
1

):ص(پيامبر خدا
. حسنُ المسألَةِ نصف العلم

است دانش از نيمى پرسيدن، .خوب پرسيدن، نيمى از دانش است.خوب
260: منتخب ميزان الحكمة  56: تحف العقول 

Business Intelligence
)هوش تجاري(هوشمندي كسب و كار:درس

آشنايي با تكنيك ها و تكنولوژي هاي هوش تجاري: بخش دوم
نه ي:فصل كا ب ي كا تن متن كاوي و وب كاوي:فصل نهم

تجارت الكترونيك: رشته - مهندسي فنĤوري  اطالعات دانشگاه نور طوبي : گروه
حسنعلي نعمتي شمس آباد: مدرس
ا ت عقدائ)TA(د ائ ط ادات ا زه

http://eng.ut.ac.ir/nemati
nemati@ut.ac.ir

زهرا سادات طبائي عقدائي):TA(دستيار
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متن كاوي و وب كاوي: هدف فصل نهم
nemati@ut.ac.ir2

هدف از اين فصل آشنايي با متن كاوي و وب كاوي است  . وي وب و وي ن ب يي ل ين ز
كاوش در داده هاي بدون ساختار متني در اين فصل مورد توجه است
شود م س ب فصل اين د زي :موضوعات موضوعات زير در اين فصل بررسي مي شود:

مقايسه متن كاوي با وب كاوي
كاوي متن ابزارهاي و كاربردها كاربردها و ابزارهاي متن كاوي
مباحث مقدماتي پردازش زبان طبيعي)NLP (و كاربرد آن در متن كاوي
كاوي متن اي مرحله سه فرآيند فرآيند سه مرحله اي متن كاوي
مباحثي در باره وب كاوي
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مفاهيم متن كاوي
nemati@ut.ac.ir3

هستند90تا85حدود ساختار بدون هاي داده سازمان، هر هاي داده از درصد . درصد از داده هاي هر سازمان، داده هاي بدون ساختار هستند9تا85حدود

.ماه حدودا دوبرابر مي شود18داده هاي بدون ساختار سازمان، هر
بهره برداري مناسب از چنين منـابع اطالعـاتي و تصـميم گيـري هوشـمندانه بـر       

.اساس آنها، يك نياز رقابتي براي سازمان ها  محسوب مي شود
:پاسخ به اين نياز

متن كاوي 

فرآيند نيمه خودكار استخراج دانش از منابع داده بدون ساختار


ستفاده
]:1

[
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كاوش در داده هاي متني يا كشف دانش از پايگاه داده هاي متني

منبع مورد اس



متن كاوي در مقايسه با داده كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ر وي ن
تفاوتشباهت 

هردو به دنبال يافتن الگوهاي جديد و
داده كاوي داده هاي ساختار يافتـه را  
مورد كاوش قرار مـي دهـد امـا مـتن      و ي ج ي و ن ي ل ب ب و ر

.مفيد مي باشند
هــر دو فرآينــد هــاي نيمــه خودكــار

كاوي داده هاي بي ساختار را بررسـي  
.مي كند

.پايگاه داده ها:ساختار يافته
.هستند

ي ير پ
، فايل هـاي  Wordمتون : بي ساختار

PDF فايل هاي ،XML  و...

متن كاوي ابتدا خودش ساختاري را به داده ها تحميل مي كند، سپس به كـاوش  
ستفاده.داده هاي ساختاريافته مي پردازد

]:1
[
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ز پر ي ر منبع مورد اسي داده كاوي+ ساختار دهي = متن كاوي  داده كاوي+ ساختار دهي = متن كاوي 



داده كاوي+ساختار دهي=متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

ين
5

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا در متن كاوي براي ساختار دهي به داده هاي بدون ساختار، ابتدا  شاخص كا
هاي عددي معناداري را از متون بدون ساختار استخراج مي كنيم و سپس 
يم.اين شاخص ها را با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي پردازش مي كنيم ي زش پر وي ي م وري ز ب ر ص ين

:با استفاده از اين شاخص هاي عددي مي توان وظايف زير را انجام داد

تعيين روابط بين خوشه بندي مستنداتجمع بندي و خالصه
ا خ ا ا و ي ب ع ج

سازي مستندات بر 
اساس مفاهيم كليدي

ي ب و
بر اساس مفاهيم مشابه 
و موضوعات مشترك

مستندات و استخراج 
محتواي پنهان 

ا

ستفاده
]:1

[
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م رس و و منبع مورد اسمستنداتو



