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An Overview of Automatic Text Classification 

 

Abstract 
Nowadays, various online resources are growing and disseminating rapidly. 
In order to organize these resources, attempts have been made to use automatic 

classification, which often uses statistical algorithms and machine learning. 

Recently, attention has been drawn to the use of library classifications. The 

main challenge here is that classification is an abstract, thought-provoking 
process, and machine techniques and artificial intelligence have not yet been 

able to completely replace the human mind. In this paper, we provide an 

overview of the importance of automatic classification, machine learning, and 
practical algorithms and techniques of clustering and classification like K-

nearest neighbor, Bayesian models, artificial neural networks, deep learning, 

and hybrid classifications. Also, the steps of automatic classification of web 

pages and the techniques used in each step were mentioned. Achieving a 
clearer understanding of automatic classification will enable LIS experts to 

communicate with experts in the field of artificial intelligence and computers. 

This could pave the way for interdisciplinary research. 

Keywords: Automatic Text Classification,  Classification,  Library 

Classification, Machine Learning, Web Page Classification.  
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 کار متن د خو ی بندبر رده  ی مرور

  چکیده 

منابع با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و انتشار هستند و در این میان سهم منابع دیجیتال و وبی بسیار مشهود  

تالش  منابع،  این  سازماندهی  منظور  به  برای  است.  غالباًرده هایی  که  گرفته  صورت  خودکار  از    بندی 

های  بندیکنند. همچنین در برخی منابع، استفاده از رده های آماری و یادگیری ماشینی استفاده می الگوریتم 

نیز توصیه شده است. اصلیکتابخانه  رده ای  است که  آن  دارد  زمینه وجود  این  در  چالشی که  بندی،  ترین 

اند به طور کامل  ماشینی و هوش مصنوعی هنوز نتوانسته   هایروش د تفکر است و  فرآیندی انتزاعی و نیازمن

بندی خودکار به مفاهیم یادگیری ماشینی و  جایگزین ذهن انسان شوند. در این مقاله ضمن بیان اهمیت رده 

های ، شبکه نزدیکترین همسایه، مدل بیز   -بندی مانند کابندی و رده های پرکاربرد در خوشه و الگوریتم   هاروش 

بندی خودکار  های ترکیبی پرداخته شد. همچنین مراحل رده بندیعصبی مصنوعی، یادگیری عمیق، و طبقه 

تری از  مورد استفاده در هر مرحله مورد اشاره قرار گرفت. رسیدن به درک روشن  هایروش صفحات وب و 

ی و کامپیوتر را فراهم آورده و  زبانی با متخصصان حوزه هوش مصنوع بندی خودکار، امکان هم موضوع رده 

 ای خواهد بود.   رشته های میانساز پژوهش زمینه 
 

ردهرده  :هاکلیدواژه ای،  کتابخانه   بندیرده  وب،  صفحات  بندیرده  متن،  خودکار  بندیبندی، 
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  مقدمه
از   انبوهی  با  به سبب رشد منابع اطالعاتی در محیط وب،  و منابع روبه امروزه  رو اطالعات 

در   اما  دارند،  مطلوبی  عملکرد  اطالعات  بازیابی  در  کاوش  موتورهای  اگرچه  هستیم. 

تواند توجه به این امر می  (.(Choi & Yao, 2005  هایی مواجه هستندسازماندهی با محدودیت

جو  ونتایج جستجویی موثر یاری نماید؛ زیرا کاربران با محدود کردن  وکاربران را در جست 

 دهند.فقط چند نتیجه اول را موردتوجه قرار می  رو هستند که معموالًنیز با انبوهی از نتایج روبه 

این، بازیابی م بر  تنهاؤعالوه   کاوش   موتورهای  طریق  از  ایکلیدواژه  جویوجست   با  ثر 

از راه   .نیست  پذیرامکان بندی صفحات وب است. صفحات  رده  ،این مشکل  هایحلیکی 

جو و همچنین قالبی نیمه ساختاریافته در ووب به وسیله پیوندشان با دیگر اسناد و نتایج جست

در این موارد، استفاده از یک    (.(Lassri et al, 2019  شوندفرمت اچ تی ام ال شناخته می

بهبود بازیابی کمک کند و کاربران تواند به  های استاندارد میبندی موضوعی مطابق طرحرده

جو و مرور در آن است که  ورا به سمت مرور موضوعی منابع هدایت نماید. تفاوت جست

پردازد. اما در مواقعی  میجو  وجست زمانی که کاربر آدرس مشخصی دارد از طریق آن به  

پردازد. بع میکه کاربر تعریف مشخصی از نیاز خود ندارد، در بین منابع موضوعی به مرور منا

امری دشوار و هزینه به صورت روزافزون  تولید منابع  به حجم  امر با توجه  این  انجام  بر اما 

از طرح رده  استفاده  اسناد  است. در چنین شرایطی  برای اختصاص خودکار  بندی خودکار 

 ایفا نماید. را تواند نقش مفیدی های از پیش تعیین شده میمتنی به گروه

به این دلیل   ، بندی منابع دیجیتال  امری حیاتی استت این است که رده نکته حائز اهمی

. از  استها  که به علت نبود نسخه فیزیکی، گم شدن منابع دیجیتال به معنای از بین رفتن آن

فراهم وجود رده  ،رواین با  امکان مشاهده موضوعات در سلسبندی سلسله مراتبی  ه  لآوردن 

  بخشد یکدیگر بازیابی اطالعات و مدارک را تسهیل و سرعت میمراتب خود و در کنار  

با این حال صفحات وب بسیار متنوع هستند به نحوی که شاید هیچ   (.1386پور،  )اسماعیل

  Choiبندی نتواند امید داشته باشد که تمام موضوعات را با جزئیات پوشش دهدنظام رده

& Yao, 2005).)   العات و همچنین به سبب رشد روزافزون  از طرفی به سبب حجم زیاد اط
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بندی ها به سمت استفاده از ردهبر بودن آن، پژوهشگیر بودن این فعالیت و هزینهمنابع و وقت 

یادگیری  هوش مصنوعی،  هایروش خودکار سوق پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که  

 ین ذهن انسان شود.بندی خودکار، هنوز به طور کامل نتوانسته جایگزماشینی و رده

پروژه مدتی،  برای  وجود،  این  هدف با  با  وبی  راهنماهای  ساخت  برای  مختلفی  های 

این  .  وب اجرا شد  جویوجست  موتورهای  برای  جایگزینی  عنوان   اطالعات و به  یابیمکان

 با   دادند تا کاربر بتواندقرار می  موضوعی  مراتب  سلسله  یک  در  را  وب  راهنماها، صفحات

 جویوجست   در  سادگی  علیرغم .  کند   پیدا  را  نیاز خودمورد  اطالعات  مراتبی،  سلسله  مرور

ها با توجه به تولید روزافزون  روزرسانی آنو به   نگهداری  مطالب توسط راهنماها، ویرایش،

وبی اطالعات  و  است  منابع  دشوار    فهرست   عنوان  به  وب   صفحات  اختصاص  زیرا  ؛ امری 

راهنماهای    (.(Stamou et al, 2006  است   انسانی  ویراستاران  نیازمند وجود  منحصراً  راهنما

اند. ها بود که اکنون متوقف شدههایی از این پروژهنمونه  1گوگل و یاهو و همچنین دیموز 

اگر عنصر انسانی حذف شود و  این امر به صورت خودکار انجام پذیرد، امکان تعلق گرفتن 

  ، ای اشتباه وجود دارد. اگر هم به صورت دستی انجام شوداشتباه یک سند یا صفحه به دسته

زمان بسیار  حالت  بهترین  هزینهدر  و  ناهمببر  یا  و  سلیقه  بحث  آن  از  غیر  و  است   خوانیر 

  های تعیین شده برای هر دسته وجود دارد.جوی کاربر با کلیدواژهوکلیدواژه مورد جست

بندی خودکار به ویژه برای منابع های رده شود که پروژهطور کلی چنین برداشت میبه

اند. اما در و یا متوقف شده  شکست خورده   رو بوده و بعضاًوبی، در عمل با مشکالتی روبه

بندی  شود که آیا باید این موضوع را پذیرفت و از امر ردهاین میان این پرسش مطرح می

های سازی روشو بهینه   هاروشهای صورت گرفته در ارائه  منابع وب دست کشید؟ تالش

ثر ؤم  بندی خودکار، رشد روزافزون منابع در محیط وب و نیازی که برای سازماندهیرده

شود، نشان از پاسخ اطالعات توسط کاربران ایجاد میثر  ؤممنابع جهت دستیابی و بازیابی  

تر منفی به این پرسش است. رسالت مهم جامعه کتابداری و علم اطالعات و به صورت خاص

حوزه مدیریت اطالعات و دانش، توجه به نیازهای کاربران است تا در مدیریت اطالعات،  

 

1. DMOZ 
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شود که در مناسب را در زمان مناسب در اختیار کاربر مناسب قرار دهند. مشاهده میمنابع  

اخیرسال صاحب   ،های  رده توجه  متخصصان  و  رده نظران  جایگاه  به  های  بندیبندی 

بندی خودکار جلب شده، اگر چه در  ها در کاربردشان برای ردهای و اهمیت آنکتابخانه

   عات این چنینی پرداخته شده است. میان منابع فارسی کمتر به موضو

بندی خودکار متن و  در مقاله خود به بررسی یادگیری ماشینی در رده 1( 1999) سباستینی

رده  ساختار  اسناد،  ارائه  شامل  مشکل  ردهسه  ارزیابی  و  است.  بندی  پرداخته  بندی 

ودکار به بندی خبا بررسی مباحث نظری در حوزه رده  2( 2005)   ایکونوماکیس و همکاران

  پور یادگیری ماشینی پرداختند. اسماعیل  هایروشبندی متن با استفاده از  بررسی روند رده

های آن داشت و  بندی خودکار، رویکردها و چالش در نوشته خود مروری بر رده   (1386)

اشاره پروژههمچنین  به  و  ای  انجام شده، روندها  استفاده در رده های  روش های  بندی مورد 

 خودکار کرده است.  

