعرب زبانها وجود ندارد، مانند  كواژ

این گر، در یبه عبارت د. ستیو جمله مشخص ن ن واژهیمرز ب يبساوند يها زباندر  .٣
ان یـ ق جملـه ب یگر از طرید يها زبانه معموال در کم یاز مفاه ياریبس ها زبان گونه

بـه   كواژ يادیـ ق فراهم آوردن تعـداد ز ی، از طريو چه نحو یشوند، چه قاموس یم
 "يه ایـ پا کتـ "ر دسـته  یـ ن دسته خود بـه دو ز یا. شوند یان میواژه ب کیصورت 

                                                 
١ Mono Morphemic 

٢ Poly Morphemic 

٣ Agglutinative  
٤ Synthetic / Fusional  

٥ Polysynthetic 
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در شمال شـرق   "یچ كچو"مانند ( "يا هیچند پا"و ) يبریدر س "کیوپی"مانند (
 . گردد یم میتقس) يبریس

هسـتند،   يوندیپ يها زبان يها یژگیو يدارا تر بیش، گرچه یسیو انگل یمانند فارس ها زباناز  یبعض
 ي لمــهکمثــال  يبــرا. شــود یمشــاهده مــ هــا آنز در یــن یبــیکتر يهــا زبــاناز  ییهــا یژگــیامــا و

ن یـ بـودن ا  يوندیت پیخصوص گر نمایان یدر فارس) mard - āne – gi – hā- – ?i( "ییها یمردانگ"
ه کـ رنـد  یگ یم شخص و شمار، هر دو را در بر مـ یمفاه "١یفعل يها شناسه"ه ک یدر حال. است زبان

  ". رندیناپذ کیکتف
  

  ها تعریف .6-2
  

  )واژه ساخت(صرف  .2-1- 6
ه یواژه دو ال ساخت. دهد یل قرار میرا مورد تحل ٢واژه ساخته کاست  زباناز دستور  یبخش "صرف"

ماً یه مستقکشود  یاز واژه پرداخته م یبه بخش یفیدر صرف تصر. وجود دارد ٤یو اشتقاق ٣یفیتصر
 یتوجه م واژه ساختبه آن بخش از  یه در صرف اشتقاقک یدر حال. ار داردکآن سر و  يبا نقش نحو

 یفیمنظور از صرف، صـرف تصـر   جا ایندر . آن، تعلق دارد ياز نقش نحوه به خود واژه، فارغ کشود 
  .باشد یم
  

  واژه .2-2- 6

                                                 
١  |Personal Ending 

٢  Morphology 

٣ Inflectional 

٤ Derivational 
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ف یدر تعر. ردکف یتعر ییامال. 4ا ی ییمعنا. 3 یساخت صرف. 2 ییآوا. 1از چهار نظر  توان میواژه را 
. دهنـد  مـی مد نظر قرار ) ه، درنگیکل دهنده، تیکتش يهجاها( یی، واژه را به لحاظ ساخت آواییآوا

. ندک یا چند مفهوم منفرد داللت می کیه بر کاست  ییواحد معنا کیواژه،  کی، ییف معنایدر تعر
در حـوزه   یفارسـ  زبـان  يبرا مسألهن یالبته ا. (است ییوحدت امال يواژه دارا کی، ییبه لحاظ امال

) اهد شدخو ین فصل بررسیه در اکاست  یالتکاز مش یکیفتاده است و یات اتفاق نیوتر و نشریامپک
ل شده یکتش كا چند واژی کیواژه از : ه عمدتاً مد نظر ماستک یف واژه به لحاظ  ساخت صرفیتعر

  .رود یار مکبه  "١گروه"در ساختمان  زبان يدستور مراتب سلسلهو در 
  

  كواژ .2-3- 6
 زبـان  يدستور يواحدها مراتب سلسلهه در کاست  زباندار ا نقشیدار ین واحد معنیترکوچک كواژ

 يهـا  و گونـه  "٢واژ"آن را  ینیدارد، تظاهر ع یمفهوم انتزاع كواژ. رود یار مکدر ساختمان واژه به 
متفـاوت،   يهـا  بافـت در  یعنـ یها مشروط به بافـت اسـت؛    وقوع واژگونه. اند دهینام "٣واژگونه"آن را 

  .شود یاز آن ها ظاهر م یمتفاوت يصورت ها
بـه   توانـد  مـی آزاد  كواژ. گـردد  یم مـ یتقس "٥دیمق كواژ"و  "٤آزاد كواژ" ي ها به دو دسته كواژ

ار، کمانند ( شود یط محسوب میواژه بس کین صورت یه در اک ار رودکو به طور مستقل به  ییتنها
در  "منـد "ماننـد  ( چسـبد  یگر مید يها كرود و به واژ یار نمکه د به طور مستقل بیمق كواژ) مهر

  .)"مهربان"در  "بان"، "ارمندک"
  

 هیو پا وند .2-4- 6

                                                 
١ Phrase 

٢ Morph 

٣ Allomorph 

٤  Free Morpheme 

٥ Bound Morpheme 
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به ه کها  هیاز پا یبعض یآزاد است، ول كمعموالً واژ( "٢هیپا"و ) دیمق كواژ( "١وند"ب یکلمه از ترک
  . شود یل میکتش) شود یگفته م "دیه مقیپا" ها آنه به ک روند یار نمکمستقل به  طور

نقـش   یفیتصـر  يونـدها . شـود  یم میتقس "یوند اشتقاق"و  "یفیوند تصر"وندها خود به دو دسته 
دهنـد و   یپـردازش مـ   ينحـو  يهـا  سـاخت در  ینـ ینقش مع يفایا يلمه را براک یعنیدارند،  ينحو

ار رونـد  کلمات به کمقوله از  کی ياعضا ي ند با همهتوان میگر یبه عبارت د. است یاسیاربردشان قک
د را یـ جد ي واژه(دارنـد   يسـاز  نقـش واژه  یاشتقاق يگر وندهایاز طرف د. رندیپذ یاستثناء م تر کمو 
ار کـ لمات بـه  کمقوله از  کی ياعضا ي گر با همهیبه عبارت د. است یاربردشان سماعکو ) سازند یم
است و از نظر محل قرار گـرفتن،   تر بیش یفیتصر ياز تعداد وندها یاشتقاق يتعداد وندها. روند ینم

  ٣. دهند میر ییلمه را تغکترند و غالباً مقوله کیلمه نزدکه ی، به پایفیتصر يسه با وند هایدر مقا
  

  بست واژه .2-5- 6
ا یـ لمه قبل کمانند وندها به . اربرد مستقل نداردکه کرود  یلمه به شمار مکاز انواع  یکی ٤بست واژه

  .شود نمیلمه محسوب کبرخالف وندها جزء ساخت  یچسبد، ول یبعد از خود م
چسـبند   یبعـد خـود مـ    لمهکه به ک یو گروه "بست یپ"وندند یپ یلمه قبل خود مکه به ک یگروه

  .باشند یبست م یپ ی، همگیفارس يها بست واژه. دشون میده ینام "ش بستیپ"
  

  ادات .2-6- 6

                                                 
١ Affix  
٢ Base 

می  "شبه وند"ن دسته از کلمات بعضی از کلمات به مرور زمان عالوه بر معنی اصلی خود، معنی ثانوي پیدا می کنند و با معنی جدید در کلمات بسیط به کار می روند، به ای ٣
یگر به طور آزاد به کار نروند که در این صورت تبدیل وندها ممکن است به تدریج معنی اصلی خود را از دست بدهند؛ به عبارت د شبه) "در شاهراه "شاه"مانند . (گوییم

 .شوند به وند می

٤ Clitic 
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لمـات را، بـه خـالف    کن نوع یا. درون نمیار که به طور مستقل به کهستند  يدستور یلماتک "ادات"
در  یفعلـ  يهاونـد  پیشقرار داد، مانند  "لمهکانواع "از طبقات  یکیدر  توان نمیقاً یلمات، دقکر یسا

  .یسیانگل زباندر  call upدر  up، و )فعل ینشانه نف( not، )نشانه مصدر( to، یفارس
  

   یفارس زبان .6-3
ران، افغانسـتان و  یـ در ا یاصـل  بـه طـور  ه کـ اسـت   ییاروپـا -دسته هند يها زباناز  کی یفارس زبان

 يمورفولـوژ  کیـ  یفارسـ  بانز، یسیهمانند انگل. شود یستان خوانده و نوشته مکیاز تاج ییها بخش
 شوند یلمه استفاده مک ییر معناییتغ يها براوند پیشها و  وند پسگر، از یبه عبارت د. دارد ییافزاوند

  .)وجود ندارد وند میان یفارس زبانه در کر است کقابل ذ(

 بـه صـورت  اسـتفاده کـرده و   ) "ژ"، و "پ"، "چ"، "گ"بعالوه حروف ( یعرب ياز الفبا یفارس زبان
هـا   چسبند و اغلب کاراکتر یگر میکدیک کلمه اغلب به یها در  کاراکتر. شود یراست به چپ نوشته م

به  ینیمع يها ١دهد تا واژك یاجازه م ینوشتار فارس. شان دارندتیبسته به موقع یمختلف يها شکل
بـه  توانـد   یمـ  "یمـ "نمونـه   يبرا. ن ظاهر شوندیشیپ يها واژك به صورتا یآزاد و  يوندها صورت
گـر در  یاز طـرف د  .[105]) "شـود یم"ا یـ  "شـود  یمـ "( ا جدا نشان داده شـود یده و یچسب صورت
ـ "مثـال   يبـرا . (شوند یگر نوشته میکدیجدا از  یذات به طوراز کلمات  یبعض یالخط فارس رسم ن یب
  . افتن مرز کلمات دشوار گرددیشود تا  یباعث م مسألهن یا). "یالملل

