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Purpose: To determine the impact of document summarization parameters on the eval-
uation metrics of classification algorithms for Persian texts. 
Methodology: 1000 news texts were collected from yjc.ir news agency website based 
on the number of visits, with at least 100 and at most 350 words, out of which 250 were 
selected randomly. Titles, summaries, and the texts of the 250 docs were included in 
three groups. The number of documents were increased by 100 percent in two stages, 
to 500 and 1000.  After text preprocessing and deleting stop words by programming 
code, TF-ISF summarization technique was implemented on them. 12 Excel files were 
created from the words of original texts.  Then, Bayesian, Decision tree, SVM and Rule-
based algorithms implemented by Rapid Miner software, which provided 120 Excel 
output files for verifying accuracy, precision, and recall.  Finally, five comparisons be-
tween the results were considered including comparing of results with 100% increase in 
the number of documents, comparing the parameters of TF and ISF summarizer, com-
parison of Bayesian classification algorithms, decision tree, Rule and SVM, comparing 
the original text and summary and comparison of the documents labels.
Findings:  The results indicated the superiority of evaluation criteria in classification of 
1000 documents relative to those of 250 and 500, which in 84% of cases.  Meanwhile, 
the ISF summarizer method compared to TF in 82% of comparison showed a greater 
impact on classification accuracy.  In addition, the values of the accuracy in Bayesian 
classification and the SVM were better.  The highest value obtained from the accuracy 
(96. 67%) in the SVM classification by 1000 documents of original text and ISF sum-
marizer technique. 
Conclusion:  Appropriate parameters for summarization and efficient classification 
techniques can improve the accuracy of Persian text classification process, while the 
required time also decreases.  The best results obtained in the evaluations show that ISF 
summarizer, Bayesian and SVM algorithms, 1000 documents, as well as the main text 
are more effective.  

 Classification, Persian texts, TF-ISF Summarizer Classification algorithms,
 Classification metrics
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تأثیر تکنیک های خالصه سازی بر دسته بندی متون فارسی 

فاطمه زهرا عرب احمدی1 | سهیال کرباسی2

هدف: استفاده از پارامرتهای مناسب خالصه سازی و تکنيک های دسته بندی کارآمد باعث 

بهبود صحت فرایند دسته بندی متون فارسی می شود. ضمن آنکه زمان الزم نیز کاهش 

معیارهای  بر  اسناد  پارامرتهای خالصه سازی  تأثیر  برآورد  پژوهش حارض  می یابد. هدف 

ارزیابی کیفیت الگوریتم های دسته بندی در متون فارسی است.

روش شناسی: 1000 سند در قالب منت خربی برحسب بیشرتین بازدید و میانگین طول 

از  سند  شد.250  جمع آوری   yjc.ir خربی سایت  از  واژه(   350 حداکرث  و   100 )حداقل 

میان آنها به طور تصادفی انتخاب شد. عنوان، خالصه، و منت آنها را سه دسته کردیم. در 

دو مرحله رشد 100 درصدی، شامر آنها به 500 و 1000 افزایش یافت. با پیش پردازش، 

ایست واژه را حذف، و تکنیک های خالصه سازی TF-ISF را روی آنها اجرا کردیم. دوازده 

دسته بندی  الگوریتم های  آمد.  به دست  خالصه  و  منت  واژه های  از  خروجی  اکسل  فایل 

آنها  بر   Rapid Miner نرم افزار  توسط  قانون  و  پیشینان،  بردار  تصمیم،  درخت  بیزین، 

اجرا شد. 120 فایل اکسل خروجی از نتایج معیارهای استاندارد ارزیابی صحت، دقت، 

و فراخوان به دست آمد. درنهایت، پنج حالت مقایسه شامل مقايسه نتایج با رشد 100 

الگوريتم های  مقايسه  وISF؛   TF خالصه ساز  پارامرتهای  مقايسه  اسناد؛  تعداد  درصدی 

دسته بندی بيزين، درخت تصميم، قانون، و ماشین بردار پشتيبان؛ مقايسه منت اصلی و 

منت خالصه؛ و مقايسه برچسب های اسناد بر نتایج به دست آمده را بررسی کردیم. 