ها بندی خودکار منابع آرشیوی در کتابخانهرویکردی بر رده  3( 2011)  جورابچی و مهدی

ای استاندارد یعنی دهدهی دیویی  بندی کتابخانهدیجیتال بر مبنای یک طرح رده  و مخازن

به شرح    4( 2011)  داالل و زاوری  .پرداختند  آن  یابیارز  به  CiteSeer  زارائه دادند و با استفاده ا

هایی برای مسائل  حلبندی خودکار متن پرداختند و همچنین راههای عمومی در ردهاستراتژی

بدون ساختار، مدیریت ویژگیعمده   به متن  پرداختن  انتخاب  این حوزه یعنی  و  های زیاد 

( 2019)  بندی ارائه دادند. السری، بنالهمار و تراگهاروش یادگیری مناسب مطابق با طرح رده 
های یادگیری ماشینی با  بندی صفحات وب و مروری بر الگوریتمهای ردهبه بیان ویژگی  5

 ت وب پرداختند.  بندی صفحاهدف رده

در مقاله خود با هدف ارائه یک دید از روندها و   6(  2020)ماو، باالکریشنان، رانا و راوانا

پژوهش شکاف رده های  به  مربوط  تحلیل های  الگوهای  و  ساختار  از  استفاده  با  متن  بندی 

 

1. Sebastiani, F 
2. Ikonomakis, M., Kotsiantis, S., & Tampakas, V 

3.  Joorabchi, A., & Mahdi, A. E 

4. Dalal, M. K., & Zaveri, M. A 

5. Lassri, S, Benlahmar, H, Tragha, A  

6. Maw, M., Balakrishnan, V., Rana, O., & Ravana, S. D 
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ها با  های حل مشکالت در این حوزه پرداختند. آنها به بررسی مشکالت و روشپژوهش

( همکاران  و  پیترسن  رهنمودهای  از  نظام2007استفاده  مطالعه  به  پنج   96مند  (  از  پژوهش 

 های پژوهشمشکل اصلی در    9پرداختند و    2017تا    2006پایگاه داده الکترونیکی از سال  

بندی متن را طی حوزه رده  هایپژوهشاین حوزه را شناسایی کردند. ایشان همچنین، تکامل  

 ی قرار دادند. سال مورد بررس 12

های مختلف چه به صورت مروری ها نمایانگر آن است که در پژوهشبندی پیشینهجمع

به موضوع رده پژوهشی،  یا  و  و  از جنبه  هایروش بندی خودکار  پرداخته آن  های مختلف 

شده است. با این حال این موضوع در بین منابع داخلی، به میزان کافی مورد اشاره قرار نگرفته  

بندی خودکار، شود ضمن مرور موضوع ردهدر این نوشتار تالش می  ،از این جهتاست.  

از   تریکید بر صفحات وب بیان شوند تا درک روشنأبندی با تهای خودکار ردهانواع روش 

 شناسی حاصل شود.  بندی خودکار در میان متخصصان علم اطالعات و دانشهای ردهروش

 ای بندی کتابخانههای ردهو طرح 1بندی خودکار متن رده

ثر ؤها و مخازن دیجیتالی در جوامع دانشگاهی به منظور تسهیل انتشار مبا گسترش کتابخانه

ها برای به صورت الکترونیک، استفاده از فرادادههای مختلف و دادهای علمی در قالببرون

بدون ساختار میمنابع داده به توصیف، مکانای  به  تواند  بازیابی و دسترسی کارآمد  یابی، 

کاوی و فرآیندهای کشف دانش با هدف شناسایی منابع دیجیتال بیانجامد. استفاده از داده

و تاکسونومیبندیمحتواها طبق رده استاندارد  امری  در کتابخانه   های  ها و محیط دیجیتال 

می  نظر  به  رشد.  )(Joorabchi & Mahdi, 2011 رسدضروری   متون  چشمگیر  همچنین 

محیط  دیجیتال بر  را  محققان  وب،   در  تمرکز  سمت  دسته فعالیت  به  چون  بندی، هایی 

داده  سوق    خاص  هایکالس  و در   دستی و خودکار صورت  به  هامتن  بندیرده  و  بندیخوشه 

 .است

  ساختار بدون  متن  قالب  و   طبیعی  هایزبان  پیچیدگی  هایی نظیرچالش اما این موضوع با 

بر بودن  بر و هزینهبه دلیل زمان  متنی  سند  میلیاردها  روی  بر  دستی  بندیروبه رو است و رده 

 

1. Automatic Text Classification (ATC)   
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و    زمان  از   متن  خودکار  بندیرده   . ((Maw et al, 2020  است  غیرممکن   اسناد ایجاد منابع 

  زیادی   بسیار  مقادیر  دلیل  به  امروزه  و  بوده  تحقیقاتی  و  کاربردی  مهم،  امری  همیشه  دیجیتال

بندی در عمل همچنین رده  .((Ikonomakis et al, 2005 است ضرورت یک متنی، اسناد از

 .  )Dalal & Zaveri, 2011) :زیر استها به قرار هایی مواجه است. این چالش با چالش

 های قالب  در  پژوهشی  علمی  مقاالت  مانند  اسناد  از  برخی  .ساختار  بدون  متون  بندیرده

  به  اسناد  بیشتر  اما.  کندمی  آسان   را  هاآن  بندیرده   که  شوندمی  نوشته  ایشده  تعیین  پیش  از

  یا   وجود  مانند  هاییویژگی  براساس  باید  بندیرده  لذا  شوند،می  نوشته  ساختار  بدون  روشی

 .  شود انجام هاآن  وقوع  دفعات تعداد و کلیدی کلمات نبود

مفیدویژگی  انتخاب  .ویژگی  زیادی  تعداد  مدیریت  هایروش   از  استفاده  با  های 

 استخراج یا شده مشخص کلیدی کلمات ساده،   کلمات شامل معنایی و آماری پردازشپیش

 . هستند هافراداده یا کاربر توسط شده

 مفید   بندیرده  در  فراداده  به  مربوط  اطالعات  بندی.رده  برای  مفید  هایفراداده  بازیابی

  با   غیره  و  نویسنده  نام   سند،  عنوان  ها، مکان  و  افراد  نام   نظیر  اسامی  کلیدی،  کلمات .  است

 کننده است.بندی کمکشوند که این امر در ردهبیان می هافراداده از استفاده

مختلفی وجود    هایروشبندی،  سازی و ردهبرای مدل  .مناسب  روش  انتخاب:  سازی مدل

 ضرورت دارد.  روشترین ها و انتخاب مناسب دارد که آشنایی با آن 

بندی خودکار  با پیشرفت حوزه یادگیری ماشینی، این حوزه با حوزه رده  90از اوایل دهه  

های دستی تابعی ایجاد بندیهای این حوزه با استفاده از رده درواقع الگوریتممتون مرتبط شد.  

شود. با این حال بینی رده اسنادی که فاقد برچسب هستند، استفاده میکنند که برای پیشمی

کند، دقت  ها افزایش پیدا میکه تعداد طرحمذکور خالی از اشکال نیست و زمانی  سیستم

های توزیع  های عمیق و باال، یابد. بعضی از این مشکالت نظیر سلسه مراتبها کاهش می آن

های اخیر به سمت توسعه  درنتیجه تالش .هستندهای پراکنده و داده 1کج و به اصطالح چوله

  & Joorabchiهای یادگیری ماشینی جهت یافته است آمار و احتماالت مبتنی بر الگوریتم

Mahdi, 2011))  . 

