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Text mining: Concepts and methods

Fatemeh Jalali Sheijani 1, Majid Shirzad 2

Abstract

Nowadays, a huge amount of available information on the web is text documents and 
articles. Text mining is a way to extract unstructured and semi-structured information 
from this available information on the Internet and Also, mining process of the text of 
knowledge and unknown, incomprehensible and potential patterns among the multitude 
of datasets. 
This research is a type of library studies. Although text mining methods are mostly based 
on Latin sources, but by searching Persian databases, we have found over the past decade, 
the subject of text mining has become doubly important for Iranian researchers, especially 
students of computer science and information technology; So that a significant part of the 
conference papers related to computer science and technology are articles related to this 
field. 
Research findings show that text mining is an application of data mining and the main 
difference between them is : the extraction of patterns from text with natural language in 
text mining, while data mining operates on structured databases. Text mining processes 
have two main phases: document preprocessing and knowledge extraction. So far, eight 
techniques have been introduced for text mining which are: Information extraction, 
information retrieval, text summarization, classification, clustering, visualization, natural 
language processing and belief mining. 
In recent years, much attention has been paid to text mining in the international and 
national spheres. The dramatic increase in textual data has prompted researchers to look 
for ways to explore this data. Naturally, Iranian researchers have been no exception. Text 
mining, with all its methods and techniques, is an effort to assist researchers in extracting 
useful and valuable knowledge and information from the mass of unstructured texts 
scattered throughout the Internet.
Keywords: text mining, knowledge discovery, text categorization, information 
technology, data mining 
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متن کاوی :مفاهیم و روش ها

فاطمه جاللی شیجانی1 ،  مجید شیرزاد2 

                           تاریخ دریافت:9 شهریور 1۴۰۰                                                                                 تاریخ پذیرش: 16 آذر 1۴۰۰

         چکیده: 
در عصر حاضر، حجم عظیمی از اطالعات موجود در محیط وب، اسناد و مقاالت متنی هستند. در سالیان اخیر، توجه 
بسیار زیادی در حوزه بین المللی و ملی به متن کاوی شده است. افزایش چشم گیر داده های متنی، پژوهشگران را بر آن 
داشته است که به دنبال روش هایی جهت کاوش در این داده ها باشند. طبیعی است که محققان ایرانی نیز ازین امر 
مستثنی نبوده اند. متنکاوی، روشی برای استخراج اطالعات غیرساخت یافته و نیمه ساخت یافته از این حجم اطالعات 
موجود در اینترنت و نیز، فرایند استخراج دانش و الگوهای ناشناخته و غیرقابل فهم و بالقوه، از میان انبوه مجموعه های 
در  را  پژوهشگران  که  است  آن، کوششی  تکنیک های  و  تمامی روش ها  به همراه  متن کاوی  است.  متنی  داده های 
استخراج دانش و اطالعات مفید و باارزش از انبوه متون غیرساخت یافته ای که در محیط اینترنت پراکنده اند، یاری 

می کند. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که متن کاوی، کاربردی از داده کاوی است و تفاوت اصلی این دو، استخراج الگوها از 
متنی با زبان طبیعی در متن کاوی است، درحالیکه داده کاوی بر روی پایگاه داده های ساخت یافته عمل می کند. آشنایی 
با فرایندهای متن کاوی و شناسایی تکنیک های آن، از جمله اهداف این پژوهش است. فرایندهای متن کاوی، دارای دو 
فاز اصلی پیش پردازش مستندات و استخراج دانش هستند. تاکنون هشت تکنیک نیز برای متن کاوی معرفی شده است 
که عبارتنداز: استخراج اطالعات، بازیابی اطالعات، خالصه سازی متن، طبقه بندی، خوشه بندی، بصری سازی، پردازش 
زبان طبیعی وعقیده کاوی. با اینکه روش های متن کاوی اکثراً بر روی منابع التین انجام گرفته اند، اما با جست وجو در 
پایگاه های اطالعاتی فارسی، درمی یابیم طی یک دهه گذشته، موضوع متن کاوی برای محققان ایرانی به خصوص 
دانشجویان رشته های علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است؛ به طوری که بخش قابل 

توجهی از مقاالت کنفرانس های مربوط به علوم و فنون کامپیوتر را مقاالت مربوط به این حوزه تشکیل می دهند. 
کلیدواژگان: متن کاوی، کشف دانش، دسته بندی متن، فناوری اطالعات، داده کاوی.
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه اسناد و مقاالت، حجم عظیمی از اطالعات در اینترنت را تشکیل می دهند. می توان گفت استفاده 
و بهره مندی کامل از تمامی این اطالعات تقریباً غیرممکن است. متن کاوی، روشی برای استخراج 
اطالعاتی است که به صورت غیرساخت یافته نامرتب و نیمه ساخت یافته از این حجم اطالعات می باشد.

  در سال های اخیر به علت گسترش روزافزون اطالعات، که درصد قابل توجهی از این اطالعات 
تولید شده به صورت متنی غیرساخت یافته و نیمه ساخت یافته می باشد و نیز به علت رشد روزافزون 
داده های متنی در وب، اهمیت متن کاوی افزایش یافته است. همچنین این آنالیز مفهومی متن، که 
معادل محاسبات معنایی است، در زمینه متن کاوی در حال رشد می باشد. تکنیک های بازیابی اطالعات 
قدیمی، برای مقدار زیاد داده های متنی که به طور فزاینده افزایش می یابند، ناکارآمد هستند و به همین 
دلیل، اهمیت به کارگیری متدهای جدیدی جهت استخراج و پردازش این متون، مانند برچسب زنی 
موضوعی، که محتمل ترین موضوعی که محتوای متن بدان اشاره دارد را مشخص می کند، تجزیه 
و تحلیل معنایی پنهان، که روشی برای استخراج معنایی اطالعات است، مسائل مهم مربوط به چند 
زبان ها و خالصه سازی از نوع چکیده، تولید خالصه متن پس از فهم مطالب موجود در متن اصل ، 
انتخاب بهترین وب سایت از نظر محتوا، وب سایتی که با توجه به زمینه فعالیت خود بهترین و غنی ترین 
اطالعات را دارد، ارتباط بین این متون و دسته بندی متون که می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد و 
... الزم و ضروری است)نظری؛حبیبی،1395(. رشد فزاینده پایگاه داده ها، تقریباً در هر ناحیه از فعالیت 
انسان باعث شده است که نیاز به ابزارهای قدرتمند جدید برای تغییر دادن داده به دانش مفید افزایش 
یابد. بنابراین یکی از جدیدترین زمینه های مورد تحقیق در داده کاوی، متن کاوی برای این منظور 

