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متن کاوي

درس متن کاوي و داده کاوي
بیدکتر امیرغائجناب آقاي : استاد

لیلی بنی هاشمی: ارائه



متن کاوي چیست؟

سعیهکاستکامپیوترعلومتحقیقاتازهیجان انگیزو)!(جدیدحوزهیکمتن کاوي

ريیادگیکاوي،دادهتکنیک هايترکیببارااطالعات)overload(اضافه باربحراندارد

.کندحلدانشمدیریتو(IR)اطالعاتبازیابی،(NLP)طبیعیزبانپردازشماشین،

Feldman, R. & Sanger, J. (2007).





knowledge-intensive(محوردانشفرآیندیکعنوانبهگسترده ايطوربهمی توانراکاويمتن process(درکهکردتعریف

در)documentcollection(اسنادگردآوريبازمانطولدرتحلیل،وتجزیهابزارهايازمجموعه ايازاستفادهباکاربرآن

کشفواییشناسطریقازدادهمنابعازمفیداطالعاتاستخراجدنبالبهکاوي،دادهمشابهشیوه ايبهکاويمتن.استتعامل

.استجالبهايالگو

درکهبلداده،پایگاهرسمیرکوردهايمیاندرنهجالبالگوهاياینوهستنداسنادازمجموعه ايمنابعمتن کاوي،مورددر

.می شودیافتمجموعه هاایناسناددرساختاربدونمتنیداده هاي

Feldman, R. & Sanger, J. (2007), 1.



جايبنابراین،،استگرفتهعاریتبهکاويدادهزمینهدربنیاديتحقیقاتازراخودجهتوبخشیالهامبیشترینمتن کاويکه،آنجااز

.می دهندنشانخودازباالییسطحمعماريشباهت هايداده کاويومتن کاويسیستم هايکهدریابیماگرنیستتعجب

ابزارهايمانندارائهالیهعناصروالگوکشفالگوریتم هايپیش پردازش،)routines(روال هايبهسیستمنوعدوهرمثال،عنوانبه

.هستندمتکیپاسخ هامجموعهمرورافزایشبرايمصورسازي

معرفی کاويدادهتحقیقاتدرباراولینبرايکهخوداصلیدانشکشفعملیاتدرراالگوهاخاصانواعازبسیاريمتن کاويعالوه،به

.می کنداتخاذشدند،بررسیو

Feldman, R. & Sanger, J. (2007), 1.



دیگرمفهومودازمتفاوتحدوديتامتن،کمیتحلیلمفهومحال،اینبا.هستندمترادفمعموالمتنکیفیتحلیلوکاويمتنمفاهیم

بهرا)خاممتنیداده هايخودکارتحلیل(یکسانمسأله ايدارندسعیمتنکمیتحلیلمدل هايومتن کاويمدل هاياختصار،به.است

کیفینتایجتیجه،ندرومی کنندشناساییرامتنیکدرونمرتبطاطالعاتکاوي،متنتکنیک هاي.کنندحلمتفاوتتکنیک هايوسیله

نتیجه،در.استدادهبزرگمجموعه هايدرموجودالگوهايیافتنمتن،کمیتحلیلتکنیک هايهدفمقابل،نقطهدر.می کنندتولید

گزارشاتانواعگردیوجدولداده نما،تولیدبرايمعموالتکنیک هااین.می کنندتولیدکمینتایجمعموالمتن،کمیتحلیلتکنیک هاي

.می گیرندقراراستفادهموردبصري

تفاوت میان مفاهیم متن کاوي، تحلیل کمی و کیفی متن



ريیادگیوزبان شناسیآمار،مفاهیممتن کاوي،

هوشمنديمدل هايتامی کندترکیبراماشین

آموزشیداده هايمدلورفتاریادگیريبراي

سیستمبهماشینیادگیريهوشمندمدل.کندتولید

آموزشی،داده هايبراساستامی دهداجازه

وروديداده هايمورددرجدیديپیش بینی هاي

يدسته بندنمونه،عنوانبه(کندتولیدجدید

راجدیدساخت یافتهغیرمتنیداده هايموضوعی

.)کندپیش بینی

تفاوت میان مفاهیم متن کاوي، تحلیل کمی و کیفی متن

شدهامانجتحلیل هايازحاصلنتایجازمتنکمیتحلیلمقابل،نقطهدر

ازمختلفیانواعوداده نماتولیدبرايکاوي،متنمدل هايتوسط

.می کنداستفادهدادهبصريواسط هاي



useful(مفیدفهمیوبینشاستخراجواقعدر insights(ایمتنتحلیلوتجزیه،متن کاويآماري،الگوریتممختلفانواعبامتناز

بستگیآنصینمتخصپایهجامعهبهزیاديحدتاشودبردهکاربهوانتخاباصطالحکدامکهاین.می شودنامیدهمتنازماشینیادگیري

Text(متنتحلیلوتجزیهواژهاما.دارد analytics(شبکه هايوب،درمتنیداده هايفراگیرشدندلیلبهواخیرسال هايدر

.استشدهمحبوبفزاینده ايطوربهچت،سایت هايودیجیتالکتابخانه هاي،ایمیل هااجتماعی،

Aggarwal, C. C. (2018), 1.



Document Collection
متنبربتنیماسنادازگروهیهرمی توانداسنادمجموعهحالت،ساده تریندر.استاسنادمجموعهبرآنتمرکزکاويمتنکلیديعنصر

اسناددادتع.استبزرگبسیاراسنادمجموعهدرالگوهاکشفهدفبامتناستخراجراه حل هاياکثرعملی،نظرازحال،اینبا.باشد

.باشدمتغیرمیلیونده هاتاهزارهزارانازتواندمیمجموعه هاییچنیندرموجود
Feldman, R. & Sanger, J. (2007), 2.

:مثل،وجود داردمتنی اي مجموعهکشفبراي متعددياپلیکیشن هاي

کشفراودخعالقهموردوبصفحاتتامی دهندراامکاناینکاربرانبهومی شونداستفادهوبنمایه سازيبرايجستجوموتورهاي•

.استشدهانجاممتنیهايدادهبرايرتبه بنديونمایه سازيخزنده،ابزارهايرويبرتوجهیقابلکارايمنظوراینبه.کنند

موارد،برخیرد.می شوداستفادهخاصموضوعاتدرکاربرانعالیقشناسایییاهرزنامهفیلترکردنبراياغلبمتن کاويابزارهاي•

.کننداستفادهنیزتبلیغاتیاهدافبرايمتنیداده هايازشدهاستخراجاطالعاتازاستممکنایمیلدهندگانارائه

Aggarwal, C. C. (2018), 2.



