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  خالصه

 ياريد بسيمف يتاکنون روشها. ديمانيم يبندطبقه است که به  طور خودکار متون  را يکاومتن يهااز شاخه يکيمتون  يدسته بند

 KNNا يه ين همسايکترينزد Kتم  ين روشها الگورين ايدر ب. اندشده يمتون معرف يبنددسته يبر ناظر برا يمبتن يبندکرد ردهيبا رو

ـ يآن ) يبنـد دقت دسـته (يدبندسته ييپارامتر بودن و کارايب و يرد،که به علت سادگيگيع مورد استفاده قرار ميبه طور وس از  يک

-خوشـه .  کاهديم  KNNبودن  يصه از کاربردين نقيدارد و ا ييباال يمحاسبات يدگيچيپ KNNياما روش سنت. ن روشها استيبهتر

ق ين طريدهد و به ا يرا کاهش م يبنددر دسته يريادگي ين روش که تعداد نمونه هاين مشکل است،  به ايا يک راه حل براي يبند

راکـه قـبال    KNNتم يالگـور  يبنـد خوشه يبرا يساده مبتن ياز روشها يکين مقاله ، ما يدر ا. کاهديمحاسبات م يزمان يدگيچيپاز

از  يمقـدار  يدهد وليکاهش م ياديرا تا حد ز يزمان يدگيچيپ يبندله خوشهين روش بوسيا.م ياشنهاد شده است، انتخاب کردهيپ

را کـاهش   KNNتم يدر الگـور  Kن  مقدار يم و همچنيدهيها نسبت مبه مرکز خوشه يک مقدار وزنيما . کاهديم يبنددسته ييکارا

ش يرا افـزا  يبنـد دسته ييتواند کاراين روش ميدهد که اينشان م Reuter-21578مجموعه داده محک  يشها بر رويآزما. ميدهيم

  .دهد

  يديکلمات کل

  يدهوزن ،يبندخوشه ،هين همسايکترينزد K ،متون يبنددسته 

  



 
 

