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چکیده
عدم موجب که انسان توسط شده تولید ساختاري غیر هاي داده باالي حجم به توجه با
یک به نیاز است سواالت به مناسب پاسخ ي ارائه در جستجو هاي موتور مناسب کارکرد
می سوال هر سوال بندي طبقه سیستم یک در می شود. مطرح سوال بندي طبقه سیستم
یادگیري یک قالب در می تواند موضوع این . بگیرد قرار کالسی هیچ یا و چند ، یک در تواند
داد. نسبت اي دسته به خودکار طور به را سوال هر آن کمک به بتوان تا گیرد قرار خودکار
دهی وزن روش بر مبتنی فارسی سواالت بندي طبقه براي سیستمی طراحی پروژه هدف
این است. TF-IDF سنتی هاي روش براي تر مناسب جایگزینی عنوان به TF-IGM
دهی وزن است. ها دسته میان تمایز قدرت گیري اندازه براي جدید آماري مدل یک مدل
دسته دقت روي مستقیم طور به و است متون بندي طبقه در مهمی ي مسئله عبارات به
نیست گذار تاثیر چندان بندي دسته در سنتی TF-ID روش که آنجا از . دارد تاثیر بندي
هاي روش این تاثیرگذاري اند شده پیشنهاد محققان توسط مختلفی دهی وزن هاي روش
نزدیک   k و 1 پشتیبان بردار ماشین همچون مختلفی بندي دسته هاي روش با را پیشنهادي
دهیم می انجام پردازش پیش عملیات ابتدا . دهیم می قرار بررسی مورد 2 همسایه ترین
واژه بن ، گیري ریشه ، نگارشی هاي عالمت و معنی بی و معنی کم کلمات حذف شامل که
قابل دهیم می تخصیص وزن ها ویژگی به TF-IGM روش با سپس . است ... و سازي
دهی وزن هاي روش به و است متون بندي دسته در فاز یک ویژگی انتخاب که است ذکر
از اینجا در شوند داده نمایش مناسبی قالب در باید شده انتخاب ي ها ویژگی است وابسته
مستند هر مدل این در ، بریم می بهره است گذار تاثیر مدل یک که 3 برداري فضاي مدل
می داده نمایش داریم، آنها وزن از برداري آن با متناظر که ها ویژگی از بردار یک صورت به

می پردازیم. نتایج ارائه ي و ارزیابی به انتها در شود.
1Support Vector Machine (SVM)
2K-Nearest Neighbor (KNN)
3Vector Space Model (VSM)
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پیشگفتار

پر و بر زمان کاري آنها افزون روز و زیاد حجم دلیل به ساختار بدون اطالعات دستی پردازش
است. شده انتخاب خودکار فرآیند این انجام براي که است عنوانی کاوي متن . است هزینه
دسته است. ... و سازي خالصه ، بندي خوشه ، بندي دسته کاوي متن کاربردهاي جمله از
سواالت بندي دسته که ها آن از یکی به پروژه این در دارد زیادي کاربردهاي متون بندي
نمی و نیست اهمیتی بی کار وجه هیچ به سوال بندي طبقه . شود می اشاره ، است فارسی
دسته ي زمینه در بخشی رضایت نتایج به پرسشی کلمات بر تکیه با تنها و سادگی به توان
ها آن بندي دسته سواالت بندي جمله و نحوي متنوع هاي ساختار رسید. سواالت بندي
براي خوب سیستم یک به ابتدا کارا پاسخگویی سیستم یک داشتن براي میکند. دشوار را
کنون تا که پردازد می کارهایی ارائه به پروژه ، دوم بخش در داریم. نیاز سواالت بندي دسته
ارائه به سوم بخش در است. شده انجام انگلیسی و فارسی سواالت بندي دسته ي زمینه در
بندي طبقه سیستم سازي پیاده به همچنین و عبارات به دهی وزن براي پیشنهادي روش
پیشنهادي روش ي مقایسه به چهارم بخش در پردازد. می پیشنهادي روش ي پایه بر سوال
و بندي جمع به آخر بخش در نهایت در . پردازد می عبارات به دهی وزن هاي روش سایر با

شود. می پرداخته پروژه این از حاصل گیري نتیجه

ب



مطالب فهرست

1 مقدماتی مفاهیم 1
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . جستجو موتور معماري با آشنایی 1 .1
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داده آماده سازي 2 .1
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داده سازي پاك 1 .2 .1
4 . . . . . . . . . . . . ویژگی انتخاب هاي روش معرفی 2 .2 .1
5 . . . . . . . . . . . . . . . سوال از ویژگی استخراج 3 .2 .1
7 . . . . . . . . . . . . . . بندي دسته هاي روش برخی با آشنایی 3 .1
8 . . . . . . . . . . . . سؤال بندي دسته زمینه در پیشین کارهاي 4 .1

11 پیشنهادي دهی وزن روش مبناي بر سوال بندي دسته سیستم معرفی 2
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داده مجموعه معرفی 1 .2
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برداري فضاي مدل 2 .2
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغات کیف 1 .2 .2
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Word2Vec 2 .2 .2
15 . . . . . . . . . . . ها ویژگی به دهی وزن پیشنهادي روش معرفی 3 .2
20 . . . عبارات به وزن دهی هاي روش سایر با پیشنهادي روش مقایسه ي 4 .2

22 مدل تفسیر و ارزیابی هاي روش 3
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارزیابی معیار هاي 1 .3
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارزیابی روش هاي 2 .3
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdout روش 1 .2 .3
24 . . . . . . . . . . Random Subsampling روش 2 .2 .3

پ



24 . . . . . . . . . . . . . Cross Validation روش 3 .2 .3
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bootstrap روش 4 .2 .3

25 گیري نتیجه و سازي پیاده 4
25 . . . . . . . . . . . . . . . داده از ویژگی استخراج و سازي آماده 1 .4
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ویژگی بردار تولید 2 .4
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . TF-IDF روش با وزن دهی 3 .4
27 . . . . . . . . . . . دسته بندي براي RapidMiner از استفاده 4 .4

ت



1 فصل
مقدماتی مفاهیم

جستجو موتور معماري با آشنایی 1 .1
که دهد نمایش را مستنداتی کاربر، از 1 پرسشی گرفتن با که است نرم افزاري جستجو موتور
کمک به کاربر که است کلیدي کلمات معنی به پرسش باشد. وي اطالعاتی نیاز پاسخگوي
ساختار یک در را مستندات باید جستجو موتور یک می کند. بیان را خود اطالعاتی نیاز آنها
دهد تشخیص را کاربر پرسش به سند ترین مشابه بتواند کند، نگهداري و آوري جمع مناسب
به جستجو موتور اینجا در دهد. نمایش کاربر پرسش با ارتباط میزان ترتیب به را مستندات و
انباره درون متنی فایل ، وب صفحات از اطالعات استخراج براي که می شود اطالق ابزار هایی
پرسش روي جستجو موتور که اي اولیه پردازش می شوند. استفاده داده پایگاه رکورد هاي ،

: است زیر مراحل شامل می دهد انجام

پرسش در موجود عملگرهاي بررسی ـ
عمومی کلمات حذف ـ

کلمات یابی ریشه ـ
کلیدي کلمات استخراج ـ

1Query
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خدمتگزار درون کلمات با مقایسه منظور به نمایه 2 خدمتگزار به پرسش مراحل این از پس
آنها مشخصات و شوند می شناسایی مرتبط مستندات مقایسات، انجام از بعد می شود. ارسال
بخش سه از جستجو موتور شود. داده نمایش کاربر به تا شده ارسال اسناد خدمتگزار به

