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چکیده فارسي
يکی از مهمترين رويدادها در حوزه علم بشر که تأثیر زيادي نیز بر نحوه زندگی بشر داشته است شبکه
جهانی اينترنت و به صورت خاص «وب» می باشد .بسیاري معتقدند که امروزه وب مهمترين ابزار بیان دانش
و ديدگاه هاي بشر محسوب می گردد .اين اطالعات که بدون اين فناوري قابل دستیابی نبودند می توانند
مورد استفاده افراد مختلفی قرار گیرند .ساده ترين نوع استفاده از اين اطالعات در دنیاي تحقیقات ،کامال
مشهود است .اگر اين فضاي تبادل اطالعات وجود نداشته باشد چگونه می توان از آخرين نتايج تحقیقات
مطلع گشت.
اما حجم اطالعات موجود بسیار زياد است و مسلما بايد ابزارهايی براي دستیابی سريع به اطالعات نیز موجود
باشند .اين ابزارها در ابتدا شامل لیست هاي موضوعی از سايت هاي مختلف بودند که به سرعت جاي خود را
به موتورهاي جستجو دادند .اما اين موتورهاي جستجو همگی با مشکل ديگري مواجه هستند .زبان ارائه
دانش در وب تنها براي ارائه ديداري اطالعات ابداع شده است و به غیر از محتوي نمی تواند فرااطالعات قابل
توجهی را جهت جستجوي مناسب در اختیار قرار دهد .به علت اين ساختار چنانچه براي فرااطالعات موجود
در اين زبان ارائه اطالعات امتیازي را در نظر بگیريم با مشکالت متعددي مواجه خواهیم شد که علت اصلی
آن عدم استفاده صحیح افراد به عمد و يا غیر عمد از اين فرااطاالعات می باشد.
براي حل اين مشکل مسیري جديد به نام وب معنايی ايجاد گرديد .در اين مسیر مهمترين جزء را می توان
هستان شناسی ( )Ontologyدانست .هر هستان شناسی در يک حوزه معنايی خاص تعريف می گردد.
هستان شناسی عبارت است از مجموعه ي تمام مفاهیم در حوزه معنايی مرتبط ،مشخصات هر يک از اين
مفاهیم ،محدوديت هاي موجود برروي مشخصات مفاهیم و در نهايت ارتباطات موجود بین مفاهیم متفاوت.
ايجاد يک هستان شناسی محتاج آشنايی کامل با تمام دانش در يک حوزه معنايی می باشد .چیزي که
تقريبا دست يافتنی نیست .به همین خاطر است که عمده هستان شناسی هاي تولید شده تا کنون تنها
برروي مجموعه ي بسیار کوچکی از يک حوزه ي معنايی خاص متمرکز شده اند .پس براي تحقق هدف
اصلی وب معنايی بايد بتوانیم به طريقی خودکار و يا نیمه خودکار تولید هستان-شناسی را انجام دهیم.
در اين پژوهش روشی جديد براي استخراج خودکار مفاهیم ارائه می گردد که تولید خودکار هستان شناسی
را دست يافتنی تر می نمايد .مهم ترين مشکل در روش هاي موجود در اين زمینه را می توان در اين دانست
که اين روش ها به فضاي زبانی که اسناد در اين فضا تعريف می شوند به چشم فضاهاي هندسی معمول نگاه
می کنند .از اين رو عالوه بر عدم دقت مناسب نتايج ،داراي پیچیدگی محاسباتی بسیار بااليی می باشند و
عمال استفاده از آن ها در محیط وب که حجم اطالعات بسیار باال است غیرممکن می باشد .در اين پژوهش
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نگاهی جديد به فضاي زبانی خواهیم داشت و ديدگاه هاي هندسی موجود به فضاي کلمات زبان را کنار
خواهیم گذاشت.
راه کارهاي متفاوتی براي دستیابی به هدف فوق ارائه خواهد گرديد .يکی از گام ها حرکت از فضاهاي کامال
هندسی به سمت فضاهاي کلی تر مانند فضاهاي باناخ می باشد .اين تغییر ديدگاه ابزارهاي جديدي را در
اختیار خواهد گذاشت که از آن جمله می توان به تعريف معیارهاي اهمیت و مشابهت جديد اشاره نمود.
گام ديگر ارائه ي يک روش خوشه بندي مناسب به جاي روش هاي موجود براي استخراج مفاهیم می باشد
تا از اين طريق محدوديت هاي موجود در پیچیدگی محاسباتی روش هاي موجود مرتفع گردد.
در تمام راه کارهايی که در فوق عنوان گرديد استفاده از معیارهاي زبان شناختی می تواند راه گشايی مهم
باشد .از اين جمله می توان به عناصر موجود برروي زنجیره گفتار اشاره نمود .اين عناصر در يک گفتگوي
محاوره اي خود را در قالب تأکید برروي يک کلمه خاص ،حرکات بدن و ديگر داده هاي غیر متنی نشان می
دهند؛ اما در يک متن ،نويسنده بايد سعی نمايد تا با استفاده از کلمات و قالب هاي نوشتاري اين عناصر را
تبديل به متن نمايد که با دخیل نمودن چنین قالب هايی می توان از اين ويژگی ها استفاده الزم را برد.

واژه های کلیدی :وب معنايی ،هستان شناسی ،استخراج خودکار هستان شناسی ،استخراج مفاهیم،
موتورهاي جستجو
Keywords: Semantic Web, Ontology, Automatic Ontology Extraction, Concept
Extraction, Search Engine
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 .1مقدمه
روش هاي جاري در حوزه بازيابی اطالعات نتوانستند به خوبی نیازهاي انسان در دستیابی به اطالعات مورد
نیازش را فراهم آورند .به همین دلیل بود که مسئله ورود معنا در داده ها مطرح شد و به عنوان گام بنیادين
نیاز به ساختارهايی بود تا بتوان با استفاده از آن ها معنا را در بازيابی اطالعات دخیل نمود .اين ساختارها را
اصطالحا هستان شناسی1نامیدند .در شکل  1نمونه اي از ارتباطات موجود در حوزه وب معنايی براي بیان
اطالعات نمايش داده شده است.

Ontology
Expert
Team

Annotated Data

Huge Data Sources

شکل  - 1نمايي کلي از تولید وب معنايي

Ontology
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همانطور که واضح است هستان شناسی نقش اساسی در دستیابی به اهداف بیان شده را ايفا می نمايد .اما
سابقه وي معنايی تا امروز نشان می دهد که ايجاد يک هستان شناسی به صورت غیر خودکار در يک حوزه
کوچک از دانش بشر نیز می تواند کار بسیار پر هزينه اي باشد.
کامال واضح است که ايجاد هستان شناسی براي تمامی حوزه هاي دانش بشر به صورت غیرخودکار دست-
نیافتنی است و يا اينکه با صرف هزينهي بسیار بااليی میتوان به آن دست يافت .در همین راستا تالشهايی
براي تولید خودکار هستانشناسی صورت گرفته است [AHM05، TOD01، MAE01، BHA04

 .]RUD07، SUN08، AND02، SLE03،عمده اين روشها داراي روش کار نسبتا مشابهی میباشند .در
اين پژوهش نیز همین بخش هدف قرار گرفته است .جزئیات کارهاي انجام شده در بخشهاي بعد مورد
بررسی قرار خواهند گرفت.

 .1.1استخراج هستان شناسي
همانطور که از توضیحات در پیش آمده مشخص می باشد ،در اختیار داشتن يک هستان شناسی نقشی
بسیار مهم را در وب معنايی ايفا می نمايد و می توان آن را پیش زمینه ورود به اين دنیا دانست .البته وجود
يک هستان شناسی بدون حضور ديگر مؤلفه هاي وب معنايی نیز يک امتیاز مهم محسوب می شود که می
تواند کاربردهاي زيادي را امکان پذير نمايد.
 .1.1.1ساختار قالب عمومي استخراج هستان شناسي
همان طور که پیش از اين نیز گفته شد يک هستان شناسی عبارت است از مجموعه اي از مفاهیم ،ويژگی
هاي هر مفهوم و مجموعهي قوانین موجود برروي نحوهي ارتباط مفاهیم گوناگون با يکديگر و همینطور
محدوديتهاي موجود برروي مقادير ويژگیهاي مفاهیم مختلف .با اين وصف عمدهي کارهاي انجام شده
برروي استخراج هستانشناسی نیز به دو دسته استخراج مفاهیم و استخراج قوانین تقسیم میگردند .در
ادامه فعالیتهاي صورت گرفته در هر حوزه را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
عمده فعالیتهاي صورت گرفته در زمینه استخراج مفاهیم [ ]PAP98،HOF99،LEA03داراي ساختاري
به شرح زير میباشند .مهمترين روش مورد استفاده در اين کارها الگوريتمی به نام  ]DUM88[2LSIمی-
باشد .روند کلی کار به اين صورت است که ابتدا براي يک مجموعه از اطالعات موجود در يک زمینهي
معنايی از پیش مشخص شده ،تمام کلمات استخراج شده و ماتريس لغت-صفحه ايجاد میگردد .در ايجاد
اين ماتريس از لغات به صورت مستقیم استفاده نمیگردد بلکه ابتدا تمام کلمات با استفاده از يک روش

Latent Semantic Indexing

13

2

ريشهيابی ،به ريشهي خود تبديل شده و اين ريشه است که به عنوان کلمهي مورد نظر در ماتريس لغت-
صفحه جاي میگیرد .ذکر اين نکته داراي اهمیت است که در حال حاضر مهمترين الگوريتمهاي مورد
استفاده در ريشهيابی لغات انگلیسی دو روش [ ]KRO93،POR80میباشند.
نکتهي مهم اينکه در اين رويکرد فرض بر اين است که مجموعهاي از صفحات و يا اسناد مرتبط با حوزهي
معنايی مورد نظر موجودند .اما براي دستيابی به چنین مجموعهاي در وب بايد از روشهاي خزش

متمرکز3

استفاده نمود .در اين روشها سعی میشود تا با استفاده از مجموعهاي از پارامترها تنها به استخراج صفحاتی
اقدام گردد که مرتبط با حوزهي معنايی مورد نظر میباشند .در اين فرآيند در ابتدا بايد مجموعهي کوچکی
از صفحات مرتبط موجود باشند که عملیات خزش از همین مجموعهي اولیه شروع میشود .عمده
پارامترهايی که در روشهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرند را میتوان فاصلهي يک صفحه براساس
تعداد لینکهاي پیمايش شده نسبت به مجموعهي اولیه ،ضريبی از میزان اهمیت پدر يک صفحه ،حضور
مجموعهاي از کلمات کلیدي ،حضور مهمترين کلمات موجود در صفحات بازيابی شده تا کنون و بسیاري
معیارهاي مبتنی بر حدس و يا يادگیري ديگر دانست .البته در بعضی از اين روشها از هستانشناسی حوزه-
ي معنايی مورد نظر نیز استفاده میشود که با توجه به هدف اين پژوهش چنین استفادهاي غیر منطقی می-
باشد.
با توجه به آنچه مرور شد پس از تولید ماتريس لغت-صفحه میتوان گفت که در اصل مجموعهاي از نقاط
(صفحات) در فضاي لغات نتیجه عملیات مذکور میباشد .تعداد ابعاد اين فضا برابر است با تعداد کل لغات
موجود .مقادير هر نقطه از اين فضا در هر بعد میتواند براساس معیارهاي گوناگونی سنجیده شود.
سادهترين معیار قابل استفاده میتواند معیار حضور يا عدم حضور باشد که در صورت حضور يک کلمه در
يک صفحه مقدار نقطهي متناظر با صفحهي مورد نظر  1و در غیر اين صورت  0خواهد بود .مشخص است
که چنین معیاري با توجه به بی تفاوت بودن نسبت به میزان تکرار يک کلمه نمیتواند معیار مناسبی
محسوب گردد.
معیار ديگري که مورد استفاده قرار میگیرد معیار میزان تکرار کلمه در يک صفحه است .در اين معیار
چنانچه کلمهي  aدر صفحهي x ،d1بار تکرار شده باشد و در صفحهي  y ،d2بار تکرار شده باشد و  x<yباشد
اما براي تعداد کل کلمات موجود در هر يک از اين دو صفحه داشته باشیم || ||d2||>>||d1آنگاه کلمهي  aرا

Focused Crawling
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براي صفحه  d2پراهمیتتر از صفحه  d1تشخیص میدهد حال آنکه واضح است چنین نیست .اين معیار
مشکالت بسیار زياد ديگري نیز دارد که در اينجا نمیتوان تمام موارد را ذکر نمود.
با توجه به مشکالت موجود در معیار باال ،معیار ديگري جايگزين گرديده است که به آن

4TFiDF

[ ]JON72گفته میشود .نحوهي محاسبهي اين معیار به شرح زير است.
شبه کد - 1شبه کد محاسبه TFiDF

ni , j

n

k, j

for term i and document j  tf i , j 

k

D
d : ti  d 

for tem i  idf i  log

TFiDFi , j  tf i , j  idf i

اين معیار توانسته است تا بسیاري از مشکالت را به خوبی حل نمايد و نتايج بسیار مناسبی ارائه کند ،اما
همچنان با مشکالتی مواجه است که در بخش بعد توضیح داده خواهد شد.
با توجه به مطالب ذکر شده در باال ماتريسی به دست میآيد که اصطالحا به آن مدل فضاي برداري5گفته
میشود .اين ماتريس براي ادامه فعالیت مورد استفاده قرار میگیرد .اين ماتريس خواصی دارد که بايد در
انتخاب الگوريتمها مورد توجه قرار گیرند .مهمترين خاصیت اين ماتريس خالی6بودن آن است که مهمترين
تأثیر را در انتخاب الگوريتمها میگذارد.
در گام بعد الگوريتم  LSIمورد استفاده قرار میگیرد .اين الگوريتم به اين صورت عمل مینمايد که با
استفاده از الگوريتم تقسیم ماتريس  ]CVE79[ SVDماتريس مدل فضاي7برداري را به سه ماتريس لغت-
مفهوم ،بردارهاي ويژه و مفهوم-صفحه تقسیم میکند8.بردارهاي ويژه داراي اين خاصیت هستند که می-
توانند براي خوشهبندي نودهاي ماتريسها براساس میزان 9وابستگی آنها مورد استفاده قرار گیرند.

Term Frequency inverse Document Frequency
Vector Space Model
Sparse
Singular Value Decomposition
Eigen Vectors
Clustering
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کارهاي زياد ديگري نیز در همین حوزه صورت گرفته است که از جملهي مهمترين آنها میتوان به
جايگزينی  SVDبا روش ديگري به نام  ]CVE79[10SDDدر الگوريتم  LSIکه داراي پیچیدگی
محاسباتی کمتري نیز میباشد و همچنین ارائهي نمونههاي جديدي از  LSIبا توجه به خالی بودن ماتريس
مدل فضاي برداري [ ]MAV07،SAL75و همچنین تبديل الگوريتم  LSIبه يک الگوريتم برخط11از
حالت برونخط12
فعلی [ ]TOU08،TOU05،ZHA99اشاره نمود.

پس از به دست آوردن ماتريسهاي فوق با استفاده از ماتريس لغت-مفهوم و با توجه به مقادير وروديهاي
ماتريس به ازاي هر مفهوم مهمترين لغات شناسايی میشوند .با جداسازي اين لغات يک فرد خبره خواهد
توانست مفهوم مرتبط با هر مجموعه از لغات را نامگذاري نمايد و مجموعهي مفاهیم استخراج میگردند.
در اين زمینه کارهاي ديگري نیز انجام شدهاند ،اما میتوان گفت مهمترين رويکرد موجود روشی است که در
باال توضیح داده شده است.
مهمترين گام بعدي در استخراج هستانشناسی را میتوان استخراج قوانین دانست .در يکی از مهم ترين
کارهاي انجام شده در اين زمینه سعی شده است با استفاده از ماتريس لغت-مفهوم که پیش از اين توضیح
داده شد و تشکیل يک ماتريس دوبخشی بین لغات و مفاهیم روابط بین مفاهیم از قبیل زيرمجموعهبودن،
اشتراک در بعضی خصوصیات و ديگر ويژگی هايی که عمدتا مرتبط با ويژگی هاي مجموعه اي بین کلمات و
صفحات هستند را شناسايی نمايد .اما اين قوانین به همین مجموعه منحصر شدهاند و به قوانین پیچیدهاي
مانند محدوديت برروي مقادير ويژگیهاي مفاهیم ،ارتباطهاي يک به چند بین مفاهیم گوناگون و  ..اشاره
نشده است و کامال نیز واضح مینمايد که استخراج چنین قوانینی با استفاده از چنین مدلی نمیتواند قابل
انجام باشد .کارهاي ديگري در زمینههاي ديگر مانند پايگاههاي دانش براي استخراج قوانین

وابستگی13

صورت گرفته است که از يک سو داراي همخوانی با مدل موجود در استخراج هستانشناسی نمیباشند و از
سوي ديگر پا را فراتر از روش ذکر شده در باال نمیگذارند.
با توجه به مجموعهي اطالعات ارائه شده الزم مینمايد نگاهی مجدد به حوزه استخراج هستانشناسی
صورت گیرد .شايد بتوان گفت حرکت به سمت استخراج قوانین در حال حاضر مسیري کامال نامشخص
بنمايد و از اين رو انتخاب چنین موضوعی ممکن است با مشکالت جدي در مسیر مواجه گردد .از روي ديگر
در حوزه استخراج مفاهیم نیز مسائل باز بسیاري موجودند که میتوان تالش را در اين زمینه متمرکز نمود.

0
Semi Discrete Decomposition
1
Online
2
Offline
3
Association Rules
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همچنین در يک نگاه کلی میتوان گفت که مهمترين دلیل استفاده از الگوريتمهاي ريشهيابی و همچنین
معیارهايی مانند  TFiDFاين است که بتوان از اين طريق فضاي حالت ماتريس لغت-صفحه را تا حد ممکن
کوچک نمود .پس چنانچه بتوانیم مفاهیم را در يک حوزهي معنايی استخراج نمايیم عالوه براينکه براي
استخراج هستانشناسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت همچنین میتواند به عنوان ابزاري کارا در کاهش
حجم ماتريس صفحه-لغت مورد استفاده قرار گیرد.
با اين اوصاف در بخش بعد تمرکز برروي مسئلهي استخراج مفاهیم خواهد بود و با ذکر مشکالتی که در
روشهاي ذکر شده موجودند مسیر حرکت کمی روشنتر میگردد.
.1.1.2مشکالت مؤلفه های موجود در استخراج هستان شناسي
در بررسی اين مشکالت بهتر است تا مهمترين مؤلفههاي موجود در استخراج مفاهیم بار ديگر ذکر گردند و
سپس در هر مورد به توضیح در مورد مشکالت پرداخته شود .مهمترين مؤلفهها را میتوان به شرح زير
دانست:
 معیارهاي مشابهت
 معیارهاي اهمیت
LSI 

عمده معیار مشابهتی که در اين دسته از روشها مورد استفاده قرار میگیرد معیار مشابهت کسینوسی می-
باشد .در اين معیار فرض بر اين است که هر نقطه از فضا معادل با يک بردار در فضا است که از نقطه مبدأ تا
نقطهي مورد نظر امتداد میيابد .حال براي دو نقطه در فضا دو بردار وجود دارد و میزان شباهت اين دو برابر
است با فاصلهي کسینوسی اين دو و از رابطهي زير محاسبه میگردد:
v1 .v2
| | v1 | . | v2

()1

dist (v1 , v2 ) 

اين معیار به خوبی میتواند براي دو نقطه که واقعا در فضاي اقلیدسی14تعريف شده باشند مورد استفاده
واقع شود .اما در استفاده اين معیار براي دو صفحه از وب با مشکالتی مواجه میشويم .اولین نکته اين است
که در مورد صفحاتی که اندازههاي آنها بسیار متفاوت است به درستی کار نمیکند .به عبارت ديگر اين
معیار در صورتی میتواند براي دو صفحه اندازهي درستی را تولید نمايد که اين دو صفحه از حیث اندازه
داراي شباهت باشند .نکتهي بعد اينکه چنانچه يکی از اين صفحات زيرمجموعهي صفحهي ديگر باشد در
4
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Euclidean Space

1

اين صورت میزان شباهت دو صفحه بسیار کم به دست میآيد .علت اين امر اين است که به ازاي تعداد
زيادي از نقاط صفحه کوچکتر مقدار صفر را دارد حال آنکه اين دو صفحه در اصل بسیار به هم شبیه می-
باشند.
تقريبا میتوان گفت معیار مشابهت ذکر شده در باال پراستفادهترين معیار مورد استفاده است .در بخشهاي
بعد علت عدم کارکرد مناسب اين معیار به شرح ذکر شده در فوق توضیح داده خواهد شد.
پس از معیارهاي مشابهت بايد به توضیح در مورد مشکالتی پرداخت که معیارهاي اهمیت با آن مواجه می-
باشند .همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد مهمترين معیار اهمیت لغت در صفحهي مورد استفاده
معیار  TFiDFمیباشد .اما اين معیار نیز با مشکالتی مواجه است .باز هم دوباره اولین مشکل مربوط به
صفحاتی است که داراي اندازهي خارج از حد طبیعی هستند .در چنین مواردي تقريبا معیار فوق براي تمام
لغات نزديک به صفر خواهد بود و نخواهد توانست به درستی میزان اهمیت لغات نسبت به هم در همان
صفحه و يا نسبت میزان اهمیت يک لغت در صفحه مورد نظر نسبت به صفحات ديگري که همان لغت را
دارند نشان دهد .عالوه بر اين انجام هرگونه نرمالسازي برروي مقادير اين معیار نیز ممکن است باعث ايجاد
نتايج کامال غیرواقعی گردد.
مشکل بعدي در اين معیار اين است که اطالعات مربوط به ترتیب لغات را از دست میدهد .حال آنکه نشان
داده شده است که در بسیاري از موارد ترتیب استفاده از لغات در نوع مفهومی که به همراه يک صفحه می-
باشد بسیار تأثیرگذار میباشد .بر همین اساس مفهومی به نام  n-gramمعرفی شده و به عنوان جايگزين
يک اصطالح مورد استفاده قرار میگیرد و نقش يک لغت مجزا را ايفا میکنند [.]BRO92
يکی ديگر از مشکالت اين روش اين است که به عنوان مثال چنانچه صفحهاي در مورد توضیح دادن مفهومی
باشد مسلما از لغت آن مفهوم کمتر استفاده خواهد نمود و از اين رو اين معیار نخواهد توانست میزان اهمیت
لغت مربوطه در صفحهي مورد نظر را به درستی تشخیص دهد .حتی استفاده از کلمات هممعنی و ديگر
دانش هاي ئیش زمینه در خصوص معانی کلمات نیز در چنین مواردي نمیتوانند تأثیر چندانی در نتیجه
داشته باشند.
میتوان يکی از مهمترين مشکالت اين روشها را عدم اتکاي آنها بر مؤلفههاي تأثیرگذار از ديدگاه زبان
شناختی دانست .اين مسئله باعث می شود تا اهمیت کلمات تنها براساس معیارهاي آماري سنجیده شوند و
از اين رو مشکالتی از جنسی که در باال آمد را فراهم آورد .همان طور که پیش از اين نیز گفتیم نمونه آن را
میتوان عناصر موجود برروي زنجیره گفتار دانست .براساس نظريههاي زبان شناسی لغات تنها کمتر از 30
درصد در بیان معنا تأثیرگذار هستند و در اصل معنا از طريق همین عناصر موجود برروي زنجیره گفتار
18

انتقال می يابند .از جمله اين عناصر میتوان به تأکید برروي يک کلمه ،مکث ،حالت بدن و ديگر داده هاي
غیر متنی اشاره نمود.
اما در يک متن نويسنده بايد همین عناصر موجود برروي زنجیره گفتار را به کلمات تبديل نموده و منظور
خود را به خواننده القا نمايد .در اصل چنین کلماتی در تعیین معنا به صورت مستقیم تأثیري ندارند اما با
نشان دادن سمت و سوي کلی در متن به ما در تشخیص کلمات مهم ،تأيیدات و نفیها و بقیه داده هايی که
در محاوره از طريق متن انتقال نمی يابند کمک مینمايند.
آخرين مؤلفه که در اينجا مورد بررسی قرار میگیرد روش  LSIمیباشد .همانطور که پیش از اين نیز
توضیح داده شد در اين روش از الگوريتم ديگري به نام  SVDبراي تقسیم ماتريس استفاده میشود .مهم-
ترين خاصیت مورد استفاده در اين روش خاصیت خوشهبندي است که با استفاده از بردارهاي ويژه صورت
میگیرد و از اين طريق لغاتی که از نظر معنايی داراي همبستگی بااليی نسبت به هم میباشند در خوشه-
هاي يکسانی قرار میگیرند.
اما اين روش نیز با مشکالتی مواجه میباشد .مهمترين و اولین مشکلی که میتوان براي آن ذکر نمود
پیچیدگی زمانی بسیار باالي آن میباشد .اين الگوريتم داراي پیچیدگی زمانی بااليی است که در حجم وب و
با توجه به تعداد زياد صفحات مورد بررسی و همچنین تغییرات مداوم آنها تحمل چنین پیچیدگی زمانی
امکانپذير نیست.
مشکل بعدي اين روش اينجاست که میزان کارايی آن تا کنون با استفاده از معیارهاي تشابهی مانند آنچه
پیش از اين توضیح دادهايم سنجیده شده است .همچنین در جزئیات عملکرد خود آن نیز از چنین
معیارهايی استفاده گرديده است که مسلما با توجه به توضیحات داده شده نمیتوانند به درستی نشاندهنده
میزان شباهت دو نقطه در مدل فضاي برداري باشند.
يکی ديگر از مشکالت اين روش برونخط بودن آن است .به اين معنی که در اين روش به صورت پیش فرض
در صورت رخ دادن تغییرات در ماتريس مدل فضاي برداري بايد کلیهي محاسبات مجددا صورت گیرند تا
مفاهیم جديد استخراج گردند .البته فعالیتهايی در اين زمینه صورت گرفته است که پیش از اين نیز به آن
اشاره شد [ ]TOU08،TOU05،ZHA99اما اين روشها نیز با پیچیدگی زمانی بااليی مواجه بوده و قابل
استفاده براي کاربردهاي برخط نمیباشند.
يکی ديگر از مشکالت توضیح داده شده اين است که اين روش مبتنی بر خواصی است که ممکن است در
مورد ماتريس مدل فضاي برداري صادق نباشند .از اين جمله میتوان به مبتنی بودن اين روش بر بعضی
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توزيعهاي خاص تصادفی مانند مدل گاوسی و همچنین خالی بودن ماتريس مدل فضاي برداري اشاره کرد
که باعث میشود اين روش از حیث خواص متناسب با ماتريس مدل فضاي بردار نباشد.
در بخشهاي بعد تمرکز اصلی ابتدا برروي ريشهيابی اين مشکالت و سپس راهکارهايی براي ادامه اين
پژوهش و حل مشکالت خواهد بود.

 .1.2راهکار پیشنهادی
در قسمت هاي قبل موفق شديم تا نمايی کلی از مسئله را بیان نمايیم و همین طور مشکالت موجود را مرور
نمايیم .همچنین تا حدودي اصول راهکار پیشنهادي مشخص گرديد .در اينجا سعی می شود تا اين مطالب
سر جمع شده و نمايی کامل از راهکار پیشنهادي ارائه گردد .اما براي ارائه راهکار پیشنهادي بايد يک گام
جلوتر برويم و به ريشه يابی مشکالت بپردازيم .در اصل بايد مشخص گردد که مشکالت بیان شده در قسمت
قبل از کجا ناشی می شوند تا بتوانیم راهکار مناسب براي حل آنها بیابیم.
.1.2.1ريشه يابي مشکالت
در يک نگاه دقیقتر میتوان مشکالتی را که در بخش قبل براي روال معمول در استخراج مفاهیم ذکر شد
در عوامل زير ريشهيابی نمود:
 عدم تطابق فضاي اين مسئله با خواص فضاي اقلیدسی :فضاي دادهاي اين مسئله عمدتا فضاي لغت-
صفحه و يا لغت-مفهوم میباشد .اين فضا به هیچ عنوان از خواصی که در فضاي اقلیدسی شناخته
شده است تبعیت نمیکند .به عنوان مثال مشکلی که براي معیار شباهت کسینوسی ذکر شد قابل
توجه است .در فضاي اقلیدسی چنانچه دو نقطه کامال مشابه موجود باشند و سپس تعداد زيادي از
بعدهاي يکی از اين دو نقطه برابر صفر باشند اتفاقی که میافتد اين است که واقعا اين دو نقطه از
هم دور خواهند شد ،حال آنکه در فضاي دادهاي که ما در مسئله استخراج مفاهیم با آن مواجه
هستیم چنین اتفاقی نخواهد افتاد .همین مسئله مجددا خود را در مورد مشکلی که معیار میزان
اهمیت  TFiDFبا اندازه صفحات دارد نشان میدهد .در آنجا نیز میتوان يک لغت را صفحهاي
دانست که تنها همان يک لغت را در اختیار دارد .در مورد صفحاتی که تعداد زيادي لغت دارند
نمیتوان به درستی میزان شباهت صفحه مورد نظر با صفحه فرضی که تنها يک لغت دارد را تعیین
نمود و در نتیجه میزان اهمیت لغت مورد نظر نیز به درستی قابل تشخیص نخواهد بود.
 عدم استفاده از اطالعات مربوط به ترتیب لغات :يکی از اطالعاتی که در اين روشهاي معمول و
مذکور پیشین به آن توجه نمیشود اطالعات مربوط به ترتیب کاربرد لغات میباشد .مفهومی که
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تحت عنوان  n-gramدر حال حاضر شناخته شده میباشد .بايد سعی کرد تا چنین اطالعاتی را نیز
به نحوي با  TFiDFترکیب نمود.
 عدم استفاده از عناصر موجود برروي زنجیره گفتار :اين عناصر در يک متن از حالت غیر لغوي به
لغات تبديل می شوند .چنین لغاتی به صورت منفرد هیچ معنايی را در متن با خود حمل نمیکنند
بلکه میزان اهمیت ديگر لغات را مشخص میکنند .عدم توجه به اين ساختارها باعث عدم توجه به
لغات مهم و همچنین اهمیتها در متن میگردند.
 عدم تطابق خواص مورد نظر در  SVDبا خواص مورد نظر در ماتريس مدل فضاي برداري :از جمله
اين خواص میتوان به پیروي نکردن ماتريس مدل فضاي برداري از خواص توزيع گاوسی ،عدم
تطابق ماتريس مدل فضاي برداري با خواص فضاي اقلیدسی و خالی بودن ماتريس مدل فضاي
برداري اشاره نمود.
 عدم استفاده از اطالعات عدم رخداد :يکی ديگر از مشکالتی که اين روشها با آن مواجه میباشند و
ناشی از روش اندازه گیري مشابهت مورد استفاده میباشد ،توجه نکردن به عدم رخداد دادهها
میباشد .اگر دو کلمه در موقعیتهاي مشابهی رخ ندهند اين روشها اين مسئله را به عنوان عاملی
در تعیین مشابهت مورد استفاده قرار نمی دهند.
 .1.2.2مروری بر راهکار پیشنهادی
براساس آنچه در بخش قبل به عنوان مشکالت اساسی روشهاي موجود بیان شد و همچنین ريشه يابی اين
مشکالت ،در اين پايان نامه دو حوزه اصلی به عنوان اهداف انتحاب گرديدند .حوزه اول ارائه راهکاري جهت
بهبود استخراج دانش نهفته با تکیه بر بهبود معیارهاي اندازه گیري میزان شباهت و يا فاصله میباشد.
همانطور که گفته شد در اين بخش يکی از مهمترين مشکالت استفاده از معیارهايی است که تنها براي نوع
دادههاي مشخصی قابل استفاده بوده و نمی توانند به عنوان روشی همه گیر به خوبی براي تمامی دادهها
مورد استفاده قرار گیرند .از اين رو راهکار پیشنهادي در اين بخش ايجاد عمومیت بیشتر در معیارهاي اندازه
گیري مشابهت میباشد تا بتوانند به خوبی براي تمام انواع دادهها مورد استفاده قرار گیرند.
براي فائق آمدن بر اين مشکالت يکی از تکنیکهاي مورد آماري مورد استفاده قرار گرفته است که به آنها
توابع ارتباط15گفته میش ود .توابع ارتباط ،توابعی هستند که تخمینی از تابع توزيع چند جمله اي براي دو يا
چند متغیر تصادفی داده شده و با تابع توزيع حاشیه اي داده شده را ارائه مینمايند .همچنین براساس اين
توابع میتوان میزان همبستگی بین دو يا چند جمله را محاسبه نمود .همبستگی محاسبه شده از اين طريق
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داراي اطالعات زيادي در مورد متغیرهاي تصادفی مورد نظر میباشد .از جمله اينکه توابع ارتباط نه تنها
میتوانند شباهت در هنگام رخداد متغیرهاي تصادفی را نمايش دهند بلکه میتوانند شباهت را در هنگام
عدم رخداد متغیرهاي تصادفی نیز نمايش دهند.
شايد بتوان گفت که مهمترين ويژگی توابع ارتباط عدم وابستگی آنها به تابع توزيع متغیرهاي تصادفی مورد
استفاده میباشد .حتی میتوان از متغیرهاي تصادفی با توابع توزيع متفاوت با هم نیز استفاده نمود .اين
همان خاصیتی است که روشهاي موجود وجود ندارد و همخوانی زيادي با دادهها در دنیاي واقعی وب دارد.
اين خاصیت میتواند راهگشاي بسیاري از مشکالت موجود در روشهاي جاري باشد.
اما يکی از مشکالت استفاده از توابع ارتباط هزينه محاسباتی آنها میباشد .محاسبه يک تابع ارتباط مناسب
براي 𝑛 متغیر معموال مستلزم محاسبه يک انتگرال چندگانه با همان درجه تعداد متغیرها میباشد .اما حتی
روشهاي تقريبی عددي محاسبه انتگرال داراي هزينه بسیار بااليی میباشند .اين مسئله باعث شده است تا
توابع ارتباط عمدتا در خصوص مسائلی مورد استفاده قرار گیرند که داراي تعداد متغیرهاي محدود میباشند.
به عنوان مثال اين توابع در حوزه اقتصاد بسیار کاربرد دارند .اما کمتر در حوزه علوم کامپیوتر مورد استفاه
قرار گرفتهاند.
در اين پايان نامه سعی شده است تا عالوه بر استفاده از توابع ارتباط به عنوان راهکاري مناسب جهت مقابله
با مشکالت روشهاي موجود در استخراج مفاهیم ،مشکالت اين توابع نیز حل گردد تا بتوان از اين روشها
به عنوان راهکارهايی کارا و با زمان اجراي مناسب جهت به دست آوردن مفاهیم استفاده نمود.
رويکرد ديگر مورد توجه در اين پايان نامه پرداختن به مشکالت مربوط به وزن دهی لغات درمتن میباشد.
عمده روشهاي مورد استفاده روشهاي آماري میباشند .اين روشها از مؤلفه اصلی بسامد تکرار يک کلمه
استفاده نموده و به روشهاي مختلف تالش در بهبود آن دارند .اما همه اين روشها به علت مبتنی بودن بر
تکرار به راحتی دچار اشتباه میشوند .اين اشتباه میتواند شامل اهمیت دادن به کلمات فاقد اهمیت و يا
برعکس اهمیت ندادن به کلمات با اهمیت باشد .با توجه به اين رفتار دوگانه بهبود آنها کار بسیار دشواري
مینمايد .چنانچه روشی در يکی از دو جهت داراي مشکل باشد ارائه روشی جهت بهبود آن بسیار سادهتر
میباشد .اما در روشهايی با هر دو نوع خطا بهبود کار سخت تري میباشد.
می توان گفت که شايد راه بهبود اين مشکالت حرکت در وراي خواص آماري باشد .به کار بردن خواص زبان
شناختی دادهها يک راهکار اساسی در بهبود اين روشها میباشد .به همین منظور در اين پايان نامه سعی
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شده است تا با استفاده از نظريه مرکزيت16نسبت به کشف روابط معنايی بین اجزاء مختلف متن پرداخته
شود .نظريه مرکزيت در اصل يک تابع حدس17میباشد که براساس معیارهايی سعی در کشف روابط معنايی
بین اجزاء متن را دارد .اما اين روش داراي محدوديتهايی در اعمال براي انواع کاربردها میباشد .همچنین
اين روش به صورتی کامال محلی رفتار میکند .از اين رو سعی شده است تا اوال مدلی کامال محاسباتی براي
اين نظريه ارائه گردد و همچنین اين نظريه از حالت محلی خارج شود و به صورت عمومی رفتار نمايد.
همچنین در پايان اين روش ارائه شده با استفاده از يک مدل استاندارد درستی يابی میگردد .با استفاده از
دو رويکرد فوق میتوان مشکالت مطرح شده در پیش را تا حدودي مرتفع نمود.
پیش از بررسی روشهاي پیشنهادي در اين پايان نامه بايد مروري بر پیش نیازها نیز داشت .براي درک بهتر
ارتباط مباحث مطرح شده در اين بخش مجددا مرور مختصري بر رويکرد کلی روشهاي پیشنهادي در اين
پايان نامه مینمايیم .براي فائق آمدن بر مشکالت مطرح شده براي روشهاي موجود و همچنین ريشههاي
شناسايی شده براي اين مشکالت رويکردهاي اصلی اين پايان نامه عبارتند از:
 عبور از فضاهاي اقلیدسی و شبه آن و مدل کردن دادهها در فضاهاي جامعتر که بتوانند تمام خواص
داده را پوشش دهند
 استفاده از روشهاي مستقل از توزيع دادهها براي شناسايی میزان شباهت و يا عبارت ديگر تعیین
میزان شباهت در تعبیري خارج از تعبیر رايج اقلیدسی و شبه آن
 استفاده از مشخصات زبان شناختی متن در تعیین میزان اهمیت اجزاء معنايی در يک بستر معنايی
 درستی يابی روشهاي ارائه شده با استفاده از يک مدل استاندارد
مجموعه اين رويکردها میتوانند منجر به ارائه راهکاري مناسب جهت استخراج مفاهیم گردند .در بخش
ضمائم مروري بر پايههاي اصلی همین رويکردهاي اساسی که میتوانند در درک بهتر بخشهاي بعد کمک
نمايند صورت گرفته است.

