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چکیده
با عنایت به حجم باالی اطالعات کنونی وب توجه به سیستمهای خودکار استخراج اطالعات بیشتر شده است.
از مهمترین روشهای خودکار استخراج اطالعات ،خوشهبندی میباشد .روشهای خوشهبندی زیادی تابهحال
ارائه شده است که اکثراً مبتنی بر مدل برداری میباشند .در این مدل با هـر سـند ماننـد مجموعـهای از کلمـات
برخورد می گردد و توالی کلمات در جمله ،نادیده گرفته میشود .ازآنجاییکه معانی در زبـان طبیعـی بـهطـور
کامل وابسته به توالی کلمات میباشند نقیصه بزرگی در این روشها احساس میگردد .برای رفع این نقیصه در
این مقاله روشـی جدیـد در خوشـهبنـدی اسـناد  Htmlارائـه گردیـده اسـت کـه در آن التـوریتم  Stcبـرای
خوشهبندی Snippetها لحاظ شدهاست .این روش کـه بـا عنـوان خوشـهبنـدی بـر اسـاس جمـالت کلیـدی
 Ks_Stcمطرح شده برای هر سند بردار وزنداری تهیه میکند و با استفاده از این بردار ،جمالت کلیـدی هـر
متن از سند استخراج میگردد و نهایتاً این جمالت کلیدی برای خوشهبندی به التوریتم  Stcداده میشود.
کليدواژگان :افزونتی اطالعات ،خوشه بندی اسناد  ،Htmlدادهکـاوی ،سیسـتمهـای اسـتخراج اطالعـات،
کالسبندی.
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مقدمه
بـر اســاس مطالعــات انجـا گرفتــه در ســال  4002بـی

از  7712بیلیــون صــفحه در وب جهــانی

ایندکس شده است (گولی و سینتورینی  .)4002 ،7پایـه اصـلی ایـن صـفحات را اسـناد Html
تشکیل میدهند .اینگونه اسناد از نوع نیمه سـاختیافتـه تلقـی مـیگردنـد .متـون سـاختیافتـه
شامل پایتاه های داده متنی و یا اسـناد متنـی مـیگـردد کـه اسـتاندارد معینـی در سـاختار آنهـا
رعایت شده است و معموالً استخراج اطالعات از آنها با کمک این ساختار معـین بـه سـهولت
انجا میشود .اسناد متنی نیمه ساختیافته در نقطهای میان اسناد ساختیافته و غیر سـاختیافتـه
قرارگرفته اند .به عبارتدیتر اینگونه اسـناد ممکـن اسـت از اصـول معـینشـده در ساختارشـان
تبعیت نکنند و با ساختارهای متفاوت طراحی شـده باشـند (آزاد و آبشـیک  .)4072 ،4از طرفـی
این اسناد عالوه بر متن شـامل تصـویر و صـوت در فرمـتهـای متفـاوت نیـز مـیباشـند .حجـم
اطالعات موجود در این فرمت تا حدی است که مثالً درباره کلمه سـادهای مثـل " "Iranیـک

حجم ترابایتی از اطالعات را میتوان یافت .در مواجهه با اینگونه مشاهدات عبـارت افزونتـی
اطالعات مطرح می گردد .این واقعیت که اطالعات موجود در وب جهانی بهصورت دینامیـک
و با روند رو به رشدی در حال افزای

است نیز چال

از وب جهانی با نا "بزرگترین پایتاه دان

دیتری در این زمینه است بهنحـویکـه

" یاد شده است (فررا و همکـاران  )4072 ،ایـن
9

موارد ما را وادار به پرسیدن این سؤال میکند که "آیـا امکـان اسـتخراج اطالعـات موردعالقـه
افراد از این حجم باالی رو به افزای

وجود دارد؟" .در حـال حارـر دو راه بـرای دسـتیابی بـه

اطالعات موردنیاز در وب جهانی موجود است :اول از طریـ مـرور دسـتی و متـوالی صـفحات
بههم پیوسته وب تا کاربر بـه اطالعـات مـوردنخر خـود دسـت یابـد و دو از طریـ موتورهـای
جســتجو و بــا وارد کــردن یــک کلمــه کلیــدی مــرتبی بــا مورــوع .شــاید روش دو در ابتــدا
امیدبخ

باشد اما در واقع کاربران این موتورها با لیست مرتبشدهای از یافتهها مواجـه هسـتند

که کشف اطالعات موردنخرشان در آن نیز نیازمند صرف وقت و انـریی بـاالیی اسـت .جهـت
رفع ایـن مشـکل جامعـه اسـتخراج اطالعـات بـه مسـهله دادهکـاوی و علـیالخصـو