  مقدمه -1

 يبند، دستهيع حجم اطالعات متنيش سرينترنت و افزايع ايبا رشد سر

حجم  يدر پردازش و سازمانده يديکل يک تکنولوژيخودکار متون به 

نـد  يمتـون بـه فرآ   يبنـد دسـته . ل شـده اسـت  يع مستندات تبـد يوس

ن شـده بـر   ييش تعيا چند دسته از پيک يبه  يک سند متنياختصاص 

-که از قبل دسته يآموزش يهاآن سند و مجموعه متن ياس محتوااس

از  ياريمتون در بسـ  يبندامروزه از دسته .شودياند، گفته مشده يبند

ل يـ ميلتر کردن هرزنامه در ايصفحات وب، ف يبندها مانند دستهنهيزم

  .شودميمتون و مانند آنها استفاده  يبندها و فهرست

 يبنـد دسـته  يبـرا  يد و مشهور  متعدديمف يهاتميتاکنون الگور

 يهـا بان، روشيبردار پشـت  يهانيشده است ازجمله ماش يمتون معرف

-ميتصـم  يهـا ،درخـت  يعصب يهاه و شبکهين همسايکترينزد Kز، يب

  .و مانند آنها يريگ

به  KNNا به اختصار يه ين همسايکترينزد Kها ن روشين ايدر ب

-مــي يبنــداســتفاده دســتهک روش پريــآن  ييو کــارا يعلــت ســادگ

کـه   يوقتـ : باشـد مـي ن يماش يريادگيتم ين الگوريترساده KNN.باشد

ـ  KNN ديـ آمـي د يـ ک نمونـه جد ي   K يريادگيـ  ين نمونـه هـا  يدر ب

مناسـب انـدازه    يارهايله معيد را بوسيه به نمونه جدين همسايکترينزد

ـ   ياسپس آن دسته .ابديمي شباهت، يريگ ن يکتـر ينزد Kن يکـه در ب

را به خود اختصاص داده است بـه عنـوان    يشتريه تعداد متون بيساهم

  .ن شودييد تعيا برچسب نمونه جديدسته 

تنبـل هسـتند، چـرا کـه      ييهارندهياد گي KNN يها يبنددسته

 ،يريـ گميتصـم  يهـا مانند درخت(مشتاق  يهارندهياد گيمدلها مانند 

 .شوندميساخته نح يبه طور صر) مانند آن بان ويبردار پشت ين هايماش

د بـه  يـ جد يک شـ ي يبنددسته يار ارزان ولين ساختن مدل بسيابنابر

 يه شـ ين همسـا يکترينزد Kاز به محاسبه ينسبت گران است چرا که ن

ـ ا) شباهت(د فاصله يم و بايشود دار يبندخواهد دستهميد که يجد ن ي

 نيـ شده اند محاسبه شود که ا يکه از قبل دسته بند ءايبا همه اش يش

ار يکـه بـزرگ هسـتند  بسـ     يريـ اد گي يمجموعه ها يژه برايکار به و

. از آنيـ نه زمـان و چـه حافظـه مـورد ن    ينه است، چه از لحاظ هزيپرهز

شنهاد شـده  يپ KNNسرعت جستجو در  يارتقا يبرا ياريبس يروشها

  :رنديگمياست که عمدتا در دو دسته قرار 

ن يکتـر ينزد K يجسـتجو  يع بـرا يسر يهاتميالگور يطراح: کي

  .ن زمانيه متن تست در کوتاهتريهمسا

ه ياول يريادگي يهانده از نمونهينما ينمونه ها يانتخاب برخ: دوم

  .هياول يريادگي يهاازنمونه يا حذف برخي

کنـد،  مـي شـنهاد  يرا پ يساختار درختـ  ]5[دسته اول مرجع يبرا

ختن سا يدگيچيپ .کندمياستفاده  P-Tree يز از تکنولوژين ]6[مرجع

  .هاستن روشيا يدرخت مشکل اصل

 يکـه سـع   يبر چگـال  يک روش مبتني ]4[دسته دوم مرجع يبرا

 يچگال تر را کاهش دهد تـا بـه چگـال    يها در نواحکند تعداد نمونهمي

ـ ا .برسـد  يرياد گيمتوسط در کل مجموعه  ن روش تـا حـدی حجـم    ي

  .محاسبات را کاهش می دهد

 ييهابه عنوان روش ]7،8،9[در  يبر خوشه بند يمبتن يهاروش

  .گر در دسته دوم مطرح هستنديد

مجموعـه   يکنواخت کردن چگـال ي يبرا يبنداز خوشه ]7[مرجع 

ک شـعاع  يـ کـه در   يب که نقـاط ين ترتيکند به امياستفاده  يريادگي