. باشـد  یها در نوشتار مـ  عدم نوشتن واکه یفارس زبانگر از مشکالت در ید یکی، یعالوه بر مورد قبل
مثـال   يدهـد بـرا   یش مـ یها را افزایژگیص ویها و ابهام در تشخ هنویس همخود مشکل  مسألهن یکه ا

  .شوند یگر نوشته میکدیهمانند  "mord"با تلفظ  "مرد"و کلمه  "mard"با تلفظ  "مرد"
، "خوردن"همچون  ییهاکرد همبا استفاده از  معموالً یفارس زبانال مرکب در قابل ذکر است که افع

. کند یکامل دگرگون م به طورگر یکدیبا  ها آن يشود که معنا ید میتول "زدن"و  "دادن"، "کردن"
ص مـرز کلمـه و   یهـم مشـکل تشـخ    جـا  ایـن که در  "کتک خوردن"ا ی "ن خوردنیزم"مثال  يبرا

                                                 
١ Morpheme 
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رفتـه اسـت و    به کارخود  یر اصلیغ يدر معنا "خوردن" کرد همباشد و  یمطرح م یژگیاستخراج و
  . مراه دارده ز متعاقباً با خود بهیمشکل ابهام را ن

 یفارس زبانگر افعال در ید ییاما از سو. توانند جمع شوند یم یفارس زبانها در  اسم یسیهمانند انگل
ا یـ جمـع  ( ، شخص، شـمار یتوانند به لحاظ زمان یم یفارس زبانها در  فعل. ده تر هستندیچیار پیبس

را  ها آناز  یبیکن است ترکفعل داده شده مم کین، یبنابرا. شدن صرف شوند ی، و منف)مفرد بودن
معمـوال  . باشد یم "دمیمن او را د" يبه معنا "دمشید"مثال به  يبرا. گر را دربرداشته باشدیدکیبا 

ه بـن  کـ  ییهـا  باشند و فعـل  ینده میا آیزمان حال  ينند براک یاستفاده م یه از بن ماضک ییها فعل
  . باشند یزمان حال م يار رفته است براکب ها آنمضارع در 

  
 باقاعده و بن فعل يها مصدر 2 جدول

 حالت با قاعده

 مصدر یبن ماض وند بن مضارع

 آوردن، خوردن آورد، خورد د آور، خور

   ت 

 افتادن افتاد اد افت

 دنیدن، پریدن، بریشک دید، پرید، بریشک دیِ- ش، بر، پرک

  
ن ی، اوليلذا از نقطه نظر دستور. شوند یاز بن فعل ساخته م لمات معموالًکاز  ی، بخشیفارس زباندر 

لمـه  ک ي شـه یتوان بـه ر  یمثال م يبرا. لمه استک  ١یواژگان ي افتن مقولهیشه، یقدم در استخراج ر
ل یـ لمـه بـه دل  ک يافتن حالت دسـتور ی، یلکدر حالت . دیرس "نده"ه وند پسرا با حذف  "شنونده"

ن-"به  یفارس زبانباقاعده در  يها مصدر. قاعده دشوار است یب يها وجود حالت شـود و   یختم مـ  "َ

                                                 
١ Part Of Speech (POS) 
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 يهـا  در حالـت  طور همین. است یابیاز مصدر قابل باز "ن"فعل در حالت باقاعده با حذف  یبن ماض
  .میرسی، به بن مضارع میاز بن ماض "دیِ-"، و "اد"، "ت"، "د"باقاعده با حذف 

  یبن ماض) = "دیِ- "، "اد"، "ت"، "د"+ (بن مضارع 
  مصدر=  "َن-"+  یبن ماض

 يهـا  حالـت . شـود  یشناخته م "یاسیق"تحت عنوان  یبن ماض یابیباز يباقاعده و الگوها يها حالت
 یخاصـ  يچ الگویه معموالً)  "دنیشن"، "رفتن"، "دنید"، "زدن"، "گفتن"مانند (ه  ک يا قاعده یب

باشـند و   یدن مـ یشـن  يبر مبنا قاعده معموالً یب يها مصدر. وجود ندارد ها آنشه یدن به ریرس يبرا
و  یماضـ  يهـا  باقاعـده و بـن   يهـا  از مصـدر  ییهـا  مثـال . نـد یگو یم "یسماع" ها آنن سبب به یبد

  . آمده است 2شان در جدول  مضارع
  

  یفارس زباندر  یفیتصر يها وند پیش .3-1- 6
. شـود  یها استفاده م ردن فعلک یمنف يبرا "ن" وند پیشمعمول با اضافه نمودن  به طور، یدر فارس

از  یحالـت منفـ   "دینشـن "و  "رفـتن "و مصدر  "رو"شه یفعل امر از ر یحالت منف "نرو"مثال  يبرا
ـ  یم "م" وند پیشن یمشابه ا. هستند "دنیشن"و مصدر  "شنو"شه یگذشته ساده از ر بـا   یباشد ول

  .دیایب تواند مین "م"حرف  وند پیشن یه بعد از اکن تفاوت یا
 "ب"توان  یمثال م يبرا. رود یار مکب یا مضارع التزامیمثبت  يساختن فعل امر يبرا "ب" وند پیش

، "زن"، "رو"به بـن مضـارع    "ب" وند پیشه کرد کاشره  "و بگو "بخور"، "بزن"، "برو"در فعل امر 
، "بـزنم "، "بـروم "تـوان بـه    یز مـ ین یمضارع التزام يمتقابالً برا. اضافه شده است "يگو"و  "خور"
  .اشاره نمود "میبگو"و  "بخورم"
ن یـ ا. باشـد  یمـ  "یمـ " ونـد  پـیش شـود،   یاستفاده م یفارس زبانه در ک ییهاوند پیشگر از ید یکی

 یماض يبرا یدر ماض. اربرد داردکو هم در مضارع  ید و هم در ماضیآ یفعل م شهیقبل از ر وند پیش
ـ  "یمـ " یدر حالـت منفـ  . رود یار مکب يمضارع اخبار يزمان حال برا يو برا ياستمرار و  "ن"ن یب

 يبـرا  "ینمـ " ونـد  پـیش ه کتوان فرض نمود  ین حالت خاص میا يرد، لذا برایگ یشه فعل قرار میر
  )3جدول . (رود یار مکب یحالت منف
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 )بن مضارع/  یبن ماض= (بن فعل  جا ایندر . یفارس زبانعمده در  یفیتصر يهاوند پیشست یل 3 جدول

 فرمول بیکنوع تر

 بن فعل+  "ب" یمضارع التزام/ فعل امر مثبت 

 بن فعل+  "م" یساده منف یماض/  یفعل امر منف

 بن فعل+  "ن" یساده منف یماض/  یفعل امر منف

 بن فعل+  "یم" يمضارع اخبار/  ياستمرار یماض

 بن فعل+  "یم"+  "ن" یمنف يمضارع اخبار/  یمنف ياستمرار یماض

  
معمـوال بـه دو    یاشتقاق يهاوند پیش. وجود دارد يادینسبتاً ز یاشتقاق يهاوند پیش یفارس زباندر 

ن یـ از ا يا نمونـه بـه  . شـوند  یم مـ یتقسـ  "یر فعلـ یـ غ يهاونـد  پیش"و  "یفعل يهاوند پیش"دسته 
ا ی "فروخورد"در  "فرو"و  "ختیدرآم"در  "در"، "دیشکبر"در  "بر"توان به  یم یفعل يهاوند پیش

، "یالسـ کهم"در  "هـم "تـوان بـه    یم یر فعلیغ يهاوند پیش يبرا چنین هم. اشاره نمود "ردکفرو"
 یاشـتقاق  يهاونـد  پـیش اما دسـته  . اشاره نمود "درد یب"ا ی "غم یب"در  "یب"، و "بهنجار"در  "ب"

لمـه را  ک يتوانند طبـق دسـتور   یها م یر فعلیدر مورد غ یدهند و حت یر مییلمه را تغک يقطعاً معنا
ل بـه  یتبـد  "ب" ونـد  پـیش باشد و با اضافه نمـودن   یاسم م "هنجار"لمه کمثال  يبرا. نندکعوض 
  .گردد یصفت م

  

   یفارس زباندر  یفیتصر يهاوند پسها و  بست واژه .3-2- 6
قـرار   یبـه اجمـال مـورد بررسـ     یفارسـ  زباندر  یفیتصر يهاوند پسها و  بست واژهن قسمت یدر ا

و  "بزرگتـر "مثـال   يبـرا (ها قابل اسـتفاده هسـتند    "صفت" يبرا "نیتر"و  "تر" وند پس. ردیگ یم
 "تـر " ونـد  پـس  .)اشـاره نمـود   "نیتـر  وتاهک"و  "تر وتاهک"، "نیترکینزد"و  "ترکینزد"، "نیبزرگتر"

آن مـرد  : "تنـدتر "در  "تر"مثال  يبرا(باشد  یز قابل استفاده مید نیق يبرا "نیتر" وند پس برخالف
   .)ندکار ک تندتر تواند مین
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فعـل را در   کیـ  یفارس زبانن یاز قوان يرویتوان با پ یم گاه آند، ید، بتوان به بن فعل رسینکفرض 
ن تـوا  ی، مـ "رفـتن "فعل  يمثال برا يبرا. صرف نمود ينمونه مضارع اخبار يمختلف برا يها حالت