گسترش یافت)رجب پور؛ طلعتیان آزاد،1394(.
اجتماعی، سرویس  شبکه های  می شوند.  محسوب  داده ها  قالب  رایج ترین  از  یکی  متون،  امروزه 
دهنده های ایمیل، کتابخانه های دیجیتال و از همه مهم تر وب ، بسترهایی هستند که در آن، نه هر 
روز، که هر ثانیه اطالعات به صورت متن به آن افزوده می شود. در میان این حجم انبوه داده ها که 
هر لحظه نیز به اندازه آن اضافه می شود، جای خالی تکنیک های تحلیلی به خوبی احساس می شود. 
متن کاوی کوششی برای به دست آوردن دانش مفید از میان این داده ها است و رشد داده ها به شکل 

متن، اهمیت متن کاوی را دو چندان کرده است)اسماعیلی؛ زاهد،1394(.
هدف از متن کاوی، استخراج دانش مفید)مانند الگوها و روندها( از داده های خام است. متن کاوی 
نوعی خاص از داده کاوی است که بر کار با مجموعه داده های نیم ساخت یافته یا ساخت نیافته مانند 
اسناد متنی متمرکز است. متن کاوی می تواند با جست وجوی واژه هایی با بیشترین ارجاع، یا از طریق 
استفاده از واژه هایی معینی از فرهنگ لغت، به صورتی تصادفی مورد استفاده قرار گیرد. متن کاوی را 
می توان به عنوان یک روش میان رشته ای برای بازیابی اطالعات، یادگیری ماشین، آمار، دسته بندی 
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متون، زبان شناسی محاسباتی و مخصوصاً داده کاوی در نظر گرفت)نظری؛حبیبی،1395(.
داده ها در سه دسته ساخت یافته، نیمه ساخت یافته وساخت نیافته قرار می گیرند و علیرغم وجود یک 
ساختار پنهان در متون، این قالب در دسته ساخت نیافته گروه بندی می شود. جدول ها در مدل رابطه ای، 
نمونه ای از داده ساخت یافته و اسنا د  XML  گونه ای از داده های نیم ساخت یافته تلقی می شوند. به همین 
دلیل متن ها به شکل مجموعه ای از واژه ها یا عبارات دیده می شوند. مجموعه داده های ساخت نیافته 
یکی از ساده ترین شکل داده ها محسوب می شوند که می تواند در هر حوزه کاربردی تولید شود. بنابراین 
الزم است تا روش ها و الگوریتم هایی طراحی شوند تا بتوانند به صورت مؤثری این داده ها را کاوش 

کنند)اسماعیلی؛ زاهد،1394(.
متن کاوی می تواند به صورت تکنیکی تعریف شود که برای استخراج اطالعات سودمند یا دانش از 

اسناد متنی مورد استفاده قرار گیرد. برای بررسی متون، الزم است اول داده ها را بشناسیم.
داده ها، نخستین شکل اطالعات هستند که به منظور ایجاد دانش، مدیریت و کاویده می شوند. 

داده ها دارای چندین مشخصه هستند:  
حجم: که به مقدار زیاد داده ها برمی گردد،. 1
سرعت بر حسب زمان: نرخ تولید داده ها در هر واحد زمانی را نشان می دهد،. 2
تنوع: بر شکل های مختلف داده داللت دارد؛ مانند متن، عدد، تصاویر، صوت، ویدئو و هر فرم . 3

و شکل دیگری که بتوان تصور کرد؛
صحت: با انحرافات، اختالالت و نویز در داده ها سر و کار دارد،. 4
دوام پذیری: به معنای بررسی ارتباط یک متغیر در ارائه وسیعی از متغیرهای مربوط به داده های . 5

چند بعدی و ارتباطات میان متغیر هاست؛
اعتبار: این پرسش را درباره داده ها مطرح می کند که آیا آن داده ، برای استفاده و کاربرد در نظر . 6

گرفته شده، قابل اعتماد و دقیق است؟
ارزش: حاکی از اهمیت کلیدی داده هاست. برخی از داده ها می توانند بسیار مهم باشند، در حالی . 7

که بعضی دیگر از ارزش کمتری برخوردارند؛
مدت اعتبار: داده ها چه مدت اعتبار دارند و باید ذخیره شوند.. 8
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ضمنی  کشف  ــاوی،  داده ک از  هدف
پایگاه  از  قبلی  ناشناخته  روند  و  الگوها 
داده ها است. داده کاوی شامل تکنیک های 
خوشه بندی،  طبقه بندی،  چون  بسیاری 
شبکه های عصبی و درخت های تصمیم 
زیاد  اندازه  در  است  ممکن  متن،  است. 
زبان های  همچون  متفاوتی  فرم های  و 
مختلف، با استفاده از نمادهای مختلف 
و قالب های متفاوت موجود باشد. از این 
رو، این پرسش ایجاد می شود که چگونه 

اطالعات را می توان از این متن خارج کرد. در اینجاست که متن کاوی به ایفای نقش می پردازد.
متن کاوی، کاربردی از داده کاوی است. تفاوت اصلی این دو، آن است که در متن کاوی، الگوها از متنی با 
زبان طبیعی استخراج می شوند، این در حالی است که داده کاوی بر روی پایگاه داده های ساخت یافته عمل 