: است شده تشکیل اساسی
اسناد گردآورنده ـ

ساز نمایه ـ
بندي دسته والگوریتم اطالعات بازیابی هاي مدل ـ

از: عبارتند فارسی زبان مشکالت از برخی
علمی معادل هاي گوناگونی ـ

اسامی ضبط ـ
نویسی) فاصله بی جدانویسی، نویسی، (سرهم کلمات مرز تعیین ـ

ها جمع انواع ـ
نوشتاري مختلف صورت هاي ـ

نوشتار در محاوره زبان از استفاده ـ

واژه یک است.اشتقاق متون سازي نمایه در کار مراحل ترین پیچیده از یکی 3 یابی ریشه
یابی، ریشه هدف شود. آماده جمله در نقش ایفاي براي تا می شود موجب اصلی ریشه از
حذف مواقع بعضی در است ممکن البته است. واژه اصلی جوهره یافتن و الحاقات زدودن
به توان می دارد یابی ریشه که مزایایی از شود. واژه معناي رفتن بین از موجب الحاقات
به کرد. اشاره کاربر پرسش با مرتبط اسناد بازخوانی بهبود و نمایه سازي ذخیره حجم کاهش
فردوسی دانشگاه طبیعی زبان پردازش افزار نرم با که هایی سوال از نمونه چند مثال عنوان

می کنیم مشاهده 1 .1 جدول در را کرده ایم ریشه یابی مشهد
کلمات عنوان به آنها تاثیر میزان نظر از را کلمات نقش که ساز نمایه در مهم موارد از یکی
هر به وزن دهی، مختلف الگوهاي از استفاده با است. کلمه وزن می کند مشخص متن کلیدي
کلمه تاثیر میزان بیانگر وزن این که می شود داده نسبت وزنی شده استخراج عبارت یا واژه

است. رفته کار به کلمات سایر با مقایسه در متن اصلی موضوع در
2Server
3Stemming
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شده ریشه یابی سوال سوال
کرد تشکیل عنصر کدام از کربن هیدراته اند شده تشکیل عناصر کدام از کربن هیدراتهاي

گفت چه پول شبه و پول مجموع پول، حجم به میگویند چه پول شبه و پول مجموع پول، حجم به
کشت طول روز چند جهان در جنگ کوتاه کشید طول روز چند جهان در جنگ کوتاهترین

فارسی سواالت یابی ریشه از نمونه هایی :1 .1 جدول

داده آماده سازي 2 .1
کاوش قابل و شده پاالیش داده هاي تولید براي که عملیاتی مجموعه به داده سازي آماده

می پردازیم:[6] عملیات نوع دو بررسی به می شود. گفته داده سازي آماده می شود

داده استخراج -
این بگیرد. قرار استفاده مورد بعد مراحل براي تا می شود ذخیره داده، انباره یک در داده ابتدا

است: مرحله دو شامل قسمت
داده آوري جمع ـ

داده نتخاب ا ـ

داده پیش پردازش ـ
شده داده مختلف مشکالت شدن برطرف موجب که می شود انجام عملیاتی مرحله این در
داده، پاك سازي به: می توان عملیات این جمله از شود. آماده یادگیري فرایند انجام براي و
ما کرد. اشاره و... ابعاد کاهش نمونه برداري، نمونه ها، فیلترینگ ویژگی، مجموعه زیر انتخاب

: می پردازیم عملیات این از نمونه دو معرفی به
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داده سازي پاك 1 .2 .1
ابتدا باشد کم آن کیفیت که است این باشد داشته می تواند داده که مهمی مشکالت از یکی
پرت ،نمونه هاي 4 نویز می کنیم: معرفی را شود می داده کیفیت شدن کم موجب که مواردي

. 7 تکراري ،داده هاي 6 رفته دست از ،مقادیر 5

داده ي از می شود موجب شود کم آن از یا و اضافه اصلی داده ي به اگر اپسیلونی مقدار : نویز
می گوییم. نویز را تخریب یا تغییر این بمانیم دور اصلی

است. متفاوت بسیار رکورد ها مقادیر سایر با آنها مقادیر که هایی نمونه : پرت نمونه هاي
کنند. می مشکل دچار را یادگیري هاي الگوریتم کار ها نمونه این

مدیریت براي راه هایی شود null ها ویژگی برخی مقادیر است ممکن : رفته دست از مقادیر
زدن تخمین گرفتن، نادیده کردن، حذف به توان می که دارد وجود دست رفته از مقادیر این

اشاره کرد. جایگزین کردن و
تکراري اطالعات و ندارند جدیدي اطالعاتی بار که هستند هایی رکورد : تکراري هاي داده
داشته پی در منفی و مثبت اثرات می تواند تکراري هاي داده حذف دارد. وجود آنها در زیادي
بین از موجب تواند می که دلیل این به منفی اثر و داده حجم کاهش خاطر به مثبت اثر باشد

شود. داده ها میان نظم رفتن

ویژگی انتخاب هاي روش معرفی 2 .2 .1
عملیات جمله از می پردازیم. ویژگی انتخاب هاي روش معرفی به مختصر طور به بخش این در
ویژگی روش این در نمود. اشاره ویژگی ها از زیرمجموعه انتخاب به می توان ابعاد کاهش براي
با که هستند ویژگی هایی افزونه ویژگی هاي شد. خواهند حذف مرتبط غیر و 8 افزونه هاي
می شوند. الگوریتم فضاي دلیل بی افزایش موجب و محاسبه اند قابل دیگر هاي ویژگی به توجه

[6] ندارند. مسأله براي اطالعاتی ارزش هیچ که هستند ویژگی هایی نامرتبط ویژگی هاي

4Noise
5Outliers
6Missing Values
7Duplicate Data
8Redundant Features
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الگوریتم به ویژگی ها از امکان پذیر زیرمجموعه هاي همه روش این در 9 : ناآگاهانه روش
می شود. انتخاب داده ها از کوچک نمونه یک تصادفی طور به شد. خواهند اعمال داده کاوي
الگوریتم روش این در واقع در است. مناسب باشد کم ویژگی ها تعداد که هنگامی روش این
و می گیرد عهده بر هارا ویژگی از ممکن زیر مجموعه هاي تمام با را مدل یادگیري فقط

نمی دهد.[6] انجام هوشمندانه یادگیري براي کوششی

توأمان صورت به را ویژگی انتخاب و مدل یادگیري الگوریتم روش این در 10 : توکار روش
می دهد.[6] انجام

و می شود انجام ویژگی انتخاب الگوریتم، اجراي از قبل روش این در 11 فیلتري: روش
می دهد.[6] انجام را مدل یادگیري فقط الگوریتم

یادگیري و دارد را ویژگی انتخاب وظیفه الگوریتم فقط روش این در 12 : انحصاري روش
نمی دهد.[6] انجام را مدل

جهت ویژگی ها برخی بر تمرکز ویژگی ها، زیرمجموعه انتخاب مهم کاربرد هاي از یکی
آنهاست.[6] میان ارتباط یافتن

