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ارائه روش ترکیبی تحلیل پایگاه دادههای خبری با استفاده از RapidMine

مطالعه موردی :متون خبری فارسی
سعید احمدیان ،*1کریم صابری،2
 -1کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع) -2 ،کارشناسی ارشد دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی
(دریافت ،1931/11/20 :پذیرش)1931/10/19 :

چکیده
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین رویکردها در مدیریت سامانههای تحت وب ،استفاده از خبرگزاریهای آنالین و پایگاه دادههای خبری هست.
خبرگزاریهای آنالین و تحت وب بهمانند قلب تپنده یک جامعه ،جزء حیاتیترین منابع اطالعاتی یک جامعه بهحساب میآیندد .اهمیدت ایدن
موضوع در مورد اخبار سازمانهای نظامی دوچندان خواهد بود؛ بنابراین ،داشتن روشدی منحصدربهفدرد ،صدحی و مفهدومی جهدت تحلیدو و
دستهبندی این منابع ،میتواند مزایای متعددی فراهم نماید و به تصمیم گیران سازمانها بهویژه سازمانهای نظامی در انجام تصمیمات کمک
کند .در این پژوهش ،در مرحله اول به بررسی و شناخت مفاهیم انواع روشهای دادهکاوی میپردازیم .در مرحله دوم انواع روشهای پدردازش
متن ،از منظرهای مختلف باید صورت گیرد تا بتوان راهکارهای مثبت و نقاط قوت انواع روشها را شناسایی کرده و برای تحلیو پایگاه دادههای
خبر بهترین روش را شناسایی کرد .در انتها پایگاه دادههای خبر را مورد تحلیو قرار داده تا بتوان اطالعدات پنهدان موجدود در ایدن دادههدا را
کشف و مورداستفاده قرار داد.
کلیدواژهها:
دادهکاوی ،متنکاوی ،پایگاه دادههای خبر

 -1مقدمه

1

اخبار موجود در دنیای امروز غالباً بهعنوان یک پایگداه داده ببدت
اخبار و بهصورت آرشیوی انجام میشود درحالیکه در میان آنها
دانش ها و روابط پنهدان بسدیار مفیددی قدرار دارندد .کشدف ایدن
دانشها میتواند برای تصمیم گیران و تحلیو گران در حوزههدای
مختلف و به ویژه در مسائو مرتبط بدا پدافندد سدایبری و تحلیدو
خبرها بهصورت آنی بسیار کاربردی و جالبتوجه باشد .با توجه به
حجم عظیم این داده ها بایستی با استفاده از روشهدا و فدنهدای
علمی ،این دادهها تجزیهوتحلیو شوند و روابط و دانشهای پنهان
میان آن ها استخراج و در دسترس مدیران و تصمیم گیدران قدرار
گیرند .بدا ایدن کدار بدازدهی فرایندد تحلیدو و شناسدایی خبرهدا
به صورت هدفمند افزایش مییابد ،بهاینعلت که تحلیو خبرهدا از
حالت تحلیو فرد کاربر خارجشده و توسط روشهای دادهکاوی با
بازدهی بسیار باالتری نسبت به تحلیدو دسدتی کداربر ،بده انجدام
میرسد .استفاده از این روشها میتواندد بده کلیده سدازمانهدای
داخو کشور اعم از نظامی و غیرنظامی این تواندایی را بدهدد کده
اخبار رسیده به سازمان متناسدب بدا الگدوی تعیدینشدده همدان

 1رایانامه نویسنده پاسخگو:

s.ahmadian@ihu.ac.ir

سازمان ،تحلیو شود و در اختیار تصمیم گیران آن سدازمان قدرار
گیرد .تصمیمگیران بدینوسیله توانایی تصمیماتی صحی  ،مناسب
با موقعیت موجود ،سریع و با دانش بیشتری پیدا خواهند نمود.
لذا در این تحقیق با تشری دقیق کاربرد روشهدای دادهکداوی و
متن کاوی در تحلیو خبرهای منتشرشده و کشدف روابدط پنهدان
میان آن ها ،چگونگی استخراج روابط و نتدای کارامدو در سدامانه
پایگاه خبری ارائه خواهد شد .درنهایت بدا داندشهدای پنهدان در
پایگاه داده در دسترس قرارگرفته که تحلیو و تفسیر خواهند شد،
یک چارچوب برای تحلیو خبرها و چگونگی روابط پنهدان میدان
خبرها بر اساس روشهای پیش بینانه دادهکاوی ارائه خواهد شد.
بهطورکلی اهدافی که از ارائه این روش دنبال میشود را میتدوان
بدین گونه ذکر کرد:
 . 8تعیین کلمات کلیددی و ماهیدت خبرهدا بدر اسداس الگوهدای
متنکاوی و تهیه گزارشها تحلیلی از آنها.
 .2کشف دانشهای پنهان از خبرهای تولیدشده بدر اسداس روندد
سریهای زمانی موجود در بین آنها.
 .9کشف و تحلیو روابط پنهان میدان کلمدات کلیددی و ماهیدت
خبرها در گذشته.
 .4کشف کلمات مهدم در خبرهدای منتشرشدده کده تأبیرگدذاری
بسیاری در ذهنیت مردم و خوانندگان خبرهدا دارندد و تعیدین
جهتگیریهای ماهیت خبرها بر اساس روشهای دادهکاوی.
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 .5دستهبندی و خوشهبندی صحی اطالعات و دادهها که موجدب
جلوگیری از نشر اخبار محرمانه نظامی و غیرنظامی خواهد شد.