)1(برخي از حوزه هاي كاربردي متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ن ي ر ر ي وز ز ي ر

)Emailمثال ( ارتباطات الكترونيكي )text-rich data(داده هاي غني متن
)Spam(فيلتر هرزنامه•
طبقه بندي و اولويت بندي ايميل ها•
دكا• خ خ ا د ل ت

)دستورات دادگاه(قانوني•
)مقاالت پژوهشي(تحقيقات دانشگاهي •
ماهانه(مال• شات توليد پاسخ خودكار•)گزا )گزارشات ماهانه(مالي
)پرونده هاي پزشكي(پزشكي •
)واكنش هاي مولكولي(زيست شناسي •
)فايل هاي ثبت اختراعات(تكنولوژي•
)نظرات  مشتريان(بازاريابي •

:[ده
1[
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منبع مورد استفاد



)2(برخي از حوزه هاي كاربردي متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ن ي ر ر ي وز ز ي ر
بازاريابي

تجزيه و تحليل صداها و متون نظرات، پيشنهادات، انتقادات و شكايات •
.مشتريان  و درنتيجه بهبود شرايط و افزايش خريد مشتريان

ان• از افته اختا هاي داده ا آن ك ت اختا ن ت ل تحل تحليل متون بي ساختار و تركيب آن با داده هاي ساختاريافته سازماني •
.جهت پيش بيني خواسته ها  و رفتار خريد مشتريان

امنيت
تعيين خودكار محتواي تماس هاي تلفني، فكس ها، ايميل ها، اطالعات •

.ماهواره اي و ساير شبكه هاي تلفني جهت شناسايي جرم ها
.تشخيص فريبكاري ها و كاله برداري ها•
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)3(برخي از حوزه هاي كاربردي متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ن ي ر ر ي وز ز ي ر

زيست پزشكي
.و شناسايي ژن ها  DNAتحليل هاي مربوط به •
دا• اهداف جهت ل ل ن د ن تئ حل ن ت .تعين محل پروتئين درون سلولي جهت اهداف دارويي•
.بيماري - استخراج ارتباطات ژن•

يمتون دانشگاهي ن
.تجزيه و تحليل جريان هاي پژوهشي•
ستفاده.جستجوي مفهومي متون مرتبط •

]:1
[
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منبع مورد اس



)1(كاربردهاي متن كاوي
nemati@ut.ac.ir9

به• ترتيب اساس بر آنها بين رابطه تعيين و كليدي هاي عبارت كردن مشخص ا مشخص كردن عبارت هاي كليدي و تعيين رابطه بين آنها بر اساس ترتيب به  ا
پردازش زبان طبيعي براي تحليل   -كار رفته در متن با توجه به تطابق الگوها 

)  مثال خواندن هزاران رزومه و استخراج اطالعات آنها(و پردازش متون 

استخراج
اطالعات

I f i i

پيش بيني اسناد مورد عالقه كاربران بر اساس پروفايل كاربر و • رديابي

Information extraction

. اسنادي كه قبال مطالعه كرده است موضوع
Topic tracking

خالصه سازي خودكار اطالعات جهت صرفه جويي در وقت •
ان ب يكا خ هاي سايت از اطالعات ي آو جمع مثال اي ب

خالصه 
1:[سازي

[
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.براي مثال جمع آوري اطالعات از سايت هاي خبري.كاربران منبع مورد استفادهسازي
:

Summarization



)2(كاربردهاي متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ن ي ر ر
اصل• موضوعات اصل(تعيين هاي آن)تم دادن قرار و سند يك يك سند و قرار دادن آن )تم هاي اصلي(تعيين موضوعات اصلي

. در طبقه از پيش تعيين شده براساس موضوعات رده بندي
Categorization

گروه بندي اسناد مشابه بدون داشتن مجموعه طبقات از پيش •
.تعيين شده خوشه بندي

Clustering

ايجاد ارتباط بين اسناد مرتبط بر اساس مفاهيم مشترك و بهبود •
سنت جستجوي هاي روش

ايجاد رابطه 
مفاهيم روش هاي جستجوي سنتيبين بين مفاهيم

يافتن بهترين پاسخ براي سؤال ارائه شده از طريق انطباق • ستفادهپاسخ گويي
]:1

[

Concept linking
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ق ق ر ز ر ل ؤ ر خ پ ن ر ه ن
).Knowledge-Driven Pattern Matching(الگوهاي دانش گرا