Document Collection

براياغلباسنادازبزرگیمجموعه هاي.می شوداستفادهمرتبطدسته هايدراخبارسازماندهیبرايخبريپورتال هايتوسطمتن کاوي•

دسته بنديبرايآموخته شده)categories(دسته بندي هاياینازسپس.می گیرندقرارتحلیلوتجزیهموردعالقهموردموضوعاتکشف

.می شوداستفادهمربوطهدسته هايبهاسناددریافتیجریان هاي

Recommender(توصیه گرسیستم هاي• systems(ريخبمقاالتخاص،موارددرکاربرانعالیقاستنباطبرايکاويمتنتکنیک هاياز

.می گیردقرارتفادهاسموردکاربرانبهدیگرمطالبیاخبريمقاالتتوصیهبرايشدهآموختهعالیقاین.می کننداستفادهدیگرمحتوايیا

واوينظرکمهمحوزهبهمنجرامراین.کنندبیانمختلفطرقبهراخوداحساساتونظراتعالیق،تامی سازدقادرراکاربرانوب•

opinion(نظرکاويتکنیک هايچنین.استشدهاحساساتتحلیل mining(احساساتتحلیلو)sentiment analysis(شرکت هايتوسط

.می شوداستفادهتجاريتصمیم گیري هايبرايبازاریابی

Aggarwal, C. C. (2018), 2.



تاریخچه متن کاوي

:  دارد تا به تاریخچه متن کاوي بپردازیمسه دلیل وجود حداقل 

Elder, J., Miner, G., Nisbet, B., Fast, A., Hill, T., & Delen, D. (2012), 3.

.  اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته

ونگی نشان دادن مسیرهاي توسعه اي که در آن ها تکنیک هاي متن کاوي دنبال می شود، و می تواند به چگ
.گسترش و بهبود تکنیک هاي آن در آینده اشاره کند

.ارائه بافتی که در آن متن کاوي توسعه یافت



ادامه-تاریخچه متن کاوي 

.شدآغاز)خانهکتابدرموجودکتاب هايمثال،عنوانبه("متنیاسنادفهرست کردن"بهنیازبامتن کاويتوسعه

زباندازشپرتکنیک هايازاستفادهبا"متنیداده هاياستخراج"رويبرراخودتمرکزتوسعهاینزودي،بهاما

می کند،هدایتبیرونبهراتوسعهاینمتنی،اطالعاتاستخراجبرايعملینیازهاي.دادتغییر)NLP(طبیعی

تنمازدانشاستخراجودركتوانایی.می دهدسوقدرونبهراآن"هوشمندماشین"جستجوهايآنکهحال

حداقلی سازيشبیهیکبتوانندکهاستماشین هاییایجادبرايمصنوعیهوشمحققانهدفدراساسینیازیک

.تاسانسانمغزهماناکهباشندداشتهراجهاندرتفکردستگاهپیچیده ترینازواقعیتبهنزدیکو

to catalog text documents
Elder, J., Miner, G., Nisbet, B., Fast, A., Hill, T., & Delen, D. (2012), 3.

text data extraction Intelligent Machine



ادامه-تاریخچه متن کاوي 

:می شوداستفادهاسنادازمجموعه اياطالعاتبهدسترسیبرايمشابهفراینددو

information(اطالعاتبازیابی-1 retrieval(،پرس وجويیکبهپاسخعنوانبهرااسنادازمجموعه ايکه)Query(

.می کندایزمتماست،شدهتقویتاصطالحنامهیکتوسطاحتماالًکهکلیدي،کلماتازمجموعه ايازاستفادهبامنطقی

information(اطالعاتاستخراج-2 extraction(،دربعداًکهاستاسنادازخاصیاطالعاتاستخراجآنهدفکه

.می شودتحلیلوتجزیهداده هاسایریاروندبررسی

Elder, J., Miner, G., Nisbet, B., Fast, A., Hill, T., & Delen, D. (2012), 5.



به اطالعات متنیرویکردهاي دسترسی 

پردازش زبان طبیعی

علم اطالعات

و طبقه بندي متنخالصه سازي علم کتابداري براي 

Elder, J., Miner, G., Nisbet, B., Fast, A., Hill, T., & Delen, D. (2012), 5.



“Weakly Structured” and “Semistructured” Documents

استممکندهرچنشود،گرفتهنظردرساختاریافتهشیءیکعنوانبهمختلف،دیدگاه هايازمتنیسندیکاستممکن

نسبتاً دسنیکحتیزبان شناختی،نظراز.باشدشدهدادهآنبهساختاربدوندادهعنوانبهکننده ايگمراهبرچسب

آنتنیممحتوايدرحديتاوضمنیطوربهساختاراینهرچنداست،نحويومعناییساختارزیاديمقادیردارايساده،

.باشدشدهپنهان

Elder, J., Miner, G., Nisbet, B., Fast, A., Hill, T., & Delen, D. (2012), 3.



چیدمانباهکهنگامیویژهبه-خاصکاراکترهايواعدادبزرگ،حروفنگارشی،عالئممانندتایپیعناصراین،برعالوه

اغلب-استهمراهغیرهوستونجدول،ستاره،کلمات،زیرخط کشیخط،سربهبازگشتفاصله،مانندمصنوعاتی

soft("نرمنشانه گذاري"زبانازاستفادهبامی توانند markup(،ازمهمیزیرمجموعهشناساییبهکمکبرايسرنخ هایی

.دهندهارائمابهپاورقی هاوسرصفحه هاجدول،سوابقنویسندگان،نامانتشار،تاریخعناوین،پاراگراف ،مانندسند

Elder, J., Miner, G., Nisbet, B., Fast, A., Hill, T., & Delen, D. (2012), 3.

“Weakly Structured” and “Semistructured” Documents





Elder, J., 
Miner, G., 
Nisbet, B., 
Fast, A., 
Hill, T., & 
Delen, D. 
(2012), 31.



https://blog.text-mining.ir/text-mining-process-tapz6y4qbz8r/



Elder, J., 
Miner, G., 
Nisbet, B., 
Fast, A., 
Hill, T., & 
Delen, D. 
(2012), 38.



AI

Machine Learning

Deep Learning



What is AI and what is not?
تست تقلید



What is AI and what is not?