در حالـت   4ف حال آورده شـده در جـدول   یتصر يهاوند پسردن ک و با اضافه "برو"فعل امر مثبت 
  .صرف نمود یمضارع التزام

  
 یف مضارع التزامیتصر يهاوند پس 4 جدول

 زمان وند پس فعل زمان وند پس فعل

 اول شخص جمع می میبرو اول شخص مفرد م بروم

 دوم شخص جمع دی دیبرو دوم شخص مفرد ي يبرو

 سوم شخص جمع ند بروند سوم شخص مفرد د برود

  
ف یتصـر  يمشابه بـرا  به طریق. شود یز استفاده میها ن فیگر تصرید دیتول يف حال براین تصریقوان

فـوق بـه    يهـا  ونـد  پـس مصدر و اضافه نمودن  ياز انتها "ن"توان با حذف  یفعل در زمان گذشته م
 یمثال يبرا. ندارد وند پسدر حالت گذشته سوم شخص مفرد . باشد یم "سوم شخص مفرد"استثناء 

  .مراجعه شود 5به جدول  "رفتن"از مصدر 
  

  ف گذشتهیتصر يهاوند پس 5 جدول

 زمان وند پس فعل زمان وند پس فعل

 اول شخص جمع می میرفت اول شخص مفرد م رفتم

 دوم شخص جمع دی دیرفت دوم شخص مفرد ي یرفت

 سوم شخص جمع ند رفتند سوم شخص مفرد - رفت
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 يشـود و بـرا   یاسـتفاده مـ   "ان"و  "ها" وند پساز  یفارس زبانجمع در در حالت با قاعده در  يبرا
 يجمـع بـرا   يها ن عالمتیاگرچه ا. گردد یاستفاده م "نی"و  "ون"، "ات" وند پساز  یلمات عربک
ن یـ ا. شوند یز استفاده میلمات خاص نکاز  يتعداد يمحدود برا به طور یبوده ول یعرب زبانلمات ک
نمونـه   يبـرا . جمـع حالـت مفـرد خـود دارنـد      ير از معنایغ ياغلب به معنا یفارس زبانلمات در ک
 "سیتاس"و  "غیتبل"جمع  يدر معنا یه در فارسکاشاره نمود  "ساتیتاس"و  "غاتیتبل"توان به  یم
ن یا یفارس زبانه در کرد کر کد ذیبا. باشد یم "جات"جمع  يهاوند پسگر از ید یکی. درون نمیار کب

، "جـات  ارخانـه کا ی "جاتیسبز"مثال منظور  يبرا. شود یز استفاده میچ کیند به مفهوم انواع .پس
و انـواع   يمنظـور انـواع سـبز    جـا  ایـن ه در کـ ست، بلیارخانه نک يادیا تعداد زیز یاز س يادیمقدار ز

  )6جدول . (باشد یارخانه مک
  یفارس زبانجمع در  يها عالمت  6 جدول

 وند پس اسم در حالت جمع

 ها ها ها، خانه تابکپسرها، 

 ان آموزان، درختان جوانان، دانش

 ات التکمش

 نی نین، محصلیمعلم

 ون ونیروحان

 جات جات يجات، سبز ارخانهکجات،  وهیم

  
ن یـ ا. باشـند  یمـ  "شـان "، و "تـان "، "مـان "، "ش"، "ت"، "م" ها شـامل  وند پسگر از ید يا دسته
 يها برا ن وندیا) مان السکتابم، کدمت، خوردمش، ید. (باشند یم كن فعل و اسم مشتریها بوند پس
هـا نقـش    فعـل  يسازند و برا یم يا هیمضاف ال-ب مضافیکنند و ترک یم يرا باز یها نقش اضاف اسم

ه یـ مضـاف ال  "ش"باشد و  یاسم م "تابک"، "تابشک"مثال در  يبرا. نندک یفا میرا ا یضمائر مفعول
 ندک یم يرا باز یر مفعولینقش ضم "ش"ساده بوده و  یفعل ماض "دمید"، "دمشید"در . آن است

  .)7جدول (
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  یو مفعول یدر نقش اضاف "شان"، و "تان"، "مان"، "ش"، "ت"، "م" يهاوند پس  7 جدول

 یها در نقش اضافوند پس

 جهینت وند پس اسم جهینت وند پس اسم

 برادرمان مان برادر برادرم م برادر

 برادرتان تان برادر برادرت ت برادر

 برادرشان شان برادر برادرش ش برادر

 یها در نقش مفعولوند پس

 جهینت وند پس فعل جهینت وند پس فعل

 ببرندمان مان ببرند ببرندم م ببرند

 ببرندتان تان ببرند ببرندت ت ببرند

 ببرندشان شان ببرند ببرندش ش ببرند

  
 "شـان یها تـاب ک"تـوان بـه    یمثال م يبرا. ت دارندیجمع نسبت به ضمائر اولو يها ها عالمت در اسم

 چنـین  هـم و ) "شـان ":  یر اضافیضم+  یانجیصامت م "ي"+ ها  :عالمت جمع "+ اسم :  "تابک"(
  .اشاره نمود) "شان":  یر اضافیضم+  "جات": جمع  عالمت+ اسم :  "ارخانهک"( "جاتشان ارخانهک"

  )ینقش مفعول(ضمائر متصل + فعل 
  )ینقش اضاف(ضمائر متصل + اسم 

 ضمائر متصل+  ]یانجیصامت م "ي" [+عالمت جمع + اسم 

را  يمرد: "يمرد"در  "ي"مثال وند  يبرا. باشد یره مکن "ي"عالمت  یفیتصر يها گر از وندید یکی
چگـاه بـا   یره هکن "ي"ه کد توجه داشت یبا. باشد یره مکعالمت ن کی "ي"مثال وند ن یدر ا. دمید

 یانجیـ صامت م "ي"شان، یتابهاکدر  "ي"ر است کقابل ذ. آید نمیه به ذات معرفه هستند کضمائر 
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ـ  یبه عبارت د. رود یار مکالتقاط  دو صوت ب يریجلوگ يه براکباشد  یم ن دو مصـوت بلنـد از   یگـر ب
  . نندک یاستفاده م ینجایصامت م "ي"

تـر  کیشـه اسـم نزد  یبه ر یفینسبت به وند تصر یاشتقاق يها ، معموال وندیاسام يبرا یلکدر حالت 
و  "یدهات"توان به  یمثال م يبرا. باشد یم "ات"ننده کوند جمع  جا ایناستثناء موجود در . هستند

  .ظاهر شده است "ات" نندهکجمع  وند پسپس از  یاشتقاق "ي"ه کاشاره نمود  "یغاتیتبل
  یفیوند تصر+  یوند اشتقاق+ اسم 

   



 

  :عنوان پروژه

 یفارس زبان یکره متنیجاد پیا یبا موضوع فاز اول مطالعات یفارس ي زبان پیکرهفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 فارسی زبانبندي متون براي  سنجی سیستم طبقه امکان

 25/04/1388: خیتار 0/1: شیرایو پ  3  فارس متن پیک: کد زیرپروژه

 

55 -  )پ -3(صفحه 

  یار متون فارسکخود بندي دستهستم یس .7
: مشـکل اول عبـارت اسـت از   . مواجـه اسـت   یمتون با سه مشکل اساسـ  يآمار يبند دسته ي مسأله

جـاد  ین استاندارد ایماش يریادگی يها تمیاز الگور ياریبس يمتون برا يبند دسته ياس کاربردهایمق
ک عـدد  یـ نظر گـرفتن   با در( ير عددیکه با مقاد ییکه با استفاده از بردارها یمتون. کند یمشکل م

ا یـ  10^6 -10^5در حـدود   يتوانند بـه ابعـاد   یشوند، م یش داده مینما) هر کدام از کلمه ها يبرا
را با خـود   ١يریادگیش یتواند خطر ب یاد پردازش، میابعاد باال عالوه بر مشکل زمان ز. برسند تر بیش

 يبنـد  دسـته  مسـأله از  یفهم انسـان  يریادگیو  يساز مشکل دوم به مدل .[2] به همراه داشته باشد
دارند که  یعام افراد نسبت به کلمات احساسات متفاوت به طور مثال، معموالً يبرا. گردد یمتون باز م

مختلف  يها در کاربرد ییمشکل سوم، کلمات به تنها .[2] باشد یم يبند دسته يبرا ین مناسبیتخم
 يو بعـد  یبه کلمـات قبلـ   يادیز یا در عبارات وابستگیاز خود بروز دهد و  یمتفاوت یتواند معان یم

ل یتشـک  بنـد  کـالس و  پـردازش  پیشمتون از ماژول عمده  يبند دسته ي مسأله، اصوالً .داشته باشند
 يبـرا  یمراتبـ  سلسـله  يهابند کالسا یساز و  درخت يها تواند از ابزار یشود که بسته به کاربرد م یم
  .)4شکل ( ردیبهره گ یمراتب سلسلهجه به صورت یجاد نتیا

 
  متون يبند دسته مسألهساختار ماژوالر   4شکل

از مـتن   یمنطقـ  يخودکار نمـا  به طورباشد که  یک روش رمز کردن متن  میپردازش،  شیماژول پ
ر ارائـه شـده از طـرف    یجوابگو بودن در برابر تفس -1: ه در رمز کردن شاملیاصول پا .[15]سازد  یم

و  يریپـذ  فشـرده، تـا امکـان    بـه طـور  متن  يدر بر داشتن معنا -2 بند کالساستنتاج  يها تمیالگور
   .[106]انعطاف را با خود به همراه داشته باشد 