می کند )شمسی؛ دیوانی،1395(.
 چندین تکنیک برای متن کاوی پیشنهاد شده است که عبارتند از ساختار مفهومی، درخت تصمیم گیری، 
روش های استنتاج قوانین، همچنین تکنیک های بازیابی اطالعات برای کارهایی مانند تطبیق دادن سندها، 
مرتب کردن، خوشه بندی و ... .به استفاده از روش های متن کاوی برای حل مسائل تجاری یا کسب و کار 
text analystics می گویند. متن کاوی به سازمان ها این امکان را می دهد که بینش تجاری ارزشمندی از 

محتواهای مبتنی بر متن خود مانند اسناد ورد، ایمیل و پست هایی که در استریم رسانه های اجتماعی مانند 
فیسبوک و توییتر و لینکداین وجود دارد به دست آورند. 

 روش های زیادی در فاز استخراج دانش وجود دارد. در عین حال تمامی این روش ها را شاید بتوان به 
دو دسته اصلی تقسیم کرد. این دو دسته اصلی، روش های مبتنی بر کارایی و روش های مبتنی بر دانش 

هستند.
 در روش اول، طراحان نگران کارایی سیستم هستند و طوری سیستم را طراحی می کنند که بهترین 
کارایی و سرعت را داشته باشد. روش های رایج تر در این نوع نگرش، روش های آماری و نیز شبکه های 
عصبی هستند. روش های آماری بر پایه هر نوع اطالعات آماری است که از متون قابل استخراج است. 
دلیل اصلی به کار بردن روش های داده کاوی برای استناد متنی، ساختاربندی کردن آنهاست. ساختارهای 
دستیابی معروف عبارتند از: کاتالوگ های کتابخانه یا ایندکس های کتاب. مشکل ایندکس های طراحی 
شده به صورت دستی، زمان موردنیاز برای نگهداری آنها است. بنابراین برای منابع اطالعاتی که خیلی 
تغییر می کنند، مثل وب مناسب نیستند و پیشنهاد نمی شوند. روش های موجود برای ساختاربندی کردن 
مجموعه ها عبارتند از: روش های رده بندی و روش های خوشه بندی. برخی از روش های مهم و جدید برای 
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رده بندی کردن متون وجود دارد و روش هایی برای به طور خودکار استخراج کردن الگوهای مفید از اسناد 
متنی، ترکیب این روش ها با روش های ساختاربندی)خوشه ای و رده بندی(، ابزارهای قدرتمندی برای 
کاوش الگوهای مفید در مجموعه های متنی فراهم می کند که برای یک کار اصولی که نتیجه مطلوب 

بدهد، پیشنهاد می شود.
  عالوه بر داده های آشنای کمی و کیفی برای آمارشناسان، داده هایی که به عنوان ورودی الگوریتم های 
استخراج اطالعات استفاده می شوند می توانند هر شکلی داشته باشند، مانند تصویر، فیلم، صدا یا متن. در 
متن کاوی ما بر منابع داده ای که به شکل متن هستند تمرکز می کنیم. منابع داده متنی برای استخراج 
اطالعات می توانند از free form text )متن هایی به شکل های آزاد( تا متن های semi formatted مانند  
html، xml و ... را شامل شوند و آن دسته از منابعی را هم دربرمی گیرند که به فرمت های اسناد کد باز یا 

open source رمزگذاری شده اند)open document( و همچنین سایر فرمت های اختصاصی یک شرکت 

)برای مثال مایکروسافت ورد یا مایکروسافت پاورپوینت(. استخراج اطالعات از این منابع اطالعاتی چالش 
بزرگی برای جامعه آماری و فناوری اطالعات بوده است. 

در متن کاوی، الگوها از متن های به زبان طبیعی استخراج می شوند و ورودی آن، یک متن غیرساخت یافته 
و آزاد است. ولی مثاًل در وب ماینینگ، منابع وب، اغلب ساخت یافته هستند. در تعریف متن کاوی گفته 
می شود کشف اطالعات جدید و اطالعاتی که از قبل ناشناخته بوده اند، توسط کامپیوتر به کمک استخراج 

خودکار اطالعات از منابع متنی غیرساخت یافته ی اغلب بزرگ.
 در بازیابی اطالعات برخالف متن کاوی هیچ اطالعات جدیدی پیدا نمی شود و اطالعات موردنظر و 
مطلوب به ندرت با اطالعات مشابه دیگری به طور همزمان وجود دارند. متن کاوی، ترکیبی از فناوری های 

آماری، بازیابی اطالعات، وب کاوی، داده کاوی و پردازش زبان طبیعی است. 
به طور کلی روش هایی که در متن کاوی استفاده می شوند عبارتند از: استخراج اطالعات، طبقه بندی، 
خوشه بندی، خالصه سازی، ردیابی موضوع، ارتباط دهنده مفاهیم، نمایش اطالعات، پرسش و پاسخ، 

کاوش مبتنی بر متن، تجزیه و تحلیل گرایش ها )فاخری،1396(.

فرایند متن کاوی
 دو فاز اصلی برای فرایند متن کاوی داریم: پیش پردازش مستندات و استخراج دانش.

 اولین فاز، پیش پردازش مستندات است. خروجی این فاز می تواند دو شکل مختلف داشته باشد: 
1.مبتنی بر سند، 2.مبتنی بر مفهوم.