 

1. skewed data distribution 
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کنگره، درخصوص منابع  ای نظیر دیویی و  های کتابخانهتوجه متخصصان به جایگاه طرح

پروژه این زمینه  نیز کاربرد یافت و در  نظیر  وب   Noradic WAIS/ Worldهای مختلفی 

Wide Web   بندی دهدهی جهانی،  با استفاده از ردهGERHARD   بندی  با استفاده از رده

جهانی،   رده   DESIREدهدهی  و  مهندسی  اصطالحنامه  از  استفاده  جهانی  با  دهدهی  بندی 

توسط   1998دانست که در سال    1توان پروژه اسکورپیون ها را میترین آنند. مهمانجام شد

او سی ال سی آغاز شد. در این پروژه ابتدا از نسخه الکترونیکی دیویی استفاده شد و در  

رده جدید،  شدپروژه  استفاده  کنگره  کتابخانه  از  (.  1386پور،  )اسماعیل  بندی  اسکورپیون 

مرتبطخوشه روش   یافتن  برای  فراوانی  بر  مبتنی  ردهبندی  برای  اسناد  استفاده  ترین  بندی 

 هایی نظیر روش  برای تورق بهتر در منابع اینترنت،. ( (Joorabchi & Mahdi, 2011 کندمی

  در   را  هاویژگی  این.  وجود دارد  استناد  بر  مبتنی  یا  محتوا  بر  مبتنی  هایتکنیک  و  بندیخوشه 

  اطالعات  بازیابی عناصر نمایانگر ها در آن رهکه گ یافت توانمی مصنوعی عصبی  هایشبکه

 به  ایالیه  از  ورودی  انتقال  برای  موجود  پیوندهای  و  هستند،  غیره  و  نویسنده  کلیدواژه،  نظیر

مدرک  شبکه،   خروجی   درنهایت،   و   شده  استفاده  دیگر  هالی بازیابی  به    شودمی  منجر 

 (.  1386پور، )اسماعیل

  زبان   پردازش   در   پژوهش حیاتی  هایحوزه از  و   کاویمتن  از  مهمی  بخش  بندی متنرده

  و   متنی  محتوای  براساس  را   سند  یک  که  شودمی  تعریف  فرایندی  عنوان  به  است و  2طبیعی

مجموعه  به   آن  شده  استخراج  هایویژگی یا   شده  تعریف  پیش  از  هایدسته   از  اییک 

  اسناد،   نمایش  /پردازش  پیش  مرحله:  است  مرحله   دهند و این فرآیند شامل چهارمی  اختصاص

/   آموزش و یادگیری  مرحله  درنهایت   و  ویژگی  تبدیل  /ویژگی  انتخاب  ویژگی،  استخراج

یا  یک  اختصاص  فرآیند  خودکار،  بندیرده  (.(Maw et al, 2020  بندیرده   به   متن  سند 

 هاییروش  از استفاده با شده به صورت خودکار وتعریف پیش از هایکالس از ایمجموعه

  انجام  مهم متن اسناد  هایویژگی  یا  کلمات  اساس  بر  بندی متنرده   .است  ماشین  یادگیری  نظیر

 

1  . Scorpion 

2. Natural Language Processing (NLP) 
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  ماشینی  یادگیری  این فرآیند از نوع  اند،شده  تعریف  قبل  ها ازو رده  هاکالس  چون  شود ومی

 .)(Dalal & Zaveri, 2011  است نظارت تحت

  که   شده  گرفته  نظر  در  ،استفاده  قابلیت   و  سرعت   عملکرد،   بررسی  با  خاصی  هایروش

  با آموزش هایداده  و  کلمات یا کلمه  یک فراوانی اساس بر  نمایش شامل هاآن ترینمتداول 

  اما .  است  غیره  و   3تصمیم   درخت  ،2، قضیه بیز1پشتیبانی   بردار  ماشین  نظیر  مختلف  هایمدل

  ظهور   به  منجرکه    ماشینی وجود داشت   یادگیری  سنتیهای  روش   در  اساسی که  مشکالت

  به  پرداختن  متن،  پردازش  در  یک چالش  ،به عنوان مثال.  موثرتر شد  و  جدیدتر  های  روش

  مانند   عمیق  یادگیری  رویکردهای  لذا.  است  انسانی  هایزبان  نحوی  و  معنایی  ساختارهای

 تریدقیق نتایج که پدید آمدند 5عصبی حلقوی هایشبکه  و  4شونده تکرار عصبی هایشبکه

 . )Maw et al, 2020) دهندمی ارائه خاص هایزبان قبلی معنایی را بدون نیاز به دانش 

ای در استفاده بندی کتابخانههای ردهمدتی است توجه دانشمندان به اهمیت و قابلیت طرح

 و   (2007)  7یی  (،2006)  6گولوب  متون جلب شده است. به عقیدهبندی خودکار  برای رده

  جامعه  به   که دارد  وجود  9بندی خودکار متن رده برای ترضعیف رویکردی ،8( 2006مارکی )

  کنترل  واژگان از استفاده به  بیشتر و هاالگوریتم به کمتر شود،می داده نسبت کتابداری علوم

شده   اصطالحات   و  ایکتابخانه  بندیرده   هایطرح  نظیر   جامع،   شده   بندی رده   در   10کنترل 

کتابخانه  .است  متمرکز  ایکتابخانه  منابع  دستی در  رایج  نمونه  ردهدو  از  استفاده  بندی  ها 

هر نوع  .  )(Joorabchi & Mahdi, 2011  بندی کتابخانه کنگره استدهدهی دیویی و رده

تر، سازماندهی  شود. اما در معنایی خاصمحسوب میبندی  دهی به مدارک نوعی ردهنظم

(.  1381برومند،  )  گرددمیای محسوب بندی کتابخانهمند مدارک براساس موضوع، ردهنظام

 

1. Vector Machine (SVM) 

2. Naïve Bayes (NB)  

3. decision trees 

4. Recurrent Neural Networks (RNN)  

5. Convolutional Neural Networks (CNN) 
6. Golub, K 

7. Yi, K. 

8. Markey, K. 

9. Automatic Text Classification (ATC)   

10. controlled vocabularies 
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از طرح ردهاستفاده  کتابخانههای  میبندی  این ای  دهد.  پوشش  را  بشری  دانش  تمام  تواند 

های مبتنی ( سیستم1شود:  ا شامل می بندی خودکار متن دو دسته رردههای  رویکرد در سیستم

انطباق رشته اینبر  بر  هاسیستم  ای:   در  بلکه  ،نیستند  1یادگیری ماشینی   هایالگوریتم  مبتنی 

 و  اصطالحنامه  اصطالحات  سیاهه  در  موجود  کلمات  بین  رشته  به  رشته  تطبیق  روش  از  عوض

  ورودی   سند  اینجا،  در.  کننداستفاده می  بندیرده   متن  در  موجود   کلمات  و  بندیرده  هایطرح

  و  کتابخانه  بندیرده  هایطرح  برابر  در   جووجست   درخواست   یک   عنوان  به   برچسب،   بدون

رده موردنظر را برای آن مدرک نشان    جو،وجست  این  نتیجه  و  گیرندقرار می  نامهاصطالح

اسکورپیون  .دهدمی پروژه  طرح  این  بارز  سیستم2است.    نمونه  یادگیری  (  بر  مبتنی  های 

این سیستم الگوریتمماشینی:  از  برای ردهها  ماشینی  با طرحهای یادگیری  های  بندی مطابق 

کنند. نتایج  بندی کتابخانه کنگره استفاده میای نظیر دهدهی دیویی و ردهبندی کتابخانهرده

)  & ,Joorabchiکندنشان داد که روش دوم موثرتر عمل می  2کاران پژوهش گلوب و هم

.Mahdi, 2011)  .این بحث   ،رواز  در  ماشینی  یادگیری  اساسی  و  کاربرد گسترده  دلیل  به 

 .شودبندی خودکار، در ادامه به موضوع یادگیری ماشینی اشاره میرده

 یادگیری ماشینی

بینی و یا استخراج دانش  ها است که برای پیشدادهیادگیری ماشینی نوعی الگوسازی از روی  

های یادگیری ماشینی در بینایی ماشین، پردازش صوت،  رود. تکنولوژیها به کار میاز داده

کاربرد   اشیا  اینترنت  حوزه  در  همچنین  و  سالمتی  عصبی،  علوم  طبیعی،  زبان  پردازش 

ازش، یادگیری و ارزیابی است.  پردگیری یافته است. مراحل یادگیری ماشین شامل پیشچشم

پاک پردازش  پیش دادهشامل  ترکیب  و  تغییر  استخراج،  ناسازگاریسازی،  تا  است  و  ها  ها 

بین رفته و دادهنویزهای داده از  به صورت های خام  ها در شکلی مناسب جهت یادگیری 

سازی  دلشود تا مهایی به کار گرفته میورودی اعمال شوند. در بخش یادگیری، الگوریتم

 (. 1396)باغبانی،  و یادگیری صورت گیرد

 

1. machine learning   

2. Golub et al 
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نظارت یادگیری  شامل  دارد؛  الگوریتم  نوع  سه  ماشینی  یادگیری یادگیری  شده، 

نظارتنظارت یادگیری  در  تقویتی.  یادگیری  و  سیستمنشده  اغلب  که  نوع شده  این  از  ها 

سعی میاستفاده می سیستم  نمونهکنند،  از  تا  یادگیری  کند  قبلی  را  های  الگوها  یعنی  کند. 