ک دسته هستند در يمتعلق به  يهمگ قرار دارند و يمشخص يگيهمسا

نـده آنهـا نشـان    يبه عنوان نما رند و مرکز خوشهيگميک خوشه قرار ي

 ياز شـعاع انتخـاب   ين روش زمان اجرا و دقـت تـابع  يدر ا. شودميداده 

  .است

کند و مياستفاده K-means  يتم خوشه بندياز الگور  [8]مرجع  

مختلـف مجموعـه    ينـواح  يه مراکز خوشه را بر اساس چگـال ينقاط اول

ا انتخاب ي ينه محليهجاد بيق از اين طريکند و به اميانتخاب  يريادگي

ب يـ کند اما عمي يريه خوشه ها جلوگينقاط منفرد به عنوان مراکز اول

  .است يريادگينقاط  يده محاسبات چگاليچيآن روش پ

مجموعـه نمونـه    يخوشـه بنـد   يک روش ساده براياز  ]9[مرجع

له استفاده از مراکـز خوشـه هـا    يکند و بوسمياستفاده  يرياد گي يها

 KNNتم يالگور يع برايار سريک روش بسي يرياد گيبعنوان مجموعه 

. دهـد مـي را کاهش  يبنداز دقت دسته ييجز ياما مقدار.دهدميه يارا

م يکنـ مـي  يمراکز خوشه ها معرف يبرا يک مقدار وزنين مقاله ما يدر ا

بتوانـد دقـت   ) يزمـان  ييکارا(کم  يزمان يدگيچيتواند عالوه بر پميکه 

  .ش دهديز افزاينرا ) يبنددسته ييکارا(

در بخـش دوم  : شـده اسـت   ير سـازمانده يادامه مقاله به صورت ز

در . متون شرح داده شده است يبنددسته يبرا KNN يتم سنتيالگور

شـده   يمعرفـ  يبنـد بر خوشه يمبتن KNNتم يبخش سوم روش الگور

بـر   يمبتنـ  KNNتم يالگـور  يبـرا پيشـنهادي   يدهاست و روش وزن

شات در يج آزمايارم شرح داده شده است و نتادر بخش چه يبندخوشه

  .در بخش ششم مقاله آورده شده است يريجه گيبخش پنجم و نت

  متون يدسته بند يبرا KNNتم يالگور  - ۲

ک بردار نشان يآن را معموال به فرمت  )سند(بک متن  يبنددسته يبرا

ده يـ نام يژگـ ياز کلمات مهم که و يابردار را مجموعه ياجزا. ميدهمي



 
 
-مـي ده يـ نام يبردار ين مدل، مدل فضايا. دهندميل يشوند، تشکيم

  .]3[باشدمين روش يبر ا يمبتن يک روش دسته بندي KNN شود و 

K ا به اختصار يه ين همسايکترينزدKNN ا بـه  يـ ک روش ساده ي

 يباشد و از لحاظ تئـور مين يماش يريادگيتم ين الگوريترساده يعبارت

ر يـ بـه شـرح ز   KNNتم يالگـور  ميزبان رس به. باشدميک روش بالغ ي

  :شودميانجام 

-مـي ره يدر حافظه ذخ)  (d1,d2,…,dnيريادگيهمه اسناد  - ۱

  .شوند

برطبق اندازه  يريادگيشود، اسناد ميوارد x ک سند ي يوقت -۲

  Kسـپس  . شوندمي يدارند رتبه بند x که با سند  يشباهت

 .دشونمين شباهت را دارند ، انتخاب يشتريکه ب يسند

     بـر طبـق    ينوسـ ياندازه شباهت معموال بـا روش فاصـله کس         

 :شودمين ييتع  ر يز

  

m        هاست يژگيتعدادکل و.  

 x ن شـباهت را بـه سـند    يشتريکه ب يسند  Kبا استفاده از - ۳

بر طبق فرمـول    Cj  به هر دسته  xدارند ، درجه تعلق سند 

 :شودمير محاسبه يز

  
  
  

   مـي را نشـان   xتر هيسند شب K يعني   که       

را برطبـق    Cjبـه دسـته   x تعلـق سـند    )y دهد  و 

  :کندمير مشخص يفرمول ز

 
                                                            

ها با هـم   به هرکدام از دسته xت درجه تعلق سند يدر نها    -4

 p(x, Cj(ن وزنيشتريکه ب يابه دسته xشوند و ميسه يمقا

 .شودميرا دارد نسبت داده 

 