 در شکل اول، نحوه نمایش بهتر مستندات مهم است، برای مثال تبدیل اسناد به یک شکل میانی و 
نیمه ساخت یافته یا به کار بردن یک ایندکس بر روی آنها یا هر نوع نمایش دیگری که کار کردن با اسناد 

را کارا تر می کند. هر موجودیت در این نمایش، در نهایت باز هم یک سند خواهد بود.
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در شکل دوم، نمایش اسناد بهبود بخشیده می شود، مفاهیم و معانی موجود در سند و نیز ارتباط میان 
آنها و هر نوع اطالعات مفهومی دیگری که قابل استخراج است، از متن استخراج می شود. در این حالت، 
نه با خود موجودیت بلکه با مفاهیمی که از این مستندات استخراج شده اند، مواجه هستیم )فاخری،1396(.
 کاوش در متن پیش پردازش شده، در مقایسه با اسناد به زبان طبیعی آسان تر است. از این جهت، 
پیش پردازش اسناد از منابع مختلف، قبل از اعمال هرگونه تکنیک متن کاوی، امر بسیار مهمی در طول 
فرایند متن کاوی به شمار می رود. به منظور کاهش حجم کلمات سندها، از روش های خاصی چون فیلتر 
کردن و ریشه یابی کردن استفاده می شود. روش های فیلتر کردن، آن دست از کلمات که اطالعات مرتبط 
و ارزشمندی را فراهم نمی آورند، از مجموعه کل کلمات حذف می کند. روش های ریشه یابی نیز، برای 

تولید ریشه جمع ها یا افعال مورد استفاده قرار می گیرد )شمسی؛ دیوانی،1395(.
قدم بعدی، استخراج دانش از این فرم های میانی است که براساس نحوه نمایش هر سند متفاوت 
می باشد. نمایش مبتنی بر سند، برای گروه بندی، طبقه بندی و تجسم سازی استفاده می شود، در حالی که 
نمایش مبتنی بر مفهوم، برای یافتن روابط میان مفاهیم، ساختن خودکار آنتولوژی و ... به کار می رود. 
متن کاوی برای آن قسمت از کشف دانش از متن به کار می رود که مربوط به استخراج الگوها از داده های 

متنی است )فاخری،1396(.
به جزء این دو فرایند، دو روش دیگر نیز وجود دارد؛ روش مبتنی بر الگو و  روش مبتنی بر عبارت. 
در روش مبتنی بر الگو، اسناد بر اساس الگو تحلیل می شوند. الگوها می توانند با استفاده از روش های 
داده کاوی مانند استخراج قوانین ارتباط، استخراج مجموعه موارد مکرر، استخراج الگوی متوالی و استخراج 
الگوی بسته کشف شوند. در روش مبتنی بر عبارت نیز، عبارات، سمانتیک های زیادی مانند اطالعات 
دارند و دچار ابهام کمتری هم هستند. در این روش، سند براساس عبارت تحلیل می شود زیرا عبارات ابهام 
کمتری دارند و نسبت به اصطالحات فردی، تمایز بیشتری دارند. اما این روش دارای مشکالتی است که 
عملکرد آن را دچار اشکال می کند. این دالیل عبارتند از: عبارات نسبت به اصطالحات، ویژگی های آماری 
کمتری دارند، عبارات فراوانی رخداد کمتری دارند و عبارات، حشویات زیادی دارند و بین آنها عبارات زاید 

وجود دارد )گیکواد،2014(. 

)Text mining( مراحل متن کاوی
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 تکنیک های متن کاوی

1. استخراج اطالعات
یا  از درون متن غیرساخت یافته  را  یافتن اطالعات ساخت یافته  اطالعات)IE(، وظیفه  استخراج 
نیمه ساخت یافته برعهده دارد. نقطه شروع کامپیوترها برای تحلیل داده های غیرساخت یافته، استفاده 
از استخراج اطالعات است. استخراج اطالعات، امر مهمی در متن کاوی به شمار می رود و در جوامع 
تحقیقاتی مختلف مانند پردازش زبان طبیعی، بازیابی اطالعات و وب کاوی به طور گسترده مورد 
مطالعه قرار می گیرد. دو وظیفه اساسی استخراج اطالعات، شناخت موجودیت و استخراج ارتباط است.

 نرم افزار استخراج اطالعات، عبارات کلیدی و ارتباطات و وابستگی های درون متن را شناسایی 
می کند. این کار به وسیله جست وجوی دنباله های از پیش تعریف شده، در درون متن انجام می شود؛ 
فرایندی که تطبیق الگو نامیده می شود. این فناوری در هنگامی که با حجم زیادی از متن روبرو 

هستیم، بسیار مفید می باشد)شمسی؛ دیوانی،1395(.

2. بازیابی اطالعات
از  براساس مجموعه مشخصی  الگوهای مرتبط  استخراج  برای  فرایندی   ،)IR(بازیابی اطالعات 
واژه  ها یا عبارات است. متن کاوی و بازیابی اطالعات برای داده های متنی، ارتباط نزدیکی دارند. در 
سیستم های IR، از الگوریتم های متفاوتی برای ردیابی رفتار کاربر و جست وجوی داده های مرتبط 
استفاده می شود. موتورهای جست وجوی گوگل و یاهو برای استخراج اسناد متنی مرتبط براساس 
و  مرتب تر  اطالعات  استفاده می کنند. همچنین  اطالعات  بازیابی  از سیستم  بیشتر  یا وب،  عبارت 

مناسب تری به کاربر می دهند که نیازهای کار را تأمین می کند )تألیب،2016(.
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3. خالصه سازی متن
برای اینکه بتوانیم متوجه شویم آیا یک سند طوالنی، متناسب با نیازها و خواسته های کاربر هست 
یا خیر و آیا ارزش مطالعه برای کسب اطالعات بیشتر را دارد، خالصه سازی متن فوق العاده مفید است. 
نکته اساسی در خالصه سازی، کاهش دادن طول و جزئیات یک سند، با حفظ نکات اصلی و معنی کلی 
آن است. مسئله اینجاست که گرچه کامپیوترها می توانند مردم، مکان ها و زمان را شناسایی کنند، اما 