بندی و رگرسیون است. در  گیرد. این روش شامل دستههای داده شده فرا میبراساس مثال

ایمیل به هرزنامه    برای مثالگیرد و  شده تعلق میتعیینبندی، متغیر به یک دسته از پیشدسته

حقیقی نظیر قد است. گیرد. در رگرسیون، یک متغیر دارای یک مقدار  و غیرهرزنامه تعلق می

 (. 1399)حصارکی،  بندی، گسسته و درگرسیون، پیوسته هستندمتغیرها در دسته

ها هستند.  ها خود به دنبال ساختارهای موجود در دادهنشده الگوریتمدر یادگیری نظارت

بندی است. در قوانین انجمنی هدف، کشف قواعدی  این مورد شامل قوانین انجمنی و خوشه

بخ که  دادهاست  از  بزرگی  مقالهش  ادامه  در  کند.  توصیف  را  به موضوع خوشه   ،ها  بندی 

در یادگیری تقویتی یک برنامه که با محیطی پویا   تری بحث شده است. نهایتاًصورت مفصل

در ارتباط است باید به هدف خاصی دست یابد. سپس بازخوردهایی با عنوان پاداش و تنبیه  

آموزد که کند. درواقع ماشین میرا به دنبال آن هدایت می  کند و فضای حل مسئلهفراهم می

تصمیمات مشخصی را که در معرض آزمون و خطا و در محیطی دائمی قرار دارد، اتخاذ  

 (. 1399)حصارکی،  نماید

بندی پیوند نزدیکی با یادگیری ماشینی دارد و از  هایی که در بحث رده یکی از حوزه 

بندی به وسیله یادگیری ماشینی نیز استفاده  آن در بحث رده   های مورداستفاده درالگوریتم

داده می داده شود،  راهکارهای  عمده  است.  مدلکاوی  به  منجر  که  دادهکاوی  و  سازی  ها 

بندی خودکار نیز یافت، شامل توان آن را در مباحث مربوط به ردهشود و مییادگیری می

  بندی است.و رده 1بندی خوشه 

 بندی خوشه 

های ها را در طبقاتی از نمونهها است تا آن ای از دادهبندی مجموعهبندی فرآیند گروهخوشه 

های های موجود در درون هر خوشه مشابه و داده مشابه قرار دهند، به این صورت که داده

 

1. clustering 
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خوشه دیگر  با  خوشهموجود  باشند.  متفاوت  تحلیل  ها  در  کاربردهایی  آن  تحلیل  و  بندی 

تحلیلدهدا و  الگو  تشخیص  تصاویر،  پردازش  در  ها،  اصلی  موضوع  دارد.  تجاری  های 

های مشابه در یک گروه قرار ها است تا نمونهبندی شناسایی تشابه و عدم تشابه نمونهخوشه 

 (. 1391)اسماعیلی،  های متفاوت قرار گیرندهای غیرمشابه در خوشهو نمونه

 بندی رده

ها به استخراج توان با کمک آنها هستند که میل از تحلیل دادهبندی و تخمین، دو شکرده

ها در فرآیندهای بعدی پرداخت. این روش که ها و استفاده از آنمدلی جهت توصیف داده

ها به های یادگیری با نظارت است در پی آن است تا با برقراری ارتباطی میان دادهجزو روش

ارتباطات بپردازد، تا بعد از آن هر مفهومی که در چارچوب این ارتباطات ارائه مدلی از این 

نامند قرار گرفت را در یک گروه قرار دهد. این بخش را از آن جهت یادگیری با نظارت می

شوند که در  های آموزش ایجاد میداده  ، ای است. در مرحله اولکه یک فرآیند دو مرحله

شود. یادگیری  ا مشخص است و براساس آن مدل ساخته میهها برچسب کالس تمام نمونهآن

های آزمایش که در آن برچسب شود. در مرحله دوم با استفاده از دادهدر این مرحله انجام می

 (. 1391)اسماعیلی،  پردازندکالس مشخص نیست به ارزیابی مدل می

دادهمدل ردهسازی  برای  ردهها  صورت  به  چه  خودکار  انجامبندی  چه   بندی  و  شود 

 ای است. های ویژهو الگوریتم هاروشبندی دارای خوشه 

در بخش ارزیابی که مرحله سوم یادگیری ماشینی است، کارایی مدل در بازده   درنهایت

بندی  به عنوان مثال در رده   (.  1396)باغبانی،    شودها، سنجیده میآن با توجه به یادگیری شده

بندی موفق خواهد بود. آشنایی با   چقدر در انجام رده   شود که مدل ایجاد شدهسنجیده می

 ، انجامدبندی به درک بهتری از این فرایندها میبندی و ردهبه کار رفته در خوشه  هایروش

   لذا در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
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 بندی بندی و ردههای خوشهو الگوریتم هاروش

  ها شامل توان قرار داد. این گروهبندی را در پنج گروه میهای خوشهبه صورت کلی الگوریتم

خوشه خوشه  فراوانی،  بر  مبتنی  افراز بندی  بر  مبتنی  خوشه1بندی  مراتبی ،  سلسله  ،  2بندی 

دادهخوشه  چگالی  یا  تراکم  بر  مبتنی  خوشه 3هابندی  شبکه،  بر  مبتنی  شطرنجی  بندی  های 

الزم به ذکر است که هر یک   (. 1391)اسماعیلی،  است  5بندی مبتنی بر مدل و خوشه  4گرید 

توانند مشتمل بر چندین الگوریتم باشند و موارد مذکور جزو اهم موارد  ها میاز این گروه

  است.

نزدیکترین همسایه، مدل بیز،   -های مختلفی نظیر کاها و مدلبندی، الگوریتماما برای رده

پروژههماشین در  که  دارد  وجود  غیره  و  پشتیبان  بردار  آن ای  متفاوت  انواع  مختلف  های 

در پروژه خود در حوزه اقتصاد، صفحات وب    6استفاده شده است. به عنوان مثال چونگ و نو 

نزدیکترین همسایه    -کا  بندی دیویی قرار دادند و از الگوریتمزیرگروه از طرح رده    757را در  

بندی کتابخانه بندی خودکار متن را مبتنی بر ردهردهسیستم    7استفاده کردند. پونگ و دیگران 

بهره بردند. فرانک و   نزدیکترین همسایه  -کا  های بیز والگوریتمکنگره توسعه دادند و از  

خطی    8پاینتر  الگوریتم  پشتیبانماشیناز  بردار  رده  های  ببرای  از  بندی  منبع   20یش  هزار 

های بیز از الگوریتم  9پژوهشی اینترنت مبتنی بر طرح کتابخانه کنگره استفاده نمودند. وانگ

بندی دهدهی دیویی  ها بر مبنای ردهبندی مجموعه دادهبرای رده   بردار پشتیبان هایو ماشین

روش  د.نمو  استفاده ردهالبته  برای  نیز  دیگری  نظیر  های  شروط، ردهبندی  بر  مبتنی  بندی 

های فازی و یا رگرسیون وجود دارد و همچنین هرکدام از های ژنتیک، مجموعهالگوریتم

برای الگوریتم درخت تصمیم،   طور مثالبه توانند باشند؛ ها شامل انواع متفاوتی میاین روش

 

1. partitioning method 

2. hierarchical 

3. density-based 

4. grid-based 
5. model-based 

6. Chung & Noh 

7. Pong et al 

8. Frank & Paynter 

9. Wang 
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 (. 1391  )اسماعیلی،  وجود دارد CHAIDو  ID3, C4.5, CARTهای مختلفی نظیر  الگوریتم

بندی های مربوط به ردههای مذکور که در پژوهشها و روشدر ادامه، تعدادی از الگوریتم

   گیرند.اند، مورد اشاره قرار میخودکار بیشتر مورد استفاده قرار گرفته

ها بر مبنای همسایگی  بندی نمونهنزدیکترین همسایه: تمرکز این روش بر رده -الف( کا 

نمونهآن و  برچسبها است  برچسب هدف،  بر مبنای  بنابراین  گذاری میهای مشابه  شوند. 

ها وابسته به برچسب هدف نقاط همسایه است. اگر برای یک نمونه بیش از  بندی نمونهرده

شود و برچسب مربوط به همسایه گیری استفاده مییأاز ر  ،ته باشدیک همسایه وجود داش

شود. برای اینکه مشخص شود  دارای اکثریت آرا به عنوان برچسب نمونه جدید انتخاب می

ترین همسایگی با نمونه مورد  دو نمونه چقدر به هم نزدیک هستند و کدام نمونه در نزدیک

ت محاسبه شود. برای اینکار از توابع فاصله نظیر  الزم است که میزان شباه  ، نظر وجود دارد

در این روش    .  (et al, 2019) Lassri شوداستفاده می  2و همینگ  1فاصله اقلیدسی، منهتن

هایی که در حافظه  شود و بعد از آن مشاهدات با آن مثالهایی به حافظه سپرده میابتدا مثال

)باغبانی،   شوندبندی میترین همسایگی دستهنزدیکشوند و بر مبنای  موجودند مقایسه می

1396 .) 