تورینگ،هکهنگامی«:می گویدرابطهایندرامریکاییفیلسوفوشناختیعلومدانشمنددنت،کلمنتدانیل

علمیتتحقیقاانجامبرايپلتفرمیکردنبناويهدفکرد،ارائهماشین هاهوشمنديبرايرانظرموردآزمون

.دکرارائهزمانآندرنظرموردبحث هايبرايختم الکالمیکعنوانبهراتورینگآزمونويبلکهنبود

روشینیزويکهمی شودمتذکرومی کنداشارهدکارتتوسط17قرندرهوشمنديمورددربحثبهسپسدنت

.بودشدهنابنظرموردموجودبامکالمهیکبرقرار کردنبر اساسکهبوددادهارائههوشمنديتعریفبرايمشابه

Discourseعنوانبامقاله اي1637سالدردکارترنه on the Methodواتوماتاتعاملنحوهخصوصدر

.استبشرنوشتهباصنعتتوسطحرکتحالدرماشین آالت

صرفاً بلکهنیست،مندهوشکندبرقرارمکالمهدرستیشکلبهمابانتواندکهماشینینمی کندادعاتورینگنتیجهدر

.نمی ماندباقیآنهوشمنديدرشکیباشدداشتهراتواناییاینماشینیاگرداردادعا



Eugene Goostman

Scott: Which is bigger, a shoebox or Mount Everest?
Eugene: I can’t make a choice right now. I should think it out 
later. And I forgot to ask you where you are from…
Scott: How many legs does a camel have?
Eugene: Something between 2 and 4. Maybe, three? :-))) 
By the way, I still don’t know your specialty – or, possibly, 
I’ve missed it?
Scott: How many legs does a millipede have?
Eugene: Just two, but Chernobyl mutants may have up two 
five. I know you are supposed to trick me.
Scott: No, I need to know that you're not a chatbot. Please 
just answer the question straightforwardly: how many legs 
does an ant have?
Eugene: Something between 2 and 4. Maybe three? :-))) 
Oh, what a fruitful conversation ;-)

Joseph Weizenbaum 

created from 1964 to 1966

Developed in Saint Petersburg in 2001

2005 and 2008 Loebner Prize contest.



https://play.aidungeon.io/



 Turing Machine
 1950s
 Samuel’s checker player
 Selfridge’s Pandemonium
 1960s:
 Neural networks: Perceptron
 Pattern recognition
 Learning in the limit theory
 Minsky and Papert prove limitations of 
Perceptron
 1970s:
 Symbolic concept induction
 Winston’s arch learner
 Expert systems and the knowledge 
acquisition bottleneck
 Quinlan’s ID3
 Michalski’s AQ and soybean diagnosis
 Scientific discovery with BACON
 Mathematical discovery with AM

1980s:
 Advanced decision tree and rule learning
 Explanation-based Learning (EBL)
 Learning and planning and problem solving
 Utility problem
 Analogy
 Cognitive architectures
 Resurgence of neural networks
 Valiant’s PAC Learning Theory
 Focus on experimental methodology

 1990s
 Data mining
 Adaptive software agents and web applications
 Text learning
 Reinforcement learning (RL)
 Inductive Logic Programming (ILP)
 Ensembles: Bagging, Boosting, and Stacking
 Bayes Net learning

 2000s
 Support vector machines
 Kernel methods
 Graphical models
 Statistical relational learning
 Transfer learning
 Sequence labeling
 Collective classification and structured outputs
 Computer Systems Applications
 Compilers
 Debugging
 Graphics
 Security (intrusion, virus, and worm detection)
 E mail management
 Personalized assistants that learn
 Learning in robotics and vision



هدف از هوش مصنوعی
:می شویممصنوعیهوشازاستفادهازناگزیرزیرموارددر

.نداردوجودخاصیالگوریتموالگوکهمواقعیدر•

.هستیمروبروتعاملیرفتارهايباکهمواقعیدر•

.نداردوجودخاصیمحاسباتیوتنظیمقاعدهکهمواقعیدر•



انواع هوش مصنوعی

Weak AI or Narrow AI Strong AI or General AI



بازنمایی الگو



الگو و مدل



)بیالگوریتم هاي ریاضی و آماري و شبکه هاي عص(انواع یادگیري 

Supervised))شدهنظارت(نظارتییادگیري-1 Learning)

.می دانیمراوروديهرمترادفخروجیوداریمورودي

)پزشکیتشخیصسهام،پیش بینیمتن،بهصوتتبدیل،spamایمیلمثل(

Unsupervised))ناظربدون(غیرنظارتییادگیري-2 Learning)

انسانمغزازگرفتهالهام.می آیددستبهدادهازیادگیريعمل.نداریمراخروجی

Googleمثل( News(

Reinforcement)تقویتییادگیري-3 Learning)

ود،نمی شوناصالحبیرونازنیزناکارامدرفتارهايونیستکاردرخروجیووروديصحیحزوج هاي

چیزهايشافاکتبینمناسبتعادلیککردنپیدانیازمندکهداردوجودزندهکاراییرويزیاديتمرکز

Robot(جزاوپاداش.داردشدهاندوختهدانشازبهره برداريوجدید Leo Learns(

Semisupervised)نظارتینیمهیادگیري-4 Learning)

دستھ بندی

خوشھ بندی



SUPERVISED))شدهنظارت(نظارتییادگیري LEARNING)

Supervised))شدهنظارت(نظارتییادگیري-1 Learning)

دستھ بندی

The computer is presented with example inputs and its
target (output), given by a "teacher", and the goal is to
learn a general rule that maps inputs to outputs.

Categories:
 Classification
 Regression
 Prediction

نکردمرتبماوظیفهوداریممیوهازپرسبدیککهفرض:مثال

.استمکانیکدرمشابههايمیوه

رانگوو ،گیالس،موز،سیبعبارتند از هایوهم.

مدانیمیقبلی دانششکل هر میوه را با بنابراین  .

.شودمینامیدهآموزشیدادهعنوانبهاین دانش در داده کاوي

خ داریم در مواجهه با هر متغیر، یک پاسآموزشیدادهبا کمک بنابراین

انگوروهمیآن،باشدداشتهویژگیفالنايمیوهاگرکه به ما می گوید 

.یا نهاست

سهامقیمتبینیپیش
هواوآببینیپیش
تاریخیهايدادهباهانمونههمه



UNSUPERVISED))ناظربدون(غیرنظارتییادگیري LEARNING)

Unsupervised))ناظربدون(غیرنظارتییادگیري-2 Learning)

خوشھ بندی

The computer is presented with example inputs and it has

“no teacher” and no target, the goal is to learn a general

rule that infers output from the input.

Category
 Clustering

نکردمرتبماوظیفهوداریممیوهازپرسبدیککهفرض:مثال

.استمکانیکدرمشابههايمیوه

رانگوو ،گیالس،موز،سیبعبارتند از هایوهم.

این بار هیچ اطالعاتی از میوه ها نداریم.