اینکه بتوانیم به نرم افزار، تجزیه، تحلیل و تفسیر معنا را بیاموزیم، همچنان کار دشواری است.
به طور کلی، زمانی که انسان ها متنی را خالصه می کنند، نیاز دارند تا تمامی قسمت انتخاب شده 
را مطالعه کنند تا بتوانند درک کاملی از آن داشته باشند، آنگاه خالصه ای از نکات اصلی و برجسته آن 
را بنویسند. از آنجا که کامپیوترها هنوز قابلیت زبان انسان ها را ندارند، می بایست روش های جایگزینی 
برای آن در نظر گرفته شود. یکی از استراتژی هایی که ابزارهای خالصه سازی متن به صورت گسترده 
از آن استفاده می کنند، استخراج جمالت است؛ که جمالت مهم یک مقاله را با وزن دهی آماری به 
جمالت، انتخاب می کنند. روش های هوشمند دیگری چون موقعیت اطالعات نیز، برای خالصه سازی 
باشد.  اسناد  از  گروهی  از  یا  روی یک سند  از  می تواند  قرار می گیرد. خالصه سازی،  استفاده  مورد 

مجموعه ای از سندها، با یک خالصه جایگزین می شوند)شمسی؛ دیوانی،1395(.

۴. طبقه بندی
 به علت وجود تعداد زیادی سند به صورت آنالین، توانایی سازماندهی و اختصاص دهی خود کار 
چنین اسنادی که کالس ها به منظور تسهیل بازیابی و تحلیل های بعدی ، امری ماللت آور و در عین 
حال ضروری است،از این رو طبقه بندی خودکار اسناد، عملیات مهمی در متن کاوی است.طبقه بندی 
اسناد، در تگ کردن عنوان ها به صورت خودکار)برای مثال اختصاص دادن برچسب به سندها(، ساخت 
دایرکتوری موضوع، شناسایی شیوه های نگارش سند)که می تواند در محدود کردن نویسندگان اسناد 

ناشناس کمک کند( و... استفاده شده است.
 روند کلی انجام طبقه بندی سندها، به این صورت است که ابتدا، مجموعه ای از اسناد طبقه بندی 
شده به عنوان مجموعه آموزشی در نظر گرفته می شوند. آنگاه مجموعه آموزشی به منظور به دست 
آوردن یک طرح طبقه بندی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. چنین طرح طبقه بندی شده ا ی، اغلب 
باید طی فرایند آزمون تصحیح شوند. حال طرح طبقه بندی حاصل، می تواند برای طبقه بندی دیگر 

اسناد آنالین استفاده شود.
طبقه بندی  روش های  جمله  از  همسایه،  طبقه بندیk   نزدیکترین  و  بیزی  ساده   طبقه بندی 

هستند)شمسی؛ دیوانی،1395(.
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5. خوشه بندی
خوشه بندی، فرایند گروه بندی اشیایی با خواص و ویژگی های مشابه است. در هر خوشه باید دو 
ویژگی اصلی به چشم بخورد: شباهت بین کالسی کم و شباهت درون کالسی زیاد. تجزیه و تحلیل 
خوشه بندی می تواند در کاربردهای زیادی چون تحلیل داده ها، پردازش تصویر، تجزیه و تحلیل بازار 

و ... مورد استفاده قرار گیرد.
خوشه بندی اسناد، یکی از مهم ترین تکنیک ها برای سازمان دهی اسناد با استفاده از شیوه نظارت 
نشده است. یا به عبارتی، خوشه بندی، تکنیکی برای گروه بندی اسناد مشابه است اما با طبقه بندی 
متفاوت است؛ در این روش، به جای آنکه از عناوین و موضوعات از پیش تعیین شده استفاده شود، 
اسناد به صورت پویا خوشه بندی می شوند. در این روش، متون مشابه درون یک خوشه فرا می گیرند. 
هر خوشه، شامل تعدادی سند می شود. الگوریتم های خوشه بندی می تواند به دو دسته تقسیم شود: 

خوشه بندی سلسله مراتبی و خوشه بندی افراز بندی.4

6. بصری سازی
 متن کاوی بصری یا بصری سازی اطالعات، منابع متنی بزرگی را در قالب یک نقشه یا سلسله مراتب 
بصری قرار می دهد و قابلیت های مروری و جست وجو را به جست وجوی ساده اضافه کرده و فراهم 
می آورد. این روش، اطالعات قابل درک و فهم سریع تر و بهتری را فراهم می کند که به ما کمک 
می کند تا بتوانیم در میان مجموعه سندهای بزرگ، به کاوش و تجزیه و تحلیل بپردازیم. این تکنیک 
کاماًل مبتنی بر متن است. کاربران با استفاده از آن، می توانند میان رنگ ها، روابط، فاصله ها و ... تفاوت 
قائل شوند. مجموعه سندها می توانند به شکل ساختاریافته با استفاده از ایندکس کردن، مدل فضای 

برداری و ... نشان داده شوند )شمسی؛ دیوانی،1395(.

7. پردازش زبان طبیعی
 پردازش زبان طبیعی)NLP(، در مورد پردازش و تحلیل خودکار اطالعات متنی ساخت نیافته است. 
این روش از تحلیل های متفاوتی مانند تشخیص موضوع مشخص)NER( برای استخراج اختصارات 
و هم معناهای آنها جهت یافتن روابط آنها استفاده می کند.NER  همه مصادیق موضوع مشخص را 
از بین گروهی از اسناد شناسایی می کند. این موضوعات و مصادیق آنها امکان شناسایی رابطه و سایر 
اطالعات را برای کسب مفهوم اصلی آنها فراهم می کنند. البته این روش هم برای همه موضوعات 

معین به کار رفته برای شناسایی، فرهنگ لغتی کامل ندارد.
 در NLP  اغلب برای استخراج مترادف و اختصار از داده های متنی، از روش ارجاع مشترک استفاده 
می شود. زبان های طبیعی)NL( پیچیدگی های زیادی دارند، چنان که یک متن استخراج شده از منابع 
مختلف، کلمات یا اختصار یکسانی ندارد. باید این مسائل شناسایی شوند و قوانینی برای شناسایی 