ي و خ پ
به پرسش ها

منبع مورد اس

Question answering



 1-9تمرين
nemati@ut.ac.ir11

آيا متن كاوي همان جستجو بر روي متن نيست؟ چرا؟

 Corpus (and corpora)  Word frequency

.در مورد مفهوم واژگان زير در متن كاوي تحقيق نماييد

 Terms & Term dictionary
 Concepts

 Part-of-speech tagging
 Morphology

 Stemming
 Stop words (and include 

d )

 Term-by-document matrix
 Occurrence matrix

Si l lwords)
 Synonyms (and polysemes)
 Tokenizing

 Singular value 
decomposition
 Latent semantic indexing
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 Tokenizing



ساختار دهي به متون
nemati@ut.ac.ir

ون ي ر
متون به ساختاردهي هاي ديدگاه هاي ساختاردهي به متونديدگاه

ديمي ديدگاه قدي

ديدگاه 
جديد

Bag Of WordNatural Language Processing

:)BOW(كلمه كشكول
از ايمجموعهبهمتنتبديل 

:)NLP(پردازش زبان طبيعي 
در متن كاوي اهميت فراواني دارد.

Bag-Of- WordNatural Language Processing

  يا وگرامربهتوجهبدونلغات،
.لغات گرفتن قرار ترتيب
هايدستهدرمتونگرفتنقرار 

ر ي و ر ي وي ن ر
  زيرشاخه از هوش مصنوعي و زبـان

.شناسي محاسباتي است
اي ه ان زب د اي عن ك د دف ه

ستفاده
]:1

[
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 گروهياوشدهتعيينپيشازساده
.متمايز گروه چندين به آنها بندي

 هــدف درك معنــاي در زبــان هــاي
.طبيعي است

منبع مورد اس



)NLP(پردازش زبان طبيعي
N t l L P i

nemati@ut.ac.ir
Natural Language Processing

موضوع مطالعهNLPتوسط ماشين است و درك زبان طبيعي انسان وع نو ي بي ن زب ور ين و
.يكي از اجزاي اصلي متن كاوي به حساب مي آيد

ت كام از استفاده از است ت ا ع ع ط زبان دازش پردازش زبان  طبيعي عبارت است از استفاده از كامپيوتر  پ
.براي پردازش زبان گفتاري و نوشتاري انسان

هدف نهايي از پردازش زبان  
كااط ك ت اا ت وترهاين است كه كامپيايعيطب

  يبه عنوان ورود يعياز زبان طب
كخ تفا ا
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.استفاده كننديو خروج



NLPموانع اصلي و چالش هاي پياده سازي 
nemati@ut.ac.ir

زي پ ي ش چ و ي ع و
14

 يزبان هاي طبيعي بسيار متنوع و پيچيده هستند و دو مانع اصلي براي بر ي ع و و پيچي و وع ر ي ب ي بي ي ن زب
:درك زبان طبيعي توسط ماشين وجود دارد

درك معاني بسياري از كلمات در يك جمله معموال مستقل از گرامر است. ر ر ز ل و ر ز ر ي ر
گرامر بسياري از زبان هاي طبيعي دقيق نيست.
 زيبا توجه به موانع اساسي فوق چالش هاي فراوني براي پياده سازي پي ي بر ي و ر ي ش چ وق ي ع و ب وج ب

NLP وجود دارد.
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)NLP)1چالش هاي موجود در پياده سازي 
nemati@ut.ac.ir

زي پ ر و و ي ش چ
برچسب گذاري عبارتهاي موجود در يك سند و تشخيص اينكه اسم، •

ت ا ا دش ت ا ض ا اداتفت ف ت ه ا تن كه ا(ا اسم، (چرا كه تنها به تعريف ادات .صفت يا ضمير است دشوار استبرچسب
بستگي ندارد بلكه به زمينه اي كه ادات در آن به كار ...) صفت، فعل و 

.رفته وابسته است

گذاري ادات 
سخن

f
و ر

در برخي زبان هاي طبيعي همچون فارسي، چيني و ژاپني يك واژه •
ت ه ز ت ت ا ن ناگ گ نا زها ا Text(دا Parsing( بخش بندي

Part- of speech tagging

)  Text-Parsing(داراي مرزهاي معنايي گوناگوني است و تجزيه متن
.نيازمند شناسايي مزرهاي معنايي كلمه است متن ها

Text segmentation

برخي از كلمات داراي معاني متفاوت و گوناگوني هستند كه انتخاب •
ت ا ا دش آ ا نا نا

ابهام زدايي 
ه كل نا

ستفاده
]:1

[
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.معناي مناسب براي آن دشوار است منبع مورد اسمعنايي كلمه