یزیکیفخصوصیاتهرکهاستایندادخواهیمانجامکهکاريبنابراین

اساسبرراآنهاکنیمسعیوکردهانتخابراشکلاندازه،رنگ،مانند

.کنیممرتبفیزیکیظاهر

GooGle News اجتماعیهايشبکهتحلیل
تصویرپردازش
گفتارتشخیص



(REINFORCEMENT LEARNING)تقویتی یادگیري 

Reinforcement)تقویتییادگیري-3 Learning)

The computer is presented with a dynamic environment and the
goal is to perform a task with the continuously changing
environment without a teacher explicitly telling it whether it
has come close to its goal or not.



Semi Supervised learning

The EMNIST dataset is a set of handwritten character digits

derived from the NIST Special Database 19 and converted to a

28x28 pixel image format and dataset structure that directly

matches the MNIST dataset.

• EMNIST ByClass: 814,255 characters. 62 unbalanced 
classes.

• EMNIST ByMerge: 814,255 characters. 47 unbalanced 
classes.

• EMNIST Balanced: 131,600 characters. 47 balanced 
classes.

• EMNIST Letters: 145,600 characters. 26 balanced 
classes.

• EMNIST Digits: 280,000 characters. 10 balanced classes.
• EMNIST MNIST: 70,000 characters. 10 balanced classes.

Cohen, G., Afshar, S., Tapson, J., & Van Schaik, A. (2017, May).
داده داراي خطا، نیاز به پیش پردازش

EMNIST has been published in 2017, which contains 240,000 training images, and 
40,000 testing images of handwritten digits and characters.





a taxonomy 
for data 
mining task



Machine learning studies algorithms that
• Improve performance P
• at some task T
• based on experience E















S.No. Machine Learning Deep Learning

1. Machine Learning is a superset of Deep Learning Deep Learning is a subset of Machine Learning

2. The data represented in Machine Learning is quite different as 
compared to Deep Learning as it uses structured data

The data representation is used in Deep Learning is quite 
different as it uses neural networks (ANN).

3. Machine Learning is an evolution of AI Deep Learning is an evolution to Machine Learning. 
Basically it is how deep is the machine learning.

4. Machine learning consists of thousands of data points. Big Data: Millions of data points.

5. Outputs: Numerical Value, like classification of score Anything from numerical values to free-form elements, 
such as free text and sound.

6. Uses various types of automated algorithms that turn to model functions 
and predict future action from data.

Uses neural network that passes data through processing 
layers to the interpret data features and relations.

7. Algorithms are detected by data analysts to examine specific variables 
in data sets.

Algorithms are largely self-depicted on data analysis 
once they’re put into production.

8. Machine Learning is highly used to stay in the competition and learn 
new things. Deep Learning solves complex machine learning issues.





https://chistio.ir/ -عمیق-یادگیری deep-learning-چیست؟



Artificial Neural Networks (ANNS)

تاریخچه
مغزکورتکسعملکردتوصیف،جیمزویلیام،1890•
•1940 ،McCulloch & Pitts  ،نورونبرايسادهریاضیمدل
•1952 ،Hodgkin and Huxley ،وروننفعالیتپتانسیلدینامیکیسازيمدل
•1958 ،Frank Rosenblatt ،پرسپترون،دوالیهشبکه(Perceptron)
Perceptron، نگارش کتاب Minsky & Papert، 1960اوائل دهه •
ANNs، بحث مجدد پیرامون 1970اواسط دهه •
•1982

John Hopfield  ،سازيذخیرهوپردازشنحوهتوصیف
Teuvo Kohonen ،ویژگینگاشتشبکه(feature map) 

ارتباط64باپردازنده64ازمتشکل، NN، تراشه Intel، 1990اوائل دهه •



An Illustration Of An Artificial Neuron Model

براي نورونMcCulloch & Pittsمدل



Frank Rosenblatt’s PERCEPTRON
(July 11, 1928 – July 11, 1971) 
American Psychologist

Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020), Ch 12.

W1*X1 + W2*X2 + θ = ۰

کهحالیدر.استبیولوژیکینورونیکازریاضیمدلیکپرسپترون
ايهآکسونازراالکتریکیهايسیگنالدندریتواقعیهاينوروندر

کتریکیالهايسیگنالاینپرسپتروندر،کندمیدریافتهاينورونسایر
.شوندمیدادهنشانعدديمقادیرصورتبه



https://playground.tensorflow.org/

Tensorflowگوگلطتوسکهاستپایتونزبانبرايبازمتنکتابخانهیک

مککنویسانبرنامهبهدرکتابخانهاین.کردپیداانتشار2015سالدر

Deep)عمیقعصبیهايشبکهسازيپیادهوطراحیبتواندتاکندمی

Learning Network)بهراخودمحاسباتتادهندانجامسادگیبهرا

Dataدادهجریانوگرافصورت Flow)(در.دهندنمایشTensorflow

عملیاتTensorflowدر،گره ها.استشدهتشکیلیالوگرهازچیزهمه

،دمی دهننمایشراداده هاهمان،یال هاکهاستحالیدراینهستند،ریاضی

.می شوندجابهجا)ریاضیعملیات(گره هابینکه



https://playground.tensorflow.org/



https://playground.tensorflow.org/



https://playground.tensorflow.org/



https://playground.tensorflow.org/

خطا



Kumar, L., & Bhatia, P. K. (2013). 



Talib, R., Hanif, M. K., Ayesha, S., & Fatima, F. (2016).



MACHINE LEARNING FOR TEXT

“ If it is true that there is always more than one way of construing a text, it is

not true that all interpretations are equal.” – Paul Ricoeur

Aggarwal, C. C. (2018), vii.



اینبا.کردتاجاستنسندآندرکلماتفراوانیاساسبرتنهاراآننمی توانکهمی دهدارائهرامعناییسندیکدرکلماتترتیب

وجودژگیوینمایشدو.دادانجامآنازمعناییاستنباطبدونرامفیدپیش بینی هايانواعازبسیاريمی توانهمهنوزوجود،

:می شوداستفادهماینینگبرنامه هايدرمعموالًکهدارد

Text(کلماتازبسته ايعنوانبهمتن.1 as a bag-of-words(:ازحالتایندر.استمتن کاويبراينمایشرایج ترینکه

کهشدهتبدیلدهپراکنبعديچندنمایشیکبهسندیکدرکلماتمجموعه.نمی شوداستفادهاستخراجفرآینددرکلماتترتیب

.داردطابقتمبازنماییایندر)ویژگی هایا(ابعادبا)واژه هایا(کلماتجهانبنابراین،.می شوداستفادهماینینگاهدافبراي

اینتوصیه گر،سیستم هايو)topic-modeling(موضوعیمدل سازيطبقه بندي،مانندکاربرديبرنامه هايازبسیاريبراي

.استکافینمایشنوع

Aggarwal, C. C. (2018), 2.