یکسانی آنها ایجاد شود )تألیب،2016(.
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8. عقیده کاوی
 یکی از حوزه هایی که در این اواخر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است عقیده کاوی است. 
امروزه شما بر روی اینترنت و به روش های متفاوت نظرات، احساسات و عقیده های مردم را مشاهده 
می کنید. سازمان ها و شرکت ها در حوزه کسب وکار خود بسیار عالقه مند هستند تا نظرات مردم که 
همانند مشتریان شان هستند را بدانند. وب سایت های این سازمان ها دارای حجم بسیار وسیعی از نظرات 
و توضیحات است و تحلیل این مجموعه داده های حجیم به صورت دستی که اغلب به صورت متنی 
است، کاری پرهزینه و زمان بر است. از این رو همگی آنها مایل هستند تا به صورت خودکار رویکردی 
را جهت تحلیل این داده ها در اختیار داشته باشند. به صورت کلی نظرات و عقیده ها می تواند در مورد 
هر چیزی باشد، مانند یک محصول یا کاال، یک نوع خدمات، یک فرد، یک سازمان، یک رخداد و 
یا هر چیز دیگر. موردی که درباره آن صحبت می شود به عنوان یک موجودیت شناخته می شود. 
این موجودیت ها نیز خود از مؤلفه ها و مشخصاتی تشکیل شده اند، مانند رنگ، وزن و ... . عالوه بر 
موجودیت و مؤلفه های مربوط به موجودیت، در یک نظر می توان ویژگی های دیگری را نیز پیدا کرد 
که در برخی از موارد عدم وجود آنها، می تواند توضیح و عقیده کاربر را خدشه دار کند. درواقع می توان 
گفت که موجودیت، مؤلفه های موجودیت، گرایش نظر، شخص اظهارنظرکننده و زمان ثبت نظر، پنج 
مؤلفه اساسی در یک نظر، احساس و یا عقیده محسوب می شوند. یکی از مزایای مهم این تعریف این 
است که پایه ای برای تبدیل متن ساخت نیافته)نظرات( به داده های ساخت یافته )این پنج مؤلفه( مهیا 

می سازد.
 بنابر توضیحات، گام هایی که در عقیده کاوی دنبال می شوند عبارتند از: تشخیص موجودیتی که 
در مورد آن نظر داده شده است، استخراج ویژگی های موجودیت ها و خوشه بندی آنها و تعیین جهت 

نظرات و دسته بندی آن برای تجزیه و تحلیل نتایج.
 این حوزه از متن کاوی هنوز با چالش های بسیاری روبرو است، زیرا تنوع استفاده از واژه میان مردم 
بسیار زیاد است و زبان طبیعی و به خصوص محاوره ای مردم، دارای پیچیدگی های خاصی می باشد 

)اسماعیلی؛ زاهد،1394(.
با اینکه شاید عنوان »متن کاوی« برای بسیاری از ما ناشناخته باشد اما باید بدانیم که استفاده از 
ابزارها و تکنیک های متن کاوی با زندگی روزمره ما عجین شده و حوزه های مختلف زندگی بشر را 

احاطه کرده است. در ادامه برخی از این کاربردها را معرفی می کنیم:
حوزه تجارت و کسب وکار: تحلیل میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده و یا محصوالت 
خریداری شده، واکنش بازار نسبت به ویژگی های هر محصول و بررسی میزان استقبال مشتریان که 

این خود موجب شناسایی سلیقه و درخواست مشتریان بالقوه خواهد شد.
حوزه سیاست: بررسی نظرات کاربران شبکه های اجتماعی در خصوص یک پدیده مهم سیاسی مثل 
انتخابات و پیش بینی نتایج از طریق تجزیه و تحلیل این نظرات، که موجب پاسخگویی به نیاز جامعه 
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و نیز جهت دهی مطالبات و افکار عمومی خواهد شد.
حوزه اقتصاد: بررسی شاخص های اقتصادی از جمله تحلیل بازار بورس و شناسایی روابط میان 

وضعیت اقتصادی جامعه با تغییرات شاخص های اقتصادی.
حوزه جامعه و روان: تجزیه و تحلیل وضعیت روانی جامعه با استفاده از نتایج بررسی عالیق و خلقیات 

افراد جامعه و شناسایی مؤثرترین شیوه بیان از طریق رسانه های جمعی جهت تأثیرگذاری بر اجتماع.
حوزه حقوق و پیشگیری از جرم: شناسایی نظرات مخرب و توهین آمیز در شبکه های اجتماعی، 

افزایش میزان اعتماد به مقاالت منتشر شده از طریق شناسایی سرقت علمی.
حوزه کتابخانه و نمایه سازی: سهولت در دسته بندی موضوعی متون و مشابهت یابی در بین مستندات، 

افزایش دقت جست وجوی عبارات در میان حجم عظیمی از اطالعات و منابع اطالعاتی.
حوزه آموزش: تسریع و تدقیق ویرایش متون، الزام و راهنمایی برای یادگیری زبان های غیربومی.