دهنده آن  لیکمتون با اجزا تش بند دستهستم ماژوالر یس کیشده است تا  ین نوشتار سعیا یدر مابق
ار یبسـ  ين پـروژه اجـزا  یـ دارد، در ا يادینسبتاً ز يستم اجزاین سیه اکنیبا توجه به ا. شنهاد شودیپ

                                                 
١ Overfitting 
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ده شده یار ساده دیماژول بس کیآن به مثابه  يگر اجزاید يشده است و برا سازي پیادهآن   يضرور
ستم را توسـعه  یت سیفیک ها و آن ماژول ينده بتوان با ارتقایدهد تا در آ یان مکام مسألهن یا. است

  .ز حفظ گرددیستم نیس يت مورد نظر برایجامع چنین همداد و 
  

  پردازش پیش .7-1
بـه  . را بـر عهـده دارد   یمنطقـ  يک نمایفه نگاشت متن داده شده به یوظ پردازش پیشقت، یدر حق

بسـته بـه   . ردیـ گ یمـ  انجـام ن قسـمت  یو کاهش ابعاد در ا یده و وزن یژگیگر استخراج ویعبارت د
ات یـ شـامل عمل  یل واژگانیتحل. ار مفصل باشدیا بسیار ساده و یتواند بس یم یژگیکاربرد استخراج و

بعد از . باشد ین کلمات  میب يها و مرزبند گذاري نشانهمتن، قواعد مربوط به  يکسان سازیمربوط به 
: ندارند یخاص ییاشوند و بار معن یارزش که متناوبا تکرار م یاز کلمات ب يا ن مرحله عموما دستهیا

، "بـا "، "بـه "(، حرف اضـافه  ) "نکهیا"، "اما"، "اگر"، "کهیوقت"، "تا"، "که"، "و"(مانند حرف ربط 
نمونه  يک دانشجوی"در  "کی"(ف یو حرف تعر)  "شد"، "بود"، "است"( ی، فعل ربط)"در"، "از"

، به یابی ریشه يها تمیالگورسپس با استفاده از . شوند یاز متن داده شده حذف م) "...است که  یکس
ت بـا اسـتفاده از   یـ در نها. شـوند  یم یابی ریشهاستخراج شده، کلمات  يها یژگیو سازي بهینهمنظور 

به اطالعات سطح بـاالتر   تر بیش يساختار يها لیتحل. گردند یم يبند کلمات دسته یاسم يها گروه
بـه قسـمت    یوزن دهـ  يج شـده بـرا  کلمات و اطالعات استخرا. گردد یبر م يبند همچون پاراگراف

تواند  یها در قسمت بعد، م یژگیکاهش ابعاد و يبرا يها ن راهیاز ساده تر یکی. شود یارسال م يبعد
  .)5شکل (است  تر کم ینیاز حد مع ها آنباشد که وزن  ییها یژگیحذف و

 
  گریکدیبا  ها آنو ارتباط  پردازش پیشقسمت  يها ر ماژولیز  5شکل 
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  یواژگانل یتحل .1- 1- 7
  :باشند یل میالت ذکمش يخام دارا به صورتموجود  یفارس یکیترونکمتون ال

واحد  الخط رسم کیموجود از  یسفانه متون فارسأمت: سانکیالخط  عدم وجود رسم .١
 ياز حالـت هـا   یل متداول بودن بعضـ ین دالین ایتر مهماز  یکی. نندک ینم يرویپ

مثـال   يبـرا . باشـد  یم یفارس زبانبه اسم ها در  "ها"همانند  ییدن وندهایچسب
  . "تابهاک"، "ها تابک"، "تاب هاک"
در  یسع کد یونیستم یاگرچه س: یحروف فارس يمتفاوت برا يدهاکوجود  .٢

 يدر موارد این حالبا  یول. نموده است ها زبانه یلک يدها براک يساز یسانکی
 کی يبعضا متفاوت برا يدهاکه حالت ها ناچار به استفاده از یلکاز  یبانیپشت يبرا

و  یفارس زبانمربوط به  کد یونیبخش  "الف ي مهیضم"در ( حرف نموده است
 .)آورده شده است یعرب

٣.   
 

  ارزش یکلمات ب .2- 1- 7
 تـر  بـیش ندارنـد و   بنـدي  طبقـه به لحاظ  یچ گونه ارزش مفهومیکه ه یبه کلمات ١ارزش یکلمات ب

جاد ین دسته از کلمات باعث ایا. ندیگو یگردد، م یم یو افعال ربط یملک ریشامل حروف اضافه، ضما
و حافظه  یباعث صرف منابع پردازش ها آن يریگکار بهبه عالوه . گردد یم بندي دستهابهام در پروسه 

 .)8جدول (د ینما یتم نمیبه دقت الگور یچ کمکیده و در مقابل هیگرد

 
 
 
  
  

                                                 
١ Stop Words 
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  ارزش یست کلمات بیل  8 جدول

 ارزش یکلمات ب

، جـا  آن، آنـان،   ان، آمـد، آمـده، آن  یـ ، آقايخواهند، آر، آقا، آقا ،  نونکا امروز، گفتم، 
، اش، افـزود، اگـر، اگرچـه، اال، البتـه،     یر، از، است، اسالمیا، اخی، آها آنه، کآنچه، آن

ه، کـ نی، اجـا  اینن، یم، ایشان، ایران، ای، اين، ای، او، اولي، ام، اما، امروزه، اند، اندیال
د، یـ د، بجز، بدهیم، باالخره، باید، باشیه، بار، باز، باشد، باشکنین، باای، با، باااین گونه

م، ید، بگـذار ینک، بعد، ببه طور، ياریار، بسی، بس ، برلزومین، برخی، برايبدون، بر، برا
ش، تـا، تـر،   ی، پـ ین، پس، پـ یش، بی، بی، ب  ه، بماند، به، بود، بودند، بودهکم، بلییبگو
ن، چه، چو، ی، چرا، چنان، چند، چني، جا، جز، جمهوري، تو، توسط، توی، تماميتر

، يگـزار یقتا، خانم، خانمها، ی، حدود، حقی، حتحالی که، یه، حال، حالکچون، چون
، يش، داخـل، داد، دادم، دادنـد، داده، دار، دارا  یخواهد، خود، خودم، خودمان، خـو 

ن، درباره، دربر، دربعد، یم، داشت، داشته، داند، دانند، در، درآن، درایدارند، دار ، دارد
گر، ین، دور، دیل، درک، دردو، درحالی که، دری، درحال، درحالي، درجاین، درپیدرب

، شامل، شد، شدن، شـدند،  ي، سو، سوی، زدند، ساعت، سر، سع يده، رو، رویرا، رس
رده، کـ ردنـد،  کردن، کردم، کرد، کر، فقط، یه، غیرغم، علی، علیشده، شما، شود، ط

، گرچـه، گردنـد، گرفـت، گرفتـه،     يه، گـذار کم، ینکد، ینکنند، کنم، کند، کنار، ک
تواند، یان، میشود، م ی، می، مثال، من، می، ما، مانند، متوال گفت، گفتند، گفته، لزوم

ندارنـد، نداشـته،   نند، ندارد، ندارم، کینم، مکیشود، میرسد، میداند، میم، میخواهیم
، هـر،  یی، هايستند، ها، هایست، نیز، نیند، نکی، نمید، نموده، نمینشدند، نظر، نما

ن، هنـوز،  یم، هم، همـان، همـه، همـ   ید، هستی، هست ، هست، هستم، هستندکیهر
 می،  یکیم، کیگر، یدکی، یعنیافت، یا، ی، ي، و یچ، و، وجود، ولیه

  

  یابی ریشه .3- 1- 7
بـدون   يریادگیـ  ياب برای شهیر يها تمیتوان به استفاده از الگور ی، مها یاب ریشه ياز نمونه کاربردها

تـوان اشـاره    یاطالعـات مـ   یابیو کاهش ابعاد در مسائل باز يها برا ا حذف وندیو  [107]ناظر گرامر 
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ز ین یو فارس یعرب یو حت یو ژاپن ینیتا چ ي،فرانسویسیاز انگل ها زباناکثر  يبا برایامروزه تقر. کرد
  .[112][111][110][109][108] ه شده استیته ییها ابی شهیر

و ) ندارند زباندر  ییچ معنایکه ه ییها شهید ریتول( یابی شهیر شیتوان به ب یم یابی شهیاز مشکالت ر
در  .[118] تـوان اشـاره نمـود    یمـ ) اسـتثناء  يهـا  حالت يشه براید ریعدم امکان تول( یابی شهیکم ر
ار یکلمـه بسـ   یواژگـان  ي ص مقولهیتشخ يده به کلمه برایچسب يها وند پسافتن حداکثر یقت یحق
  .[107]د استیمف

، یـابی  ریشـه تم یاطالعات شـامل نـوع الگـور    یابیدر باز یاب ریشهک ی یابیارز يبرا یاصل يفاکتورها
و  ینـه زمـان  یهز، زبـان به  یا عدم وابستگی یز، وابستگیت آمیموفق یابیدقت و باز یابیارز يارهایمع

س یکـه پـا   طـور  همـان  .[113] باشد یممکن م يارهایگر معی، طول متن، طول کلمات و دیپردازش
سـاده از دقـت    يهـا  یـاب  ریشهبهتر و  یابیار بازیده از معیچیپ يها یاب ریشه یذکر کرد در حالت کل

بـه   يادیـ ار زیکمـک بسـ   نامه لغتک یه استفاده از کرد کر کد ذیبا .[111][114] برخوردارند يبهتر
 .دینما یج میبهبود نتا

  

  یابی ریشهنه یدر زم یقبل يارهاک .3-1- 7-1
 :گردد میل یشامل مواد ذ یابی ریشهعمده در  يها روش