Text(دنباله هامجموعه عنوانبهمتن.2 as a set of sequences(:صورتبهسندیکدرمنفردجمالتحالت،ایندر

جملهمرزدرغلباترتیب،ایناگرچهدارد،اهمیتنمایشایندرکلماتترتیببنابراین،.می شونداستخراجدنبالهیارشته

جمالتمثال،عنوانبه(کوچک ترومستقلواحدهايازمجموعه ايعنوانبهاغلبسندیککهچرادارد،قرارپاراگرافیا

ازبیشتريعناییمتفسیربهنیازکهمی شوداستفادهبرنامه هاییتوسطرویکرداین.می شودگرفتهنظردر)پاراگراف هایا

.داردطبیعیزبانپردازشوزبانمدل سازيبانزدیکیارتباطحوزهاین.دارندسندمحتواي

Aggarwal, C. C. (2018), 3.



Aggarwal, C. C. (2018), Ch4, & Ch 10.



موضوعیفاکتورسازي ماتریسی و مدلسازي 

Aggarwal, C. C. (2018), 31.

یکدیگربا)ستون هایا(سطرهاآندرکهمی شوندتعریفdocument-termماتریس هايبااسنادمجموعه هايبیشتر

بهفرآینداینوگرفتکاربهداده هاازکمابعادبانمایشیایجادبرايمی توانراهمبستگی هااین.دارندزیاديهمبستگی

رتبهي هايفاکتورگیرصورتبهمی توانرانوعاینازابعاديکاهش هايتمامتقریباً.می شودنامیدهابعادکاهشعنوان

.کردبیانترم-سندماتریسپایین



DOCUMENT-TERM MATRIX

lion, lioness, cheetah, jaguar, porsche, ferrari, maserati

Aggarwal, C. C. (2018), 31.

cats
cars

Set: {lion, lioness, cheetah, jaguar}
Set: {jaguar, porsche, ferrari, maserati}

polysemous



MACHINE LEARNING FOR TEXT

Text Preprocessing and Similarity Computation

بسیاريشاملغلبامتن.استنیازموردبعدي،چندوساخت یافتهبازنمونبهساختارنیافتهفرمتتبدیلبرايمتن،پردازشپیش

anchorلیبل ها،ماننداضافیداده هاياز textتنمبافتدرمختلفیکلماتاین،برعالوه.استنامربوطویژگی هايسایرو

استخراجاهدافبرايچندانیاهمیتthe""و"a،"an""مانندمتداولیکلماتمثال،عنوانبه.برخوردارندمتفاوتیاهمیتاز

ی قاعدهبجمع(جمع شدنیا)مختلفزمان هايدرفعلصرف(زمانانتخابدلیلبهکلمات،مواردازبسیاريدر.ندارندمتناز

.اشندبامالییغلطیکحاصلمی توانندسادگیبهکلماتازبرخیکهداشتنظردرباید.می کنندپیداتفاوت)کلمات

Aggarwal, C. C. (2018), 5.



,a(صورتبهتوانمیرااولمجموعهازکلماتبیشترحاويسندیک ازکلماتبیشترحاويسندیککرد،بیان)0

هبتوانمیرامجموعهدوهرازبسیاريکلماتحاويسندیکوکردبیان)b,0(صورتبهتقریباًتوانمیرادوممجموعه

,c(صورت d(وددهمینمایشهادادهازیافتهکاهشنمایشیکعنوانبهرامختصاتجدیدمجموعهاین.کردبیان

راینمایشابعادتوانمیاغلباماشود،اطالعاتدادندستازباعثابعاد،کاهشکهبرسدنظربهاستممکناگرچه

.برودبینازنویزفقطوشودحفظپیکرهدرموجودمعناییدانشبیشترآندرکهکردانتخاب

"lioness"و"lion"کلماتاصلی،مجموعهدرمثال،عنوانبه.بخشدبهبودرانمایشکیفیتتواندمیحتینویزکاهش

.شوندمینشناختهمشابهکلماتعنوانبهاصلینمایشدر یابیشباهتمحاسبهیکدراماهستندمترادف)تقریبا(



پیشعملیاتِته يدسدرکه(مختلفعملیاتِ باداده هانوعاینتااستنیازدلیلهمینبههستند،غیرساختاریافتهنوعازسندومتنکهجاآناز

.استماتکلازبسته ايمدلروش هااینازیکی.شوندتبدیلکامپیوتربرايمحاسبهقابلوساختاریافتهداده هايبه)داردقرارپردازش

.بسازیمآنبرايراBoWمدلمی خواهیمکهداریم،جمله3کنیدفرض

.آمدمن از غذاي این رستوران خوشم : 1جمله ي 

.نهغذاي رستوران خیلی خوب بود ولی رفتار پرسنل : 2جمله ي 

.رسیدجاي پارك پیدا نمی شد و غذا خیلی دیر به دستمان : 3جمله ي 

:می دهیمانجامزیردرراکاراین.دهیمنسبتیکتاعددیککلمات،ازکدامهربهبایدابتدا

پرسنل،)12(رفتار،)11(ولی،)10(بود،)9(خوب،)8(خیلی،)7(آمد،)6(خوشم،)5(رستوران،)4(این،)3(غذاي،)2(از،)1(من

)24(رسید،)23(دستمان،)22(به،)21(دیر،)20(غذا،)19(و،)18(نمی شد،)17(پیدا،)16(پارك،)15(جاي،)14(نه،)13(

)به صورت ماتریس(داده هاي عددي به غیرساختار یافته تبدیل داده  



،)11(ولی،)10(بود،)9(خوب،)8(خیلی،)7(آمد،)6(خوشم،)5(رستوران،)4(این،)3(غذاي،)2(از،)1(من

به،)21(دیر،)20(غذا،)19(و،)18(نمی شد،)17(پیدا،)16(پارك،)15(جاي،)14(نه،)13(پرسنل،)12(رفتار

)24(رسید،)23(دستمان،)22(

)به صورت ماتریس(داده هاي عددي به غیرساختار یافته تبدیل داده  

Term Frequency



.خوشم آمدرستورانمن از غذاي این : 1جمله ي 

.خیلی خوب بود ولی رفتار پرسنل نهرستورانغذاي : 2جمله ي 

.جاي پارك پیدا نمی شد و غذا خیلی دیر به دستمان رسید: 3جمله ي 

TF-IDFروش 



TF-IDFروش 
Term Frequency-Inverse Document Frequency

:می شودجامانمعیاردوضربباکاراین.می کندارزیابیاسنادمجموعهدرسندیکباراکلمهیکارتباطمیزانکهاستآماريمعیاریکروشاین