نتیجه گیری
در چند سال اخیر، توجه بسیار زیادی به متن کاوی شده است. مجموعه داده های متنی، گونه ای از 
داده ها هستند که نسبت به انواع دیگر مانند صوت و تصویر از محبوبیت بیشتری برخوردارند. وجود 
و افزایش چشم گیر داده های متنی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال روش هایی جهت 
کاوش این داده ها باشند )اسماعیلی؛ زاهد،1394(. وقتی حجم زیادی داده متنی وجود دارد، باید برای 
استخراج اطالعات ارزشمند تالش شود. فنون متن کاوی برای تحلیل مؤثر اطالعات مرتبط و مهم از 
انبوهی از داده های بدون ساختار به کار می رود)تألیب،2016(. متن کاوی، که با عناوین کاوش در داده 
متنی یا کشف دانش در متن، نیز شناخته می شود، زمینه تازه و جدیدی است که ما را در استخراج 
دانش و اطالعات مفید و با ارزش از متنی که به صورت غیرساخت یافته است، یاری می دهد )شمسی؛ 
دیوانی،1395(. برای این منظور، روش ها و تکنیک های بسیاری بکار بسته می شوند که در این مجال 
کوشیدیم تا بخشی از آن را برای درک بیشتر این مفهوم، به تصویر بکشیم. با تمام این توضیحات، این 

شیوه نیز دارای مزایا و معایبی است.
مزایا این روش عبارتند از:

از طریق . 1 این مشکل  دارد،  را  اطالعات کمی  مقدار  توانایی ذخیره  داده،  پایگاه  آنجا که  از 
متن کاوی حل شده است.

با استفاده از روش هایی چون استخراج اطالعات، می توان اسامی موجودیت های مختلف و . 2
رابطه میان آنها را از میان مجموعه اسناد دریافت.

متن کاوی، مشکل مدیریت مقادیر زیاد اطالعات غیرساخت یافته برای استخراج الگوها را به . 3



 168  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

سادگی حل کرده است، در غیر این صورت این مسئله مشکل بزرگی بوده است .
و همچنین معایب آن عبارتند از:

هیچ برنامه ای نمی تواند به منظور تحلیل متن غیرساخت یافته به صورت مستقیم، کاویدن متن . 1
برای استخراج اطالعات یا دانش تهیه شود.

اطالعاتی که در آغاز کار نیاز است، در جایی نوشته نشده است.. 2
از آنجا که در هر پژوهش علمی، بررسی پیشینه تحقیق اهمیت زیادی دارد، الزم است به بررسی 
نمونه هایی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه متن کاوی بپردازیم. رجبپور و طلعتیانآزاد)1394(، در 
پژوهش خود به بررسی روش های متن کاوی با استفاده از یادگیری ماشین پرداخته اند. پژوهش آنان 
بر توسعه فناوری های یادگیری ماشینی برای کشف دانش حاصل از توصیفات متنی تشخیص خطای 
یک محیط خاص، تأکید دارد و به طور ویژه، بر روی الگوریتم های یادگیری ماشینی برای آشکارسازی 
مدارکی که شامل توصیفات شکست های سیستماتیک و ریشه هایی که باعث این اشتباهات و خطاها 

می شوند، تحقیق کرده و پیشنهادها و راهکارهایی ارائه  می دهد.
اسماعیلی و زاهد)1394(، عقیده دارند در متن کاوی، دانش مفید از میان اسناد ناساختمند متنی 
استخراج می شود و از آنجا که بدون تردید، رایج ترین و محبوب ترین شکل داده ها، متون هستند، 
استفاده از شیوه های متن کاوی در رسانه های اجتماعی مانند وبالگ ها و شبکه های اجتماعی، اهمیت 

زیادی پیدا می کند. 
عظیمی همت و شمس عزت)1394( نیز با وجود رشد روزافزون حجم اطالعات متنی، وجود ابزارهایی 
جهت سازماندهی، بازیابی و استخراج دانش مفید از این داده ها را ضروری می دانند. گرچه متن کاوی به 
عنوان داده کاوی متن، کشف دانش در متن و همچنین تجزیه و تحلیل هوشمند متن شناخته می شود، 
اما این تحقیقات در زمینه متون فارسی، به دلیل پیچیدگی های ساختاری آن، کمتر از زبان های دیگر 
انجام شده است. این پژوهش، روش های اصلی متن کاوی و کاربرد آن در پردازش متون زبان فارسی 

را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
دیوانی و شمسی)1395(، در پژوهش خود به این نکته می پردازند که به دلیل افزایش روزافزون مقدار 
اطالعات ذخیره شده غیرساخت یافته در دنیای امروز، تکنیک هایی مانند خالصه سازی، طبقه بندی، 
خوشه بندی، استخراج اطالعات و بصری سازی، که زیر مجموعه ی متن کاوی هستند، جهت استخراج 

اطالعات سودمند یا دانش از اسناد متنی، اهمیت زیادی پیدا کرده اند.
نظری و حبیبی)1395(، متن کاوی را روشی برای استخراج اطالعاتی که به صورت غیرساخت یافته 
نامرتب و نیمه ساخت یافته از این حجم اطالعات می باشد، تعریف کرده اند. آنان دسته بندی متون را 
یکی از نمودهای داده کاوی متون می دانند و تشخیص طبقه، رده یا موضوع یک متن ناشناخته و 
تخصیص آن به دسته ی تشخیص داده شده را دسته بندی متون می گویند. این پژوهش، با بررسی 
متن کاوی، روش هایی که کار کاوش متن را تسریع می کند، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است 
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که این روش ها، با توابع ریاضی، کار کاوش متن را انجام می دهند.
فاخری)1396(، در پژوهش خود با عنوان »بررسی و تأمل در متن کاوی، روش های نوین و ابزارها«، 
درون  الگوهای  استخراج  متنی،  ورودی های  به  ساختاردهی  فرایند  در  درگیر  عموماً  را  متن کاوی 
ارائه  در  پژوهش سعی  این  تفسیر خروجی ها می داند.  و  ارزیابی  نهایت  در  و  داده های ساختاریافته 
توضیحات پیرامون متن کاوی و نیز روش ها، فناوری ها و تکنیک های مورد استفاده در آن و همچنین 

معرفی برخی از کاربردها و ابزارهای متن کاوی موجود در وب دارد. 
در بحث کتاب و منابع چاپی، متاسفانه هنوز اثر قابل توجهی در زمینه متن کاوی به زبان فارسی 
تألیف نشده است و اکثر منابع موجود در این حوزه را آثار ترجمه ای تشکیل می دهند. در همین راستا، 