بندی تفکیکی است و تمرکز آن بر یافتن های ردههای بردار پشتیبان: از روشب( ماشین

های آموزشی  ای برای تضمین کمترین خطای واقعی است. در این روش به مجموعهفرضیه

های مثبت و منفی را در  داده  کهجو کند  وهایی را جست مثبت و منفی نیاز هست تا تصمیم

با ورودی را  اسنادی  نماید و  فضای چند سطحی جدا و همچنین  های چند سطحی کنترل 

اشکال عمده این روش در پیچیدگی و صرف   ،های نامربوط را از بین برد. با این حالویژگی

است آموزش  هنگام  در  زیاد  فضای  و  ها الگوریتم  اینگونه.  ( (Lassri et al, 2019زمان 

ایجاد میهای دستهمدل دنبال یک صفحه مافوق بندی  به  الگوریتم  این  نمایش    3کنند.  با  و 

 (. 1396)باغبانی، کنند ها کمک میبه جداسازی بهتر کالس 4ها در یک فوق فضا داده

 

1. manhattan distance 

2. hemming distance 

3. hyper plane 

4. hyper space 
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کند. کالسی بندی استفاده میج( قضیه بیز: این روش از یک رویکرد احتمالی برای رده

تعیین میکه دا نمونه را  برچسب  باشد،  احتمال  بیشترین میزان  اینرای  این قضیه  طور  کند. 

های ورودی از نظر آماری مستقل از هم هستند و بر این اساس هیچ  کند که ویژگیفرض می

بر ورودی دیگر ت نمیأورودی  این علت که همیشه ثیر  به  استقالل  اما همین فرض  گذارد. 

بسته به اینکه    .  ( (Lassri et al, 2019شوداشکاالت این روش محسوب میصادق نیست، از  

)باغبانی،  شوداستفاده می  Networkیا    Naiveها مستقل یا وابسته باشند از دو روش  ویژگی

1396 .) 

کنند که شامل های عصبی بیولوژیکی عمل می: براساس شبکه1د( شبکه عصبی مصنوعی

ها هستند و برای پردازش اطالعات از رویکردی اتصال گرایانه پیوسته نورونهای به هم  گروه

استفاده می محاسبات  اطالعات  برای  براساس  و  است  انطباقی  سیستم  این روش یک  کند. 

 Lassri et دهدورودی یا خروجی شبکه در طول مرحله یادگیری، ساختار خود را تغییر می

al, 2019) ) .   بینی و برچسب بندی، پیشها برای یادگیری جهت دستهساختار نوروندرواقع از

داده نورونزدن  کردن  متصل  با  فعالها  توابع  با  مصنوعی  تجمیعهای  و  کننده  ساز 

این سیستم    (.1396)باغبانی،   کنندها( در الیه و اتصال الیه به شبکه استفاده می)پرسپترون

دهند و هر  ای را تشکیل میست که شبکها  هامیان آنها و اتصاالت  ای از گرهشامل مجموعه

می و  است  شبکه  از  محاسباتی  واحدی  ورودیگره  روی  بر  دهدتواند  انجام  پردازش   ها 

 (. 1391)اسماعیلی، 

عمیق  یادگیری  در شبیه2ه(  هوش مصنوعی  اصلی  چالش  رفع  برای  انسان،  :  مغز  سازی 

های عمیق گیرد. شبکهچندین الیه پنهان یاد میها را هنگام عبور از  یادگیری عمیق ویژگی

های انتزاعی های آینده، ویژگیهای قبلی به الیهبه دلیل انتقال اطالعات آموخته شده از الیه

گیرند. تفاوت یادگیری عمیق با شبکه عصبی معمولی در همین سطح باال را به تدریج یاد می

هاست و لذا یادگیری بهتر انجام  دم استقالل از آنهای پیشین به دلیل عبرقراری ارتباط با الیه

 شود. می

 

1. Artificial Neural Network )ANN ( 

2. deep learning   
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ها به مناطق خالص یعنی مناطقی که فقط یک  های تصمیم: برای تقسیم دادهو( درخت

قرار گرفتند نمونه دارند، مورداستفاده  با داده  ،کالس  واقعی، داشتن زیرمجموعه زیرا  های 

ای از یک  که هر زیر مجموعه دارای نمونهپذیر نیست. درواقع هدف این است  خالص امکان

زیرمجموعه  کالس این  جدایی  موجب  که  مرزهایی  باشد.  میواحد  مرز ها  را  شوند 

درخت تصمیم از تعدادی گره و شاخه تشکیل .  ((Lassri et al, 2019  نامندگیری میتصمیم

بیانگر کالس یا برگ  از گرهشده است که درآن هر گره  غیر  ها هستند و در هریک  های 

 (. 1391)اسماعیلی،  گیردگیری براساس یک یا چند صفت خاصه صورت میبرگ، تصمیم

یادگیری ماشینی  روش: برای بهبود عملکرد سیستم از چندین 1های ترکیبی بندیز( طبقه

کنند. در مرحله از دو جزء عملکردی استفاده می  . این رویکردها معموالًگردد میاستفاده  

کند. سپس در شود و نتایج متوسطی ایجاد میهای خام به عنوان ورودی گرفته میاول داده

می گرفته  درنظر  ورودی  عنوان  به  متوسط  نتایج  این  دوم  ارائه مرحله  نهایی  نتایج  و  شود 

این روشگرددمی رده.  بر  مبتنی  آبشاری بندیها  می  2های  همچنین  است.  از مختلف  توان 

برای  خوشه  استفاده  پردازش ورودیبندی  نمونه  نمودها  از هر کالس  تا  های غیرنماینده را 

رده  شود حذف   برای طراحی  یا  نتایج خوشه و  از  نمونهبندی  عنوان  به  آموزشی  بندی  های 

  بدون   یا  نظارت  تحت  یادگیری  هایروش  براساس  توانمی  اول  سطح  . لذا درگردد  استفاده

در    سازیبهینه  را برای  مختلف  روش   دو  توانندمی  هایبند رده  همچنین این.  کردعمل    نظارت

 (.(Lassri et al, 2019 نماینداستفاده  بینیپیش جهت یادگیری و همچنین

: این اصطالح به ترکیب چندین الگوریتم یادگیری ضعیف 3های کلی بندی کنندهح( رده

عملکرد   بهبود  برای  و  داد  اشاره  یادگیرندگان ضعیف  کنندهرده یا  ایجاد بندی  منفرد  های 

ثرتر ؤاند تا در عملکرد کلی، مهای آموزشی تعلیم دیدهشدند. یادگیرندگان ضعیف در گروه

) et Lassriترین موارد برای این بخش روش اکثریت آرا است. یکی از رایجنمایندعمل  
 

al, 2019) .) 

 

1. hybrid classifiers 

2. cascading different classifiers 

3. ensemble classifiers 
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  هاروش  سایر از برتر بندیرده  انواع برای واحدی روش  در پایان باید متذکر شد که هیچ

این روش اگر  .  است  صفات  میان  در  مشروط  استقالل  فرض  براساس  روش بیزمثال ً.  نیست

باشد از هر گروه وجود داشته  نمونه آزمایش   سند  یک  از  احتمالی  بندیرده   ،تعداد کافی 

  عملکرد   است، اما  کمتر  یادگیری  زمان  و   ساده   آن   اجرای  دهد. با این حالمی  ارائه  را  متنی

  & ,Dalalنیست   مناسب  اندشده  تعریف  کمی  بسیار  هایویژگی  با   که  هاییدسته  برای  آن

)Zaveri, 2011)  .  کردن دیکته  جای  به  که  است  آن  در  عصبی  شبکه  الگوریتم  مزیت 

برنامه  طریق  از  سیستم  یک  به  به  دستورات  مناسب  پاسخ  ارائه  برای  سیستم  خود  نویسی، 

بیشتر در حوزه زیستمیاتفاقات آموزش   این روش  البته  و  تیم )  شناسی  کاربرد داردیابد 

 (. 1400پژوهش راهبرد، 

در  تصمیم  درخت  اما بیز  روش    درنظر   را  استقالل  خود  هایویژگی  بین  برخالف 

  شود ومی  ذخیره  پیوند  عنوان  به  هاویژگی  بین  رابطه  تصمیم  درخت  نمایش  در.  گیرد نمی

روشی برای   عنوان   درخت تصمیم به  دارد،   وجود   ویژگی  از  کمتری  نسبتاً  تعداد  که  هنگامی

 از  زیادی  تعداد  برای  آن  مدیریت   وجود  این  با  گیرد،می  قرار  استفاده  مورد  متن  بندیرده

روش   ترکیب   با  محققان  .شودمی  دشوار  هاویژگی   بهبود  را  بندیرده   دقت   ها، بعضی 

تحلیل درخت  .((Dalal & Zaveri, 2011  اندیدهشبخ در  خاص  صورت  به  تصمیم  های 

ترین استراتژی کاربرد دارند و از آنجا که جنبه بصری  تصمیمات و در جهت انتخاب مناسب

بهترین دستهتر است. ماشینها راحتدارند، مطالعه آن پشتیبان  بردار  بندی و تفکیک  های 

ای پیچیده  کیک دادهبندی قوی برای تفکنند و یک ردهها را مشخص می خطی میان داده

می راهبرد،  )  شوندمحسوب  پژوهش  کا  درنهایت  (.1400تیم  روش  نزدیکترین    -مزیت 

ترین دسته شود اطالعات و یا صفحات جدید به نزدیکهمسایه در آن است که باعث می

شبیه به خود تعلق گیرند و با این حال این چالش وجود دارد که انطباق کامل وجود نداشته  

 باشد.  