سوال از ویژگی استخراج 3 .2 .1
مورد که دارند وجود ها ویژگی از مختلفی انواع ، سواالت دسته بندي براي حاضر حال در
نظر در شناختی زبان اطالعات اساس بر که ها ویژگی این جمله ي از می گیرند قرار استفاده

. کرد معرفی را 15 معنایی و 14 نحوي ، 13 لغوي دسته ي سه توان می گرفته شده اند

می شوند. ظاهر سوال در که هستند کلماتی معموال لغوي ویژگی هاي
رایج نحوي ویژگی نوع دو می شوند. استخراج سوال یک نحوي ساختار از نحوي ویژگی هاي

: از عبارتند ، می شوند استفاده سوال ها بندي طبقه در که
9Brute-Force Approach

10Embedded Approach
11Filter Approach
12Wrapper Approach
13Lexical
14Syntactic
15Semantic
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Tagged unigrams
در مثال براي . می دهیم اختصاص 16 برچسب یک سوال در آن نقش به توجه با کلمه هر به

بود؟”داریم: کسی چه گذشته سال در ایران جمهور رییس ” سوال
کسی-کلمه چه ، گذشته-اسم ، سال-اسم ، اضافه در-حرف ، ایران-اسم ، جمهور-اسم رییس

بود-فعل ، پرسشی

Head words
اطالعات حاوي که می شود گرفته نظر در جمله در کلیدي کلمه یک عنوان به سر کلمه یک
کلمه سر درست شناسایی می باشد. ، است سوال جستجوي مورد آن چه شناسایی براي مهمی
هاي داده مورد در معنایی هاي ویژگی : مثال براي بخشد. بهبود را بندي طبقه دقت می تواند
بین معنایی) شباهت رابطه(یا باال سطح در معنایی مفهوم به توجه با . هستند مفید ناقص
می شود استفاده سوال بندي دسته در که معنایی ویژگی نوع سه می شوند. شناسایی کلمات

:

Question Category(QC)
سر شباهت مقایسه از باید دارد تعلق دسته کدام به سوال یک دهیم تشخیص اینکه براي
یک عنوان به شباهت بیشترین با کالس کنیم استفاده ها دسته ي همه با سوال آن کلمه
آهنگساز کدام سوال مثال می شود اضافه ویژگی بردار به و می شود گرفته نظر در جدید ویژگی
شباهت مقایسه ي از بعد است آهنگساز کلمه سر ؟ نوشت موسیقی غرب داستان براي آمریکایی
بشري دسته ي با شباهت نوع بیشترین شد خواهیم متوجه سوال هاي دسته همه با کلمه این

. است

Question Expantion(QE)
تعریف وزن یک سوال در کلمه هر براي است. سوال گسترش معنایی ویژگی هاي از دیگر یکی

یابد. می کاهش وزن مقدار کلمه سر از فاصله افزایش با که کنیم می

16Tag
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Related Words(RW)
که می گیرند قرار گروه هایی در کلمات . است مرتبط کلمات معنایی ویژگی هاي از دیگر یک
داشته وجود گروه چند یا یک در کلمه یک اگر . شوند می نمایان دسته نام یک با کدام هر
، تولد کلمات از یک هر اگر مثال . شوند می اضافه ویژگی بردار به آن مربوط مقادیر ، باشد
به ( (تاریخ دسته نام باشند سوال یک در سال و ماه ، هفته ، ساعت ، دهه ، روز ، تولد  تاریخ

شود. می اضافه ویژگی بردار

بندي دسته هاي روش برخی با آشنایی 3 .1
پشتیبان[6] بردار ماشین

قرار بسیاري توجه مورد اخیرا که است جدیدي رویکرد خطی پشتیبان بردار هاي از استفاده
مرحله ي در که می کند عمل صورت این به نظارت با دسته بندي رویکرد این است. گرفته
آن فاصله ي حداقل که نماید انتخاب اي گونه به را 17 گیري تصمیم مرز دارد سعی آموزش
ما تصمیم گیري که می شود باعث امر این کند. بیشینه را نظر مورد دسته هاي از یک هر با
الگوریتم هاي داشته باشد. مناسب پاسخ دهی و کند تحمل خوبی به را نویزي شرایط عمل، در
را 18 حاشیه یک می کنند سعی که هستند الگوریتم هایی پشتیبان بردار ماشین بر مبتنی

کنند. بیشینه
حاشیه که می گیرد نظر در منفی و مثبت کالس هاي جداسازي براي را خطی الگوریتم،
بتوان که نباشند گونه اي به ها داده است ممکن که است ذکر به الزم باشد. بیشتر آن کناري
منحنی از داده ها جداسازي براي شرایط این در که کرد دسته بندي را آنها مستقیم خط یک با
جدا خط با را آنها بتوان که می بریم فضایی به را داده ها غیر خطی، تبدیل با و می شود استفاده

هستند: زیر خواص داراي پشتیبان بردار ماشین هاي نمود.

تعمیم حداکثر با بندي دسته ـ
هزینه تابع سراسري بهینه به رسیدن ـ

دسته بند براي بهینه توپولوژي و ساختار خودکار تعیین ـ
غیر خطی هسته هاي از استفاده با غیرخطی تمایز توابع کردن مدل ـ

17Decision Boundary
18Margin
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همسایه[6] نزدیکترین K

مورد 19 تاخیري بند هاي دسته در که است حافظه بر مبتنی روش هاي جمله از روش این
یادگیري مرحله ي که هستند بند هایی دسته تاخیري دسته بند هاي می گیرد. قرار استفاده
دسته بند این در گرفته نمی شود. یاد مدلی یعنی ندارد وجود مستقل صورت به آن ها در مدل
می شود وارد جدید رکورد یک وقتی می شوند ذخیره آموزشی رکورد ها ي مجموعه کل ها
به نسبت که رکوردي دسته سپس و می شود محاسبه رکورد ها سایر از آن فاصله اقلیدسی
نزدیک K روش داده می شود. تخصیص آن به است نزدیک تر جدید رکورد به رکورد ها سایر
نزدیک ترین که آموزشی رکورد هاي مجموعه از رکورد K شامل گروه یک همسایه ترین
مورد در آنها به مربوط برچسب اساس بر و کرده انتخاب را باشند آزمایشی رکورد به رکورد ها
است: موضوع سه تعیین نیازمند الگوریتم این از استفاده می کند. تصمیم گیري رکورد دسته

باشیم. داشته رکورد مجموعه یک باید ـ
باشیم. داشته شباهت محاسبه معیار یک ـ

باشد. مشخص نیز K مقدار ـ
پیروز امکان زیرا بگیریم نظر در فرد عددي را K است بهتر دودویی بندي دسته مسائل براي
از بزرگ تر را K است بهتر دسته اي چند مسائل براي و می برد باال را دسته دو از یکی شدن

بگیریم. نظر در بودن فرد یا زوج لحاظ از دسته ها تعداد عدد با متفاوت و دسته ها تعداد

سؤال بندي دسته زمینه در پیشین کارهاي 4 .1
: شود می پیشنهاد رویکرد سه سوال بندي طبقه سیستم براي