تعداد  Tباشد و  يريادگيتعداد اسناد مجموعه   Nد که يفرض کن

متون در نظر  يانتخاب شده برا يها يژگيتعداد و mو  يشياسناد آزما

-مي TNm(O( برابر با KNN يزمان يدگيچيگرفته شده باشد، آنگاه پ

را  ييبـاال  يبـزرگ، زمـان اجـرا    يرياد گي يمجموعه ها يباشد که برا

  .طلبدمي

را تحـت   KNN ييتواننـد کـارا  مـي وجود دارند که  ميمسائل مه

کوچک باشد  يليخ  Kاگر .است Kتخاب از آنها ان يکي. ر قرار دهنديتاث

گر اگر ياز طرف د. رديقرار گ يزير نقاط نويتواند تحت تاثميجه کار ينت

K يگير دسته ها در همساياز سا ياديبزرگ باشد، آنگاه اسناد ز يليخ 

  .]10[رنديگميد قرار يسند جد

   يبرخوشه بند يمبتن KNNتم يالگور - ۳

 يبنـد کرد خوشـه ياست، از رو شنهاد شدهيپ] 9[ن روش که در مرجعيا

ـ ا. کنـد مـي اسـتفاده   يريادگيکاهش تعداد اسناد در مجموعه  يبرا ن ي

 تميالگـور  يمحاسـبات  يدگيـ چياز حجـم پ  ياديـ مقدار ز تواندميروش 

KNN يبندن روش از هر دو روش خوشهيا .را کاهش دهد K-means 

را بـه   يريادگيکند تا مجموعه مياستفاده  يسلسه مراتب يبندو خوشه

خالصـه از   يک معرفـ ين در ابتدا يکند بنابرا يبندن روش خوشهيبهتر

  :ميدهميه يها را اراتمين الگوريا

  K-means تم يالگور -۳-۱

 يافـراز  يبنـد ج خوشـه يک روش راي K-means يبندتم خوشهيالگور

تم عبارتند ين الگوريا يمراحل اصل. باشدميع يار ساده و سرياست و بس

  :از

         ه ياول يمتن به عنوان نقاط مركز K يرت تصادفبه صو: 1گام

  .هاستتعداد خوشه Kشود، ميها انتخاب خوشه

زان شباهت هر متن با هر مركز خوشه، يبر اساس م: 2گام

شود مين مركز نسبت داده يترهيآن متن به خوشه شب

  .شودميها محاسبه و دوباره مراكز خوشه

 ،آورده شودبر ييبع همگراكه شرط تاييتا جا 2مگا :3گام

  .شودميتكرار 

  يسلسله مراتب يخوشه بند -۳-۲

 ئين اساس است که در ابتدا هر شيبر ا يسلسله مراتب يبندده خوشهيا

شـود کـه مرکـز آن    مـي ک خوشه در نظر گرفتـه  يداده شده به عنوان 

ن شباهت را به هم يشتريکه ب يادو خوشه. است  ئيخوشه خود آن ش

 .برسـد   Kها بـه  که تعداد خوشه يشوند تا زمانميب يدارند با هم ترک

 ياينـد اشـ  ين فـر آ يـ در طول ا .شودميآنگاه مراکز هر خوشه محاسبه 

  .رنديگميک خوشه قرار يمتشابه به مرور در 

 شـوند، مـي ب يـ ک خوشـه ترک يبه  ۲Cluو  ۱Clu در خوشه يوقت

سـت  بـه د  ۲Cluو  ۱Clu يله بردار مرکـز ين خوشه بوسيا يبردار مرکز

برابـر   ۲Cluودر   n1برابر  ۱Cluاء داده در يد تعداد اشيفرض کن .ديآمي

باشـند، بـردار    cen2 وcen1 ب يـ به ترت يمرکز يباشد و بردار ها ٢nبا 

  :ديآميدست ه ر بيبه روش ز cen ،ديمشخصه خوشه جد

cen = ( 



 
 