ها، حوزه  ها تابع سیاستمذکور باید متذکر شد که انتخاب از بین آن  هایروشبا معرفی  

  گفت که روشی  تواننمیطور که در ابتدا ذکر شد  موضوعی و مباحث میدانی است و همان 
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های مذکور، با توجه به اینکه  و الگوریت  هاروشبر دیگری برتری دارد. اکنون با معرفی  

صفحات وب کاربرد مهمی دارد، در ادامه به این    بندی خودکار برای متون و خصوصاًرده

   شود.موضوع پرداخته می

 بندی خودکار صفحات وب رده

  زیاد  اطالعات   (1  دلیل ضرورت دارد؛ به چند    وب   به ویژه برای صفحات  خودکار  بندیرده

های زیادی به تخصص( 2  کند،می دشوار انسانی متخصصان برای را دستی بندیرده موجود

زمان و هزینه  (  4  صفحات وب و  خصوصبه منابع دانش    ناپایدار  و  پویا  ماهیت(  3  نیاز دارد،

 .  (Selvakuberan et al, 2008) بیشتر موردنیاز

اسناد.  دهدمی  افزایش  را  مربوطه  اسناد  بازیابی  امکانبندی  خوشه  این کار   در  مشابه  با 

 هایپرسش در این روش،    شوند. می  نمایندگی  سأ ر  یک  توسط  گیرند کهقرار می  هاییگروه

. شودترین نتیجه انتخاب میترین گروه به عنوان مرتبطها مقایسه شده و مشابهکاربران با گروه

 لزوماً   است  ممکن  گروه  یک   اسناد  که  است  این  بندیخوشه  و  خودکار  بندیرده  مزیت

نباشندوپرس  در  مورداستفاده  اصطالحات  حاوی کاربر  کاربر   ،جوی  موردنیاز  درواقع  اما 

 جلوگیری   آوائیهم  یا  مترادف  از  ناشی  مشکالت  از  توانمی  هاهمچنین با این روش.  هستند

 .  ( Bru, 2014-Eito) کرد

بندی صفحات وب به دنبال تشخیص این موضوع است که یک صفحه وب به چه  رده

شود،  هایی تعلق دارد. در مواردی که یادگیری از طریق صفحات وب مطرح میدسته یا دسته

قرار می نظر داشت که  این موضوع در زمینه یادگیری ماشینی  باید در  این زمینه  گیرد. در 

نیمه ساختاری اسناد  نوشته میافتهصفحات وب،  ال  ام  اچ تی  قالب  شوند،  ای هستند که در 

قرار می ارتباط  پیوند در  از طریق  از متن آن سپس  استفاده  و  اغلب کوتاه هستند  ها  گیرند، 

ها متعدد، ناهمگن و به طور پویا درحال تغییر ها مناسب نیست و منابع آنتحلیلوبرای تجزیه

 نیمه و به صورت الامتیاچ صفحات وب در قالب که آنجا از. )(Choi, & Yao, 2005 است

 متن هایروش  از استفاده از قبل است  الزم هستند،  غیره و  قالب برچسب،  حاوی و ساختاری

 Selvakuberan et)  شود  انجام  هادر آن  پردازش  پیش  مقداری  بندی،کاوی در جهت رده

al, 2008 ) . 
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ها اشاره خواهد شد، نمایانگر این است که  مرور منابعی که در ادامه به آن   ،کلی  طوربه  

 شود:مرحله انجام می  6بندی صفحات وب طی رده

 ها؛. مشخص شدن موضوع و کلیدواژه1

 . تشکیل بردار ویژگی؛ 2

 پردازش؛. پیش3

 . کاهش بعد؛ 4

 بندی؛ و. تشکیل بردار سند برای استفاده به عنوان گروه آموزش برای رده5

 بندی به مدرک . اختصاص کد رده6

باید موضوع و کلیدواژه اول  این مرحله معموالًدر مرحله    های متن مشخص شوند. در 

 هاروش این. شودمی استفاده خودکار سازینمایه ها و فنونروش متن از تحلیلوتجزیه برای

 . هستند نوع  سه

 خاص  هایالگوریتم  و   هستند  مدارک  به   کددهی  نوع   که یک   :1امضایی   هایالف( فایل

یابی این ریشه و های بازدارندهسیاهه از استفاده با لغات سازیکوتاه وسیله به و دارند را خود

  دهند.می انجام کار را

در فایل اصلی   خود  کد  با   رکوردها  همه   اطالعاتی،   پایگاه   یک  در  :2معکوس   ب( نمایه

خصوص هنگامی که تعداد  جو در این فایل بهوگیر بودن جستوقتبه دلیل . اندشده ذخیره

 رکوردهایه شمار با  را فیلدها که اندایجاد کرده را فایلی نویسان،برنامه  رکوردها زیاد باشد،

در فایل    ها،فایل  تک  تک  بررسی  جای  به   برنامه  لذا.  دارد  دربر  معکوس،  صورت  ها به آن

  کند می  بازیابی  اند،گرفته  قرار  کلمه   این  برابر  در   هاآن   شماره  که   را  معکوس رکوردهایی

 (.  1386پور، )اسماعیل

 ریشه  که   معنا   بدین  ،شوداستفاده می  هم  یابیریشه  هایروش   از  بعضی موارد   در  البتهج(  

سپس بررسی    .et al, 2005; Dalal & Zaveri, 2011) (Ikonomakis  شوندمی  جدا  کلمات

برخی    در   که  کلماتی.  اندبازیابی شده  متن  قسمت  کدام   از  شده   انتخاب   کلمات   شود کهمی

 

1  . signature files 

2   . inverted files 
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عنوان، بخش نظیر  خاص   یافت  گیرینتیجه  و   بحث  و   فصول  عناوین  چکیده،  مقدمه،  های 

 (. 1386پور، )اسماعیل دارند  بیشتری اعتبار درجه متن هایقسمت دیگر به  نسبت شوند،

 عباراتی  یا مهم کلمات شامل  صفات یا هامرحله دوم تشکیل بردار ویژگی است. ویژگی

در این  .  )(Dalal & Zaveri, 2011 هستند  متن  نماینده  و   رخداد باالیی در متن دارند   که  است

 هایبرچسب  و تصاویر فراپیوندها، کاراکترها، هایرشته  از وب که معموالً صفحات مرحله،

شدهامتیاچ تشکیل  اهمیت   اند،ال  کم  اطالعات  حذف  برای  ویژگی  بردار  یک  و به  تر 

بندی صفحات وب شامل شوند. دو رویکرد برای ردههای برجسته تبدیل میاستخراج ویژگی

 )(Choi & Yao, 2005 ارائه شده است 2و ژانرمحور 1محور رویکرد موضوع

توان سلسه مراتب موضوعی برای صفحات وب و  محور میالف( در رویکرد موضوع 

ایجاد کرد.  وسپس جست  بر موضوع  در یاهو، موضوعاتی که ذیل   برای مثالجوی مبتنی 

می قرار  علم  شیمی، می  ،گیرندموضوع  نجوم،  کشاورزی،  قبیل  از  مواردی  شامل  توانند 

  شناسی و غیره باشد. زیست

بندی مبتنی بر ژانر در رده  . )(Choi & Yao, 2005  یگر، مبتنی بر ژانر استب( رویکرد د

  ؛ شودیو نوع متن انجام م  ی بر اساس عوامل عملکرد  یبندرده   ، بندی مبتنی بر ساختاریا رده

 ی دهایخر محصوالت،  فهرست شامل  ،دارند وجود نوع نیا در که ییژانرها انواع برای مثال

  کاربران  به یفور قیعال افتنی یبرا مورد نی ا. هستند رهیغ و مقاله فراخوان غات،یتبل ن،یآنال

ژانر، با درنظرگرفتن محتوا، فرم و هدف، نوعی کنش ارتباطی و با یک هدف  .  کند یم  کمک

بندی  های مشترک فرمی تعریف شده است. دو ویژگی این نوع ردهارتباطی جمعی و جنبه

 نحوی شامل   هایکند و ویژگینحوه ارائه وب را مشخص میهای ارائه که  شامل ویژگی

ویژگی  طرح  هایویژگی  ،3کاراکتر   سطح  یهایژگیو  متن،  یدگیچ یپ  یهاویژگی های  و 

تجزیهاست    واژگانی   به  کلمات  وکه  و  بازدارنده  کلمات  قالب  در  کلمات  کاربرد  تحلیل 

 واژگان مختلف، هایقالب اسناد این نوع دارای .)(Choi  & Yao, 2005 پردازدکلیدی می

 

1. subject-based 

2. genre-based 

3. character level features 
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  آن  به  نیا و  هستند ژانر کی داخل  اسناد برای حتی متفاوتی نوشتاری سبک  اغلب  و متفاوت

 . (Ikonomakis et al, 2005) هستند ناهمگن هاداده  که معناست

فرض این شود. در روش مبتنی بر موضوع پیشدر مرحله سوم پیش پردازش انجام می

های مهم متنی، ابتدا است که متن صفحات نمایانگر محتوا هستند و لذا برای بازیابی ویژگی

بندی صفحات وب،  قبل از رده  (.(Choi & Yao, 2005  صفحات باید پیش پردازش شوند

 درصد پیش پردازش نیاز است. پیش پردازش برای صفحات وب شامل مراحل زیر است:    80

 شوند. دهی و سپس حذف میی ام ال وزن های اچ تالف( در ابتدا تگ

 شوند.ب( بعد از آن واژگان بازدارنده حذف می

تر از آستانه مشخص ها در متن پایین، کلماتی که رخداد آن 1ج( سپس مطابق قانون لون 

ت  .شده است اینکه  ندارند حذف  أبه دلیل  ریشه    درنهایت. د(  گردندمیثیر زیادی در متن 

 2شوند. یکی از موارد کاربردی در این زمینه الگوریتم پورتر کلمات باقی مانده استخراج می

 است.  