 

  )کیاتومات يها روش( يآمار يها روش -
استخراج دانـش   يبرا یکلمات بدون استفاده از منابع انسان يآمار يها یژگین روش از ویدر ا

ت یـ شود تا قابل یها تالش م تمین دسته از الگوریمعموال در ا .[107] ردیگ یبهره م يمورفولوژ
  .[110] ابدیش یروش افزا يتم و سرعت اجرایم الگوریتعم
ف شـود و  یـ تعر يمورفولـوژ  يبـرا  یفیک مدل توصی؛ ابتدا یفین فاصله توصیتر کمل یتحل -١

د یـ نما ینـه مـ  یرا کم یفین فاصـله توصـ  یـ نمونـه ا  يهـا  ن مدل با دادهیسه ایسپس با مقا
[115][110].  
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با اسـتفاده از   [107][116]ساده  یاب ریشه ي؛ ابتدا تعدادساده یاب ریشهب چند یروش ترک -٢
شـود و سـپس    یه مـ یکلمات ته يرخداد-و هم ینیساده از هم نش يآمار ين ابتکاریقوان

 .[111]د یآ یم به دستگر یکدیبا  ها آنب یبر اساس ترک یینها یاب ریشه

 :ردکر اشاره یبه موارد ز توان می ها روشن دسته از یا ایمزااز 

 شیاز پ یزبانچ دانش یاز به هیعدم ن به دلیلتم یالگور يساز ادهینه بودن پیهز کم -

 تمیه بودن الگورزبانچند -

  :ردکل اشاره یبه مورد ذ توان می ها روشن دسته از یالت اکاز مش
 يهـا  از حالـت  یکه به تعداد کـاف  يکره به نحویک پیه ین دسته تهیاز مشکالت ا -

در  یسـام  يهـا  زبـان مثال  يبرا. باشد یک کلمه و به دفعات تکرار شده باشد می
، يا روزنامه یعیاز پردازش توز [117]بر طبق . ندارند یدقت خوب ن روش معموالًیا

ـ یدر اندازه مشابه بس یسیسه با انگلیدر در مقا یکلمات عرب فـرد رخ  ه ار منحصر ب
ن ییتم را پایت الگوریفی، کيآمار يها روش يبودن برا یناکاف به دلیلکه  دهند می
 .دآور می

 

  یزبان یابی ریشه يها روش -
 زبـان  یفین تصـر یه وندها و قوانیست کلین روش لیبوده و در ا زبانبر  ین روش معموال مبتیا

 يهـا  تمین دسـته الگـور  ین روش در ایمعروف تر. گردد میستم لحاظ یدر س یدست به صورت
Porter ياکنـون بـرا   هـم  ید ولیمطرح گرد یسیانگل زبان يکه ابتدا برا [119][118].باشد یم 

 سـازي  پیـاده ز یـ ن یفارس یو حت [110])  ییایتالی، ای، آلمانيفرانسو( ییاروپا يها زبان تر بیش
  .[112] شده است

 [118]: ایمزا

  . دارد ها روشگر یسه با دیدر مقا يتر کمار یبس ینسب ياز تعداد خطاها ها روشن دسته از یا -
  .برخوردارند سازي پیادهدر  یخوب ینسب یاز سادگ ها روشن یا -

 :بیمعا
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 زبانبه  یوابستگ -

 

  یفارس زباني  زمینهدر  یقبل يارهاک .3-2- 7-1
کلمـات در   یابی ریشه يشده و مشاهده شده توسط نگارنده، برا انجام ين کارهایتر مهمنون کتا

  :به چهار کار محدود شده است یفارس زبان
 يبــرا یدو ســطح يســتم مورفولــوژیک سیــ يبــر مبنــا [14]در  یاضــتیر يآقــا .١

ارائه شده با الهـام از   Peslexمدل . دینما یاستفاده م یو اشتقاق یصرف يها لیتحل
  .ه شده استیارائه شده ته [15]که در  Englexمدل 

ن یک ماشـ ی ١تم پورتریالگور يکرده است تا بر مبنا یسع [6]ان در یخانم مگردوم .٢
 .دیواژگان ارائه نما یل صرفیتحل يتنها برا یحالت متناه

بـر   یاب ریشه کیه به ارائه ک اند کرده یسع [120]ارانش در کاظم تقوا و همک يآقا .٣
بـوده   یافکنا یخوب ول یلکبه لحاظ  یاب ریشهن یا. تم پورتر بپردازندیالگور يمبنا
 .است

  

   يشنهادیپ یاب ریشه .3-3- 7-1
سـتم  یش دقت سیمتون، افزا بندي دستهدر  یابی ریشهر شد، منظور و هدف از کذ ه قبالًک طور همان
ن یـ در ا ين مالحظـات متعـدد  یبنابرا. صرف یختشنا زباناقدام  کیباشد و نه  یمتون م بندي دسته
  :باشد یل میشامل موارد ذ ها آنه اعم ک گردد میمطرح  مسأله
ه با کاست  یاز مجموعه اعمال یکی یابی ریشهاشاره شد،  تر پیشه ک طور همان: ش دقتیافزا -

ن اسـت در  کـ ن امر ممیل، اکدر . دهد یاهش مکها را  یژگیابعاد، تنوع و يردن فضاکم ک
سـتم  یاهش دقـت س کـ منجـر بـه   ) یاشـتقاق  یـابی  ریشـه ا ی یابی ریشهش یمانند ب( يموارد
شود، در  یابی ریشه "خاتم"به  "یمخات"ه کد ینکمثال، فرض  يبرا. متون گردد بندي دسته

                                                 
١ Porter Algorithm 



 

  :عنوان پروژه

 یفارس زبان یکره متنیجاد پیا یبا موضوع فاز اول مطالعات یفارس ي زبان پیکرهفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 فارسی زبانبندي متون براي  سنجی سیستم طبقه امکان

 25/04/1388: خیتار 0/1: شیرایو پ  3  فارس متن پیک: کد زیرپروژه

 

62 -  )پ -3(صفحه 

 یاسـ یس ي دسته يها متن ينشانه خوب برا کی یژگین ویخود ا یابی ریشهه بدون ک یحال
  .ست باشدتوان می

 يادیـ ز يهـا  سـتم بـه عامـل   یل سکدر یه زمان مصرفکد در نظر گرفت یبا: ش سرعتیافزا -
 کی یگردد، ول یسرعت مجه یاهش ابعاد و در نتکمنجر به  یابی شهیاگر چه ر. دارد یبستگ

 یابیـ  شـه یه رکـ  يبه طـور . ستم شودیل سکش یتواند منجر افزا ین خود میاب سنگی شهیر
 .ارزش خود را از دست بدهد

شه یست ریبسته به دربر داشتن واژگان و ل ها یاب ریشه: يا و حافظه یحداقل سربار محاسبات -
بر  يادیند سربار زتوان میاستثناء، خود  يحالت ها يح برایتصح يها سهوپر طور همینها و 

 .نندکل یستم تحمیس

، يبنـد  دسـته  يبرا پردازش پیش کیبه عنوان  مؤثر یابی شهیر کی يبنابر آنچه در باال گفته شد، برا
دقـت   یش نسـب یبـه افـزا   کمکبه منظور  یفیصرف تصر يار ساده برایبس یاب ریشه کید از یبا یم

از  یکـ ینـه بـه منظـور     یابیـ  شـه یه هـدف از ر کـ شـود   ید مـ یکتا ١.متون استفاده شود يبند دسته
متـون   بنـدي  دستهستم یس ییبه سرعت و دقت نها کمک يه براکباشد بل یم یسشنا زبان يها شاخه

 "گ"به  "ه"ل یخاص مانند تبد يها حالت يح برایتصح يها از به پرسهیگر نیبه عبارت د. ار رودکب
  .)واژگان=  "ان"+ واژه : مانند(باشد  یاسم م يبه انتهاجمع  "ان"در هنگام اضافه نمودن 

ه بـه طـور   کـ اسـتفاده گـردد   ) ونـد  پـیش ( ونـد  پسحذف  یاب ریشه کیاز  باید مین منظور، یا يبرا
ا یـ مسـتقل از درسـت بـودن    (لمـه  ک ين را از انتهـا کـ مم) وند پیش( وند پسن یتر یطوالن کیاتومات

  .دینماس یحذف م) نادرست بودن مانده
 طـور  همان .[121] توسط پورتر ارائه شده است ٢محدود یقطع ياستفاده از اتومات ها یاصل ي دهیا 
لـذا  . انـد  ن روش بهره بردهیز عموماً از همین یفارس زبان يشده برا انجام يارهاکثر که گفته شد، اک

امـل  کمحدود ساده و نسبتاً  یآورده شد، دو اتومات قطع 6.3آنچه در بخش  يز، بر مبناین جا ایندر 
  . هاست، ارائه شده استوند پسحذف  يبرا يگریها و دوند پیشحذف  يبرا یکیه ک، یفیصرف تصر

  
                                                 

تصحیح می باشد که این خود عالوه سربار زیاد حافظه اي  یاب سنگین و دقیق به همراه واژگان ریشه لغات و دیگر پرسه هاي افزایش مطلق دقت الگوریتم نیازمند یک ریشه ١
 .بندي نیز می شود و پردازشی در بسیاري از موارد، منجر به کاهش سرعت سیستم دسته

٢ Deterministic Finite Automata 
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  ابی شهیر يهاوند پیش يبرا جا اینارائه شده در ) NFA (None-Deterministic Finite Automataه ینما  6 شکل