 .1.3نتیجه گیری
می توان اين طور نتیجه گرفت که راه ورود به حوزه معنا به دست آوردن هستان شناسی در حوزه معنايی
مورد نظر است .از سوي ديگر حوزه هاي معنايی مورد هدف بشر بسیار گسترده و در حال تغییر هستند ..به
همین خاطر نمی توان انتظار داشت با روش هاي غیرخودکار بتوان به هستان شناسی هاي الزم در همه
حوزه هاي معنايی دست يافت .واضح است که براي دستیابی به اين مهم به روش هاي خودکار احتیاج داريم.
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از سوي ديگر حتی در صورت عدم دستیابی به هستان شناسی ،دستیابی به مفاهیم يک حوزه معنايی می
توانند کاربردهاي زيادي در حوزه بازيابی اطالعات داشته باشند.
مشکالت عمده اي که در اين حوزه وجود دارند عدم استفاده از اطالعات زبانی ،زمان اجراي باالي روش هاي
ارائه شده و استفاده از معیارهاي کامال هندسی براي تعیین میزان شباهت موجوديت هاي مختلف می باشد.
اين مسائل باعث شده اند تا نتوان به نتايج مناسبی در اين حوزه دست يافت و البته با گذر از مشکالت ذکر
شده می توان به راهکار مناسبی در اين حوزه دست يافت.

 .1.4ساختار پايان نامه
در ادامه پايان نامه در فصل دوم کارهاي گذشته مرور گرديدهاند .البته عمدتا در خصوص روش هاي اصلی به
م رور پرداخته شده است .علت اين امر نیز اين است که بقیه روش ها مشتقاتی از اين روش هاي اصلی می
باشند و کارهاي انجام شده در اين پايان نامه گسترشی بر اين روش هاي پايه نیستند و از همین رو بررسی
بقیه مشتقات نمی تواند کارساز باشد .در فصل سوم روش ارائه شده براي اصالح معیارهاي مشابهت با
استفاده از توابع ارتباط بیان گرديده است .اين روش پیشنهادي سعی می نمايد که فضاي عمومی در حوزه
تعیین میزان شباهت ها در حوزه بازيابی اطالعات را تغییر دهد .عمومی سازي18و سراسري سازي19نظريه
مرکزيت در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است .اين فصل کامال مبتنی بر روش هاي زبان شناختی
می باشد و سعی می کند مدلی رياضی براي بیان روش هاي شهودي در اين حوزه ارائه نمايد .در فصل پنجم
نتايج عملی رويکردهاي فوق مورد بررسی قرار گرفتهاند .در اين بررسی ابتدا هر يک از دو روش ارائه شده به
صورت مجزا مورد آزمون قرار می گیرند و پس از آن يک پیاده سازي جامع از هر دو روش صورت گرفته
است که نتايج آن در اين فصل مرور شدهاند .براساس تحلیل موجود برروي نتايج و همچنین نقاطی که هنوز
امکان بهبود دارند ،مجموعه کاملی از نتايج و کارهاي آتی تهیه شدهاند که در فصل ششم ارائه شدهاند.
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 .2مرور کارهای گذشته
با توجه به مطالب بیان شده در فصل قبل در خصوص اجزاء اصلی در استخراج هستان شناسی به صورت
خودکار ،کارهاي مشابه بايد در سه دسته مورد بررسی قرار گیرند .دسته اول روش هاي موجود در حوزه
استخراج مفاهیم می باشند .در اين دسته عمدتا توجه برروي روش هاي آماري براي تعیین مفاهیم در يک
حوزه معنايی می باشد .البته عالوه بر مشکالتی که ممکن است اين روش ها به لحاظ ساختاري داشته باشند
يک وابستگی مهم در حوزه تعیین مشابهت دارند .به عبارت ديگر اين روش ها عمدتا از روش هاي مرسوم در
تعیین مشابهت که عمدتا نیز هندسی می باشند استفاده می نمايند.
با توجه به توضیحات فوق الزم است تا در دسته دوم روش هاي تعیین مشابهت مورد بررسی قرار گیرند .به
جهت روش نمايش اطالعات در حوزه بازيابی اطالعات که عمدتا روش هاي برداري می باشند ،روش هاي
هندسی تعیین مشابهت مورد استفاده قرار می گیرند .حتی بعضا روش هاي صرفا احتمالی به کار گرفته می
شوند اما در نهايت براي دستیابی به پاسخ هاي نهايی مسائل بهینه سازي تعريف می شوند که عمدتا تابع
هدف آن ها مبتنی بر روش هاي تعیین مشابهت هندسی هستند.
اما در آخرين دسته روش هاي تعیین میزان اهمیت لغت در صفحه مورد بررسی قرار می گیرند .عمدتا روش
هاي مورد استفاده کنونی صرفا براساس اطالعات آماري اهمیت لغت را تعیین می نمايند و همچنین همه
اين روش ها مبتنی بر فرض عدم اهمیت ترتیب لغات در صفحه هستند .همچنین از هیچگونه اطالعات زبان
شناختی در اين حوزه استفاده نمی شود .مرور اين روش ها می تواند به صورتی دقیق تر نقاط ضعف و نقاط
مناسب براي تغییر را نشان دهد.
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 .2.1روش های استخراج مفاهیم
روش هاي متنوعی تا کنون در حوزه استخراج هستان شناسی ارائه گرديده اند .در اين پايان نامه نیز هدف
اصلی فعالیت برروي مؤلفه هاي تأثیرگذار در دقت اطالعات می باشد و فعالیت به صورت مستقیم برروي
روش ها نیست .از اين رو ورود به جزئیات روش هاي مورد استفاده براي استخراج هستان شناسی داراي
اهمیت چندانی در اين پايان نامه نیست بلکه بايد کلیات روش ها مورد بررسی قرار گیرند تا اصول مورد
استفاده شناسايی شده و کلیات روش ها به لحاظ همخوانی با قالب کاري کلی در حوزه استخراج مفاهیم
داراي تناقضات جدي نباشند .با اين وجود سعی شده است تا حدودي نیز به توضیح در خصوص تغییراتی که
برروي روش هاي اصلی انجام شده است پرداخته می شود .در حالت کلی اين تغییرات در اصول روش ها
نیست و تنها در بعضی از جزئیات تغییراتی صورت گرفته است و يا روش ها براي اجراي موازي و ديگر
ملزومات محاسبات حجم باال اصالح گشته اند.
تقريبا تمام روش هاي اين حوزه تحت عنوان روش هاي استخراج مدل نهان معنايی شناخته می شوند .می
توان مهم ترين اين روش ها را روش هاي PLSI21،LSI20و LDA22دانست .در ادامه سعی می شود که به
بررسی اين روش ها و معرفی بعضی توسعه ها برروي اين روش ها پرداخته شود.
LSI .2.1.1

 LSIيک روش مبتنی بر تحلیل طیفی23می باشد .تقريبا می بتوان گفت که در ابتداي معرفی اين روش
هیچگونه تحلیل مشخص و مشروح در خصوص داليل موفقیت آن وجود نداشت .اما پس از استفاده از اين
روش در کاربردهاي مختلف مشاهده شد که اين روش می تواند کارايی بسیار مناسبی در بسیاري از
کاربردهاي داده کاوي از خود نشان دهد.
می توان گفت که مهم ترين عوامل ايجاد پیچیدگی در کاربردهاي بازيابی اطالعات ناشی از دو مفهوم هم
معنايی24و هم آيی25می باشد .به عبارت ديگر به لحاظ محاسباتی شناسايی اين دو مفهوم بسیار سخت
است .در خصوص هم معنايی ها تقريبا مهم ترين فعالیت هاي انجام شده استفاده از روش هاي ريشه يابی
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و همچنین شبکه هاي معنايی لغات27می باشد .اما هر دوي اين روش ها تقريبا تنها می توانند هم معنايی
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ها را شناسايی نمايند و در خصوص هم آيی ها که نقش بسیار مهم تري در حوزه شناسايی روابط معنايی
دارند با استفاده از روش هاي فوق نمی توان نتايج مناسبی را دريافت نمود.
 LSIاز يک روش تقسیم ماتريس به نام SVD28استفاده می نمايد .در اين روش براي يک ماتريس داده
شده بردارها و مقادير ويژه ماتريس همبستگی محاسبه می شوند .يکی از مهم ترين ويژگی هاي مناسب اين
روش تولید مقادير ويژه با ترتیب نزولی مقادير است .به تبع اين ويژگی بردارهاي ويژه متناظر نیز به همین
ترتیب تولید می شوند .از سوي ديگر در هر گام يک بردار ويژه تولید شده و در گام هاي بعد مقادير آن ها
تغییر نمی کند .از اين رو می توان به لحاظ محاسباتی تنها تعداد معدودي از مهم ترين مقادير را تولید
نموده و بقیه مقادير داراي اهمیت پايین تر تولید نشوند .اين ويژگی کمک زيادي به کاهش زمان اجرا در
مسائل واقعی می نمايد .نماي کلی اين روش را می توان در زير مشاهده نمود

n

k
k

m

k

×

n
Applying SVD
m
=

k
×

m

m
شکل  - 2نمايي کلي از الگوريتم SVD

از ديدگاه رياضی اين بردارهاي ويژه اجزاء متعامد ماتريس اولیه را نمايش می دهند .به لحاظ معنايی براي
يک ماتريس داده شده اين اجزاء متعامد در اصل حوزه هاي معنايی مستقل را نمايش می دهند .استقالل به
معناي عدم ارتباط نیست بلکه منظور از آن حوزه هاي معنايی است که می توانند نمايندگی يک معناي
کامل را انجام دهند .به عبارت ديگر اين حوزه هاي معنايی هر يک نماينده يک مفهوم هستند .مسلما اين
مفاهیم داراي ارتباطاتی با هم هستند اما به تنهايی داراي معناي مشخصی نیز هستند.
همان طور که در باال توضیح داده شد است مهم ترين وجه تسمیه روش  LSIرا می توان توانايی آن در
شناسايی روابط معنايی پنهان در متن دانست .اين ويژگی کمک می نمايد تا به خوبی بتوان رفتارهاي پوياي
متن شناسايی شوند .به عبارت ديگر ابزارهايی مانند ريشه ياب و شبکه معنايی لغات و ديگر ابزارهاي تولید
شده توسط انسان تنها ويژگی هاي ايستاي زبان را شناسايی می نمايند .اما در حوزه داده کاوي و در
کاربردهاي عمومی که در حوزه هاي معنايی گوناگونی عمل می نمايند زبان ويژگی هاي بسیار پويايی را از
خود نشان می دهد که در هر بار اجراي الگوريتم ها بايد بررسی گردند.
8
Singular Value Decomposition
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يکی ديگر از ويژگی هاي مهم  LSIدسته بندي همزمان اسناد و لغات می باشد .به عبارت ديگر پس از
اجراي  LSIهم لغات و هم اسناد به لحظا معنايی دسته بندي می گردند .البته اين دسته بندي در
کاربردهاي خوشه بندي اسناد کارايی مناسبی از خود نشان نداده است اما در کاربردهاي پاسخ گويی به
پرس و جو اين روش توانسته است کارايی بسیار مناسبی از خود نشان دهد.
در مقابل اين ويژگی ها اين روش داراي ضعف هايی نیز هست که مهم ترين مورد آن وابستگی به تابع توزيع
داده ها می باشد .اين روش براي داده هايی که توزيع گاوسی ندارند داراي میزان انتشار خطاي بااليی بوده و
دقت مناسبی ندارد [ .]HOF99مهم ترين علت اين وابستگی به تابع توزيع را می توان استفاده از ضرب
داخلی براي محاسبه همبستگی دانست .رفتار ضرب داخلی را می توان بسیار شبیه به ضريب همبستگی
 Pearsonدانست که يک ضريب همبستگی وابسته به تابع توزيع می باشد [.]NEL98
يک مسئله مهم ديگر که در استفاده از  LSIبايد مورد توجه قرار گیرد تعیین تعداد مفاهیم است .به عبارت
ديگر تعداد مفاهیم مستقل در يک مجموعه از اسناد محدود است و بايد تنها تعداد مشخصی از بردارهاي
يکه شناسايی شده را به عنوان مفاهیم استفاده نمايیم .براي تعیین تعداد اين مفاهیم روش هاي مختلفی
ارائه گرديده اند .يکی از اين روش ها مبتنی بر اندازه مقادير يکه تولید شده می باشد [ .]GAO11در اين
روش نقطه اي که يک تغییر عمده بین مقادير يکه رخ می دهد شناسايی شده و تنها مقاديري بزرگ تر از
آن نقطه به عنوان نمايندگان مفاهیم انتخاب می شوند .اين روش توانسته است نتايج خوبی را از خود نشان
دهد .روش هاي ديگري نیز ارائه شده اند که بعضا مبتنی بر روش هاي يادگیري می باشند [] .اما روش ارائه
شده در [ ]GAO11به لحاظ سادگی و کارايی مناسب يکی از بهترين روش هاي ارائه شده است .در عین
حال بعضی از تحقیقات نشان داده اند که مقادير نسبتا ثابتی براي انتخاب تعداد مفاهیم براساس اندازه داده
ها و ماهیت آن ها قابل تعیین هستند .اين اعداد بین  200تا  800بوده و نشان داده شده است که مقاديري
در اين بازه بهترين کارايی را براي انواع مجموعه هاي داده نمايش می دهند [].
توسعه هاي مختلفی برروي  LSIتا کنون اعمال شده اند .به عنوان مثال در [ ]KOL98به جاي  SVDاز
 SDD29جهت تقسیم ماتريس استفاده شده است .اين روش توانسته است رفتارها و کارايی مناسب تري را
نسبت به  SVDاز خود نشان دهد .همچنین در توسعه ديگري برروي  LSIسعی شده است تا روشی مناسب
جهت ماتريس هاي تنک30ارائه گردد تا با حداقل زمان بتوان به کارايی مورد نظر دست يافت [.]MAV07
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PLSI .2.1.2

همانطور که گفته شد يکی از مهم ترين مشکالت موجود در  LSIوابستگی آن به تابع توزيع می باشد .اين
مشکل در [ ]HOF99مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس روشی با نام PLSI31ارائه شده است که مهم
ترين ويژگی آن عدم وابستگی به تابع توزيع داده ها می باشد .نگاه  PLSIکامال مبتنی بر احتماالت است .از
اين رو براي هر لغت يک متغیر تصادفی به نام 𝑖𝑡 ،براي هر سند يک متغیر تصادفی به نام 𝑗𝑑 و براي هر
مفهوم نیز يک متغیر تصادفی به نام 𝑘𝑧 را تشکیل می دهد .در اين ديدگاه میزان ارتباط يک لغت و يا سند
با يک مفهوم با استفاده از احتمال هاي شرطی ) 𝑘𝑧| 𝑖𝑡(𝑃 و ) 𝑘𝑧| 𝑗𝑑(𝑃 نمايش داده می شوند .بر همین
اساس و با استفاده از قوانین بیز مسئله بهینه سازي زير ساخته شده است که حل آن منجر به تعیین مقادير
احتمال هاي شرطی فوق می باشد .در اين مسئله بهینه سازي هدف حداکثر نمودن تابع Log-likelihood

زير است
)𝑡 ℒ = ∑ ∑ 𝑛(𝑑, 𝑡) log 𝑃(𝑑,
𝑇∈𝑡 𝐷∈𝑑

که در آن
)𝑧|𝑡(𝑃)𝑧| 𝑑(𝑃)𝑧(𝑃 ∑ = ) 𝑡 𝑃(𝑑,
𝑍∈𝑧

با استفاده از ماتريس لغت-صفحه می توان مقدار ) 𝑗𝑑| 𝑖𝑡(𝑃 را به دست آورد اما مقدار ) 𝑗𝑑  𝑃(𝑡𝑖 ,مشخص
نیست .در نهايت اين مسئله با استفاده از روش EM32حل می شود .مقادير )𝑧|𝑑(𝑃 و )𝑧|𝑡(𝑃 نیز با
استفاده از قوانین بیز و براساس مقادير موجود ) 𝑗𝑑| 𝑖𝑡(𝑃 محاسبه می شوند .با استفاده از اين مقادير
محاسبه شده میزان تعلق هر لغت و يا سند به هر مفهوم تعیین شده و می توان دسته بندي معنايی برروي
داده ها را انجام داد.
همچنین براي بهبود زمان اجرا تغییراتی برروي مسئله صورت گرفته است و با استفاده از Tempered EM

نسبت به حل مسئله اقدام گرديده است .مهم ترين ويژگی  PLSIرا می توان عدم وابستگی به تابع توزيع
دانست .اين روش توانسته است به لحاظ پارامترهاي ارزيابی  precisionو  recallبه میزان قابل توجهی
نسبت به  LSIاز خود بهبود نشان دهد .همچنین اين روش داراي  Perplexityبسیار مناسب تري نسبت به
 LSIمی باشد .اين معیار نشان می دهد که نتايج به دست آمده براي يک نمونه داده تا چه حد قابل تعمیم
به شرايط و مجموعه داده هاي ديگر می باشند.
Probabilistic Latent Semantic1 Indexing
Expectation Maximization 2
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اما در اين بین مشکالتی نیز براي اين روش قابل بیان است .از جمله اينکه تعداد متغیرهاي تولید شده
توسط اين روش در حدود |𝐷| × |𝑍|  |𝑍| × |𝑇| +می باشد که براي مسائل واقعی بسیار زياد است .اين
تعداد متغیر مشکالت جدي را در حوزه پیچیدگی محاسباتی ايجاد می نمايند و از اين رو يکی از مهم ترين
مشکالت اين روش می باشد .از سوي ديگر  EMنیز يک روش تکراري33می باشد و از اين رو امکان پیاده
سازي هاي موازي و توزيع شده موفق براي آن موجود نیست .که اين مسئله نیز می تواند مانعی بر سر راه
دستیابی به کارايی مناسب محسوب گردد.
يکی ديگر از مشکالت اين روش تعیین تعداد مفاهیم است .مانند  LSIما بايد تخمینی در خصوص تعداد
مفاهیم داشته باشیم .در  LSIروش هايی مورد استفاده قرار می گرفتند که در حین محاسبه الگوريتم امکان
تعیین تعداد مفاهیم مورد نیاز وجود داشت .به عبارت ديگر در  LSIمی توان شرط توقف مشخصی را براي
الگوريتم تعیین نمود .اما در خصوص  PLSIچنین امکانی در دست نیست و بايد صرفا براساس مقادير
تجربی و همچنین روش هاي مبتنی بر يادگیري اقدام به تعیین تعداد مفاهیم نمود که می تواند يکی از
نقاط ضعف روش محسوب گردد.
LDA .2.1.3

در اين روش سعی شده است تا با استفاده از همان مفاهیم مورد استفاده در  PLSIنسبت به شناسايی داده
هاي مخفی اقدام گردد .اما در اين خصوص سعی شده است تا حد ممکن نسبت به کاهش تعداد متغیرهاي
تصادفی اقدام گردد .در اصل می توان گفت  LDAجزء سازوکارهاي مولد می باشد .اين سازوکارها عمدتا به
دنبال ايجاد مدل هايی هستند که با استفاده از آن ها بتوان مشخصات غیرقابل مشاهده از داده ها را با
استفاده از مشخصات قابل مشاهده تولید نمايند .در خصوص  LDAاين مشخصات غیرقابل مشاهده در اصل
همان دسته هاي داده هستند.
به صورت کلی روش در مفروضات اولیه شبیه به  PLSIاست .به عبارت ديگر در  LDAنیز فرض می شود
که لغات و اسناد و مفاهیم متغیرهايی تصادفی هستند و هدف يافتن احتماالت شرطی اين متغیرها نسبت به
هم می باشد .اين احتماالت شرطی تعیین کننده میزان ارتباط اين متغیرها با هم خواهند بود .در خصوص
فرضیات اولیه  LDAفرض می کند که متغیرهاي تصادفی مفاهیم داراي توزيع  Dirichletهستند .يکی از
مفروضات اين روش که در اکثر روش ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد اين است که هر سند شامل
مجموعه اي از کلمات است و ترتیب رخداد در بین آن ها داراي اهمیت نمی باشد .به عبارت ديگر کلمات در
يک سند جابجاپذير هستند .يک تفاوت ديگر اين روش با  PLSIدر اين است که در  PLSIهم لغات و هم
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Iterative

3

اسناد را متغیرهايی ترکیبی بر اساس مفاهیم فرض می کند اما  LDAاسناد را ترکیبی از متغیرهاي تصادفی
مفاهیم و مفاهیم را ترکیبی از متغیرهاي تصادفی لغات می داند .الگوريتم داراي شکل کلی زير می باشد:
شبه کد  - 2الگوريتم LDA

اين الگوريتم بايد به ازاي هر سند اجرا شود .در اين الگوريتم طول يک سند با  Nنشان داده شده است و
خط اول الگوريتم تنها براي تعیین اين نکته است که طول اسناد داراي توزيع پوآسون است .البته اين فرض
هیچ تأثیري در الگوريتم ندارد .تعداد مفاهیم  kفرض شده است و البته تعیین اين تعداد در اينجا مورد بحث
نیست .همچنین ماتريس  βدر اصل ماتريس احتمال شرطی رخداد هر لغت به شرط رخداد هر مفهوم است
که جداگانه بايد اين ماتريس محاسبه شود و به عنوان پارامتر ورودي اين الگوريتم مورد استفاده قرار می
گیرد.
از سوي ديگر بردار  θکه داراي  kعضو می باشد براساس يک بردار ورودي به نام  αمحاسبه می شود θ .در
اصل پارامتر ورودي تابع توزيع چندجمله اي مفاهیم می باشد و بايد براساس ماتريس لغت صفحه محاسبه
شود.
براساس اين پارامترهاي ورودي احتمال دوجمله اي لغات و مفاهیم نسبت به هم به صورت زير است.
𝑁

()2

)𝛽 𝑝(𝜃, 𝑧, 𝑤|𝛼, 𝛽 ) = 𝑝(𝜃|𝛼) ∏ 𝑝(𝑧𝑛 |𝜃)𝑝(𝑤𝑛 |𝑧𝑛 ,
𝑛=1

مدل کلی استنتاج در  LDAرا می توان به صورت شکل  3ارائه نمود.
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𝜂

𝛽
𝑘

𝛼
𝑀

𝑤

𝑁

𝑧

𝜃

شکل  - 3ارائه مدل کلي استنتاج در  LDAبراساس روش ارائه گرافي

براي محاسبه  αو  βنیز به اين صورت عمل می شود که معادله  Log-Likelihoodنوشته می شود و با
استفاده از روش  EMاين متغیرهاي تصادفی تخمین زده می شوند .اين معادله بهینه سازي به صورت زير
است
𝑀

()3

)𝛽 𝑙 (𝛼, 𝛽) = ∑ log 𝑝(𝑤𝑑 |𝛼,
𝑑=1

آنچه مسلم است اين روش علیرغم تمامی بهبودهايی که در نتايج نسبت به روش هاي مشابه از خود نشان
می دهد اما داراي ضعف زمان اجرا می باشد و داراي زمان اجراي بسیار بااليی است.
 .2.1.4نتیجه گیری
در اين بخش به مرور روش هاي اصلی در حوزه استخراج دانش نهان در ماتريس هاي لغت صفحه پرداخته
شد .آنچه به صورت خاص به آن توجه شد سه عامل اصلی زير هستند:
 زمان اجراي الگوريتم ها
 عدم وابستگی به توزيع داده ها
 حجم پارامترهاي ورودي روش براي اجرا
مقايسه کاملی از اين جنبه ها در فصل  5صورت خواهد گرفت .روش ارائه شده در فصل  3نیز عمدتا بر
همین عوامل تکیه دارد و سعی می کند تا اين زوايا را به خوبی پوشش دهد .البته مسائل ديگري نیز در
بررسی روش ها بايد مورد نظر قرار گیرند .از آن جمله می توان به سادگی پیاده سازي و همچنین امکان
پیاده سازي توزيع شده و همچنین موازي روش ها اشاره نمود .واضح است که هر چه يک الگوريتم ساده تر
باشد و بیشتر مبتنی بر اجزاء شناخته شده موجود باشد می تواند از اين منظر مناسب تر باشد .البته به علت
32

وسعت فعالیت ها جهت مقايسه از منظر پیاده سازي موازي اين بخش در پايان نامه پوشش داده نشده است
و خود می تواند به عنوان يک حیطه تحقیق مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

 .2.2روشهای موجود در تعیین مشابهت
توابع محاسبه مشابهت کاربردهاي فراوانی در دسته بندي ،خوشه بندي و کاربردهاي بازيابی اطالعات دارند.
همچنین می توان گفت که اين روش ها تأثیر به سزايی نیز در نتیجه حاصل خواهند داشت .علت اين امر به
دو وجه مختلف باز می گردد .اولین وجه اين است که در هر زمینه کاربردي ويژگی هاي تأثیرگذار در
مشابهت متفاوت هستند .به عنوان مثال در فصل قبل در خصوص ويژگی هاي مورد نیاز در حوزه متن کاوي
توضیح داده شد .از سوي ديگر در هر حوزه کاري نیز هر تابع مشابهت می تواند براي دسته اي خاص از
کاربردها مفید واقع گردد.
با توجه به اين توضیحات آشنايی کامل با انواع توابع مشابهت و همچنین ويژگی هاي هر يک می تواند
راهگشاي انتخاب تابع مناسب براي کاربردي خاص گردد .در اين بخش قصد داريم تا مروري جامع برروي
انواع روش هاي مشابهت داشته باشیم و در يک جمع بندي به بررسی مشکالتی که پیش از اين براي روش
هاي مشابهت جاري مطرح کرديم پرداخته شود.
پیش از بررسی اين روش ها بايد به نکته اي اشاره گردد .معیارهاي مورد بررسی به دو دسته اصلی تقسیم
می شوند .دسته اول معیارهاي فاصله34و يا به عبارت ديگر همان سنجه35ها هستند .اين دسته از معیارهاي
داراي خواص مورد نظر براي سنجه ها می باشند .دسته دوم که داراي خواص مورد نیاز براي يک سنجه نمی
باشند را عمدتا معیارهاي شباهت36و يا معیارهاي واگرايی37می گويند.
دو مدل مورد وثوق در نمايش داده ها در معیارهاي فاصله/شباهت مدل هاي نمايش احتمالی و برداري می
باشند .تقريبا به راحتی می توان هر يک از اين دو روش نمايش را به ديگري تبديل نمود که از اين نظر
نگرانی وجود نخواهد داشت .در ادامه براساس پايه تولید هر يک از اين معیارهاي فاصله/مشابهت به ارائه آن
ها پرداخته می شود.
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 .2.2.1خانواده 𝒑𝑳

اين دسته از معیارها ايده اصلی خود را از معیار فاصله اقلیدسی اخذ نموده اند .البته در حوزه رفتار ممکن
است کامال متفاوت از معیار اقلیدسی رفتار نمايند .می توان گفت که عامل مشترک در اين خانواده از
معیارها | 𝑖𝑄  |𝑃𝑖 −می باشد .اما عموما معیارهاي مبتنی بر خواص هندسی تا حدود زيادي رفتارهاي
مشابهی را نمايش می دهند .در ضمائم لیستی از اين معیارها آورده شده اند.
 .2.2.2خانواده 𝟏𝑳

دسته اي از معیارها بر پايه قدر مطلق تفاضل مؤلفه هاي بردارهاي مورد بررسی ايجاد گرديده اند .به عبارت
ديگر عامل اصلی در اين معیارها | 𝑖𝑄  |𝑃𝑖 −می باشد .به عنوان مثال معیار  Sørensenبه صورت گسترده
در حوزه بوم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد .معیار  Gowerنیز بر اساس قدر مظلق طراحی شده است
با اين تفاوت که بردارها نورمال نموده و بر اين اساس فاصله را محاسبه می نمايد .معیار  Canberraنیز
شکلی تغییر يافته از  Sørensenمی باشد که نسبت به تغییرات در نزديکی مقدار صفر بسیار حساس می
باشد .در ضمائم لیستی از اين معیارها آورده شده اند.
 .2.2.3خانواده اشتراک
اين دسته نیز بسیار شبیه به دسته  𝐿1می باشند و داراي عامل مشترک مشابهی می باشند .در ضمائم
لیستی از اين معیارها آورده شده اند.
 .2.2.4خانواده ضرب داخلي
اين دسته از معیارها مبتنی بر ضرب داخلی بردارها می باشند .در بیان ساده تر عامل اصلی در اين دسته از
معیارها 𝑖𝑄  𝑃𝑖 .می باشد که به لحاظ رفتاري بسیار شبیه به معیارهاي اقلیدسی می باشد .در ضمائم لیستی
از اين معیارها آورده شده اند.
 .2.2.5خانواده مجذور وتر
اين دسته از معیارها مبتنی بر جذر ضرب مؤلفه ها می باشند و همگی را می توان به صورت تابعی از معیار
مجذور وتر محاسبه نمود .در اين خانواده نیز عامل 𝑖𝑄  𝑃𝑖 .نقش اصلی را ايفا می نمايد .در ضمائم لیستی از
اين معیارها آورده شده اند.
 .2.2.6خانواده مجذور 𝟐𝑳

اين دسته مبتنی بر مجذور فاصله  𝐿2هستند و همگی داراي اين مؤلفه می باشند .در اين دسته نیز عامل
 (𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2نقش بسیار مهمی دارد که بسیار شبیه به عامل | 𝑖𝑄  |𝑃𝑖 −در معیارهاي اقلیدسی رفتار می
34

نمايد .در بین اين معیارها ،معیارهاي نامتقارن نیز موجود می باشند .در ضمائم لیستی از اين معیارها آورده
شده اند.
 .2.2.7خانواده بي نظمي شانون
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اين دسته از معیارها همگی داراي مؤلفه بی نظمی می باشند و از اين مؤلفه براي تعیین میزان فاصله
استفاده نموده اند .به عبارت ديگر عامل اصلی در اين دسته از معیارها 𝑖𝑃  𝑃𝑖 lnمی باشد .اين دسته از
معیارها نیز داراي شباهت رفتاري بسیار بااليی با خانواده مجذور وتر می باشند .در ضمائم لیستی از اين
معیارها آورده شده اند.
همچنین در [ ]DEZ09از میزان شباهت نتیجه فشرده سازي  Ziv-Lempelبه عنوان معیاري براي مقايسه
دو رشته استفاده شده اطول رشته حاصل از اين نوع فشرده سازي داراي ارتباط مستقیمی با بی نظمی
شانون می باشد و از اين رو اين روش به عنوان يکی از روش هاي مبتنی بر بی نظمی شناخته می شود.
 .2.2.8معیارهای ترکیبي
در اين دسته از معیارها ترکیبی از مؤلفه هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند .با توجه به مؤلفه هاي از
پیش تعريف شده می توان دريافت که هر يک از اين معیارهاي ترکیبی شامل کدام مؤلفه ها می باشند .در
ضمائم لیستی از اين معیارها آورده شده اند.
 .2.2.9نتیجه گیری
در اين بخش لیستی کامل از انواع روش هاي تعیین شباهت ارائه شد .در اين بررسی انواع مؤلفه هاي
مختلف قابل استفاده براي تعريف شباهت آورده شده اند که هر يک می توانند کاربردهاي منحصر به خود را
داشته باشند .اما بررسی رفتاري اين معیارها نیز می تواند خالی از لطف نباشد .اين بررسی می تواند به خوبی
نشان دهد که میزان شباهت رفتاري اين معیارها به چه میزان است و اينکه کدام معیارها از مشکالت
مشابهی رنج می برند .در [ ]DEZ09چنین بررسی صورت گرفته است .در اين بررسی يک مسئله ساخته
شده و سپس همبستگی بین نتايج به دست آمده از توابع فاصله مختلف در مورد اين مسئله محاسبه شده
اند .نتايج زير از اين بررسی قابل استخراج هستند
 معیارهاي مبتنی بر ضرب داخلی داراي همبستگی بسیار بااليی با معیار فاصله اقلیدسی و معیارهاي
هم خانواده آن می باشند.

8
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Shannon’s Entropy
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 متوسط عدم شباهت کلیه معیارهاي ذکر شده با يکديگر در حدود  0.15می باشد .اين عدد نشان
دهنده رفتارهاي بسیار مشابه بین اين معیارها می باشد .در هر مورد نیز سعی شده تا شباهت هاي
رفتاري نزديک تر بیان گردند.
با توجه به اين نتايج می توان گفت که اکثر معیارهاي مشابهت ارائه شده داراي مشکالتی که پیش از اين در
خصوص معیارهايی مانند فاصله کسینوسی و اقلیدسی بیان شدند هستند .از اين رو لزوم توجه به روش هايی
که بتوانند فارق از چنین مشکالتی به تعیین میزان مشابهت بین متغیرهاي تصادفی کمک نمايند کامال
واضح می نمايد.