Word sense disambiguation



)NLP )2چالش هاي موجود در پياده سازي
nemati@ut.ac.ir

زي پ ر و و ي ش چ
ت• ا اغل ط ا ز ك ا تگ نا انتخا انتخاب مناسب ترين .گرامر يك زبان طبيعي اغلب مبهم است•

.ساختار نيازمند ادغام اطالعات متني و معنايي است ابهام نحوي

Syntactic ambiguity

لهجه هاي خارجي يا منطقه اي و يا موانع صوتي در سخنراني  و •
ا دش ا ا ز دازش ت د ت د ا ا خطاها

ورودي هاي 
غ ا ناق

Syntactic ambiguity

خطاهاي چاپي يا دستوري در متون، پردازش زبان را دشوار مي 
.سازند

ناقص يا غير
معمول

Imperfect or irregular input

بيان يك جمله توسط گوينده ممكن است با حركاتي معنادار و بياني •
بنابراين ساختار جمله به تنهايي همه اطالعات .خاص همراه باشد كنش هاي 

كال

ستفاده
]:1

[

1390 http://eng.ut.ac.ir/nemati

. موجود در آن را شامل نمي شود منبع مورد اسكالمي

Speech acts



)NLP)1كاربردها و وظايف
nemati@ut.ac.ir

و و ر ر
علم جستجوي اسناد مرتبط، يافتن اطالعات مخصوص آنها و توليد • يبازيابي و و ه وص ن ي ب ر جوي ج م

.فراداده هاي مربوط به محتواي آنها
بي زي ب
 Information retrievalاطالعات

براي مثال طبقه بندي متون .استخراج خودكار اطالعات ساختاريافته•
.بر اساس دامنه موضوعي آنها 

استخراج
Information extractionاطالعات 

يكي از زير وظايف استخراج اطالعات مي باشد كه عناصر اتميك را در •
متن شناسايي نموده و در طبقه هاي از پيش تعيين شده قرار مي 

تشخيص 
 - نامي

.دهد موجوديتي
جهت ايجاد پاسخ زبان انساني، يك برنامه كامپيوتري از پايگاه داده •

استفاده ، ان ان زبان اسناد از اي مجموعه و يافته ساختا پيش از هاي ستفادهپاسخ گويي
]:1

[

Named-entity recognition
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هاي از پيش ساختاريافته و مجموعه اي از اسناد زبان انساني، استفاده 
.مي كند به سؤاالت

منبع مورد اس Question answering



)NLP)2كاربردها و وظايف
nemati@ut.ac.ir

و و ر ر
ايجاد مجموعه اي خالصه شده از اسناد متني كه شامل نقاط مهم متن  • خالصه سازي

.اصلي مي باشد خودكار
سيستم هايي اطالعات را از پايگاه داده هاي كامپيوتري به زبان بشري • ايجاد زبان

Automatic summarization

. خوانا تبديل مي كنند طبيعي
سيستم هايي نمونه هايي از زبان انساني را به قالب هاي رسمي براي • درك زبان

Natural Language Generation-NLG

ر ي ب ي ي و ي م
.  كامپيوتر كه راحت تر قابل بررسي هستند تبديل مي كنند طبيعي

گ
Natural Language Understanding - NLU

.ترجمه خودكار از يك زبان به زبان انساني ديگر• ترجمه ماشيني

اسناد• به چاپي متن يا تايپي متن دستخط، از تصويري خودكار ترجمه ستفادهتشخيص
]:1

[ Machine translation
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ترجمه خودكار تصويري از دست خط، متن تايپي يا متن چاپي به اسناد 
.متني قابل ويرايش ماشيني

تشخيص
كاراكتر نوري

منبع مورد اس Optical character recognition



)NLP)3كاربردها و وظايف
nemati@ut.ac.ir

و و ر ر
يك برنامه كامپيوتري كه به يك سخنران غير بومي كمك مي كند تا   • خواندن زبان

.متون زبان خارجي را با لهجه و تلفظ صحيح لغات بخواند خارجي
يك برنامه كامپيوتري كه به كاربر غير بومي در نوشتن يك متن  • نوشتن زبان

.خارجي كمك مي كند خارجي
تبديل واژه هاي گفتاري به ورودي هاي قابل خواندن توسط ماشين و  • تشخيص

Foreign language reading & writing

ن و و ل ل
.تبديل آن به متن

ص
گفتار

يك برنامه كامپيوتري كه به صورت اتوماتيك متن زبان معمولي را به  • تبديل متن به
Speech recognition