یکـی از

1. Gulli & Signorini
2. Azad & Abhishek
3. Ferrara et al.
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مهمترین اهداف آنکه خوشهبندی اسناد میباشد متمایل گشت (سـاندیا و همکـاران .)4072 ،7
روشهای خوشهبندی زیادی تابهحال ارائه شده است که اکثـراً بـرای خوشـهبنـدی اسـناد متنـی
بکار گرفته میشوند .در اغلب موارد برای خوشهبندی اسناد  Htmlنیز از همـان التـوریتمهـای

خوشــهبنــدی اســناد متنــی اســتفاده مــیشــودا امــا ســؤال مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه "کــدامیک از
التوریتمهای خوشهبندی بـرای خوشـهبنـدی اسـناد  Htmlمناسـبتـر اسـت؟" .بـرای پاسـختویی بـه
این سؤال بایستی از نیازمندیهای ویژه خوشهبندی اسناد  Htmlآگاهی بیشتری داشته باشیم.

 اسناد غالباً در حدود  7000-400کلمه منحصربهفرد دارند و این تعداد کلمـه نشـاندهنـده
ابعاد باالی ماتریس ایجادشده از مجموعه اسناد است .برای باال بردن سـرعت خوشـهبنـدی
و متناسب سازی آن با حجم باالی اسناد کنونی ،روش خوشهبندی کننده بایستی اسـتراتژی
مناسبی برای کاه

ابعاد سند بدون کم کردن دقت خوشهبندی داشته باشد.

 ازآنجایی که اسناد فراوانی بـا عنـاوین چندگانـه موجـود اسـت .روش خوشـهبنـدی کننـده
بایستی امکان همپوشانی  4مناسبی بین خوشهها را داشته باشد.

 عنوان مناسب برای هر خوشه از دیتر الزامات برای داشتن نتایج مناسب خوشهبنـدی اسـت
لذا التوریتم خوشه بندی بایستی خالصهای مربوط ،مناسب و همچنـین معنـیدار بـرای هـر
خوشه ایجاد کند.

 التوریتم بایستی توانایی کشـف تعـداد بهینـه خوشـههـا را در خـود داشـته باشـد و نیـاز بـه
واردکردن تعداد خوشهها توسی کاربر نباشد.
سیستم پیشنهادی کلیه نیازمندیهای باال را تا حد قابل قبولی پاسخ میدهد.
در این مقاله ،به مسهله خوشهبندی اسناد ،سیسـتمهـای موجـود اسـتخراج اطالعـات از اسـناد
 Htmlو مشکالت پی

رو در خوشهبندی اسناد میپردازیم .در ادامه سیسـتم پیشـنهادی بـرای

خوشه بندی ارائه شده و مشخصات مجموعه اسناد انتخابی برای تسـت آن مشـخم مـیگـردد.
در انتها معیارهای ارزیابی التوریتمهای خوشهبندی از آزمای های التـوریتم و مقایسـه آن بـا
التوریتمهای موجود استخراج خواهد شد.
1. Sandhya et al.
2. Overlap
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پیشینه پژوهش
خوشهبندی اسناد و الگوریتمهای آن
خوشه بندی که یکی از اهداف دادهکاوی میباشد ،به فرآیند تقسیم مجموعـهای از دادههـا (یـا
اشیا) به زیر کالس هایی با مفهو خوشه اطالق میشود .بهاینترتیـب یـک خوشـه ،یـک سـری
داده های مشابه مـی باشـد کـه هماننـد یـک گـروه واحـد رفتـار مـیکننـد .الز بـه رکـر اسـت
خوشه بندی همان کالس بندی است ،با این تفاوت که در آن کالسها از پـی

تعریـفشـده و

معین نمی باشند و عمل گروهبندی دادهها بدون نخـارت  7انجـا مـیگیـرد .تعیـین میـزان تشـابه
خوشه ها از طری تابع تعیین فاصله بین بردارهای وایههای متناظر هر سند محاسبه مـیگـردد .دو
دسته ی کلی از التوریتم های خوشـهبنـدی ،سلسـلهمراتبـی و تفکیکـی مـیباشـند (اشـتاینبک و
همکاران .)4000 ،4