اصلی قوانین پایه بر .1
ماشین یادگیري .2

ترکیبی هاي روش .3

19Lazy Classifier
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متناظر شده اند ساخته قبل از که دستی قوانین با را سوال ها تا می کند سعی اول روش
کاري دستی صورت به قوانین این نوشتن اما کند شناسایی را سوال پاسخ نوع بتواند تا کند
متد یک ماشین یادگیري شود. خاص بسیار نهایی سیستم می شود باعث و است آور مالل
سیستم که دهد می پیشنهاد ها سوال بندي دسته براي قوانین نوشتن جاي به تر راحت   
پیش را مناسب کالس تست ي داده براي و بگیرد یاد آموزشی هاي داده روي از تواند می
هاي سیستم دهند. تطبیق جدید شرایط با را خود توانند می ها سیستم نوع این کند بینی
در (2002) 20 روث و لی نیست. رایج چندان ها آن از استفاده و هستند جدید بسیار ترکیبی
متنوع ویژگی ي مجموعه یک از استفاده با طبیعی پردازش ي زمینه در علمی ي مقاله یک
و 21 کریشنان یافتند.[4] دست درصد 84 .2 عملکرد به معنایی و نحوي هاي ویژگی شامل
سه تا (یک پیوسته عبارت یک که می کنند استقاده رسان خبر مفهوم از (2005) همکاران
یک ها آن . گیرد می قرار استفاده مورد دقیق بندي طبقه براي که است سوال داخل ( کلمه
رسان خبر بندي طبقه براي توالی مدل یک ابتدا آن در که کردند اتخاذ فراشناختی چارچوب
تر کلی هاي ویژگی با را شده بینی پیش رسان خبر هاي ویژگی سپس دادند آموزش ، ها
پشتیبان بردار ماشین کمک به و کرده تبدیل ها ویژگی از بزرگ بردار یک به و کرده ترکیب
این . شدند شناسایی ورودي سوال تجزیه از استفاده با ها رسان خبر و کردند بندي دسته
به دسته دقت که حالی در یافت دست سوال بندي دسته براي درصد 86 .2 دقت به رویکرد

بود.[5] درصد 85 ها رسان خبر کمک
استفاده غنی بسیار ها ویژگی مجموعه از که روث و لی خالف بر (2008) همکاران و 22 هوانگ
طور به شود. استفاده موثر اما فشرده ویزگی مجموعه از که میکنند پیشنهاد ، کردند می
پشتیبان بردار ماشین هاي مدل در و میکنند پیشنهاد را 23 کلمه سر ویژگی ها آن خاص
، کالس 50 براي درصد 89 .0 و 89 .2 هاي دقت به ترتیب به 24 آنتروپی بیشترین و خطی

یافتند.[3] دست

20Li and Roth
21Krishnan
22Huang
23Head Word
24Maximum Entropy (ME)
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داده نشان و است کرده استفاده معنایی هاي ویژگی مجموعه از (2010) 25 ویلیامز اواللر
کارایی با سواالت بندي دسته سیستم یک تولید براي تنهایی به معنایی اطالعات که است
UIUC استاندارد ست دیتا روي درصد 86 .6 دقت به اش نهایی سیستم و است کافی باال

میرسد.

25Olalere Williams
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2 فصل
مبناي بر سوال بندي دسته سیستم معرفی

پیشنهادي دهی وزن روش

کارایی ارزیابی به سپس شود می ارائه فارسی سواالت بندي دسته جهت مدلی قسمت این در
می شود. پرداخته آن

داده مجموعه معرفی 1 .2
است، فارسی سوال 1175 شامل که UTQD (2016) داده مجموعه از گزارش این در
و اند شده گذاري برچسب و آوري جمع دستی صورت به سواالت این . کنیم می استفاده
هر در سواالت تعداد گیرند. می قرار استفاده مورد سوال بندي طبقه براي دسته 8 قالب در

. است شده داده نشان 1 .2 جدول در دسته

برداري فضاي مدل 2 .2
کار به وسیعی سطح در که است اطالعات بازیابی هاي مدل از یکی برداري فضاي مدل
اطالعاتی تقاضاي هر و شده ذخیره متون شامل اطالعاتی مقوله  هر مدل، این در می رود.
این نظري، طور به می شوند. نگهداري عبارات از بردارهایی مجموعه صورت به طبیعی زبان
این تهیه در مشکالتی وجود خاطر به شوند. انتخاب شده  کنترل واژگان از می توانند عبارات
واژه ها ریشه از واژگان اندازه کاهش براي معموال می شوند. استخراج متون از واژگان،عبارات
صرف …., an ,of ,the نظیر بازدارنده واژه هاي از معموال همچنین شود. می استفاده
آید. می وجود به واژگان مجموعه یک ، مستندات در موجود واژه هاي تمام از گردد. می نظر
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سواالت تعداد دسته
70 مخفف
129 موجودیت
160 توصیف
198 مکان
259 بشري
216 عدد
36 لیست

107 آیا

شده معرفی داده ي مجموعه از دسته هر در سواالت تعداد :1 .2 جدول

فاقد که واژه هایی است بعید شود. می نمایانده واژگان تمام از برداري صورت به مستند هر
دهند، ارائه مهمی اطالعات می شوند، یافت مستند در معمول طور به و هستند معنایی بار
که تکراري واژه هاي کرد. حذف پردازش، به دادن سرعت براي را واژه ها این می توان بنابراین
غیر واژه هاي حذف در می سازند. را غیرمجاز واژه هاي فهرست پوشید چشم آنها از می توان
» جمله: در مجاز غیر واژه هاي چنانچه مثال: براي شود. برده کار به زیاد دقت باید مجاز،
فضاي مدل بود. خواهد بازیابی قابل غیر جمله این شوند، حذف « to be or not to be
مدل، این آنها. در موجود واژه هاي طریق از مستندات نمایش براي است اي شیوه برداري،
تصمیم می توان برداري، فضاي مدل اساس بر است. اطالعات بازیابی در استاندارد تکنیک یک
هم هستند. شبیه جستجو واژه هاي کلید به یا و یکدیگر به شبیه مستندات کدام که گرفت
تا داریم متون و کلمات عددي نمایش به نیاز ، متن پردازش هاي روش از بسیاري براي چنین
بندي دسته هاي الگوریتم اکثر مانند ماشین یادگیري حوزه عددي هاي روش انواع از بتوانیم

شود. می آشکار نمایش نحوه این مهم نقش جا این در کنیم. استفاده اسناد و لغات روي
نمود: بیان چنین را برداري فضایی مدل اصلی مزیت هاي می توان کلی، طور به

بخشد. می بهبود را بازیابی عملکرد مدل، این در اصطالح به دهی وزن طرح .1
شرایط به که شمارد می مجاز را مستنداتی بازیابی مدل، این جزئی تطبیق استراتژي .2

هستند. نزدیک جستجو
جستجو موضوع به که تشابهی درجه طبق بر را مستندات آن، کسینوسی بندي رتبه فرمول .3

می کند. مرتب دارند،
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لغات کیف 1 .2 .2
هر و اند شده مرتب الفبایی ترتیب به که لغت و کلمه N با داریم لغتی فرهنگ کنید فرض
در برداري کلمه، هر نمایش براي حال دارد. لغت فرهنگ این در مشخص مکان یک لغت
براي که ماست لغت فرهنگ در لغت یک با متناظر آن، خانه هر که N طول با میگیریم نظر
فرهنگ این در مربوطه لغت اندیس همان بردار، خانه آن شماره کنیم می فرض کار راحتی
همه که داریم N طول به بردار یک ما لغت هر براي فرض، پیش این با . بود خواهد لغت
عدد لغت با متناظر ستون خود در بود. خواهد صفر لغت آن با متناظر خانه بجز آن هاي خانه
داد نشان بردار یک با توان می هم را سند یا متن هر رهیافت، این با شد. خواهد ذخیره یک
تعداد برابر بردار این از مربوط ستون ، است رفته کار به آن در که لغتی و کلمه هر ازاي به که
هستند لغت فرهنگ از لغاتی نمایانگر که دیگر هاي ستون تمام و بود خواهد لغت آن تکرار