 -9تعاریف متنکاوی
سازنده
ماتریسهای
سند گونه

 -2تعریف مفاهیم
متن کاوی :اسدتخراج اطالعدات از مدتن شدامو ارائده یدک قالدب

جمعآوری
اسناد
متنی

پیش
پردازش

ساختارمند مانند یک پایگاه داده از اطالعدات دلخدواه موجدود در

خوشهها

متن هست [ .]84متن کاوی به مفهوم جستجوی الگوها در متدون
بدون ساختار است .متنکاوی ترکیبی از فدنهدای کداوش داده و
استفاده آنها با کمک لغتشناسی موضوعی هست [.]85

خالصه
سازی
ابعاد

دو معیار اصلی برای ارزیدابی کدارایی سدامانههدای اطالعدات
وجود دارد .اول ایدنکده ،چده درصددی از اطالعدات اسدتخراجی
صحی هستند و دوم اینکه ،چه درصدی از اطالعدات موجدود در

شکل ( :)2مراحو متن کاوی.

متن استخراج یافتهاند [.]81
یکی از مراحو متداول در تحلیو اسناد متنی خوشهبندی این

خوشه
بندی
اسناد
متنی

بهینه
سازی

میتوان گفت که متنکاوی از تکنیکهای بازیدابی اطالعدات،
8

اسناد هست .با خوشه بندی ،اسناد مشابه را مدیتدوان بدا سدرعت

استخراج اطالعات همچنین پردازش کردن زبان طبیعی استفاده

کاوش کرد ،به آسانی می توان موضوعات و زیر موضوعات آنهدا را

میکند و آنها را بده الگدوریتمهدا و متددهای  ،KDDدادهکداوی،

درک کرد و بهطور مؤبری بین آنها بدرای بسدیاری از کداوشهدا

یادگیری ماشین و آماری مرتبط میکنند .با توجه به ناحیدههدای

پرسوجو انجام داد .خوشهبندی اسناد متنی ،نقدش مهمدی را در

تحقیق گوناگون ،بر هر یک از آنها میتدوان تعداریف مختلفدی از

سازماندهی مؤبر سند ،خالصهسازی ،استخراج موضوع و بازیدابی

متن کاوی در نظر گرفدت در ادامده برخدی از ایدن تعداریف بیدان

اطالعات ایفا میکند و یک ابزار کارا برای مدیریت سربار اطالعات

میشوند:


است [.]82

متن کاوی متناظر با استخراج اطالعات در نظدر گرفتده

میتوان متنکاوی را گونهای اختصاصی از خوشهبندی دانست
با این تفاوت که به دلیو داشتن ابعاد باالتر کمی دشوارتر هسدت.
قدمهای اساسی برای متنکاوی در شکو ( )8به نمدایش درآمدده

مددتنکدداوی ا اسددتخراج اطالعددات :در ایددن تعریددف
میشود (استخراج واقعیتها 0از متن).



متنکاوی ا کشف داده متنی :متنکداوی را مدیتدوان
به عنوان متدها و الگوریتمهایی از فیلددهای یدادگیری

است.

ماشین و آمداری بدرای مدتن هدا باهدد پیددا کدردن
الگوهددای مفیددد در نظددر گرفددت .بددرای ایددن هددد
پیش پردازش کردن متون ضروری است .در بسیاری از
روشها  ،متدهای استخراج اطالعدات ،پدردازش کدردن
زبان طبیعی یا برخی پیشپدردازشهدای سداده بدرای
استخراج داده از متون استفاده میشود .سپس میتوان
الگدددوریتمهدددای دادهکددداوی را بدددر روی دادههدددای
استخراجشده اعمال کرد.


متنکاوی ا فرایند  :KDDکده در بخدش بعدد بدهطدور
کامو توضی داده شده است.

شکل ( :)1مراحو متن کاوی .

1

)Natural language processing (NLP
2
Facts
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نیاز مطرح شده از سوی کاربر ،مرتبطترین متون و مستندات و یدا

 -4کشف دانش و ارتباط آن با متنکاوی
کشددف دانددش در پایگدداه دادههددا ( ،)KDDای دن لغددت بدده همدده
شیوههایی اشاره دارد که هد آنها پیبدردن بده ارتبداط و نظدم
بین اطالعات قابومشاهده است .لغت  KDDبدرای توصدیف همده
مراحو استخراج اطالعات از پایگاه داده و نیز بیان اهدا کارهای
اولیه کاربرد قوانین تصدمیم گیدری اسدت .در کدو  KDDفرآیندد
یافتن اطالعدات و الگوهدای مفیدد از داده را گویندد و دادهکداوی
بهرهگیری از الگوریتمهایی برای یافتن اطالعات مفیدد در فرآیندد
 KDDاست.
ازجمله خصوصیاتی که برای انددازهگیدری کیفیدت الگوهدای
پیداشده در داده می توان استفاده کرد عبارتاند از :قابلیدت فهدم
انسان ،اعتبارسنجی با معیارهای آمداری و تدازگی و مفیدد بدودن.
کشف دانش در پایگاه داده را میتوان به عندوان یدک فرایندد کده
به وسیله چندین گام پردازش کدردن 8تعریدف مدیشدود ،در نظدر
گرفت .این گامها بهمنظور استخراج الگوهای مفیدد بایدد بدر روی
مجموعه دادهای اعمال شوند .این گامها به صدورت تکدراری اجدرا
میشوند و برخی گامها نیاز به بازخورد از کاربر دارند .یدک کداربر
سامانه  KDDبهمنظور انتخاب زیرمجموعه صحیحی از دادهها باید
درک باالیی از قلمرو دادهها ،رده مناسبی از الگوها و معیار خدوبی
برای الگوهای جالب داشدته باشدد؛ بندابراین سدامانه  KDDبایدد
ابزارهایی با ابر تعاملی داشته باشد نه سامانههای تجزیدهوتحلیدو
خودکار .طبق [ ]83گامها را میتوان بهصورت زیر بیدان کدرد)8 :
درک کردن کسب وکار  )2درک کردن داده  )9آمدادهسدازی داده