روش تفکیکی

3

روش تفکیکــی یکــی از انــواع التــوریتمهــای خوشــهبنــدی اســت .رایــجتــرین التــوریتمهــای
خوشــهبنــدی اســناد ماننــد K_Means :و  BuckShotدر ایــن دســته قــرار مــیگیرنــد .ایــن
التوریتمها داده ها را به چندین زیرمجموعه تقسیم میکنند .به علت اینکه چک کردن همـهی
زیرمجموعه های ممکن ،امکانپذیر نیسـت .تـابعهـای مکاشـفهای حریصـانهی خاصـی بـه کـار
گرفته میشوند .در این التوریتمها بهصورت تکراری نقاط بـین  kخوشـه جابجـا مـیشـوند تـا
درنهایت به بهترین خوشه ممکـن نسـبت داده شـوند .نقـ

اصـلی را در ایـن متـدها روشهـای

آماری و احتمالی دارند ،به همین دلیل خوشههای تولیدشده دارای قابلیت تفسـیرپذیری بـاالیی

بوده و بسیار موردقبول میباشند (نا و همکاران .)4070 ،2

1. unsupervised
2. Steinbach et al.
3. Partitioning method
4. Na et al.
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1

التوریتم های سلسله مراتبی به دو دسته تقسیم میشوند .التوریتمهـای تجمیعـی( 4AHCپـایین

به باال) و تقسیمی ( 9 DHCباال به پایین) .در خوشهبندی تجمیعی ،کار بـا خوشـههـایی بـا یـک
داده شروع می شود (تعداد خوشه ها در ابتدا به اندازهی تعداد دادههای موجود میباشد) .در هـر
مرحله دو یا چند خوشهی مناسب با هم ترکیبشده و خوشهی جدیدی را به وجود مـیآورنـد.
در خوشهبندی تقسیمی عمل خوشه بندی با یک خوشه شروع میشـود .ایـن خوشـه بـهصـورت
بازگشتی به دو یا چند خوشه تقسیم میگردد و به همـین ترتیـب عمـل خوشـهبنـدی ادامـه پیـدا
می کند .برای هر دو نوع از التوریتمهای باال ما نیاز به یک شرط پایانی داریم این شرط اغلـب
رسیدن به  kخوشه میباشد .از مشهورترین این التوریتمها التوریتم  SingelPassاست.
در حالت کلی در میان انواع مختلف التوریتمهـای خوشـهبنـدی ،التـوریتمهـای تفکیکـی
سریعتر از التوریتمهای سلسله مراتبـی هسـتند زیـرا روشهـای سلسـله مراتبـی بـه علـت اینکـه
بایستی تقریباً تما روابـی بـین دادههـا را در مجموعـه داده مـوردنخر تجزیـهوتحلیـل و محاسـبه
نمایند لذا هزینه بری بیشتری ازنخر زمانی و حافخه دارند .ازجمله نقـایم دو روش فـوق مـوارد
زیر را میتوان نا برد (گامیر و پاتیل:)4072 ،
 همپوشانی در خوشه ها وجـود نـدارد و یـک توصـیف مناسـب بـرای خوشـههـا تولیـد
نمیشود.

 تعیین تعداد خوشه ها با کاربر سیستم است و این التوریتمها برای کاه

ابعاد روشی

را ارائه نمیدهند.

 توالی کلمات که در رساندن معنا بسیار مهـم مـیباشـند در ایـن دو نـوع التـوریتم در
نخر گرفته نمیشود و با هر سند مانند مجموعهای از کلمات برخورد مینمایند.

1. Hierarchical method
2. Agglomerative Hierarchical Clustering
3. Division Hierarchical Clustering
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روش Suffix Tree
ایده استفاده از توالی کلمات (عبارات  )7اولین بار در التوریتمی به نا  Stcظهور پیدا کرد
(یوانگ و چن  .)4072 ،4التوریتم  Stcبرای خوشهبندی نتایج بازگشـتی از موتـور جسـتجو بـه
کار می رود .در این التوریتم به جای اینکـه بـه اسـناد هماننـد مجموعـهای از کلمـات برخـورد
شود ،هر سند بهعنوان یک رشته در نخر گرفته میشود .مقایسـه بـین رشـتههـا بـه التـوریتم ایـن
امکان را می دهد که رابطه بین کلمـات را از یـک سـند نسـبت بـه سـند دیتـر بـهطـور تقریبـی
محاســبه نمایــد .بــا ایــن روش اســناد بــا توجــه بــه عبــارات مشــتر

در گــروههــای مشخصــی

خوشهبندی میشوند .ازآنجاییکه این التوریتم تنها برای خوشهبندی  Snippetها کارا اسـت
در مواجهه با اسناد متنی با حجم باالتر ،هزینه بری باالیی از نخر حافخه دارد.
مقایسه روشهای مدل کردن اسناد
دو روش اصلی در مدل کردن سند وجود دارد .در شکل ( )7سـاختار ایـن دو مـدل بـا هـم
مقایسه گردیده است .شکل سمت چپ نشان دهنده مـدل بـرداری سـند اسـت .بـردار سـند سـه