. بود خواهد صفر برابر اند، نرفته کار به متن این در که
لغت هر براي که است این بیانگر که گوییم می 1 لغات کیف ، متون نمایش روش این به
که داریم عددي بردار دو ما روش این با . است شده گرفته درنظر مکانی ما، بردار یا کیف در
این سادگی وجود با کنیم. استفاده خود عددي هاي الگوریتم در دو این از توانیم می حال
باشد داشته لغت هزار صد ما لغت فرهنگ اگر مثًال است. وارد آن بر بزرگی معایب اما ، روش
سازي ذخیره فضاي به نیاز هم که کنیم ذخیره هزارتایی صد برداري باید ما متن هر ازاي به ،
از برد. می باال بسیار را آنها اجراي زمان و ها الگوریتم پیچیدگی هم و داشت خواهیم زیادي
ترتیب و است بوده مهم ما براي آنها تکرار و کلمات فقط مدل سازي نحوه این در دیگر طرف

. داشت نخواهد ما مدل در تاثیري و...) سیاسی ، علمی ، (اقتصادي متن زمینه یا کلمات

Word2Vec 2 .2 .2
و کارآمد بسیار روشی و است شده پیشنهاد 2013 سال در گوگل توسط که دیگر روشی
هدف که است Word2Vec روش است آنها پردازش و متون و لغات نمایش براي مناسب
در تواند می که است کلمات برداري نمایش قدرتمند، روش این با اولیه آشنایی بخش این از
یا مشابه متون جستجوي احساسات، سنجش مانند متن پردازش نوین کاربردهاي از بسیاري

شود. استفاده مشابه کاالي یا اخبار پیشنهاد

1Bag of words
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تمام نمایش براي ثابت و کوچک اندازه با بردار یک عصبی شبکه کمک به روش این در
این لغت هر براي 2 مدل آموزش فاز در مناسب اعداد با و شده نظرگرفته در متون و لغات
و نیست خاصی ویژگی یا کلمه نمایشگر ، ستون هر بردار این در شود. می محاسبه بردار
براي که اولیه داده مجموعه روش، این دقت افزایش براي دهد. می نمایش را عدد یک فقط
سند میلیون چندین درون که را لغت میلیارد چند حدود باید است، نیاز مورد مدل آموزش

دربرگیرد. اند، رفته کار به متن یا
بردار توان می ، خبر یا متن هر برداري نمایش براي لغت، هر با مرتبط بردارهاي ایجاد از بعد
که آورد دست به را ستون هر اعداد میانگین و یافته آن را در رفته کار به کلمات تک تک
در و باالست بسیار آموزش این سرعت بود. خواهد سند یا متن هر براي بردار یک آن نتیجه
آن آموزش الگوریتم دو از یک کدام از که این به (بسته دقیقه چند یا و ساعت چند عرض
را لغات بردارهاي و داد الگوریتم این به را ها داده از عظیمی حجم توان می کنیم) استفاده
روش دو از یکی از کلمات بردارهاي ساخت براي الگوریتم این ، مختصر طور به کرد. ایجاد
این کند. می استفاده continuous bag-of-words (CBOW) و Skip-gram
اغلب در که پنهانی الیه وجود بدون که هستند ساده عصبی شبکه یک دو هر که روش دو
تولید را نیاز مورد بردارهاي ساده، قانون چند کمک به دارد، وجود عصبی شبکه روشهاي

می کنند.
مشخص طول با بردار یک لغت هر ازاي به ابتدا ، (CBOW) پیوسته لغات کیف روش در
یا سند یک از کلمه هر ازاي به سپس شود. می تولید یک) و صفر (بین تصادفی اعداد با و
خود از غیر (به دهیم می عصبی شبکه به آنرا قبل و بعد کلمات از مشخص تعدادي متن،
از عبارتی به (یا کنیم می تولید را فعلی لغت بردار ریاضی، ساده عملیات با و فعلی) لغت
لغت بردار قبلی مقادیر با اعداد این که زنیم) می حدس آنرا لغت، یک بعد و قبل کلمات روي
بردارهاي گیرد، انجام متون تمام در لغات تمام روي بر کار این که زمانی شوند. می جایگزین
کار روش این برعکس Skip-gram روش هستند. ما مطلوب بردارهاي همان لغات نهایی
آنرا بعد و قبل لغت چند خواهد می ، شده داده لغت یک اساس بر که صورت این به کند می
رسد می باثبات وضعیت یک به نهایتا لغات، بردارهاي اعداد مداوم تغییر با و دهد تشخیص

ماست. بحث مورد بردارهاي همان که

2Training model
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هدف لغات CBOW که تفاوت این با هستند هم شبیه روش دو این الگوریتمی لحاظ از
روي از برعکس صورت به Skip-gram ولی می کند پیش بینی ورودي متن لغات روي از را
به دلخواه چرخه این کردن برعکس می کند. پیش بینی را ورودي لغات هدف، مرجوعه لغات
دارد توزیعی اطالعات همه روي بر نرمی تأثیر CBOW آماري لحاظ از ولی می رسد نظر
مفید روشی می تواند روش این درکل و متن) کل روي بر مشاهده یک به شبیه رفتاري (با
محتوا-هدف زوج هر با Skip-gram اما باشد. کوچک تر دادگان مجموعه در استفاده براي
می دهد. جواب بهتر بزرگ تر دادگان مجموعه در و می کند رفتار جدید مشاهده یک به صورت

ها ویژگی به دهی وزن پیشنهادي روش معرفی 3 .2
دسته دقت روي تأثیر گذار و متون بندي دسته در مهمی مسئله ها 3 عبارت  به وزن دهی
محققان است نبوده مؤثري چندان روش سنتی 4 TF-IDF روش که آنجا از است. بندي
چند مقایسه ي به بخش این در داده اند. ارائه عبارت ها به وزن دهی براي مختلفی هاي روش
یک شامل TF-IGM می پردازیم. 5 TF-IGM روش معرفی و مختلف وزن دهی روش
دسته در بگیرد. اندازه دقت به را عبارت یک براي کالس ها تمایز قدرت تا است آماري مدل
هر مدل این در می شوند داده نمایش برداري فضاي مدل نام به مدلی در مستندات ، بندي
از که عباراتی از بسیاري وزن شامل که می شود داده نمایش عددي برداري صورت به مستند

هستند.[1] ، کردیم استخراج متن

بندي دسته در اساسی مسئله اي مناسب روش یک با عبارات به وزن دهی چگونگی بنابراین
است این به وابسته بسیار عبارت هر وزن است. اثرگذار دقت در مستقیم طور به و است متون
برچسب که جهت این از TF-IDF دارد. ها دسته تمایز در قدرت میزان چه عبارت یک که
مؤثري چندان روش ، نمی دهد قرار بررسی مورد را آموزش داده  ي مجموعه در شده تعیین
سه داراي که دادند پیشنهاد را 7 نظارت با وزن دهی (2003) 6 سباستیانی و دیبل نیست .
IDF عامل کردن جایگزین با ترتیب به که TF-CHI,TF-IG,TF-GR : است نسخه
بدست χ2و information-gain,gain-ratio ویژگی انتخاب توابع با TF-IDF در