درواقع کلمه را از میان دیگر مستندات یک مجموعه بیرون بکشد.
این عمو یافتن دانش نیست بلکه تنها آن مجموعهای از کلمات را
که به نظرش مرتبطتر به نیاز اطالعاتی جستجوگر اسدت را بده او
تحویو می دهدد .ایدن روش بدهواقدع هدی دانشدی و حتدی هدی
اطالعاتی را برایمان به ارمغان نمیآورد.
پردازش زبان طبیعی :هد کلی  NLP4رسیدن به یک درک
بهتر از زبان طبیعی توسط کامپیوترهاست .تکنیکهای مسدتحکم
و سادهای برای پدردازش کدردن سدریع مدتن بده کدار مدیروندد.
همچنین از تکنیکهای تحلیو زبان شناسدی نیدز بدرای پدردازش
کردن متن استفاده میشود.
اسددتخراج اطالعددات :هددد روشهددای اسددتخراج اطالعددات،
اسددتخراج اطالعددات خدداص از سددندهای متنددی اسددت .اسددتخراج
اطالعات می تواند بهعنوان یکفاز پیشپردازش در متنکاوی بکار
برود .استخراج اطالعات عبارتاند از نگاشت کردن متنهای زبدان
طبیعی (مثالً گزارشها ،مقاالت  ،journalروزنامدههدا ،ایمیدوهدا،
صددفحات وب ،هددر پایگدداه داده متنددی و  )...بدده یددک نمددایش
ساختیافته و از پیش تعریفشدده یدا قالدبهدایی کده وقتدی پدر
میشوند  ،منتخبدی از اطالعدات کلیددی از مدتن اصدلی را نشدان
میدهندد .یدک بدار اطالعدات اسدتخراجشدده و سدپس اطالعدات
میتوانند در پایگاه داده برای استفادههای آینده ،ذخیره شوند.

 -6روشهای پیشپردازش کردن متون
5

 )4مدل کردن  )5ارزیابی  .deployment )2مرحلده پدیشپدردازش

برای کاوش کردن مجموعه بزرگی از اسدناد ضدروری اسدت کده

غالباً یکی از مراحو زمانبر و درعینحدال بسدیار مهدم در کسدب

اسناد پدیش پدردازش شدوند و اطالعدات در یدک سداختار دادهای

نتیجه مطلوب است .مخصوصاً در متن کاوی که نیاز بده متددهای

مناسب برای پردازشهای بعدی ذخیره شدوند .روشهدای اصدلی
2

پیشپردازش کردن خاصی برای تبدیو داده متنی به فرمتدی کده

پیشپردازش متون عبارتاند از :مدل فضدای بدردار [ ،]22مددل

برای الگوریتمهای دادهکاوی مناسب است ،داریم.

احتمالی [ ]29و مدل منطقی [.]24

 -5ناحیههای جستجوی مرتبط

 -7روشهای متنکاوی

سه روش اساسی در مواجهه با این حجم وسیع از اطالعدات غیدر

دلیو اصلی به کار بردن روشهای دادهکاوی بدرای اسدناد متندی،

سداختیافتدده وجدود دارد کدده عبدارتانددد از :بازیدابی اطالعددات،2

ساختاربندی کردن آنهاست .ساختارهای معدرو عبدارتاندد از:

استخراج اطالعات 9و پردازش زبان طبیعی

کاتالوگهای کتابخانه یدا نمایدههدای کتداب .مشدکو نمایدههدای

بازیابی اطالعدات :اصدوالً مدرتبط اسدت بدا بازیدابی مسدتندات و

طراحیشده بهصورت دستی ،زمان موردنیاز برای نگدهداری آنهدا

مدارک .کار معمول در بازیابی اطالعات این است که با توجده بده

است؛ بنابراین برای منابع اطالعاتی که خیلی تغییر میکنند مثو

1

4

2

5

Processing
Information Retrieval
Information Extraction

3

Natural language processing
Mining
6
Vector space
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وب مناسب نیستند .متدهای موجدود بدرای سداختاربندی کدردن

تقسیم میشوند؛ اما هر نوع شباهتی را نمیتوان بهصورت عدددی
تخمین زد .بدرای مثدال فاصدله بدین مفداهیم  UMISTو .OLSE
حتی اگر این فواصو بتوانند به اعداد انتقدال داده شدوند ،ممکنده
انتقال مشکو باشد؛ بنابراین ،تجزیه و تحلیدو خوشده مبتندی بدر
فاصله قددیمی در زمدان پدردازش کدردن مفداهیم ممکنده نتدای
بامعنی تولید نکند.