ب ر ي و زب ن ي و ور ب ري پيو بر ي
.گفتار تبديل مي كند

ب ن يل ب
گفتار

ستفادهيك برنامه كامپيوتري كه متني را خوانده و خطاهاي آن را شناسايي و •
]:1

[

Text-to-Speech or Speech Synthesis
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و يي را آن ي و وا را ي ري پيو بر يك
.تصحيح مي كند منبع مورد استصحيح متن Text proofing



)1(فرآيند متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ن ر
ونمودار اوليه جريان داده ها در فرآيند داده كاوي ر ر ن ر و ر و

Software/hardware limitations
Privacy issues

Linguistic limitations

ExtractUnstructured data (text) Context-specific knowledgeExtract
 knowledge
 from available
 data sources

A0

Unstructured data (text)

Structured data (databases)

Context specific knowledge

Domain expertise

ستفاده
]:1

[
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Tools and techniques

منبع مورد اس سطح صفر DFDيا  ) Context Diagram(نمودار زمينه اي 



)2(فرآيند متن كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي ن ر

 

ستفاده
]:1

[

1390 http://eng.ut.ac.ir/nemati

منبع مورد اس



)Corpus(ايجاد مجموعه متن:1مرحله
nemati@ut.ac.ir

نر و
مرتبط)هامتن(ساختاربدونهايدادهمجموعهآوريجمع مرتبط)هامتن(ساختاربدونهايدادهمجموعهآوريجمع

  هاي فايل متني، اسناد وب، صفحات( هاي قالب در هم با
XML،شدهضبطصداهايكوتاه،هاييادداشتها،ايميل(

.متنمجموعهاستانداردسازيوسازيديجيتال
)ASCII متني هاي فايل به فرمت تبديل  مثال براي(

 .مشخص مكان يك در متن مجموعه قراردادن
ستفاده و دايركتورييكدرياويكپارچهفايل يكدرمثالبراي(

]:1
[
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رچيليرلبري پ ورييريوي وير
)جداگانه هاي فايل در يا

منبع مورد اس



)TDM(ايجاد ماتريس عبارت در متن : 2مرحله 
Term by Document Matrix)1(

nemati@ut.ac.ir
Term–by–Document Matrix)1  (

ستفاده
]:1

[
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منبع مورد اس



)  TDM(ايجاد ماتريس عبارت در متن : 2مرحله 
)2(

nemati@ut.ac.ir
)2(

حذف واژگان عمومي:گام اول
اضاف• ف ات كل كه)“از”“ك”“”انند(ذف كه  ...) و  از،يك،ومانند(حذف كلمات و حروف اضافي•

.ناميده مي شوند) Stop Word(كلمات وقف
اگا ريشه يابي:گام دوم
آنها• هاي ريشه با واژگان .جايگزيني واژگان با ريشه هاي آنها.جايگزيني
براي مثال  . عالمت جمع، عالئم ربط يا صرف حذف مي شوند•

ستفادهنوشته “ تلفن”به صورت “تلفن ها”و“تلفن شده”،“تلفن كردن”
]:1

[
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ن ر ونورنونن
.مي شوند

منبع مورد اس



)   TDM(ايجاد ماتريس عبارت در متن :2مرحله 
)3(

nemati@ut.ac.ir
)3(

فگا ا ا كل توجه به كلمات مترادف:گام سوم
براي مثال شاگرد و دانش آموز .واژگان مترادف به يك صورت آورده مي شوند• ي شن

.در يك گروه قرار مي گيرند
 Microsoftبراي مثال منظور از .شناسايي عبارات نيز اهميت دارد•

Windowsسيستم عامل است اما منظور ازWindowپنجره است.

م چها واژگان:گام وزن تعيين تعيين وزن واژگان:گام چهارم
ستفاده).فراواني(تعداد دفعاتي كه يك واژه در يك متن تكرار شده است: عامل تكرار•

]:1
[
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.تعداد دفعاتي كه يك واژه در كل متون تكرار شده است:عامل تكرار معكوس•

منبع مورد اس



)TDM )1سؤاالت اساسي براي ساخت
nemati@ut.ac.ir

ي ر ي ؤ
26

چيبهترين شاخص جهت تعيين وزن عبارت مورد نظر چيست؟ ر ور ر ب وزن يين جه ص رين به
چگونه مي توان ابعاد ماتريس را به اندازه مناسبي كاهش داد؟
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)TDM )2سؤاالت اساسي براي ساخت
nemati@ut.ac.ir

