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."متنیهایدادهازضمنیدانشاستخراجفرآیند":کاویمتن

ادهدانواعتحلیلوپردازشبرایکهاستهاییفناوریازپیوستههمبهمجموعةکاوی،متنیامتنتحلیل

یلتبدعددبهراواژگانوحروفکهداردسعیورودمیکاربهیافتهغیرساختویافتهساختنیمهای

کاویدادهمتن،هوشمندتحلیلبهکاوی،متندرحقیقت.کند

استخراجفرایندبهواستمعروفمتندردانشکشفیامتنی

.دارداشارهغیرساختاریافتهمتنیمجموعهازمهماطالعاتودانش

متن کاوی



انواع داده

https://datamoon.ir/ چیست؟-کاوی-متن /



تکنیک های متن کاوی

تنی،ماسنادبازیابیوذخیره:اطالعاتبازیابیوجستجو

.کلیدیکلماتجستجویوجستجوموتورهایجملهاز

ات،اصطالحبندیدستهوبندیگروه:اسنادبندیخوشه

هخوشهایروشازاستفادهبااسناد،یاهاپاراگرافها،قطعه

.کاویدادهبندی

گروهبندددیودسددتهبندیقطعددهها،:طبقهبندددیاسددناد

پاراگرافهدایددااسدناد،بددااسدتفادهازروشهددایطبقهبندددی

.دادهکاوی

.اینترنتدرکاویمتنوکاویداده:کاویوب

روابطوحقایقاستخراجوشناسایی:اطالعاتاستخراج

هایدادهساختفرآیند.ساختاربدونمتنازمرتبط

.ساختارمندنیمهوساختاربدونمتنازساختاریافته

مثال،عنوانبه)زبانپردازش:طبیعیزبانپردازش

اغلبدرطبیعیزبانپردازش.(گفتارازبخشیزدنبرچسب

.رودمیبکاررایانشیزبانشناسیبامترادفموارد

ناییگروهبندیکلماتوعباراتبهگروههایمشابهمع:استخراجمفهوم

تکنیک های

متن کاوی



پنج سوال برای یافتن فیلد مناسب



تنبحد کهدرمکلیدواژههایاصلییا(دریكمتنبیانگرمفهوماصلیمتناست)عبارتهایکلیدی

آنهامجموعهایازواژگانهستندکهدرمدتناصدلیوجدوددارنددودرحقیقدت،.شدهاست،نشانمیدهند

.خالصهایازمتناصلیرانمایشمیدهند

یمفداهیمکهنشاندهندهبرختفاوت،تعریفیمشابهعبارتهایکلیدیدارند،بااینمفاهیمازطرفدیگر

.دندارندکهازلغاتیتشکیلشداندکهلزوماًدرمتناصلیوجوومعانیاساسیموجوددرمتنهستند

چیستی مفاهیم



.شدوددریافدتمدی"معندا"ازدرکناریکدیگرقراردادنکلماتنامرتبِتشکیلدهندةبند،پداراگرافومدتن

یگرقدرارانسانهادارایتجربهفرهنگیوزبانشناسیخاصخودهستندوبهراحتیمیتواننددبدادرکنداریکدد

هندوبایددادنکلماتوبرقراریرابطهبینآنها،معناراکشفکنند،امارایانههانمیتواننداینکارراانجامد

.ازپیش،مجموعهایازاطالعاتبرایآنهاتعریفشودتابتوانندبخشیازاینکارراانجامدهند

دارکاستخراجمعناازیكمتن،افزونبراینکهجستجوراگسترشمدیدهدد،تقویدتکننددهارا دهمد:فواید