تعریف شده به اسناد متنی است؛ مثالً یدک خبدر جدیدد کده وارد

در خوشه بندی مفهومی ،خوشه ها تنها مجموعهای از اشیاء با
شباهت عددی نیستد .خوشهها بهعندوان گروهدی از اشدیا کده بدا
یکدیگر یک مفهوم را نشان میدهند ،هستند .برای خوشدهبنددی
مفهومی مدا بده مجموعدهای از صدفات برخدی اشدیاء نیداز داریدم
(یکزبان توصیف برای مشخص کردن خوشههای چنین اشدیایی)
و یک معیار کیفیت خوشه بندی است .هد  ،تقسیم بندی کدردن
اشیاء در خوشهها بهگونه ای است که معیار کیفیت بیشینه شود و
درعین حال تعیین کردن توصیفات عمومی از این خوشده هاسدت.
توجه شود که در خوشههای مفهومی خصوصیات خوشه با بررسی
و دقت به فرآیند مشخص کردن خوشهها به وجود میآید .اینیک
تفاوت اصلی بین خوشه بندی مفهدومی و قددیمی اسدت .درروش
خوشهبندی قدیمی خوشه ها مطابق با یک معیار شباهت مشخص
میشوند .این معیار شباهت یک تابع است کده فقدط خصوصدیات
اشیاء مقایسه میشوند .در مقابو در خوشهبندی مفهومی به شرح
یا توصیف هم توجه میشود.

مجموعددههددا عبددارتانددداز :روشهددای ردهبندددی و روشهددای
خوشهبندی.

 -1-7ردهبندی
هددد از ردهبندددی متددون نسددبت دادن کددالسهددای از پددیش
میشود بگوییم متعلق به کالس ورزشی یا سیاسی یا هنری .برای
ردهبندی اسناد روشهای گوناگونی به کار میروندد .در ردهبنددی
یک مجموعه آموزش از اسناد وجود دارد که برای ایدن مجموعده
کالسها مشخص است .با استفاده از این مجموعه مدل ردهبنددی
مشخص میشود ،سپس با استفاده از آن کالس سدند جدیدد کده
وارد میشود ،مشخص میگردد .برای انددازهگیدری کدارایی مددل
ردهبندی ،یک مجموعه آزمودن که مسدتقو از مجموعده آمدوزش
است در نظر گرفته میشود؛ و برچسبهایی که برای ایدن اسدناد
توسط مدل تخمین زده میشود با برچسب واقعی اسدناد مقایسده
میشود .روشهای ردهبندی:
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انتخابترم ایندکس
ردهبندی کننده Naive Bayes
ردهبندی نزدیکترین همسایه
درخت تصمیمگیری

 -9-7روشهای ترکیبی

 -2-7الگوریتم خوشهبندی
انتخاب الگوریتم بیشتر وابسته به مجموعه داده و وظیفهای اسدت
که باید انجام شود .خوشهبنددی سلسدله مراتبدی و خوشدهبنددی
رابطهای باینری از معرو ترین الگوریتمهای خوشهبندی هسدتند.
در روشهای قبلی ،خوشهها در درخدتهدای خوشدهای (سلسدله
مراتبی) قرار میگرفتند .بهطوریکه خوشدههدای مدرتبط در یدک
شاخه از درخت بودند.
این تحلیو به طور خودکار میتواند برای وظایف زیادی مفید
واقع شود .همچنین میتواند یک دیدی از محتویات یک مجموعه
بزرگ اسناد فراهم کند .وظیفه دیگر ،شناسایی ساختارهای پنهان
در گروههای اشیاء اسدت .فرآیندد پیددا کدردن اطالعدات مربدوط
میتواند آسان و دقیق شود .بهعالوه ،تمایالت جدید (سیاستهای
جدید) که بیاننشدهاند در اسناد دیگر ،میتواند در اسدناد کشدف
گردد و سرانجام کپی اسناد در یک مجموعه میتواند حذ شود.
تحلیو خوشه بندی ،یک فن آماری قدیمی اسدت .اشدیاء بدر
اساس معیار شباهت و فاصله عدددی بدین اشدیاء بده گدروههدایی
Index term selection

1

تعداد زیادی روش در فاز استخراج دانش وجود دارد .درعینحدال
تمام این روشها را شاید بتوان به دودسته اصلی تقسیم کرد .این
دودسته اصلی ،روشهای مبتنی بر کارایی و روشهای مبتنی بدر
دانش هستند .درروش اول ،طراحان نگران کارایی سامانه هسدتند
و بهگونهای سامانه را طراحی میکنند که بهترین کارایی و سرعت
را داشته باشد .روشهای رای تر در ایدن ندوع نگدرش ،روشهدای
آماری و نیز شبکههای عصبی هستند .روشهای آماری بر پایه هر
نوع اطالعات آماری است که از متون قابو استخراج است .مواردی
چون تکرار لغات بهتنهایی ،تکرار لغات باهم و چیزهایی شبیه آن.
در سوی دیگر روشهای مبتنی بردانش قرار دارند که از زاویه
دید دیگری به این مسئله نگاه میکنند .آنها سعی میکنندد اوالً
تا حد ممکن مفاهیم موجود را از داخو مجموعه متون اسدتخراج
کنند و بانیاً بین این مفاهیم روابطی برقرار کنند .اسدتفاده از ایدن
روش بسیار وابسته به  NLPاست .در حقیقت این هدفی است که
 NLPنیز آن را دنبال میکند و آن درک متن است .دستگاههدایی

ارائه روش ترکیبی تحلیل پایگاه دادههای خبری با استفاده از  RapidMineمطالعه موردی :متون خبری فارسی؛ سعید احمدیان و کریم صابری

که از این روشها استفاده میکنند در حال حاضدر زیداد نیسدتند
ولی  ]25[ DR-LINKاز دانشگاه  Syracusیکی از آنهاست.