یافته ها: نتایج حاکی از برتری معیارهای ارزیابی دسته بندی در اسناد 1000 تایی نسبت 

به اسناد 250 تایی و500 تایی بود؛ زیرا دسته بندی اسناد 1000 تایی در 84% حاالت نتایج 

مقایسه،  حالت   %82 در   TF به  نسبت   ISF پارامرت خالصه ساز  همچنین،  داشت.  بهرتی 

تأثیر بیشرتی بر دقت دسته بندی نشان داد. معیار صحت در روش های دسته بندی بیزین 

و بردار پشتیان درباره منت اصلی برتر از روش های قانون و درخت تصمیم بود. بیشرتین 

اسناد  تعداد  و   SVM دسته بندی  در  صحت  معیار  از   )%96/67( به دست آمده  مقدار 

1000 تایی منت اصلی توسط پارامرت خالصه ساز ISF بود. 

نتیجه گیری: نتايج حاکی از تأثیر بیشرت پارامرت خالصه ساز ISF، الگوريتم های دسته بندی 

بيزين و بردار پشتیبان، اسناد 1000 تایی و همچنین متون اصلی است.

دسته بندی متون فارسی، خالصه ساز TF-ISF، الگوریتم های دسته بندی، معیارهای ارزیابی 
دسته بندی
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مقدمه
رشد سریع تعداد اسناد الکترونیکی و مشکل کمبود زمان برای کاربران و نیاز اساسی به 
نگهداری،  بازیابی، و پردازش اطالعات منجر به استقبال پژوهشگران و دانش پژوهان 
 از پژوهش های خالصه سازی و دسته بندی خودکار متن شده است.  رشد سریع شبکه 
مشتریان،  طوالنی بودن  برای  زمان  الکترونیکی،  ارزش  اسناد  افزایش  و  جهانی وب 
و  خالصه سازی  به  نیاز  اطالعات،  تمام  بررسی  ممکن نبودن  و  اطالعات  و  اسناد 
دسته بندی متن  برای تشخیص سریع تر موضوع و محتوای متون را افزایش داده است.  
هدف متن کاوی، شناسایی و اکتشاف الگوها برای استخراج اطالعات مفید از داده های 
متنی بدون ساختار  است.  متن کاوی از  پایگاه داده، یادگیری ماشین1، و  مانند اینها  بهره 
می برد.  تکنیک های دسته بندی و خالصه سازی متن  بخشی از حوزه موسوم به متن کاوی 
 است.   )غضنفری،  علیزاده، و تیمورپور،  1393(.  دسته بندی عبارت است از یادگیری به وسیله 
نمونه های موجود در دسته های مشخص که هر دسته دارای یک یا چند برچسب2 است 
 برچسب ها مقادیر اسمی یا عددی هستند و مشخصه نمونه های هر دسته اند.  دسته بندی 
 Han( دو مرحله   ساخت مدل و  استفاده از مدل و پیش بینی از طریق داده های قبلی  است
همسایه«3،  «ماشین  »نزدیک ترین  قبیل  از  دسته بندی  Kamber, 2012 &(.  الگوریتم های 

بردار پشتیبان«4،  بیزین5، » درخت تصمیم گیری«6، و رگرسیون داده های متنی را به  رده های 
  .)Brindha, Prabha, & Sukumaran, 2016( تعریف  شده،  تقسیم می کنند

تا  می شود  موجب  زمان  محدودبودن  و  اطالعات  عظیم  حجم  همچنین 
باشند.  از  مطالب  سریع  و  درست  انتخاب  برای  راهکارهایی  به دنبال  پژوهشگران 
خالصه سازی،  دارد  اطالعات  اهمیت  دسته بندی  متون  برای  خالصه سازی  این  رو، 
»کالن داده ها«7 را پردازش می کند  و در عین حفظ نکات مهم و معنای کلی،  طول و 

جزئیات آنها را می کاهد  )شورای عالی اطالع رسانی،  1388(. 
تاکنون تکنیک های خالصه سازی و دسته بندی به طور ترکیبی بر متون فارسی انجام 
نشده است.  خصوصیات و تفاوت خط فارسی با زبان های دیگر،  نظیر چسبیدگی حروف 
و تنوع نگارش،  تعریف نشدگی برخی نکات  دستوری،  و واژه های ترکیبی،  پردازش  خط 
 فارسی را پیچیده می کند )شورای عالی اطالع رسانی،  1388(.  تکنیک های خالصه سازی 
و دسته بندی متون فارسی ضروری است.  در این پژوهش با ادغام تکنیک های مختلف 

خالصه سازی بر دسته بندی متون فارسی عملکرد آنها  مقایسه و ارزیابی  شده است: 
− و 	 مختلف خالصه سازی  تکنیک های  نتایج  بر  اسناد  تعداد  افزایش  تأثیر  مقایسه 