ي ر ي ؤ
چيبهترين شاخص جهت تعيين وزن عبارت مورد نظر چيست؟ ر ور ر ب وزن يين جه ص رين به

wfتابع تيديل لگارتيمي با متغير 

فراواني لگاريتمي
Log Frequencies

0for      )log(1)(  wfwfwff
Log Frequencies

فراواني واژه در يك سند

فراواني دودويي
Binary Frequencies0for      1)(  wfwffستفاده

]:1
[
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منبع مورد اس



)TDM )3سؤاالت اساسي براي ساخت
nemati@ut.ac.ir

ي ر ي ؤ
چيبهترين شاخص جهت تعيين وزن عبارت مورد نظر چيست؟ ر ور ر ب وزن يين جه ص رين به

تعداد اسناد

معكوس فراواني سند
Inverse Document

Frequencies



 


0  if                                     0
),(

ij

N
wf

jiidf Frequencies




  1  if     log))log(1(
),(

ij
i

ij wf
df
Nwf

jf

jدر سند  iفراواني عبارت در كل اسناد iفراواني واژه 

ستفاده
]:1

[
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منبع مورد اس



)TDM )4سؤاالت اساسي براي ساخت
nemati@ut.ac.ir

ي ر ي ؤ
داد؟ كاهش مناسبي اندازه به را ماتريس ابعاد توان مي چگونه چگونه مي توان ابعاد ماتريس را به اندازه مناسبي كاهش داد؟

د ا ن ذف ا ض غ ها خش ت د ت ه ت ل شاهد ا .خبره با مشاهده ليست به صورت دستي بخش هاي غير ضروري را حذف نمايدخ

ا ا ا ك ا ا ك ا ك ا ا .حذف واژه هايي كه بسيار كم در تعداد اندكي از اسناد رخ مي دهندف

 :)Singular Value Decomposition(تبديل ماتريس با استفاده از تجزيه ارزش منفرد 
كل ابعاد ماتريس ورودي را كاهش مي دهد به گونه اي كه ابعاد متوالي بيشترين  

ا ع تن جه ناد(د ا ها اژه ند)ن دا

ستفاده
]:1

[
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منبع مورد اس.دارند)بين واژه ها و اسناد(درجه تنوع را



استخراج دانش:3مرحله
nemati@ut.ac.ir

شر ج ر

ض• ا ا ش ت ل ق ا ا كال ا ا ق ند قرار دادن متون در كالس هاي از قبل تعيين شده بر اساس موضوع، •د
.عنوان و مفهوم

رده بندي
)Classification(

.گروه بندي اسناد بر اساس تشابه بين آنها در گروه هاي گوناگون•
.بهبود دقت و افزايش صحت جستجوي كاربر•

خوشه بندي
)Clustering(

.ايجاد ارتباط معنادار بين عبارات يا مجموعه اي از مفاهيم• قواعد وابستگي
A i i l )Association rules(

أ تحليل روند

ستفاده
]:1

[
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.نوع و گرايش جمع آوري داده در توزيع مفاهيم تأثير دارد•
رو يل

)Trend Analysis(

منبع مورد اس



ابزارهاي متن كاوي
nemati@ut.ac.ir31

 ريبا توجه به درك ارزش متن كاوي در سازمان، ابزارهاي نرم افزاري ز رم ي ر بز ن ز ر وي ن رزش ر ب وج ب
متنوعي براي متن كاوي توليد شده است كه مي توان آنها را به دو  

:دسته تقسيم بندي كرد
ابزارهاي تجاري متن كاوي
ابزارهاي رايگان متن كاوي
هر سيستم نرم افزاري متن كاوي سه بخش اصلي دارد:

مديريت مستندات
  پردازش مستندات
ابزارهاي داده كاوي
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كاوينمونه ابزارهاي تجاري متن
nemati@ut.ac.ir

ن ري ي ر ز ويو

SASمتن كاو

S

IBMمتن كاو هوشمند 

Ib

Spss Lexiquesta
Spss.com

Sas.comIbm.com

ستفاده
]:1

[
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متن كاو خبره
inightful.com

تحليل گر متن هوشمند
megaputer.com

StatSoftداده كاو 

Statsoft.com

منبع مورد اس



كاوينمونه ابزارهاي رايگان متن
nemati@ut.ac.ir

ن ن ر ي ر ز ويو
جعبه ابزار متن بازGATE ز ب ن ر بز ب ج

Gate.ac.uk
RapidMiner

Rapid-i.com
LingPine

Ali i /li i Alia-i.com/lingpine
S-EM(Spy-EM)