21

اطالعات استخراج میشوند و سپس اطالعات میتوانند در پایگداه
داده ذخیره شدوند و بدرای پدرسوجدو کداوش گردندد و در زبدان
طبیعی خالصه شوند .اولین گدام ضدروری پدیشپدردازش کدردن

8

 -1-9-7روش Discotex

این روش توسط  Kanyaدر سال  2221ارائده شدده اسدت [.]22
این روش یک چارچوب جدید برای متنکاوی بر اساس یکپارچده
کردن سامانه اسدتخراج اطالعدات ( )IEو مداوول اسدتنتاج کدردن
قوانین استاندارد ( )KDDارائه میکند ،IE .اسناد متنی را بده داده
ساختیافتهتر تبدیو میکند .درواقع تکههای خاصی از داده را در

زبانی (زبان شناختی) اسدت .ایدن گدام شدامو تعددادی فدنهدای
زبان شناختی مثالً  ،tokenizationبخشی از برچسبگذاری گفتدار
و ...است .اهدا کلی این مقاله را مدیتدوان بده دودسدته تقسدیم
نمود )8:مدیریت کردن اطالعات ذخیرهشده در پایگاه داده متندی
(مجموعهای اسناد)  )2استخراج کردن دانش مفید.
9

سندهای به زبان طبیعی جستجو میکند و مجموعدهای از اسدناد

ایدددن روش از دو کامپونندددت تحلیدددو مدددتن و دادهکددداوی

متنی نیمه ساختیافته را به پایگاه داده ساختیافتهتدری تبددیو

تشکیوشده است .کامپوننت اول دادههای نیمه ساختیافته را بده

سدداختن IE

دادههای ساختیافتهتر ذخیرهشده در پایگاه داده تبدیو میکندد؛

استفادهشده است .سپس پایگاه داده ساخته شده بهوسیله مداوول

و کامپوننددت دوم تکنیددکهددای دادهکدداوی را بددر روی خروجددی

 IEتوسط ماوول  KDDبرای کاوش بیشتر دانش استفاده میشود.

کامپوننت اول اعمال میکندد .هدد ایدن روش مددیریت کدردن

در یک نسخه بهبودیافته از این روش از قوانین بدهدسدتآمدده از

اطالعات (طبقهبنددی کدردن سدندها در دسدتههدای مناسدب) و

ماوول  KDDبرای پیش بینی کردن اطالعات ازدست رفته و بهبود

کاوش داده برای کشف کردن دانش مفید است؛ بندابراین در ایدن

دقت ماوول  IEاستفاده میشدود .بدرای سداختن مداوول  KDDاز

روش ابتدا ترمها و رویدادها استخراجشده و در پایگاه داده ذخیره

 APRIORIو  RIPPERاستفادهشده است.

می شدوند .سدپس الگدوریتم خوشده بنددی مناسدبی (اسدتفاده از

مددیکنددد .در ایددن روش  RAPIERو  2BWIبددرای

الگوریتم  Rockو مفهوم لنیک) بر روی پایگداه داده حاصدوشدده

 -2-9-7روش Textminer

اعمالشده و اسناد گروهبندی میشوند بهطوریکه اسناد مشابه در

در این روش ابتدا داده نیمهساختیافته تغییر مییابد مثالً سدندها

یک گروه قرار گیرندد .سدپس یدک الگدوریتم ردهبنددی مناسدب

بدده داده سدداختاریافته ذخیددرهشددده در یددک پایگدداه داده تبدددیو

(درخت تصمیمگیری) برای معتبر سازی بیشدتر نتدای حاصدو از

می شوند .کامپوننت دوم تکنیکهای داده کداوی را روی خروجدی

خوشهبندی و بهرهبرداری بهتر از دانش کشفشده اعمال میشود.

کامپوننت اول اعمال می کند بیشدتر روش هدا بدرای مدتنکداوی،

برای جزییات بیشتر این روش میتوان به بدرای جزییدات بیشدتر

الگوریتمهای کاوش را روی برچسبهای نسبت داده شده بده هدر

این روش میتوان به مراجعه کرد.

سند اعمال میکنند .این برچسبها ممکن است کلمدات کلیددی
استخراجشده از سند یا فقط فهرستی از کلمات در سند مدوردنظر
باشند .درروش  textminerالگوریتمهدای کداوش بدر روی تدرمهدا
(دنبالده معندیدار از کلمدات

مدثالً )department of computation

ترکیبشده با رویدادهای (مجموعه معنیدار از ترمها ،مثالً در یک
دامنه مالی ،خرید بین شدرکت  Aو  )Bاسدتخراجشدده از سدندها
اعمال میشود .نویسندگان این مقاله معتقد هستند که مهمتدرین
فاکتورهای مشخصه که یک سند را توصدیف مدیکنندد تدرمهدا و
رویدادهای بیان شده در سند هستند .این اطالعات در یک جدول
به نام  EvantTypeنگه داری می شوند .استخراج اطالعات فنّداوری
مهمی است که یک گام پیش پردازش دارد .در این روش یدکبدار
Discovery from text extraction
Boosted Wrapper induction

1

 -1روش تحقیق و چارچوب پیشنهادی
در تحقیقاتی که امروزه صورت میگیرد از انواع روشهدا اسدتفاده
میشود .این روشها یا بهصورت کمی و با استفاده از آمار و ارقدام
به نتیجه موردنظر میرسدد ،یدا بدا اسدتفاده از روشهدای کیفدی.
روشهای تحقیق را درصورتیکه برداری دوطرفه در نظر بگیدریم،
میتوان گفت که یکطدر از بدردار را روشهدای کمدی و طدر
دیگر را روش های کیفی تشکیو مدیدهندد .روشهدای کمدی بدا
تکیهبر آمار و ارقام انجام میشود و روشهای کیفی به کمک انواع
فنهای مشاهده و مصاحبه ،به جمدعآوری اطالعدات مدیپدردازد.
ویژگی مشترک ایدن دو روش ،مجهدز نمدودن محققدین در تمدام
مراحددو تحقیددق بدده انددواع فددنهددای جمددعآوری اطالعددات و