دسته بندی  

1. Machin learning
2. Label
3. K-Nearest-Neighbor
4. Suopport vector machine
5. Naive Bayesian
6. Decision Tree
7. Big data
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− 	ISF2 و TF1 مقایسه پارامترهای خالصه ساز
− مقایسه الگوریتم هاي دسته بندي بیزین،  درخت تصمیم،  قانون، و بردار پشتیبان	
− مقایسه تأثیر متون خالصه و متون اصلي بر نتایج تکنیک های دسته بندی  	
− مقایسه بین برچسب اسناد دسته بندی شده	

برای  بهبود تکنیک های دسته بندی و خالصه سازی خودکار متن های فارسی دو 
از  حاضر  پژوهش  1390(.  در  احمدی،  )آهنگری،  1396؛  است  شده  انجام  تالش 
ترکیب چند روایت از هر دو تکنیک  بهره گرفته ایم؛ نیز تأثیر پارامترهای خالصه سازی 
اسناد را بر معیارهای ارزیابی کیفیت الگوریتم های دسته بندی در متون فارسی  بررسی 

کرده ایم. 

روش شناسی
دادها از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی https://www.yjc.ir شامل  هزار سند 
سایت  از  استفاده  شد.  سبب  حداکثر350  واژه  جمع آوری  و   100 حداقل  طول  با 
ذکرشده به روزبودن اخبار و سنجش کارایی روش پیشنهادی  ما بر داده های واقعی 
و غیرآزمایشگاهی  بود.  عنوان،  متن کامل،  و خالصه این هزار سند را در سه فایل 
متنی ذخیره کردیم.  هر محتوای فایل را  با   برچسب های پزشکی،  سیاسی،  انتخابات، 
کردیم.  پیش پردازش  تقسیم  گروه   7 به  بین الملل  و   اقتصادی،  فرهنگی،  ورزشی، 
کارایی  بر  اسناد  تعداد  افزایش  تأثیر  مقایسۀ  متون حذف شد.  برای  از  ایست واژه ها 
الگوریتم های دسته بندی،  اسناد را به طور تصادفی 250 تایی، 500 تایی، و 1000 تایی 
تقسیم و در سه مرحله وارد پایگاه داده کردیم.  سپس تکنیک های خالصه سازی TF و
ISF روی آنها پیاده سازی شدند و درنهایت،  الگوریتم های دسته بندی  اجرا شد و مقادیر 

معیارهای دقت،  صحت و فراخوان ارزیابی شد.  
این پژوهش در  7 مرحله  انجام شده است:  1( جمع آوری داده ها؛ 2( پیش پردازش؛ 
»متن  و  کامل«  »متن  کلمات  استخراج   )4 وISF؛   TF خالصه سازی  پیاده سازی   )3
پیاده سازی  نتایج  استخراج   )6 دسته بندی؛  الگوریتم های  پیاده سازی   )5 خالصه«؛ 

الگوریتم های دسته بندی؛  و 7( مقایسه نتایج )شکل 1(.

1. Term frequency
2. Inverse sentence frequency
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شکل1. چهارچوب گام های اجرایی در پژوهش

جدول 1. تعداد برچسب ها در اسناد جمع آوری شده

تعداد برچسب در 500 سندتعداد برچسب در 250 سندبرچسب
تعداد برچسب در 1000 

سند

0200421ورزش

217979بین امللل

2121190فرهنگی

151515انتخابات

494949اقتصاد

545454سیاسی

8182191علمی-پزشکی
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در این پژوهش به جای سیستم وزن دهی کالسیک TF-IDF از معیار TF-ISF استفاده شد 
که معیار محاسبه وزن در واحد جمله  است.  پارامترهای TF وISF به ترتیب نشان دهندۀ 
 تعداد تکرار واژه در هر سند و معکوس تعداد جمله های حاوی کلمه در هر سند 
 است  و از آنها برای انتخاب جمله های مهم اسناد در تکنیک های خالصه سازی استفاده 
برای  آنها  می شود )Rahman & Borah , 2015(.  برای همه واژه های هر سند،  فرکانس 
پارامتر خالصه ساز TF و معکوس فرکانس جمله هایی که  این کلمات را دارند برای 

پارامتر ISF  محاسبه شدند.  
نتیجۀ پیاده سازی کدهای خالصه ساز برای اسناد 250 تایی، 500 تایی، و 1000 تایی، 
 در 12 فایل اکسل ذخیره شد.  این کار برای برای پیاده سازی الگوریتم های دسته بندی 

در مرحلۀ بعد انجام شد و برای وضوح بیشتر طبق جدول 2 نام گذاری شدند. 