.شودمرتبطتربااصطالحموردجستجو،تعریفروابطبینمتون،طبقهبندیودستهبندیمتونمی

معنا



ابدهبرایاینکهمتنکاویپتانسیلکامدلخدودر

عنوانیكروشقدرتمندتحققبخشدد،ضدروری

استکهمرحلهحیداتیاسدتخراجمفهدومتداحدد

.امکاندقیقانجامشود

1

2
3



چالش ها

كکلمدهیدادرنظرگرفتنیكمفهومدری.مفاهیممیتواننددرقالبیكکلمهیاچندینکلمهبازگوشوند

.آنبستگیداردمیزانخاصوعامبودنوزمینهموضوعیچندینکلمه،به

.مفهومخاصتریداردشبکهمعنایی،یكمفهوموشبکهبراینمونه،کلمه

آنهدانیزمفاهیمیكکلمهوچندکلمهایبهکارمیرودکدهبدرایگدزینشزمینهموضوعیخاصدریك

.توجهکردمیزانتکرارشاندرمتنبایدبه



ناقصبودنروشهدایخودکدارموجدودودشدواریاستانداردسدازیاصدطالحات،بحد فعدالیرادرمدورد

هدرمقالدهیكپیشنهادایناستکهخودنویسندگانبایدمفداهیممدورداشدار.جایگزینهابرانگیختهاست

دهاسدتفادهتحتاینپیشنهاد،نویسندگانازواژگانیاهستیشناسدیهایکنترلشد.خودراشناساییکنند

.خواهندکرد

ودکارکمكپیشرفتهایاخیردرپردازشزبانطبیعیویادگیریماشینبهبهبودسیستمهایمتنکاویخ

.درصدیاباالتربرسند80کردهاستوبهآنهااجازهمیدهددربسیاریازمواردبهدقتکلیتقریباً

چالش ها



شناسایی مفهوم



شناسایی مفهوم

زشناساییمفهومیكکارمشترکبدرایبرنامدههاسدت،بداایدنحدالا

اوتیتعاریفمتفاوتیبرایمفهوماستفادهمیکنندوازروشهدایمتفد

روشهایاولیهازایدنایددهشدروعمیشدوندکده.هماستفادهمیکنند

یمفاهیمرامیتوانبهعنوانکلمهیاعباراتموجوددرجمالتشناسدای

:وندکرد،سپسبهیکیازدوروشبهعباراتکوچكترتقسیممیش

استفادهازاطالعاتدستوری1)

استفادهازاطالعاتنحوی2)



استفادهازاطالعاتدستوری(1

جمدالت.اولیرامیتواندریادگیریهستیشناسی،استخراجواژهنامهوسیستمهایبازیابیاطالعاتیافت

مدیتواننددبااستفادهازتجزیهکنندهگرامریکمعمقبهعباراتکوچکترتقسیممیشوند،اینزیدرعبدارات

.عباراتاسمییافعلباشند

استفادهازعباراتنحوی(2

ازیدومیازاطالعاتنحویمانندعال منگارشی،حروفربطیافهرستیازکلمداتغیدرمعنداییبدرایجداسد

تخراجاینرویکردرامیتواندرسیستمهایاس!(.یا.مثالعالمت؟یا)عباراتدرونجملهاستفادهمیکند

.کلماتکلیدییافت

ادامه-شناسایی مفهوم



خالصه سازی

ایددیكخالصهکلیخوبب.خالصهیكمفهومکلیازمحتوایسندراارا همیدهد

.باشد،درحالیکهافزونگیرابهحداقلمیرساندموضوعاتاصلیسندشامل

:اردخالصهسازیدورویکردبرایشناساییموضوعاتاصلیواجتنابازافزونگید

رویکردآماریو(1

رویکردمبتنیبرنمودار(2



ینگرههدادومیگرافیازمتنراایجادمیکندوسپسفاصلهبینآنهابرایایجادارتباطب

درنهایت،نموداروزنیبدرایشناسداییمرکدزیتدرینگدرههداوایجداد.محاسبهمیشود

.خالصهاستفادهمیشود

:رویکردآماری(1

،جمالتیاپاراگرافهاییکهبرایخالصهاسدتفادهمیشدودبدهعندوانراهدیبدرایفراوانیعباراتاولیاز

.تصمیمگیریمرتبطتراستفادهمیکند

رویکردمبتنیبرگراف(2

ادامه-خالصه سازی



رویکردهای معمول استخراج مفاهیم از متن

رویکردهای کمّی

مبتنی بر روش های آماری 

(میزان تکرار یک کلمه در متن)

رویکردهای زبان شناسی و دانش محور

مبتنی بر ساختار دانشی متن و هستی شناسی ها

(تاکید بر زبان و ساختار آن)