. آیند می
3Term
4Term Fequancy-Inverse Document Fequancy
5Term Fequancy-Inverse Gravity moment
6Debole and Sebastiani
7Supervised Term weighting (STW)
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نیستند، TF-IDF از برتر همواره نظارت با وزن دهی هاي روش که دریافتند بعد ها اگرچه
با وزن دهی مخصوصا و وزن دهی مسئله ي می رسند . نظر به آن از تر بخش نتیجه حال این با
توسط نظارت با وزن دهی از مختلفی هاي شما و گرفت قرار محققان توجه مورد بسیار نظارت
دودویی TF-IDF و TF مانند سنتی وزن دهی هاي شما  . است شده پیشنهاد آن ها
یا حضور مبناي بر که است این از تر بخش نتیجه بدهیم وزن عبارت یک به اینکه هستند
پرتکرار مستند در کلمات از بعضی که چرا بدهیم قرار 1 و 0 هاي مقدار مستند در غیابش
و صورت این در اما بدهیم بیشتري وزن پر تکرار کلمات به باید ما و هستند کمیاب بعضی و
ندارند، باالیی تفکیک قدرت اما هستند پرتکرار که هایی عبارت به است ممکن TF روش با
یعنی نهایت در که می کنیم استفاده IDF فاکتور از نقص این رفع براي که بدهیم زیادي وزن

میدهیم. تخصیص بیشتري وزن پایین DF و باال TF با عبارتی به TF-IDF روش با

: (2002 است(سباستیانی زیر صورت به TF-IDF روش با tk عبارت وزن ي محاسبه فرمول

w(tk) = tfk.log(
N

dfk
) (1 .2)

w(tk) = tfk.log(
N

dfk
+ 1) (2 .2)

w(tk) = tfk.log(
N

dfk
) + 1 (3 .2)

شامل که مستنداتی تعداد یعنی ، dfk و مستند در tk عبارت تکرار تعداد یعنی ، tfk که
با ماشین یادگیري روش یک متون بندي دسته که دانیم می خوبی به . هستند tk عبارت
نیاز بند دسته یا مدل آموزش براي مشخص دسته ي با متون از اي مجموعه به که است نظارت
داده ي مستندات برچسب به مربوط اطالعات از عبارات به دهی وزن در TF-IDF اما . دارد
دهنده ي بازتاب کامل طور به عبارت یک شده محاسبه وزن بنابراین نمی کند استفاده آموزش
شدند پیشنهاد نظارت با دهی وزن هاي روش پس . نیست متون بندي دسته در آن اهمیت
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می بدست ویژگی انتخاب هاي تابع از یکی با وزن دهی عمومی فاکتور جایگزینی با اغلب که
عنوان به کردند پیشنهاد را شده اصالح نظارت با وزن دهی هاي شما محققان ها بعد آیند .
روش چنین هم و (2009) همکارانش و 9 لن توسط که 8 TF-RF روش به میتوان مثال
روش . کرد اشاره شدند، پیشنهاد (2009) همکارانش و 11 لیو توسط که 10 TF-Prob
وزن محاسبه ي در منفی و مثبت کالس هاي نمونه تعداد و مستندات توزیع از TF-RF

است: زیر صورت به آن فرمول و میکند. استفاده عبارات

wtk = tftk.log(2 +
a

max(1, b)
) (4 .2)

که مستنداتی تعداد b و هستند tk عبارت شامل که مثبت کالس در مستندات تعداد a
TF-Prob وزن دهی روش فرمول و می دهد. نشان را هستند tk ترم شامل منفی کالس در

: است زیر شکل به هم

wtk = tftk.log(1 +
a

b
.
a

c
) (5 .2)

نیستند. tk عبارت شامل که مثبت کالس در مستندات تعداد c
مطالعه ي براي . دارند وجود نیز 12 ICF پایه ي بر وزن دهی شما هاي از دیگري ي دسته
وزن دهی روش TF-IGM . کنید رجوع فالن ي مقاله به توانید می ها شما این جامع و دقیق
این در می گیرد. قرار معنایی وزن دهی شما هاي گروه در که است پروژه این در شده استفاده
یک با عبارت آن معنایی شباهت براساس دهیم می تخصیص عبارت هر به که وزنی ، روش

می شود. بیان واژه کلید سري یک با دسته هر و است خاص دسته

8Term Fequancy-Relevance Fequancy
9Lan

10Term Fequancy-Probablity
11Liu
12Inverse Class Frequancy
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عبارت هر وزن . است عبارت هر براي دسته تمایز قدرت گیري اندازه  براي مدلی IGM
طور به تمایز قدرت این تشخیص براي است مرتبط بسیار عبارت آن دسته تمایز قدرت با

. کرد توجه ها دسته در عبارت آن توزیع ي نحوه به میتوان ابتدایی
دارد کمتري تمایز قدرت باشد تر یکنواخت ها دسته در عبارت یک توزیع هرچه کلی طور به
بیشتري تمایز قدرت می آید ها کالس از کمی تعداد یا خاصی کالس در تنها که عبارتی اما .

داد. تخصیص بیشتري وزن باید عباراتی چنین به و دارد
هم بیشتري تفکیک قدرت باشد داشته کالسی بین توزیع روي بیشتري تمرکز عبارت یک اگر
آن غیریکنواختی یا کالسی بین توزیع تمرکز با مطابق را عبارت یک میتوان بنابراین . دارد
کالسی بین توزیع تمرکز سطح یا غیریکنواختی گیري اندازه براي IGM از کرد. وزن دهی
محاسبه براي میکنیم. استفاده ، است عبارت آن دسته تفکیک قدرت گر بیان که عبارت، یک
صورت به را مختلف هاي دسته در فرکانس هایش ابتدا tk ترم کالسی بین توزیع تمرکز ي

: کنیم می مرتب نزولی
از بعد ام r دسته در tk فرکانس fkr (r=1,2,…,m) که fk1 ≥ fk2 ≥ …≥ fkm
عبارت یک وقوع که هایی دسته تعداد چه هر دسته هاست . تعداد m و است کردن مرتب
خصوص است .به نزدیک تر چپ سمت سر به 13 گرانی مرکز باشد کمتر متمرکز آن ها در
است. r=1 مکان در گرانی مرکز می افتد، اتفاق دسته یک در تنها عبارت یک که زمانی
گرانی مرکز باشد fk1=fk2=· · ·=fkm یعنی باشد یکنواخت دسته اي بین توزیع اگر و
بین توزیع تمرکز بیانگر گرانی مرکز مکانی موقعیت بنابراین می گیرد. قرار m/2 مکان در
بین توزیع تمرکز هرچه داده مجموعه در عبارت یک وقوع فرکانس کل براي است. دسته اي
اندازه براي IGM شد. خواهد کمتر مبدأ از گرانی مرکز ي فاصله باشد بیشتر اي دسته

: می شود تعریف زیر صورت به و است شده پیشنهاد کالسی بین توزیع تمرکز گیري

igm(tk) =
fk1∑m

r=1 fkr.r
(6 .2)