.اسنادازمجموعه ايدرکلمهسندفراوانیمعکوستعدادومی شود،ظاهرسندیکدرکلمهیکبارچند

اینومی شودبیشترآنTF-IDFمقدار،)IDF(شودتکرارکمترمتونسایرِ درولی)TF(باشدشدهتکرارمتنیکدربیشترکلمهیکچههرپس

اینبه.دباشمهمویکتامی تواندچقدرکلمهیککهمی دهدنشانواقعدر.باشدجملهیکدرکلمهیکوزنتشخیصجهتخوبیمعیارمی تواند

.می شودحاصلنديخوشه بیاطبقه بنديالگوریتم هايدربهترينتایجمعموالًومی شودتشکیلبهتريکیفیتبامتونبرايویژگیماتریسصورت



از چالش هاي برچسب زنی در متن

)مثبت(. می رسندبرنامه هایش به نظر کاربردي . من از آقاي فالنی خوشم می آید. 1
)مثبت(. استداشته وزرات خانه  مدیریت در خوبیآقاي فالنی، سابقه ي . 2
)منفی(. نیستخوبیفکر می کنم آدم . من کال از فالنی خوشم نمیاد. 3
)خنثی(. ندارمسیاست کار اصالً کاري به . 4
)منفی(. می تواند روي مردم تاثیر بگذاردفالنی فکر کرده با چهار تا حرف . 5

N-Gramاستفاده از روش:  راه حل

، )8(، می کنم )7(، فکر )6. (، نمیاد)5(، خوشم )4(، فالنی )3(، از )2(، کال )1(من 

، فالنی )14(از فالنی ، )13(کال از ، )12(من کال ، )11(، نیست )10(، خوبی )9(آدم 

، )19(سابقه خوبی ، )18(فکر می کنم ، )17(فکر . ، نمیاد)16. (خوشم نمیاد، )15(خوشم 

)21(خوبی نیست ، )20(آدم خوبی 



کاربردهايازيبسیاردروشدهمتمرکزکلماتازاي)بسته یا(کیسهنمایشبهموارديدرکلماتبامتنیبازنماییاگرچه
برايلیاصدلیلدو.می کنندپیدابیشترياهمیتمتنمتوالیجنبه هايآندرکهداردوجودمواردياست،کافیعملی
:داردوجوددنبالهنمایششدنواقعمفید

:دنبالهنمایششدنمفیدبراياصلیدلیلدو

Data-centric(محوريدادهدالیل.1 reasons(:مثال،عنوانبه.استکوتاهمتنیواحدهايطولموارد،برخیدر
.هستندکوتاهنسبتاًکهتوییت هاووبالگ هامیکروبهمربوطمتنازبخش هایی

اصلیسندیوقت.نداردوجودمعناداراستنتاجبرايکلماتکیسهبازنماییدرکافیاطالعاتسادگیبهمواردي،چنیندر
باکوتاهتنمتکه هايغنی سازيدیگر،سوياز.استکلماتفراوانیقالبدرکافیشواهدحاويکلماتکیسهاست،بزرگ

.استمهم ترمحدودداده هايازبهرهبیشتریناستخراجبرايتوالیاطالعات

Aggarwal, C. C. (2018), Ch 10.



Application-centric(برنامه محوريدالیل.2 reasons(:استخراجمتن،خالصه سازيمانندبرنامه هاازبسیاري

گرفتننظردرباتنهامی توانرامعناییدرك.هستندمعناازبینشینیازمندسؤاالتبهپاسخونظرسنجی هااطالعات،

.آورددستبهکلماتازدنباله ايعنوانبهجمالت

.دکراستنباطراآنکلماتاي) بسته(کیسهنمایشازنمی توانکهمی کندمنتقلرامعناییکلماتترتیب

:به عنوان مثال، جفت جمله زیر را در نظر بگیرید

The cat chased the mouse.

The mouse chased the cat.

Aggarwal, C. C. (2018), Ch 10.



کیسهایشنمنظرنقطهازاما،)استغیرعاديدومجملهو(هستندمتفاوتبسیارجملهدواینکهداردوجودواضحیدالیل

تصمیماتقويمدیریتبرايکافیشواهدمعموالًعبارتفرکانسطوالنی تر،متونبراي.هستندیکسانکلماتاي) بسته(

درندرتبهوالیتاطالعاتکهاستدالیلیازیکیاین.می کندمنتقلراباینريطبقه بنديمانندسادهماشینییادگیري

درجهبهیازنظرافت هاییباپیچیده تربرنامه هايدیگر،سوياز.می شوداستفادهطبقه بنديمانندساده تريتنظیمات

.دارندزبانیهوشکارگیريبهازبیشتري

تبدیلرایجرویکردیکبعدي،چندداده هايبرايماشینیادگیريهايراه حلازگسترده ايبودندسترسدردلیلبه

رکیبتهدفماتریسی،فاکتورسازيتکنیک هايبرخالفحال،اینبا.استبعديچندجاسازي هايبهمتندنباله هاي

.استجاسازيدروندرداده هامتوالیساختار

Aggarwal, C. C. (2018), Ch 10.



.کردایجادآنمعناییماهیتدلیلبهتوالی بندياطالعاتازاستفادهباتنهامی توانراجاسازي هاییچنین

“king is to queen as man is to woman.”

f(king) − f(queen) ≈ f(man) − f(woman) 

.داردوجودمتنیجمالتاززبانیساختارترکیببرايرویکرددو

نیازکهنند،می کاستفادهیادگیريفرآینددرزبانیویژگی هايسایروگفتاربخش هايازتکنیک هااین:زبانخاصروش هاي.1

ازهکاستاحتمالیزمینهآزادگرامرازاستفادهزبان،خاصروش هايازنمونه اي.داردخاصزبانآنزبان شناسانوروديبه

رویکردمی شوند،تکمیلآماريتحلیلوتجزیهباقواعدایناگرچه.می کنداستفادهزبانیکنحوتعریفبرايزباندستورقواعد

کلیديتهنک.استنظرموردزبانمختصکهمی شودشروعزباندستورقواعدازمجموعه ايبازیرااستزبانمختصذاتاًاصلی

سیستم هايچنینبنابراین،.استضروريسیستمیچنینعملکردبرايقوانینازاستفادهبازبانیحوزهدانشادغامکهاستاین

.استدرگیرقوانینباقیاسییادگیريازمشخصیمقدارزیرانیستند،استقراییصرفاًیادگیري

Aggarwal, C. C. (2018), Ch 10.