Syntax Treesشناسایی مفهوم با استفاده از 

درختنحویادرختتجزیهیكنمایشدرختیازدسدتههاینحدویمختلدفیدك

.جملهاستکهبهمادردرکساختارنحوییكجملهکمكمیکند



خالصه سازی با استفاده از تحلیل معنایی پنهان

Latent Semantic Analysis or Latent Semantic Indexing

تفادهشددهدرباشناساییروابطبیناصطالحاتاسد)یكتکنیكآماریاستبرایبهبودعملکردبازیابیاسناد

:دومشکلزبانیایجادشدهاستباغلبهبر(یكسند

چندمعنی(2مترادفو(1

اولیزمانیاتفاقمیافتدکهدوکلمهیكمعنی

داشتهباشندودومیزمانیاتفاقمیافتدکهیك

.کلمهبیشازیكمعنیداشتهباشد

هبدودازتحلیلمعناییپنهانمیتوانددرپدردازشزبدانطبیعدیبدرایب
.درکرایانههاازیكسنداستفادهشود



واژههاشکلگرفتهاندوتالشیاستدرجهتبازنماییآنچهدرذهناینشبکههابراساسروابطمعناییمیان

دارد؛بنابراینتالشبرایناستکهحداکثرواژههایموجوددریكزبدانانسانهاازواژههاوروابطآنهاوجود

.درخودبگنجانندرابهصورتشبکهایازروابط

ابدهوردنت،اسمها،فعلهدا،صدفتهداوقیددهار.،یكپایگاهدادهلغویبزرگازلغاتانگلیسیاستوردنت

.هدردسدته،یدكمفهدوممجدزارابیدانمدیکنددصورتمجموعهایازلغاتمترادفدستهبندیمیکندکه

ارتباطداتو(روابطدریكزبانخاصمعنداییاسدت)مفهومی-روابطمعناییمجموعهمترادفهابااستفادهاز

.بهیکدیگرپیونددادهشدهاند(روابطنحوی)لغوی

های واژگانیشبکه-رویکردهای معمول استخراج مفاهیم از متن-1



هدایهرچندتفاوت.بندیمیکند-نامهاستکهلغاترابراساسمعانیآنهادستهوردنت،مشابهیكلغت

هاییازحروفرااوّلاینکهوردنتتنهاشکلکلماترشته.هاوجودداردنامهمهمیبینوردنتودیگرلغت

(موجودیتها،واژگانیدكزبدانخداصهسدتند)سازددهد،بلکهمفاهیملغاترانیزمرتبطمیپیوندنمی

دومدینتفداوتایدن.شوند،قرابتمعنایینیزدارنددرنتیجهلغاتیکهدرنزدیکییکدیگردرشبکهیافتمی

هدایلغداتدربندیکهدستهدرحالی.کندگذاریمیاستکهوردنتروابطمعناییمیانلغاترابرچسب

.کنندگونهالگویمشخصیجزمشابهتمعناییپیروینمینامه،ازهیچیكلغت

وردنت و لغت نامه



نمایی از وردنت

وردنددتهمچنددانپراسددتفادهتددرینمنبدد بددرای
ابهدددامزداییازمعندددایکلمدددهاسدددت،و یفددده

لمدهکداممعناییكکتصمیمگیریدرمورداینکه
،ووردنتهدادریكزمینهخاصاستفادهمیشدود

.هنوزاساساکثرارزیابیهادراینزمینههستند

:(Power)مثال

Power=physic capacity of work 
measurable in watts
OR
Power=physical strength

synset or synonym set



http://farsnet.nlp.sbu.ac.ir/Site3/Modules/Public/Default.jsp

نمایی از وردنت فارسی



مدایشهستیشناسیالگوییانتزاعیازجهانواق استکهمفاهیموروابطمیانآنرادربافتمدوردنظدرن

فادهمدیهستیشناسیهابهمنزلهابزاربازنماییونمایشدانشدرنظامهایذخیرهوبازیابی،اسدت.میدهد