  يبر خوشه بند يمبتن  KNNتم يالگور -۳-۳

هـا  خوشـه  ه مراکـز يار به نقاط اوليبس K-means يبندتم خوشهيالگور

 ياديـ حـد ز جه را تايتواند نتميآنها  يباشد و انتخاب تصادفميحساس 

ا حـداقل  يـ ر دهد چرا که ممکن است نقاط منفرد انتخاب شوند و ييتغ

 ينه محليا ممکن است مسئله بهيک خوشه انتخاب شوند يدو نقطه در 

متن به عنوان   P×K الت در ابتدان مشکياجتناب از ا يبرا. جاد شوديا

-Kتم يالگـور . شـوند مـي انتخـاب  در هر دسته  يه خوشه بندينقاط اول

means کـه   یيهـا سـپس آن خوشـه  . شودمين مراکز اعمال يا يبر رو

 يار کم است مثال نقـاط منفـرد کـه تعـداد اعضـا     يآن بس يعضااتعداد 

ر مخرب آنهـا در  يشوند تا از تاثميرون رانده يعدد است، ب ۱خوشه آنها 

هـا، از روش  ر مراکز خوشهيسا يسپس برا. شود يريجلوگ يبندخوشه

ن يشـتر يکـه ب  ياادغـام دو خوشـه   يبـرا  يبنـد خوشـه  يسلسله مراتب

کـه تعـداد    ين کار تـا زمـان  يشود و اميشباهت را به هم دارند استفاده 

از مجموعـه   يشـ   Kشود و سـپس  ميبرسد تکرار  Kها به عدد خوشه

کتر هسـتند بـه عنـوان نقـاط     ينزد هاکه به مراکز خوشه  يآموزش داده

 Kن يـ سـپس بـا اسـتفاده از ا    .شـوند مـي انتخـاب   يبنـد ه خوشـه ياول

هـر   يبه طور جداگانه بـرا  K-means يبندتم خوشهيالگور) متن(يش

هـر خوشـه    يشود و بردار مرکـز ميانجام  يآموزش يدسته از نمونه ها

 يخوشـه از کـل مجموعـه آموزشـ     |K×|C تيـ در نها. شودميمحاسبه 

  .باشدميها تعداد دسته  |C|شود، که ميجاد يا

به  KNNتم يکند الگورميدا يپ ياز به دسته بنديک متن ني يوقت

 يمرکز خوشه برا  |K×|Cن ياز ا ياستفاده از کل مجموعه آموزش يجا

شـود و  مـي د اسـتفاده  يـ با متن جد يمحاسبه شباهت مجموعه آموزش

-ميکاسته  يبنداز زمان دسته ين روش به مقدار قابل توجهيا لهيبوس

  .شود

  وزن دار يبر خوشه ها يمبتن KNNتم يالگور  - ۴

که در قسمت قبل به آن اشـاره   يبر خوشه بند يمبتن KNN تميالگور

 يدگيــچيدر کــاهش پ يار خــوبي، عملکــرد بســيشــد در کنــار ســادگ

از  ميبه مقدار ک ن مشکالت حافظه داشته است امايو همچن يمحاسبات

ـ در ا. کاهـد مـي  يسـنت  KNNبـه روش   يبنددسته ييا کارايدقت  ن ي

م کـه  يکنـ ميشنهاد يها پمراکز خوشه يبرا يک فاکتور وزن دهيمقاله 

  .ش دهديتم را افزايدقت الگور يتواند تا حدمي

، همه خوشـه هـا وزن   يبندله خوشهيست که بوسا نيا يده اصليا

دارنـد امـا بـا    ) ديمتن جد( يشيدر محاسبه شباهت نمونه آزما يکساني

ه يـ اول يريـ اد گيها در مجموعه ع  نمونهيه توزيت اولين روش ما وضعيا

مختلـف صـرف    يدر خوشه هـا  يم و از تفاوت چگاليدهميرا از دست 

ر دهـد  ييـ را تغ يبنـد جه دسـته ين ممکن  است نتيم که ايکنمينظر  

-متناسب با تعداد نمونـه  يک مقدار وزنيکز خوشه ن ما به هر مريابنابر

ن کار ممکن اسـت  يگر اياما از طرف د. ميدهميآن خوشه، نسبت  يها

آنها باالتر است  يکه چگال ييهابه سمت خوشه يبنددسته يريبه سوگ

آنها کمتـر اسـت،    يکه تعداد اعضا ييت خوشه هايمنجر شود و از اهم

کـه   ييهـا دسـته  يبـرا  يبنـد دسـته بدتر از آن احتمال  يبکاهد و حت

 نـا  يهـا چـرا کـه مجموعـه داده    ،آنها کم است را کـاهش دهـد   يچگال

ن يتوازن ا ين برايبنابرا. ج استيار رايبس يادهيمتوازن در اسناد وب پد

کـه مرکـز    يآن را در معکوس تعداد نمونه هـا در دسـته ا   يمقدار  وزن

  .ميکنميخوشه به آن تعلق دارد، ضرب 

ن اسـت کـه پـس از    يـ د به آن توجـه شـود ا  يکه با يگريدمساله 

 KNNتم يدر الگـور  K يبـرا  يها، ما به مقدار کمترنمونه يبندخوشه