ISFو TFجدول 2.  اسامی فایل های اکسل خروجی حاوی مقادیر

ISFTF

ISF250)1(TF250)1(

ی
صل

نت ا
م

ISF500)1(TF500)1(

ISF1000)1(TF1000)1(

ISF250)2(TF250)2(

صه
خال

نت 
م

ISF500)2(TF500)2(

ISF1000)2(TF1000)2(

بعد از پیاده سازی کد خالصه ساز TF وISF بر متن کامل و خالصه های پیش پردازش شده، 
 خروجی هایی از تعداد تکرار کلمات و معکوس تعداد تکرار کلمات در جمله از متن 
کامل و متن خالصه به دست آمد.   چون 1000 سند جمع آوری  شده به سه گروه  تقسیم 
شده بودند،  برای هریک از روش های TF و ISF در متن کامل و  از هر دسته 3 و جمعًا 
12 فایل خروجی به دست آمد.  برای پیاده سازی الگوریتم های دسته بندی از نرم افزار 
Rapid Miner1 استفاده شد.  این نرم افزار موتور داده کاوی رایگان  برای تجزیه  و تحلیل 

و  پژوهشی  و  تجاری  ماشین،  امور  پیش بینی،  یادگیری  و  تحلیل  در  و  داده هاست 
www.Rapidminer.com .1 آموزشی، و همچنین متن کاوی  به کار می آید.  
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برای ارزیابی روش پیشنهادی، از الگوریتم های دسته بندی بیزین، درخت تصمیم، 
استفاده شد  متن کاوی هستند  الگوریتم های  مهم ترین  از  که  پشتیبان  بردار  و  قانون، 
)Brindha et al., 2016 (.  از نتایج مرحله قبل،  12 فایل اکسل از کلمات متن های  کامل 
و خالصه ها با تعداد تکرار آنها برای TF و معکوس تعداد  جمله هایی که شامل آن 
این  شد.  در  وارد   Rapid Miner به  نرم افزار آمد  و  برای ISF  به دست  هستند  واژه ها 
داده ها  نبود چون  نیاز  آماده سازی  و  پیش پردازش  عملگرهای  از  استفاده  به  مرحله 
در قسمت قبل پیش پردازش  شده بودند.  بعد از پیاده سازی الگوریتم های دسته بندی 
بیزین،  درخت تصمیم، و قانون،  سه خروجی اکسل برای هرکدام از معیارهای دقت، 
 صحت، و فراخوان حاصل شد.  خروجی Role Model نیز بعد از پیاده سازی الگوریتم 
قانون با توجه به  کلمات موجود،  قانونی برای برچسب گذاری اسناد به دست آورد. 
 همین طور برای الگوریتم بردار پشتیبان،  یک جدول با محتوای معیار صحت برای کل 
سند و معیار فراخوان و دقت برای هر برچسب ایجاد شد.  خروجی های این مرحله 
شامل 36 فایل اکسل از معیار دقت،  36 فایل اکسل از معیار فراخوان،  36 فایل اکسل 
از معیار صحت، و 12 جدول از سه معیار صحت، فراخوان، و دقت برای هرکدام 
از اسناد 250 تایی،  500 تایی، و 1000 تایی برای متن کامل و متن خالصه مجزاست.  

اعمال  مرحله  از  خروجی  فایل   12 روی  دسته بندی  الگوریتم های  اعمال  با 
پارامترهای TF وISF،  48 مقدار برای معیار صحت،  108 مقدار برای معیار دقت، و 
108 مقدار هم برای معیار فراخوان به دست آمد که جمعا 264 مقدار برای مقایسه 
پارامترهای TF و ISF جداگانه مقایسه شد و  برای  به دست آمده  حاصل شد.  مقادیر 

درنهایت، بین  این دو پارامتر مقایسه نهایی انجام شد.  