امادلیلاینهمه.شوندوآنرامجموعهایازمفاهیم،ویژگیهاوروابطمیانآنمفاهیمتعریفکردهاند

اممکدنمدیراستنتاجهوشمنداستقبالازهستیشناسیهادرایننکتهنهفتهاستکههستیشناسیها

.سازند

هستی شناسی-رویکردهای معمول استخراج مفاهیم از متن-2



طبیعیشبکه قاب و زنجیره مفاهیم مبتنی بر پردازش زبان-3

خروجدیشداملوورودیشداملمدتناصدلی.نظاماستخراجمفهومدراینرویکردشاملچهارمرحلدهاسدت

.وخروجیهرمرحلهورودیمرحلهبعدیاست.استمجموعهایازمفاهیمکلیدی

شبکهقاب

پیشپردازش

قطعهبندیمتن-

تجزیهمعنایی-

متنورودی زنجیرههایمفاهیم

ساختزنجیرهها-

امتیازدهیزنجیرهها-

ل 
ای
ف

X
M

L

امتیازدهی
مفاهیم

استخراجمفاهیمکلیدی

از
تی

م
 ا
ار
رد

ب

بردارحدآستانه

مفاهیمکلیدی



پیش پردازش: مرحله اول

ستفسیرگاماولدرفراینداستخراجمفاهیمکلیدی،پیشپردازشاستکهشاملدوبخشقطعهبندیوسپ

تباتوجهبهاینکههدرواژهممکدناسد.معناییمتنورودیاستکهدرآن،مفهومهرواژه،شناساییمیشود

زاریشدبکهقداب،ابد.دارایچندینمعنیباشد،یافتننقشمعناییآندرجملهدراینمرحلهانجاممیشود

.قدرتمندبرایرسیدنبهاینهدفاست

شبکهقاب

پیشپردازش

قطعهبندیمتن-

تجزیهمعنایی-

متنورودی



قاب چیست؟

بتندیبدریكپایگاهدادهلغویدرزبانانگلیسیاستکهقابلیتخوانداییتوسدطماشدینوانسدانراداردوم

دسدتیدرجمالتتفسیرشدهبهصورت.تفسیرنمونههاییازچگونگیبهکارگیریواژههادرمتنواقعیاست

اییشبکهقابوجوددارندکهیكدادگانآموزشدیدهمنحصربهفردرابرایبرچسبگذارینقدشهدایمعند

.فراهممیکنند

اینگددددامبهدستخروجیآنچهکهبهعندوان

میآید،متنبرچسبگذاریشدهایاستکهدر

.آنبههرواژه،مفهومآنواژهنسبتدادهشدهاست
شبکهقاب

پیشپردازش

قطعهبندیمتن-

تجزیهمعنایی-

متنورودی

مارفادرنر



قطعه بندی متن

عدهقط.قطعهبندیمتن،روندتقسیممتنورودیبهواحدهایمعنادارینظیرکلمه،جملدهیداموضدوعاسدت

ابزارهدای.کننده،ابزاریبرایقطعهبندیمتناستکهدرتالشاستمتنرابهقطعاتمعنادارتقسدیمکندد

.دمختلفیبرایاینهدفوجوددارندکههریكازآنهاازروشهایقطعهبندیخاصخوداستفادهمیکنن

.براینمونهابزارمارفادرنر



تجزیه معنایی

معنایییکدیازگدامهدایاصدلیدربازنمداییهایاستخراجنقش.تجزیهمعناییمتنبهمعناییافتنساختارمعناییآناست

شدخصم.آنرادرجمله،مشخصمیکنند(تواب )نقشهایمعناییارتباطمعناییبینفعلوآرگومانهای.معنیمتناست

ینظیدرکاربردهدای)اصلیوکلیدیدرکاربردهایپردازشزبانطبیعدیاسدتکردنساختارمعناییمتن،یکیازعملیاتهای

وهشدگراندرسالیاناخیربسیاریازپژ..(.سازی،پرسشوپاسخ،شباهتمعنایی،ترجمهماشینیو-استخراجاطالعات،خالصه

ناینموضوعرابهعنوانیكمسئلهبرچسبگذاریمطرحکردهانددوازتکنیدكهداییدادگیریماشدینبدرایسداختچندی