Cs uic edu

ستفاده
]:1

[

Cs.uic.edu
Vivsimo/Clusty

Clusty.com
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منبع مورد اس



كاوياجزاي اصلي سيستم هاي متن
nemati@ut.ac.ir

ن ي م ي ي ويز

را از  )PDFمتن ساده، پردازش متني، (بخش مديريت مستندات اشكال مختلف 
مديريت ) مثل فايل ها، فرم هاي شبكه اي و نامه هاي الكترونيكي (منابع مختلف

. مي كند

ا ا ا ا ا ا ا ا ا بخش پردازش مستندات كه از مستندات فوق استفاده كرده و فايل هاي داده اي ا
در قسمت پردازش مستندات كارهاي مانند بخش . جهت كاوش را توليد مي كنند

سازي خالصه و متن تجزيه متن، زن عالمت كلمات، تعيين جمالت، دن ك بخش كردن جمالت، تعيين كلمات، عالمت زني متن، تجزيه متن و خالصه سازي بخش
.متن انجام مي شود

ستفاده
]:1

[
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منبع مورد اس... .ابزارهاي داده كاوي مثل الگوريتم هاي خوشه بندي، رده بندي و 



2-9تمرين
nemati@ut.ac.ir35

  ربا مراجعه به مقاله هاي متن كاوي، جزئيات فرآيند سه مرحله اي متن كاوي را و ن ر ر ز و ن ر
.بررسي كنيد

از چه تكنيك ها و ابزارهايي در فرآيند متن كاوي منظور استفاده شده است؟
هر يك از گام هاي توليد مجموعه متن)Corpus(  چگوته برداشته شده است؟
 چه روشهايي براي ايجاد ماتريسTDM  به كار گرفته شده است؟ چه روشهايي براي

ات اد ا كاهش ها اژه زن ن دTDMت كن دا ا اي قاله د؟ دا د ج وجود دارد؟ مقاله اي را پيدا كنيد TDMتعيين وزن واژه ها و كاهش ابعاد ماتريس
- Singular Value Decomposition(كه در آن از روش تجزيه ارزش منفرد  SVD ( و

. استفاده شده است) Principle Component analysis(يا روشهاي تحليل مؤلفه اصلي
 در باره دو روش متداول زير كه براي خوشه بندي متن ها در مرحله سوم استفاده

:مي شود تحقيق كنيد
 Scatter/Gather Clustering
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 Query-Specific Clustering

ژ



مفهوم وب كاوي
nemati@ut.ac.ir

وي و هوم
متن در دنيا است كه حجم اطالعات آن هر /وب بزرگترين مخزن داده زن رين بزر روب ن جم ي ر ن

.روزه در حال افزايش است
  ووب پيچيده و پوياست؛ بازديدكنندگان آن داراي عاليق، پيش زمينه و ز ش پ ق ي ر ن ن ز پو و چ پ و

.  نيازمندي هاي متفاوتي هستند؛ بسياري از اطالعات وب مفيد نيستند
سايت، هر جستجو از يك موتور جستجو، هر  هر بازديدكنند از يك وب

كليك بر يك لينك و هر مبادله در يك سايت تجارت الكترونيكي به 
.ايجاد داده هاي جديدي منجر مي شود

كشف و تحليل اطالعات مورد عالقه و مفيد از وب، :وب كاوي
ستفاده.درباره وب و معموالً از طريق ابزارهاي متني وب

]:1
[
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وب ي ي ر بز ريق ز و و وب ر منبع مورد اسرب



كاويانواع وب
nemati@ut.ac.ir

و ع ويو
كاويوبكاويوب

Web Mining

وب ساختار كاوش  
W b S M

كارگيري وب به كاوش
W b U M

محتواي وب كاوش
W b C M

ورد استفاده
]:1

[

Web Structure M. Web Usage M.Web Content M.

منبع مو

كاوش محتواي 
وب صفحه

كاوش نتايج  
جستجو
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وب جو ج
محتواي صفحات: منبع موجود در صفحات URL: منبع فايل جزئيات بازديد سايت :منبع



كاوش محتواي وب
nemati@ut.ac.ir

و ي و وش

.به استخراج اطالعات مفيد از صفحات وب اشاره مي كند

.مستندات را به صورت قابل خواندن توسط ماشين استخراج مي كند

مي توان جهت خواندن محتواي وب  به صورت خودكار  از نرم افزاهاي پيمايش 
.وب استفاده نمود