.2.3

روش های تعیین میزان اهمیت

براي ساده سازي قالب کاري مورد استفاده در وزن دهی لغات معموال وزن يک لغت را حاصل سه عامل اصلی
می دانند .به عبارت ديگر وزن يک لغت مانند 𝑖𝑡 در يک متن مانند 𝑗𝑑 با استفاده از ضرب اين عوامل به
دست می آيد که برابر خواهد بود با 𝑗𝐹𝑁  .𝐿𝑊𝑖,𝑗 . 𝐺𝑊𝑖 .اين فاکتورها عبارت خواهند بود از
 وزن محلی :اين وزن براساس اطالعات محلی حضور يک لغت در يک متن محاسبه می گردد.
 وزن سراسري :اين وزن براساس اطالعات رخداد يک لغت در متون مختلف در يک پیکره مورد
استفاده محاسبه می شود.
 عامل نرمال سازي :اين عامل وظیفه نرمال نمودن وزن هاي محلی محاسبه شده را برعهده دارد تا
وزن هاي محاسبه شده براي يک لغت در متون مختلف قابل مقايسه با هم باشند.
اين تقسیم بندي تقريبا در تمام روش هاي وزن دهی به لغت مشترک هستند .روش هاي وزن دهی به لغات
به يک دسته بندي اصلی تقسیم می شوند و آن هم تقسیم به روش هاي آماري و غیر آماري است .در روش
هاي آماري پايه اصلی استفاده از اطالعات خداد يک لغت در يک متن است .به عبارت ديگر بسامد نقش
اصلی را در اين روش ها برعهده دارد .در عوض روش هاي غیرآماري سعی می کنند از منابع ديگر اطالعات
عالوه بر بسامد براي محاسبه وزن استفاده نمايند .اين منابع می توانند اطالعات نهفته ديگر داخل متن و يا
يک مجموع دانش پیش زمینه باشد که فراهم گرديده است.
يکی از معمول ترين روش هاي وزن دهی به لغات را می توان روش  TFiDFدانست .تعريف اين روش
براساس قالب کاري کلی ذکر شده در فوق به شکل زير می باشد:
 𝐿𝑊𝑖,𝑗 در  TFiDFعبارت است از تعداد رخداد يک لغت مانند 𝑖𝑡 در يک متن مانند 𝑗𝑑.
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 𝐺𝑊𝑖 در  TFiDFعبارت است از

|𝐷|
| 𝑘𝑑∈ 𝑖𝑡𝑘 :𝑑𝑘 ∈𝐷,

𝑑|  logکه در اينجا منظور از 𝐷 مجموعه پیکره

مورد استفاده است
1

 𝑁𝐹𝑗 در  TFiDFعبارت است از 𝐿 که 𝑗𝐿 طول متن 𝑗𝑑 می باشد.
𝑗

به علت مشکالتی که در روش هاي مبتنی بر آمار وجود دارد تمرکز اصلی اين پايان نامه برروي اين روش ها
نیست .اما از جهت کامل بودن مطلب در ادامه به مروري بر روش هاي آماري موجود خواهیم پرداخت .عالوه
بر آن در روش هاي غیرآماري نیز دو دسته روش هاي مبتنی بر دانش پیش زمینه و روش هاي مستقل از
دانش پیش زمینه را بررسی خواهیم نمود.
 .2.3.1روش های آماری
در ابتدا بايد براي توضیح در مورد اين روش ها يک قرارداد نمايشی را ارائه نمود .در اين قرارداد فرض کنید
کلمه اي مانند 𝑘𝑡 را در اختیار داريم .در چنین وضعیتی تمام کلمات ديگر در مجموعه داده ها با 𝑘̅𝑡 نمايش
داده می شوند .همچنین فرض کنید که خوشه هايی از اسناد را که کلمه 𝑘𝑡 متعلق به آن ها می باشد با 𝑖𝑐
نمايش دهیم .به صورت قبل تمام خوشه هاي ديگر اسناد را که کلمه مذکور متعلق به آن ها نیست با 𝑖̅𝑐

نمايش خواهیم داد .در چنین حالتی اسناد براساس رخداد کلمه مورد نظر و يا کلمات ديگر در هر يک از اين
دو نوع خوشه ها به صورت زير تقسیم می شوند و تعداد هر يک با متغیرهاي ذکر شده در جدول زير نمايش
داده می شوند [.]LAN06
جدول  - 1متغیرهای اصلي در محاسبه وزن لغات در روش های متداول

𝑘̅𝑡

𝑘𝑡

𝑏
𝑑

𝑎
𝑐

𝑖𝑐 Positive clusters
𝑖̅𝑐 Negative Clusters

به عنوان مثال عامل  idfبراساس مقادير باال به صورت زير محاسبه می شود:
()4

𝑑𝑎+𝑏+𝑐+
)
𝑐𝑎+

(log

عمدتا اين روش ها شامل دو دسته می شوند :روش هاي بدون نظارت ،روش هاي داراي نظارت .روش هاي
بدون نظارت عمدتا روش هاي معمول وزن دهی می باشند .اولین نمونه آن وزن دهی دودويی می باشد که
در کاربردهايی مانند درخت تصمیم و بسیاري زمینه هاي ديگر کاربرد دارد اما در ديگر کاربردهاي متن
کاوي عمدتا از آن استفاده نمی شود .روش ديگر استفاده از بسامد کلمه می باشد .البته روش هاي مشابه
ديگري نیز مانند )𝑓𝑡  log(1 +و يا  ]LEO02[ ITFنیز ارائه شده اند که در [ ]LAN06نشان داده شده
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است که هر سه اين روش ها نتايج مشابهی را در خوشه بندي مبتنی بر  SVMتولید می نمايند .در اين بین
روش بسیار معروف  tfidfنیز جزء همین دسته از روش ها قرار می گیرد .نمونه هاي تغییر يافته اي از اين
روش نیز ارائه شده اند که از آن جمله می توان به 𝑓𝑑𝑖  tf.idf-prob ،log(𝑡𝑓) .و  term relevanceاشاره
نمود [ .]WU81در [ ]LAN06نشان داده شده است که اين نمونه هاي تغییر يافته تفاوت زيادي با نسخه
اصلی  tfidfندارند و نتايج حاصل بسیار نزديک به هم می باشد.
دسته بعدي ،روش هاي داراي ناظر می باشند .به عنوان مثال اگر از يک روش خوشه بندي براي وزن دهی
استفاده کنیم ،روش را داراي ناظر می دانیم ،زيرا روش از يک دانش پیش زمینه استفاده نموده است .اين
دسته خود عمدتا به دو قسمت تقسیم می شوند .روش هايی که اين دانش پیش زمینه را با روش هاي بدون
نظارت ترکیب می کنند و روش هايی که تنها با استفاده از دانش پیش زمینه وزن دهی را انجام می دهند.
در دسته اول روش هاي مبتنی بر نظارت عمدتا فاکتور  idfبا يکی از روش هاي انتخاب ويژگی39که در
روش هاي خوشه بندي کاربرد دارند جايگزين می شود .در يک نگاه متفاوت می توان  idfرا به نوعی يک
معیار انتخاب ويژگی دانست .در اصل  idfتعیین می نمايد که از بین کلمات موجود کدامیک می توانند در
کاربردهاي مختلف اطالعات مناسبی در اختیار قرار دهند و کدام کلمات حضور و يا عدم حضورشان اطالعات
زيادي در اختیار نخواهد گذاشت .از اين رو جايگزين نمودن معیارهاي پیشرفته تر انتخاب ويژگی شايد
بتوانند مفیدتر واقع شوند .از اين جمله می توان به [ ]DEN04اشاره نمود که از معیار  𝒳 2به جاي idf

استفاده نموده است و نشان داده است که با اين جايگزينی نتايج بهتري در حوزيه خوشه بندي با استفاده از
 SVMبه دست می آيد .همچنین [ ]DEB03از هر سه معیار  Information gain ،𝒳 2و gain ration

استفاده نموده است و نشان داده است که در کاربردهاي متنوع نمی توان برتري قابل توجهی براي اين روش
ها نسبت به  tf.idfمتصور بود .البته [ ]MOR02از  gain rationدر کاربرد خالصه سازي متن استفاده
نموده است و توانسته است نتايج بسیار بهتري نسبت به حالت معمول به دست آورد.
در دسته دوم از روش هاي مبتنی بر ناظر مستقیما از روش هاي خوشه بندي عمدتا خطی برروي يک
مجموعه داده يادگیري استفاده می شود .براساس نتايج اين خوشه بندي کلمات داراي اهمیت شناخته شده
و به آن ها وزن بیشتري در داده هاي عملیاتی داده می شود .به عنوان مثال [ ]MLA04سه روش
 Odds Ration ،Information Gainو استفاده از خوشه بندي خطی را با هم مقايسه نموده است و نشان
داده است که استفاده از روش خوشه بندي براي وزن دهی در کاربردهاي خوشه بندي نتايج بهتري را به
همراه خواهد داشت .همچنین [ ]LAN06روشی را به نام  tf.rfارائه نموده است که  rfبرابر است با
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𝑎

) 𝑐  log(2 +و توانسته است نتايج بهتري را نسبت به ديگر روش هاي توضیح داده شده در اين دسته در
حوزه کاربردهاي خوشه بندي به دست آورد.
 .2.3.2روش های مبتني بر دانش پیش زمینه
دلیل عمده استفاده روش هاي وزن دهی از دانش پیش زمینه ،امکان تقويت معنايی واحدهاي معنايی مانند
جمله هاي و يا حتی خود لغات به لحاظ دايره لغات می باشد .عموما واحدهاي معنايی مورد استفاده چنان
کوچک هستند که نمی توانند دانش زيادي را در خصوص معناي مورد نظر با خود حمل نمايند از اين رو
الزم است تا اين اجزاء معنايی از طرقی تقويت گردند تا بتوانند دانش بیشتري را در اختیار قرار دهند.
در اين دسته ،روش وزن دهی ممکن است به دو دلیل احتیاج به دانش اولیه داشته باشد .روش هاي وزن
دهی در اين دسته ،يا از طريق دانش اولیه به غنی سازي مجموعه داده اولیه و بسط مجموعه کلمات به
مجموعه بزرگتري از کلمات می پردازند و يا روابط میان کلمات را از طريق جستجوي اين کلمات در
مجموعه دانش اولیه استخراج می کنند .يکی از اولین نمونه هاي اين دسته کاري است که در ] [MOR88و
] [MOR91انجام شده است .در اين پژوهش از زنجیره هاي لغوي به عنوان محور اصلی شناسايی میزان
ارتباط يک کلمه با محتواي معنايی متن استفاده نموده اند .يک زنجیره ي لغوي در اصل به بیان ارتباطات
معنايی لغات در چهار دسته يکسان ،هم معنی ،ابر معنی و زير معنی می پردازد .روش تعیین اين ارتباطات
استفاده از يک فرهنگ لغات داراي لینک بین کلمات40است [MOR91] .از  Rogetبه عنوان چنین
فرهنگ لغتی در کار خود استفاده کرده اند .البته فرهنگ لغتی مانند  Rogetامکان خودکارسازي انجام
فرآيندها را ندارد (بر خالف  .)WordNetاز سوي ديگر ] [HIR98براي خودکار سازي اين فرآيند از
 wordnetبه عنوان فرهنگ لغت برخط استفاده کردند .با اين تفاوت که به علت تمايز در نوع روابط تعريف
شده در آن با قوانین تشکیل زنجیره هاي لغوي ،اين قوانین را تغییر داده و فقط بر اساس اسامی ،زنجیره
هاي لغوي خود را تشکیل دادند.
همچنین ] [CAR02از همین روش استفاده نمود و نشان داد که سیستم تولید شده با نام Lex Track

نتايج بهتري را در زمینه ي پیگیري اخبار نسبت به سیستم  KeyCosاز خود نشان می دهد .همچنین در
حوزه ي خالصه سازي نیز ] [BAR97با ترکیب همین روش با  ،wordnetيک الگوريتم برچسب زنی
 41يک الگوريتم قسمت بندي به نتايج خوبی دست يافتند.
نحوي ،پارسر کم عمق و

0
1

39

Thesaurus
- Shallow parser

4
4

در ] [KAN05نیز از زنجیره هاي لغوي براي خوشه بندي متن و سپس وزن دهی به لغات استفاده شده
است .روش کار به اين صورت است که ابتدا با تشکیل زنجیره هاي لغوي ،دسته هاي کلمات تشکیل می
شوند .اين دسته ها در اصل کلمات را به لحاظ معنايی خوشه بندي می نمايند .پس از تشکیل اين زنجیره ها
و روابط بین لغات ،هر خوشه با روشی دقیقاً مشابه با رتبه بندي صفحات42و با استفاده از مفهوم  hubرده
بندي می شوند .تفاوت در اين است که بر خالف لینکهاي صفحات وب ،روابط بین لغات بر اساس نوع آنها
داراي تأثیر متفاوتی در انتشار وزن لغات در بین يکديگر دارند .در نهايت خوشه هايی که مجموع وزن لغات
آن ها از میانگین وزن ديگر خوشه ها با اعمال ضريب تجربی  αبیشتر باشد ،به عنوان خوشه هاي اصلی
انتخاب و لغات بر اساس میزان ارتباط با اين خوشه ها رده بندي می شوند .اين روش نسبت به استفاده از
 TF-IDFبه میزان  %15افزايش دقت و  %80کاهش حجم در نگهداري انديس صفحات دارد.
همچنین در ] [BAD09روشی مبتنی بر توزيع کلمات در اسناد براي وزن دهی به کلمات ارائه شده است.
] [CHA08نیز روشی ارائه کردند که میزان اهمیت کلمات را بر اساس دسته بندي موجود بر روي آنها
تعیین می نمايد [WAN08] .نیز روشی ارائه کردند که با استفاده از دانش پیش زمینه موجود در
 Wikipediaيک کرنل معنايی43ايجاد می گردد و از اين طريق اسناد غنی می گردند .سپس از اين طريق
وزن دهی به لغات با دقت باالتري صورت می گیرد .روش هاي مشابهی با استفاده از  wordnetبراي غنی
سازي اسناد ارائه گرديده اند که می توان از آن جمله به ] [BLO04و ] [BLO06اشاره نمود.
همچنین ] [BAD09روشی ترکیبی با استفاده از غنی سازي مبتنی بر  wordnetو خوشه بندي مبتنی بر
 LSAارائه نموده اند.
در تحقیق ديگري در ] [LUO11سعی شده است تا به هر دو جنبه زمینه و معناي کلمات توجه شود .به
اين منظور فرض می شود که اسناد در دسته هايی قرار دارند و براي هر دسته می توان مجموعه اي از
کلمات را در اختیار داشت که نماينده آن دسته هستند .سپس با استفاده از  ،wordnetاين مجموعه کلمات
افزايش داده می شوند .در نهايت هر کلمه نیز با توجه به کلمات زمینه ي آن و با کمک  wordnetگسترش
داده می شود .وزن کلمه در سند عبارت خواهد بود از ترمیب میزان ارتباط سند با دسته اي که در آن قرار
دارد و میزان ارتباط لغت با دسته اي که سند مربوطه در آن قرار دارد .اين ارتباط با استفاده از معیارهاي
شباهت معنايی ارائه شده در ] [LIN98محاسبه می گردد.
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همچنین در ] [WIT09نیز روش مشابهی مبتنی بر گسترش کلمات با استفاده از  wordnetو محاسبه وزن
بر اساس میزان شباهت معنايی ارائه شده است .عمده ي تفاوت اينگونه از روش ها در معیار شباهت معنايی
و همچنین روش گسترش يک کلمه می باشد.
 .2.3.3روش های مستقل از دانش پیش زمینه
اين دسته از روش ها سعی دارند تا تنها با توجه به ماهیت اولیه داده ها و استفاده از روش هاي زبانی و ايده
هاي الگوريتمیک ،به استخراج روابط معنايی میان کلمات ،و وزن دهی و خوشه بندي و دسته بندي کلمات
بپردازند.
از اين دست روش ها می توان به کاري که در ] [ERN07ارائه شده است ،اشاره کرد .در اين تحقیق به
کلمات به عنوان افرادي از يک شبکه ي اجتماعی نگريسته شده است و اهمیت هر کلمه ناشی از اهمیت
کلماتی است که با آن در ارتباط هستند .اين نگاه در رابطه  11-2نمايش داده شده است.
()5

𝑢𝑆(𝑤) = (1 − 𝜆)𝑑𝑤 + 𝜆 ∑ 𝑆(𝑢)𝐶𝑤,
)𝑤(𝑟𝜖𝑢

در رابطه ي باال 𝑤𝑑 وزن اولیه هر کلمه است که با استفاده از معیاري مانند  TF-IDFمصاحبه می شود و
در يک مدل يادگیري سعی می شود تا 𝑢 ،𝐶𝑤,يعنی وزن ارتباط بین دو کلمه  wو  uمحاسبه شود .ايده
اصلی در ] [ERN07براي محاسبه ي 𝑢 ،𝐶𝑤,اين است که میزان ارتباط دو کلمه تنها در جايی محاسبه می
شود که زمینه44مشترکی قرار گرفته باشند .اين زمینه ي مشترک عبارت است از يک قطعه متن با اندازه ي
محدود که پیوسته باشد .به عنوان مثال يک لینک و يا يک پاراگراف و يا کلماتی که با فاصله مشخصی از
يک کلمه قرار دارند تشکیل يک زمینه را می دهند .در نهايت محاسبه ) C(w,uبا استفاده از رابطه  12-2و
 13-2انجام می شود.
()6

)𝐶𝑝 (ŵ, û

∑

∑

 = 𝑢𝐶𝑤,

)𝑢ŵ𝜖𝑜𝑐𝑐(𝑤) û𝜖𝑖𝑐𝑡(ŵ,

به طوريکه
𝑛=𝑖

()7

) 𝑖𝛽  𝐶𝑝 (ŵ, û) = ∏ 𝜎(𝛼𝑖 𝑥𝑖 +
𝑖=0
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می باشد ،که در آن 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 پارامترهاي ويژگی 𝑖𝑥 بین دو کلمه  wو  uهستند و بايد طی يک
فرآينديادگیري تعیین شوند و  σتابع سیگمويد45تحت رابطه  14-2می باشد.
()8

) 𝑥𝜎(𝑥) = 1⁄(1 +  𝑒 −

اين ويژگی ها می توانند هر نوع ويژگی شامل ويژگی هاي مبتنی بر تئوري اطالعات مانند Information

 gainو يا ويژگی هاي  morphologicalمانند قواعد نحوي و گرامري و يا لغوي مانند  wordnetو يا آماري
باشند ،که با توجه به پارامترهاي 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 هر يک تأثیر متفاوتی در نتیجه خواهند داشت .در نهايت براي
يادگیري 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 از روش هاي يادگیري مانند شبکه عصبی46با نگاه به دقت به عنوان تابع خطا عمل شده
است .اين روش توانسته است نسبت به  TF-IDFبه صورت متوسط  %15افزايش در دقت را به دست آورد
].[ERN07
همینطور در اين دسته می توان به کاري که در ] [DAS09انجام شده است ،اشاره کرد .در اين تحقیق با
استفاده از نظريه ي مرکزيت ويژگی هايی براي هر کلمه در جمله بر اساس مقادير  CBجمله مشخص شده
است .سپس با استفاده از يک مدل LDA47مبتنی بر ويژگی هاي بدست آمده يک کاربرد خاص ،که خالصه
سازي متون می باشد مورد پیگیري قرار گرفته است.
 .2.3.4نتیجه گیری
روش هاي غیر آماري گفته شده عمدتا مبتنی بر استفاده از دانش پیش زمینه هستند و تعداد کمی از آن ها
مستقل از دانش پیش زمینه می باشند .در مجموع می توان گفت که روش هاي غیز آماري توانسته اند تا
حدودي مشکالت زير را در روش هاي آماري پوشش دهند
 در نظر نگرفتن معنا
 در نظر نگرفتن ويژگی هاي زيان شناختی متن و يا لغات
 تأثیر مستقیم ويژگی هاي آماري متن برروي وزن لغات
 دقت پايین
اما با اين حال چند چالش جدي در اين روش ها موجود است که از آن جمله می توان به موارد زير اشاره
نمود:

5
- Sigmoid
6
- Nueral Network
- Latent Dirichlet Allocation7
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 عدم توجه به ويژگی هاي فرا لغتی در متن .از جمله اين ويژگی ها می توان به پیوستگی متن و يا
وجود هم آيی ها در بین لغات اشاره نمود.
 عدم وجود يک مدل محاسباتی براي اين روش ها
 عدم وجود عمومیت جهت استفاده اين روش ها در انواع کاربردهاي مختلف
 نگاه کیف لغت به اسناد در اکثر اين روش ها و عدم توجه به اهمیت ترتیب لغات در متن
 انتخاب لغت به عنوان جزء پايه در سند
هدف اصلی در اين پايان نامه پوشش دادن همین چالش هاي ذکر شده می باشد .به همین منظور هدف
اصلی در اين روش ارائه شده در اين حوزه در اين پايان نامه استخراج اطالعات بیشتر از متن و استفاده از
اين اطالعات به عنوان عوامل تأثیرگذار در وزن دهی به لغات می باشد .عالوه بر اين سعی می شود تا يک
قالب کاري عمومی تر براي شناسايی اجزاء معنايی ارائه گردد .به همین منظور در اين قالب کاري مفهوم
قطعه معنايی48معرفی می گردد و عالوه بر آن مفهوم دانش پیش زمینه گسترش داده می شود تا امکان
استفاده از انواع دانش هاي پیش زمینه فراهم گردد .همچنین در اين قالب کاري براي تمامی اين مفاهیم
يک روش ارائه مبتنی بر رياضی ارائه گرديده است که اين روش ارائه کمک می نمايد تا بتوان يک مدل
محاسباتی براي الگوريتم هاي ارائه شده در اختیار داشت و به راحتی به محاسبه پیچیدگی هاي زمانی و
مکانی الگوريتم ها پرداخت.
پس از ارائه اين قالب کاري در بخش  4.1به توضیح در خصوص الگوريتم ارائه شده در بخش  4.2پرداخته
خواهد شد .اين الگوريتم سعی دارد تا با استفاده از اطالعات ترتیب لغات و جمالت در متن به وزن گذاري
لغات بپردازد .به همین منظور مفهومی به نام بردار زمینه49تعريف می گردد .در نگاه يک انسان به معناي
يک متن ،معنا عبارت است از موجوديت متحرک که در طول متن با استفاده از جمالت تالش در تکمیل
موجوديت خود دارد .به عبارت خالصه تر معنا يک حرکت پیوسته در طول متن است .همچنین توجه به اين
نکته که متون براي استفاده انسان ها نوشته می شوند باعث می شود تا دريابیم چنانچه ماشین نیز بتواند از
همین نگاه استفاده نمايد آنگاه می توان برداشت بهتري از معنا را در اختیار ماشین قرار داد .در نگاه معمول
ماشین به متن ،يک متن به عنوان يک موجوديت بدون تغییر و به صورت يکپارچه ديده می شود .بردار
زمینه در هر نقطه از متن نشان دهنده معنا از ابتداي متن تا آن نقطه می باشد .بر همین اساس از پیوستگی
به عنوان منبعی براي تعیین میزان اهمیت جمالت و لغات استفاده می گردد.

8
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 .3روش جديدی در محاسبه مشابهت دو موجوديت
يکی از اجزاء اصلی در تشخیص مفاهیم روشهايی هستند که براي استخراج مدل نهان معنايی

50

مجموعههاي داده مورد استفاده قرار میگیرند .اولین نمونه موفق از اين روشها را میتوان  LSIدانست .اين
روش از يک روش تقسیم ماتريس به نام SVD51براي تقسیم ماتريس استفاده مینمايد .اما همانطور که
گفته شد اين روش داراي مشکالتی است که لزوم تغییر در آن را به خوبی نمايان میسازد .مهمترين اين
مشکالت وابستگی اين روش به دادههايی با توزيع گاوسی میباشد .از اين رو اين روش تنها براي دادههايی با
توزيع گاوسی میتواند بهترين نتايج را داشته باشد و براي ديگر انواع داده به علت انتشار باالي خطا نمی
تواند نتايج خوبی را به همراه داشته باشد .اما در اصل اين مشکل از معیاري که  LSIبراي تعیین مشابهت
بین دادهها استفاده مینمايد حاصل میگردد [ .]HOF99اين معیار در اصل همان معیار همبستگی معمول
مورد استفاده در روشهاي مختلف میباشد که ارتباط نزديکی با معیارهاي ديگر مانند فاصله کسینوسی نیز
دارد.
در عین حال براي حل اين مشکل دستهاي از روشها مانند  PLSIو  LDAاز طريق تعريف متغیرهاي
احتمال شرطی و با استفاده از روش EM52اقدام به حل مسئله و کشف مدل معنايی نهان مینمايند .اما اين
روشها داراي زمان اجراي بااليی میباشند و از اين رو مورد توجه ما نمی باشند .در عین حال  LSIعلیرغم
مشکالتش در حوزه تعیین مدل معنايی داراي زمان اجراي قابل قبولی میباشد .از اين رو به نظر میرسد

0
Latent Semantic Model
1
Singular Value Decomposition
Expectation Maximization 2
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ارائه راهکاري که داراي شباهت عملکرد با  LSIباشد و در عین حال با اصالح معیار مشابهت بتواند مشکالت
 LSIرا مرتفع سازد ،میتواند گزينه مناسبی محسوب گردد.
از سوي ديگر توابع ارتباط که پیش از اين در خصوص آنها توضیح داديم داراي خواص بسیار مناسبی
هستند که آنها را تبديل به گزينههاي مناسبی جهت جايگزينی معیارهاي شباهت مینمايد .اما از مهمترين
مشکالت اين روشها زمان اجراي آنها است که داراي پیچیدگی بسیار بااليی هستند .اين پیچیدگی
محاسباتی باعث میشود که اين روشها را نتوان براي حجم بااليی از دادهها مورد استفاده قرار داد .همچنین
استفاده از توابع ارتباط داراي جزئیات بسیار باالي ديگري نیز میباشد که بايد در نظر گرفته شوند.
آنچه در ارائه يک راهکار جديد در حوزه تعیین مفاهیم و يا به عبارت ديگر تعیین مدل معنايی نهفته بايد
مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
 روشهاي ارائه شده بايد توانايی ايجاد ارتباط بین يک لغت با بیش از يک مفهوم را داشته باشند.
همان طور که واضح است مفاهیم موجوديتهايی مجزا از هم نیستند و داراي اشتراکاتی به لحاظ
معنايی میباشند و از اين رو ممکن است يک لغت در چندين مفهوم مورد استفاده قرار گیرد .در
نتیجه تنها روشهايی قابل استفاده میباشند که بتوانند به صورت همزمان ارتباط يک لغت با
چندين مفهوم را شناسايی نمايند.
 روش ارائه شده نبايد نسبت به تابع توزيع دادهها حساس باشد .براي آشکار شدن بیشتر مطلب
فرض کنید هر لغت را بتوان به صورت يک متغیر تصادفی نمايش داد .فضاي رخداد چنین
متغیرهايی مجموعه اسنادي خواهد بود که به عنوان مجموعه مرجع مورد استفاده قرار میگیرند.
براين اساس میتوان براي هر متغیر تصادفی يک تابع توزيع مفروض دانست .در مجموعههاي داده
بزرگ مانند وب که مجموعه متغیرهاي بسیار گسترده و همچنین حوزههاي معنايی بسیار متنوعی
را پوشش میدهند ،نمی توان هیچ تابع توزيع مشخصی را يافت که بتواند خواص اکثر متغیرهاي
تصادفی تعريف شده را پوشش دهد .همچنین حتی نمی توان خانوادهاي از توابع توزيع و يا تعداد
محدودي از توابع توزيع را يافت که بتواند چنین خاصیتی داشته باشند .بنابراين استفاده از
روشهايی که داراي وابستگی به تابع توزيع دادهها میباشند نمی تواند به هیچ عنوان قابل توجیه
باشد و مسلما با همان مشکالتی که براي روشهايی مانند  LSIمطرح گرديد مواجه خواهند بود.
 پیچیدگی محاسباتی روش ارائه شده يکی از مسائل اصلی مد نظر میباشد .در مجموعه دادههاي
بسیار وسیع مانند وب استفاده از روشهايی که داراي پیچیدگی محاسباتی باال میباشند امکان پذير
نمی باشد .در چنین مجموعه دادههايی حتی استفاده از الگوريتمهايی که در دسته مسائل  Pقرار
میگیرند اما پیچیدگی محاسباتی آنها چند جمله ايهايی با درجه باال میباشند نیز قابل توجیه
45

نیست .پر واضح است که استفاده الگوريتمهايی که در دسته  Pقرار نمی گیرند به هیچ وجه قابل
قبول نیست.
 حجم پارامترهاي ورودي يکی ديگر از مسائل مهم در اين روشها میباشد .بعضی از روشها حجم
بسیار بااليی از پارامترهاي ورودي را دريافت میکنند که بايد در هر بار اجراي الگوريتم محاسبه
شده و به عنوان پارامترهاي ورودي در اختیار الگوريتم قرار گیرند .اين پارامترهاي ورودي عمدتا
مقاديري هستند که بايد براساس روشهاي بهینه سازي و يا يادگیري محاسبه شوند و محاسبه
آنها داراي پیچیدگی زمانی بسیار بااليی میباشد .سادهترين نوع از اين پارامترهاي ورودي تعداد
مفاهیم است .اما در روشهايی مانند  LDAحجم بسیار بزرگی از پارامترهاي ورودي که مبتنی بر
بهینه سازي محاسبه میشوند بايد در اختیار الگوريتم قرار گیرند.
تقريبا هیچیک از روشهاي ارائه شده تا کنون نتواسته است تمام اين مزايا را به صورت همزمان پوشش دهد.
اما روش ارائه شده در اين فصل سعی بر آن دارد تا بتواند تمامی اين مزايا را در اختیار داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد در ادامه اصول راهکار پیشنهادي ارائه میگردد .مهمترين مسائل مطرح در ارائه
راهکار انتخاب تابع ارتباط مناسب ،پیوستگی و همچنین ارائه يک راهکار محاسباتی براي روش ارائه شده
میباشند .در نهايت نتايج ارزيابی عملی اين روش مورد بررسی قرار گرفته است.

 .3.1راهکار پیشنهادی
براساس آنچه در اين فصل گفته شد میتوان نتیجه گرفت که چنانچه روش بتواند رويکرد کلی روش  LSIرا
اتخاذ نمايد و در عین حال خاصیت عدم وابستگی به تابع توزيع دادهها را نیز در اختیار داشته باشد ،میتواند
به عنوان يک روش کامال کاربردي مورد استفاده قرار گیرد LSI .به عنوان يکی از روشهاي خوشه بندي
طیفی53شناخته میشود .اين روشهاي خوشه بندي مبتنی بر محاسبه بردارهاي ويژه54ماتريس مشابهت
میباشند .میتوان رويکرد کلی اين روشها را در قالب شبه الگوريتم زير بیان نمود [.]DEE90, PAP98
چنانچه معیار مشابهت مناسبی در اختیار داشته باشیم میتوانیم بر مشکل وابستگی اين دسته از روشها به
تابع توزيع دادهها فائق آيیم .معیار مشابهتی که توسط  LSIمورد استفاده قرار میگیرد ماتريس همبستگی
بردارهاي لغات میباشد .اين معیار شباهت همانطور که پیش از اين گفته شد داراي وابستگی به تابع توزيع
دادهها میباشدو تنها براي دادههاي با تابع توزيع گاوسی بهترين نتايج را تولید مینمايد.
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شبه کد - 3الگوريتم کلي محاسبه مفاهیم براساس روش های خوشه بندی مبتني بر بردارهای ويژه

)Input: Similarity matrix 𝑆 ∈ 𝑅𝑚×𝑚 , number of clusters (k
 Construct a similarity graph
𝑚𝑦𝑠𝐿 Compute the normalized Laplacian
 Compute first k eigenvectors 𝑢1 , … , 𝑢𝑘 of 𝐿𝑠𝑦𝑚 and construct 𝑈𝑚×𝑘 using
them
 From matrix T from U by normalizing the rows to norm 1, that is set to
1⁄2

2
)
𝑘𝑖𝑢 ∑( = 𝑗𝑖𝑡
𝑘

 Cluster the rows of T using k-means into k clusters
Output: Clusters 𝐴1 , … , 𝐴𝑘 with 𝐴𝑖 = {𝑗|𝑡𝑗 ∈ 𝐶𝑖 }.

يکی از ايدههايی که براساس اين توضیحات به نظر میرسد استفاده از ضرايب همبستگی مستقل از توزيع
میباشد .از اين دست ضرايب همبستگی میتوان به  Spearmanو 𝜏  Kendall’sاشاره نمود .اما اعمال اين
ضرايب نمی تواند بهبود قابل توجهی در نتايج ايجاد نمايد (نتايج عملی استفاده از اين معیارها در فصل نتايج
عملی مورد بررسی قرار گرفته است) .يکی از داليل مهم اين است که هر چند اين ضرايب نسبت به تابع
توزيع دادهها مستقل میباشند اما نمی توانند حجم اطالعات قابل توجهی را در خصوص شباهت متغیرهاي
تصادفی در اختیار قرار دهند .همچنین اين ضرايب خواص خود را براي دادههاي گسسته حفظ نمی نمايند و
از اين رو در اين نوع از دادهها داراي دقت مناسب در تعیین شباهت بین متغیرهاي تصادفی نیستند
[ .]DEN05همچنین يکی ديگر از مشکالت اين ضرايب در دادههاي گسسته اين است که بازه برد اين
ضرايب در دادههاي گسسته بسیار محدودتر از بازه تعريف شده يعنی بازه  0و  1میباشد .که اين مسئله
تأثیر بسیار زيادي بر دقت نتايج و همچنین نحوه تفسیر نتايج میگذارد [.]DEN05
براساس همین مسائل روش ارائه شده مبتنی بر استفاده از توابع ارتباط براي ايجاد مدل معنايی نهان
میباشد .از اين رو اين روش COSIN55نام گذاري شده است .مهمترين خاصیت توابع ارتباط که آنها را
تبديل به ابزاري مناسب براي اين منظور مینمايد استقالل آنها نسبت به تابع توزيع دادهها میباشد.
همچنین يکی ديگر از ويژگیهاي آنها امکان کاربرد آنها براي دادههايی با چندين نوع تابع توزيع میباشد
[ .]NEL98اين خواص دقیقا شرايط الزم براي اعمال برروي دادههايی مانند محیط وب را فراهم مینمايند.
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در  COSINبا استفاده از توابع ارتباط شباهت بین متغیرهاي تصادفی محاسبه گرديده و سپس مشابه
روشهاي خوشه بندي طیفی عملیات خوشه بندي صورت میگیرد .بر همین اساس میتوان نماي کلی
 COSINرا به صورت زير ارائه نمود.
شبه کد  - 4الگوريتم کلي محاسبه همبستگي مبتني بر روش پیشنهادی

1. Compute TFiDF for Term-Document Matrix
2. Normalize TFiDF values
3. for each term like ti do
a. for each term like tj do
i. compute Spearman’s sign correlation between ti and tj
b. end for
4. end for
5. for each term like ti do
a. for each term like tj do
i. compute Copula for ti and tj
b. end for
6. end for
7. for each term like ti do
a. for each term like tj do
i. compute Correlations similarity between ti and tj based on copula
b. end for
8. end for
9. compute Spectral_Clustering for similarity matrix of terms

براي اينکه درکی واضحتر از نحوه استنتاج اين الگوريتم در تشخیص مفاهیم و تشکیل مدل معنايی نهان در
اختیار داشته باشیم در شکل  4مدل گرافی اين الگوريتم ارائه گرديده است .اين مدل براساس مدل گرافی
استاندارد که در علوم احتماالت مورد استفاده قرار میگیرد رسم شده است .اين مدل به عنوان ابزاري براي
بیان نحوه استنتاج در احتماالت شرطی مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس الگوريتم ارائه شده و همچنین شکل  4واضح است که تنها پارامترهاي ورودي اين روش ماتريس
لغت-صفحه و همچنین تعداد خوشهها و يا همان تعداد مفاهیم میباشد .همچنین محاسبه ضريب
همبستگی  Kendallو همچنین همبستگی مبتنی بر توابع ارتباط وابسته به تعداد صفحات میباشد و
محاسبه بردارهاي ويژه تنها وابسته به تعداد لغات میباشد.
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تعداد خوشه ها

M

خوشه ها
N

بردارهاي
ويژه

همبستگی توابع همبستگی
ارتباط

لغات

ماتريس لغت-
صفحه

شکل  - 4مدل استنتاج الگوريتم پیشنهادی

پیچیدگی محاسباتی اين الگوريتم ) )𝜖 𝑂(𝑚2 (𝑐 2 + 𝑘) + 𝑚. 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑘⁄𝜖 ) + 2𝑂̃(𝑘⁄میباشد که در
بخش  3.1.3به صورت کامل توضیح داده شده است .اين زمان اجرا از زمان اجراي  LSIبهتر است .البته اين
پیچیدگی محاسباتی با فرض اين است که هر بار محاسبه تابع ارتباط بتواند در زمان ) 𝑂(1انجام پذيرد .اين
فرض در حالت کلی درست نمی باشد ،اما در اين پايان نامه مدلی ارائه شده است که بتوان با استفاده از آن
به اين فرض دست يافت .همچنین مسائل بسیار زياد ديگري نیز در استفاده از توابع ارتباط مد نظر قرار
گیرند که در ادامه در مورد آنها توضیح داده خواهد شد.
 .3.1.1انتخاب تابع ارتباط مناسب
همانطور که در بخش  8.5بیان خواهد شد روشهاي مختلفی براي انتخاب و يا ساخت يک تابع ارتباط
موجود میباشند .در نگاهی متفاوت میتوان اين روشها را به دستههاي زير تقسیم نمود:
 استفاده از توابع ارتباط معمول و عمومی
 ايجاد توابع ارتباط مبتنی بر خواص دادهها و يا توابع توزيع آن ها
 تخمین توابع توزيع مبتنی بر خواص داده ها
کامال واضح است که با توجه به عدم دسترسی به خواص دادهها و يا توابع توزيع آنها نمی توان اقدام به
ايجاد توابع ارتباط مناسب نمود .از اين رو دسته دوم از روشها که در فوق ذکر شده است قابل استفاده براي
مجموعه دادههايی مانند وب نیستند .همچنین همانطور که گفته شد روشهاي تخمین توابع ارتباط داراي
پیچیدگی محاسباتی بااليی میباشند و از اين رو اين روشها نیز نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند .پس
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تنها استفاده از توابع ارتباط عمومی روشی است که به عنوان راه حل براي استفاده در دادههايی مانند وب
باقی میماند.
برهمین اساس توابع ارتباط معمول مورد مقايسه قرار گرفتند و براساس مقايسه نتايج عملی يکی از آنها
انتخاب گرديد .اين نتايج در بخش نتايج عملی قابل مشاهده میباشد .براساس اين نتايج تابع ارتباط
 Student’s tبه عنوان بهترين تابع از بین توابع موجود انتخاب گرديد .به همین علت اين تابع به عنوان تابع
ارتباط مورد استفاده در روش ارائه شده در اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است .يکی ديگر از خواص
بسیار مهم اين تابع شناسايی وابستگی هايی56انتهايی میباشد [ .]CHE06منظور از وابستگی انتهايی،
وابستگیهايی است که در بازههاي انتهايی مقادير متغیرهاي تصادفی رخ میدهند .منظور از مقادير انتهايی
مقادير احتمال نزديک به صفر و يک میباشند .به عبارت ديگر اين تابع به خوبی میتواند وابستگی بین دو
متغیر تصادفی را چه در زمان رخدادهاي يکسان و چه عدم رخدادهاي يکسان شناسايی نمايد که خاصیتی
بسیار مهم در کاربرد مد نظر اين پايان نامه میباشد.
 .3.1.2پیوستگي
به صورت معمول توابع ارتباط براي متغیرهاي پیوسته مورد استفاده قرار میگیرند .اما در کاربردهايی مانند
آنچه در اين پايان نامه مد نظر میباشد متغیرها از نوع گسسته هستند .به همین منظور بايد روشهايی مورد
استفاده قرار گیرند تا دادههاي گسسته موجود به دادههاي پیوسته تبديل شده و سپس توابع ارتباط برروي
آنها اعمال گردند و يا اينکه نتايج حاصل از دادههاي گسسته به نحوي تصحیح شود تا بتواند ويژگیهاي
دادهها را به خوبی نمايش دهد .البته در بسیاري از موارد بدون چنین تصحیحاتی دادههاي گسسته مورد
استفاده قرار میگیرند .اشکاالتی که در اثر گسستگی دادهها به وجود میآيند در [ ]DEN05به خوبی شرح
داده شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند .در يک جمع بندي میتوان گفت استفاده از دادههاي گسسته ممکن
است بتواند تا حدي پاسخگوي نیازها باشد اما در حالت کلی با وجود دادههاي گسسته نمی توان انتظار
داشت که میزان دقت روش از حدي بیشتر گردد .حتی ضرايب همبستگی که مستقل از تابع توزيع دادهها
میباشند نیز مانند  Spearmanو 𝜏  Kendall’sنمی توانند در دادههاي گسسته به خوبی نمايانگر
ويژگیهاي وابستگی بین دادهها باشند .میتوان مشکالت حاصل از گسستگی دادهها در موارد زير خالصه
نمود:
 عدم امکان کشف صحیح روابط وابستگی بین دادهها به نحوي که روشهاي مختلف کشف
همبستگی بین دادهها نخواهند توانست اين وابستگیها را به خوبی نمايش دهند.
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 يکتايی وجود توابع ارتباط در شرايط گسستگی دادهها نقض میشود .اين ويژگی پايهاي اساسی
براي بسیاري از ويژگیهاي توابع ارتباط است و از اين رو عدم وجود آن منجر به نقض بسیاري از
ويژگیها و عدم کاربرد توابع ارتباط میگردد.
در [ ]DEN05راه حلی براي اين مشکل ارائه شده است .براي اين منظور متغیرهاي تصادفی از طريق اضافه
کردن يک متغیر تصادفی ديگر به آنها به گونهاي گسترش میيابند که عالوه بر تبديل شدن به دادههاي
پیوسته بتوانند ويژگیهاي احتمالی خود را نیز حفظ نمايند .در اينجا به شرحی مختصر از اين روش
میپردازيم.
فرض کنید متغیري مانند  Xدر اختیار داريم که يک متغیر گسسته میباشد .حال متغیر پیوسته ∗  Xبا
استفاده از آن ساخته میشود به نحوي که
)X ∗ = X + (U − 1