وبدهطدوربرخیازاینسیستمهاعملآموزشرابااستفادهازتفسیرشبکهقابانجاممدیدهندد.نظامهاییاستفادهمیکنند

.خودکارنقشهایمعنایینامیداینروندرامیتوانبرچسبگذاری.خودکارتفسیرهاییبرایمتونارا همیدهند



جیدره،مفهومیمشدابهزنمفاهیمزنجیره.گامبعدی،ساختزنجیرههایمفاهیموسپسامتیازدهیبهآنهاست

حدال.موجوددرمتناسدتفادهمدیشدودبرایساختزنجیرهواژگانازواژههایدارد،بااینتفاوتکهواژگان

بالدهایزنجیرهمفاهیمدن.موجوددرمتنساختهمیشوند(قابهای)زنجیرهمفاهیمبااستفادهازمفاهیمآنکه

زنجیدره.دازمفاهیماستکهبایکدیگرارتباطمعناییدارندوازطریقاینروابدطبدهیکددیگرمتصدلشددهاند

ویدالهدایآننشداندهندده(قابها)مفاهیمبهصورتنمودارینمایشدادهمیشودکهگرههایآنمفاهیم

.است(قابها)ارتباطبینمفاهیم

ساخت زنجیره های مفاهیم : مرحله دوم

شبکهقاب

پیشپردازش

قطعهبندیمتن-

تجزیهمعنایی-

متنورودی زنجیرههایمفاهیم

ساختزنجیرهها-

امتیازدهیزنجیرهها-

ل 
ای
ف

X
M

L

زنجیره ای مستقل از 

ساختار گرامری متن



ادامه-مراحل ساخت زنجیره

:انتخابترمهایکاندید(الف

یبهعنوانترمهایکاندیددرنظرگرفتهم(مفاهیمموجوددرمتن)دراینمرحله،قابهایموجوددرمتن

رهبدههمدیندلیدلزنجید.واقعقاب،بیانگرمفهومیکواژهدرموقعیتخاصیازمتناسدتدر.شود

.هاییکهازقابهاتشکیلشدهاند،باعنوانزنجیرههایمفاهیمنامگذاریشدهاند



ادامه-مراحل ساخت زنجیره

رههداییکیازمسا لاساسیدرسداختزنجیدارتباطوهماهنگیبینمفاهیم:یافتنزنجیرهمناسب(ب

.سهنوعارتباطبینمفاهیمتعریفشدهاست.مفاهیماست

plan.nبدراینموندهواحددهایلغدوی.کهبینیكمفهوموتکرارهایآنبرقراراسدت:ارتباطبسیارقوی

وبنابرایناگرایندوواحدلغوییایکیازایدند.رافراخوانمیکنندprojectهردوقابprogram.nو

.مدیشدوندprojectبهصورتمکرردریكقطعهازمتنوجودداشتهباشند،باع تکراردرفراخوانیقداب



ادامه-مراحل ساخت زنجیره

:ارتباطقوی

بدرای.برقدراراسدتوسیلهیکیازانواعرابطههایقابباقاببهیکدیگرمتصلشدهاندمیاندوقابکهبه

رادرنظربگیریمکهبهترتیبقابهایyoung.aوchildren.nنمونهدوواحدلغوی

People- by- ageوageدیگررافراخوانیمیکنند،ایندوقاببااستفادهازیكرابطهقابباقاببایکد

.انددرارتباط
People- by- age age



:ارتباطمتوسط

بدرای.سدتمیاندوقابکهبهوسیلهیكقابدیگرباعنوانقابواسطهبهیکدیگرمتصلشددهانددبرقدرارا

رافراخوانیمیکننددرageوpeopleکهبهترتیبقابهایyoung.aوwomen.nنمونهدوواحدلغوی

-peopleایدددندوقددداببدددهوسدددیلهقددداب.نظدددربگیریدددد by- ageبدددهیکددددیگرمتصدددل

.شدهاندکهاینقابباعنوانقابواسطهدرنظرگرفتهمیشود

ادامه-مراحل ساخت زنجیره

people age

people- by- age



ادامه-مراحل ساخت زنجیره

:اضافهکردنقاببهزنجیره(ج

.هرگدددداهزنجیددددرهمناسددددبقددددابیافددددتشددددد،قدددداببددددهزنجیددددرهاضددددافهمددددیشددددود