یافته ها
 3 در  جدول های  دسته بندی  الگوریتم های  پیاده سازی  با  اکسل  نتایج 120 خروجی 
الی 10 خالصه شد.  جدول های 3 تا 6، نتایج الگوریتم های دسته بندی با پیاده سازی 
از متون اصلی و  اسناد 250 تایی، 500 تایی، و 1000 تایی  خالصه ساز TF و ISF در 
خالصه را نشان می دهند.  چهار جدول 7 الی 10، مقایسۀ برچسب ها در روش های 
از متون اصلی و  اسناد 250 تایی،  500 تایی، و 1000 تایی  خالصه ساز TF و ISF در 
متون خالصه را توسط معیارهای دقت و فراخوان در الگوریتم دسته بندی ماشین بردار 

پشتیبان نشان می دهند. 
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جدول 3. نمایش معیارهای دقت،  صحت، و فراخوان در الگوریتم دسته بندی TREE با 
ISFو TF خالصه ساز

اسناد

TREE الگوریتم دسته بندی

TFخالصه سازISFخالصه ساز

دقت%فراخوان%صحت%دقت%فراخوان%صحت%

250)1(54/6730/9121/176843/1235/91

250)2(42/6716/2122/1453/3331/4821/18

500)1(5428/8424/4871/3343/4246/58

500)2(42/6719/0513/224420/8325/25

1000)1(63/3333/9326/8679/6742/1437/56

1000)2(46/3314/1813/3346/3323/3322/54

مقادیر جدول 3 نشان می دهد الگوریتم دسته بندی TREE توسط پارامتر ISF در اسناد 
1000 تایی متن کامل بهترین نتیجه را در معیار صحت با مقدار 79/67 درصد  به دست 

آورد.

جدول4.  نمایش معیارهای دقت،  صحت، و فراخوان در الگوریتم دسته بندی Bayesian با 
ISFو TF خالصه ساز

اسناد

Bayesian الگوریتم دسته بندی

TFخالصه سازISFخالصه ساز

دقت%فراخوان%صحت%دقت%فراخوان%صحت%

250)1(8056/1956/4869/3345/3554/83

250)2(60/8142/2647/470/6755/1364/33

500)1(89/4160/8755/9787/3363/1661/7

500)2(88/4466/087683/3360/373/98

1000)1(92/7266/181/0688/5964/4476/8

1000)2(82/6756/5364/738764/2574/04

اسناد  پارامتر TF در  الگوریتم دسته بندی Bayesian توسط  مقادیر جدول  نشان می دهد 
1000 تایی متن اصلی بهترین نتیجه را در معیار صحت با مقدار 92/72 درصد  به دست آورد.   
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جدول 5.  نمایش معیارهای دقت،  صحت، و فراخوان در الگوریتم دسته بندی Rule با 
ISFو TF خالصه ساز

اسناد

Rule الگوریتم دسته بندی

TF خالصه سازISF خالصه ساز

دقت%فراخوان%صحت%دقت%فراخوان%صحت%

250)1(70/6754/6855/385/3366/7169/85

250)2(42/6727/6435/5850/6733/944/08

500)1(8457/1358/1288/6775/2971/59

500)2(58/6738/7537/26646/9666/31

1000)1(8458/8158/989590/7287/82

1000)2(66/3349/1655/7869/6758/2366/57

مقادیر جدول 5 نشان می دهد الگوریتم دسته بندی Rule توسط پارامتر ISF در اسناد 
1000 تایی متن کامل بهترین نتیجه را در معیار صحت با مقدار 95 درصد  به دست آورد.  

ISFو TF برای خالصه ساز SVM جدول 6. نمایش معیار صحت در الگوریتم دسته بندی

اسناد
SVM در الگوریتم دسته بندی )%( Accuracy معیار

TF خالصه سازISF خالصه ساز

250)1(8080

250)2(53/3356

500)1(8892/67

500)2(87/3387/67

1000)1(88/3396/67

1000)2(84/6782/33

مقادیر جدول 6 نشان می دهد الگوریتم دسته بندی SVM توسط پارامتر ISF در اسناد 
1000 تایی متن کامل بهترین نتیجه را در معیار صحت با مقدار 96/67 درصد  به دست 

آورد.  
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TF با خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی Recall جدول 7.  نمایش معیار

برچسب ها
TF برای خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی )%(  Recall معیار

250)1(250)2(500)1(500)2(1000)1(1000)2(

927293/193/1085/7185/71علمی-پزشکی

68/2247/3786/6786/675058/33سیاسی

000000انتخابات

94/1264/7162/562/52515اقتصادی

75250097/8793/62فرهنگی

501010010056/5256/52بین امللل

98/4196/8398/5799/29--ورزشی

TF با خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی Precision جدول 8. نمایش معیار

برچسب ها
TF برای خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی )%(  Precision معیار