مي توان از تحليل محتواي وب براي ارتقاي نتايج حاصل از موتورهاي جستجو بهره 
فت گ

ستفاده
]:1

[
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منبع مورد اس.گرفت



كاوش ساختار وب
nemati@ut.ac.ir

و ر وش

.به استخراج اطالعات مفيد از لينك هاي موجود در مستندات وب اشاره مي كند

باطالعات استخراج شده براي تعيين ميزان عموميت مستندات و به عنوان مبنايي در تعيين الگوريتم رتبه   ر م وري يين ر يي ب ن و ب و ي و ن يز يين ي بر ج ر ال
.بندي صفحات وب كه اساس موتورجستجوي گوگل است، قابل استفاده هستند

ا ا ا ا ك .لينك هاي موجود مي توانند عمق پوشش موضوع را نشان دهندل

وبسايت اضافه   شناخت خوب ساختار يك وب سايت براي تعيين اينكه چه صفحاتي بايد به مجموعه وب و ج ب ي ب ي چ ي يين ي بر ي وب ي ر يوب
.شوند كمك مي كند

ستفادهتحليل لينك ها براي شناخت روابط متقابل، شناخت بهتر يك جامعه، انجمن و يا گروه شبكه اي خاص  
]:1

[
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ص رو و ن ر ه ل رو ر ل
.مفيد است

منبع مورد اس



كاوش به كارگيري وب
nemati@ut.ac.ir

و ري ر وش

ال ا ا ف ا ا ا ل ا ا ا ا ف ا اطال ا خ به استخراج اطالعات مفيد از داده هاي حاصل از بازديد از صفحات وب، مبادالت و ا
.ساير موارد اشاره مي كند

داده هاي حاصل از بازديد وب

داده هايي كه به صورت خودكار ايجاد شده و در مخزن دسترسي سرور، مخزن 
.ارجاع دهنده، مخزن سيستم عامل و كوكي هاي كاربر ذخيره مي شوند

.پروفايل كاربر

ستفاده
]:1

[
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.فراداده هايي مثل خصوصيا ت صفحه، خصوصيات محتوا و به كار گيري داده ها

منبع مورد اس



استخراج دانش از داده هاي مربوط به استفاده از وب 
nemati@ut.ac.ir

 

ستفاده
]:1

[
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منبع مورد ا



كاربردهاي كاوش به كارگيري وب
nemati@ut.ac.ir

و ري ر وش ي ر ر

طراحي راه كارهاي بازاريابي تعيين ارزش طول عمر مشتري
مشترك براي محصوالت

با متناسب تبليغاتي گزاري هدف هدف گزاري تبليغاتي متناسب با ارزيابي اقدامات ترفيعي
الگوي بازيد افراد

بيني رفتار كاربر بر اساس  پيش
شد ا شنا ات شخ اعد ق

ارائه اطالعات پويا به كاربران بر 
آنها ات شخ ق عال ا ا

ستفاده
]:1

[

1390 http://eng.ut.ac.ir/nemati

منبع مورد اساساس عاليق و مشخصات آنهاقواعد و مشخصات  شناسايي شده



اكوسيستم بهينه سازي وب سايت
nemati@ut.ac.ir

و زي ه م و

1390 http://eng.ut.ac.ir/nemati



نرم افزارهاي كاوش به كارگيري وب
nemati@ut.ac.ir

و ري ر وش ي ر ز رم
شرح محصول سايت وب آدرس محصولنام

كليك تحليل جريان Angoss.com Angoss Knowledge 
WebMiner

نمايش الگوهاي بازديدكنندگان از وب  Clicktracks.com ClickTracks
سايت

تحليل برخط بازديد، نمايش زنده در 
سايت

Deepmetrix.com LiveStats from 
DeepMetrix

و متن كاوي قابليت هاي داده http://megaputer.com/products/w
m.php3

Megaputer WebAnalyst

از سايت،  گزارش حجم بازديدها MicroStrategy Web م ش ز
تحليل محتوا و گزارشات تحليلي از 

بازديد وب
Microstrategy.com/solutions/Aplica
tion/WTAM

M S gy W
Traffic Analysis Moudule

سايت تحليل ترافيك وب Sas.com/solution/webanalytics SAS Web Analytics

ستفاده
]:1

[
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استخراج رويدادهاي وب Spss.com/web_mining_for-
clementine

SPSS Web Mining for 
Clementine

منبع مورد اس
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 بسه نرم افزار وب كاوي از سه شركت مختلف را به دلخواه خود انتخاب و و ب ر ر ز وي وب ر ز رم
.كنيد و قابليت هاي آنها را با يكدگر مقايسه نماييد
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 رچند مقاله درباره وب كاوي مطالعه كرده و خالصه اي از آنها را ه ز ي و ر وي وب ر رب چ
.گزارش كنيد
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