تر و خوانا  ساده يبرا 7و  6ل کدر ش.  آورده شده است 7و  6 يل هاکدر ش یاب ریشه يه اتوماتاینما
 یدر صورت یانیدر هر گره پا یعنیر، یمنظور از انتقال غ. حذف شده است "ریانتقال غ"ر یشدن تصو

د یـ با. شود یستم از اتومات خارج میانتقال بود س يترهاکاراکاز  یکیر از یتر داده شده به غکاراکه ک
ه کـ سـت بل یت نیها، شماره وضـع ١تیدام از وضعک، اعداد نوشته شده در هر 7ل که در شکرد کر کذ

   .)9جدول ( دهد یرا نشان م وند پسنوع 
  

  7 لکاستفاده شده در ش يهاوند پسد ک  9  جدول

 دک وند پسنوع 

 - یانجیصامت م "ي"

 1 جمع يها عالمت

 2 یو اضاف ینشانه مفعول

 3 باقاعده يمصدرها يبن فعل برا يهاوند پس

 4 ف زمان حالیتصر يهاوند پس

 5 "نیتر"و  "تر"

                                                 
١ State 
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 ابی شهیر يهاوند پس يبرا جا اینارائه شده در   NFA (None-Deterministic Finite Automata)ه ینما 7  شکل
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  یاسم يها گروه .4- 1- 7
ده شـده  یـ سـتم د یت سیـ به منظور جامع تر بیشاست و  یماژول ته کین قسمت یستم این سیدر ا
از  یالبتـه در بعضـ  (آمـده را برعهـده دارد    به دسـت  يعبارت ها يبند فه گروهین ماژول وظیا. است

 تر بیشاهش کهم به  مسألهن یا .)ردیپذ ین بخش صورت میز در ایستم ها استخراج عبارت ها نیس
بهـره   توان میتم یدر بهتر شدن دقت الگور یاسم يها ند و هم از خود گروهک یم کمک مسألهابعاد 
  . ردکتر  لیمکن قسمت را تیا توان میستم یس يارتقا يا برایاز یدر صورت ن. گرفت

تم یالگـور  کیـ ها استخراج شـده توسـط    سه عبارتیمقا تواند مین منظور یا يشنهاد ساده برایپ کی
صرف  یاب ریشه کیبا استفاده از  تواند میگر یشنهاد دیپ. جدول ثابت باشد کیها با  استخراج عبارت

 .ردیتر صورت پذ دهیچیپ يها تمیگر الگوریا دی یاشتقاق

  

  يل ساختاریتحل .5- 1- 7
در  توانـد  مـی  مسـأله ن یـ اربرد از اکـ  کیـ . متن را برعهـده دارد  يل ساختاریفه تحلین ماژول وظیا

مستقل از قالب  ها متنستم تمام ین سیدر ا. پردازش صفحات ابر متن باشد يبرا ياربردک يها نمونه
 . باشند یم

  

  یده وزن .7-2
شنهاد شـده اسـت   یپ یده وزن يبرا يادیز يها روشل بحث شد، یبه تفض 5ه در فصل کطور  همان

 .استفاده شده است TFIDFن آن ها به نام یاز متداول تر جا اینه در ک

  

  اهش ابعادک .7-3
ـ یاهش ابعـاد تـاث  کگفته شد،  تر پیشه ک طور همان ش یاهش پـ کـ در سـرعت، دقـت، و    ییسـزا ه ر ب

ن یـ ه در اکـ رد کـ ر کـ د ذیـ با. دآور مـی متون فـراهم   بندي دستهستم یس يبرا افزاري سخت يازهاین
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ـ  کلمات و حـذف  کخود  يلمات به جاک ي شهیستم عالوه بر استفاده از ریس ارزش، مـاژول   یلمـات ب
  . ده شده استیاهش ابعاد دک يبرا یمستقل

ه را ین رویا توان میاز یر صورت ناهش ابعاد استفاده شده است و دک يساده برا ي هیرو کی جا ایندر 
  :گردد میر اجرا یه زیاهش ابعاد روکلذا، به منظور . ارتقا داد

  .دشون میرار مرتب کانس تکفر يلمات بر مبناکشود و  یلمات محاسبه مکانس کفر -
 .شود یبود، حذف م تر کمن یانگیانس مکفر 0.1رارشان از کانس تکه فرک یلماتک -

  

  يبند دسته يها روش .7-4
بـا اسـتفاده از مـدل     جـا  ایندر . متون حاصله را بر عهده دارد بندي دستهفه ی، وظبندي دستهماژول 

 کیـ در  چنین هم. استفاده شده است یاصل ي، به عنوان مدل هاgram ،3-gram-2ز، مدل یب يتئور
ز استفاده یآن ن يز بر رویمدل ب کیو اعمال  2پنجره به طول  کیگر با استفاده از لغزاندن یحالت د

 . ل آمده استیبه تفض 5.4در بخش  n-gramشرح مدل . شده است
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  یج تجربینتا .8
  

 یبانک اطالعات .8-1
 یجـاد بانـک اطالعـات   یو ا ی، طراحـ یمتون فارسـ  بندي دسته افزار نرم يمهم برا يها از قسمت یکی

متـون و   ی، سـطح منطقـ  یشـ یآزما ي ، مجموعهیآموزش ي اطالعات مجموعه ينگهدار يمناسب برا
نـوع و سـاختار بانـک    . باشـد  یمناسب م بندي طبقه يبرا بند کالساز  یاطالعات استخراج چنین هم

ن مجموعـه  یتوان توسط ا یرا که م ییها تمی، نوع الگوریمراتب سلسلها یو  يبه جهت هموار یاطالعات
  . دینما یش شوند را مشخص میآزما

ا در یـ  ین کـار کـاف  یـ ا يبـرا  گرفته است کـه بعضـاً   انجام يا پراکنده يکارها یفارس زبان يبرا یول
ده یـ ان نامه هـا، چک یاز پا يار محدودیتعداد بس ]16[نمونه در  يبرا .]17[ ]16[ دسترس نبوده اند

گـر  یشـده اسـت کـه هـم بـه لحـاظ طـول و د        يان نامه گرداوریا پایک کتاب یاز  یا فصلیمقاالت 
در .وتر محدود بودندیجات مربوط به کامپ م تنها به نوشتهاد داشتند و هیار زیمشخصات اختالفات بس

 بنـدي  دسـته  يهـا  تمیش الگوریجهت آموزش و آزما) هموار( يا رابطه یک بانک اطالعاتین پروژه یا
  .ده استیه گردیهموار متون ته

با توجه به . ستم بودین سیش ایآموزش و آزما يک مجموعه برایه یاز به تهیستم نیش سیآزما يبرا
د تـا  یـ گرد یابتدا سع. ه نشده استیته یمتون فارس يبند دسته يبرا يا چ مجموعهینکه تاکنون هیا

ست یبا یه مجموعه داده ها، میلذا در ته. ن منظور فراهم گرددیا يبرا ياستاندارد يها مجموعه داده
و  ر باشـند یک پـذ یـ شـان تفک یانتخاب شده با توجـه بـه دسـته ها    يها متن( ینواخت یک يها فاکتور

اخبـار  (و پوشـا بـودن   ) نباشـد  تـر  بـیش  ینیدو پهلو از حد مع يها ها و وجود متن دسته یپوشان هم
رخ  یمشکل اول در هنگام. ت گرددیرعا) باشد ي آموزشی مجموعهدر ارتباط با  یشیآزما ي مجموعه

استفاده  يبه جا توان ین حالت میدر ا. گر باشندیکدیمجموعه ریشده ز انتخاب يها دهد که دسته یم
ا یـ ع و یدهد که اخبار وقـا  یرخ م یمشکل دوم هنگام. استفاده کرد یکل يها ها از دسته دستهریاز ز

ک راسـتا  یدر  یشیآزما ي نسبت به مجموعه یآموزش ي ک دسته در مجموعهی يداده برا حوادث رخ
ها در ارتبـاط بـا    خبر تر بیش یآموزش ي در مجموعه "یعیطب يایبال"دسته  يمثال برا يبرا. نباشد

از  یکیتوان به  یم جا ایندر . در ارتباط با زلزله باشد ي آزمایشی مجموعهدر  حالی کهل باشد در یس
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 ینسـبتا طـوالن   يا از بـازه  یشـ یو آزما ي آموزشی مجموعه يها خبر -1: دو روش متداول عمل نمود
از دو بـازه   یشـ یو آزما آموزشـی ي  مجموعـه اخبار  -2. انتخاب شود) سال 10مثال در حدود  يبرا(

  . ک به هم انتخاب شودینزد
از ) رانیـ ان ایدانشـجو  يخبرگزار( ١سنایت ایخبر دانلود شده از سا 10704ستم از یش سیآزما يبرا

 یاسی، سیاجتماع یکل ي اخبار در سه دسته. استفاده شده است 2005ماه مارچ تا ماه آگوست سال 
 4390آمـوزش و   يو آگوسـت بـرا   يجون، جوال يها ماهخبر از   6314م شده که یتقس یو فرهنگ

با  .)10جدول ( ن شده استییستم تعیش سیآزما يبرا 2005سال  یل و میمارچ، آور يها خبر از ماه
و  "یاسـ یس"، "یاجتمـاع " یکلـ  ي رفـع مشـکل اول از سـه دسـته     يتوجه به آنچه گفته شد، بـرا 

  .دیک بهم استفاده گردینزد یرفع مشکل دوم از دو بازه زمان يو برا "یفرهنگ"
اخبار دانلود شده از  54298خبر از مجموع  10704بر اساس  یش متون فارسیبانک آموزش و آزما

 .ده استیه گردیته ٢سنایت ایوب سا

  