متصدلبهاینترتیبکهبینقابجدیدودیگرقابهایموجوددرزنجیرهکهباآنارتباطدارند،یدالهدایی

.میشوندوزنجیرهروزآمدمیشود



امتیازدهی به زنجیره مفاهیم

دهیمعیارهایمتفداوتیبدرایامتیداز.دراینمرحلهزنجیرههابراساسمعیارهایمختلفامتیازدهیمیشوند

یكزنجیره،مجموعوزنیالهایموجدوددرزنجیدرهو(گرههای)زنجیرههاوجودداردازجملهتعدادعناصر

:درزنجیره،هرزنجیرهدارایدوامتیازاستبراینمونهبراساسمجموعوزنیالهایموجود....

زنجیره؛(گرههای)تعدادعناصر:1امتیاز

(مجمدددوعوزنیدددالهدددایزنجیدددره)مجمدددوعفاصدددلههدددایمعنددداییموجدددوددرزنجیدددره:2امتیددداز



مامتیازدهی مفاهی: مرحله سوم

.یشونددرگامپایانیمفاهیمیکهاهمیتبیشتریدارندوعناویناصلیمتنورودیرادربردارند،استخراجم

هرمفهومبههمینمنظوربه.برایرسیدنبهاینهدف،مفاهیمبایدبراساسمعیارهایمناسبیانتخابشوند

.چهارامتیازنسبتدادهمیشودکهسهامتیازآنبااستفادهاززنجیرههایمفاهیمبهدستآمدهاند

شبکهقاب

پیشپردازش

قطعهبندیمتن-

تجزیهمعنایی-

متنورودی زنجیرههایمفاهیم

ساختزنجیرهها-

امتیازدهیزنجیرهها-

ل 
ای
ف

X
M

L
امتیازدهیمفاهیم



ادامه-امتیازدهی مفاهیم

ومکدهنظیربسدامدمفهد.دراینمرحلهازشاخصهایمختلفیبرایامتیازدهیبهمفاهیماستفادهمیشود

ایرابطههدایمفهدومکدهبدروشاخصبیشترینوزن«تعدادتکرارهاییكمفهومدرمتن»عبارتاستاز

بهمحاسبهاینویژگی،مجموعوزنیالهاییراکهبهمفهوممتصلهستنددرزنجیرههدایمختلدفمحاسد

.کردهوبیشترینآنهابهعنواناینشاخصدرنظرگرفتهمیشود



Building

artifact Locale

Use_by_Locale

Locale

لاستبهاینترتیبکهاینمفهومبهدلی41برابر Localeامتیازمفهوم
10باوزنرابطهبسیارقوی3سهبارتکرارشدندرقطعهموردنظر،دارای

بدایدكرابطدهقدویهمچندین(.کهباخطچینمشخصشدهاسدت)است
کهباخطپررنگ)میباشد7داردکهوزنآن  use_by_Localeمفهوم

داردکده Artifactبدامفهدومیكرابطدهمتوسدط(.مشخصشدهاست
ایددنرابطددهبدداخددطنقطددهمشددخصشدددهومفهددوم)اسددت4دارایوزن

Buildingsمجموعوزناین(.بهعنوانمفهومواسطهدراینرابطهاست
.است41رابطههابرابر

ادامه-امتیازدهی مفاهیم



استخراج مفاهیم کلیدی: مرحله چهارم

ند،سپسحدودآستانهایدرنظرگرفتهمیشودومفاهیمیکدهدارایامتیدازیبدیشازحددآسدتانههسدت

.مدیشدودبرایارزیابیسامانهنیزازمفاهیمکلیدیاستخراجشدهتوسطانسداناسدتفاده.استخراجمیشوند