-اکنـون خوشـه   يشـ يک به متن آزماينزد يهام، چرا که نمونهياز دارين

ـ از آنها تنهـا بـا    تعدادیاند و شده يبند ک مرکـز خوشـه نشـان داده     ي

م يرا کاهش ده KNN تميدر الگور Kم مقدار يتوانمين ياند، بنابراشده

ن از يم و هـم چنـ  يش دهـ يرا افـزا  يبنـد دسته ييق کاراين طريتا به ا

  .ميزمان محاسبات بکاه يدگيچيپ

  :شودمير انجام يبه روش ز يدهتر وزنقيبه زبان دق

تم يله الگوريم، اگر بوسيريگميرا در نظر  Cjبه عنوان نمونه دسته 

K-means  بهL م شود مـا  يه تقسخوشL  خوشـه          {cl j1 , clj2 

,… , cljL} ش دسـته  ينمـا  يکه برا. ميآورميدست ه را بCj      بـه کـار

خوشه به  L اينها درم که تعداد نمونهيکنمين فرض يهمچن.  روندمي

باشند، آنگـاه مقـدار     {Numj1 , Numj2 ,… , NumjL}ب برابر بايترت

 :شودمير محاسبه يبه صورت ز cljiهر مرکز  يبرا Wji يوزن

 
  

  .دهدميرا نشان  Cjتعداد نمونه ها در دسته 

هر مرکز خوشه و متن تسـت   يد برايک تابع شباهت جدياکنون 

x  مياستفاده ) ۱(فرمول  يم، که به جايآورمير به دست يبه شرح ز-

 .شود

 
  

ـ به شرح زوزندار  يهابر خوشه يمبتن KNNتم يسرانجام الگور ر ي

  :شودميانجام 

، ابعاد   TE يو مجموعه تستTR  يمجموعه آموزش: يورود

مراكزخوشه  ، تعدادKه ين همسايكتريتعداد نزد و m يژگيو

  .’Kدر هردسته 

  يج دسته بنديو نتا Fار يمع :يخروج



 
 

 يابيشهيارزش ، ركلمات، حذف كلمات كم يجداساز :1گام 

 يمتن برا-س كلمهيترما مانده انجام شود ويكلمات باق

TRوTE ساخته شود.  

،   mانجام شود تا  TEوTR يكاهش ابعاد داده ها برا :2گام 

  .ديها به دست آ يژگيتعداد و

به روش  TEوTRهر متن در  يبرا يژگيوزن هر و :3گام 

TF −IDF  يمحاسبه شود و همه متون به فرمت بردار 

  .ش داده شودينما

  :ر انجام شود يز دو گام TRدر  Cjهر دسته  يبرا :4گام 

به دست آوردن  يبرا  K-means تميالگور :1گام           

  .خوشه انجام شود  

كه در  يبه روش يسلسله مراتب يبندخوشه :2گام           

  ن يادغام ا يشد، برا  باال گفته 

  .خوشه انجام شود ’Kخوشه به 

و  xن بردار يشباهت بTE در xهر متن  يبرا :5گام 

با فرمول تابع ) ك خوشه استي Clu )Cluخوشه  مركزبردار

ب يسپس مراكز خوشه به ترت. محاسبه شود) 6(شباهت 

كتر مشخص يمركزخوشه نزد Kشباهتشان مرتب شوند و 

  .شوند

، وزن xكتر به يخوشه نزد مركز Kن يبا استفاده از ا :6گام 

) 3(و)2( يبا فرمول ها Cj هر دسته يبرا xدسته مربوط به 

 ) 4(با فرمول  به آن تعلق دارد xكه   يامحاسبه شود ودسته

  .مشخص شود

  .مشخص شود يبندج دستهير نتايو سا F ار يمع :8گام 

  شاتيج آزماينتا - ۵

  مجموعه داده  -5-1

 ي، شامل اسناد Reuters-21578 يبنددسته يشيمجموعه متون آزما

ـ ا. شده اسـت  يجمع آور ۱۹۸۷ل ترز در ساياست که از روزنامه رو ن ي

ـ در ا. باشـد ميمتون  يبنددسته يک محک استاندارد برايمجموعه  ن ي

مجموعــه داده   يجداســاز يبــرا ModApteرمجموعــه يمقالــه مــا از ز

Reuters  بـر اسـاس   . مياستفاده کـرد  يشيآزما و يريادگيبه مجموعه

در سـند   ۹۶۰۳د يـ ر مجموعـه با يـ ن زي، اReuters-21578مستندات 

امـا در  . رديرا در بر گ يشيدر مجموعه آزما ۳۲۹۹ و يريادگيمجموعه 

یـا چنـد    و متن بدنه وجود ندارد) دسته(ن اسناد، موضوعياز ا ياريبس

حذف را ن دسته از اسناد ين اي، بنابراموضوع برای یک متن وجود دارد

 يهـا دستهکل ن يدسته که تعداد متون آنها در ب ۱۱سرانجام  .کردیم

 ۱جدول .مياستفاده کرد يمجموعه آموزش ياست را برا بيشتره مجموع

شات مـا  يمورد استفاده در آزما يشيآزما و يمشخصات مجموعه آموزش

  .دهدميرا نشان 

   