250)1(250)2(500)1(500)2(1000)1(1000)2(

85/9994/4484/3884/3888/8982/21علمی-پزشکی

72/2292/5965656063/64سیاسی

01000000انتخابات

84/2176/9290/9190/9110075اقتصادی

7500068/6670/97فرهنگی

1000808086/67100بین امللل

98/4198/3992/6290/85--ورزشی

ISF با خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی Recall جدول 9. نمایش معیار

برچسب ها
)%(ISF برای خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی Recall معیار

250)1(250)2(500)1(500)2(1000)1(1000)2(

95/828410079/3110076/79علمی-پزشکی

82/3547/3786/674058/3333/33سیاسی

1000033/3300انتخابات

88/8952/9493/7556/529550اقتصادی

000010093/62فرهنگی

54/553095909543/48بین امللل

10096/8399/1997/14--ورزشی
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ISF با خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی Precision جدول 10. نمایش معیار

برچسب ها
ISF برای خالصه ساز SVM در الگوریتم دسته بندی Precision معیار

250)1(250)2(500)1(500)2(1000)1(1000)2(

71/9845/6510079/3110081/13علمی-پزشکی

73/6869/2386/6766/6777/7866/67سیاسی

1000033/3200انتخابات

10090100100100100اقتصادی

000095/9261/11فرهنگی

1001001007595/9271/43بین امللل

87/5080/2696/5393/79--ورزشی

− مقایسه نتایج با رشد 100 درصدي تعداد اسناد 	
در این قسمت،  ابتدا مقایسه رشد 100 درصدی تعداد اسناد در دو مرحله از 250 به 
500 و از 500 به 1000 انجام شد.  به  عنوان نمونه، برای معیار صحت در دسته بندی 
SVM در جدول 6 برای خالصه ساز TF و ISF شاهد افزایش متناسب با افزایش تعداد 

اسناد هستیم.  میزان صحت 80 درصد در اسناد 250 تایی متن کامل به 88 درصد در 
متن  1000 تایی  اسناد  در  درصد   88/33 به  همین طور  و  کامل  متن  500 تایی  اسناد 
کامل در خالصه ساز TF می رسد.  این روند برای متن خالصه نیز تکرار شده است 
و با توجه به مقادیر دقت،  صحت، و فراخوان موجود در  جدول های 3  الی 6 به این 
نتیجه می رسیم که در 84 درصد حاالت،  اسناد 1000 تایی نسبت به اسناد 500 تایی و 
همین طور اسناد 500 تایی نسبت به اسناد 250 تایی و درنتیجه اسناد 1000 تایی نسبت 
به اسناد 250 تایی دقت،  صحت، و فراخوان بیشتری دارند.  بنابراین،  می توان نتیجه 
پیدا می کند.  بهبود  نیز  ارزیابی  باشد،  معیارهای  بیشتر  گرفت که هرچه شمار  اسناد 
 این  را یک پژوهش دیگر )Brindha et al., 2016(  نیز تأیید کرده است.  نکته این است 
که انتخاب مناسب تعداد نمونه های آموزشی برای یادگیری الگوریتم های دسته بندی 

لزوما با توجه به مقادیر مورد انتظار پارامترهای ارزیابی مشخص می شود.  

− 	ISF و TF مقایسه پارامترهای خالصه ساز
تا  به مقادیر جدول های 3  پارامترهای خالصه ساز TF و ISF،  با توجه  براي مقایسه 
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پارامتر ISF نسبت  پیاده سازي  از  ارقام به دست آمده  6 در 82 درصد حاالت،  برتري 
درصد   54/67 صحت  معیار   3 جدول  در  مثال،  است.  به طور  مشهود   TF به روش 
براي   ISF با روش خالصه ساز معیار صحت 68 درصد  و   TF با روش خالصه ساز
اسناد 250 تایي متن اصلي با پیاده سازی الگوریتم دسته بندي Tree به دست  آمده است. 
 کمترین مقدار صحت توسط پارامتر TF و الگوریتم های Rule و Tree با مقدار 42/67 
مقدار  با   SVM الگوریتم  و   ISF پارامتر  توسط  نیز  مقدار صحت  بیشترین  و  درصد 

96/67 درصد برآورد شد. 