 بندی رده  ویژگی  شود. یکپردازش در مرحله چهارم کاهش بعد انجام میپس از پیش 

 باشد  اریبس  تواندیم  فرد  به  منحصر  عبارات  ای  کلمات   ای  و  هاویژگی  تعداد   که  است  این  متن

 ی برا  یر یادگی  شرفتهیپ  یهاتمیالگور  از  یاریبس  از  استفاده  در  یبزرگ  موانع   مورد،  نیا  که

 شودی م  استفاده  بعد   کاهش  یهاروش   از  مشکل  نیا  رفع  یبرا  لذا  ،کندیم  جادیا  متن  یبندرده

(Ikonomakis et al, 2005).  تری انجام دهند و کیفیت ها را در فضای کوچکتا تحلیل

این یابد.  ویژگیافزایش  هستند:  حالت  دو  دارای  توابع  استخراجیگونه  و  انتخابی   های 

Sebastiani, 1999).)  ویژگی درواقع  انتخابی،  روش  انتخاب  در  اصلی  مجموعه  از  ها 

از  گردند می انتخاب  استخراجی،  اما در روش  نوعی واژه.  به  و  نیست  ها و  مجموعه اصلی 

  ی ژگیو  انتخاب  یارهایمع  ،یکل  صورت  بهشوند.  ها از جایی دیگر اختصاص داده میویژگی

  نشان  را  یژگیو کی رخداد زانیم  فقط مجموعه کی: کرد  می تقس مجموعه دو به توانیم را

 

1. Lune 

2. Porter Stemmer 
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  3متقابل آنتروپی ،2متقابل   اطالعات ،1سند یفراوان از استفاده با یژگیو انتخاب مانند. دهدیم

  جمله   از  شودمی  شامل  را  ویژگی  یک  ممکن  مقادیر  تمام  دیگر  مجموعه.  4شانس   نسبت  و

به دلیل   . (Choi & Yao, 2005)  مربع آماری  و   5اطالعات   کسب   از  استفاده  با  یژگیو  انتخاب

  موجب   که  مترادفات،  و  یآوائ هم   سانی،هم  نظیر  ترکیبی  هایویژگی  مشکالت موجود در

  با   یژگیو  استخراج  یهاروش  از  توانیم  شود،یم  سند  یمحتوا  شینما  یبرا  ینگیبه  عدم

 . نمود استفاده هستند، مذکور مشکالت فاقد که یمصنوع یها یژگیو جادیا

 بندی خوشه   و   6نهفته   معنایی  سازیبرای استخراج ویژگی دو رویکرد وجود دارد: نمایه 

 مشکل  یک   بر  غلبه  سازی معنایی نهفته برایرویکرد نمایه   )(7Sebastiani, F, 1999کلمات

  تا   است   آن   بر  سعی  هاروش  این  در  زیرا  ، است   آمده  وجود   به  بازیابی  هایروش   در   اساسی

 مفهومی  بازیابی  موضوع  که   زمانی.  دهند  مطابقت  اسناد   کلمات   با   را  جووجست   کلمات

  یک   اصطالحات   با   کاربر  پرسش   در   اللفظی  تحت  اصطالحات   یا ،  شود   مطرح  کاربران  توسط

  مشکالتی ؛  باشند  داشته  معنی  چندین  کلمات  که  زمانی  یا  ،باشد  نداشته  مطابقت  مرتبط  سند

این است که  .دهدبازیابی معمول رخ می  هایروش   در بر    برخی   در روش مذکور، فرض 

  با   کلمه  انتخاب  بودن  تصادفی  با  که   دارد  وجود  هاداده   در  اساسی  نهفته  معنایی  ساختارهای

این.  ماندمی  پنهان   حدی  تا   بازیابی،  به   توجه   فنون   از   نویزها  رفع  و   ساختارها  برای حدس 

نهفته،نمایه  در.  شودمی  استفاده  آماری معنایی   و   اسناد  ارتباطات  از  ماتریس  یک  سازی 

  مشابه  اسناد   و   اصطالحات آن   در   که   شودمی  ساخته   معنایی  فضای   یک  و   ایجاد  اصطالحات

  در   موجود  اصطالحات  از  استفاده  با  بازیابی  ،رواین  از.  گیرندمی  قرار  یکدیگر  نزدیکی  در

 نمایش  کاربر  به  بخش  آن  در  موجود   اسناد  و   شناسایی  فضا  از   نقطه   یک  در  جووپرس  یک

 اصطالحات و یا کلمات،  بندی در رویکرد خوشه.  )Deerwester et al, 1990(  شودمی  داده

 

1. document frequency 

2. mutual information 
3. cross entropy 

4. odd ratio 

5. information gain 

6. latent semantic indexing 

7. word clustering 
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دهد  را مورد هدف قرار می هاخوشه   با زوجی  معنایی رابطه  از  باالیی درجه با  درواقع کلمات

  ابعاد  عنوان به اصطالحات  جای به( هاآن مرکز یا) هاخوشه  از است ممکن که در این روش

 . )(Sebastiani, 1999 شود استفاده بردار فضای

  داده  نشان  سند  برای  برداری  عنوان  به   سند  متن  ویژگی،  انتخاب  از  در مرحله پنجم پس 

 ایجاد   بندیرده   برای  آموزش  گروه  ماشین  یادگیری  الگوریتم  از  استفاده  با   و  شودمی

 گروه دقت که شود مشخص  اگر و گیرندمی قرار آزمایش مورد گروه این سپس ،گرددمی

 های نمونه بندیرده برای مدل این است،  قبول قابل شده آزمون مجموعه برای دیده آموزش

  (.(Dalal & Zaveri, 2011 شودمی استفاده متنی اسناد جدید

به  بندیردهکد  باید متن، هایکلیدواژه و موضوع شدن مشخص از  پس آخر، مرحله  در

  انجام   اولویت  برحسب   و  آماری   هایروش   از  استفادهکار با    ینکه ا  یابدمدرک اختصاص  

  پایگاه   یک  اساس  بر ( بیان داشتند که اسکورپیون2000)  1مارسال و ملتبای   برای مثال.  گیرد می

  که  مدرکی رو،  این از. است شده  ساخته دیویی بندیرده  فایل در جووجست  قابل اطالعاتی

  قرار   دیویی  بندیرده  سیستم  برابر  در  پرسش  یک  همانند  است،  بندیرده  کد  دریافت  آماده

  افزار نرم  از  بازیابی  برای  و  دریافت  جووجست  نتیجه  عنوان  به  را  بندیرده  کدهای  و  گیرد  می

می  2اسمارت برایاستفاده  که  وباصطالحنامه  از  استفاده  امر  این  کند  در های  محور 

 (.  1386پور، )اسماعیل ثر باشدؤتواند مسازماندهی و بازیابی بهتر، می

شود. در این روش پس از انتخاب انجام می  3پروفایل بندی مبتنی بر  در یک رویکرد، رده

الگوریتم از  آموزشی،  وب  و  صفحات  ماشینی  یادگیری  برای رده   هایروشهای  بندی 

شود. این مورد در دو مرحله آموزش و سپس آزمایش  بندی صفحات وب استفاده میرده

  کار  این برای .شوده میگیرد. در برخی موارد از یک مرحله اعتبارسنجی نیز استفادانجام می

  پیش تعریف شده از  ،دسته  از  هایینمونه   عنوان  ها را بهپروفایل و یا یک سری ویژگی  یک

  آموزش   از  کنند. پسمی  استخراج  را   آموزشی  وب   صفحات  از  ایمجموعه   از  دسته   هر   برایو  

 

1  . Marcella & Maltby 

2  . SMART 

3. profile based classifiers 
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رده   ها،دسته   همه را  جدید  وب  آن   پس.  نمایند میبندی  صفحات    با   ویژگی  بردار  ، از 

  یک   از  بیش  با  جدید  وب  صفحه  اگر.  شودمی  امتیازدهی  و  مقایسه  هادسته  تمام  مشخصات

یابد، صفحه جدید به   اختصاص  گروه  یک  از  بیش  به  وب  صفحات  از  دسته  یک  در  امتیاز

 از  استفاده  با  هابندیرده  از  هایینمونه  گیرد که دارای باالترین امتیاز است.ای تعلق میدسته

بندی  رده  و  عصبی  هایبندی شبکهرده  پشتیبانی،  بردار  ماشین  ،1بندی روکچیو رده  روش،  این

ای مقوله  نمایانگر  بندیاین نوع رده  (. (Choi & Yao, 2005  است  2الینر لست اسکوار فیت 

مجموعه.  است  گیریتصمیم  برای  صریح ایجاد  از  استخراج   بایادگیری    آموزش،  پس 

های به عنوان مثال برای دسته   (. (Sebastiani, 1999شود  مجموعه ایجاد میها از این  ویژگی

می تشکیل  پروفایلی  ویژگیمختلف،  و  میشود  تعلق  آن  به  مثالگیرد.  هایی  تعیین    برای 

محدودهمی مشخص،  جنسیت  یک  دارای  که  افرادی  که  و  گردد  قد  اندازه  و  وزن  از  ای 

گیرند تا در کالس خاصی قرار در دسته مشخص شده قرار  ،هایی از این قبیل هستندویژگی

 داده شوند.