شبکهقاب

پیشپردازش

قطعهبندیمتن-

تجزیهمعنایی-

متنورودی زنجیرههایمفاهیم

ساختزنجیرهها-

امتیازدهیزنجیرهها-

ل 
ای
ف

X
M

L

امتیازدهی
مفاهیم

استخراجمفاهیمکلیدی

از
تی

م
 ا
ار
رد

ب

بردارحدآستانه

مفاهیمکلیدی



ادامه-استخراج مفاهیم کلیدی

سدهبرایرسیدنبدهایدنهددف،.دراینمرحلهتعدادیازمفاهیمبهعنوانمفهومکلیدیاستخراجمیشوند

هدومکلیددیاگرامتیازیكمفهومبیشترازحدآستانهباشد،بهعندوانمف.حدآستانهدرنظرگرفتهشدهاست

هحددسد.استخراجمیشودودرصورتیکهامتیازمفهومکمترازحدآستانهباشد،مفهومکلیدینخواهدبدود

:آستانهباتوجهبهفرمول

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡)>𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠+)𝐶×𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠)

وابستهبهتعدادکلمفاهیمموجوددرمدتنیداتعددادمفداهیمیاسدتکدهCدرنظرگرفتهشدهاندکهثابت

.سامانهمیتوانداستخراجکند



ادامه-استخراج مفاهیم کلیدی

بدددرایهدددرمفهدددوم.سدددهحددددآسدددتانهبددداتوجدددهبدددهنمدددودارتوزیددد نرمدددالانتخدددابمدددیشدددوند

هبدرداریكبرداردرنظرگرفتهمیشودودرنهایتمفاهیمیبهعنوانمفهومکلیدیاستخراجمدیشدوندکد

.بهآنهابزرگترازبردارحدآستانهباشدمربوط



ارزیابی سیستم

ضدروریپسازشناساییواستخراجمفاهیم،ارزیابیسیستمبهمنظورحصولاطمینانازدقتوکداراییآن

عبدارتامداتنهداآن.تورنیمعتقداستکههرعبارتیبهصورتبالقوهمیتواندعبارتکلیددیباشدد.است

بنابراینبرای.هاییکلیدیهستندکهباعبارتهایکلیدیانتسابشدهتوسطانسانمطابقتداشتهباشند

شدهتوسط،بامفاهیماستخراج(نرمافزار)آزمایشوارزیابیمیبایستمفاهیماستخراجشدهتوسطسیستم

.خبرهمقایسهشود



هاکلیدی در هستی شناسیاستخراج مفاهیم کاربرد 

دامنههاییکیازکاربردهایبسیاربااهمیتاستخراجمفاهیم،استخراجمفاهیممربوطبههستیشناسیدر

.خاصاست

.مفاهیمورابطهها:هستیشناسیدوبخشدارد

دکداریكهستیشناسی،یکدیازکاربردهدایسدامانهخوتشخیصمفاهیمموجوددرمناب دادهبرایساخت

.استخراجمفاهیمکلیدیاست



دیگر کاربردهای استخراج مفاهیم کلیدی

اسدتخراجمفداهیمکلیددیدرحدلمسدا لینظیدرکاربردهدایتجدارتالکترونیدك،شداخصگدذاریمتددون

وپاسدخ،الکترونیکی،خالصهسازیمتون،موتورهایجستجو،خوشهبندی،دستهبندی،سامانههایپرسش

.یدردمدیتوانددمدورداسدتفادهقدرارگ....چکیدهنویسی،بازیابیاطالعات،ساختکتابخانههایدیجیتدالو