مهم ترین و اثرگذارترین کتب التین در این حوزه را معرفی می کنیم: 
نخستین کتاب، کتاب »مبانی پردازش آماری زبان طبیعی1  «، نوشته هانریش شوتز2   است که 

در سال 1999 توسط انتشارات MIT به چاپ رسید. از این کتاب به عنوان یکی از اصلی ترین منابع 
پردازش زبان طبیعی یاد می شود. کتاب دارای چهار بخش اصلی است. در بخش اول، به بیان 

مقدمات، مفاهیم و پیش نیازهای درک پردازش زبان طبیعی پرداخته شده است. بخش دوم، درباره 
مفاهیم پردازش زبان طبیعی در سطح واژه و ابهام زدایی معنایی کلمات است. بخش سوم، به بیان 
مفاهیم دستور زبان از قبیل مدل مارکوف و تجزیه گر آماری می پردازد. بخش پایانی نیز، تکنیک ها 

و کاربردهای پردازش زبان طبیعی شامل مترجم های ماشینی، خوشه بندی، بازیابی اطالعات و 
دسته بندی را تشریح می کند.

کتاب »پردازش گفتار و زبان3  « نوشته دانیل ژورافسکی و مارتین4   است که ویرایش اول آن در 
سال 2002 توسط انتشارات Pearson Education و ویرایش دوم آن در سال 2008، توسط انتشارات  
Prentice Hall به چاپ رسید. این کتاب دارای 5 بخش است و به بررسی مفاهیمی چون پردازش 

زبان طبیعی در سطح واژه، سطح آوایی، سطح نحوی پردازش زبان طبیعی همچون گرامر زبان، سطح 
معنایی و کاربردگرایی و کاربردهایی برای پردازش زبان طبیعی پرداخته است.

کتاب »متن کاوی عملی و تجزیه و تحلیل آماری برای کاربردهای داده متنی غیرساختار یافته 5 « 
نوشته جان ادلر6   و دیگران، در سال 2012 توسط انتشارات Elsevier به چاپ رسید. این کتاب به 
بیان مفاهیم مرتبط با کاربردهای مختلف متن کاوی و مطالعات موردی عملی در حوزه های مختلف 

پرداخته است.
1. Foundations of Statistical Natural Language Processing
2. Hinrich Schütze
3. Speech and Language Processing
4.Daniel Jurafsky & James H. Martin 
5. Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications
6. John Elder
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کتاب »استخراج داده های متنی1  « نوشته چارو و چنگ ژیانگ 2  در سال 2012 توسط انتشارات 
اشپرینگر3   به چاپ رسید. کتاب دارای 14 فصل است. در فصل اول این کتاب، به بیان مقدمات و 
مفاهیم متن کاوی پرداخته شده و از فصول بعدی، هر فصل به نظرسنجی درباره یکی از زمینه ها یا 

کاربردهای متن کاوی اختصاص داده شده است.
کتاب »تجزیه و تحلیل متن با پایتون: یک رویکرد عملی در دنیای واقعی برای به دست آوردن 
بینش عملی از داده های خود4  « نوشته دیپنجان سرکار5  ، در سال 2016 توسط انتشارات اَپرس 6  و 
در قالب 7 فصل منتشر شد. مفاهیم و الیه های پردازش زبان طبیعی، مروری بر برنامه نویسی زبان 
پایتون، پیش پردازش و ابزارهای پایه پردازش متن، مفاهیم و شبه کد پایتون مرتبط با دسته بندی 
متون، تکنیک ها و ابزارهای استخراج کلیدواژه و خالصه سازی متن، خوشه بندی متون و مفاهیم شبکه 
واژگان، تحلیل معنایی متن و مفاهیم و روش های تحلیل احساسات از موضوعاتی است که در این 

کتاب، بدانها پرداخته شده است.
و در نهایت، کتاب »پردازش زبان طبیعی در عمل: درک، تجزیه و تحلیل و تولید متن با پایتون 

7 « نوشته هابسون لین8  ، در سال 2019 توسط انتشارات منینگ9   در سه بخش منتشر شد. در 

بخش اول، مفاهیم و اصول پردازش زبان طبیعی و متن کاوی، بخش دوم، مفاهیم یادگیری عمیق و 
شبکه های عصبی و کاربرد آنها در پردازش متن و بخش سوم، چالش ها و مسائل دنیای واقعی حوزه 

پردازش زبان طبیعی را بررسی می کند.
بررسی پیشینه پژوهش ها حاکی از آن است که بیشتر موضوعاتی که در پژوهش های صورت گرفته 
در این حوزه بدان ها پرداخته شده است عبارتنداز بررسی مفاهیم، روش ها و تکنیک های متن کاوی و 

ابزارهای مورداستفاده در داده کاوی و متن کاوی. 
در پایان الزم به تأکید است گرچه متن کاوی به عنوان یک زمینه در حال رشد و پرکاربرد، به دنبال 
کشف دانش از متون غیرساخت یافته است، ولی به دلیل مشکالت ساختاری زبان فارسی، تحقیقات 
انگلیسی  کمتری در این زمینه صورت گرفته است. اکثر سیستم های متن کاوی، برای متون زبان 
1.Mining Text Data
2.Charu C. Aggarwal & ChengXiang Zhai
3.Springer
4.Text Analytics with Python: A Practical Real-World Approach to Gaining Actionable In-
sights from your Data 
5.Dipanjan Sarkar
6.Apress
7. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with 
Python
8.Hobson Lane
9.Manning Publications
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طراحی شده اند و قابل استفاده برای متون فارسی نیستند. توسعه این سیستم ها جهت کاربرد برای 
نبودن مجموعه ای شامل ریشه کلمات  فارسی و در دسترس  زبان  دلیل ماهیت  به  فارسی،  متون 
و کلمات پرکاربرد، کاری نسبتاً دشوار است و نیاز به پژوهش و همتی مضاعف در این زمینه دارد 

)عظیمی همت؛شمس عزت،1394(.
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