()9
در اينجا  Uيک متغیر تصادفی در بازه صفر و يک است که داراي يک تابع توزيع اکیدا صعودي میباشد .به
عنوان مثال اگر فرض کنیم  Uيک متغیر تصادفی يکنواخت است داراي تابع توزيع تجمعی برابر با  Uو تابع
توزيع چگالی برابر با  1خواهد بود .واضح است که چنین متغیري داراي يک تابع توزيع اکیدا صعودي است.
پس از اين توسعه بر روي متغیر تصادفی  ،Xگفته میشود که  Xاز طريق  Uپیوسته شده است و حال
میتوان از متغیر ∗  Xبه عنوان يک متغیر پیوسته با همان ويژگیهاي احتمالی استفاده نمود .جزئیات اثبات
اين ويژگی در [ ]DEN05آمده است که در اينجا از ذکر جزئیات خودداري مینمايیم.
براساس اين تغییر فرمول محاسبه همبستگی با استفاده از توابع ارتباط که در بخش  8.5ارائه شده است پس
از جايگزاري به شکل زير در خواهد آمد
∞+∞ +

()10

1
)𝑦 = 𝑌 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ ∑ Pr(𝑋 = 𝑥,
4
𝑥=0 𝑦=0

}) × {C(Fx , Gy ) + C(Fx , Gy−1 ) + C(Fx−1 , Gy ) + C(Fx−1 , Gy−1

که در اينجا  Fو  Gتوابع توزيع تجمعی متغیرهاي 𝑋 و 𝑌 هستند .با استفاده از اين رابطه میتوان همبستگی
بین متغیرهاي تصادفی را با حفظ تمام ويژگیهاي احتمالی آنها قابل محاسبه خواهد بود .همچنین
کارهايی در [ ]LEO11صورت گرفته است تا بتوان توابع ارتباط را براي انواع متغیرهاي گسسته و پیوسته به
صورت همزمان مورد استفاده قرار داد.
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 .3.1.3ايجاد مدل محاسباتي
در ابتداي اين بخش پیچیدگی زمانی الگوريتم ارائه شده با فرض امکان محاسبه توابع ارتباط در ) 𝑂(1بیان
شد .اما اين فرض در حالت کلی درست نیست و در اصل مهمترين ضعف توابع ارتباط پیچیدگی محاسباتی
باالي محاسبه آنها میباشد .عمدتا توابع ارتباط مناسب شامل محاسبه انتگرالهاي دو گانه (براي توابع
ارتباط دو متغیره ،مسلما براي تعداد متغیرهاي بیشتر درجه انتگرالها نیز افزايش میيابد) میباشند.
روشهاي عددي محاسبه انتگرالهاي دوگانه داراي پیچیدگی محاسباتی بااليی میباشند و حتی روشهايی
که اين روشهاي عددي را تقريب میزنند نیز داراي پیچیدگی محاسباتی بااليی هستند [ .]CHE06در اين
پايان نامه نیز تابع ارتباط  Student’s tبه عنوان تابع ارتباط انتخاب گرديده است که جزء توابع ارتباط
پیچیده و داراي انتگرالهاي دوگانه محسوب میگردد .همانطور که گفته شد فرض محاسبه اين تابع در
) 𝑂(1درست نمی باشد .راه حلی که در اين پايان نامه براي اين مشکل ارائه گرديده است گسسته سازي
دادهها و سپس ارائه جدول مقادير از پیش محاسبه شده توابع ارتباط به عنوان يک دانش پیش زمینه به
الگوريتم میباشد که امکان محاسبه تابع ارتباط در ) 𝑂(1را فراهم میآورد.
در يک نگاه کلی به دادهها میتوان گفت که کل تعداد محاسبههاي تابع ارتباط برابر با )  𝑂(𝑚2 𝑐 2میباشد.
که در آن 𝑚 برابر است با تعداد لغات موجود در مجموعه دادهها و 𝑐 نیز برابر است با تعداد متوسط اسنادي
که يک لغت در آنها تکرار شده است .همچنین پارامترهاي ورودي تابع ارتباط  Student’s tعبارتند از دو
متغیر تصادفی و همچنین دو پارامتر تنظیم کننده رفتار تابع که براساس خواص همبستگی بین دو متغیر
تصادفی بايد تنظیم گردند و همان طور که در بخش  8.5گفته شد بر اساس ضرايب همبستگی سادهتر که
مستقل از تابع توزيع میباشند مانند  Spearmanو 𝜏  Kendall’sمیتوان محاسبه نمود .براين اساس
چنانچه اين محاسبات حتی بدون گسسته سازي يک بار صورت بگیرند در محاسبات بعدي میتوانند به
عنوان دانش پیش زمینه مورد استفاده قرار گیرند.
اما براي کاهش اين محاسبات حتی به عنوان دانش پیش زمینه در اينجا از روشهاي گسسته سازي استفاده
گرديده است تا عالوه بر کاهش محاسبات دقت تا حد ممکن حفظ گردد .روشهاي گسسته سازي متنوع و
پرکاربردي مانند  ،]KER92[ ChiMergeگسسته ساز  ،]HOL93[ Holte’s 1Rتقسیم ساز بازگشتی
مبتنی بر کمترين آشفتگی ]FEL07[ K-Means ،]FAY93[57و بسیاري روشهاي ديگر وجود دارند.
روشهاي نام برده شده در اينجا در اصل نمايندگان خانوادهاي از روشها هستند که رويکرد يکسانی دارند و
تنها تغییرات کوچکی در جزئیات داده شده تا میزان کمی در دقت آنها بهبود داده شود و يا آنها را براي
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يک کاربرد خاص مناسب سازد .در [ ]KOT06, DOU95مقايسه مشروحی بین دستههاي مختلف
روشهاي گسسته سازي صورت گرفته است .بر اين اساس دو روش [ ]FAY93و  K-Meansبه عنوان
روشهاي منتخب در اين پايان نامه برگزيده شدند و گسسته سازي براي هر دوي اين روشها صورت گرفته
است که نتايج آن در بخش نتايج عملی مورد بررسی قرار گرفتهاند .براساس اين نتايج روش K-Means

توانسته است نتايج بهتري را نشان دهد و همین روش به عنوان روش گسسته سازي در اين پايان نامه
انتخاب گرديد .با استفاده از گسسته سازي يک کاهش فضا در جهت تعداد نمونهها داريم که میتواند تعداد
محاسبات را تا حد بسیار مناسبی کاهش دهد.
با اعمال  K-Meansحجم دادهها کاهش يافته و بر اين اساس يک جدول از مقادير از پیش محاسبه شده
تابع ارتباط  Student’s tمحاسبه میگردد که به عنوان دانش پیش زمینه براي الگوريتم استفاده خواهد
شد .اين راهکار فرض محاسبه تابع ارتباط در زمان ) 𝑂(1را عملی مینمايد.
تنها چند نکته در اينجا باقی است که بايد مورد بررسی قرار گیرند .نکته اول اين است که تأثیر اين گسسته
سازي برروي دقت چه مقدار است .براي بررسی اين موضوع دادههاي دقت الگوريتم ارائه شده با اعمال
گسسته سازي و بدون آن در بخش نتايج عملی مورد بررسی قرار گرفتهاند .همچنین نکته دوم حجم اين
دانش پیش زمینه است .چنانچه حجم اين داده بسیار باال باشد نمی توان انتظار داشت که بتوان با ساختار
داده مناسبی به زمان دسترسی ) 𝑂(1دست يافت .در اين خصوص نیز حجم دادهها پیش از گسسته سازي
و پس از آن در بخش نتايج عملی به صورت کامل بیان شدهاند .اين نتايج نشان میدهند که گسسته سازي
تأثیر قابل توجهی در دقت نگذاشته است و در مقابل حجم دادهها به میزان قابل توجهی کاهش يافته است
به صورتی که میتوان انتظار داشت تا بتوان اين دادهها را در ساختارهاي داده مناسب در حافظه اصلی
ذخیره نمود تا زمان دسترسی ) 𝑂(1محقق گردد.

.3.2

ارزيابي روش

در اين بخش به بررسی ويژگیهايی میپردازيم که در بخش  1.2به عنوان ويژگیهاي مورد نیاز براي يک
روش استخراج مفاهیم بیان نموديم .اين بررسی میتواند توانايیهاي  COSINرا به عنوان روشی براي
استخراج مفاهیم و تشکیل مدل معنايی نهان برروي دادههاي با حجم بسیار باال نمايش دهد .به همین
منظور بار ديگر به صورت خالصه ويژگیهاي مد نظر را مرور مینمايیم.
 .1امکان مشارکت يک لغت در چندين مفهوم
 .2عدم وابستگی روش به تابع توزيع داده ها
 .3حجم پارامترهاي ورودي کم
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 .4پیچیدگی محاسباتی پايین
اولین ويژگی وظیفه ايجاد امکان تشخیص همپوشانیهاي معنايی بین مفاهیم مختلف را برعهده دارد .بدون
اين ويژگی مفاهیم به عنوان موجوديتهايی مستقل از هم فرض میشوند که در حوزه معنا يک فرض کامال
غلط است .براي دستیابی به اين مهم روش کار به صورتی است که در ادامه میآيد .همانطور که میدانید
بردارهاي ويژه حاصل از الگوريتم ارائه شده در اصل نماينده مفاهیم هستند .هر لغت در اين بردارها داراي
میزان اهمیتی است .براي تعیین اينکه کدام لغات وابسته به يک مفهوم میباشند از يک مقدار آستانه
استفاده میشود که براثر آزمايش قابل محاسبه است .لغاتی که داراي يزان اهمیتی بیش از حد آستانه باشند
لغاتی هستند که در مفهوم مورد نظر داراي نقش میباشند .از اين طريق امکان مشارکت لغات در بیش از
يک مفهوم فراهم میآيد و  COSINمیتواند اولین ويژگی را به دست آورد.
البته بايد خاطر نشان نمود که دو رويکرد براي استفاده از اين مقدار آستانه وجود دارد .رويکرد اول همان
است که در باال ذکر شد .در رويکرد دوم از اين حد آستانه براي رتبه يک لغت در مفهوم استفاده میشود .در
اين رويکرد لغاتی را که در بیشترين میزان اهمیت در مفهوم دارند را به تعداد ثابتی انتخاب مینمايند .به
دلیل اينکه دامنه تغییرات مقادير اهمیت لغات در مفاهیم در روشهاي مبتنی بر مقادير ويژه بسیار باال است
از اين رو استراتژي دوم ،استراتژي مناسب تري است و به همین دلیل به عنوان استراتژي منتخب در
 COSINمورد استفاده قرار گرفته است .علت اين دامنه تغییرات اين است که مقادير بردارهاي ويژه داراي
تناسبی نسبی با مقادير ويژه میباشد و هر چه يک مقدار ويژه بزرگتر باشد تقريبا به همان نسبت مقادير
بردار ويژه متناظر نیز بزرگتر خواهند بود .از اين رو نمی توان مقادير بردارهاي ويژه مختلف را به صورت
مستقیم با هم مقايسه نمود.
دومین ويژگی مورد نظر براي اين دسته از روشها عدم وابستگی به تابع توزيع دادهها میباشد .همانطور که
گفته شده مهمترين امتیاز توابع ارتباط عدم وابستگی آنها به تابع توزيع دادهها میباشد .در روش COSIN

براي تعیین میزان همبستگی دو لغت به يکديگر از همین روشها استفاده گرديد .از سوي ديگر در ديگر
اجزاي روش نیز از قسمتهايی که وابستگی به يک تابع توزيع خاص داشته باشند استفاده نگرديده است .از
اين رو میتوان استنتاج نمود که  COSINتوانسته است دومین خاصیت مد نظر براي روشهاي استخراج
مفهوم را نیز به دست آورد.
سومین ويژگی مد نظر حجم پارامترهاي ورودي الگوريتم میباشد .در  COSINتنها پارامتر ورودي تعداد
مفاهیم میباشد .اين پارامتر نیز داراي دو روش محاسبه میباشد .روش اول استفاده از روشهاي آموزش
است که از طريق اجراي روش به تعداد زياد برروي دادههاي تست به دست میآيد .اما اين روش به علت
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کوچک بودن دادههاي تست روشی عملیاتی نیست .از سوي ديگر در روشهاي مبتنی بر بردارهاي ويژه
روش بهتري وجود دارد که در [ ]GAO11ارائه شده است .در اين روش براساس مقادير ويژه تصمیم گرفته
میشود که چه تعداد از بردارهاي ويژه داراي ارزش اطالعاتی میباشند .واضح است که اين روش هیچ بار
محاسباتی بیشتري را به الگوريتم تحمیل نمی نمايد .جدول مقادير از پیش محاسبه شده تابع ارتباط نیز به
عنوان يک دانش پیش زمینه مورد استفاده قرار میگیرند و الزم نیست که در هر بار اجراي الگوريتم محاسبه
شوند .از اين رو جزء پارامترهاي ورودي محسوب نمی شوند .با اين توضیحات واضح است که  COSINداراي
تعداد پارامترهاي ورودي محدودي است که ويژگی بسیار مهمی براي اين روش محسوب میگردد.
آخرين ويژگی روشهاي استخراج مفهوم زمان اجراي آنها میباشد .براساس ساختار الگوريتم COSIN

میتوان اجزاء زير را به عنوان اجزاء اصلی محاسبه پیچیدگی زمان  COSINدر نظر گرفت:
 محاسبه ماتريس ورودي تابع ارتباط :دو گام ابتدايی  COSINوظیفه آماده سازي ماتريس لغت-
صفحه را براي استفاده در تابع ارتباط برعهده دارند .در اين محاسبه تنها اعضاي غیر صفر ماتريس
دخالت دارند از اين رو میتوان زمان اجراي آن را )𝑐 × 𝑚(𝑂 دانست که در آن 𝑐 میانگین تعداد
صفحاتی است که يک لغت در آنها حضور دارد .در اين گام در اصل بردار يک لغت که بردار مقادير
 TFiDFمیباشد به بردار رخداد احتمالی تبديل میگردد .ورودي تابع ارتباط بايد مقادير احتمال
رخداد لغات باشند و مقادير  TFiDFکاربردي ندارند.
 محاسبه ضريب همبستگی  :Spearmanدر [ ]CHR05الگوريتمی براي محاسبه اين ضريب ارائه
گرديده است .اين الگوريتم میتواند در زمان 𝑐  𝑐 logهمبستگی بین دو بردار لغت را محاسبه نمايد.
با توجه به لزوم محاسبه اين ضرايب همبستگی براي تمام جفت لغت ها ،زمان الزم براي اين گام
𝑐  𝑚2 𝑐 logخواهد بود.
 محاسبه تابع ارتباط :با توجه به تعريف توابع ارتباط ،در صورتی که يکی از مقادير متغیرهاي ورودي
برابر صفر باشد آنگاه مقدار تابع ارتباط صفر خواهد بود .از اين رو محاسبه تابع ارتباط بايد تنها براي
وروديهاي غیر صفر صورت گیرد .همچنین با فرض امکان يک بار محاسبه تابع ارتباط در زمان
) ،𝑂(1پیچیدگی زمان اين گام برابر با )  𝑂(𝑚2 𝑐 2خواهد بود.
 محاسبه ماتريس شباهت لغات :اين ماتريس در اصل ورودي روش خوشه بندي طیفی خواهد بود.
فرمول محاسبه شباهت يا همان همبستگی با استفاده توابع ارتباط در بخش  8.5ارائه شده است.
واضح است که يک بار محاسبه اين فرمول به زمانی برابر با  𝑐 2احتیاج دارد .در نتیجه براي محاسبه
وابستگیها بین تمام جفت لغات به زمان )  𝑂(𝑚2 𝑐 2براي اين گام احتیاج خواهد بود.
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 خوشه بندي طیفی :در آخرين گام بايد دو عمل محاسبه بردارهاي ويژه و همچنین خوشه بندي
براساس اين بردارها صورت گیرند .محاسبه بردارهاي ويژه را میتوان با استفاده از روش ارائه شده
در [ ]PAP98در زمان )𝑚  𝑂(𝑚𝑐 logانجام داد .همچنین براي خوشه بندي طیفی از روش K-

 Meansدر اين پايان نامه استفاده شده است .در [ ]FEL07الگوريتمی براي  K-Meansارائه شده
است که میتواند خوشه بندي را در زمان
) )𝜖𝑂(𝑛𝑘𝑑 + 𝑑. 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑘 ⁄𝜖 ) + 2𝑂̃(𝑘⁄

()11

انجام دهد .اين الگوريتم در اصل يک  PTASبراي مسئله  K-Meansمیباشد .با جايگزاري شرايط
مسئله استخراج مفاهیم که در اين پايان نامه مورد بررسی قرار گرفته است به زمان اجراي
) )𝜖𝑂(𝑚2 𝑘 + 𝑚. 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑘 ⁄𝜖 ) + 2𝑂̃(𝑘⁄

()12
دست میيابیم .پس از اين مرحله مفاهیم براي کاربردهاي بعدي آماده میباشند.
براساس اين تحلیل میتوان زمان اجراي  COSINرا برابر با

) )𝜖𝑂(𝑚2 (𝑐 2 + 𝑘 ) + 𝑚. 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑘 ⁄𝜖 ) + 2𝑂̃(𝑘⁄

()13
دانست .همانطور که گفته شد اين زمان اجرا با فرض استفاده از جدول مقادير از پیش محاسبه شده براي
توابع ارتباط میباشد.

 .3.1نتیجه گیری
مباحث اين فصل به خوبی نشان دادند که کارکرد توابع ارتباط در فائق آمدن بر مشکالت مطرح شده به چه
صورت است .نکته مهم اين است که در روش ارائه شده سعی شده است علیرغم اينکه در نگاه اول به نظر می
رسید روش مورد استفاده با مشکالتی در پیاده سازي مواجه می شود ،اما سعی شد تا ابتدا از مزاياي آن
استفاده شود و سپس با ارائه راهکار نگاه اولیه اصالح شده و به روشی مناسب براي فائق آمدن بر مشکالت
مطرح شده دست يافت.
البته راه حل ارائه شده سعی نمود در هر دو حوزه روش هاي استخراج مفاهیم و معیارهاي مشابهت نسبت به
پوشش مشکالت مطرح شده اقدام نمايد .اين مشکالت عبارت بودند از زمان اجراي مناسب ،عدم وابستگی به
تابع توزيع داده ها ،حجم کم پارامترهاي ورودي و استفاده از روش هاي تعیین شباهت غیر هندسی.
براساس کلیه توضیحات مطرح شده در اين فصل میتوان مقايسه زير را برروي روشهاي مختلف ارائه نمود.
جدول - 2جدول مقايسه روش پیشنهادی با روش های موجود

نام روش
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COSIN

LDA

PLSI

LSI

1

حجم پارامترهاي ورودي
پیچیدگی محاسباتی
پارامترهاي ورودي

𝑛

آماده

سازي and
Error

پیچیدگی محاسباتی الگوريتم
آيا روش مبتنی بر تکرار است
آيا روش به تابع توزيع دادهها وابسته است

Try

) 𝑂(𝑛3

1

and Try and
Error
Error

) NP-hard NP-hard ~𝑂(𝑚2 𝑐 2
Yes
)(partially
No

1
Try

)𝑛 𝑂(𝑛𝑐 log

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

براساس اين توضیحات مشخص است که  COSINروشی است با ويژگیهاي مثبت  LSIو همچنین
روشهاي مستقل از توزيع مانند  LDAو  .PLSIاين هدفی است که در ابتداي فصل به عنوان هدف اصلی
به آن اشاره شد .از اين رو میتوان گفت که روشی مناسب براي استفاده در مجموعه دادههاي بزرگ در
اختیار داريم.
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 .4وزن دهي معنايي
در اين فصل رويکردي کامال متفاوت به مقوله پردازش متن نسبت به فصل  3خواهیم داشت .در اين رويکرد
جديد هدف اصلی به کارگیري اصول زبان شناختی و همچنین ايجاد عمومیت الزم در اين روش ها جهت
استفاده در کاربردهاي متفاوت متن کاوي می باشد .عالوه بر آن مسئله اي که به عنوان هدف در اين فصل
در نظر گرفته شده است ،مسئله تعیین وزن لغات در صفحه می باشد.
همانطور که واضح است به کاربردن رو شهاي رياضی برروي داده هاي متنی مسلزم ارائه متون در قالب زبان
رياضی می باشد .در چنین ارائه اي که معمول ترين آن ارائه برداري است بايد ويژگی هاي اساسی شناسايی
شده و براي هر يک از اين ويژگی ها وزنی در نظر گرفته شود .در يک متن ويژگی ها به صورت معمول لغات
انتخاب می گردند و سپس لغات براساس معیارهايی در هر صفحه وزن دهی می شوند .اين معیارها عمدتا
معیارهايی آماري بوده و پايه اصلی آن ها را بسامد رخداد لغت در صفحه تشکیل می دهد.
روش هاي آماري اگر چه تا کنون توانسته اند کمک زيادي در جهت متن کاوي نمايند و راه هاي زيادي را
هموار سازند اما به علت ضعف هاي ذاتی خود قادر به افزايش دقت از حدي بیشتر نیستند .اين ضعف ها
ناشی از عدم توجه اين معیارها به بعضی از ويژگی هاي متن می باشد .در زير سعی شده است تا اهم اين
مشکالت به صورت مختصر بیان گردند:
 عدم توجه به اطالعات با اهمیت در متن :يکی از مشکالت اصلی اين روش ها عدم توجه به
بعضی اطالعات بسیار مهم می باشد که به راحتی قابل استخراج از متن می باشند .يکی از انواع اين
اطالعات ترتیب رخداد لغات در يک متن می باشد .پرواضح است که اطالعات مربوط به ترتیب

58

رخداد لغات می تواند اطالعات زيادي را در خصوص اهمیت لغات و همچنین روابط معنايی بین
لغات در اختیار قرار دهد .اين اطالعات به سادگی توسط معیارهاي آماري در نظر گرفته نمی شوند.
البته اطالعات ترتیب لغات داراي دو وجه متفاوت می باشد که در باال نیز تا حدودي به آن اشاره
شد .در وجه اول همین ترتیب ظاهري لغات مورد نظر است که بعضا در قالب اصطالحات و يا
همآيی بین لغات نمايان می شود .در اين شکل البته روش هايی مانند  n-gramها [ BRO92,

 ]PER95ابداع شده اند تا بتوانند تا حدودي ترتیب لغات را مد نظر قرار دهند .اما حتی همین
روش ها نیز نمی توانند همآيی بین لغات را شناسايی نمايند .از اين رو ضعفی عمده در اين حیطه
در روش هاي آماري موجود است.
در وجه دوم ترتیب لغات ،منظور ترتیب هاي پر کاربرد مانند وجه قبلی نیست .بلکه در يک متن
براي درک مطلب بايد يک تجمیع معنا بین عناصر معنايی متن صورت گیرد .به عبارت ديگر معنايی
که از يک متن برداشت می شود حاصل تجمیع معناي قابل برداشت از اجزاي مختلف آن می باشد.
حال فرض کنید متنی داريم شامل دو جمله  𝑆1و  .𝑆2در روش هاي آماري حاصل تجمیع معنايی
در چنین متنی جمع برداري اين دو جمله است .حال آنکه پر واضح است چنانچه ترتیب اين دو
جمله در متن تغییر نمايد معانی کامال متفاوتی از متن برداشت خواهد شد .به عبارت ديگر در روش
هاي معنايی ترتیب رخداد لغات تأثیري در معنايی که در کل از يک متن برداشت می شود ندارد و
اين روش ها به متن به عنوان يک کیف از لغات58نگاه می کنند .کامال واضح است که چنین نگاهی
به معنا و به متن کامال اشتباه است .می توان نتیجه گرفت تجمیع معنايی عملگري فراتر از تجمیع
برداري معمول است .در تجمیع برداري ترتیب تأثیري در حاصل نخواهد داشت و يک عملگر
جابجايی پذير59است .حال آنکه تجمیع معنايی عملگري جابجايی پذير نیست.
در يک جمع بندي بايد گفت ترتیب ،دو نوع اطالعات را در اختیار می گذارد :اطالعات مربوط به
ترکیب هاي پرکاربرد از لغات و اطالعات مربوط به نحوه تجمیع معنايی اجزاء متن .روش هاي
مبتنی بر آمار هیچیک از اين دو حوزه اطالعات را نمی توانند پوشش دهند .در يک نگاه زبان
شناختی ،در يک متن و يا گفتار ما به غیر از عناصر لغوي ،عناصر باالي زنجیره گفتار را داريم که
وظیفه اصلی بیان مفهوم بر عهده اين عناصر است .يکی از اين نمونه عناصر ترتیب است .عناصر
ديگر مانند لحن نیز وجود دارند که در متن پوشش داده نمی شوند و نويسنده سعی می کند از
طريق عناصر ديگر مانند ترتیب لغات و جمالت و يا نشانگرها مفهوم را منتقل سازد.
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 عدم انتخاب صحیح اجزاء معنايي :روش هاي آماري به صورت معمول لغات را به عنوان عناصر
معنايی پايه در نظر می گیرند .به عبارت ديگر میزان اهمیت يک لغت در يک متن بدون درنظر
گرفتن انواع ديگر کلمات به کار برده شده در متن محاسبه می شود .اما در حوزه زبانشناختی و
فلسفه زبان ديدگاه هاي کامال متفاوتی نسبت به اين مسئله وجود دارد .در ديدگاه فلسفی به زبان
لغات تنها نشانه هايی هستند براي ايجاد ارتباط و به تنهايی حامل معنا نیستند ،بلکه مجموعه لغات
هستند که می توانند نمايندگی معنا را برعهده داشته باشند .به عنوان مثال  Wittgensteinدر
[ ]WIT53می گويد« :معنا تنها الگوي استفاده است» .به عبارت ديگر اين لغات نیستند که
نمايانگر معنا هستند .بلکه نحوه استفاده از آن ها می تواند نشان دهنده معنايی باشد که در ذهن
فرد قرار دارد .و يا در جايی ديگر  ]FIR68[ Firthمی گويد« :شما يک کلمه را براساس مجموعه
لغاتی که به همراه آن هستند درک می کنید» .براساس اين گزاره ها که در حوزه فلسفه زبان و
زبانشناسی کاربرد فراوانی دارند واضح است که لغات تنها نشانه هايی هستند و اين الگوي استفاده از
آن ها است که معنا را تحمیل می نمايد .در نتیجه انتخاب لغات به عنوان اجزاء پايه معنايی می
تواند منجر به ايجاد خطا در نتايج گردد.
 متن های طوالني :يکی ديگر از مشکالت روش هاي آماري نحوه برخورد با متن هاي با طول زياد
است [] .در چنین متن هايی میزان اهمیتی که براي لغات محاسبه می شود به صورت عمومی
بسیار کاهش می يابد .در نتیجه اي کاهش مقادير متن مورد نظر به هیچ عنوان نمی تواند معناي
مورد نظر را نمايان سازد و کلمات کلیدي نیز مانند ديگر کلمات فاقد اهمیت باال فرض می شوند.
اين مشکل ناشی از ديدگاه روش هاي آماري به متن است .در ديدگاه روش هاي آماري يک متن
مجموعه اي همگن از لغات است .حال آنکه چنین فرضی درست نیست و در يک متن ما بخش هاي
داراي اهمیت باال و بخش هاي داراي اهمیت کم را داريم .بر هیمن اساس می توان بین لغات حاضر
در بخش ها تفاوت قائل شد و وزن بیشتري را براي بعضی لغات در نظر گرفت و از اين طريق تا حد
زيادي بر مشکل متون با حجم باال فائق آمد.
همین مسائل انگیزه هاي اصلی براي ارائه راهکاري جديد که بتواند مشکالت مطرح شده را مرتفع سازد
فراهم می سازند.

 .4.1ارائه يک قالب کاری
راه حلی که در اينجا ارائه خواهد شد برگرفته از يک تابع حدس جديد در حوزه روابط معنايی در متن می
باشد .اين تابع حدس تحت عنوان نظريه مرکزيت ارائه گرديده است [ .]GRO95اين نظريه که پیش از اين
در مورد آن توضیح داده شده است مبتنی بر يک قاب  3جمله اي می باشد .اما علیرغم کاربردهايی که اين
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نظريه پیدا کرده است و توانسته است جواي هاي مناسبی نیز در اختیار بگذارد داراي مشکالتی نیز می باشد.
يکی از اين مشکالت محلی بودن اين نظريه می باشد .همانطور که گفته شد اين نظريه تنها سه جمله
متوالی را در هر بررسی مورد توجه قرار می دهد .اين مسئله کامال نشان می دهد که اين روش بسیار محلی
عمل می نمايد .مشکل بعدي اين است که در قالب جاري تعريف اين نظريه تنها می توان آن را براي
مجموعه سندهاي معمول مورد استفاده قرار داد ،در حالی که در بسیاري از موارد با مجموعه داده هايی
مواجه هستیم که داراي شکل معمول اسناد نیستند و داده هايی با فرم هاي مختلف در يک پیکره ممکن
است موجود باشند .در نهايت می توان آخرين مشکل را عدم وجود يک مدل محاسباتی مناسب براي اين
نظريه دانست .در کل سعی شده است تا در اين فصل هر سه مشکل تا حد ممکن پوشش داده شوند .به
عبارت ديگر روشی ارائه خواهد شد که تنها به داده هاي محلی توجه نداشته باشد ،داراي عمومیت بیشتري
باشد و در نهايت بتوان يک مدل محاسباتی قابل قبول براي آن در اختیار داشت.
براي دستیابی به چنین هدفی الزم است تا پیش از ارائه روش به ارائه يک قالب کاري بپردازيم .در اين قالب
کاري سعی خواهد شد تا با ارائه چند تعريف و رسمی سازي در تعاريف مصطلح موجود راه براي روشی که
در باال توضیح داديم هموار گردد .در خصوص نظريه مرکزيت نیز توضیحات کافی در بخش  8.6ارائه گرديده
است.
.4.1.1گسترش مفهوم جمله
در بسیاري از کاربردهاي داده کاوي و متن کاوي مجموعه داده هاي ورودي داراي شکل استاندارد مورد
انتظار براي يک جمله و يا متن نیستند .به عنوان مثال يک موتور جستجو را در نظر بگیريد .در چنین
کاربردي يک پرس و جوي ارسال شده توسط يک کاربر در اصل می تواند به عنوان يک جمله که داراي بار
معنايی مشخصی می باشد محسوب گردد .به عبارت ديگر هدف يک کاربر از يک پرس و جو کامال مشخص
می باشد و می تواند ارزش معنايی براي آن قائل گرديد .چنین عبارتی که مجموعه اي از کلمات کلیدي
است به هیچ وجه داراي ساختار معمول يک جمله نیست و نمی توان بسیاري از الگوريتم ها و يا روش هاي
مبتنی بر خواص ساختاري متن را براي آن به کار برد .اما همین عبارت داراي کلیه خواص معنايی يک جمله
می باشد و حتی ترتیب قرارگیري لغات در چنین عبارتی در نتیجه جستجو بايد تأثیر داده شود.
به همین منظور بايد بتوان مفهوم جمله را از آن چه در حال حاضر شناخته می شود کمی عمومی تر نمود تا
بتواند بسیاري ساختارهاي ديگر مانند آنچه در باال مطرح شد را نیز پوشش دهد .در اين فصل اين مفهوم
جديد قطعه معنايی60نام گذاشته شده است .در کاربردهاي متداول يک قطعه معنايی در اصل همان جمله
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است .اما در کاربردهاي ديگر که داراي داده هايی با ساختارهاي نامتعارف و يا بدون تطابق با ساختارهاي
دستوري زبان هستند ،يک قطعه معنايی کوچک ترين جزء متن محسوب می شود که بتواند نمايندگی
معنايی را بنمايد .به عبارت ديگر در قالب کاري که در اينجا پیشنهاد می شود اين لغات نیستند که حامل
معنا هستند ،بلکه قطعات معنايی حاملین معنا در متن محسوب می شوند و همانطور که پیش از اين گفته
شد ،لغات تنها نشانه هايی هستند که به تنهايی فاقد معنا می باشند.
تعريف ( 1قطعه معنايي)
در يک نگاه رسمی يک قطعه معنايي توسط يک سه گانه مانند >≼  < 𝒜, 𝒮,نمايش داده می شود که
در آن
 𝒜 مجموع الفباي زبان محسوب می شود .منظور از مجموعه الفبا در اينجا همان مجموعه نشانه ها
و يا همان لغات می باشد و نه حروف.
 𝒮 يک زيرمجموعه از مجموعه تمام زيرمجموعه هاي 𝒜 می باشد و يا به عبارت ديگر )𝒜(𝑃 ∈ 𝒮.
 ≼ يک ترتیب جزئی برروي مجموعه اعضاي 𝒮 می باشد.
مثال 1
به عنوان مثال مجموعه الفباي {گربه ،شیر ،خوردن ،پستاندار} را در نظر بگیريد .در نتیجه يک مجموعه
مانند {گربه ،شیر ،خوردن} و يک ترتیب جزئی مانند گربه ≼ شیر ≼ خوردن می توانند نشان دهنده يک
جمله باشند.
از اين مثال می توان برداشت کرد که ترتیب جزئی مورد نظر نشان دهنده اهمیت لغات در قطعه معنايی می
باشد و ارتباطی با ترتیب لغات در قطعه معنايی ندارد .عالوه بر تعريف فوق بايد دنیاي معنايی نیز تعريف
گردد که در قسمت هاي بعد مورد استفاده قرار می گیرد.
تعريف ( 2دنیای معنايي)
دنیای معنايي مجموعه تمام قطعات معنايی ممکن است و با  Σنشان داده می شود.
مثال 2
يک عبارت پرس و جو مانند « »java service daemon createرا در نظر بگیريد .در چنین نمونه اي که
فاقد ساختار معمول جمله می باشد می توان انواع توابع حدس را براي تعیین ترتیب جزئی بین لغات
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استفاده نمود .ساده ترين حدس می تواند ترتیب کاربرد لغات باشد و هر کلمه اي که زودتر حضور پیدا کرده
است داراي اهمیت باالتر فرض شود .يک حدس ديگر رتبه يک لغت در کل دنیاي معنايی مسئله است .يک
حدس ديگر می تواند رتبه بندي لغات به صورت محلی و براساس روابط معنايی بین آن ها که توسط يک
شبکه دانش تعیین می شود باشد .همچنین رتبه بندي براساس نمايه61کاربر و عالقه مندي هاي وي نیز می
تواند يک گزينه مناسب براي تعیین ترتیب جزئی مورد نظر می باشد.
براساس اين دو مثال می توان دريافت که مفهوم قطعه معنايی تنها يک تعريف علمی صرف نیست بلکه يک
واقعیت و مفهوم کامال کاربردي است که داراي کاربردهاي بسیار متنوعی می باشد .همچنین اين تعريف
امکان ارائه الگوريتم هاي داده کاوي مبتنی بر جمله را در قالبی کامال محاسباتی فراهم می آورد .يکی ديگر
از مزاياي آن نیز امکان جدا کردن بخش هاي مختلف الگوريتم هاي داده کاوي از يکديگر می باشد .به
عبارت ديگر می توان در ارائه يک الگوريتم جديد تنها به جنبه هاي مهم آن پرداخت و با فرض وجود يک
ترتیب جزئی کمتر درگیر سطوح پايین پردازش زبان شد .معموال همین الگوريتم هاي سطح پايین قسمت
هاي غیرقطعی در پردازش زبان را تشکیل می دهند و جدا کردن آن ها از سطوح پردازشی باالتر بسیار مفید
می باشد.
 .4.1.2گسترش مفهوم زمینه
يک مفهوم مهم ديگر در پردازش متن ،مفهوم زمینه می باشد .معموال زمینه و سند با يکديگر هم ارز گرفته
می شوند .اما در حالت کلی اين فرض درستی نیست .ارائه يک تعريف رسمی از زمینه شايد بتواند کمک
خوبی جهت تشخیص و جداسازي مفاهیم زمینه و سند از يکديگر باشد .به همین منظور در اين بخش سعی
شده است تا چنین تعريفی ارائه گردد .البته تعیین دقیق حوزه زمینه کار دشواري است .يکی از کاربردهاي
روش ارائه شده در اين فصل می تواند همین تشخیص زمینه با توجه به پیوستگی هايی که شناسايی می
شوند می باشد.
تعريف ( 3زمینه)
فرض کنید ∗  Σمجموعه تمام رشته هايی است که با استفاده از به هم چسباندن اعضاي ( Σدنیاي معنايی)
به دست می آيند .آنگاه يک زمینه را می توان با 𝒞 نمايش داد که ∗ .𝒞 ∈ Σ
در اين تعريف يک ترتیب به صورت ضمنی بین قطعات معنايی مورد استفاده در يک زمینه وجود دارد و آن
هم ترتیب اتصال اين قطعات در زمینه می باشد .اين ترتیب تنها براي مرور يک زمینه مورد استفاده واقع می
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شود و نشان دهنده اهمیت معنايی اين قطعات نیست .يکی از نتايج روش ارائه شده در اين فصل رتبه بندي
قطعات معنايی براساس اهمیت معنايی آن ها می باشد .مشابه با همین رويکرد در نظريه مرکزيت در حوزه
جمالت ديده می شود .اما در روش ارائه شده در اين فصل سعی شده است تا مشکالت مطرح شده در نظريه
مرکزيت پوشش داده شوند .در اينجا مفهوم زمینه محدود به کل يک سند نشده است و معیار کرانه يک
زمینه می توان توسط کاربرد و براساس نیاز تعیین گردد .از سوي ديگر همانطور که گفته شد روش ارائه
شده در اين فصل به عنوان معیاري براي تعیین محدوده زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 .4.1.3گسترش مفهوم دانش پیش زمینه
يک قطعه معنايی مجموعه بسیار کوچکی از لغات را پوشش می دهد .از همین رو به تنهايی نمی تواند
معناي مورد نیاز را در اختیار قرار دهد .البته از ديدگاه يک انسان قطعه معنايی در زمینه مشاهده می شود
اما يک ماشین در هنگام مشاهده يک قطعه معنايی نمی تواند به صورت مستقیم متوجه زمینه گردد از اين
رو بايد زمینه قطعه معنايی را از طريق گسترش دايره لغات در اختیار آن قرار داد .در بخش  2.3.2نمونه
هايی از اين رويکرد معرفی گرديدند که مجموعه هاي دانش مانند  WordNetبراي غنا بخشی به معناي
يک قطعه معنايی استفاده می نمودند .در اصل  WordNetيک مجموعه از لغات است که روابط معنايی
مستقیم بین آن ها نیز تعیین شده است .از جمله اين روابط می توان به رابطه هم معنايی و ديگر روابط
مستقل از متن بین لغات اشاره نمود.
مثال 3
به عنوان مثال براي کلمه اي مانند « »getمی توان کلمات { become, let, acquire, receive, find,

…  }obtain,را در مجموعه کلمات مرتبط آن در  WordNetمشاهده نمود [.]WRDNT
اما يک مشکل موجود در  WordNetعدم پوشش روابط معنايی غیرمستقیم مانند روابط هم آيی می باشد.
براي پوشش چنین موارد بعضا از روابط معنايی شناسايی شده توسط روش هاي خوشه بندي که عمدتا نیز
روابط معنايی غیرمستقیم هستند استفاده می شود [.]BAD09
مثال 4
به عنوان مثال براي کلمه « »searchنمی توان کلمه « »queryرا در بین روابط معنايی آن در WordNet

يافت [ .]WRDNTدر حالی که اين دو کلمه داراي رابطه معنايی قدرتمندي با يکديگر هستند و روش
هايی مانند  LSIمی توانند چنین روابط معنايی را کشف نمايند.
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با توجه به موارد گفته شده در فوق ضرورت تقويت معنايی قطعات معنايی کامال واضح است .اما براي اينکه
بتوانیم به جامعیت الزم دست يابیم الزم است که به تعريفی رسمی از دانش پیش زمینه بپردازيم تا با
استفاده از آن بتوان روش هاي مختلف گسترش معنايی قطعات معنايی را پوشش داد .همچنین از اين طريق
می توان وظیفه انتخاب روش مناسب را برعهده کاربرد مورد نظر قرار داد و جامعیت الزم را براي روش ارائه
شده در اين پايان نامه فراهم نمود.
تعريف ( 4دانش پیش زمینه)
يک دانش پیش زمینه را می توان با  ℬنشان داد که عبارت است از يک سه گانه مانند >  < 𝒜, Ε, ℒکه
 𝒜 مجموعه الفباي زبان است.
 Ε زير مجموعه از  𝒜2است و يا به عبارت ديگر .Ε ⊆ 𝒜2
 ℒ يک تابع از  Εبه ] (0,1است.
براي ايجاد نگاشت بین يک مجموعه دانش مانند  WordNetو اين تعريف می توان به عنوان مثال يک وزن
دهی برروي انواع روابط معنايی موجود در  WordNetانجام داد .در مجموعه هاي حاصل از خوشه بندي
چنین وزن دهی به صورت پیش فرض وجود دارد.
با استفاده از چنین تعريف رسمی می توان الگوريتم ها را به صورت کامال رسمی بیان نمود و حتی به بررسی
زمان اجراي آن ها نیز پرداخت .در بخش  4.2دقیقا از همین طريق به معرفی يک الگوريتم ،اثبات درستی
آن و محاسبه زمان اجراي آن می پردازيم.