2

Text Analysis Component

3

نشریه علمی”نوآوری اهی فناوری اطالعات و ارتباطات کاربدی “ ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 1931

22

تجزیهوتحلیوهای متنوع است .درواقع روشهای کمی درمجمدوع

موجود را بهخوبی بشناسیم .پس از جمعآوری داده الزم اسدت تدا

با شمارش و اندازهگیری جنبههایی از زنددگی اجتمداعی سدروکار

دادهها پاکسازی شوند .یکی از مشکالت شایع دادهها پایین بودن

دارند ،درحالی که روش های کیفی بیشتر بدا تولیدد توصدیفهدای

کیفیت آن ها است ،عملیاتی که مشکو کیفیت را برطر میکند،

استداللی و کشف معناها و تغییرهای کنشگران اجتماعی سروکار

پاک سازی داده نامیده می شود [ .]25حذ رکوردهای پرت یکی

دارند.

از اقدامها برای پاک سدازی داده اسدت .دادههدای تکدراری یدا دو

بااین حال تمام روشهای تحقیدق ،بده اسدتفاده از کمیدت یدا
کیفیت خالصه نمی شوند ،بلکه می توان رویکردی را اتخداذ نمدود

نسخهای باید شناسایی و حذ شوند .همچنین دادههای مغشوش
را نیز میبایست شناسایی و ترمیم گردند.

که بسته به نوع تحقیق ،از هردو نوع روش استفاده کندد .بده ایدن

مرحله بعد مدلسازی است .در این مرحلده دو فداز عملیداتی

نوع از روشها ،ترکیبدی مدیگویندد [ .]22 -22درواقدع ظهدور و

صددورت گرفتدده اسددت .فدداز اول مربددوط بدده اسددتفاده از الگددوریتم

استفاده از روشهای ترکیبی به منظدر قدوت دادن بده تحقیقدات

 k-meansجهت خوشه بندی انواع متن هدای خبدری اسدت بددین

صورت میگیرد [.]81

منظور که مشخص شود هر متن خبر مربوط به کدام حوزه خبری

در تحقیق حاضر نیز از روش ترکیبی استفادهشده است .دلیو
این امر استفاده از پایگاه دادههای متنی متشکو از خبر است .این
پایگاه دادهها بهصورت کمی و کیفی ،از انواع خبرها گردآوریشده
اسددت .همچنددین بدده دلیددو اسددتفاده از روشهددای دادهکدداوی از
استاندارد و متدولووی  CRISPبرای نشان دادن چارچوب تحقیدق
استفاده میکنیم .شکو زیر چارچوب پیشنهادی تحقیق را نشدان
میدهد .بهمنظور تحلیو مدوردنظر در چدارچوب ذکرشدده ،مدرور
ادبیات مباحثی مانند دادهکاوی ،تحلیو خبر ،الگوریتم  k-meansو
مددتنکدداوی و انددواع روشهددای آن بددهطددور مفصددو موردبررس دی

هسددت .فدداز دوم تحلیددو دسددتهبندددی اخبددار موجددود بدده کمددک
روشهایی مانند درخت تصمیم است که ارائدهدهندده الگدوریتمی
جهت مشخص کردن نوع اخبار و دستهبندی آنهاسدت .فداز اول
یعنی استفاده از الگوریتم خوشه بندی  k-meansبه کمک نرمافزار
 Rapid Minerو فاز دوم نیز به کمک نرم همین نرمافدزار صدورت
گرفته است .در این مرحله به دنبال توسدعه الگدوریتم تحلیلدی و
بهبود نتای حاصله هستیم.

 -3پیادهسازی طرح و نتیجهگیری

و

دادههای موجود جهت تحلیو و پیادهسازی در پدرووه مربدوط بده

به دست آوردن ایده صورت گرفتده اسدت .فداز بعددی از تحقیدق

خبرهای مختلف از خبرگزاریهای اینترنتی هست .پایگاه دادههدا

شامو بررسی سامانه موجود برای پیادهسازی تحلیو اسدت .بدرای

شدامو اطالعددات جمددعآوریشددده از حدددود  822پایگدداه خبددری

این منظور تحلیوهای مختلف متن و خبر بهعنوان مورد مطالعاتی

اینترنتی بدا سده زبدان مختلدف فارسدی ،انگلیسدی و عربدی بدود.

مدنظر قرار گرفت .دلیو این انتخاب وجود دادههای با حجدم بداال

درمجموع دو جدول مختلف در این پایگاه داده وجود دارد.

در این حوزه و ارتباط تنگاتنگ با مباح تحلیلی است.

یک جدول مربدوط بده اطالعدات خبدر منتشدره کده حداوی
اطالعاتی مانند شناسه گروه ،شناسه منبع ،شناسه گدزارش گیدر،
شناسه نوع ،شناسه خبر ،آدرس خبر ،تاریخ انتشار ،تداریخ ایجداد،
شمارنده فایو ،مسیر فایو ،آدرس فایدو و وضدعیت خبدر هسدت.
جدول دوم با نام جدول متن نیز شامو اطالعداتی مانندد شناسده
متن ،شناسه خبر ،شناسه فایو ،شناسه زبدان ،مدتن و ندوع مدتن
میباشد .تعداد کو داده ها در جدول خبر شدامو  829412سدطر
یکتا و در جدول متن  441421سطر یکتا هست .دلیو تمایز بین