 در استفاده مورد يشيوآزما يآموزش مجموعه مشخصات:)۱(جدول

 شاتيآزما

 يشيآزما يهاتعداد متن يآموزش يهاتعداد متن نام دسته

 gold 70 20 

 money-supply 70 17 

 coffee 89 21 

 sugar 90 24 

 ship 107 35 

 interest 140 57 

 money-fx 176 69 

 crude 223 98 
 trade 225 73 

 acq 1435 620 

 earn 2673 1040 

  ييار کارايمع  -۲- ۵

 .مياسـتفاده کـرد    F1ج يـ ار رايـ از مع يدسته بند ييکارا يابيارز يبرا

 يرا بـرا  )دقـت (precision و )يادآوري( recallار  يو معهرد F1ار يمع

  .دهدميمتون مورد استفاده قرار  يبنددسته يستم هايس يابيارز

  :شوندميف ير تعريارها به شرح زين معيا

Recall= 

 

Precision= 

 

F1= 

  

 F1ار ين معيانگيو فرم مدر کل دسته ها د يين کارايانگيم يابيارز يبرا

  :[3]وجود دارد

Macro- F1 = average of within-category F1 values. 
Micro- F1 = F1 over categories and documents. 

  

-دسـته  ييار کارايبه عنوان مع Macro-F1 اريشات ما معيدر آزما

  .در نظر گرفته شده است يبند



 
 
  جيل نتايشات وتجليآزما يطراح  - ۳- ۵

قالـب   يعنـ يه خود يشات، هرکدام از اسناد از فرمت اوليم آزماانجا يبرا

sgml يهادر ابتدا تگ. ل شدنديبه بردار کلمات تبد sgml د حـذف  يبا

م وسپس هر يجدا کرد   #Microsoft Cله ين تگ ها را به وسيا .شوند

ل يـ ک فاياستخراج کرده و هرکدام را در  Reuters يل هايسند را از فا

سـپس کلمـات   . تـر شـود  آنهـا سـاده   يگذارتا شاخص ميجداگانه نوشت

ـ ارزش بـا اسـتفاده از   کلمات کم استخراج شدند و سـت کلمـات   يک لي

له يکلمـات بـه وسـ    يابيشه يت ريپرتکرار حذف شده و در نها يسيانگل

Porter stemmer انجام شد.  