 .4.2وزن دهي لغات
همانطور که در ابتداي فصل اشاره شد ،هدف ارائه روشی براي وزن دهی لغات است که بتواند مشکالت
مطرح شده براي روش هاي آماري را مرتفع سازد .ايده اصلی هم از نظريه مرکزيت جهت وزن دهی براساس
داده هاي زبان شناختی گرفته شده است .اما اين روش به تنهايی داراي مشکالتی است که عمدتا ناشی از
ديدگاه محلی آن به متن می باشد .به همین مظور و جهت رفع اين مشکالت قالب کاري جديد در بخش
 4.1ارائه گرديد که می تواند راهگشاي حرکت به سمت روشی باشد که داراي مشکالت مورد نظر نیست .اين
راه کار جديد داراي سه بخش اصلی می باشد .در گام اول بايد بردار قطعات معنايی ساخته شود .اين بردار
براي هر قطعه معنايی نشان دهنده معناي آن می باشد .سپس در گام دوم بردار زمینه براي متن ساخته
شود .بردار زمینه ،برداري است که در هر نقطه از متن می تواند نشان دهنده مفهوم مورد نظر متن تا آن
نقطه باشد .به عبارت ديگر بردار زمینه نمايانگر همان سیر تکاملی معنا در زمینه می باشد .براي محاسبه
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بردار زمینه از دو الگوريتم گسترش يافته مبتنی بر نظريه مرکزيت استفاده می گردد .در نهايت و در گام
پايانی با استفاده از بردار زمینه کار وزن دهی به لغات صورت می گیرد .البته در اينجا هدف تعیین وزن
محلی می باشد و براي وزن سراسري و همین طور عامل نرمال سازي می توان از روش هاي معمول موجود
استفاده نمود.
 .4.2.1بردار قطعه معنايي
همان طور که گفتیم واحد معنايی در روش ارائه شده در اين فصل قطعات معنايی می باشند .پس اولین گام
شامل ايجاد بردار قطعات معنايی است .به عبارتی بايد به ازاي هر قطعه معنايی مانند 𝑖𝒮 يک نمايش برداري
در زمینه 𝒞 فراهم گردد .معمول ترين روش به اين صورت است که به ازاي هر قطعه معنايی برداري که
تعداد ابعاد آن برابر با اندازه مجموعه الفبا می باشد تشکیل می شود .تمام اعضاي اين بردار صفر هستند مگر
براي مجموعه اعضايی از الفبا که عضو قطعه معنايی مورد نظر نیز هستند .اين نحوه نمايش همانطور که در
بخش هاي قبل گفتیم نمی تواند براي کاربرد ما مناسب باشد .با اين وجود به دلیل کاربردهاي بعدي بايد
تعريفی از آن ارائه نمايید .اما به دلیل فوق آن را نمايش برداري کهاد نام می گذاريم و به صورت رسمی در
قالب زير تعريف می گردد.
تعريف ( 5نمايش برداری کهاد قطعه معنايي)
⃗⃗⃗ نمايش داد که به
يک قطعه معنايی مانند 𝑖𝒮 از يک زمینه مانند 𝒞 را می توان با استفاده از برداري مانند 𝑖𝓈
اين بردار نمايش برداری کهاد قطعه معنايي62گفته می شود و داريم:
⃗⃗⃗ عضوي از يک جبر يکايی63می باشد.
𝓈𝑖 
⃗⃗⃗(.dim
⃗⃗⃗ برابر است با | 𝒜| و يا به عبارت ديگر | 𝒜| = ) 𝑖𝓈
 تعداد ابعاد 𝑖𝓈
𝓈𝒆𝒔𝒊𝒘𝒓𝒆𝒉𝒕𝒐𝒜 ∈ 𝑗𝑡 𝓈𝑖,𝑗 = 1 ⟺ 𝑡𝑗 ∈ 𝒮𝑖 ,
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗𝑖,𝑗 = 0 

همانطور که گفته شد مجموعه لغات موجود در يک قطعه معنايی بسیار محدود هستند و نمی توانند به
خوبی نمايش دهنده معناي مورد نظر از قطعه معنايی مورد نظر باشند .به همین منظور عالوه بر نمايش
برداري کهاد که در باال ارائه گرديد يک نمايش برداري مهاد64نیز براي قطعه معنايی تعريف می گردد.
الگوريتم زير می تواند اين نمايش برداري را در اختیار قرار دهد .اين نمايش برداري جديد از طريق گسترش
نمايش برداري کهاد با استفاده از يک دانش پیش زمینه صورت می گیرد.

Minor Vector Representation2 of Semantic Chunk
3
Unital Algebra
Major Vector Representation4
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6
6
6

الگوريتم ( 1نمايش برداری مهاد)
شبه کد  - 5الگوريتم محاسبه نمايش برداری مهاد

Input: Semantic Chunk 𝒮𝑖 , background knowledge ℬ ∼< 𝒜, Ε, ℒ >, stop threshold 𝛿.
)(𝑝𝑎𝑒𝐻𝑖𝑐𝑐𝑎𝑛𝑜𝑏𝑖𝐹𝑒𝑡𝑎𝑒𝑟𝐶 = 1. ℎ
𝒮(⃗⃗⃗𝑖 𝐰𝐢𝐭𝐡 dim
𝐬𝐨𝐫𝐞𝐳𝐡𝐭𝐢𝐰𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐟𝐝𝐧𝐚| 𝒜| = ) 𝑖⃗⃗⃗
𝒮𝐫𝐨𝐭𝐜𝐞𝐯𝐞𝐭𝐚𝐞𝐫𝐜 2.
𝐨𝐝 𝑖𝒮𝐧𝐢 𝑗𝑡3. 𝐟𝐨𝐫𝐚𝐥𝐥elements
4.
𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 1
5.
𝐞𝐬𝐥𝐚𝐅 = 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑖𝑉 → 𝑗𝑡
6.
) 𝑗𝑡(𝑡𝑟𝑒𝑠𝑛𝐼 → ℎ
𝐨𝐝 7.
8.
)(𝑥𝑎𝑀𝑒𝑡𝑒𝑙𝑒𝐷 → 𝑡𝑗 = ℎ
⃗⃗⃗⃗⃗
9.
𝑡𝒮𝑖,𝑗 = 𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ
10.
𝐞𝐮𝐫𝐓 = 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑖𝑉 → 𝑗𝑡
11.
𝐨𝐝 𝑘𝐟𝐨𝐫𝐚𝐥𝐥elementsℯ𝑘 ∈ Ε𝐚𝐧𝐝𝑡𝑗 ∈ ℯ
12.
)𝑡(𝑟𝑖𝑎𝑃𝑡𝑒𝐺 → 𝑘𝑡 ′ = ℯ
13.
𝐧𝐞𝐡𝐭𝑑𝑒𝑡𝑖𝑠𝑖𝑉 → 𝐢𝐟𝐧𝐨𝐭𝑡 ′
14.
𝐧𝐞𝐡𝐭𝛿 > ) 𝑘𝐢𝐟𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 × ℒ (ℯ
15.
𝐧𝐞𝐡𝐭𝐢𝐟𝑡 ′ → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 == 0
16.
) 𝑘𝑡 ′ → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 × ℒ(ℯ
17.
) ℎ → 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑡 ′
18.
𝐧𝐞𝐡𝐭) 𝑘𝐞𝐥𝐬𝐞𝐢𝐟𝑡 ′ → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 < 𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 × ℒ (ℯ
19.
) ℎ → 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝐾𝑒𝑦(𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 × ℒ (ℯ𝑘 ), 𝑡 ′
))(𝑦𝑡𝑝𝑚𝐸𝑠𝐼 → 20. 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞(𝐧𝐨𝐭ℎ
⃗⃗⃗ Output: Major vector representation
𝒮𝑖 for a given Semantic Chunk 𝒮𝑖 .

قضیه  :1الگوريتم  1بزرگ ترين وزن هاي ممکن براي لغات را محاسبه می نمايد.
اثبات :به عبارت ديگر زمانی که در خط هشت الگوريتم يک لغت به عنوان پروزن ترين لغت انتخاب می
شود ،آنگاه وزن اين لغت در آن لحظه بیشترين وزن ممکن براي آن لغت می باشد .به برهان خلف فرض
کنیم که اين طور نیست .به عبارت ديگر کلمه اي مانند 𝑗𝑡 وجود دارد که قبال مشاهده شده است و سپس
براي يک کلمه جديدا مشاهده شده مانند 𝑘𝑡 که داراي ارتباطی با 𝑗𝑡 نیز هست و اين ارتباط با 𝑚 ℯنمايش
داده می شود مقدار ) 𝑚 𝑡𝑘 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 × ℒ (ℯبیش از مقدار 𝑡 𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎمی باشد .اما چون تابع ℒ

اعضاي مجموعه  Εرا به بازه ] (0,1نگاشت می کند از فرض خلف خواهیم داشت
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⇒ 𝑡𝑘 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 × ℒ (ℯ𝑚 ) > 𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, 0 < ℒ (ℯ𝑚 ) ≤ 1
()14
𝑡𝑡𝑘 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 > 𝑡𝑗 → 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ
اين رابطه براي تمام لغاتی که پیش از 𝑘𝑡 انتخاب شده اند نیز برقرار خواهد بود .بنابراين 𝑗𝑡 نمی توانسته

است پیش از 𝑘𝑡 انتخاب شود که اين با فرض در تناقض است.
قضیه  :2پیچیدگی زمانی الگوريتم  1برابر است با )|𝒜|.𝑂(|Ε| + |𝒜|log
اثبات :براساس الگوريتم  1و همچنین قضیه  1می توان نتیجه گرفت که هر لغت تنها يک بار انتخاب می
شود .بنابراين اين الگوريتم به )| 𝒜|(𝑂 تعداد عمل  Insertاحتیاج دارد .همچنین تعداد اعمال
 DeleteMaxمورد نیاز حداکثر )| 𝒜|(𝑂 و حداکثر تعداد اعمال  DecreaseKeyمورد نیاز برابر )|𝑂(|Ε

خواهد بود .با توجه به اينکه در اين الگوريتم از  ]FRE87[ Fibonacci heapاستفاده شده است می توان
گفت که پیچیدگی زمانی مورد نیاز براي يک عمل  Insertو يا  DecreaseKeyبرابر ) 𝑂(1خواهد بود.
همچنین پیچیدگی زمانی يک عمل  DeleteMaxبرابر )|𝒜|  𝑂(logمی باشد .با توجه به اين اعداد می
توان نتیجه گرفت که پیچیدگی زمانی کل الگوريتم در بدترين حالت برابر خواهد بود با:
)|𝒜|𝑂(|Ε| + |𝒜|log

()15
البته کامال واضح است که در شرايط واقعی بسیار بعید است که بدترين شرايط به وجود آيند .زيرا به ندرت
پیش می آيد که اعضاي يک قطعه معنايی با کل کلمات يک دانش پیش زمینه داراي روابط معنايی نزديک
باشند .در نتیجه در واقعیت زمان اجراي الگوريتم بسیار کمتر از مقدار ذکر شده در قضیه  2است .براي ارائه
يک تحلیل واقعی تر به قضیه  3توجه فرمايید.
قضیه  :3چنانچه تعداد متوسط لغاتی که با يک لغت در دانش پیش زمینه در ارتباط هستند برابر با 𝑚 و
حداکثر وزن يک ارتباط 𝜎 و متوسط اندازه ي قطعه معنايی 𝑛 باشد ،آنگاه زمان اجراي الگوريتم 1به صورت
متوسط برابر با:
()16

𝑚log𝜎 𝛿 − 1
𝑚log𝜎 𝛿 − 1
𝑚log𝜎 𝛿 − 1
× 𝑛(𝑂
×𝑛+
× 𝑛(× log
))
𝑚−1
𝑚−1
𝑚−1

خواهد بود .
اثبات :بلندترين زنجیره لغات قابل پیمايش در اين حالت برابر خواهد بود با 𝛿 𝜎  .logاين زنجیره براي يک
لغت درختی با همین عمق ايجاد خواهد کرد که تعداد اعضاي اين درخت برابر خواهد بود با

𝑚log𝜎 𝛿 −1
𝑚−1

 .با

فرض اينکه هر قطعه معنايی داراي 𝑛 عضو است تعداد کل لغات و ارتباطات پیموده شده هر يک برابر × 𝑛
𝑚log𝜎 𝛿 −1
𝑚−1
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می باشد .درنتیجه زمان اجراي الگوريتم برابر با عبارت  16خواهد بود.

براي درک بهتر اين تفاوت فرض کنید تعداد کل لغات يک دانش پیش زمینه  1،000،000عدد باشد .همین
طور فرض کنید تعداد روابط تعريف شده نیز  10،000،000عدد باشد و تعداد متوسط لغات يک قطعه
معنايی  8عدد باشد .همین طور شرط پايان الگوريتم مقدار  0.6و حداکثر وزن در دانش پیش زمینه 0.9
باشد .در نتیجه با توجه به قضیه  2زمان اجرا در بدترين حالت برابر خواهد بود با
𝑂(|Ε| + |𝒜 | log|𝒜 |) = 10000000 + 1000000 × 20 = 30,000,000

در حالیکه با توجه به قضیه  3خواهیم داشت
𝑚log𝜎 𝛿 − 1
104.8 − 1
) ≃ 56084
×𝑛
(×=8
𝑚−1
10 − 1

و در نهايت زمان اجرا برابر خواهد بود با  940809که عددي بسیار کمتر از بدترين شرايط می باشد .حتی
همین عدد نیز براي شرايط بد محاسبه شده است .زيرا بسیاري از روابط داراي وزن  0.9نیستند و زنجیره ها
داراي طول بسیار کمتري خواهند بود.
 .4.2.2بردار محتوا
در الگوريتم ارائه شده در اين فصل بردار زمینه نقش اصلی را ايفا می نمايد .بردار زمینه در اصل نمايش
دهنده معنا در هر نقطه از زمینه می باشد .اين بردار براساس دو فرضیه شکل گرفته است که عبارتند از:
 اسناد براي استفاده انسان ها ساخته می شوند و يا توسط انسان ها ساخته می شوند و از اين رو
عمدتا داراي ماهیت زنجیره اي و يا سري مانند هستند.
 نظريه مرکزيت توانسته است به عنوان يک تابع حدس خوب براي رتبه بندي جمالت در متن مورد
استفاده قرار گیرد.
با استفاده از بردار زمینه قصاد داريم تا در هر نقطه میزان اهمیت قطعه معنايی جاري را تعیین نمايیم .بر
اين اساس موقعیت در يک زمینه داراي اهمیت خواهد بود زيرا اهمیت يک قطعه معنايی يکسان در موقعیت
هاي مختلف در يک زمینه داراي مقادير متفاوتی خواهد بود .همچنین واضح است که ترتیب قطعات معنايی
نیز در برداشت معنايی از زمینه تأثیر خواهد داشت .تقريبا اين شرايط جزء شرايط ايده آلی است که در يک
الگوريتم وزن دهی مورد نیاز است .موقعیت و ترتیب هر دو تأثیر به سزايی در تعیین میزان اهمیت قطعات
معنايی و به تبع آن لغات خواهد داشت.
در روش ارائه شده در اين فصل ايده اصلی نظريه مرکزيت مورد استفاده قرار گرفته است .به عبارت ديگر اين
پیوستگی است که تعیین کننده میزان اهمیت قطعات معنايی در يک زمینه می باشد .اما براي فائق آمدن بر
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مشکالت نظريه مرکزيت قالب کاري جديدي را در بخش  4.1ارائه کرديم .سپس با استفاده از همین قالب
کاري بردارهاي مهاد قطعات معنايی ايجاد شد .در کاربردهاي معمول با جمع نمودن همین بردارها به بردار
معناي زمینه دست می يابیم .اما چنین تجمیعی خواص مورد نیاز ما را دارا نمی باشد.
در روش ارائه شده در اين فصل براي تجمیع بردارهاي مهاد قطعات معنايی از يک عملگر ديگر به نام ضرب
افزودنی ][65استفاده می گردد .براي دو بردار نمونه مانند 𝛼 و 𝛽 ضرب افزودنی برابر خواهد بود با
([𝛼1 , 𝛼2 , … ] ⊞ [𝛽1 , 𝛽2 , … ] = [𝛼1 𝛽1 , 𝛼1 𝛽2 + 𝛼2 𝛽1 , 𝛼1 𝛽3 + 𝛼3 𝛽1 , 𝛼1 𝛽4 + 𝛼4 𝛽1 , … ] )17

اين فرآيند براي بردارهاي مهاد قطعات معنايی به صورت زير انجام می گردد
 بردار مهاد قطعه معنايی جاري با اضافه کردن يک بعد به آن که مقدار اين بعد برابر  1است
گسترش داده می شود .همین طور بردار زمینه با اضافه کردن يک بعد به آن که مقدار اين بعد برابر
⃗⃗⃗  [1,که اين
⃗⃗⃗ تبديل خواهد شد به ] 𝑖𝒮
عامل 𝛼 است گسترش داده می شود .به عبارت ديگر بردار 𝑖𝒮
⃗⃗⃗⃗⃗  [𝛼,تبديل خواهد شد که با
⃗⃗⃗ نمايش داده می شود .همین طور بردار زمینه به ] 𝑖𝑉𝐶
بردار جديد با 𝑖𝕊
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ نمايش داده می شود .واضح است که در اين حالت تعداد ابعاد هر دو بردار برابر خواهد بود با
𝑖𝕍ℂ
.|𝒜| + 1
 مقدار 𝛼 براي اولین قطعه معنايی برابر  1خواهد بود.
⃗⃗⃗⃗⃗ در اصل بردار زمینه پس از پردازش  iاُمین قطعه معنايی می باشد و واضح است که
 بردار زمینه 𝑖𝑉𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗.
⃗⃗⃗ = 𝐶𝑉1
𝒮1
 و در نهايت داريم:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉𝐶 [𝛼,
𝑖+1 ] = ℂ𝕍𝑖 ⊞ 𝕊𝑖+1

()18
کامال واضح است که عملگر مورد نظر غیر جابجايی پذير است و براي کاربردهاي معنايی کامال مناسب می

باشد .تنها نکته باقی مانده که تا اينجا در مورد آن توضیح داده نشده است نحوه به دست آوردن 𝛼 می باشد.
اين عامل نشان دهنده میزان اهمیت قطعه معنايی جاري در زمینه مورد بررسی می باشد .اين عامل با
استفاده از فرمول زير محاسبه می شود:
𝑡𝑐𝐺𝛼 𝛼 = 𝛼𝑔𝑐𝑡 +

()19

5
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Additive Product

6

که در آن 𝑡𝑐𝑔𝛼 با استفاده از الگوريتمی که به نظريه مرکزيت عمومی شده66می گويیم به دست می آيد.
همچنین 𝑡𝑐𝐺𝛼 نیز با استفاده از الگوريتمی که به آن نظريه مرکزيت سراسري شده67می گويیم به دست می
آيد .اين دو الگوريتم در دو زير بخش بعدي توضیح داده شده اند.

.4.2.2.1

عمومي سازی نظريه مرکزيت

در اين فصل مفاهیم جمله ،دانش پیش زمینه و زمینه گسترش داده شدند .در اين قسمت ارائه مجددي از
نظريه مرکزيت با استفاده از اين تعاريف جديد صورت می گیرد که به آن نظريه مرکزيت عمومی شده می
گويیم .به همین منظور تمام قوانین جهت پشتیبانی از مفاهیم تعريف شده جديد تغییر شکل داده می شوند.
تعريف ( 6مجموعه رو به جلوی68قطعه معنايي)
مجموعه رو به جلوی يک قطعه معنايی مانند 𝑖𝒮 با توجه به دانش پیش زمینه داده شده با استفاده از
) 𝑖𝒮( 𝐹𝐶 نمايش داده می شود و عبارت است از:
()20
که در آن  Εاز مشخصات دانش پیش زمینه داده شده می باشد.

) 𝑖𝑒 ⋃(⋂ 𝑖𝒮 = ) 𝑖𝒮( 𝐹𝐶
𝑒𝑖 ∈Ε

در يک قطعه معنايی تمام لغات در مجموعه رو به جلو قرار نمی گیرند و تنها کلماتی که داراي معناي
مستقل می باشند بايد در اين مجموعه قرار گیرند که از اين جمله می توان به اسامی و فعل ها اشاره نمود.
تشخیص اين لغات به اين صورت است که تنها کلماتی که داراي روابط معنايی در دانش پیش زمینه هستند
به عنوان مجموعه رو به جلو انتخاب می شوند که شامل همان اسامی و فعل ها می باشند .کلماتی از
مجموعه الفبا که در يک دانش پیش زمینه داراي هیچ رابطه معنايی نباشند نمی توانند نمايندگی معناي
مشخصی را بعهده بگیرند و از اين رو جزء مجموعه منتخب نخواهند بود .از اين طريق بخشی از پیش
پردازش هاي لغوي در نظريه مرکزيت حذف شده و روش تبديل به يک روش قطعی می گردد.
مجموعه بعدي مجموعه مسندي69قطعه معنايی می باشد که با استفاده از الگوريتم  2به دست می آيد .اين
الگوريتم در زير آمده است.
الگوريتم ( 2ساخت مجموعه مسندی)

6
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شبه کد  - 6الگوريتم محاسبه مجموعه مسندی

Input: Forward Looking Set 𝐶𝐹 (𝒮𝑖 ) and a partial order ≼𝑖 .
) 𝑖𝒮( 𝐹𝐶 = 𝑡𝑒𝑆𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑃 1.
𝐨𝐝)𝐞𝐮𝐫𝐓(𝐞𝐥𝐢𝐡𝐰 2.
3.
𝐞𝐬𝐥𝐚𝐅 = 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑈𝑠𝐼𝑡𝑒𝑆
4.
𝐨𝐝𝑡𝐞𝐤𝐢𝐥𝑡𝑒𝑆𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑃𝐟𝐨𝐬𝐭𝐧𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞𝐥𝐥𝐚𝐫𝐨𝐟
5.
𝐧𝐞𝐡𝐭𝑙𝑖𝑁 = ) 𝑡| 𝑖≼( 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟𝐟𝐢
6.
𝐞𝐮𝐫𝐓 = 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑈𝑠𝐼𝑡𝑒𝑆
7.
} 𝑡{ 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑡 −
8.
𝐧𝐞𝐡𝐭𝑑𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑈𝑠𝐼𝑡𝑒𝑆𝐭𝐨𝐧𝐟𝐢
9.
𝐤𝐚𝐞𝐫𝐛
𝑡𝑒𝑆𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑃 = ) 𝑖𝒮( 𝑃𝐶 10.
) 𝑖𝒮( 𝑃𝐶 Output:

) 𝑖𝒮( 𝑃𝐶 مجموعه مهم ترين اعضاي يک قطعه معنايی داده شده می باشد .آخرين مجموعه باقیمانده
مجموعه رو به عقب70می باشد که با استفاده از ) 𝑖𝒮( 𝐵𝐶 نشان داده می شود .اين مجموعه با استفاده از
الگوريتم  3به دست می آيد که در زير آمده است.
الگوريتم ( 3ساخت مجموعه رو به عقب)
شبه کد  - 7محاسبه مجموعه رو به عقب

) Input: Forward looking sets 𝐶𝐹 (𝒮𝑖 ) and 𝐶𝐹 (𝒮𝑖−1
) 1. 𝐶𝐵 (𝒮𝑖 ) = 𝐶𝐹 (𝒮𝑖 ) ∩ 𝐶𝐹 (𝒮𝑖−1
) 2. 𝐶𝐵 (𝒮𝑖 ) = 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝐿𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔𝑆𝑒𝑡(𝐶𝐵 (𝒮𝑖 ), ≼𝑖−1
) 𝑖𝒮( 𝐵𝐶 Output: Backward looking set

براساس اين مجموعه هاي تعريف شده جديد بايد قوانین مربوط به تعیین انتقال هاي معنايی نیز تغییر
يابند .اين قوانین جديد که در اصلی بازنويسی قوانین  Error! Reference source not found.می ب
اشند در جدول زير خالصه شده اند.

0
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Backward Looking Set

7

جدول - 3قوانین محاسبه انتقال های معنايي براساس روش ارائه شده

∅ = ) 𝐶𝐵 (𝒮𝑖 ) ∩ 𝐶𝐵 (𝒮𝑖−1 ) ≠ 𝐶𝐵 (𝒮𝑖 ) ∩ 𝐶𝐵 (𝒮𝑖−1
or
∅
𝑓𝑒𝑑𝑛𝑢𝑠𝑖) 𝐶𝐵 (𝒮𝑖−1
Continue
Smooth-Shift
Retain
Rough-Shift

∅ ≠ ) 𝑖𝒮( 𝑃𝐶 ∩ ) 𝑖𝒮( 𝐵𝐶
∅ = ) 𝑖𝒮( 𝑃𝐶 ∩ ) 𝑖𝒮( 𝐵𝐶

با استفاده از  Error! Reference source not found.انتقال معنايی بین دو قطعه معنايی و با توجه به ت
عاريف جديد محاسبه می گردد .واضح است که اين ارائه جديد از نظريه مرکزيت هم عمومی تر و هم رسمی
تر از نسخه اصلی نظريه مرکزيت می باشد .اين ويژگی هاي باعث می شوند تا بتوان پیاده سازي هاي
شخصی سازي شده متناسب با کاربرد مورد نیاز هر فرد در اختیار داشت و در عین حال جنبه هاي کارايی
نیز کامال در پیاده سازي مد نظر قرار گیرند .براي به دست آوردن 𝑡𝑐𝑔𝛼 با توجه به انتقال معنايی شناسايی
شده می توان از  Error! Reference source not found.استفاده نمود.
جدول - 4مقادير اهمیت هر يک از انتقال های معنايي

𝑡𝑐𝑔𝛼
0.5
0.32
0.41
0.3

Transition
Continue
Retain
Smooth-Shift
Rough-Shift

شهود و داليل نحوه به دست آوردن اين مقادير در بخش نتايج عملی مورد بررسی قرار گرفته است .در اين
مرحله توانسته ايم ضريب مربوط به نظريه مرکزيت عمومی شده را به دست آوريم .در گام بعد بايد ضريب
مرتبط با نظريه مرکزيت سراسري شده محاسبه گردد و پس از آن می توان وزن دهی را انجام داد.

.4.2.2.2

سراسری سازی نظريه مرکزيت

همان طور که پیش از اين بیان شد يکی از مشکالت نظريه مرکزيت محلی بودن آن است .براي حل اين
مشکل در اين فصل بردار زمینه ارائه شد که می تواند تا حدود زيادي اين مشکل را مرتفع سازد .همان طور
که گفته شد بردار زمینه مايانگر معناي متن از ابتدا تا نقطه مورد بررسی می باشد .بنابراين يک معیار محلی
نمی باشد و در ضمن می تواند میزان پیوستگی يک قطعه معنايی به بقیه متن را نمايش دهد.
براساس توضیحات فوق مقدار 𝑡𝑐𝐺𝛼 به روش زير قابل محاسبه خواهد بود
 يک تابع مشابهت مانند ⊙ را در نظر بگیريد که بازه برد آن بازه ] [0,1می باشد.
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 رابطه مستقیمی بین اين ضريب و مشابهت حاصل از تابع فوق بین بردار زمینه و بردار قطعه معنايی
وجود دارد ،به عبارت ديگر:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊙ 𝑖𝑉𝐶 ≃ 𝑡𝑐𝐺𝛼
𝒮𝑖+1

()21
 حاصل فوق بايد به بازه ] [0.4, 1.2مقیاس شود.

نتیجه گام هاي فوق ضريب 𝑡𝑐𝐺𝛼 خواهد بود .يک نمونه بسیار ساده از تابع مشابهت تابع مشابهت کسینوسی
می باشد .البته توابع مشابهت بسیار زياد ديگري نیز وجود دارند که می توان از آن ها استفاده نمود و يک
نمونه از آن در فصل قبل ارائه گرديد که تواسته است مشکالت توابع مشابهتی مانند تابع مشابهت کسینوسی
را پوشش دهد.
 .4.2.3وزن دهي
آخرين گام وزن دهی به لغات می باشد .اين گام بسیار مشابه به فرآيندي است که در نظريه مرکزيت
سراسري شده ارائه گرديد .گام هاي الزم براي وزن دهی به لغات به شرح زير می باشند:
 يک تابع مشابهت مانند ⊙ را در نظر بگیريد که بازه برد آن بازه ] [0,1می باشد.
 رابطه مستقیمی به صورت زير وجود دارد:
()22

⃗⃗⃗ ⊙ 𝑖𝑉𝐶 ≃ 𝑖𝜂
𝑖𝒮

 نتیجه تابع مشابهت بايد به بازه ] [0.7, 2.2مقیاس شود.
نتیجه که با 𝑖𝜂 نشان داده شده است در اصل وزن کلمات حاضر در قطعه معنايی -iاُم می باشد .در پايان
بايد بردار زمینه مورد استفاده ساخته شود .اين بردار با استفاده از رابطه زير محاسبه می شود.
()23

𝓈 𝐷𝑉 = ∑ 𝜂𝑖 .
𝑖⃗⃗⃗
𝑖𝒮

نتیجه اين عبارت نشان دهنده وزن هاي محلی است که بايد وزن سراسري و ضرايب نرمال سازي نیز برروي
آن اعمال گردند .به عبارت ديگر به جاي استفاده از فرکانس کلمات از وزن 𝑖𝜂 در وزن محلی استفاده می
شود .البته بايد اصالحاتی نیز برروي اين وزن صورت گیرد که در بخش  5.2مربوط به نتايج عملی مورد
بررسی قرار می گیرد .در قطعات معنايی ابتدايی میزان شباهت به دست آمده براي قطعات باال است ،در
نتیجه بايد نتايج به نحوي اصالح شوند تا تأثیر قطعات معنايی اولیه در جمله بسیار باال نرود.
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.4.3

درستي يابي

با توجه به تغییراتی که در روش ارائه شده در اين فصل نسبت روش هاي معمول وجود دارد ،شايسته است
که روش مورد درستی يابی قرار گیرد .به همین منظور از قالب کاري استاندارد ارائه شده در بخش  0به
همین منظور استفاده می گردد .اگر روش ارائه شده بتواند ويژگی هاي مطرح شده در قالب کاري مذکور را
برآورده سازد آنگاه می توان از درست بودن استدالل ها و روش ارائه شده اطمینان يافت .البته پیش از
بررسی ذکر اين نکته خالی از لطف نیست که در بسیاري موارد روش هاي ارائه شده بدون توجه به اين
ويژگی ها ارائه شده و داراي خواص اساسی مورد نیاز براي يک کاربرد متن کاوي نمی باشند.
همانطور که در بخش  0گفته خواهد شد ،اين قالب کاري استاندارد را می توان با استفاده از يک پنجگانه
مانند ⟩𝜓  ⟨𝐴, 𝒜, 𝜉, 𝑉,نمايش داد .در اصل براي بررسی درستی روش ارائه شده بايد بررسی گردد که
جبرهاي 𝒜 و 𝑉 در روش ارائه شده موجود باشند .در اين فصل تنها يک روش ارائه جديد براي اجزاء
معنايی ارائه گرديد و از اين رو به حیطه استنتاج پرداخته نشد .جبر 𝑉 در اصل درگیر مسئله استنتاج
معنايی می باشد .در اين فصل از الگوريتم  LSIبراي انجام استنتاج براساس روش ارائه شده در اين فصل
استفاده شده است .در [ ]CLA12نمايش داده شده است که  LSIداراي ويژگی هاي مورد نیاز براي 𝑉 می
باشد .از اين رو می توان گفت يک گام از درستی يابی به بررسی روش استنتاج مربوط می شود که روش
ارائه شده در اين فصل شامل اين حوزه نمی شود.
براي بررسی بخش اول نیز بايد به تعاريف اشاره شده در بخش  0در خصوص جبر و جبر يکايی اشاره نمايیم.
واضح است که چنین عضوي براي جیر استفاده شده در روش ارائه شده موجود است که همان بردار تماما 1
می باشد .يک ويژگی مورد نیاز ديگر براي 𝒜 غیر جابجايی پذير بودن عملگر تجمیع برروي اين جبر است.
براساس آنچه در بخش هاي قبل ارائه شد واضح است که رو ش تجمیع معنايی ارائه شده غیر جابجايی پذير
است .در نتیجه هر دو ويژگی مورد نیاز براي 𝒜 برآورده شده اند .از اين رو روش ارائه شده در اين فصل
براساس قالب کاري استاندارد ارائه شده در [ ]CLA12يک روش قابل قبول می باشد.