هیمتفاوت های استخراج اطالعات با استخراج مفا

مدیشدودبازیابیاطالعات،یافتندانشنیست،بلکهتنهداآنمسدتنداتیتحویدلداده

واقد ،ایدنروشدر.کهمرتبطتربهنیازاطالعاتیجستجوگرتشخیصدادهمدیشدود

.هیچدانشوحتیهیچاطالعاتیرابهارمغاننمیآورد

استخراج اطالعات

دراستخراجمفهوم،مجموعهایازمستنداتبررسیشدهواطالعاتیکهدرهدیچیدك

.ازمسددتنداتبددهصددورتمجددردیدداصددری،وجددودندددارد،اسددتخراجمددیشددود

استخراج مفاهیم



ها،استخراجاطالعات،اشارهبهاستخراجخودکاراطالعاتساختیافتههمچونموجودیت

.تهداردروابطبینموجودیتهاوموجودیتهایتوصیفویژگیازمناب غیرساختاریاف استخراج اطالعات

معدانیاستخراجمفهوم،وابستهبهزبانوزبانشناسیاستوسعیدرکشدفمفداهیمو

.موجددددوددرمددددتنبددددهجددددایشددددمارشواژههددددایپ رتکددددراردرمددددتندارد

استخراج مفاهیم

مهادا-تفاوت های استخراج اطالعات با استخراج مفاهیم



.دراستخراجاطالعات،مواردصری،مدنظراست

.استخراجاطالعاتباشکلواژگانارتباطدارد

خروجیاستخراجاطالعاتخالصهها،واژگانوکلیدواژههامیباشند

استخراج اطالعات

مدددنظرقددرارگرفتددهمددیشددود(غیرصددری،)دراسددتخراجمفدداهیم،مفدداهیمضددمنی

استخراجمفاهیمبامعنایواژگانارتباطدارد

خروجیاستخراجمفاهیم،هستیشناسیهاهستند

استخراج مفاهیم

هادام-تفاوت های استخراج اطالعات با استخراج مفاهیم



یستنددر هر دو الگوریتم ها و روشها یکی هستند اما تکنیک ها یکی ن

هادام-تفاوت های استخراج اطالعات با استخراج مفاهیم



ادامه-متن کاوی

موضوعات متن کاوی 

و 

فیلدهای مرتبط



یبرایتجزیهوتحلیلاهمیتکلمات، داهرکلمدات

راکددهمعمددوالًدرکندداریکدددیگردریددكمددتنیددا

.مجموعهایازمتن اهرمیشوند،ردیابیمیکند

colocation

https://pitt.libguides.com/textmining



colocation



کدهگداهیاوقدات)تجزیهوتحلیلاحساسدات

دیوبرایطبقهبن(نظرکاوینامیدهمیشود

ثبتتفسیر رفیتعاطفیدادههایمتنیازم

.بهمنفیاستفادهمیشود

Sentiment analysis

https://pitt.libguides.com/textmining



Sentiment analysis



یداکلمداتهمزمداندریدكمدتنیدا«موضدوعات»مدلسازیموضوعبرایتجزیهوتحلیلخوشدههاییاز

.مجموعهایازمتون،اغلبباهدفدرکمضامینتکراریاستفادهمیشود

Topic modeling

دنزمانیکهنیازبهبخشبندی،درکوخالصدهکدر

مجموعهبزرگیازاسناددارید،مددلسدازیموضدوع

.میتواندمفیدباشد



الگوریتم های متن کاوی رایج

و 

فیلد مربوطه

ادامه-متن کاوی



LINK ANALYSIS

یروابدطدرتئوریشبکه،تجزیهوتحلیلپیوندیدكتکنیدكتجزیدهوتحلیدلدادهاسدتکدهبدرایارزیداب

ملده،ازج(اشدیا )روابطممکناستبینانواعمختلفدیازگدرههدا.بینگرههااستفادهمیشود(اتصاالت)

.سازمانها،افرادوتراکنشهاشناساییشود



WORD CLUSTERING

اتمشدابهزیرمجموعههاییازکلمخوشهبندیکلماتتکنیکیبرایتقسیمبندیمجموعهایازکلماتبه

ازNLPاستوبهطورفزایندهایتبدیلبهیكتکنیدكاصدلیمیشدودکدهدرتعددادیازو دایفمعنایی

.معنایکلمهیاابهامزداییساختاریگرفتهتابازیابیوفیلترکردناطالعاتاستفادهمیشود





یافتن یک فیلد کاری 

بر اساس 

محصول مورد نظر متن کاوی

ادامه-متن کاوی



ابزارها و نرم افزارها



وترینسادههمجهات،برخیازمفاهیم،استخراج

متنمعنایدرک.استعملیحوزهترینسختهم

ینابا.استسختبسیارخودکارهایسیستمبرای

درکباهمراهاولیهخودکارکارهایازبرخیحال،

توجهیقابلبهبودهایبهمنجرتواندمیانسان

تنهاییبهانسانیكیاماشینیكعملکردبهنسبت

.شود

سخن پایانی
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