13Gravity Center
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: نوشت هم زیر صورت به میتوان (2. 4)را فرمول

igm(tk) =
1∑m

r=1
fkr

max(fki)
.r

(7 .2)

: است زیر صورت به IGM شده ي نرمال فرم و

nigm(tk) =
(1 +m).m.igm(tk)− 2

(1 +m).m− 2
(8 .2)

حداقل باشد یکنواخت توزیع که زمانی و است 1 تا 2
((1+m).m) از IGM مقدار بازه ي

جاي به حال است. حداکثر آنگاه باشد fk2=· · ·=fkm=0 و fk1>0 که وقتی و است
به صورت IGM پایه بر جدید عمومی فاکتور یک عبارات به وزن دهی در سنتی IDF فاکتور

: می شود تعریف زیر

wg(tk) = 1 + λ.igm(tk) (9 .2)

TF-IGM عبارت به دهی وزن شماي دو است. 9 .0 تا 5 .0 بین تنظیم قابل ضریب یک λ
: شوند می تعریف زیر هاي فرمول با RTF-IGM و

w(tk, d) = tfkd.(1 + λ.
fk1∑m

r=1 fkr.r
) (10 .2)
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w(tk, d) =
√

tfkd.(1 + λ.
fk1∑m

r=1 fkr.r
) (11 .2)

عبارات به وزن دهی هاي روش سایر با پیشنهادي روش مقایسه ي 4 .2
اند، نوشته TF-IGM وزن دهی روش به راجع همکارانش و 15 چن کوین که 14 مقاله اي در
هاي دسته بند از استفاده با کالسه چند بندي دسته در مختلف وزن دهی شماي هشت عملکرد
و Reuters-21578 و 20 Newsgroups داده  ي مجموعه سه روي kNN و SVM
Micro-averaged f1 و Macro-averaged f1 ارزیابی معیار هاي با TanCorp
TF- وزن دهی شماي دو که می دهد نشان ها ارزیابی نتایج و است گرفته قرار بررسی مورد
(TF,TF-IDF,TF- دیگر شما هاي به نسبت بهتري عملکرد RTF-IGM و IGM

. دارند چند کالسه دسته بندي در ، CHI,TF-Prob,TF-RF)
TF-RF که است شده ثابت و است وزن دهی شماي ترین معروف TF-IDF که این با
ها آن دوي هر از پیشنهادي شماهاي دارد دیگر شماهاي از بسیاري به نسبت بهتري کارایی

میکنند. عمل بهتر هم
20 Newsgroups داده ي مجموعه روي آزمایشات نتایج مقاله درهمین مثال عنوان به
داده نشان 2 .2 و 1 .2 هاي شکل در kNN(k=20) و خطی SVM هاي بند دسته با
نشان عمودي محور و است دهی وزن شماي یک بیانگر ها شکل در منحنی هر است . شده
Micro-averaged f1 و Macro-averaged f1 ارزیابی هاي معیار مقدار دهنده ي
در که است واضح است. متناظر هاي واژه تعداد بیانگر افقی محور و متون دسته بندي در
TF- و RTF-IGM کارایی داده مجموعه این روي SVM از استفاده با بندي دسته
و TF-RF . است بهتر شده داده نشان شماهاي سایر از ها ویژگی از تعداد هر در IGM
ضعیف تري عملکرد TF و هستند TF-IDF از بهتر کمی بسیار مقدار به TF-ICSDF
با مقایسه در پایینی بسیار عملکرد TF-Prob و TF-CHI و دارد TF-IDF به نسبت

دارند. بقیه

14Turning from TF-IDF to TF-IGM for term weighting in text classification
15Kewen Chen
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شده داده نشان 2 .2 شکل در که همانطور kNN(k=20) از استفاده با بندي دسته در
SVM بند دسته از استفاده حالت در تفاوتشان از بیشتر ها شما میان کارایی تفاوت است
شماها دیگر به نسبت TF-IGM و RTF-IGM کارایی ویژگی تعداد هر براي . است
و TF اما دارند. TF-IDF از بهتري عملکرد TF-ICSDF و TF-RF دارد برتري

کنند  .     [1] می عمل TF-IDF از ضعیف             تر کمی مقدار TF-Prob و TF-CHI

داده ي  مجموعه روي SVM دسته بند با مختلف وزن دهی شماي هشت کارایی 2. 1: مقایسه ي شکل
20Newsgroups

داده ي  مجموعه روي kNN(k=20) دسته بند با مختلف وزن دهی شماي هشت کارایی مقایسه ي :2 .2 شکل
20Newsgroups
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3 فصل
مدل تفسیر و ارزیابی هاي روش

ارزیابی معیار هاي 1 .3
متـون از اسـتفاده بـا بایـد بندي دسته الگوریتم هاي سازي پیاده از پس مرحله آخرین در
قبل می   آوریم. بدست را پیشنهادي مدل F ارزیابی معیار بازخوانی، دقت، صحت، آزمایشی،
جدول به ابتدا است. زیر نیازهاي پیش معرفی به نیاز بندي دسته دقت سنجش روابط بیان از

: کنید توجه 1 .3
می شوند. شناسایی مثبت دسته عنوان به غلط به که ها داده از تعدادي : FP

می شوند. شناسایی مثبت دسته عنوان به درست به که ها داده از تعدادي : TP
می شوند. شناسایی منفی دسته عنوان به غلط به که ها داده از تعدادي : FN

می شوند. شناسایی منفی دسته عنوان به درست به که ها داده از تعدادي : TN
دسته ارزیابی هاي معیار

Recall =
TP

FN + TP
(1 .3)

Precision =
TP

FP + TP
(2 .3)

Fmeasure =
2.Recall.Precision

Recall + Precision
(3 .3)
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منفی دسته مثبت دسته

FP TP مثبت دسته
TN FN منفی دسته

دسته اي دو دسته بندي مسئله ي براي درهم ریختگی ماتریس :1 .3 جدول

(4 .3)
micro−averagedF1 =

2 ∗
∑C

i=1 |TPci|
2 ∗

∑C
i=1 |TPci|+

∑C
i=1 |FNci|+

∑C
i=1 |FPci|

macro− averagedF1 =
1

C

C∑
i=1

F1ci (5 .3)

accuracy =
TP + TN

TN + TP + FN + FP
(6 .3)

Error =
FP + FN

TN + TP + FN + FP
(7 .3)

ارزیابی روش هاي 2 .3
Holdout روش 1 .2 .3

می شود. تقسیم آزمایشی و آموزشی داده هاي نام با بخش دو به داده مجموعه روش این در
ارزیابی آزمایشی داده ي وسیله به و شده ساخته آموزشی داده ي توسط بندي دسته مدل
سادگی روش این حسن و دارد بستگی تحلیل گر تشخیص به تقسیم نسبت چگونگی می شود.
استفاده آزمایش براي که داده اي محموعه که است آن روش این ایراد اولین . باالست سرعت و
بستگی مدل که است این ایراد دومین ندارد. آزمایش مرحله ي در حضور براي شانسی می شود
دقت شود گرفته نظر در بزرگ آموزشی داده ي مجموعه اگر دارد داده تقسیم چگونگی به