قرارگرفته است .این بررسی به منظور احاطه کاموتر بر مباحد

ما در طول این تحقیق در راستای شناخت فضای موردبحد
از انواع صفحات وب در زمینه اخبدار و مدرور ادبیدات ایدن حدوزه
اسددتفاده کددردیم .مرحلدده بعددد مربددوط بدده فدداز شددناخت داده و
آمادهسازی آن جهت استفاده در مرحله پیادهسازی است .در ایدن
مرحله بررسی میشود که چده دادههدایی موردنیداز اسدت و ایدن
دادههای موردنیاز در چه قالبی ،مناسب فاز پیادهسازی اسدت .در
این تحقیق از دو پایگاه داده مختلف استفاده شدده اسدت .اولدین
آنها پایگاه داده اطالعات نوع خبر است.
دومین پایگاه داده مربوط به متن خبرها هست کده درنهایدت
بتوان تحلیلی دقیقتری به کمک الگوریتمهدای داده کداوی بدرای

تعداد موجود در دو جدول نوع دادههای 1مختلف در جدول مدتن
هست ،به این صورت که هر شناسه خبر یکتا در جدول خبر ،انواع
مختلفی متن ذخیرهشده در جدول متن را داراست ،مانند عندوان
خبر ،متن خبر و خالصه خبر مربوط به یک خبر خاص.

این بخش ارائه داد .برای اینکده بددانیم چده دادههدایی موردنیداز
است ،ابتدا باید مرور ادبیات را بهطور کامو انجام دهیم و سدامانه

Type ID

1

ارائه روش ترکیبی تحلیل پایگاه دادههای خبری با استفاده از  RapidMineمطالعه موردی :متون خبری فارسی؛ سعید احمدیان و کریم صابری

29

مرور ادبیات

شناخت سیستم

شناخت و آمادهسازی داده
مدلسازی

مدلسازی طرح

دستهبند

با دادهکاوی

ی
تعین دسته هر
خبر

خوشهبندی انواع خبرها با

مقایسه
نتای

استفاده از روشهای موجود

تعین برچسب هر خوشه بر اساس محتوای خبر

ارزیابی خوشهها

آیا تحلیو کارا بوده است؟

نتیجهگیری و تدوین استراتژی

شکل ( :)9روش انجام تحقیق
.

آزمایش

انتخاب بهترین روش

نشریه علمی”نوآوری اهی فناوری اطالعات و ارتباطات کاربدی “ ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 1931
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برای شناسایی خبرهدای معتبدر بدین دو جددول از عملیدات
پیوند 1استفاده کردیم که تعداد سطرهای حاصله از ایدن عملیدات
 441932است .به این معنی که سطرهای مختلف بین دو جدول
شناسایی شده و تعداد کو به دست میآیدد .بدا انجدام ایدن عمدو
مشخص می شود که تعدادی داده اضافی در هر دو جددول وجدود
دارد .تعداد شناسه خبرهایی که در جدول خبدر هسدتند ولدی در
جدول متن پیدا نشدهاند برابر  9921بود ،به این معنی که شناسه
خبر موجود ولی متنی برای خبر وجدود نددارد .همچندین تعدداد
خبرهایی که در جدول خبر هستند ولی در جددول ( )8مدتن بده
آنها ارجاعی داده نشده  85عدد است.
همان گونه که در باال بیدان شدد در جددول مدتن  85رکدورد
وجود داشتند که شناسه خبر آنها در جدول خبر یافت نشد .این
 85رکورد درواقع  2شناسه خبر متمایز بودند؛ بندابراین ،بایسدتی
این شناسه خبرها در جدول متن و درنهایت جدول پیوند حدذ
گردند.

انگلیسی و همچنین  2341رکورد و متن عربی شناسایی و حذ
گردید.

الگوریتم ( :)9واکشی خبر بر اساس نوع زبان

الگوریتم ( :)4واکشی خبر بر اساس نوع زبان

ستون «شناسه زبان» که نشان دهندده ندوع زبدان خبدر بدود،
حذ گردید .این ستون شامو مقادیر متمایزکننده برای زبانهای
فارسی ،عربی و انگلیسی بود .حال که تنها یک مقدار بدرای کلیده
متون فارسی وجدود دارد حدذ ایدن سدتون اختاللدی در پایگداه
دادهای نمیکند.
ستونهای «آدرس خبر »2و «شناسه منبع» با یکدیگر ارتباط
نظیر به نظیر دارند؛ بنابراین ستون «آدرس خبر» حذ گردید.
ستون شناسه نوع 9در جدول خبر دارای شش مقدار متمدایز
بوده و تنها درباره دو مقدار آن ( 2و  )8اطالع داریم .با توجده بده
کم بودن تعداد رکوردهای باقیمانده ،دو راهکار داریم :الف) حدذ
رکوردهای باقیمانده ب) در نظر نگدرفتن ایدن سدتون در تحلیدو
دادهها.

الگوریتم ( :)1حذ خبری که شناسه خبر آنها در جدول متن یافت
نشد

در جدول خبر  9921رکورد وجود داشتند کده شناسده خبدر
آنها در جدول متن یافدت نشدد؛ بندابراین بایسدتی ایدن شناسده
خبرها در جدول خبر و نهایتاً پیوند حذ گردند.

همچنین در جدول متن تمام رکوردهایی کده مقددار سدتون
«شناسه فایو »4در آن ها مخالف صفر است حذ شدند؛ زیرا این
رکوردها صرفاً برچسب تصاویر خبرها هسدتند و حداوی محتدوای
معناداری برای تحلیو نخواهند بود.