− مقایسه الگوریتم هاي دسته بندي بیزین،  درخت تصمیم،  قانون، و ماشین بردار 	
پشتیبان

خروجی الگوریتم دسته بندی SVM که معیار فراخوان و دقت را برای هر برچسب 
به  طور جداگانه محاسبه کرده است  نشان می دهد نمی توان الگوریتم های دسته بندی را 
با این معیارها مقایسه کرد.  در جدول های 3 الی 6،  الگوریتم هاي دسته بندي بیزین، 
 بردار پشتیبان،  قانون، و درخت تصمیم در معیار صحت مقایسه شده است.  از 12 
حالت مقایسه 50 درصد برتري الگوریتم بیزین و 41 درصد برتري الگوریتم بردار 
پشتیبان و 9 درصد برتري الگوریتم قانون را نشان می دهد.  پس مي توان گفت الگوریتم 
بیزین و بردار پشتیبان   تقریبا یکسانند و همان طور که در پژوهش هایی  که از این دو 

الگوریتم استفاده  شده، چنین بوده است. 

− مقایسه متن اصلي و متن خالصه	
 )Jiang, Fan, & Chenn, 2007 ( پیشتر گفتیم  در  دسته بندی و خالصه سازی متون چینی
و عربی ) Thwain, 2014(  که پژوهشگران از دسته بندی SVM استفاده کردند  معیارهای 
می کند.  عمل  کامل  متن  از  خالصه  بهتر  درباره  متن  شیوه  این  داد  نشان  ارزیابی 
از ترکیب دو تکنیک   )Jeong, Ko, & Seo, 2016( نیز در پژوهش انگلیسی   برای متون 
خالصه سازی و دسته بندی استفاده  شد. از خالصه سازی متن با استفاده از اطالعات 
دسته بندی و از دسته بندی متن با استفاده از اطالعات خالصه سازی بهره گرفته شد. 
 روش پیشنهادی آنها در مقایسه با شش روش خالصه ساز استخراجی، عملکرد بهتری 
متون  در  و خالصه سازی  دسته بندی  تکنیک های  متقابل  تأثیر  بر  تأییدی  که  داشت 
انگلیسی بود.  در پژوهش )Ferreira, Simske, & Riss, 2015( مقایسه میان متن کامل و متن 
خالصه شده با 15 روش خالصه ساز انجام و بعد از پیاده سازی الگوریتم دسته بندی 



20
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 30 ، شامره 3 )پاییز  1398( 

فاطمه زهرا عرب احمدی
سهیال کرباسی

بیزین روی آنها،  نتایج با معیار ارزیابی صحت سنجیده شد.  باالترین معیار ابتدا برای 
متن کامل و سپس متن خالصه شده با روش خالصه ساز اسم خاص و با تفاوت اندکی 

روش خالصه سازی مبتنی بر فرکانس جمله و حروف بزرگ حاصل شد.  
روش  با  صحت  معیار  مقادیر  جدول ها،  در  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در 
خالصه ساز ISF برای الگوریتم دسته بندی SVM روی اسناد 1000 تایی از متن کامل 
بهترین نتیجه با مقدار 96/67 درصد به دست آمد )جدول 6(.  با مقایسه میان مقادیر 
به  دست  آمده در متن کامل و متن خالصه، به طور  مثال، برای اسناد 250 تایی از متن 
کامل مقدار صحت 80 درصد و برای اسناد 250 تایی از متن خالصه مقدار صحت 
53/33 درصد به  دست  آمد.  همین طور میان متن خالصه و متن کامل از اسناد 500 تایی 
و 1000 تایی و دیگر  جدول ها،  در 88 درصد حاالت،  متن کامل دقت،  صحت، و 
فراخوان باالتری دارد.  نتایج مقایسه در رشد 100 درصدی اسناد،  هرچه متن کامل تر 
باشد،  احتمال دریافت برچسب صحیح تر بیشتر می شود.  مهم تر اینکه با افزایش تعداد 
اسناد بررسی شده،  معیارهای صحت،  دقت، و فراخوان به طور چشمگیر افزایش یافته 
است.  این امر لزوم استفاده از متون خالصه را نشان می دهد در زمانی که تعداد اسناد 

دسته بندی شده بسیار زیاد است.  