.4.4نتیجه گیری
در اين فصل يک روش مبتنی بر اطالعات زبان شناختی براي وزن دهی به لغات در متن ارائه گرديد .اين
روش مسلما نسبت به روش هاي مرسوم در اين حوزه داراي پیچیدگی محاسباتی باالتري می باشد اما بعضی
از مشکالت اين روش ها را پوشش داده است .از مهم ترين مشکالت اين روش ها که در اينجا به آن دقت
شده است توجه به اطالعات زبان شناختی می باشد.
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عالوه براين سعی شد علیرغم استفاده از روش هاي زبان شناختی يک مدل محاسباتی مشخص براي روش
مورد نظر ارائه گردد .اين مدل محاسباتی کمک می نمايد تا بتوان به صورت دقیق پیچیدگی زمانی اجراي
اين روش را محاسبه نمود .همچنین سعی شد تا توسعه مفهومی الزم در روش ارائه شده اعمال گردد تا
بتوان از اين روش براي حالت هايی که متون داراي شکل مرسوم خود نیستند نیز استفاده نمود.
همچنین در استفاده از نظريه مرکزيت به عنوان محور اصلی اطالعات زبان شناختی مشکالت اين روش نیز
مد نظر قرار گیرد .يکی از مهم ترين مشکالت اين روش توجه بیش از حد به اطالعات محلی می باشد .از اين
رو سعی شد در دو حوزه درون متنی و فرامتنی جامعیت بیشتري به روش داده شود که تحت دو عنوان
عمومی سازي و سراسري سازي ارائه شدند.
براي انجام مقايسه هاي دقیق تر به علت تفاوت هاي بنیادي با روش هاي موجود مسلما به نتايج عملی نیاز
می باشد که در فصل پنجم اين نتايج مورد بررسی قرار گرفته اند.
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 .5نتايج تجربي
در اين بخش به ارائه نتايج عملی پیاده سازي روش هاي ارائه شده در اين پايان نامه می پردازيم .آنچه مسلم
است با توجه به وجود فاصله بین راهکارهاي ارائه شده به لحاظ روش حل مسئله الزم است تا در ابتدا هر
يک از روش هاي ارائه شده مستقال مورد بررسی قرار گیرند و سپس هر دو روش در يک آزمون مشترک با
هم ترکیب و مورد بررسی قرار گیرند .اين آزمون جامع بايد بتواند ويژگی هاي مورد انتظار در هر يک از
روش ها را پوشش داده و بیازمايد .از اين رو مسئله خالصه سازي براي اين موضوع مورد نظر قرار گرفته
است .اين مسئله به لحاظ میزان پیچیدگی و پوشش بر انواع پیچیدگی هاي حوزه بازيابی متن نمونه خوبی
بوده و می تواند به درستی میزان کارايی روش هاي پیشنهادي را نمايش دهد .به عبارت ديگر چنانچه اين
دو روش بتوانند در کنار يکديگر به خوبی برروي مسئله خالصه سازي مورد استفاده قرار گیرند می توان
انتظار داشت که هر يک به تنهايی نیز می توانند در ترکیب با ديگر روش ها نتايج خوبی را از خود نشان
دهند.
به همین منظور در قسمت اول از اين فصل به بررسی نتايج عملی پیاده سازي روش ارائه شده براي اصالح
معیارهاي مشابهت خواهیم پرداخت .در قسمت دوم نیز نتايج عملی روش ارائه شده براي ورود معنا به وزن
دهی را بررسی می نمايیم .در هر يک از اين دو بخش بررسی ها صرفا براساس اعمال هر يک از اين روش ها
برروي قالب کلی بازيابی اطالعات بوده و بقیه اجزاء از الگوريتم هاي متداول پیروي می نمايند .در پايان در
بخش سوم اين دو روش به صورت ترکیبی استفاده شده و در کاربرد خالصه سازي مورد استفاده قرار گرفته
است.
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 .5.1اصالح مشابهت
در اين بخش نتايج عملی و مقايسه هاي حاصل از آن بین روش ارائه شده در خصوص اصالح مشابهت در
فصل  3با ديگر روش هاي محاسبه میزان مشابهت ارائه می گردد .اما پیش از پرداختن به مقايسه ها الزم
است تا اندکی در خصوص محیط مقايسه صورت گرفته توضیح داده شود.
مجموعه داده هاي تست مورد استفاده عبارتند از مجموعه داده هاي  MED, CISI, CRANو CACM

که به صورت استاندارد در اکثر مقاالت در حوزه بازيابی اطالعات مورد استفاده قرار می گیرند .همچنین در
حوزه پاسخگويی به جستجو اين مجموعه ها به صورت خاص داراي کاربرد بسیار زيادي هستند.
در آزمايش هايی که در اين بخش صورت خواهند گرفت عالوه بر انجام مقايسه با روش هاي موجود به
بررسی نقاط مبهم در روش ارائه شده پرداخته خواهد شد .به عبارت ديگر بعضی از جزئیات روش ارائه شده
ممکن است علیرغم ارائه مبانی نظري مناسب در عمل داراي کارايی مناسب نباشند ،از اين رو بايد به صورت
مناسبی آزموده شوند تا کارايی آن ها نشان داده شود .مسائل اصلی مورد نظر شامل موارد زير می باشند
 انتخاب يک تابع  copulaمناسب
 میزان کارايی نمايه گذاري اسناد
 تعیین میزان بهبود در معیار perplexity

 مطالعه تأثیر گسسته سازي مقادير برروي نتايج حاصل
در گام اول به مقايسه روش  LSIو جايگزينی معیار مشابهت مورد استفاده آن با ضرايب همبستگی مستقل
از توزيع داده ها پرداخته خواهد شد .علت انتخاب  LSIاوال اهمیت آن در بین روش هاي موجود و همچنین
وابستگی آن به تابع توزيع داده ها می باشد که در فصل مربوط به روش اصالح مشابهت به صورت کامل به
توضیح آن پرداخته شده است .الگوريتم مورد استفاده در اين مقايسه همان الگوريتم عمومی ارائه شده در
بخش  3.1می باشد .اما با اين تفاوت که به جاي استفاده از توابع  copulaدر اين بخش از ضرايب
همبستگی  Spearmanو  Kendallاستفاده خواهد شد .همچنین هیچ گسسته سازي در مقادير نیز مورد
استفاده قرار نخواهد گرفت .نتايجی که در اين بخش ارائه می شوند نیز نشان دهنده میانگین دقت در
مجموعه داده هاي آزمون مختلف می باشد .نتايج اين مقايسه در Error! Reference source not

 found.نمايش داده شده است.
جدول - 5نتايج مقايسه بین  LSIو ديگر معیارهای همبستگي مستقل از توزيع داده ها

CACM
17.2
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CRAN
29.2

CISI
12.5

MED
50.4

LSI

Kendall
Spearman

51.1
51.8

12.3
29.4
17.8
12.7
30.3
17.5
همانطور که مشاهده می شود در مقايسه با  LSIمیران بهبود نتايج قابل توجه نیست .همانطور که در فصل

 3نیز به آن اشاره شد به علت گسسته بودن مقادير مورد استفاده و همچنین ساده بودن اين معیارهاي
همبستگی اين عدم بهبود در نتايج قابل پیش بینی بوده اند .اما همین عدم افت در دقت نتايج نشان گر اين
نکته است که اين معیارها داراي پتانسیل مناسبی جهت استفاده در کاربردهايی از اين دست هستند و
همین مطلب راه را براي استفاده از معیارهاي همبستگی با قدرت بیان باالتر را هموار می سازد.
با توجه به نتايج گام قبل و اطمینان از سودمند بودن استفاده از معیارهاي همبستگی مستقل از توزيع ،گام
بعد می تواند انجام آزمون هاي الزم جهت انتخاب تابع  Copulaمناسب باشد .توابعی که در اين آزمون مورد
نظر قرار گرفته اند توابع  Gaussian ،FGMو  Student’s tهستند .اين سه تابع  Copulaبه ترتیب داراي
ويژگی هاي سادگی ،عمومیت و توان بیان باال می باشند .نتايج اين مقايسه در شکل  5قابل مشاهده می
باشد .براساس اين نتايج بهترين تابع در بین اين سه تابع  Students’tمی باشد .به همین دلیل همین تابع
به عنوان تابع اصلی در مقايسه روش ارائه شده با روش هاي موجود مالک عمل قرار خواهد گرفت.
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شکل  - 5نتايج مقايسه منحني میانگین  Precision/Recallبرای سه تابع مورد هدف

مطابق با نتايج فوق تابع  Students’tبهترين نتايج را بدست آورده است .همانطور که در فصل  3نیز به
صورت کامل بررسی شد ،علت اين تفاوت ها ناشی از تفاوت در ويژگی هاي ذاتی هر يک از توابع مورد
استفاده می باشد .تفاوت بین دو تابع Gaussianو  Students’tنیز ناشی از قدرت اين تابع در پوشش
وابستگی هاي انتهايی بین توابع توزيع می باشد .در اين بین نیز  FGMبه علت سادگی بسیار زياد داراي
بدترين نتايج بوده است.
79

پس از دو گام ابتدايی می توانیم اين نتايج را بگیريم .اوال استفاده از معیارهاي همبستگی مستقل از توزيع
می توانند به عنوان راه حلی قابل اعتماد مورد بررسی قرار گیرند .ثانیا در مسئله پاسخگويی به پرس و جو ،از
بین روش هاي مختلف محاسبه همبستگی مستقل از توزيع استفاده از  Students’t Copulaداراي
بیشترين شانس در بهبود نتايج می باشد .حال براي گام سوم که مقايسه  COSINبا ديگر روش هاي
متداول تحلیل مدل معنايی می باشد آمادگی الزم ايجاد شده است .مقايسه مبتنی بر منحنی
 Precision/Recallدر مجموعه داده هاي  MEDو  CISIمی باشد .به صورت معمول مجموعه داده
 MEDبهترين نتايج منحنی  Precision/Recallو مجموعه داده  CISIبدترين نتايج را نمايش می دهد.
اين نتايج در شکل  7قابل مشاهده می باشند.
براساس نتايج ارائه شده در شکل  7روش  COSINتوانسته نتايج بهتري را نسبت به ديگر روش ها ارائه
نمايد .همچنین در  recallدر حدود  100درصد میزان دقت  COSINدر حدود  1.5تا  2برابر  LDAمی
باشد .اين شرايط دقیقا شرايطی است که در مسائل دنیاي واقعی با آن مواجه هستیم .به عبارت ديگر در يک
مسئله واقعی مانند يک موتور جستجو هدف اين است که کاربر بتواند در کمترين تعداد نتايج تمامی جواب
هاي مرتبط با جستجوي خود را بیابد (شرايطی که  recallبايد برابر  100درصد باشد) .اين دقیقا همان
شرايط توصیف شده در باال است .پس می توان اين طور نتیجه گرفت که هرچند  COSINدر Precision

برابر با  100درصد تفاوت مهمی با ديگر روش ها ندارد اما در شرايط مسائل واقعی داراي دقتی دو برابر ديگر
روش ها می باشد .بنابراين  COSINمی تواند در کاربردهاي عملی قابلیت هاي بسیار خوبی از خود نشان
دهد.
100

80

40

20

0
100

80

40

60

0

20

Recall
COSIN-Student

LDA

PLSI

LSI

شکل  - 6نتیجه مقايسه  COSINبا روش های موجود ايجاد مدل معنايي نهان برروی مجموعه داده MED
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شکل  – 7نتیجه مقايسه  COSINبا روش های موجود ايجاد مدل معنايي نهان برروی مجموعه داده CISI

تا اين مرحله در شرايط آزمون و برروي داده هاي آزمون برتري روش ارائه شده نمايش داده شد .اما اين
برتري نتايج بايد قابل توسعه به شرايط واقعی نیز باشد .به همین دلیل در گام بعد مقايسه برروي مقادير
معیار  Perplexityصورت گرفته است Perplexity .معیاري براي نمايش کارايی تعمیم يک روش در
شرايط مختلف می باشد .هرچه مقدار اين معیار براي يک روش پايین تر باشد آن روش می تواند نتايج
بهتري را در شرايط مختلف به صورت میانگین از خود نشان دهد .به عبارت ديگر هر چه مقدار اين معیار
پايین تر باشد رفتار روش مورد بررسی داراي قابلیت پیش بینی بیشتري خواهد بود .براي محاسبه اين معیار
بايد داراي دو مجموعه داده يادگیري و آزمون باشیم .به عبارت ديگر بايد نتايج اولیه برروي يک مجموعه
داده يادگیري محاسبه شوند و سپس تفاوت اين نتايج با نتايج حاصل از مجموعه داده آرمون محاسبه شود تا
میزان قابلیت پیش بینی رفتار روش مورد نظر محاسبه شود .به بیان آماري می توان گفت Perplexity

عبارت است از میزان شباهت مدل محاسبه شده براي مجموعه داده هاي يادگیري و آزمون می باشد و يا به
عبارت دقیق تر برابر است با عکس میانگین هندسی احتماالت محاسبه شده براي متغیرهاي تصادفی
مجهول موجود در مسئله می باشد .در زير اين بیان رياضی به صورت دقیق نمايش داده شده است.
N

N

) perplexity = 2−(∑i=1 p(Di ))/(∑i=1 sizei

()24
که در آن ) 𝑖𝐷(𝑝 عبارت است از میزان احتمال تخصیص داده شده به هر سند و به صورت زير محاسبه می
شود.
()25
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برهمین اساس مقايسه اي برروي اين معیار در بین روش هاي مختلف صورت گرفته است که نتايج آن را می
توان در شکل  8مشاهده نمود .براساس اين نتايج  COSINتوانسته است توان تعمیم باالتري را در اختیار
قرار دهد.
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شکل  – 8مقايسه معیار  Perplexityبرای روش های مختلف و با تعداد مفاهیم مختلف

براساس نتايجی که تا اين مرحله ارائه شده است توانمندي  COSINدر حل مسئله پاسخگويی به پرس و
جوها و همچنین تعمیم به شرايط مختلف نمايش داده شده است .اما در الگوريتم ارائه شده بعضی مسائل
مرتبط با پیاده سازي نیز وجود دارند که بايد از طريق آزمون میزان تأثیر آن ها و صحت فرض هاي ارائه
شده بررسی شوند .يکی از اين مسائل انتخاب تعداد مفاهیم می باشد .براساس نتايجی که تا کنون ارائه شد و
همچنین روش ارائه شده در [ ]GAO11تعداد مفاهیم مورد استفاده براي  COSINدر مجموعه داده هاي
آزمون استفاده شده در اينجا برابر مقدار  200می باشد .روش ارائه شده در [ ]GAO11تعداد مفاهیم را
براساس يک تغییر چشمگیر در مقادير ويژه ماتريس همبستگی انتخاب می نمايد (با فرض مرتب بودن
مقادير ويژه به صورت نزولی) .به عبارت ديگر هر گاه يک فاصله چشمگیر بین مقادير ويژه ماتريس
همبستگی مشاهده شود ،می توان اين طور برداشت نمود که به علت فاصله مقداري زياد به وجود آمده
مقادير و بردارهاي ويژه بعد از اين تغییر داراي اهمیت بسیار کمتري نسبت به مقادير و بردارهاي ويژه قبل از
اين تغییر هستند و از اين رو می توان اين تغییر را مرز مناسبی براي تعیین تعداد مفاهیم در نظر گرفت.
يکی ديگر از مسائل مورد بررسی در حوزه پیاده سازي ،پیشنهاد استفاده از يک گام گسسته سازي در
محاسبه مقادير  Copulaجهت کاهش پیچیدگی زمان اجرا و بهبود کارايی روش می باشد .براي مطالعه اين
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تأثیرات بايد دو گام برداشته شود .گام اول انتخاب روش مناسبی براي گسسته سازي و سپس گام دوم
مطالعه تأثیر اين گسسته سازي می باشد .به همین منظور دو روش گسسته سازي يک روش ارائه شده در
[ ]FAY93که مبتنی بر آنتروپی می باشد و ديگر  k-meansانتخاب شده و میزان کارايی هر يک مقايسه
شده است .اين گسسته سازي ها برروي مجموعه داده  MEDبررسی شده و نتايج آن براساس منحنی
 Precision/Recallتهیه و در شکل  9نمايش داده شده است.
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شکل  – 9مقايسه دو روش گسسته سازی برای تهیه مقادير از پیش محاسبه شده Copula

اين نتايج عملکرد بهتري را براي  k-meansنمايش می دهند .از اين رو  k-meansدر بقیه آزمايش ها به
عنوان روش گسسته سازي انتخاب شده است .حال نوبت آن رسیده که نتايج حاصل از اين گسسته سازي با
شرايط عادي مقايسه گردد .اين نتايج نیز مبتنی بر منحنی  Precision/Recallارائه شده اند .نتايج ارائه
شده در شکل  10نشان می دهند که اين گسسته سازي تأثیر بسیار مختصري در کارايی روش داشته است و
از اين رو می توان از اين روش براي بهبود پیچیدگی زمانی محاسبات به خوبی استفاده نمود.
يکی ديگر از مسائل مرتبط با گسسته سازي ،اندازه اين دانش پیش زمینه تولید شده می باشد .در !Error

 Reference source not found.مقايسه اي بین تعداد محاسبات  Copulaبراي دو حالت معمولی و
حالت استفاده از مقادير از پیش محاسبه شده صورت گرفته است .نکته اي که وجود دارد اين است که در
حالت مقادير از پیش محاسبه شده اين تعداد محاسبه تنها در زمان تهیه مجموعه دانش اولیه انجام می
شوند و در هر بار اجراي الگوريتم محاسبه نمی شوند .در حالیکه در حالت معمول به تعداد اعالم شده در
 Error! Reference source not found.محاسبات بايد صورت گیرد.
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شکل  – 10مقايسه  COSINدر دو حالت استفاده از مقادير از پیش محاسبه شده  COSINو حالت معمول
جدول - 6مقايسه تعداد محاسبات در دو حالت معمولي و تهیه مقادير  Copulaاز پیش تعريف شده

CACM
2.7 × 109
8 × 106

CRAN
2.6 × 109
8 × 106

CISI
3.5 × 109
8 × 106

MED
8.6 × 109
8 × 106

Normal Mode
Discretized Mode

در يک نتیجه گیري اولیه از مجموعه گام هاي برداشته شده می توان به اين جمع بندي رسید که استفاده از
روش هاي محاسبه همبستگی مستقل از توزيع نه تنها تأثیر منفی بر نتايج ندارند بلکه بهبود بسیار مناسبی
ايجاد می نمايند و همخوانی بیشتري با شرايط مسائل واقعی دارند .از سوي ديگر انتخاب تابع مناسب براي
محاسبه همبستگی داراي اهمیت بسیاري می باشد و عالوه بر لزوم همخوانی با شرايط مسئله بايد داراي
خاصیت مهم پوشش وابستگی هاي انتهايی نیز باشند .استفاده از ابزارهاي قدرتمند مسلما نیاز به توان
پردازشی باالتري دارد اما می توان با کمی دقت و استفاده از روش هاي گسسته سازي و تهیه مقادير از پیش
محاسبه شده نیاز پردازشی را به حداقل ممکن رساند.

.5.2ورود معنا در وزن دهي
در اين بخش نتايج عملی و مقايسه هاي حاصل از آن بین روش ارائه شده در خصوص ورود معنا در وزن
دهی در فصل  4با ديگر روش هاي محاسبه وزن ارائه می گردد .اما پیش از پرداختن به مقايسه ها الزم است
تا اندکی در خصوص محیط مقايسه صورت گرفته توضیح داده شود .نکته قابل توجه اين است که در اينجا به
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ويژگی هاي ديگري از شرايط محیط آزمون که در قسمت قبل کمتر داراي اهمیت بودند نیز پرداخته شده
است.
براي آزمون روش ارائه شده و همچنین حفظ استقالل نتايج يک روش معمول بازيابی اطالعات بايد انتخاب
گردد .روش انتخاب شده در اينجا  LSIمی باشد .به عبارت ديگر با استفاده از روش ارائه شده وزن لغات در
اسناد محاسبه شده و سپس با استفاده از  LSIخوشه هاي لغات محاسبه شده و پاسخگويی به پرس و جوها
صورت می گیرد.
يکی ديگر از نکات مورد توجه انتخاب مجموعه دانش پس زمینه مورد استفاده در روش ارائه شده می باشد.
مجموعه دانش مورد استفاده در اينجا  WordNetمی باشد .با توجه به سهولت دستیابی ،جامعیت و
همچنین سهولت استفاده از اين ابزار می توان گفت که بهترين گزينه حداقل در حوزه زبان انگلیسی براي
دانش پس زمینه همین مجموعه دانش می باشد.
همچنین مجموعه داده هاي آزمون مورد استفاده نیز مجموعه داده هاي  MED, CISIو  CRANمی
باشند که در  Error! Reference source not found.مشخصات هر يک بیان شده است .علت بیان ا
ين مشخصات در اين بخش نیز لزوم توجه به ابعاد و کیفیت داده هاي آزمون در اين روش می باشد.
جدول - 7مشخصات ابعادی هر يک مجموعه های داده آزمون

درصد تعداد
لغات با فرکانس
يک در بردارها

میانگین
فراکنس لغات
در بردارها

انحراف معیار متوسط طول هر
بردار
طول بردارها

تعداد بردارها

72.7

1.54

22.78

51.6

1033

اسناد

90.76

1.12

6.03

10.1

30

پرس و جوها

80.27

1.37

19.38

46.55

1460

اسناد

78.36

1.38

19.49

28.29

112

پرس و جوها

69.5

1.58

22.53

53.13

1398

اسناد

95.69

1.04

3.19

9.17

225

پرس و جوها

نام مجموعه
داده
MED

CISI

CRAN
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البته در مواردي که هدف صرفا بررسی هاي زبانی بوده و بازيابی اطالعات هدف نبوده است مجموعه
 DUC2001از اين جهت يک مجموعه داده با اهداف متفاوت بوده و بیشتر از ويژگی هاي بازيابی اطالعات
ويژگی هاي زبانی آن مورد نظر بوده اند مورد استفاده قرار گرفته است.
يکی ديگر از ويژگی هاي محیط آزمون که بايد مورد توجه قرار گیرد روش هاي مشابهی است که در مقايسه
مورد استفاده قرار می گیرند .علت مرور جزئیات اين روش ها نیز نمايش اين نکته است که محاسبه بعضی از
اين روش ها داراي پیچیدگی هاي بااليی می باشد .در روش هاي مختلف و فرمول محاسبه هر يک نمايش
داده شده است.
در [ ]LAN06نشان داده شده است که تفاوت آشکاري بین روش هاي ذکر شده در اين جدول و ديگر روش
هاي وزن دهی لغات در اسناد وجود ندارد .از اين رو همین روش ها می توانند نماينده مناسبی براي انجام
مقايسه هاي مورد نیاز باشند.
جدول - 8روش های محاسبه وزن متداول که هر يک نماينده يک دسته خاص هستند

Global Weight
𝑁
Log

Local Weight
𝑗𝑓𝑖,

Log

1+log 𝑓𝑖,𝑗 if 𝑓𝑖,𝑗 >0
0 if 𝑓𝑖,𝑗 = 0

𝑖𝑛
𝑁
𝑖𝑛

f ij

log

Method
TF-IDf
LOGTF-IDF

f ij

gf i
gf i
log N

𝑗𝑓𝑖,

N

1 

TF-ENPY

j 1

] log [ (N – ni) / ni
𝑁
𝑖𝑛

Log

None

f

if ij > 0
if f ij = 0

)

f ij x j

/

( 0.5 + 0.5
0
𝑖𝑓𝑔
𝑖𝑛
𝑗𝑓𝑖,

ATF1-IDFP
GF-IDF
TF

در اين جدول 𝑗 𝑓𝑖,فرکانس نسبی رخداد لغت 𝑖𝑡 در سند 𝑗𝑑 است 𝑁 .برابر تعداد اسناد موجود در مجموعه
داده آزمون است 𝑛𝑖 .تعداد اسنادي است که حاوي لغت 𝑖𝑡 می باشند 𝑔𝑓𝑖 .کل فرکانس لغت 𝑖𝑡 در مجموعه
داده آزمون می باشد 𝑥𝑗 .نیز حداکثر فرکانس در بین لغات سند 𝑗𝑑 می باشد.
يکی از مسائلی که درخصوص  LSIنیز بايد مورد توجه قرار گیرد و در بخش قبل نیز به آن اشاره شد تعداد
خوشه ها و يا مفاهیم می باشد .در اينجا نیز از همان معیار ارائه شده در بخش قبل استفاده خواهد شد.
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گام بعدي در آماده سازي محیط آزمون تخمین پارامترهاي اجرا است .پس از تخمین اين پارامترها می توان
مقايسه با روش هاي ديگر را انجام داد.
 :𝛼𝑔𝑐𝑡 اين پارامتر در عمومی سازي نظريه مرکزيت مورد استفاده قرار گرفت .اين پارامتر در اصل
يک چهارگانه است که تعیین کننده وزن هر يک انتقال هاي معنايی می باشد.
 :𝛼𝐺𝑐𝑡 يکی ديگر از بخش ها ترکیب حاصل عمومی سازي نظريه مرکزيت و سراسري سازي نظريه
مرکزيت بود .در اين قسمت دو حاصل با استفاده از يک میانگین وزنی با هم ترکیب می شوند .وزن
مورد نظر از تابع شباهت حاصل خواهد شد .اما ممکن است نقش هر دو حاصل در نتیجه نهايی برابر
نباشد .از اين رو براي مقادير حاصل از عمومی سازي نظريه مرکزيت نیاز به يک تغییر مقیاس داريم.
اين کار را از طريق دو مقدار 𝑛𝑖𝑚_𝑡𝑐𝐺𝛼 و 𝑥𝑎𝑚_𝑡𝑐𝐺𝛼 انجام خواهیم داد.
 :𝜂𝑖 يکی ديگر از پارامترهاي مورد نیاز است .در اصل اين پارامتر نیز مانند پارامتر قبل احتیاج به
يک نگاشت دارد .اما براساس روابط ارائه شده در فصل  4يک نگاشت خطی برروي اين پارامتر نمی
تواند تأثیري بر نتايج داشته باشد .از سوي ديگر يک نگاشت غیرخطی پیچیدگی هاي تخمین
پارامترهاي ورودي بسیار افزايش می دهد و در اينجا از آن صرف نظر می گردد .همان مقادير اولیه
به دست آمده از معیارهاي شباهت براي ترکیب میزان اهمیت قطعات معنايی استفاده خواهد شد و
نگاشتی برروي اين مقدار صورت نخواهد گرفت.
براساس توضیحات فوق تعداد مفاهیم و يا همان خوشه ها در زمان اجرا و براساس مقادير ويژه ماتريس
همبستگی محاسبه می شوند .پارامترهاي باقیمانده براي تخمین نیز 𝑡𝑐𝑔𝛼 𝛼𝐺𝑐𝑡_𝑚𝑖𝑛 ،و 𝑥𝑎𝑚_𝑡𝑐𝐺𝛼 می
باشند .که البته 𝑡𝑐𝑔𝛼 يک چهارگانه می باشد .تخمین مقادير شش مقدار مختلف تعداد مقايسه ها و
محاسبات را بسیار افزايش خواهد داد .از اين رو از يک تابع حدس براي محاسبه 𝑡𝑐𝑔𝛼 استفاده می نمايیم.
اين تابع حدس عبارت است از تعیین میزان اهمیت هر انتقال معنايی براساس يک ارتباط معکوس با میزان
تکرار انتقال مورد نظر در مجموعه داده هاي آزمون .اين میزان تکرار براي مجوعه داده آزمون DUC2001
محاسبه شدند که نتايج آن براي نسخه اصلی نظريه مرکزيت در Error! Reference source not
 found.و براي نسخه عمومی سازي نظريه مرکزيت در Error! Reference source not found.

نمايش داده شده است.
جدول - 9متوسط تعداد رخداد هر انتقال معنايي در نسخه اصلي نظريه مرکزيت
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فرکانس نسبی رخداد

انتقال معنايی

0.15
0.24
0.19

Continue
Retain
Smooth-shift

0.42

Rough-shift

جدول - 10متوسط تعداد رخداد هر انتقال معنايي در نسخه عمومي سازی نظريه مرکزيت

فرکانس نسبی رخداد

انتقال معنايی

0.18
0.28
0.22
0.32

Continue
Retain
Smooth-shift
Rough-shift

همانطور که مشاهده می شود و مورد انتظار نیز بوده است در نسخه عمومی سازي شده نظريه مرکزيت
تعداد جفت قطعات معنايی بدون انتقال نسبت به ديگر حالت ها کاهش داشته و بقیه حالت ها داراي افزايش
در مقدار بوده اند .از سوي ديگر ترتیب مقادير در هر دو نسخه از نظريه مرکزيت با هم يکسان است و
همچنین ترتیب میزان اهمیت انتقال هاي معنايی در نسخه اصلی نظريه مرکزيت که در فصل  4بیان شد
داراي نسبت عکس با میزان تکرار اين انتقال ها می باشد .از اين رو می توان انتظار داشت که تابع حدس در
خصوص تعیین میزان اهمیت انتقال هاي معنايی بتواند به خوبی عمل نمايد .بر اين اساس مقادير اهمیت
انتقال هاي معنايی در ارائه گرديده است.
جدول - 11مقادير وزن محاسبه شده برای هر انتقال براساس میزان تکرار هر يک در عمومي سازی نظريه مرکزيت

وزن انتقال

انتقال

1.39
0.89
1.14
0.78

Continue
Retain
Smooth-shift
Rough-shift

مقادير اين جدول به اين صورت محاسبه شدند که حاصلضرب هر يک از مقادير وزن در فرکانس متناظر برابر
با  0.25باشد .حال به نظر می رسد براي ترکیب مناسب بین اين وزن ها و پارامتر 𝑡𝑐𝐺𝛼 الزم است يک
نگاشت براي مقادير آن نیز تعريف شود .اين پارامتر نگاشت با 𝑓𝑓𝑒𝑜𝑐_𝑡𝑐𝑔𝛼 نمايش داده می شود .از اين رو
می توان گفت پارامترهايی که بايد تخمین زده شوند عبارتند از 𝑓𝑓𝑒𝑜𝑐_𝑡𝑐𝑔𝛼 𝛼𝐺𝑐𝑡_𝑚𝑖𝑛 ،و 𝑥𝑎𝑚_𝑡𝑐𝐺𝛼 .براي
تخمین اين پارامترها آزمون هاي متعددي صورت گرفته که نتايج آن در قالب  8نمودار در شکل  18نشان
داده شده است.
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اين آزمون ها به خوبی نشان دهنده مقادير مناسب براي پارامترهاي ورودي هستند .مقادير انتخاب شده
براي 𝑡𝑐𝑔𝛼 در  Error! Reference source not found.نمايش داده شده اند.
جدول - 12مقادير مختلف برای وزن هر يک از انتقال های معنايي

وزن هر انتقال

انتقال

0.6
0.38
0.49
0.34

Continue
Retain
Smooth-shift
Rough-shift

همچنین مقادير به دست آمده براي 𝑓𝑓𝑒𝑜𝑐_𝑡𝑐𝑔𝛼 𝛼𝐺𝑐𝑡_𝑚𝑖𝑛 ،و 𝑥𝑎𝑚_𝑡𝑐𝐺𝛼 نیز به ترتیب  0.4 ،0.45و 1.2
می باشند .البته دقت آزمون ها بیش از تعداد نقاط رسم شده در نمودارها بوده و در اينجا جهت سهولت در
مشاهده نتايج تعداد کمتري از نتايج در نمودارها نمايش داده شده اند.
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شکل  - 11مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .0.2محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.
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شکل  - 12مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .0.3محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.
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شکل  - 13مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .0.4محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.
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شکل  - 14مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .0.45محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.
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شکل  - 15مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .0.2محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.
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شکل  - 16مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .0.8محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.
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شکل  - 17مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .1.0محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.

91

80

=1.2

70

0.7

60

0.8

50

0.9

40

1

30

1.1

20

1.2

10

1.3
1.5

0
0.8

0.6

0.4

0

0.2

شکل  – 18مقايسه مقادير مختلف برای پارامترهای ورودی برای 𝒇𝒇𝒆𝒐𝒄_𝒕𝒄𝒈𝜶 برابر با  .1.2محور عمودی نشان دهنده میزان دقت و محور افقي نشان
دهنده پارامتر 𝒏𝒊𝒎_𝒕𝒄𝑮𝜶 است که بازه  0.1تا  0.7برای آن در نظر گرفته شده است .البته مقادير بیش از  0.7دارای دقت پايین تری بوده اند که نمايش
داده نشده اند.

پس از اين گام ها همه شرايط محیا براي اجراي آزمون اصلی و مقايسه روش ارائه شده با روش هاي متداول
وزن دهی به لغات می باشد .نتیجه اين مقايسه ها در نمايش داده شده است.
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شکل  - 19مقايسه منحني  Precision/Recallبرای روش های وزن دهي مختلف در مجموعه داده آزمون  .MEDدر نمودارهای زيرين راهنمای نمودار
جهت صرفه جويي در فضا حذف شده است.
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شکل  - 20مقايسه منحني  Precision/Recallبرای روش های وزن دهي مختلف در مجموعه داده آزمون  .CRANدر نمودارهای زيرين راهنمای
نمودار جهت صرفه جويي در فضا حذف شده است.
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شکل  – 21مقايسه منحني  Precision/Recallبرای روش های وزن دهي مختلف در مجموعه داده آزمون  .CISIدر نمودارهای زيرين راهنمای نمودار
جهت صرفه جويي در فضا حذف شده است.

براساس نتايج ارائه شده روش پیشنهادي داراي متوسط دقت باالتري نسبت به روش هاي موجود است و
همین مسئله انگیزه کافی براي قبول پیچیدگی هاي محاسباتی را فراهم می آورد .البته میزان اين بهبود
کمتر از میزان مورد انتظار بوده است که از جمله داليل آن می توان به موارد زير اشاره نمود:
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 در مرحله تقويت يک قطعه معنايی مستقل از محتواي متن اين تقويت انجام شده است .به عبارت
ديگر تنها مبتنی بر دانش پیش زمینه و مستقل از محتواي کلی متن هر لغت داراي ارتباط معنايی
با لغات يک قطعه معنايی به آن اضافه شده اند .در حالیکه می توان با در نظر گرفتن بقیه متن
کلمات کمتري را به يک قطعه معنايی اضافه نمود و اين امر به خوبی قابل دستیابی می باشد اما به
عنوان يک کار آينده در نظر گرفته شده است.
 همچنین يکی ديگر از داليل اين بهبود کم در مقادير را می توان تأثیر باالتر قطعات معنايی ابتدايی
نسبت به قطعات معنايی میانی و انتهايی در متن دانست .اين مسئله نیز می تواند از طريق در نظر
گرفتن قاب معنايی و يا ديگر روش هاي جلوگیري از يکجانبه نگري پوشش داده شود که در اينجا
جهت کارهاي آتی در نظر گرفته شده است.
در مجموع می توان اين طور نتیجه گرفت که استفاده از روش هايی که به معنا اهمیت داده و از توابع حدس
انسانی براي اين امر استفاده می کنند نه تنها داراي تأثیر مناسبی برروي نتايج می باشد بلکه می توانند
کارايی مناسبی را نیز به لحاظ پیچیدگی هاي محاسباتی داشته باشند.

.5.3

ارزيابي ترکیب دو روش ارائه شده

در آخرين آزمون هدف بر اين است تا ترکیب دو روش ارائه شده نیز برروي مسئله بازيابی اطالعات آزموده
شود .آنچه مسلم است با توجه به اينکه روش ارائه وزن دهی با استفاده از الگوريتم  LSIتوانسته است نتايج
بهتري نشان دهد و همچنین روش  COSINنیز توانسته است نتايج بهتري نسبت به  LSIاز خود نشان
دهد ،در نتیجه ترکیب دو روش ارائه شده و استفاده از آن در مسئله پاسخگويی به پرس و جو نیز می تواند
نتايج خوبی را نشان دهد .از اين رو ارائه نتايج نمی تواند نشان دهنده میزان کارايی ترکیب اين دو روش
گردد .به همین خاطر در اين بخش مسئله ديگري به عنوان مسئله آزمون انتخاب شده است تا قابلیت تعمیم
روش هاي ارائه شده نیز آزموده شود .مسئله مورد هدف در اين بخش مسئله خالصه سازي است.
مسئله خالصه سازي نه تنها يک مسئله بازيابی اطالعات است بلکه وابستگی بیشتري به ساختار زبان دارد.
همچنین کیفیت روش هاي ارائه شده تا کنون پايین است و کمی بهبود در نتايج به راحتی قابل شناسايی و
همچنین قابل تفسیر خواهد بود .به همین خاطر از جنبه هاي مختلف می توان اين مسئله را مسئله اي
مناسب براي آزمون دانست .براي انجام اين آزمون بايد در خصوص تعدادي از جزئیات توضیح داده شود که
در ادامه آمده است.
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 .5.3.1مجموعه داده استاندارد جهت انجام آزمون
در مسئله خالصه سازي مجموعه داده استاندارد مورد استفاده به صورت معمول مجموعه داده  DUCمی
باشد .نسخه اي از اين مجموعه داده که در دسترس بود  DUC2007می باشد.
 .5.3.2معیارهای اندازه گیری مورد استفاده در خالصه سازی
در مسئله خالصه سازي معیارهاي ويژه اي براي اندازه گیري میزان دقت و کارايی روش هاي ارائه شده
وجود دارند .اين مجموعه معیارها مبتنی بر مقايسه با روش هاي مرجع می باشند .به عبارت ديگر در مسئله
خالصه سازي فرض می شود که براي يک مجموعه از اسناد مورد آزمون خالصه هايی موجودند که اين
خالصه ها توسط افراد و يا سیستم هاي مرجع تولید شده اند .سپس براساس میزان مطابقت نتايج به دست
آمده از يک روش با نتايج ديگر روش هاي موجود مقايسه صورت می گیرد .يک دسته از اين معیارها را به
صورت کلی ROUGE71می نامند [ .]LIN04معیار تعیین میزان مطابقت حتی در معیار  ROUGEنیز
متنوع است و در بخش نمونه هايی از آن ها ذکر شده اند.
معیارهاي مورد انتخاب در اينجا براي انجام آزمون عبارتند از ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-SU4

و  ROUGE-SU9که براساس تجارب موجود می توانند بهترين مقايسه را انجام دهند [ .]LIN04عدد
موجود پس از  ROUGE-SUنشان دهنده حداکثر فاصله مجاز بین دو کلمه در معیار مورد نظر می باشد.
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شکل  - 22مقايسه نتايج روش های مختلف توسط معیارهای مختلف برروی آزمون خالصه صدکلمه ای در مجموعه داده DUC2007
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 .5.3.3نتايج مقايسه
بر همین اساس  DUC2007استفاده شده است و آزمون خالصه صد کلمه اي انجام شده است .مقايسه نیز
برروي معیارهاي ذکر شده در فوق انجام شده اند .نتايج اين مقايسه در شکل  22آمده است .در اينجا تنها
نتايج مربوط به سیستم پیشنهادي ،بهترين سیستم ،میانگین سیستم ها و بدترين سیستم ذکر شده اند.
همانطور که در نتايج مشاهده می شود اين روش توانسته است تا نزديک به بهترين سیستم عمل نمايد .البته
ذکر اين نکته ضروري است که سیستم هاي مورد استفاده در مجموعه داده آزمون  DUC2007به عنوان
سیستم هاي مرجع ،سیستم هاي صرفا تحقیقاتی نیستند بلکه سیستم هاي تجاري بوده و با ترکیبی از روش
هاي مختلف و بعضا استفاده از تکنیک هاي پیاده سازي و عملی تولید شده اند .از اين رو انتظار نمی رود
يک سیستم تحقیقاتی بتواند بهتر از همه اين سیستم ها عمل نمايد و مقايسه با متوسط روش هاي موجود
در اين مجموعه داده آزمون صورت می گیرد.
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 .6نتیجه گیری و کارهای آتي
در اين پايان نامه به دنبال ارائه راهکاري براي استخراج مفاهیم از متن به صورت خودکار مبتنی بر روش
هاي زبان شناختی بوديم .با توجه به تنوع مشکالت موجود در اين حوزه تقسیم بندي انجام شد و اين مسئله
در دو حوزه اصالح روش هاي تعیین مشابهت و ورود معنا در وزن دهی مورد بررسی قرار گرفت .در نهايت
نیز پس از ارائه روش هاي پیشنهادي ،هر دو روش آزموده شدند و همچنین در مسئله خالصه سازي متن به
عنوان يک مسئله پیچیده بازيابی اطالعات به صورت توأمان مورد آزمون قرار گرفتند.
مجموعه نتايج ارائه شده نشان از بهبود بسیار خوب در نتايج داشت .به نحوي که می توان گفت مجموعه هر
دو روش ارائه شده می تواند بهبود بسیار مناسبی در نتايج ايجاد نمايد .در ادامه سعی شده است به صورت
خاص به بررسی دقیق تر نتايج روش هاي ارائه شده و ارائه مسیر آينده اقدام گردد.