الگوریتم ( :)5حذ خبری که شناسه فیلد آن صفر است

الگوریتم ( :)2حذ خبری که شناسه خبر آنها در جدول متن یافت
نشد

با توجه به اینکه هدد اصدلی پدرووه مدتنکداوی اطالعدات
موجددود از دادههددای خبددری فارسددی حاصددو از خبرگددزاریهددای
جمهوری اسالمی ایران است ،باید کلیه رکوردهدای غیرفارسدی از
جدددول مددتن پدداک گددردد .در ایددن راسددتا  1422رکددورد و مددتن
Join

1

برای برقراری ارتباط بین جداول خبر و متن ،از فیلد مشترک
آن ها (شناسه خبر) در جدول پیوند استفاده شد .در جدول پیوند
تمام رکوردهایی ظاهر میشوند کده شناسده خبدر مشدترک بدین
جداول خبر و متن را داشته باشند؛ بندابراین «تعدداد رکوردهدای
پیوند دو جدول» با «تعداد رکوردهدای پیوندد دو جددول بعدد از
حذ » با یکدیگر برابر هستند.
URL
Type ID
File ID

2
3
4
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 -11نتیجهگیری
الگوریتم ( :)6واکشی متن خبر با شناسه مشترک

تمامی تغییرات صورت گرفته جهت شناسایی و پیشپردازش
دادههای موجود در جدول زیر به نمایش درآمده است.
جدول ( :)1نتای حاصله از پردازش صورت گرفته اخبار

تعداد

توضی

829412

تعداد رکوردهای جدول خبر (سطر یکتا:
شناسه خبر)

441421

تعداد رکوردهای جدول متن (سطر یکتا:
شناسه متن)

441932

تعداد رکوردهای پیوند دو جدول

9921

تعداد شناسه خبرهایی که در جدول خبر
هستند ولی در جدول متن پیدا نشدند

85

تعداد شناسه خبرهایی که در جدول متن
هستند ولی در جدول خبر به آنها ارجاعی
داده نشده است.

822825

تعداد رکوردهای جدول متن که شناسه خبر
یکتا دارند.

822883

تعداد رکوردهای جدول خبر بعد از حذ
شناسه خبر ناموجود در جدول متن

441932

تعداد رکوردهای جدول متن بعد از حذ
شناسه خبر ناموجود در جدول خبر

441932

تعداد رکوردهای پیوند دو جدول بعد از حذ

1422

تعداد رکوردهای جدول متن که حاوی متن
انگلیسی میباشند.

81823

تعداد رکوردهای جدول متن که حاوی
برچسب تصاویر بودند.

481119

تعداد رکوردهای نهایی تا پایان مرحله 3

جدول حاصو از پیوند دو جدول خبر و متن شامو اطالعات،
شناسه خبر ،شناسه متن ،نوع متن ،متن ،شناسده گدروه ،شناسده
منبع ،وضعیت و شناسه نوع هست .بدین ترتیب تعداد ستونهای
داده از  22ستون به  1سدتون کداهش یافدت .دلیدو عمدده ایدن
کاهش بعد نداشتن اطالعات کافی از ستون موردنظر و یا افزونگی
دادهای بود.

در این مقاله ،روش ترکیبدیای جهدت تحلیدو دادههدای خبدری
خبرگزاری های فارسی ارائده گردیدده اسدت .روش پیشدنهادی از
اسددتاندارد  CRISPتبعیددت کددرده و در طددی انجددام مراحددو آن از
الگوریتمهای شرح دادهشده کیفی و کمی دادهکداوی و الگدوریتم
 Kmeansاستفاده میکند.
در طی انجام مراحو این تحقیق ابتددا مفداهیم موردنیداز کده در
انجام پرووه کاربرد دارند بهصورت کامو شدرح دادهشددهاندد و در
مرحله بعد به بررسی سامانه موجود ،جهدت پیدادهسدازی تحلیدو
پرداخته میشود .فاز بعد به شناخت داده و آمادهسازی در جهدت
استفاده در مرحله پیدادهسدازی پرداختده مدیشدود .درنهایدت در
مرحله پیادهسازی سعی گردیده اسدت کده بدا کددهای دسدتوری
سدداده و قابددوفهددم بددر روی پایگدداه دادههددا و روش پیشددنهادی
پیادهسازی این تحقیق کده بدا اسدتفاده از ندرمافدزار RapidMine
انجام گردیده بهصورت کامو شرح داده شود.
استفاده از این روش ترکیبی تحلیو ،عالوه بدر فدراهم کدردن
تحلیلی مناسب بر روی خبرها و پیدا کردن روابط پنهانبین اخبار
میتواند مزایای فرعی متعددی همچون پایهگذاری روشدی بدومی
جهت تحلیو اخبار ،روشی سازگار بدا زبدان فارسدی ،پایدهگدذاری
تحلیوهای معنایی بیشتر بر روی واوگان رای در اخبار فارسدی و
درنهایت کمک به تصمیم گیران سازمانهای نظامی و غیرنظدامی
جهت انجام تصمیمگیری کامو و صحی را داشته باشد.
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Using RapidMine Case Study: Persian News Texts
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Abstract
One of the most widely used approaches in the management of Web-based systems, use the
online agency and Data related to them . Online web agency, like the heart of a community and
is one of the most critical information resources in a society. The importance of this topic in the
news military organizations will be doubled. So having a right way and a unique conceptual
approach to analyze and categorize the resources, Can provide numerous benefits and assistance
to decision-makers within the organization, especially military organizations in carrying out
decisions. In this study, firstly we contribute to the study and understanding of the concepts of
data mining methods. Secondly, analysis of different methods of text processing must be done
from different perspectives So as to identify the positive strategies and strengths of a variety of
methods and The Finally, the analysis of news database, so as to uncover information hidden in
the data and how to use it. Keywords: Data mining, text mining, News Database, MixedMethod.

Keywords: Data Mining, Text Mining, News Databases
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