  بودن یکاف .1-1- 8
. باشد یم یشیو آزما ي آموزشی مجموعهمتون، تعداد متون  بندي طبقهاز مسائل مهم در حوزه  یکی

د یبا يریادگی يمتن در هر دسته برا 2000شده دست کم  انجام يها یقات و بررسیبا توجه به تحق
 . در نظر گرفته شود

  

 ینواخت یک .1-2- 8
هـا از   دسـته  یپوشان همگردد و  یک گروه تلقیاز  یمتون هر دسته با صراحت کاف یعنی ینواخت یک

را در  هـا  آن یکه نتوان به راحت به طوريگر متون دو پهلو یبه عبارت د. نباشد تر بیش یحد مشخص
ي  مجموعـه % 100 يریادگیـ متـون مـانع از    این گونـه . باشد تر کم ینیک دسته قرار داد از حد معی

زان یـ رنده بـا م یادگی يها تمیآموزش الگور يقت حد باالیدر حق. گردند یتم میتوسط الگور آموزشی
                                                 

١  http://www.isna.ir 

٢ http://www.isna.ir  

http://www.isna.ir
http://www.isna.ir
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 بـه دلیـل   یو فرهنگـ  یاجتمـاع  يهـا  ن دستهین پروژه بیدر ا. گردند یها محدود م دسته یپوشان هم
رغـم   ین دو دسـته علـ  یـ لـذا متـون ا  . وجـود دارد  یعـ یطب یپوشـان  همو  یکی، نزدیت موضوعیماه
 ي متون دسته یدر صد برخوردار هستند ول 90از  تر کم ینواخت یکزان یشده از م انجام يها شیرایو
 .درصد بر خوردارند 90 یبیتقر ینواخت یکاز  یاسیس

  .گردد یر محاسبه میتوسط نسبت ز یپوشان همف یطبق تعر
  

 ینواخت یکزان یم= قا متعلق به آن دسته هستند یکه دق یمتون/ کل متون آن دسته 

  
شـده   یپوشان همش یرایو و یک متن بررسیمتن  5از هر  یتصادف به صورتبا توجه به حجم متون 

 .است

  

  پوشا بودن .1-3- 8
ق یتوان به دو طر یتم  میص صحت الگوریتشخ يشده برا آوري جمعبه منظور استاندارد بودن متون 

  .عمل نمود
از حـوادث انتخـاب    یک بازه طـوالن یدر  نواخت یکنرمال و  به طور یشیو آزما یمتون آموزش -١

  .گردد
 . پشت سر هم انتخاب گردد یکوتاه ول یدر دو بازه زمان یشیو آزما یمتون آموزش -٢

روش دوم  ایـن صـورت  ر یـ از متون در دسترس باشـد روش اول و در غ  يادیکه حجم ز ير مواردد
  .باشد یه شده حاضر از دسته دوم میته یبانک اطالعات. گردد یانتخاب م
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  ي آموزشی مجموعه .8-2
 4390ن منظـور  یـ ا يبرا. رود یم به کارستم یآموزش س يبرا یاز بانک اطالعات ین پروژه بخشیدر ا

دسته استفاده شـده   3ستم در یآموزش س يبرا 2005سال  یل و میمارچ، آور يها اخبار ماهمتن از 
  .کند یم يرویپ 11ن اطالعات از ساختار آورده شده در جدول یا). 10جدول (است 

 

 ي آزمایشی مجموعه .8-3
مـتن از و    6314از  جـا  ایـن لذا در . رود یم به کارتم ین دقت الگوریبه منظور تع یشیاطالعات آزما

. سـتم اسـتفاده شـده اسـت    یش سیآزمـا  يبـرا   2005و آگوست سـال   يجون، جوال يها اخبار ماه
شـروط سـه گانـه فـوق از      يارضـا  يستم براین سیقبل گفته شد، در ا يها که در قسمت طور همان

 )11و  10جدول . (ده استیسنا استفاده گردیا  2005اخبار سال 

  
 10704سنا یا یبانک اطالعات یشیو آزما زشیي آمو مجموعهساختار   10  جدول

 یشیآزما یآموزش  

 1482 2349  یاجتماع

 29 44 یاجتماع يها بیآس 

 4 14 یعموم  - یاجتماع 

 101 108 آموزش و پرورش - یاجتماع 

 68 84 جوانان - یاجتماع 

 - 4 حوادث - یاجتماع 

 19 42 خانواده - یاجتماع 

 72 75 زنان – یاجتماع 
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 یشیآزما یآموزش  

 430 468 يشهر - یاجتماع 

 144 249 ستیط زیمح - یاجتماع 

 1 2 معارف - یاجتماع 

 129 109 ارتیحج و ز 

 749 1000 حوادث 

 96 150 ار و اشتغالک 

 1402 2164  یاسیس

 129 121 هیانه ، روسیم يایآس 

 15 75 افغانستان 

 103 263 الملل نیب 

 4 14 نیستان ، هند و چکپا 

 9 22 هیکتر 

 1 4 ج فارسیه خلیحاش 

 690 979 یخارج یاسیس 

 157 264 رانیا – یخارج یاسیس 

 291 417 ران در جهانیا - یخارج یاسیس 

 3 5 عراق 

 1146 1801  یفرهنگ
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 یشیآزما یآموزش  

 330 339 تئاتر –فرهنگ و هنر  

 1 293 ونیزیو و تلویراد -فرهنگ و هنر  

 478 734 نمایس –فرهنگ و هنر  

 83 110 یقیموس –و هنر فرهنگ  

 254 325 یتجسم يهنرها -فرهنگ و هنر  

 4390 6314  جمع کل

 

  یاسم يها گروه .8-4
 يبـرا . باشد یار مهم میمتون بس بندي دستهکلمات و عبارت در  يبه جا یاسم يها استفاده از گروه

 يهـا  ن گـروه یانوع . گردد یم يجداگانه نگهدار به طورگر ید یدر جدول یاسم يها ن منطور گروهیا
  . قرار دارد يگریز در جدول دین یاسم

 
 یاسم يها انواع عبارت  11 جدول

 عنوان کد

 ارزش یکلمات ب 1

 اسم مکان 2

 عبارات مختصر شده 3

 رزرو شده 4

 اسم خاص 5



 

  :عنوان پروژه

 یفارس زبان یکره متنیجاد پیا یبا موضوع فاز اول مطالعات یفارس ي زبان پیکرهفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 فارسی زبانبندي متون براي  سنجی سیستم طبقه امکان

 25/04/1388: خیتار 0/1: شیرایو پ  3  فارس متن پیک: کد زیرپروژه

 

73 -  )پ -3(صفحه 

  اسم مکان .4-1- 8
ن جـدول  یـ هـا در ا  هـا و کشـور   باشند همچـون اسـم شـهر    یاز کلمات که اسم مکان خاص يا دسته
هـا   کـه در اسـتخراج تـرم    یاسـم  يهـا  ص گـروه یمـاژول تشـخ   ين جدول برایا. گردد یم ينگهدار

  .)12جدول (رود  یم به کارگردد،  یاستفاده م) متون بندي دسته يها تمیالگور پردازش پیش(
 ست اسم مکانیل  12 جدول

 اسم مکان

،  ، آستارا یغرب جانی، آذربایشرق جانی، آذربا جانی، آذربا ، آبادان وارسا اگو، کی، ش گونیسا
،   ، ارسـنجان  ، اردن ، اردستان لی، اردب  ك، ارا یوپی، ات  ، آنگوال اراک، آن ا ، آملکی، آمر  آلمان

،  ل، اشـتهارد ، اصـفهان  ییا ، اسدآباد ، اسرای، اسپان ستانک، ازب  هیارمنستان، اروپا ، اروم
ران، یـ ا ، ایـ تالی، ا متحـده  ت االی، ا نیراک، اهواز، او ، اهرم سی، انگلی، انزل افغانستان، امان

،  ، بلغارسـتان  کیـ ، بلژ روس ، بال ، بجنورد ، بروجرد ، بقاع كوکو ، بانک، با م الی، ا روانیا
رجند ، یجار ، بیراحمد ، بی، بو ، بوشهر  دش ، بنگال ، بندرعباس  ی، بندرانزل  بلوچستان، بم

،   ابکـ ، ت سی، تفلـ  هیـ کلنـد ، ، تر ی، تا ایـ تانزان،   سـتان کی، تاج  نکـ ، پ سـتان ک، پا  روتیب
آباد ، خرمشهر ،  ، خرم ، خراسان انهی، خاورم  نیا، چی، جورج رانک، تهران، جم تنگستان

،   ، رشـت   میرکـ ، دورود ، ربـاط    ، دمشق  ، دزفول خانی، دربند ، خوزستان ، خواف  نیخم
،  ي، سـوئد  ، سـنندج  ، سـمنان   ، سـاوه  ي، سار ، زنجان ، زاهدان  ، زابل اضیرشتخوار ، ر

ار یرد ، شهرک، شهر راناتی، شاهرود ، شبستر ، شم ستانیس ، سیی، سو هی، سور سودان
،  نی، قـزو  ، قزاقسـتان  بـاغ  ، قره  نی، فرانسه ، فلسط سرا، عراق، عربستان راز، صومعهی، ش

رمانشـاه ،  ک،  رمـان ک،  ردسـتان ک،  یرانکانادا  ، ک،  اشانک،   ابلک،  ، قم ، قطر، قفقاز  قشم
،  مپور ، گرجستان، گرگان ال واالک،  هیلویهگک،  كزیهرکنگو ، ک، یجنوب رهک، یره جنوبک