 .6.1نتیجه گیری
همانطور که گفته شد مسئله از دو ديدگاه تعیین مشابهت و همچنین وزن دهی به لغات مورد بررسی قرار
گرفت .عمده مشکالت روش هاي موجود را می توان در موارد زير خالصه نمود:
 عدم استفاده از اطالعات زبان شناختی در تعیین نقش و اهمیت لغات در سندها
 عدم توجه به ترتیب لغات در سند
 عدم مدل محاسباتی مناسب در روش هاي وزن دهی مبتنی بر دانش پیش زمینه
 عدم مدل مشخص جهت تعمیم روش هاي ارائه شده به مسائل بازيابی اطالعات خاص
 وابستگی روش هاي ارائه شده در تعیین شباهت به تابع توزيع داده ها
 زمان اجراي باالي روش هاي ارائه شده براي تعیین شباهت
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 پیچیدگی پیاده سازي باالي بعضی از روش هاي ارائه شده و عدم امکان پیاده سازي موازي و يا
توزيع شده مناسب از آن ها
مجموعه اين مشکالت می توانند تأثیر بسیار زيادي بر کیفیت نتايج ايجاد نمايند .تقريبا تمامی اين مشکالت
در اين پايان نامه مورد توجه قرار گرفتند و سعی شد تا راه حل مناسبی براي آن ها ارائه گردد .در بخش
وزن دهی به لغات سعی شد تا با استفاده از نظريه مرکزيت روش مناسبی در اين حوزه ارائه گردد .همچنین
در بخش تعیین شباهت نیز سعی شد تا با استفاده از مفهوم توابع ارتباط نسبت به رفع معضالت اين حوزه
اقدام شود .البته در استفاده از هر دوي اين روش ها مشکالت ديگري مشاهده شدند که در اين پايان نامه راه
حل هايی نیز براي فائق آمدن بر اين مشالت ارائه گرديد.
در خصوص نظريه مرکزيت دو مشکل عمده شامل محلی بودن بیش از اندازه روش ارائه شده و عدم مدل
محاسباتی مناسب براي روش مورد نظر وجود داشتند .از اين رو سعی شد تا با ارائه تعاريف جديد نسبت به
توسعه مفاهیم و همچنین اعمال تغییرات در نظريه مرکزيت و توسعه آن نسبت به رفع اين مشکالت اقدام
شود.
در حوزه تعیین شباهت نیز محاسبه توابع ارتباط مناسب و کارآمد داراي پیچیدگی محاسباتی زيادي بود که
سعی شد تا با استفاده از گسسته سازي نتايج نسبت به بهبود نتايج اقدام شود .همچنین در انتخاب تابع
مناسب مالحظات مختلفی بايد مد نظر قرار می گرفتند که سعی شد تا تمامی اين مالحظات بررسی شده و
داليل انتخاب توضیح داده شوند که از آن جمله می توان به اهمیت پوشش وابستگی هاي انتهايی در مسائل
بازيابی اطالعات اشاره نمود.
می توان اينگونه نتیجه گرفت که مجموعه عوامل اصلی در مسئله و همچنین عوامل تأثیرگذار و مهم در
روش هاي انتخاب شده در حل مسئله بسیار متنوع و هر يک داراي ساختار خاص خود و الزامات مخصوص
به خود بودند .اما در اين پايان نامه سعی شد تا اين گستردگی مسئله و شرايط تأثیرگذار تا حد زيادي
پوشش داده شوند و نتايج تجربی ذکر شده در پايان نامه نیز شاهدي بر موفقیت مهار مناسب شرايط مسئله
می باشند .در ادامه به توضیح در خصوص کارهاي آتی که می توانند مسیرهاي تحقیقاتی مناسبی باشند
پرداخته شده است.

 .6.2کارهای آتي
همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد مجموعه عوامل تأثیرگذار و شرايط مورد انتظار در اين مسئله
بسیار متنوع و محدود کننده بودند .از اين رو در نگاه اول راه هاي پیش رو بسیار زياد هستند اما محدوديت
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هايی که اين عوامل ايجاد می نمايند از سوي ديگر می توانند اين گزينه هاي پیش رو را تا حد زيادي
محدود نمايند.
علیرغم اين محدوديت ها در هر يک از دو حوزه تعیین شباهت موجوديت ها و همچنین تعیین میزان
اهمیت لغات در صفحه فعالیت هايی به شرح زير به عنوان کارهاي آتی قابل ذکر می باشند .در حوزه تعیین
شباهت ها کارهاي پیشنهادي آتی به شرح زير هستند:
 بررسی ويژگی هاي احتمالی داده ها در حوزه وب معنايی و ارائه يک تابع ارتباط مناسب در اين
حوزه می تواند يکی از کارهاي مناسب براي تحقیقات بعدي باشد .بسیاري بر اين باور هستند که
داده هاي وب داراي توزيع پواسون می باشند .بررسی اين موضوع و يافتن تابع ارتباطی که بتواند
نتايج بهتري را در اين حوزه ارائه نمايد موضوع مناسبی براي تحقیقات بعدي خواهد بود.
 پیاده سازي موازي مناسب از روش ارائه شده يکی ديگر از موضوعات مناسب براي تحقیقات بعدي
خواهد بود .همانطور که از الگوريتم ارائه شده بر می آيد اين الگوريتم داراي سادگی مناسبی می
باشد و از اين رو می توان پیاده سازي هاي موازي مناسبی براي آن ارائه نمود.
همچنین در حوزه روش ارائه شده در خصوص وزن دهی لغات نیز می توان موارد زير را به عنوان پیشنهادات
کارهاي آتی ذکر نمود:
 استفاده از شرايط متن در تعیین میزان ارتباط لغات دانش پیش زمینه با هر لغت يکی از کارهاي
پیشنهادي می باشد .به عبارت ديگر در روش پیشنهادي تنها ارتباط معنايی بر اساس دانش پیش
زمینه مورد استناد قرار گرفت .در حالیکه متن در میزان اين ارتباط ها تأثیرگذار است و بايد مورد
توجه قرار گیرد.
 بررسی ترکیب هاي غیرخطی بین بردارهاي زمینه و بردار جمله يکی ديگر از پیشنهادات براي
کارهاي آتی می باشد .در روش پیشنهادي صرفا ترکیب هاي خطی مورد نظر بودند ،حال آنکه
بعضی ترکیب هاي غیر خطی نیز می توانند نقش مناسبی در اين حوزه ايفا نمايند.
 بررسی مجموعه هاي دانش پیش زمینه ديگر به غیر از  WordNetبرروي نتايج و همچنین استفاده
از روش در مسائل داراي ساختارهاي نا منظم و غیرمتداول متن يکی ديگر از حوزه هاي کاري قابل
پیشنهاد براي روش ارائه شده وزن دهی می باشد.
 تعريف پنجره معنايی به جاي در نظر گرفتن کل متن نیز يکی ديگر از پیشنهادات براي توسعه
روش پیشنهادي می باشد .در حال حاضر کل متن مورد توجه قرار می گیرد و اين باعث می شود تا
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معناي برداشت شده از متن وابستگی بیشتري به جمالت ابتدايی داشته باشد .استفاده از يک پنجره
معنايی می تواند اين وابستگی را کاهش دهد که البته بايد تأثیر آن بررسی و آزموده شود.
مجموعه اين پیشنهادات نکاتی هستند که می توانند در توسعه روش پیشنهادي به کار گرفته شوند.
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 .8ضمائم
در اين بخش سعی شده است تا نسبت به ارائه مواردي که به عنوان پیش زمینه دانشی مطالعه پايان نامه
مورد نیاز هستند پرداخته شود .عمده اين مطالب نقش مهمی در تعیین اهمیت و درک دقیق از روش هاي
ارائه شده دارند .به همین علت در اين بخش به توضیح کامل در خصوص هر يک از مفاهیم پرداخته شده و
در طول پايان نامه نیز در هر قسمت فراخور موقعیت اشاره کوچکی به هر يک از اين مطالب نیز شده است.

 .8.1نمونه هايي از معیارهای شباهت
در جداول زير نمونه هايی از معیارهاي شباهت آورده شده اند .هدف در اينجا نمايش شباهت اين معیارها با
هم می باشد.
جدول  - 13چند نمونه از معیارهای خانواده Lp

فرمول معیار

نام معیار

𝑑

فاصله اقلیدسی 𝐿2

2

𝑑 = √∑ |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |2
𝑖=1
𝑑

فاصله قطعه شهر 𝐿1

| 𝑖𝑄 𝑑 = ∑ |𝑃𝑖 −
𝑖=1

مینکوسکی
فاصله
𝑝𝐿 []TOU74

𝑑

72

𝑝|

𝑝

𝑖𝑄 𝑑 = √∑ |𝑃𝑖 −
𝑖=1

2
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Minkowski

7

𝑑 = max |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑖

𝐿∞

73

فاصله چبیشف
]TAX04[

L1  چند نمونه از معیارهای خانواده- 14 جدول

فرمول معیار

نام معیار

∑𝑑𝑖=1 |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
∑𝑑𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )

Sørensen
]SOR48[

1
𝑑 = ∑ |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑑

]GOW71[ Gower

∑𝑑𝑖=1 |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑑= 𝑑
∑𝑖=1 max(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
∑𝑑𝑖=1 |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑑= 𝑑
∑𝑖=1 min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )

]MON04[ Soergel

𝑑=

𝑑

𝑖=1

Kulczynski
]DEZ06[

𝑑

Canberra
]GOR99[

|𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑑=∑
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
𝑖=1

𝑑

Lorentzian
]DEZ06[

𝑑 = ∑ ln(1 + |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |)
𝑖=1

 چند نمونه از معیارهای خانواده اشتراک- 15 جدول

فرمول معیار

𝑑

نام معیار

𝑠 = ∑ min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑖=1

𝑑=

1
∑ |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
2
𝑑

𝑖=1

|𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑑=∑
max(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑠=

7
7
7

Chebyshev
Intersection
Wave Hedges

]DUD0174
[ اشتراک

𝑑

𝑖=1
∑𝑑𝑖=1 min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
2
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖

75

شکن

موج
]HED76[
Czekanowski
]GOR99[

3
4
5
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∑𝑑𝑖=1 |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
∑𝑑𝑖=1 min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑠=
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
∑𝑑𝑖=1 max(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑑=
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
1 ∑𝑑𝑖=1 min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑠= =
∑𝑑𝑖=1 |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |
𝑑
∑𝑑𝑖=1 min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑠= 𝑑
∑𝑖=1 max(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑑
∑𝑖=1(max(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 ) − min(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 ))
𝑑=
∑𝑑𝑖=1 max(𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 )
𝑑=

]DEZ06[ Motyka
Kulczynski
]DEZ06[

]DEZ06[ Ruzicka
Tanimoto
]DUD01[

 چند نمونه از معیارهای خانواده ضرب داخلي- 16 جدول

فرمول معیار

نام معیار

𝑑
76

𝑠 = ∑ 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖
𝑖=1
𝑑

𝑠 = 2∑
𝑖=1

𝑠=

𝑃𝑖 . 𝑄𝑖
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖

=

∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 2 + ∑𝑑𝑖=1 𝑄𝑖 2 − ∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖

𝑠
=
𝑑

میانگین هماهنگ

∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖
√∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 2 √∑𝑑𝑖=1 𝑄𝑖 2

𝑠

77

ضرب داخلی

فاصله کوسینوسی
KumarHassebrook
]VIJ90[

∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 2 + ∑𝑑𝑖=1 𝑄𝑖 2 − ∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖

]JAC01[ Jaccard

∑𝑑𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
= 𝑑
∑𝑖=1 𝑃𝑖 2 + ∑𝑑𝑖=1 𝑄𝑖 2 − ∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 . 𝑄𝑖

7
7

Inner Product
Harmonic Mean

6
7
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𝑖𝑄 2 ∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 .
∑𝑑𝑖=1 𝑃𝑖 2 + ∑𝑑𝑖=1 𝑄𝑖 2
∑𝑑𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑑 =𝑑
∑𝑖=1 𝑃𝑖 2 + ∑𝑑𝑖=1 𝑄𝑖 2
=𝑠

]CHA0678
تاس [

جدول  - 17چند نمونه از معیارهای خانواده مجذور وتر

فرمول معیار

نام معیار
]DEZ0679
وفاداري [

𝑑

𝑖𝑄 𝑠 = ∑ √𝑃𝑖 .
𝑖=1
𝑑

Bhattacharyya
[]BHA43

𝑖𝑄 𝑑 = ln ∑ √𝑃𝑖 .
𝑖=1
𝑑

Hellinger
[]DEZ06

𝑖𝑄 𝑑 = 2√1 − ∑ √𝑃𝑖 .
𝑖=1
𝑑

Matusita
[]MAT55

𝑖𝑄 𝑑 = √2 − 2 ∑ √𝑃𝑖 .
𝑖=1
𝑑

وتر

مجذور
[]GAV03

80

𝑑 = ∑(√𝑃𝑖 − √𝑄𝑖 )2
𝑖=1
𝑑

𝑠 = 2(∑ √𝑃𝑖 . 𝑄𝑖 ) − 1
𝑖=1

جدول  - 18چند نمونه از معیارهای خانواده مجذور 𝟐𝑳

فرمول معیار

نام معیار
مجذور اقلیدسی
𝒳2
[]PEA00

Pearson

𝑑

𝑑 = ∑(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑑

𝑖=1

(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
∑ = )𝑄 𝑑(𝑃,
𝑖𝑄
𝑖=1

8
9
0
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Dice
Fidelity
Squared-Chord

7
7
8

𝑑

(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑑(𝑃, 𝑄) = ∑
𝑃𝑖
𝑖=1

𝑑

(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑑=∑
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
𝑖=1
𝑑

Neyman

𝒳2
]NEY49[

𝒳2

مجذور
]GAV03[

(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑑 = 2∑
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖

𝒳 احتمالی متقارن2
]DEZ06[

(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑑 = 2∑
(𝑃𝑖 + 𝑄𝑖 )2

]COX01[ واگرايی

𝑖=1
𝑑

𝑖=1

𝑑

|𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 | 2
)
𝑑 = √∑ (
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖

]DEZ06[ Clark

𝑖=1

𝑑

𝒳 افزايشی متقارن2
]ZEZ06[

(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2 (𝑃𝑖 + 𝑄𝑖 )
𝑑=∑
𝑃𝑖 . 𝑄𝑖
𝑖=1

 چند نمونه از معیارهای خانواده بي نظمي شانون- 19 جدول

فرمول معیار

𝑑

𝑑 = ∑ 𝑃𝑖 ln
𝑑

𝑖=1

𝑃𝑖
𝑄𝑖

𝑑 = ∑(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 ) ln
𝑖=1
𝑑

𝑖=1
𝑑

𝑑=

𝑃𝑖
𝑄𝑖

2𝑃𝑖
2𝑄𝑖
)
+ 𝑄𝑖 ln
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖

]GAV03[ Topsøe

1
2𝑃𝑖
2𝑄𝑖
∑ (𝑃𝑖 ln
)
+ 𝑄𝑖 ln
2
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
𝑖=1
𝑑

]TAN01[ Jeffreys
]GAV03[ K واگرايی

𝑖=1

𝑑 = ∑ (𝑃𝑖 ln

Kullback-Leibler
]KUL51[

2𝑃𝑖
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖

𝑑 = ∑ 𝑃𝑖 ln
𝑑

نام معیار

𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖 ln 𝑄𝑖
𝑑 = ∑(
2
𝑖=1
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
𝑃𝑖 + 𝑄𝑖
))
−
ln (
2
2

Jensen-Shannon
]JIA91[
Jensen

فاصله
]TAN01[
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جدول  - 20چند نمونه از معیارهای ترکیبي

فرمول معیار

نام معیار

𝑖𝑄 𝑃𝑖 + 𝑄𝑖 𝑃𝑖 +
ln
2
𝑖𝑄 2√𝑃𝑖 .

]TAN95[ Taneja

2

Kumar-Johnson
[]KUM05

3

متوسط  𝐿1و ∞𝐿

2(𝑃𝑖 . 𝑄𝑖 )2

∑=𝑑

𝑑

𝑖=1

∑=𝑑
𝑖=1

)| 𝑖𝑄 (∑𝑑𝑖=1 |𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 |) + (max |𝑃𝑖 −
𝑖

[]KRA87

.8.2

) (𝑃𝑖 2 − 𝑄𝑖 2

𝑑

2

=𝑑

متغیرهای احتمالي

يکی از حوزه هاي مهم که در حوزه روش هاي استخراج مفاهیم مورد اشاره قرار گرفته اند انواع متغیرهاي
تصادفی هستند .در اينجا توضیح مختصري در خصوص هر يک از انواع متغیرهاي تصادفی مورد استفاده داده
شده است.
 .8.2.1متغیر تصادفي چند جمله ای

81

يکی از مهم ترين انواع متغیرهاي تصادفی ،متغیرهاي چند جمله اي هستند .يک متغیر تصادفی چند جمله
اي برروي يک بردار از رويدادها تعريف می شود .متغیر تصادفی چند جمله اي داراي يک پارامتر ورودي با
اندازه تعداد رويدادها است که تعیین می کند به ازاي هر يک از رويدادها متوسط احتمال موفقیت به چه
میزان می باشد .اين نوع از متغیرها در کاربردهاي بسیار زيادي قابل استفاده می باشند .به عنوان نمونه در
يک کاربرد خوشه بندي در اصل هر يک از رويدادها يک خوشه محسوب می شود و هر نمونه داده مشاهده
شده بايد در يکی از اين رويدادها جاي گیرد .همچنین در انواع کاربردهاي ديگري نیز می توان از اين
متغیرها استفاده نمود .مهم ترين نکته در اينجا امکان ايجاد يک مدل منطقی از مسئله مورد بررسی برروي
متغیرهاي تصادفی چندجمله اي می باشد.
تعريف رسمی تابع توزيع چگالی اين نوع از متغیرهاي تصادفی به صورت زير می باشد:

()26

) 𝑘𝑥 = 𝑘𝑋𝑑𝑛𝑎 … 𝑑𝑛𝑎 𝑓 (𝑥1 , … , 𝑥𝑘 ; 𝑛, 𝑝1 , … , 𝑝𝑘 ) = 𝑃(𝑋1 = 𝑥1
!𝑛
𝑘
𝑥
𝑥
𝑛 = 𝑖𝑥 𝑝1 1 … 𝑝𝑘 𝑘  𝑤ℎ𝑒𝑛 ∑𝑖=1
! 𝑘𝑥 … ! = {𝑥1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
0

در اين تعريف بايد مقادير 𝑖𝑥 غیر صفر باشند .که با توجه به شهود مطرح شده در فوق منطقی می باشد.
1
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Multinomial

8

 .8.2.2متغیر تصادفي Dirichlet

اين متغیر تصادفی حالتی توسعه يافته از متغیر تصادفی چندجمله اي می باشد .اين نوع متغیر تصادفی
داراي يک پارامتر ورودي مانند 𝛼 می باشد .اين متغیر تصادفی نیز مانند قبل برروي تعدادي رويداد عمل
می نمايد و براي يک بردار ورودي از مقادير مانند 𝑥 تعیین می نمايد که احتمال اين که هر يک از رويدادها
با احتمال 𝑖𝑥 رخ دهند به شرط اينکه هر يک از آن ها پیش از اين  𝛼𝑖 − 1بار مشاهده شده باشند به چه
میزان است .به عبارت ديگر با توجه به يک دانش پیش زمینه از رخداد رويدادهاي مورد نظر که با استفاده از
متغیر 𝛼 بیان می شود احتمال رخداد رويدادها بر اساس احتمال هاي مشخص شده توسط 𝑥 به چه میزان
است .اين شهود بیان شده به میزان زيادي در درک تعاريف بعدي و اهمیت اين تابع توزيع تأثیر دارد .به
همین خاطر بايد درک مناسبی از اين متغیر تصادفی ايجاد شود.
تعريف رسمی از تابع توزيع چگالی اين متغیر تصادفی در زير آمده است.
𝑘

1
𝛼 −1
 𝑖 𝑖𝑥 ∏
= ) 𝑘𝛼 𝑓 (𝑥1 , … , 𝑥𝑘−1 ; 𝛼1 , … ,
(
)
𝛼 𝛽
𝑖=1

()27

) 𝑖𝛼(∏𝑘𝑖=1 Γ
= )𝛼(𝛽𝑒𝑟𝑒𝑤ℎ

) 𝑖𝛼 Γ(∑𝑘𝑖=1
𝑡𝑧−1 −

𝑡𝑑 𝑒

𝑘−1

𝑖𝑥

∞

𝑡 ∫ = )𝑧(𝑎𝑛𝑑Γ
0

∑ 𝑎𝑛𝑑𝑥𝑘 = 1 −

𝑖=1

اين نوع از متغیرهاي تصادفی نیز داراي اهمیت زيادي در کاربردهايی مانند خوشه بندي می باشند .مهم
ترين ويژگی آن ها خاصیت پیش گويانه آن ها می باشد که پیش از اين تا حدودي توضیح داده شده است.
 .8.2.3توابع پیشین

82

در احتماالت يک تابع توزيع مانند 𝑃 را تابع پیشین تابع توزيع ديگري مانند  𝑃′می گويیم اگر بتواند میزان
عدم قطعیت در مورد مقادير متغیر تصادفی با توزيع  𝑃′را پیش از رخداد آن متغیر تصادفی تعیین نمايد .به
عبارت ديگر بايد بتواند تعیین کند دانش ما در خصوص متغیر تصادفی هدف تا چه میزان با واقعیت تطابق
خواهند داشت.

2
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 .8.2.4توابع پسین

83

در احتماالت يک تابع توزيع مانند 𝑃 را تابع پسین تابع توزيع ديگري مانند  𝑃′می گويیم اگر بتواند میزان
عدم قطعیت در مورد مقادير متغیر تصادفی با توزيع  𝑃′را پس از رخداد آن متغیر تصادفی تعیین نمايد .به
عبارت ديگر بايد بتواند تعیین کند دانش ما در خصوص متغیر تصادفی هدف تا چه میزان با واقعیت تطابق
داشته است .به عبارت ديگر پس از مشاهده مقادير واقعی بايد اين میزان عدم انطباق را بتوان با استفاده از
يک تابع توزيع که به آن تابع پسین می گويیم توصیف نمايیم.
 .8.2.5توابع پیشین مجتمع

84

چنانچه توابع توزيع پیشین و پسین يک تابع توزيع مانند  𝑃′داراي جنس يکسانی باشند آنگاه آن تابع توزيع
تابع پیشین مجتمع تابع توزيع  𝑃′محسوب خواهد شد .ويژگی مهم اين نوع توابع آن است که امکان ايجاد
فرآيند يادگیري براي آن ها وجود خواهد داشت .به عبارت ديگر پیش از رخداد متغیر تصادفی رفتار آن را
پیش بینی می نمايیم .سپس بعد از رخداد رفتار آن را مدل می نمايیم و در نهايت با توجه به يک جنس
بودن دو تابعی که رفتار را پیش و پس از رخداد توصیف نموده اند اقدام به اصالح پارامترهاي تابع پسین و
پیشین می نمايیم.
اين ويژگی به ايجاد يک سامانه يادگیرنده کمک خواهد نمود .حال با شناسايی توابع پیشین مجتمع براي
انواع توابع توزيع احتمالی می توان براي مسائل مختلف يک مدل يادگیري را ايجاد نمود .به عنوان نمونه تابع
توزيع پیشین مجتمع براي تابع توزيع چندجمله اي تابع توزيع  Dirichletاست .با توجه به آنچه در
خصوص تعريف اين دو تابع نیز بیان نموديم کامال مشخص است که تابع توزيع  Dirichletرفتار تابع توزيع
چندجمله اي را پیش بینی می نمايد .از سوي ديگر تابع توزيع چندجمله اي همان طور که توضیح داده شد
دقیقا توصیف کننده شرايط مسائلی مانند خوشه بندي می باشد.

.8.3

فضاهای باناخ

85

يک فضاي باناخ در رياضی يک فضاي برداري داراي تابع طول کامل86میباشد .به عبارت ديگر يک فضاي
باناخ ،فضايی است که مجهز به يک تابع طول باشد و نسبت به اين تابع طول کامل باشد .در شکل رسمیاين
تعريف به صورت زير خواهد بود.
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تعريف  :1يک دنباله مانند …  𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ,يک دنباله کوشی87گفته میشود اگر براي هر عدد حقیقی مثبت
مانند 𝜀 يک عدد مثبت صحیح مانند 𝑁 وجود داشته باشد که به ازاي تمام اعداد طبیعی مانند 𝑁 > 𝑛 𝑚,

داشته باشیم
𝜀 < | 𝑛𝑥 |𝑥𝑚 −

()28

تعريف  :2يک فضاي داراي طول88مانند 𝑉 يک فضاي باناخ گفته میشود اگر براي هر دنباله کوشی مانند
∞} 𝑛𝑣{ يک عضو مانند 𝑉 ∈ 𝑣 وجود داشته باشد که 𝑣 = 𝑛𝑣 . lim
𝑉 ⊂ 𝑛=1
∞→𝑛

مهمترين مزيت اين فضا جامعیت آن نسبت به انواع معمول در کاربردها میباشد .به عنوان مثال فضاي
برداري شامل اعداد حقیقی و تابع طول شناخته شده اقلیدسی نمونه اي از اين فضا محسوب میشوند.
همچنین فضاي هیلبرت89نیز نمونه اي از اين فضا محسوب میشود .فضاهاي هیلبرت بستر اصلی براي
معیارهاي شباهتی مانند فاصله کسینوسی محسوب میشوند که کاربرد فراوانی در داده کاوي دارند .از اين رو
اين فضا به عنوان بستر اصلی طراحی روشهاي پیشنهادي مورد استفاده قرار گرفته است.

.8.4

توابع هسته

يکی از مهم ترين ابزارها براي شناسايی روابط غیر خطی بین داده ها توابع هسته90می باشند .يکی از ايده
هاي اولیه در اين پايان نامه جهت بهبود دقت روش هاي استخراح مفاهیم استفاده از همین روش ها بوده
است .البته براي بیان دقیق نحوه کاربرد اين ابزار بايد توضیحات مختصري در خصوص تعاريف مرتبط داده
شود .اين تعاريف به صورت دقیق در [ ]HOF08و [ ]SHA04آورده شده اند که در اينجا به خالصه اي از
آن اشاره شده است.
يک تابع هسته برروي يک فضاي ورودي مانند 𝒳 تعريف می گردد .برروي چنین فضايی يک تابع هسته به
صورت  κ: 𝒳 × 𝒳 → ℝنمايش داده می شود و بايد يک نگاشت مثبت شبه قطعی بوده و ويژگی
) κ(x, y) = κ(y, xرا نیز دارا باشد .به عبارت ديگر يک نگاشت بايد داراي ويژگی به صورت زير باشد تا به
عنوان نگاشت مثبت شبه قطعی شناخته شود:
𝑛

()29

𝑛
𝑛

𝑓𝑜𝑟𝑎𝑛𝑦𝑛 ∈ 𝑁, {𝑐𝑖 }𝑛𝑖=1 ∈ ℝ𝑛 𝑎𝑛𝑑{𝑥𝑖 }𝑛𝑖=1 ∈ 𝒳 : ∑ ∑ 𝑐𝑖 𝑐𝑗 κ(x𝑖 , x𝑗 ) ≥ 0
𝑖=1 𝑗=1

7
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همچنین براساس قضیه مرسر91داريم κ: 𝒳 × 𝒳 → ℝ ،يک تابع هسته است اگر و تنها اگر يک فضاي
ويژگی مانند  ℱوجود داشته باشد که توسط يک تابع ضرب داخلی مانند 〉  〈. , .تجهیز شده باشد و نگاشتی
مانند  𝜙: 𝒳 → ℱوجود داشته باشد که به ازاي همه 𝒳 ∈ 𝑦  𝑥,داشته باشیم:
()30
〉)𝑦(𝜙 κ(x, y) = 〈𝜙(𝑥),
در اصل همین ويژگی دوم که از قضیه مرسر نتیجه می شود محور اصلی ويژگی هاي توابع هسته براي حل
مسائل غیرخطی می باشد .به فضاي ويژگی  ℱاصطالحا يک فضاي قابل تکثیر هسته هیلبرت92گفته می
شود .چنین فضايی امکان انجام محاسبات غیرخطی در فضاي 𝒳 با استفاده از الگوريتم هاي خطی شناخته
شده در فضاي  ℱرا فراهم می آورد .به عبارت ديگر براي تبديل محاسبات غیرخطی به محاسبات خطی،
داده ها از فضايی مانند 𝒳 به فضايی با ابعاد باالتر مانند  ℱنگاشت می شوند .در فضاي مقصد با استفاده از
خواصی مانند تنک93بودن داده ها پیچیدگی محاسبات کاهش می يابد .اصطالحا به چنین روشی فن
هسته94گفته می شود .يکی از نمونه هاي پرکاربرد توابع هسته تابع هسته گاوسی است که برروي فضايی که
مجهز به سنجه اي مانند )𝑦  𝑑(𝑥,باشد تعريف شده و برابر است با:
()31
) κ(x, y) = exp(−𝛼𝑑(𝑥, 𝑦)2
البته پرداختن به توابع هسته احتیاج به فرصت بیشتري دارد اما در اينجا تنها براي پوشش تعاريف اولیه و
ارجاعات بعدي در پايان نامه به همین میزان اکتفا گرديده است.

.8.5

توابع ارتباط

به زبان ساده میتوان توابع ارتباط را توابعی دانست که توابع توزيع حاشیه اي95چندين متغیر تصادفی را به
يکديگر متصل مینمايد .اما اين تعريف نمیتواند به درستی مشخصههاي توابع ارتباط را نمايان سازد .در
نگاهی دقیقتر میتوان گفت به ازاي هر دو متغیر تصادفی مانند 𝑋 و 𝑌 که داراي توابع توزيع مانند )𝑥(𝐹 و
)𝑦(𝐺 و همچنین تابع توزيع دو جمله اي )𝑦  𝐻(𝑥,میباشند ،میتوان نگاشتی را از فضاي دو بعدي
] [0,1] × [0,1به ] [0,1متصور شد که نگاشت بین توابع توزيع حاشیه اي اين دو متغیر و تابع توزيع دو
جمله اي آنها میباشد .میتوان نشان داد که اين نگاشت يک تابع است که به چنین توابعی تابع ارتباط
میگويیم.
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براي تعريف رسمی از توابع ارتباط بايد تعدادي تعريف و نماد را ابتدا تعريف نمايیم .اين تعاريف همگی از
[ ]NEL98برداشت شدهاند .فرض کنید خط اعداد حقیقی شامل )∞  (−∞,را با  ℝنمايش میدهیم.
2

 ℝنمايش داده میشود .همچنین ̅
همچنین خط اعداد حقیقی توسعه يافته شامل ]∞  [−∞,با ̅
 ℝعبارت
2

 .ℝيک مستطیل در ̅
̅ ×ℝ
است از صفحه توسعه يافته اعداد حقیقی و برابر است با ̅
 ℝعبارت است از ضرب

کارتزين دو بازه بسته مانند ]  .𝐵 = [𝑥1 , 𝑥2 ] × [𝑦1 , 𝑦2مربع واحد نیز با  𝕀2نشان داده میشود و عبارت
2

است از ] .[0,1] × [0,1يک تابع دو متغیره حقیقی مانند 𝐻 ،تابعی است که دامنه آن ̅
 𝐷𝑜𝑚𝐻 ⊆ ℝو

برد آن  𝑅𝑎𝑛𝐻 ⊆ ℝباشد.
تعريف  :3فرض کنید 𝑆1و  𝑆2دو مجموعه غیرتهی برروي ̅
 ℝباشند و هچنین 𝐻 تابعی دومتغیره حقیقی

است که دامنه آن  𝐷𝑜𝑚𝐻 = 𝑆1 × 𝑆2است .همچنین يک مستطیل مانند ]  𝐵 = [𝑥1 , 𝑥2 ] × [𝑦1 , 𝑦2را
در نظر بگیريد که تمام رئوس آن در دامنه 𝐻 قرار دارند .در اين صورت حجم 𝐵 براساس تابع 𝐻 عبارت
است از:
()32

) 𝑉𝐻 (𝐵) = 𝐻 (𝑥2 , 𝑦2 ) − 𝐻 (𝑥2 , 𝑦1 ) − 𝐻 (𝑥1 , 𝑦2 ) + 𝐻 (𝑥1 , 𝑦1

تعريف  :4يک تابع دو متغیره حقیقی مانند 𝐻 -2صعودي گفته میشود اگر به ازاي تمام مستطیلهايی
مانند 𝐵 که در دامنه 𝐻 قرار میگیرند داشته باشیم .𝑉𝐻 (𝐵) > 0
تعريف  :5اگر تابع دو متغیره حقیقی مانند 𝐻 برروي  𝑆1 × 𝑆2تعريف شده باشد و 𝑎 کوچک ترين عضو
 𝑆1و 𝑏 کوچک ترين عضو  𝑆2باشد آنگاه 𝐻 را يک تابع مستقر96میگويیم اگر به ازاي هر 𝑦  𝑥,داشته
باشیم:
)𝑏 𝐻 (𝑎, 𝑦) = 0 = 𝐻(𝑥,

()33

تعريف  :6يک تابع زير ارتباط دو بعدي97تابعی است مانند ́𝐶 با خواص زير
 دامنه ́𝐶 برابر است با  𝑆1 × 𝑆2که مجموعههاي  𝑆1 , 𝑆2زير مجموعه 𝕀 هستند.
 𝐶́ تابعی مستقر و -2صعودي است.
 براي هر 𝑢 در  𝑆1و 𝑣 در  𝑆2داريم:
()34

𝑣 = ) 𝑣 𝐶́ (𝑢, 1) = 𝑢, 𝐶́ (1,

تعريف  :7يک تابع ارتباط دو بعدي ،يک تابع زير ارتباط دوبعدي است که دامنه آن  𝕀2باشد.

6
7

125

Grounded
2-dimensional Sub-Copula

9
9

در اينجا تنها قضیه اساسی توابع ارتباط را به علت اهمیت فراوان آن بیان مینمايیم.
قضیه ( :1قضیه اسکاالر)98فرض کنید 𝐻 يک تابع توزيع دو جمله اي با توابع توزيع حاشیه اي 𝐹 و 𝐺

باشد .آنگاه حتما يک تابع ارتباط مانند 𝐶 وجود دارد که به ازاي هر 𝑦  𝑥,داشته باشیم:
))𝑦( 𝐺 𝐻 (𝑥, 𝑦) = 𝐶(𝐹 (𝑥),

()35
می توان گفت که تا اينجا تعريف دقیقی از توابع ارتباط ارائه گرديد .اما آنچه بسیار اهمیت دارد خواص اين

توابع میباشد .مهم ترين خاصیت توابع ارتباط عدم وابستگی آنها به نوع توزيع توابع حاشیه اي میباشد
[ .]NEL98اين خاصیت باعث میشود تا توابع ارتباط ابزارهاي بسیار مناسبی جهت استفاده در محیطهاي
ناهمگن مانند وب باشند.
يکی ديگر از خواص مهم توابع ارتباط اين است که وابستگیها را در رخداد و عدم رخداد متغیرهاي تصادفی
شناسايی مینمايند .به عبارت ديگر اگر دو متغیر تصادفی داراي رخدادهاي مشابه باشند به عنوان دو متغیر
وابسته شناسايی میشوند .از سوي ديگر حتی عدم رخدادهاي مشابه نیز میتواند نشان دهنده تشابه دو
متغیر باشد .در حالی که روشهاي معمول تعیین مشابهت در داده کاوي نمی توانند چنین امکانی را در
اختیار قرار دهند .اين رفتار را میتوان در شکل  23که نمودار تابع ارتباط گاوسی میباشد مشاهده نمود.

شکل  - 23نمونه ای از تابع ارتباط گاوسي

همانطور که در شکل  23نمايان است تابع ارتباط گاوسی به ازاي مقادير نزديک به يک و صفر مقادير بزرگی
را اختیار میکند.