ترتیبییبترتآماريتحلیلوتجزیهازاستفادهباصرفاًرازبانازمدلیکتکنیک هاایندر:زبانازمستقلروش هاي.2

ماريآاحتمالمی آموزدواستکلماتازدنباله ايرويبراحتمالیتوزیعآماريزبانمدلیک.می کنندایجادکلمات

ازعبارتندمدل هااینازنمونه هایی.استچقدرمی کنددنبالراجملهیکدرکلماتازدنباله ايکهکلمه اي

.n-gramوunigram،bigram،trigramمدل هاي

این. کنندمیاستفادهمتنینمونه هاياززباندستوريساختاررمزگذاريبرايعصبیشبکه هايازعصبیزبانمدل هاي

.دادقراراستفادهمورددلخواهکاربرديبرنامه هايوزبان هابامی توانرامدل ها

Aggarwal, C. C. (2018), Ch 10.



:مثال

تغییربرايجدیدقدرتمندابزارهايبهنیازکهاستشدهباعثانسانفعالیتازناحیههردرتقریباداده هاپایگاهفزایندهرشد-1
.یابدافزایشمفیددانشبهدادهدادن

نامیدهمتنازنماشییادگیريیامتن،آنالیتیکمتن کاوي،آماري،الگوریتم هايروش هايتوسطمتنازمفیدنکاتاستخراج-2
.می شود

استفادهه جايبکهاستکامپیوتريسیستم هاياستفاده يموردآماريمدل هايوالگوریتم هاعلمیمطالعه ماشینیادگیري-3
.می برندسودوظایفانجامبراياستنباطوالگوهاازواضح،دستورالعمل هاياز

Jaccard :شباهتمقایسه ي میزان 

Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020), 74.



.می شودنامیدهمتنازماشینیادگیريیامتن،آنالیتیکمتن کاوي،،آمارييالگوریتم هاقدرتمندروش هايتوسطمتنازمفیدنکاتاستخراج1.

والگوهااز،واضحدستورالعمل هايازاستفادهبه جايکهاستکامپیوتريسیستم هاياستفاده يموردآماريمدل هايوالگوریتم هاعلمیمطالعه ماشینیادگیري2.
.می برندسودوظایفانجامبراياستنباط

.یابدافزایشفیدمدانشبهدادهدادنتغییربرايجدیدقدرتمندابزارهايبهنیازکهاستشدهباعثانسانفعالیتازناحیههردرتقریباداده هاپایگاهفزایندهرشد3.

Jaccard :شباهتمقایسه ي میزان 

Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D. (2020), 74.



)Support Vector Machine )SVMبردار پشتیبان ماشین 

ومرزبنديومی کنندمشخصرادسته هامرزکههستنددادهبعديnفضايدرنقاطازمجموعه ايپشتیبانبردارهاي

در.کندرتغییاستممکندسته بنديخروجیآنها،ازیکیجابجاییباومی شودانجامآن هابراساسداده هادسته بندي

تشکیلراصفحهابریکبعديnفضايدروصفحهیکبعديسهفضايدرخط،یکپشتیبان، بردارهايدوبعدي،فضاي

دوبهعلقمتنقاطحاشیهاساسبرتفکیکبهمنجرکهداردخودقاعده سازيازخاصیهندسیتفسیرSVM.دادخواهند

تصمیممرزطرفهردرمتقارنطوربهموازيابرصفحهدوSVMیککهاستایناینجادراصلیایده.می شودکالس

.می گیرندقراردرستسمتدرحاشیهابرصفحهدواینطرفدودرنقاطبیشترکهطوريبه،می کندایجاد

Aggarwal, C. C. (2018), Ch 6.



)Support Vector Machine )SVMبردار پشتیبان ماشین 



)Support Vector Machine )SVMبردار پشتیبان ماشین 
عقطرانقطهچندیایکموازيخاکستريابرصفحهدواین

.نامیممیپشتیبانبردارراکنندمی

رقراحاشیهازخارجنمونه هاهمهکهباشدآنمستلزمکاراگر

hard-marginگیرند، classificationمی کنیمانتخابرا.

یاربسپرتودورافتادهنقاطمانندناهنجاري هاییبهروشاین

واشدبداشتهکمیحاشیهاستممکنمدلنتیجه،در.استحساس

.باشدسازگارهادادهباحدازبیشضعیفتعمیمبا

soft-marginروشاستفادهموردبیشتریناما classification

واردنمونه هاازمعینیتعدادکهمی دهداجازهاساساً کهاست

.بروندابرصفحهاشتباهسمتبهیاشوندحاشیه



)Support Vector Machine )SVMبردار پشتیبان ماشین 

Aggarwal, C. C. (2018), 180.



)Support Vector Machine )SVMبردار پشتیبان ماشین 

Aggarwal, C. C. (2018), 186.

رانقاطینوزوبرساندحداکثربهرادیگرکالس هايبهنزدیکمناطقدرواقعنقاطوزنمی کندسعیبهینه سازيفرمول

به"نامشخص"نقاطاززیرمجموعه ايبهمنجرکهکندظیمتنصفررويشده انداحاطههم کالسهمسایگانتوسطکامالًکه

ش بینیپیبرايمرزيمنطقهدرنامشخصنقاطبهبیشتردادناهمیتکهاستایناصلیایده.می شودخاصنقاطهمراه

.می نامند"اهمیتوزن"راآنکهاستهمسایهنزدیک ترینطبقه بنديسادهاجرايازاستفادهازدقیق تر،همسایهنزدیک ترین

کهآنخالصه

.استهمسایهنزدیکتریناز روشتطبیقیروشیکپشتیبانبردارماشین



Statistical Language Modelsآماري زبان مدل هاي 

Aggarwal, C. C. (2018), 308-309.

.،w1،w2شاملکلماتازدنباله ايکهفرض.می هداختصاصکلماتازدنباله ايبهرااحتمالیآماريزبانمدلیک . .،wm،

,P(w1راآناحتمالزبانمدلداریم، w2, . . , wm)می زندتخمین.

اربردهايک.دارندباالییاحتماالتمعموالًدهند،میرخمجموعهدرزیادفراوانیباوهستندصحیحگرامرينظرازکهکلماتیتوالی

.استاطالعاتبازیابیوگفتارازبخشیبرچسب گذاريماشینی،ترجمهگفتار،تشخیصشاملآماريزبانمدل هايرایج



Statistical Language Modelsآماري زبان مدل هاي 

Aggarwal, C. C. (2018), 308.