− مقایسه برچسب اسناد دسته بندی شده	
نتیجه،  و  بهترین  درصد   80 از  بیش  با  »ورزشی«  10،  برچسب  تا   7 جدول  چهار 
 ،1 به  دست  دادند.  جدول  را  نتیجه  بدترین  صفر  مقدار   20 با  »انتخابات«  برچسب 
 برچسب »ورزشی« بیشترین تعداد )421( و برچسب »انتخابات« کمترین تعداد )15( 
سند را  داشتند که البته مقایسه نتایج  بقیه برچسب ها به ما اجازه نتیجه گیری نمی دهد؛ 
زیرا برچسب »فرهنگی« با فراوانی190، کمتر از برچسب »اقتصاد« با فراوانی 49 نتیجه 
دارد.  در پژوهش دیگری نیز برچسب »ورزشی« بهترین و برچسب »جهان«،  به سبب 
 .)Ferreira et al., 2015( است  داده  را  نشان  نتیجه  بودنش،  کمترین  کلی  بیش  از حد 
 بنابراین می توان گفت نتایج  با محتوای برچسب نیز ارتباط مستقیم  دارند.  برچسب 
»انتخابات« به سبب نزدیکی محتوا با برچسب »سیاسی« و برچسب »فرهنگی« با داشتن 

تعداد 13 صفر، به دلیل کلی  بودنش، کمترین مقادیر را در جدول دارند. 

نتیجه گیري
در این پژوهش مقایسه ای میان ترکیب تعدادی تکنیک خالصه سازي و دسته بندي بر 
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متون فارسي انجام شد.  با رشد 100 درصدي تعداد اسناد،  چهار تکنیک دسته بندي 
برمبنای  بردار پشتیبان و دو تکنیک خالصه سازي  بیزین،  درخت تصمیم،  قانون، و 
پارامترهای TF وISF و معیارهاي ارزیابي دقت،  صحت، و فراخوان روي متون اصلي 
و خالصه اجرا شد.  مقایسه نتایج  نشان داد در 84 درصد حاالت،  اسناد 1000 تایی 
 از اسناد 500 تایی و  250 تایی،  دقت،  صحت، و فراخوان بیشتری دارند.  بدیهی  است 
با اسناد بیشتر برای مقایسه،  میزان دقت در مقایسه نیز افزایش می یابد.  مقایسه بین 
پارامترهای خالصه ساز TF و ISF نیز نشان داد در 82 درصد حاالت،  ارقام به دست آمده 
از پیاده سازي پارامتر ISF نسبت به روش TF برتر   است.  مقایسه میان معیار صحت 
برتري  درصد  بیزین،  41  الگوریتم  برتري  درصد  دسته بندي،  50  الگوریتم هاي  در 
الگوریتم بردار پشتیبان، و 9 درصد برتري الگوریتم قانون را نشان داد.  همچنین  در 
88 درصد حاالت،  متن کامل دقت،  صحت،  و فراخوان باالتری نسبت به متن خالصه 
دارد و با افزایش تعداد اسناد معیارهای صحت،  دقت، و فراخوان نیز به طور چشمگیر 
افزایش  می یابد که این امر لزوم استفاده از مزایای متون خالصه را در حجم باال نشان 

می دهد.  
در مقایسه نتایج دو پارامتر دقت و فراخوان در دسته بندی برچسب ها،  برچسب 
»ورزشی« بهترین نتیجه و برچسب »انتخابات« بدترین نتیجه را  نشان دادند.  در مقایسه 
بردار  دسته بندی  الگوریتم  به  مربوط  مقدار  بیشترین  متن خالصه  و  کامل  متن  بین 
معیار صحت  در  درصد   96/67 مقدار  با  1000 تایی  کامل  متن  اسناد  برای  پشتیبان 

حاصل شد.
تکنیک هاي  از  استفاده  مثبت  تأثیر  از  پژوهش،  حاکی  این  از  به دست آمده  نتایج 
خالصه سازي در کارایی الگوریتم های دسته بندي متون فارسي  است )حداکثر مقدار 
88/44 درصد در معیار صحت الگوریتم دسته بندی بیزین توسط پارامتر TF در اسناد 

500 تایی متن خالصه(.  
یافته های این پژوهش مي تواند در مطالعات آینده برای یکپارچه کردن تکنیک های 
انجام  برای  را  الزم  زمان  و  باشد  داشته  مؤثری  نقش  دسته بندي  و  خالصه سازي 
ویژگی های  از  استفاده  و  کاهش چشمگیر  دهد.  ریشه یابي  فارسی  متون  دسته بندی 
پیشنهادي  روش  بهبود  داده ها  می تواند  مرحلۀ  پیش پردازش  در  ادراکي  و  معنایي 
بیشتر  مي توان  مقایسه های  تعداد  افزایش  داشتن  بهبود بخشد.  همچنین،  براي  را  ما 
مانند عنوان،  موقعیت،  شبه ربط،   و مقدار اطالعات  پارامترهای خالصه سازي دیگر 

متني را نیز در بررسي منظور کرد و پیاده سازي آنها را بر متون چندسندی ارزیابید.  
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