8
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Sklar’s Theorem

9

همانطور که گفته شد توابع ارتباط تابع توزيع دوجمله اي دو متغیر تصادفی داده شده را محاسبه مینمايند.
اما کاربرد اين تابع در تعیین میزان وابستگی و يا همبستگی دو متغیر به چه صورت است .براساس توابع
ارتباط میتوان همبستگی دو متغیر تصادفی را به راحتی با استفاده از يکی از دو فرمول زير محاسبه نمود:
1

1

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∫ ∫ 𝐶(𝑢1 , 𝑢2 )𝑑𝐶(𝑢1 , 𝑢2 ) − 1
0 0
1 1

()36

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∫ ∫ {𝐶(𝑢1 , 𝑢2 ) − 𝑢1 𝑢2 }𝑑𝑢1 𝑑𝑢2
0

0

شهود فرمول دوم کامال مشخص میباشد .همانطور که میدانید براي دو متغیر مستقل تابع توزيع دو جمله
اي همان ضرب توابع توزيع حاشیه اي آنها میباشد .از اين رو فاصله بین تابع ارتباط با تابع توزيع دوجمله
اي ضرب میتواند نشان دهنده میزان وابستگی و يا استقالل دو متغیر نسبت به هم باشد.
عالوه بر آن نکته مهم بعدي نحوه به دست آوردن يک تابع ارتباط میباشد .به صورت کلی راهکارهاي زير
براي به دست آوردن يک تابع ارتباط وجود دارند.
استفاده از توابع ارتباط عمومي :تعدادي از توابع ارتباط تا کنون در کاربردهاي مختلف طراحی شدهاند و
به علت عمومیت و همچنین کارايی مناسب مورد توجه کاربردهاي مختلف واقع شدهاند .اولین و ساده ترين
راهکار براي به دست آوردن يک تابع ارتباط استفاده از همین توابع عمومی میباشد .در جدول  1نمونههايی
از اين توابع ارتباط مشاهده میشود.
جدول - 21نمونه هايي از توابع ارتباط متداول

مقدار
ورودي

پارامتر فرمول تابع

𝜌𝜃 = 3

نام تابع

)) 𝑢1 𝑢2 (1 + 𝜃(1 − 𝑢1 )(1 − 𝑢2
) Φ−1 (𝑢2

1
6
𝜃
) (arcsin
𝜋
2

=𝜌

6
𝜃
) (arcsin
𝜋
2

=𝜌

1

2𝜋(1 − 𝜃 2 )2

∫

) Φ−1 (𝑢1

∞−

) −(𝑠 2 −2𝜃𝑠𝑡+𝑡 2

𝑡𝑑𝑠𝑑

}

) 2(1−𝜃 2

FGM

∫
Gaussian

∞−
{

𝑒×

−1
𝜃𝑡
) 𝑢(
2 2

−1
𝜃𝑡
) 𝑢(
1 1

1
2𝜋(1
−
𝜃22 )1/2
∞−
∞−
𝜃(−
1 +2)/2
𝑠 2 − 2𝜃2 𝑠𝑡 + 𝑡 2
× {1 +
}
𝑡𝑑𝑠𝑑
) 𝑣(1 − 𝜃22
∫

∫

Student’s tCopula

هر يک از اين توابع ارتباط داراي يک پارامتر ورودي میباشند که در اصل پارامتري براي همخوانی بیشتر
تابع با دادهها میباشد و براساس پارامترهاي همبستگی دادهها محاسبه میشوند .به عنوان مثال براي تابع
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 FGMمقدار پارامتر ورودي  3برابر ضريب همبستگی دادهها میباشد .از جمله ديگر توابع ارتباط عمومی
میتوان به  Ali-Mikhail-Haq ،Gumbel ،Frank ،Clytonو  ...اشاره نمود [.]NEL98
روش معکوس سازی :در اين روش فرض بر اين است که تابع توزيع دوجمله اي متغیرهاي تصادفی مورد
نظر موجود میباشد و از اين طريق قصد داريم تابع ارتباط را به دست آوريم .به همین منظور از گزاره زير
استفاده میکنیم:
)) 𝐹 (𝑦1 , 𝑦2 ) = 𝐶(𝐹1 (𝑦1 ), 𝐹2 (𝑦2 )) ⇒ 𝐶 (𝑢1 , 𝑢2 ) = 𝐹(𝐹1−1 (𝑦1 ), 𝐹2−1 (𝑦2

()37
با استفاده از اين گزاره که نتیجه مستقیم قضیه اسکاالر میباشد میتوان با استفاده از يک تابع توزيع دو
جمله اي داده شده تابع ارتباط مورد نظر را به دست آورد.
مثال  :1تابع توزيع دوجمله اي }] 𝜃 𝐹 (𝑦1 , 𝑦2 ) = exp{−[𝑒 −𝑦1 + 𝑒 −𝑦2 − (𝑒 −𝜃𝑦1 + 𝑒 −𝜃𝑦2 )−1/را
در نظر بگیريد .با توجه به اين تابع توزيع دوجمله اي براي توابع توزيع حاشیه اي خواهیم داشت:
()38

lim 𝐹 (𝑦1 , 𝑦2 ) = 𝐹1 (𝑦1 ) = exp(𝑒 −𝑦1 ) ≡ 𝑢1

∞→ 𝑦2

lim 𝐹 (𝑦1 , 𝑦2 ) = 𝐹2 (𝑦2 ) = exp(𝑒 −𝑦2 ) ≡ 𝑢2

∞→ 𝑦1

در نتیجه خواهیم داشت:
()39

)) 𝑦1 = − log(− log(𝑢1 )) , 𝑦2 = −log(− log(𝑢2

و با جايگزاري خواهیم داشت:
} 𝜃𝐶 (𝑢1 , 𝑢2 ) = 𝑢1 𝑢2 exp{[(− log 𝑢1 )−𝜃 + (− log 𝑢2 )−𝜃 ]−1/

()40
اين مثال به خوبی جزئیات اين روش را نمايش میدهد .البته میتوان به جاي توابع نمايی و لگاريتم از نماد
نیز استفاده نمود که اين تابع ارتباط را تبديل به يک تابع عمومیتر مینمايد.
روشهای جبری :در اين دسته از روشها کا با يک رابطه مفروض بین توابع توزيع حاشیه اي و با فرض
مستقل بودن اين توابع توزيع از هم شروع میشود .سپس با به دست آمدن روابط نهايی ارتباط بین اين
توابع حاشیه اي که پارامتر وابستگی به اين رابطه اضافه شده و تابع ارتباط حاصل میشود .به علت پیچیدگی
اين روش از ذکر مثال در اينجا خودداري مینمايیم .از جمله توابعی که از اين طريق به دست آمدهاند
میتوان به توابع  Plackettو  Ali-Mikhail-Haqاشاره نمود.
روش مجموع محدب :در اين روش دو رويکرد وجود دارد .رويکرد اول ايجاد يک تابع ارتباط جديد از

طريق جمع محدب بین توابع ارتباط کمینه ،بیشینه و حالت استقالل متغیرهاي تصادفی میباشد .در اين
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رويکرد مسئله مهم تعیین ضرايب دخیل در اين تجمیع میباشد .يک نمونه از اين رويکرد تابع ارتباط
 Frechetمیباشد که در زير آمده است:
𝑈𝐶 𝐶 𝐹 = 𝜋1 𝐶𝐿 + (1 − 𝜋1 − 𝜋2 )𝐶 ⊥ + 𝜋2

()41
رويکرد دوم مبتنی بر انتگرال گرفتن از خانواده اي از توابع ارتباط میباشد که داراي پارامتري مانند η

هستند و اين پارامتر نیز داراي تابع توزيع دلخواه )𝜂( 𝜃 Λمیباشد .بر اين اساس تابع ارتباط حاصل از رابطه
زير محاسبه میشود:
𝑢( 𝜂𝐶
)𝜂( 𝜃⃗ )𝑑 Λ

()42

𝑢( 𝜃𝐶
∫=)⃗

)𝜂(𝑅

خانواده  :Archimedeanاين خانواده از توابع ارتباط داراي شکل کلی زير میباشند:
)) 𝐶 (𝑢1 , 𝑢2 ; 𝜃) = 𝜑 −1 (𝜑(𝑢1 ), 𝜑(𝑢2

()43
و براي استفاده از اين خانواده بايد جايگزين مناسبی براي پارامترها يافت .بسیاري از توابع ارتباط را میتوان
عضوي از اين خانواده دانست.
استفاده از روشهای تخمین :يک دسته از روشها مبتنی بر تخمین توابع ارتباط میباشند .از جمله اين
روشها میتوان به چندجمله ايهاي  Bernsteinاشاره نمود [ .]KUL99اما محاسبه اين تخمینها داراي
پیچیدگی محاسباتی بااليی میباشد.
روشهاي ذکر شده در فوق مهم ترين روشهاي ايجاد توابع ارتباط میباشند .همانطور که مشهود است اين
روشها همگی مبتنی بر اطالع از توابع ارتباط موجود و يا خواص داده میباشند .در خصوص دادههاي داراي

ناهمگونی فراوان میتوان گفت که چنین اطالعاتی موجود نمی باشند ،از اين رو شايد يکی از بهترين راهها
براي شروع استفاده از توابع ارتباط عمومی باشد که در کاربردهاي فراوانی توانستهاند نتايج مناسبی را نشان
دهند.
 .8.5.1کاربردهای توابع ارتباط
توابع ارتباط داراي کاربردهاي فراوانی در حوزههايی که به محاسبه ارتباط بین متغیرهاي تصادفی مختلف
میپردازند میباشد .از اين جمله میتوان به موارد زير استفاده نمود:
 تخمین سرمايه گذاری :يکی از کاربردهاي اصلی توابع ارتباط در حوزه اقتصاد میباشد و يکی از
نمونههاي بارز آن محاسبات مربوط به تخمین سرمايه گذاري میباشد .در اين حوزه نیز تنوع
کاربردها از تعیین مديريت ريسک سرمايه گذاري تا تعیین میزان اعتبار افراد در دريافت اعتبار
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خريد میباشد .میزان استفاده از اين تکنیک تا حدي گسترش يافته است که عده اي يکی از داليل
بروز بحران مالی اين سالهاي کشورهاي توسعه يافته را استفاده از تابع ارتباط گاوسی در محاسبه
اعتبار افراد جهت اخذ وام و يا اعتبار خريد میدانند [.]LON01, ANG02
 مهندسي عمران :يکی از کاربردهاي توابع ارتباط محاسبات مربوط به بزرگراهها و همچنین قابلیت
اطمینان99سازهها میباشد [.]THO11
 پزشکي :در حوزه عصب شناسی کاربردهاي موفقی از توابع ارتباط رخ داده است [.]EBA13
 هواشناسي :در حوزه پیش بینی وضعیت هوا براساس تعیین وابستگی بین متغیرهاي مختلف
استفادههاي زيادي از توابع ارتباط صورت گرفته است [.]SCH08

.8.6

نظريه مرکزيت

اين نظريه به عنوان يک نظريه زبان شناختی که داراي قابلیت پیاده سازي محاسباتی را دارد ،در اين پايان
نامه مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه سعی شده است تا توضیحی مختصر در خصوص اين نظريه بیان
گردد.
 .8.6.1شهود اصلي نظريه مرکزيت
تئوري مرکزيت [ ]GRO95 ،GRO83 ،JOS81و [ ]WAL98يک کامپوننت از تئوري کلی تمرکز و
انسجام گفتاري [ ]GRO86است [ ]SID79 ،GRO77و [ ]GRO86که حول انسجام و برجستگی محلی
مطرح میشود .انسجام و برجستگی در يک سگمنت از گفتار مورد نظر میباشد .همانطور که در ادامه نیز
خواهیم ديد ،تمامی تحقیقات انجام شده بر روي نظريهي مرکزيت تاکنون ،در مورد انسجام و برجستگی
محلی ،تأکید فراوانی دارند .اين بدان معنی نیست که احتماالً اين نظريه توانايی خاصی در تشخیص انسجام
و برجستگی در سطح مجموعه اي از اسناد مرتبط با هم و به صورت سراسري ندارد .بلکه به لحاظ بحثهاي
تئوريک ،اين نظريه ادعايی در رابطه با تشخیص انسجام سراسري در سطح چندين و يا يک سند ندارد .اين
تئوري تنها در مورد ارتباط معنايی میان جمالت متوالی ادعاهاي قوي ارائه میدهد و مثالً در مورد ارتباط
معنايی میان جملهي دوم و بیستم متن ادعايی ندارد.
از آنجايی که بسیاري از تالشها بر روي نظريهي مرکزيت حول مباحث تئوريک آن بوده و کاربردهاي تجربی
آن کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است ،میتوان ادعا نمود که بسیاري از توانايیها بالقوهي اين نظريه مورد

9
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غفلت قرار گرفته است .به عنوان مثال تاکنون هیچ کار مبتنی بر يادگیري پیرامون توانايی يا عدم توانايی اين
نظريه در تشخیص انسجام و برجستگی سراسري صورت نگرفته است.
يک ويژگی اساسی مرکزيت ،اين است که ،اين تئوري شباهت بیشتري به يک تئوري زبانی دارد تا يک
تئوري محاسباتی .بر اين اساس اولین هدف اين نظريه اين است که ،ادعاهاي زبانی صحیحی ،در مورد اينکه
کدام قسمت گفتار از لحاظ پردازش سادهتر میباشد ،ارائه دهد.
در نتیجه يک تئوري بسیار متفاوت با آنچه به طور معمول در زبان شناسی محاسباتی وجود دارد به دست
میآيد .نکتهي نگران کنندهي خاص در بسیاري از تئوريهاي زبان شناسی محاسباتی اين حقیقت است که،
مقاالت مرکزيت مانند [ ]GRO95هیچ الگوريتمی براي محاسبهي مفاهیمی مانند جمله و جملهي قبلی و
رتبه بندي و شناسايی که نقش مهمی در اين تئوري بازي میکنند را ارائه نکردهاند .محققینی که بر روي
مرکزيت کار میکنند ،میگويند تا زمانی که اين مفاهیم نقش مرکزي در تئوريهاي انسجام و مرکزيت بازي
میکنند ،بهتر است که ويژگیهاي مشخص آنها براي تحقیقات متوالی دست نخورده باقی بماند .در واقع
تعدادي از اين مفاهیم مانند رتبه بندي با يک روش متفاوت براي هر زبان تعريف میشوند [ .]WAL94به
عبارت ديگر اين مفاهیم بايد به عنوان مفاهیم مرکزيت ديده شوند .اين ويژگی تئوري الهام بخش يک تالش
تحقیقاتی قابل توجه براي خصوصی سازي پارامترهاي مرکزيت براي زبانهاي مختلف است [،KAM98
 ]STR99 ،DIE98 ،WAL94و [ .]TUR98نسخههاي رقابتی تئوري مرکزيت و ادعاهاي مطرح در آن
معموالً به وسیلهي مؤلفین مشابهی ارائه شده است ،مثالً تعاريف مختلف براي  CBدر [،GRO83
 ]GRO95و [ ]GOR93قابل مشاهده میباشد .در نتیجه محققی که میخواهد ،تا يک پیش بینی در مورد
مرکزيت را تست کند ،يا از مرکزيت براي کاربردهاي تمرينی استفاده کند ،با تعداد زيادي از نمونههاي
ممکن اين تئوري روبرو خواهد بود .اين وضعیت براي يک تئوري زبانی غیر معمول نیست  -به عنوان مثال،
وضعیتی که در نحو و صرف با آن مواجه میشويم ،زمانی که تعداد زيادي تعاريف متفاوت براي مفهوم مشابه
دستور ارائه میشود  -اما باعث میشود که مرکزيت با تئوريهايی که در زبان شناسی محاسباتی با آن روبرو
میشويم ،نسبتاً متفاوت باشد.
اين کمبود جزئیات الگوريتمی نبايد منجر به اين نتیجه شود که مرکزيت فقط يک تالش براي تعیین يک
زمینهي تحقیقاتی است ،بدون اينکه ادعاي خاصی را ارائه کند .در يک تضاد اين تئوري ادعاهاي بسیار قوي
را ايجاد میکند که به زودي در مورد آن بحث میشود .اين به اين معنی است که ،دو نمونه متفاوت از فريم
ورک مرکزيت ممکن است ،با ادعاهاي مرکزي فريم ورک سازگار باشند ،در عین حال پیش بینیهاي
متفاوتی را ايجاد کنند ،درست مثل راههاي مختلف براي مشخص کردن دستور که ممکن است نتیجهي آن،
پیش بینیهاي متفاوت دربارهي نقض محدود سازي يا محدودهي محتمل متفاوت براي خواندن يک جمله
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میباشد [ ]MAY77 ،SZA97 ،REI83و [ .]MAY85اين آزادي در پر کردن خألها الهام بخش محققانی
است که ،خود را وقف تهیهي چنین تعاريفی ،براي زبانهاي خاص يا به طور عمومی کردهاند ،آنقدر که فريم
ورکهاي مفهومی که از روي مقاالت اخیر بر روي مرکزيت تولید شدهاند ،پايهي بسیاري از کارها بر روي
برجستگی محلی در زبان شناسی محاسباتی؛ حتی زبان شناسی در  10سال اخیر هستند .اما تا حدودي به
خاطر وجود تعداد زياد نمونههاي رقابتی ،تعدادي از محققین ترديد شديدي در مورد وضعیت تجربی اين
تئوري دارند :در مورد اينکه کدام ادعاها میتوانند توسط مالکهاي تجربی پشتیبانی شوند ،و اينکه محققین
چگونه میتوانند پارامترهاي ويژه را تحت تأثیر قرار دهند .براي اينکه اين مقايسه با معنی باشد بايد از
مجموعه دادههاي مشابهی استفاده کرد.
 .8.6.2نظريه مرکزيت و پارامترهای آن
در اين گردآوري فرصت آن نیست که به تئوري مرکزيت با تمام جزئیات آن پرداخته شود .در اين جا کلیات
اين تئوري به تفصیل مورد اشاره قرار میگیرد .براي جزئیات بیشتر میتوان به ] [GRO95و ][WAL98

مراجعه کرد.
 .8.6.3تمرکز محلي ،مرکز رو به جلو و جملهها
يک فرض بنیادي که تحت لواي مرکزيت وجود دارد ،اين است که پردازش يک گفتار دربرگیرندهي
بروزرسانیهاي متوالی وضعیتهاي محلی است ،که به آن تمرکز محلی گويند .تمرکز محلی شامل مجموعه
اي به نام  CFمیباشد که متناظر با کانون پتانسیل گفتار در ] [SID79است و میتواند به صورت
موجوديتهاي گفتار ديده شود ] [HEI82] ،[WEB78] ،[KAR76و ] .[KAM93تمرکز محلی همچنین
شامل اطالعاتی دربارهي برجستگیهاي مرتبط يا رتبه بندي موجوديتهاي  CFاست .اين تمرکز محلی بعد
از هر جمله بروز میشود :در اين بروزرسانی  CFفعلی با  CFجديد و تغییرات  CFجايگزين
100
.مجموعهي  CFکه در تمرکز محلی با جملهي  𝑈iدر سگمنت گفتار  DSتعريف میشود به
میشود

صورت ) CF(𝑈i , DSديده میشود ،که به طور کلی با مخفف )  CF(𝑈iنمايش داده میشود .ارتباط بین
102
.[BRE87103
معروف آنها فرموله میشود ]
 101وسیلهي يکی از شرايط
جملهها و  CFبه

 100اين فرضیه که پردازش گفتمان شامل بروز رسانیهاي ادامه دار مدل گفتمان است به عنوان قلب تئوريهاي معروف به گفتمان معنايی پويا نیز قرار
دارد ] [KAM93] ،[KAR76و ].[HEI82
1
0
1
’‘Forward-Looking Center
1
0
2
’‘Constraints
 103ترتیب مربوط به نمايش قوانین و محدوديت هاي مربوط به مرکزيت در اين گردآوري با نمايش معمول آن ها در ديگر مقاالت مربوط به مرکزيت
تفاوت دارد .اين به اين خاطر است که در اين جا سعی شده تا م یان تعاريف و ادعاها با سه محدوديت ارائه شده توسط  Brennanو ديگران تمايز ايجاد
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محدوديت ( :)2هر عضو از لیست ) CF(U,DSبايد در  Uقابل فهم و درک باشد ( قابل شناسايی باشد ).
 .8.6.4رتبه بندی مرکز مسندی و مرکز رو به جلو
اکنون دو ادعاي مهم اين تئوري را خاطر نشان میکنیم :يک اين که لیست  CFرتبه بندي شده است و دوم
اين که به خاطر اين رتبه بندي بعضی از CFها به برجستگی ويژه اي دست میيابند .تابع رتبه بندي تنها
میتواند به صورت نسبی اعمال شود ،اما باالترين رتبه در  CFبايد توسط جمله قابل شناسايی باشد ( البته
اگر وجود داشته باشد ) و به اسم مرکز داراي ترجیح يا 104CPشناخته میشود .رتبه بندي همچنین در
ساخت يکی از CFها که به  CBمشهور است ،استفاده میشود CB .در حقیقت نزديک ترين مفهوم در
مرکزيت به انديشهي عرفی و کلی موجود در موضوع متن ]،[SAN81] ،[CHA76] ،[SGA67
] [VAL90] ،[REI85] ،[GIV83] ،[AND83و ] [GUN93میباشد و نقش مرکزي و اصلی در کلیهي
ادعاهاي اين تئوري در مورد انسجام و برجستگی را بازي میکند .اگرچه در مقالهي اصلی مرکزيت
] CB [GRO83تنها در مورد کلمات شهودي توصیف شده است ،اما بسیاري از کارهاي زير مجموعه اي که
در فريم ورک مورد بحث در اين گردآوري انجام شده ،بر مبناي تعريف زير از  CBيک جمله و در رابطه با
رتبه بندي ] [GRO95کلمات قرار دارد:
محدوديت ( CB(𝑈i ) :)3جملهي  𝑈iاست که باال رتبه ترين عضو )  CF(𝑈i−1است که در  𝑈iقابل
شناسايی میباشد ].[BRE87
قابل ذکر است که بر طبق اين تعريف محاسبهي  CBصرفاً وابسته به رتبه بندي و بیان قبلی است ،که بر
اين اساس اين پارامترها را براي فريم ورک مطرح شده بسیار مهم میشوند.
 .8.6.5گذارها
اين فرضیه که میگويد گفتمانها در صورتی که در قالب چنین روشی به صورت عبارتهاي پی در پی بسته
بندي شوند ،بسیار منسجمتر از زمانی که ،عبارات با موجوديت گفتار منحصر بفرد شروع میشوند ،هستند
(مثال  4را نگاه کنید) ،در تئوري مرکزيت فرموله شده است .اين فرمول به عنوان يک اولويت براي روشهاي
معین بروزرسانی تمرکز محلی ارائه شده است .اين اولويت به منظور کالسه بندي عبارات بر طبق نوع
گذار(105بروز سانی) آنها فرموله میشود که از طريق تمرکز محلی استنتاج میشود .تعدادي از اين کالسه

شود .اين سه محدوديت وضعیت يکسانی ندارند :محدوديت دو میتواند به عنوان فیلتر حاکم بر متغیرهاي مشخص ديده شود ،محدوديت سه يک
تعريف است و محدوديت يک يک ادعاي تجربی میباشد.
1
0
4
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بنديهاي گذارها ارائه شده است [GRO95] .بر اساس اينکه آيا مرکز لیست پويش عقبگرد عبارت  Ui-1در
عبارت  Uiديده شده يا نه ،و اينکه آيا ) CB(uiباال رتبه ترين ) (cpموجوديت در  Uiاست يا نه ،بین  3نوع
از گذارها تفاوت قائل میشود.
ادامه مرکز ( CB(𝑈i ) = CB(𝑈i−1 ) :)CONو )  CB(𝑈iباال رتبه ترين عضو ) CF(CPاز عبارت 𝑈i

میباشد ( .به عنوان مثال ) ) CP(𝑈i ) = CB(𝑈i
حفظ مرکز ( CB(𝑈i ) = CB(𝑈i−1 ) :)RETاما ) .CP(𝑈i ) ≠ CB(𝑈i
شیفت مرکز (.CB(𝑈i ) ≠ CB(𝑈i−1 ) :)SHIFT
در ادامه چندين شماي متفاوت از کالسه بنديها مورد بررس قرار گرفته است .سپس در مورد اينکه چگونه
از اين کالسه بنديها براي فرموله کردن ادعاهاي اصلی تئوري مرکزيت  -قانون دو -استفاده میشود ،بحث
میکنیم.
 .8.6.6ادعاهای اصلي
طبق گفتهي ] [GRO95بنیادي ترين ادعا در تئوري مرکزيت به اين شرح است " :به میزانی که يک گفتار
به قیدهاي مرکزيت پايبند باشد ،انسجام آن افزايش میيابد و بار استنتاجی که به شنونده وارد میشود
کاهش میيابد" ] .[GRO95آنها  7عدد از اين قیدها را لیست کردهاند ،که  3تاي آن مستقیماً قابل ارزيابی
میباشند .اگرچه در اينجا به دنبال تحلیل تفاوت میان قید و قانون که در ] [BRE87آمده است نیستیم ،اما
میخواهیم از اسامی پیشنهادي ] [BRE87براي اين  3ادعا استفاده کنیم .که در حال حاضر با اين اسامی
شناخته شدهتر هستند:
قید يک ( :)Strongهمهي عبارات يک سگمنت به جز اولین آنها دقیقاً يک  CBدارند.
قانون يک ( :)GJW95اگر هر  CFاي به ضمیر وابسته است CB ،نیز به ضمیر وابسته خواهد بود.
قانون دو ( :)GJW 95يک توالی از ادامهها بر يک توالی از حفظها ارجحیت دارد و به همین ترتیب يک
توالی از حفظها بر يک توالی از شیفتها ارجح میباشد.
 .8.6.7انتقالهای معنايي نظريه مرکزيت
بر اساس پارامترهاي تعريف شده در بخش  ،3-4-2انتقالهاي تعريف شده در بخش  4-4-2و قوانین و
قیدهاي تعريف شده در  ،5-4-2انتقالهاي معنايی چهارگانه نظريه مرکزيت که بر اساس آنها ،جريان انتقال
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معنا در متن تشخیص داده میشوند ،تعريف میشوند .اين انتقالها در شکل  3-2مشاهده میشوند .طبق
ادعاي ] [STR99اين چهار انتقال ،مورد قبول قريب به اتفاق محققین در اين زمینه قرار دارد.
جدول - 22قوانین تعیین گذارهای معنايي بین جمالت

) 𝐶𝐵 (𝑈𝑛 ) = 𝐶𝐵 (𝑈𝑛−1 ) 𝐶𝐵 (𝑈𝑛 ) ≠ 𝐶𝐵 (𝑈𝑛−1
𝑓𝑒𝑑𝑛𝑢𝑠𝑖) or 𝐶𝐵 (𝑈𝑛−1
Continue
Smooth-Shift
Retain
Rough-Shift

.8.7

) 𝑛𝑈( 𝑃𝐶 = ) 𝑛𝑈( 𝐵𝐶
) 𝑛𝑈( 𝑃𝐶 ≠ ) 𝑛𝑈( 𝐵𝐶

قالب کاری استاندارد کاربردهای مرتبط با مفهوم

در [ ]CLA12يک قالب کاري استاندارد در حوزه الگوريتمها و روشهاي مرتبط با متن کاوي ارائه شده
است .اين قالب کاري با مطالعه عمومی روشهاي موجود و خواص ذاتی متن سعی کرده است تا حداکثر
عمومیت را داشته و در عین حال مشخصات مورد نیاز براي يک الگوريتم در حوزه متن کاوي را بیان نمايد.
به همین دلیل در اين پايان نامه سعی شده است تا از اين قالب کاري به عنوان معیاري براي درستیيابی
راهکارهاي ارائه شده استفاده گردد .در ادامه جزئیات اين قالب کاري و همچنین نمونههايی از کاربرد آن بیان
106
در [ ]CLA12ارائه گرديده است به شرح زير می باشد.
گرديدهاند .تعريفی که براي نظريه زمینه

تعريف ( 1نظريه زمینه)
يک نظريه زمینه يک پنجگانه است که به صورت ⟩𝜓  ⟨𝐴, 𝒜, 𝜉, 𝑉,نشان داده می شود و در آن:
 𝐴 مجموعه الفباي مورد استفاده می باشد .در اصل اين مجموعه الفبا ،مجموعه کلمات مورد استفاده
در کاربرد مورد نظر می باشد.
107
برروي اعداد حقیقی می باشد .يک جبر برروي يک میدان مانند اعداد حقیقی
 𝒜 يک جبر يکايی

در اصل عبارت است از يک فضاي برداري برروي میدان مورد نظر که برروي آن يک عملگر خطی
108
مانند 𝑏𝑎 ↦ )𝑏  (𝑎,تعريف شده است و داريم:
دوسويه

()44

𝑐𝑎𝛽 𝑎(𝛼𝑏 + 𝛽𝑐 ) = 𝛼𝑎𝑏 +
𝑐𝑏𝛽 (𝛼𝑎 + 𝛽𝑏)𝑐 = 𝛼𝑎𝑐 +

همچنین بايد عضوي به نام عضو يکايی که با  1نشان داده می شود داشته باشد که به ازاي آن
داريم:
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()45
يکی ديگر از ويژگی هاي مورد نیاز در اين جبر غیر جابجاپذير بودن عملیات تجمیع می باشد .در
حالت معمول براي تجمیع دو بردار از جمع معمول و يا ضرب داخلی استفاده می شود .اين عملگرها
جابجاپذير می باشند اما در حوزه معنا تجمیع داده ها جابجاپذير نیست .به اين معنا که چند کلمه
می توانند ترکیب هاي مختلفی داشته باشند و هر يک از اين ترکیب ها داراي معانی مختلفی می
باشند .حال آنکه در روش تجمیع معمول نتیجه همه اين عبارت ها يکسان است.
 𝜉 يک نگاشت از 𝐴 به 𝒜 می باشد .به عنوان مثال فرض کنید که مجموعه الفبا شامل کلمات
{ }cat, pet, eatمی باشد .همچنین فرض کنید  3سند  𝑑2 ،𝑑1و  𝑑3را در اختیار داريم .آنگاه به
حاصل نگاشت براي کلمه  catمی تواند به صورت زير باشد.
)𝜉 (𝑐𝑎𝑡 ) = (1,2,5

اين نگاشت می تواند تفسیرهاي مختلفی داشته باشد .به عنوان مثال می تواند نشان دهد که کلمه
 1 ،catبار در سند  2 ،𝑑1بار در سند  𝑑2و  5بار در سند  𝑑3استفاده شده است.
 𝑉 نیز يک فضاي  abstract Lebesgueمی باشد .يک فضاي  abstract Lebesgueدر اصل يک
109
است که برروي 𝑛𝑅 می باشد و مجهز به  p-normاست .علت استفاده از اين فضاي
فضاي باناخ

اضافه اين است که ممکن است فضاي مورد استفاده براي ارائه و تجمیع معنايی خواص الزم براي
استنتاج را نداشته باشد (ممکن است چنین خاصیتی در فضاي ارائه وجود داشته باشد و از اين رو
اين دو فضا يکی خواهند بود) .از اين رو خواص مورد نیاز براي استنتاج براي اين فضاي جديد
تعريف گرديده و يک نگاشت نیز بین اين دو فضا تعريف می گردد.
 𝜓 نیز يک نگاشت از 𝒜 به 𝑉 می باشد که پیش از اين شرح آن رفت.
با توجه به اين تعريف در صورت انطباق يک الگوريتم ارائه شده با نیازهاي آن ،می توان گفت که الگوريتم
ارائه شده داراي همخوانی با مجموعه روش هاي ديگر در اين حوزه دارد .براي درک بهتر از اين قالب کاري
به ارائه دو مثال پرداخته می شود .مثال اول در حوزه ارائه و مثال دوم در حوزه استنتاج می باشد.
110

مثال ( 1جبر تنسور)

اگر 𝑉 يک فضاي بردار باشد ،آنگاه فضاي )𝑉(𝑇 تعريف می گردد که در اصل يک جبر آزاد از جبر تنسور
تولید شده با 𝑉 استفاده از می باشد و داريم:
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… ⊕ ) 𝑉 ⊗ 𝑉 ⊗ 𝑉( ⊕ ) 𝑉 ⊗ 𝑉( ⊕ 𝑉 ⊕ 𝑇 (𝑉 ) = ℝ
به عبارت ديگر اين فضاي جديد عبارت است از مجموع تمام توان هاي تنسور فضاي 𝑉 .براي ترکیب دو
111
استفاده می گردد که نتیجه آن زيرمجموعه اي از فضاي تعرريف شده
بردار در اين فضا از ضرب خارجی

در فوق می باشد .با توجه به اينکه هر بردار را می توان به صورت ترکیبی از ضرب هاي خارجی و جمع بین
آن ها نوشت ،از اين رو می توان اين فضا را به عنوان جبر مورد نیاز محسوب نمود.
همچنین عملگر تجمیع همان ضرب خارجی تعريف می گردد و با توجه به خطی دوسويه بودن اين عملگر
فرض هاي ديگر مورد نیاز براي جبر مورد استفاده جهت ارائه را دارا می باشد .به عنوان يک مثال ساده
فضاي  𝑉 = ℝ3را در نظر بگیريد .آنگاه به ازاي ) 𝜉 (𝑐𝑎𝑡) = (1,2,5و ) 𝜉 (𝑒𝑎𝑡) = (2,0,3خواهیم
داشت.
)̂ = (1,2,5)⨂(2,0,3) = (1(2,0,3), 2(2,0,3), 5(2,0,3)) = (2,0,3,4,0,6,10,0,15
𝑡𝑎𝑒𝑡𝑎𝑐

نتیجه در اصل به جاي بیان در قالب يک ماتريس به صورت ارائه در فضاي  ℝ9بیان گرديده است .اين روش
ارائه می تواند به خوبی براي ترکیب بردارهاي مختلف و سپس تعريف فرآيندهاي مقايسه و استنتاج بردارها
با هم مورد استفاده قرار گیرد.
مثال ( 2تطابق )LDA
در اين مثال سعی می شود تا تطابق روشی مانند  LDAبا قالب کاري ارائه شده بررسی گردد .البته جزئیات
روش  LDAقبال در بخش  2.1.3توضیح داده شده است .در اينجا تنها به ارائه يک مدل که مطابق با قالب
کاري ارائه شده و  LDAباشد می پردازيم.
نظريه زمینه به صورت 〉̅𝑝  〈𝐴, 𝐵(𝑙∞ (𝐴∗ )), 𝜉, 𝑙∞ (𝐴∗ ),را در نظر بگیريد که در آن
 𝐴 همان مجموعه الفبا و يا همان مجموعه کلمات مورد استفاده در کاربرد می باشد.
112
برروي 𝑈 می باشد .يک عملگر محدود ،عملگري است
 𝐵(𝑈) مجموعه تمام عملگرهاي محدود
113
انجام دهد و نسبت بین مقیاس نقاط نگاشت شده
که نگاشتی را بین دو فضاي مجهز به مقیاس

از عدد محدودي بیشتر نباشد .همچنین ) ∗𝐴( ∞𝑙 مجموعه تمام توابع محدود حقیقی برروي ∗𝐴 می
باشد.
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 𝜉: 𝐴 → 𝐵(𝑙∞ (𝐴∗ )) عبارت است از تصوير کلمات برروي اسناد و مقادير اين نگاشت احتمال
رخداد کلمات در اسناد می باشد که می توان آن را با 𝑢𝑃 = )𝑢( 𝜉 نمايش داد.
 و در نهايت ) ∗𝐴( ∞𝑙 → )) ∗𝐴( ∞𝑙(𝐵  𝑝̅ :نگاشتی است که می توان به صورت 𝑝𝑇 = )𝑇( ̅𝑝
نمايش داد و در آن ) ∗𝐴( ∞𝑙 ∈ 𝑝 است به صورتی که به ازاي هر کلمه مانند 𝑢 عبارت ‖𝑃𝑢 𝑝‖1
برابر با احتمال رخداد کلمه 𝑢 می باشد .با توجه به مشخصاتی که براي  LDAگفته شد ‖𝑃𝑥 𝑝‖1

براي يک عبارت مانند  xبه صورت زير قابل محاسبه می باشد:
𝜃𝑑)𝜃(𝑝 ))𝑎( 𝜃𝑝 ∏( ∫ = ‖𝑃𝑥 𝑝‖1

()47

𝑥∈𝑎

𝜃

که در آن )𝑎( 𝜃𝑝 احتمال مشاهده کلمه اي مانند 𝑎 در سندي است که با استفاده از پارامتر 𝜃
تولید شده باشد .اين مقدار به صورت زير قابل محاسبه می باشد:
𝑁

()48

))𝜃|𝑧(𝑝)𝑧|𝑎(𝑝 ∑ 𝑝𝜃 (𝑎) ≃ 1 − (1 −
𝑧

اين نظريه مرکزيت اوال کامال مطابق با قالب کاري ارائه شده بیان شده است و ثانیا همخوان با  LDAمی
باشد .از اين رو می توان گفت که  LDAداراي همخوانی با قالب کاري ارائه شده می باشد .تنها مشکل از
آنجا ناشی می شود که  LDAيک روش جابجاپذير است که از اين نظر داراي همخوانی نیست و می توان
گفت فاصله زيادي با واقعیت دارد.

 .8.1نمونه هايي از چند معیار ROUGE
ROUGE-N .8.1.1
اين معیار براساس تعداد N-Gramهاي مشترک بین داده هاي آزمون و داده هاي مرجع محاسبه می شود.

به عبارت ديگر براي يک عدد ثابت مانند  3معیار  ROUGE-3به اين صورت محاسبه می شود که معیار
 Recallبرروي  n-Gramها بین نتايج روش پیشنهادي و خالصه هاي مرجع تعیین می شود.
ROUGE-L .8.1.2

اين معیار براساس طوالنی ترين زير دنباله مشترک عمل می کند .در زير عبارت کلی نحوه محاسبه اين
معیار آمده است:
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که در آن 𝑠𝑐𝑙𝑅 β = 𝑃𝑙𝑐𝑠 /و ) LCS(X,Yطول بزرگترين دنباله مشترک بین  Xو  Yمی باشد و  mطول X

و  nطول  Yمی باشد که  Xخالصه مرجع است و  Fمقدار معیار مورد نظر خواهد بود .در اينجا منظور از
طول بزرگترين دنباله مشترک بیشترين تعداد کلمات مشترکی است که ترتیب رخداد آن ها در دو متن
يکسان است .در زير طول بزرگترين دنباله مشترک  3است.
جمله اول« :حسن به علی گفت به خانه برو».
جمله دوم« :حسن با همراهی علی وارد خانه شد».
ROUGE-W .8.1.3
اين معیار مشابه با معیار  ROUGE-Lاست با اين تفاوت که يک تابع وزن دهی به طول بزرگ ترين دنباله

مشترک نیز اختصاص داده می شود .به عبارت ديگر با هر يک واحد افزايش در طول بزرگ ترين دنباله
مشترک مقدار معیار به صورت خطی افزايش نمی يابد و متناسب با تابع وزن دهی تغییر می نمايد.
ROUGE-S .8.1.4
اين معیار براساس  skip-bigramها تعريف شده است .يک  skip-bigramيک دنباله دو کلمه اي از متن

اصلی محسوب می شود .طبیعی است که براي متنی با  10کلمه تعداد  skip-bigramها برابر است با
ترکیب  10از  .2بر اين اساس و مشابه با  ROUGE-Lاين معیار به صورت زير محاسبه می شود:

()50
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ROUGE-SU .8.1.5
اين معیار با اضافه نمودن يک کلمه مجازي به نام عالمت شروع جمله به هر جمله و منطبق بر ROUGE-S

به دست می آيد .به عبارتی عالوه بر حالت هاي قابل پوشش توسط  ROUGE-Sتک کلمه هاي مشترک
نیز توسط اين معیار مورد بررسی قرار می گیرند.
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