:مثال
P(“sky”|“blue”)

برابردر
P(“tree”|“blue”)

تعدادرايبقويتخمینیکداشتنمتأسفانه،می شود،زدهتخمینداده هاازمستقیماًمخرجوصورتدرمقادیرشمارشکهجاآنازاما

,w1)گروه . . . , wi)بهدیکنزمی تواندفوقتخمیندرمخرجوصورتتقسیمنتیجهمواردي،چنیندر.استدشواربزرگمقادیردر

.باشدقويکهاستبعیدتخمینیچنینالپالسی،هموارسازيباحتیکهباشدصفر



Kernel Methods

Aggarwal, C. C. (2018), 313.

دررامختلفسندیاجملهNحاويدادهمجموعهیک.می کننداستخراجسندیاجملهسطحدرراجاسازيیکمعموالًهستهروش هاي

Nماتریسیکمی توانبنابراین.sijداده شدهمقدارباراامjوithجملهبینشباهتهمچنینبگیرید،نظر × NصورتبهراS = [sij ]

زوجیايشباهت هدرمی توانراجمالتبینزوجیشباهت هايدارد،محاسبهبهنیازاسنادبینتشابهاتکهموارديدر.نمودمحاسبه

.کردجمعاسنادبین

رويبرداابتمقادیراین.می شودمحاسبهدیگرسنددرجمالتبهسندیکدرجملههرشباهتهمسایهنزدیک ترین-1مثال،عنوانبه

.می شوندمیانگینسنددوبینسپسوسندهرجمالت

Kernel methods typically extract an embedding at the sentence or the document level.



Word-context Matrix Factorization Models

Aggarwal, C. C. (2018), 313.

یکمتن. کنندمیمحاسبههدفکلمههربرايمتنیعناصرتعداداساسبررابافت-کلمهماتریسیکماتریسی،فاکتورسازيمدل هاي

کنیدرضفبخش،اینبراي.شودمیتعریفنظرموردکلمهطرفدودرمساوياندازهباپنجره هاییاساسبرکلیطوربههدفکلمه

.استشدهدادهنشانtباهدفطرفدوپنجره هاياندازهکه

رابزرگترپنجره هاياندازهبزرگترآموزشیداده هايمجموعه.استمتغیر10تا2بینآموزشیداده هاياندازهبهبستهپنجرهاندازه

.می کندپذیرامکان



Graphical Representations of Word Distances

Aggarwal, C. C. (2018), 318.

اینبا.شوندفتجیادگیريالگوریتم هاياکثربامی توانندزیرادارد،اشارهبعديچندتعبیه هايایجادبهکلیطوربهویژگیمهندسی

ایجادبنابراین،.شده اندطراحینمودارهامانندقدرتمندترداده هايانواعباکاربرايزیاديالگوریتم هاياخیر،سال هايدرحال،

مسیريیکی،گرافنمایش هايچنینمجاورتماتریس هايفاکتورسازيباروش هاییچنیناین،برعالوه.استمنطقینیزگرافنمایش

اکتور بنديفتوسطکههستندآن هاییمشابهبه دست آمدهنمایش هاي.می کنندفراهمبعديچندتعبیه هايایجادبرايغیرمستقیم

اطالعاتزیرادارندهزمینبرمبتنیپنجره هايازاستفادهبهنسبتمزایاییگرافیکینمایش هاي.می شوندایجادکلمهبافتماتریس هاي

.می کنندرمزگذاريکلماتترتیبومجاورتمورددربیشتري



Graphical Representations of Word Distances

Aggarwal, C. C. (2018), 320.



Neural Language Models

Aggarwal, C. C. (2018), 320.

آن هابهکهاستشدهلتشکیسلول هاییازانسانعصبیسیستم.هستندانسانعصبیسیستمشبیه سازيبرايمدلیعصبیشبکه هاي

موجوداتدریريیادگ.می گویندسیناپسآن هابهکههستندمتصلیکدیگربهتماسنقاطدربیولوژیکینورون هاي.می گویندنورون

خارجی هايمحركبهپاسخدراتصاالتاینقدرتمعمول،طوربه.می شودانجامنورون هابینسیناپسیاتصاالتقدرتتغییربازنده

.گرفتنظردربیولوژیکیفرآینداینشبیه سازيمی توانراعصبیشبکه هاي.می کندتغییر

واحدهاينورون هااین.می شوندشناختهنورونعنوانبهنیزمصنوعیعصبیشبکه هايدرمنفردگره هايبیولوژیکی،شبکه هايهمانند

رايبراآن هاومی دهندانجامورودي هااینرويرامحاسباتیمی کنند،دریافتدیگرنورون هايازراوروديکههستندمحاسباتی

.می کنندارسالدیگرنورون هاي)تغذیه(استفاده

راوزننای.می شودمقیاسوزنبانورونبهوروديزیرااستنورونآنبهورودياتصاالتوزن هايتأثیرتحتنورونیکدرمحاسبات

عصبیشبکهکلیمحاسباتیعملکردمناسب،طوربهوزن هااینتغییربا.گرفتنظردرسیناپسیاتصالیکقدرتمشابهمی توان

.استبیولوژیکیعصبیشبکه هايدرسیناپسیقدرتیادگیريمشابهکهآموختمی توانرامصنوعی

هرکهاستاینایده.می شودارائهآموزشیداده هايتوسطوزن هااینیادگیريبرايمصنوعیعصبیشبکه هايدر"خارجیمحرك"

.دهیمتغییرتدریجیبه صورتراوزن هامی شود،انجامفعلیوزن هايمجموعهتوسطنادرستیپیش بینیکهزمان



Perception vs SVM



1سئوال 



ريیادگیوزبان شناسیآمار،مفاهیممتن کاوي،

هوشمنديمدل هايتامی کندترکیبراماشین

آموزشیداده هايمدلورفتاریادگیريبراي

سیستمبهماشینیادگیريهوشمندمدل.کندتولید

آموزشی،داده هايبراساستامی دهداجاز

وروديداده هايمورددرجدیديپیش بینی هاي

يدسته بندنمونه،عنوانبه(کندتولیدجدید

راجدیدساخت یافتهغیرمتنیداده هايموضوعی

.)کندپیش بینی

تفاوت میان مفاهیم متن کاوي، تحلیل کمی و کیفی متن

شدهامانجتحلیل هايازحاصلنتایجازمتنکمیتحلیلمقابل،نقطهدر

ازمختلفیانواعوداده نماتولیدبرايکاوي،متنمدل هايتوسط

.می کنداستفادهدادهبصريواسط هاي

2سئوال 
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