بود. خواهد اعتماد قابل غیر آموزشی داده ي مجموعه شدن کوچک دلیل به نهایی

23



Random Subsampling روش 2 .2 .3
روش کنیم گیري میانگین حاصل نتایج از و کنیم اجرا بار چندین را Holdout روش اگر
بر کنترلی هیچ آن در که است این روش این عیب مهمترین برگزیده ایم را تري اعتماد قابل
قرار استفاده مورد آزمایشی یا آموزشی نمونه ي عنوان به رکورد یک که دفعاتی تعداد روي
یادگیري براي رکورد ها سایر از بیش است ممکن رکورد ها بعضی یعنی ندارد وجود می گیرد

بروند. کار به ارزیابی یا

Cross Validation روش 3 .2 .3
به قسمت k-1 از می شوند. تقسیم مساوي قسمت k به داده ها مجموعه کل روش این در
یک با و می شود ساخته مدل آن براساس و می شود استفاده آموزشی داده هاي مجموعه عنوان
تکرارخواهد مرتبه k تعداد به مزبور فرآیند می شود. انجام ارزیابی عملیات مانده باقی قسمت
هر در و شده استفاده ارزیابی براي یک بار تنها قسمت k از کدام هر از که گونه هاي به شد،
نهایی دقت ارزیابی روش این در می شود. محاسبه شده، ساخته مدل براي دقت یک مرتبه

. بود خواهد شده محاسبه دقت k میانگین با برابر بند دسته

Bootstrap روش 4 .2 .3
بدون آموزشی محموعه ي انتخاب که است آن بر فرض شد گفته کنون تا که روش هایی در
براي می تواند هم مجددا رکورد هر که می کنیم فرض حال است. گرفته صورت جایگذاري
استفاده مورد ارزیابی براي نشده انتخاب رکورد ها ي سپس گیرد. قرار استفاده مورد یادگیري
مجموعه در رکورد هر انتخاب احتمال می شود تکرار b تعداد به عملیات این می گیرند. قرار
شود انتخاب بزرگ کافی اندازه به N اگر است. 1 − (1 − 1

N )N : با برابر اولیه داده ي
0 .632 معادل Bootstrap هر دلیل همین به شد. خواهد 0 .632 رابطه این حاصل ،

شد. خواهد اولیه داده ي مجموعه
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4 فصل
گیري نتیجه و سازي پیاده

داده از ویژگی استخراج و سازي آماده 1 .4
کلمات هم چنین نمودیم اعمال داده مجموعه روي را پردازش پیش عملیات ابتدا بخش این در
حذف داده مجموعه از بودیم، کرده ذخیره متنی فایل یک در که را 1 بی معنی و معنی کم
. بود متناظر کالس برچسب فایل هر نام ساختیم، متنی فایل کالس ها تعداد به نمودیم.
برچسب که داده مجموعه سوال هاي تمام از شده استخراج ویژگی هاي فایل هر در سپس
استخراج ویژگی هاي همه  شد. داده قرار تکرار گرفتن نظر در با بود، فایل همان نام آن ها
ویژگی داشتن بردار ساخت براي که آن جایی از گرفتند. قرار Featurs نام به فایلی در شده
عنوان تحت جدیدي فایل فایل ،  این تکراري ویژگی هاي حذف با است بیهوده اي کار تکراري

ساختیم. Selected featurs

ویژگی بردار تولید 2 .4
داده مجموعه سواالت تعداد به کنیم استفاده آن از بندي دسته براي است قرار که ماتریسی
حضور عدم یا حضور به تنها اگر . دارد ستون شده انتخاب ویژگی هاي تعداد به و سطر
سوال در شده انتخاب ویژگی اگر آنگاه می کردیم توجه سوال هر در شده انتخاب ویژگی هاي
یک را متناظر عنصر بود، نشده ظاهر اگر و صفر را ماتریس در متناظر عنصر بود شده ظاهر

می دادیم. قرار
1Stop words
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TF-IDF روش با وزن دهی 3 .4
نظر در را سوال در ویژگی تکرار زیرا نیست مناسبی روش روش ،  این که است واضح پر
را مشکل این تا می کنیم استفاده TF-IDF وزن دهی روش از این جا در ما . نمی گیرد
df ابتدا می کنید مشاهده 1 .4 شکل در طور همان بخشیم. بهبود را دقت و کرده برطرف
و است شده محاسبه tf آموزشی داده مجموعه از واژه هر ازاي به سپس است شده محاسبه

است. شده تولید واژه هر وزن TF-IDF فرمول طبق

TF-IDF روش به وزن دهی براي پایتون 4. 1: کد شکل
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آزمایشی داده براي 0 .3 و آموزشی داده براي 0 .7 نسبت با را داده مجموعه مرحله این در
SVM و kNN هاي بند دسته به را شده آماده ماتریس آن از پس و می کنیم تقسیم
مشاهده 3 .4 و 2 .4 شکل هاي در را دسته بند ي ها این براي استفاده مورد پایتون کد می دهیم.

است. درصد 79 .3 ، SVM دسته بند با ، درصد 82 .2 ، kNN دسته بند با دقت می کنید.

kNN دسته بند براي پایتون 4. 2: کد شکل

دسته بندي براي RapidMiner از استفاده 4 .4
4 .4 شکل در را آن که کردیم تولید را ریختگی هم در ماتریس رپیدماینر افزار نرم با ادامه در
ماتریس این در شدیم . آشنا مدل ارزیابی معیارهاي با 3 فصل در می کنید. مشاهده 5 .4 و
همان  . است شده داده نمایش دسته ها از کدام هر براي Recall و Precision معیار هاي
مقدار دسته ها سایر به نسبت DESC دسته ي براي معیار دو این می شود مشاهده که طور
این روي شده ساخته مدل که معناست این به این و داده اند اختصاص خود به را بیشتري
بیشتري درصد که است این بیانگر Precision معیار بودن باال دارد. بهتري عملکرد دسته
این به متعلق واقعا است شده بینی پیش DESC آن ها کالس مدل توسط که هایی سوال از
متعلق واقعا که سوال هایی میان از یعنی Recall معیار بودن باال هم چنین . هستند کالس

شده اند . بینی پیش  درستی به زیادي شان تعداد هستند، DESC کالس به
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SVM دسته بند براي پایتون 4. 3: کد شکل

kNN دسته بند و آموزشی داده ریختگی هم در 4. 4: ماتریس شکل
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kNN دسته بند و آزمایشی داده ریختگی هم در 4. 5: ماتریس شکل
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Abstract

With the rapid growth of textual content on the Internet, au-
tomatic text categorization is a comparatively more effective
solution in information organization and knowledge manage-
ment.The necessity of the existence of Question Answering
(QA) systems becomes evident by considering the fact that
the enormous amount of unstructured data created by humans
nowadays, results in ineffectiveness of search engines to provide
the exact solution for a given question. Question classification
plays an important role in question answering. Features are the
key to obtain an accurate question classifier. Question classi-
fier is a system that assigns a label to each question. Feature
selection, one of the basic phases in statistical-based text cat-
egorization, crucially depends on the term weighting methods
In order to improve the performance of text categorization.
Term weighting is a basic problem in text classification and di-
rectly affects the classification accuracy. Since the traditional
TF-IDF (term frequency and inverse document frequency) is
not fully effective for text classification, various alternatives
have been proposed by researchers and here in this report we
use the TF-IGM term weighting method in Persian question
classification.
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