. اسـتفاده شـد   TF-IDF  ياسـناد از وزنـده   يشاخص گذار يبرا

 Document(فاده از روش آسـتانه تکـرار اسـناد    با است يژگيانتخاب و

Frequency Thresholding(   ۵کـه در کمتـر از    يانجام شـد وکلمـات 

ن دسـته  يـي در تع ن فرض کـه کلمـات نـادر   يسند تکرار شده بودند با ا

حذف کلمات کم  کلمات و يبعد از جداساز .ندارند، حذف شدند يريتاث

  .ديرس ۳۵۳۰به  يژگي، ابعاد ويژگيانتخاب و ارزش و

 gold  ،money-supply  يهـا دسته يه براياول يهاتعداد نمونه 

،coffee ،sugar، ship، interest وmoney-fx  يهـا نصف تعداد نمونـه 

ک سـوم  يـ   tradeو crude يهـا دسـته  يبرا مربوطه و يريادگيدسته 

 يهـا تعداد نمونـه  ک چهارمي acq  دسته يبرا دسته و يهانمونه تعداد

  .دسته انتخاب شد يهاتعداد نمونهک پنجم ي earn دسته يراب دسته و

از اندازه  يسلسله مراتب و K-means يبندخوشه يهاتميدر الگور 

اسـناد بـا مراکـز    ) فاصـله ( شباهت يريگاندازه يبرا ينوسيشباهت کس

  يبنــددســته ي، مــا بــران مقالــهيــدر ا. ميهــا اســتفاده کــردخوشــه

KNNو يسنت KNN عدد  يه بندخوش بر يمبتنK ) هيتعداد همسـا-

 يبـرا  م ويانتخاب کرد ۳۰برابر با  [11]ج يبراساس نتارا ) کترينزد يها

 ۱۵را برابر بـا   Kوزندار، عدد  يبندخوشه بر يمبتن KNN يبنددسته

   .ميقرار داد

وزنـدار،   يبنـد برخوشـه  يمبتنـ  KNNروش  ييکارا يابيارز يبرا

-ج ملموسياستفاده شد تا نتا يمختلف يهاخوشهد تعدا يشات برايآزما

  .دهدميشات را نشان يج آزماينتا ۲جدول . تر شود

 شاتيآزما جينتا: )۲(جدول

  Macro-F1مقدار

KNNسنتی  
 هاخوشه تعداد

  درهر دسته

KNN مبتی

 بندیبرخوشه

KNNمبتنی برخوشه -

  های وزندار

0.87432 

k'=10 0.81902 0.81936 

k'=15 0.80255 0.80404 

k'=20 0.81085 0.81939 

k'=25 0.77882 0.83335 

k'=30 0.78879 0.83186 

  

هـا  تعـداد خوشـه   يشود که وقتـ ميمشخص  ۲با مشاهده جدول 

K’=10  روشKNN بهتـر از   ميوزندار ک يبرخوشه ها يمبتنKNN 

شـود  ميج بهتر ي، نتا ’Kش يبا افزا. کندميعمل  يبندبرخوشه يمبتن

ک بـه  يـ بـا نزد يتقر يخوب يينسبتا کارا سد ورمي K’=25که به جايی تا

 يبرا يزمان يدگيچيبه هر حال پ. ديآميبه دست   KNN يدسته بند

 KNNکمتـر از   يلـ يشتر ، باالتر است ، اما هنوز خيب يهاخوشه تعداد

 يه هـا يتعـداد همسـا   يبـرا   Kبه عالوه مقـدار کمتـر  . باشدمي يسنت

ـ  ين يهر حال ا اما در. کندميل يکتر اثر آن را تعدينزد ن يک مصـالحه ب

  . باشدمي يزمان ييو کارا يبنددسته ييکارا

  يريگجهينت  - 6

 يبـرا  يديـ کل يمتون بـه تکنولـوژ   يبندنترنت، دستهيع ايبا رشد سر

. ل شـده اسـت  يتبـد  يمتن يهاداده يپردازش حجم باال و يسازمانده

 يع در دسته بنديساده و موثر به طور وس يبه عنوان روش KNNروش 

 ياز محاسـبات يـ ن  KNNامـا روش  . رديـ گمـي متون مورد استفاده قرار 

کـاهش حجـم    ياسـت کـه بـرا    يروش يخوشه بند. طلبدميرا  ييباال

 يشـ يمحاسبه شباهت با داده آزما يمورد استفاده برا يآموزش يهاداده

براساس تعداد اسـناد   يک مقدار وزنين مقاله يدر ا. شنهاد شده استيپ

بهتـر کـردن    يها برابه مراکز خوشهاد دسته مربوط تعداد اسن خوشه و

کـه قـبال    يبر خوشـه بنـد   يمبتنKNN ک روش ي يبنددسته ييکارا

 يبـرا  KNN تم يدر الگـور Kشده و مقدار شنهاد يشده است، پ يمعرف

شات نشان يآزما. د کاهش داده شده است يدسته نمونه جد  ينيش بيپ

  KNNبت بـه روش  نسـ  يبهتـر  )دقـت ( ييد کـارا يدهد روش جدمي

 يرو ن روش را بريتوان امينده يدر آ. دارد يقبل يخوشه بند بر يمبتن

 يهـا کيـ ر تکنين  سـا يهمچنـ  ش نمـود و ير مجموعه دادهـا آزمـا  يسا

ش يشـتر افـزا  يرا ب ييکرده و کارا يبه مراکز خوشه ها را بررس يوزنده

  .  داد
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