و ک، مس  ي، مالز ، مازندران دی، مادر  ، لندن آنجلس ، لس جان، لبنانیر ، ال ن الیگرمسار ، گ
، هلنـد ،   ، هرمزگان كوریوی، ن شهرکی، ن  هیجری، مونترال ، ن  ، مهاباد کیزک، مشهد ، م

،  يو وگسـال ی،  مـن یزد ، یـ ،   اسوجی،   نی، و تنامینگ، واشنگتن، وک ، هند ، هنگ  همدان
،  بوتـان  ،  ، نپال اکن الی، سر ی، دهل اراگوئهکی، ن ، چالوس  لی، برز ، ژاپن رالئونی، س رجانیس

   ، دهلران زدی،   الکفرک ه، یدریح تربت گناباد، و،کبرا ، نی، اسفرا ، ورزقان روانیلند، شیوزین 
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  خاص یاسام .4-2- 8
 ين جدول برایا. گردد یدن اشخاص استفاده مینام يشود که برا یگفته م یخاص، به کلمات یاسام

اسم خاص به  ید توجه داشت که درحالت کلیبا. کاربرد دارد یاسم يها گروه يها یژگیاستخراج و
 يجز در موارد "یخاتم"از اسم خاص  توان نمیمثال  يبرا. باشد ینم ین مفهوم خاصیمب ییتنها

 .نمود یاسیک متن سیره مشخص باشد، استنباط یداد و غیهمچون زمان ر یلیکه اطالعات تکم

  
 خاص یست اسامیل  13جدول  

 اسم خاص

،  بیمصـ  ،  یمعل غال ،  عثمان ،  عبدالرحمان د ، یس ،  رحمان ،  راهللایخ ،  نیحس رو ، یچیجون 
،  یـی  ، احمـد ، اصـغر ، اعـال    ، ابوفخر  العباس ، ابوالفضل ، ابوالفضل می، ابراه ورگی ،  يهنر 

،   نی، تاجد ، بهروش انی، بمان ي، انصار ی، انتون یاسیبر ، الکا، ینیخمنژاد ،  ی، افضل افروغ
 ر ،یـ ، خب  ی، خـادم   ی، خـاتم  زاده نی، حـداد ، حسـ   بیلو ، حبی، حاج انی، حاتم يجواد

،  یی،طباطبا  یی، صدرا فلوی، شر ، رضا ، زهره  ی، رسول میع ، رحی، رب ، راد  يخداداد ، خراز
،  اهللا ، فـرج   یپور، فتـاح  بی، غر  یانیرضا ، غدی، عل ی، عل  يپور ، عامر ی، عال نژاد ییطباطبا

،  ير ، ال نی، گـر  ، گراهـام   یزومیوکـ ،  یمـ یرکنژاد ،  میرک، قنبر ،  ح برز ، فالیفرشاد ، فر
،   ی، مقدسـ   ي، مظاهر ، مظاهر هی، مرض  انی، مدن  ي، مختار انی، محمد ، محمود یمجتب

،  دری، ها یهمدان ي، نور  انی، نصرت ، نارمال ی، موهبت موری، مورت ي، منوچهر ، مهد  یمیمق
   وسفی،  اهللا وجه
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  عبارات مختصر شده .4-3- 8
  

 عبارات مختصر شده  14 جدول

 شرح مختصر شدهعبارت 

 یاسالم يجمهور يخبر گزار رنایا

 ییدانشجو يخبر گزار سنایا

 کیع الکترونیصنا صا

 يانه ایت هوشمند رایریمد مهر

 

   یابیارز .8-5
ارزش را از مـتن حـذف    ی، اعداد و کلمات بگذاري نشانه يها ه عالمتیستم ابتدا کلیس یابیارز يبرا

بـه  ) 15جـدول  (ا دو کلمه مجاور یو ) 14جدول (ز با در نظر گرفتن کلمه یب ينموده و سپس تئور
 يبـر رو ) 17جدول ( n=3و ) 16جدول ( n=2با در نظر گرفتن  n-gram یزبانو مدل  یژگیعنوان و

  .دیش گردیو آزما سازي پیادهشده،  آوري جمع يها مجموعه داده
 کلمهز با در نظر گرفتن یتم بیالگور يج براینتا  15 جدول

 یشیآزما یآموزش 

 یفرهنگ یاسیس یاجتماع یفرهنگ یاسیس یاجتماع یکل يها دسته

 77 34 1731 23 21 2305 یاجتماع

 9 1358 35 13 2115 36 یاسیس

 1135 4 7 1781 6 14 یفرهنگ
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  )ز با در نظر گرفتن انتقال کلماتیتم بیالگور( يشنهادیروش پ يج براینتا  16 جدول

 یشیآزما یآموزش 

 یفرهنگ یاسیس یاجتماع یفرهنگ یاسیس یاجتماع یکل يها دسته

 37 35 1170 0 1 2348 یاجتماع

 2 1381 19 0 2164 0 یاسیس

 1112 25 9 1795 0 6 یفرهنگ

  
  n=2 يبرا n-gramتم یالگور يج براینتا  17 جدول

 یشیآزما یآموزش 

 یفرهنگ یاسیس یاجتماع یفرهنگ یاسیس یاجتماع یکل يها دسته

 70 32 1740 0 0 2349 یاجتماع

 13 1360 29 0 2163 1 یاسیس

 1128 8 10 1795 0 6 یفرهنگ

  
  n=3 يبرا n-gramتم یالگور يج براینتا  18 جدول

 یشیآزما یآموزش 

 یفرهنگ یاسیس یاجتماع یفرهنگ یاسیس یاجتماع یکل يها دسته

 268 70 1504 0 0 2349 یاجتماع

 210 1071 121 1 2161 2 یاسیس

 1112 11 23 1795 0 6 یفرهنگ
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   :نشان داده شده است 9و  8و شکل   18که در جدول  طور همان
استفاده از مدل  به دلیلگر یبه عبارت د .ز ساده داردیب ينسبت به تئور يدقت باالتر n-gramمدل  .۱

برخـوردار   يجه از دقـت بهتـر  یت کلمه نسبت به کلمات ماقبل خود، نتیل نمودن موقعیو دخ یزبان
 .بوده است

است که احتمال رخـداد کلمـه در    یهیبد .کند ید میتول n=3ش از یب یدقت n-gram ،n=2در مدل  .۲
ابد؛ ی یش طول دنباله، کاهش میاز کلمات ماقبل آن رخ داده باشد، با افزا یکه دنباله مشخص یصورت

ش یج بـدون افـزا  یت نتـا یـ فیجه اغلب کیگردد و در نت ین رخداد منحصر بفردتر میا گریبه عبارت د
  .ابدی یمناسب متون کاهش م

که  طور همانکند؛  ید مین دقت را تولیک کلمه بهتری يبه جا یدر مجموع استفاده از دو کلمه متوال .۳
شـوند و   یمنقطـع نوشـته مـ    بـه صـورت  از مـوارد   ياریدر بس یگفته شد، کلمات فارس 2در بخش 

 .کند یتم را بهتر میت الگوریفی،  کییک کلمه به تنهای يبه جا یاستفاده از دو کلمه متوال

  
  

  يشنهادیپ یژگیش شده و انتخاب ویآزما يها روش يج برایسه نتایمقا  19 جدول

 یشیآزما یآموزش 

 Naïve یکل يها دسته

Bayes 

2-gram 3-gram روش 

 يشنهادیپ
Naïve 

Bayes 

2-gram 3-gram  روش
 يشنهادیپ

 94.2029 81.65038 94.46254 93.97394 99.95743 100 100 98.12686 یاجتماع

 98.50214 76.39087 97.00428 96.86163 100 99.86137 99.95379 97.73567 یاسیس

 97.03316 97.03316 98.42932 99.04014 99.66685 99.66685 99.66685 98.88951 یفرهنگ

 96.64908 83.98633 96.30979 96.21868 99.88914 99.85746 99.88914 98.21033 در مجموع
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  يشنهادیش شده و روش پیآزما يها روش يها برا ک دستهیج حاصله به تفکیسه نتایمقا  8شکل

  

  
 يشنهادیش شده و روش پیآزما يها روش يبرا یکل به صورتج حاصله یسه نتایمقا  9شکل 

75
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  گیري نتیجه .9
ش یش از پیمتون ب يبند دسته يضرورت وجود ابزارها یکیامروزه با توجه به گسترش روزافزون متون الکترون

ـ  یم ییهند و اروپا يها زباناز دسته  یفارس زبانگر، اگرچه یاز طرف د. گردد یاحساس م  بـه طـور   یباشد ول
ق یافتن دقی یفارس زبانآمد، معموال در  2با توجه به آنچه در بخش . کند یاستفاده م یعرب الخط رسماز  یکل

جـدا شـده    يهـا  رشـته (استفاده از کلمات  يبه جا د تایگرد ین مقاله سعیدر ا. ن کلمات دشوار استیمرز ب
ک پنجـره بـه   یگر یا به عبارت دیشنهاد دهد یپ یژگیو به عنوانرا  ی، دو کلمه متوال)یخال يک فضایتوسط 

 يز بـرا یـ تم بیج الگـور ید تا دقت نتـا یر ساده باعث گردیین تغیا. کل متن لغزانده شود يکلمه بر رو 2ول ط
ح یتوضـ  يها ه روشیاز کل یحت ي آزمایشی مجموعه يبرسد و برا n-gramبه دقت مدل  ي آموزشی مجموعه

ن جـواب، بهتـر شـده    یاز بهتـر  ي آزمایشی مجموعهدرصد در . 3 ج حدوداًیدقت نتا. (ردیبگ یشیداده شده پ
  .)است
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