بندی مبتنی بر ها و رده بندی بر مبنای یادگیری نقش بندی، ردهدر روشی دیگر برای رده 

این نوع  است. برای 4آنگاه -ها قوانین اگرشود که از بارزترین آنانجام می 3یادگیری قاعده

 گروه  این  توصیف  برای  و  قوانین  از  گروه  یک  برای  آموزشی  وب  صفحات  از  بندی،رده

کالس صفحات وب    بینیبه پیش   قانون،  این  نتایج  اساس  بر  منطبق  قوانین.  شودمی  استفاده

  7تصمیم   درخت   و   6انجمن   قاعده  ، 5انقطاعی  نرمال  قانون   سه مثال برای این نوع، .  پردازند می

شود به  ها در نظر گرفته میمثال قواعدی برای دستهبه عنوان  .  (Choi & Yao, 2005) است

سانتی متر بود، آنگاه در رده بلند    190اگر قد باالی    ،های انسانیاین صورت که برای ویژگی

   قدها قرار گیرد.

 

1. Rocchio 

2. Linear Least Square Fit 
3. rule learning based classifiers 

4. if-then 

5. disjunctive normal form rule 

6. association rule 

7. decision tree   
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است. این روش نمایشی صریح و   1بندی مبتنی بر مثال مستقیم بندی، ردهنوع دیگر رده 

های  کند و قضاوت در آن مبتنی بر دیگر گروهایجاد نمی  های مورد مطالعهواضح از گروه

بندی شده به رده وب صفحه  یک بندی،این نوع رده برای .(Sebastiani,1999) مشابه است

مجموعه برابر  در  پرسشی  مثالعنوان  از  دستهای  میهای  قرار  شده  سپسبندی  و    به  گیرد 

می دسته تعلق  کهای  مجموعه  شباهت  بیشترین  دارای  گیرد  هستندبا  نمونه   & Choi)های 

Yao, 2005). شود. زیرا مرحله آموزش در آن می  گفته  تنبل  یادگیری  سیستم  نوع،  این  به

روش  که  ندارد  آن  یک  2همسایگان   نزدیکترین  - کا  وجود  از    است   نمونه 

(Sebastiani,1999).   هرکدام یک مورد  شوند و برای  بندی میدرواقع مواردی از قبل دسته

گرفته می نظر  در  نمونه  عنوان  نمونهبه  این  با  جدید  سپس صفحات  داده  شود.  مطابقت  ها 

تعلق می نمونه  آن  به  مربوط  دسته  به  بود،  شباهت  بیشترین  دارای  که  هر کدام  با  و  شوند 

    گیرد.می

 یک  پارامترهای  تخمین  است که در آن برای  3بندی مبتنی بر پارامترها ، ردهدیگر  روش

از  توزیع بیز   یک.  گرددمی  استفاده  آموزشی  هاینمونه  احتمالی  قضیه  آن    . است  4مثال 

می این کمک  موارد  ردهگونه  برای  مدلی  خودکار  صورت  به  تا  و کند  شود  ایجاد  بندی 

 (.(Choi & Yao, 2005 گرددبندی صفحات دیگر بر مبنای آن رده

بندی خودکار متن مبتنی بر بندی خودکار با عنوان ردهدر رویکردی متفاوت برای رده نهایتاً

های استنادی میان اسناد علمی ارائه شده است.  کتابشناسی بر اساس کاوش و استفاده از شبکه

این روش  این  میدر  سند  یک  در  استفاده  مورد  منابع  که  است  شده  فرض  در  طور  تواند 

( شناسایی  1  :ابه قرار گیرد. سپس سه مرحله برای آن در نظر گرفته شده استبندی مشدسته

بندی موضوعی منابع مورد استناد  های ردهجوی فرادادهو( جست 2و استخراج منابع از اسناد، 

اوپک و  از  فراداده3ها  به  کالس  اختصاص  مکانیزم(  کمک  با  اسناد  وزنهای  دهی.  های 

 

1. direct example based classifiers 

2. K-Nearest Neighbors (KNN ( 

3. Parameter Based Classifiers 

4. Naïve Bayes   
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کتابخانهرده مورد  بندی  رده ای  است استفاده،  بوده  دیویی   ,Joorabchi & Mahdi)  بندی 

2011) . 
 

 گیری نتیجه

شناسی و در فضای  بندی منابع یکی از موضوعات کلیدی در رشته علم اطالعات و دانشرده

حال تولید هستند، اگر به   سازماندهی و بازیابی اطالعات است. منابعی که به طور گسترده در

توانند به نحو صحیح به دست جامعه هدف برسند و  نمی   ،سازماندهی نشوندصورت مناسب  

رده  اهمیت  گیرند.  قرار  استفاده  مشهود  مورد  مدارک  و  منابع  مختلف  انواع  میان  در  بندی 

های جدی هستند.  ها دارای چالشاست. در این زمینه، منابع دیجیتال به دلیل برخی از ویژگی

به معنای بندی در منابع دیجاهمیت رده اینگونه منابع  از آن جهت است که گم شدن  یتال 

با   ؛ هاستنابودی آن آنجا که حجم منابع دیجیتالی  از  فیزیکی هستند.  فاقد معادل  چرا که 

بندی  گونه کنترلی بر آن وجود ندارد، لذا ردهسرعت بسیاری در حال افزایش است و هیچ

عمالًآن دستی  صورت  به  این  ها  از  است.  غیرممکن  زمان  و  هزینه  لحاظ  رویکرد   ،رواز 

 هایروش آماری مختلف و    هایروش بندی خودکار از  بندی خودکار مطرح شد. در رده رده

این   ،. با این وجودگرددمی  استفادهبندی منابع به صورت خودکار  یادگیری ماشینی برای رده

چالشی که در این زمینه وجود دارد آن است  ترین  رو به رو است. اصلی  یهایمبحث با چالش 

انسانی است و   تفکردانند و این فرایند نیازمند  بندی را فرآیندی انتزاعی میرده  که اصوالً

جایگزین ذهن انسان شوند.   کامل  طوربه  اندماشینی و هوش مصنوعی هنوز نتوانسته  هایروش

ای  یک منبع به اشتباه به دسته  بندی خطاهایی رخ دهد واز طرفی ممکن است در حین رده

تفاسیر این  تمام  با  گیرد.  تعلق  در ،  غیرمرتبط  کاربران  تمایل  و  وبی  منابع  رشد  دلیل  به 

کارگیری محیط دیجیتال و وب، نباید از این مهم دست کشید و باید به دنبال راهی برای به

 بندی خودکار بود. های ردهرفع چالش

بندی خودکار به انتشار رسیده  بل توجهی در موضوع ردههای قادر زبان انگلیسی پژوهش 

 باشد،میها و نتایج به دست آمده  و الگوریتم  هاروششامل گزارش کاربرد هر یک از    و غالباً

اما این موضوع کمتر در مقاالت فارسی مورد توجه بوده است. در این مقاله تالش شد با  
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رده بر  ویژه  به  که  انگلیسی  زبان  به  شده  منتشر  مروری  و  پژوهشی  مقاالت  بندی شناسایی 

های و الگوریتم  هاروش بندی خودکار،  کید داشتند، چارچوبی از اهمیت رده أخودکار وب ت

استفاده در خ بندی خودکار وب ترسیم  بندی و همچنین مراحل ردهبندی و ردهوشهمورد 

بندی خودکار ای به عنوان بخشی از فرایند ردهبندی کتابخانههای ردهگردد. استفاده از طرح

شناسی  متن، امکان استفاده از ابزارهای بازنمایی دانش را که در رشته علم اطالعات و دانش

پردابه توسعه و ساخت آن  سایر    ،شودخته میها  به نوید می  هاروش در کنار  دهد. رسیدن 

زبانی با متخصصان حوزه هوش  بندی خودکار، امکان هم تری از موضوع رده درک روشن 

   ای خواهد بود.  رشتههای میانساز پژوهش مصنوعی و کامپیوتر را فراهم آورده و زمینه
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