کلمه معنیدار متمایز دارد که عبارتاند از " "chess" ،"boyو " "bridgeو هرکـدا یـک

بعد برای بردار سند را تشکیل میدهند و تابع  φمیزان تشابه ایـن دو سـند را محاسـبه مـینمایـد
(زاویه دو بردار  )d1,d2شکل سمت راست نشاندهنده ساختار suffix Treeبـرای دو سـند
" "boy plays chessو " "boy plays bridge tooمیباشد و تابع  φنشاندهنـده میـزان
همپوشانی این دو سند میباشد (با رنگ سبز مشخم میباشد).

شكل  .1ساختار مدلهاي سند
1. phrases
2. Zhuang & Chen
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سیستمهای استخراج اطالعات از اسناد HTML
در سال های اخیر تالش های زیـادی در زمینـه اسـتخراج اطالعـات از وب جهـانی انجـا گرفتـه
است .سیستم استخراج اطالعات بهصورت سیستمی که جهت " شناسایی خودکـار مجموعـه از

پی

تعریـفشـدهای از آیـتمهـای مـرتبی " اسـتفاده مـیگـردد تعریـف مـیشـود (اسـپنتلر و
7

گالیناری  .)4070 ،یک سیستم استخراج اطالعات اسناد ،مجموعهای از اسناد را دریافت کـرده
و اطالعات موردعالقه کاربر سیستم را تا حدی که امکـانپـذیر اسـت بـهصـورت اتوماتیـک از
میان اسناد استخراج مینماید و بهصورت کارایی در اختیار کاربر قـرار مـیدهـد .ازآنجـاییکـه
دادههـای بـاارزش زیـادی در وب جهـانی در قالــب اسـناد  Htmlوجـود دارد ،تـاکنون تــالش
زیادی درباره استخراج اطالعات از این اسـناد انجـا شـده اسـت (تـار و ناینـات  .)4077 ،4اکثـر
سیستم های استخراج اطالعات با این موروع بهمانند یک مسهله کالسبندی برخورد کـردهانـد.
در ادامه به برخی از مهمترین این سیستمها اشاره میگردد:
باتلر و همکاران (باتلرو همکاران  )4007 ،9برای استخراج اطالعات جستجو شده کـاربر در

اسناد  Html, Xmlمدلی به نا "درخت تگ " برای هر سند ایجاد میکنند .هدف ایـن مـدل
خالصهسازی و کالس بندی اطالعات موجود بـر اسـاس ارتبـاط آن بـا مورـوع مـورد جسـتجو
می باشد .در این درخت گرههای داخلی شامل تگهـای  Html,Xmlو مـتنهـای ایـن اسـناد
گره های انتهایی درخت (برگ ها) را تشکیل میدهنـد .بـا اسـتفاده از یـک التـوریتم اکتشـافی
تمامی اطالعات بهجز اطالعات مرتبی با موروع مورد جستجو از درخـت حـذف مـیگـردد و
درنهایت این درخت خالصهشده به کاربر ارائه میشود.

کرسنزی و همکاران (کرسنزی و همکاران  )4002 ،2سیستمی بـرای اسـتخراج اطالعـات از

وبسایت های بزرگ ایجاد کردند که آن را " "DataGarbberنامیدند .ایـن سیسـتم بعـد از
بررسی دقی وبسایت مدلی برای آن استنتاج مینماید .در ایـن مـدل هـر وبسـایت بـه ماننـد
گرافی در نخر گرفته میشود که گرههای گراف را صفحات و یالهـای آن را لینـکهـای بـین
صفحات تشکیل می دهند .با تحلیل لینک های هر صفحه میزان همبسـتتی صـفحات و درنتیجـه
1. Spengler & Gallinari
2. Tar & Nyunt
3. Buttler et al.
4. Crescenzi et al.
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شباهت این صفحات به هم تشخیم داده میشود و از این طری امکان کالسبنـدی صـفحات
مشابه به وجود میآید.

7

امبلـی و همکــاران (امبلـی و همکــاران  )4002 ،سیســتمی را جهـت اســتخراج اطالعــات از
جداول داخل اسناد  Htmlپیشنهاد کردند که استخراج اطالعات را بهصورت مرحلـهبـهمرحلـه
انجا میدهد .در مرحله اول با توجه به سطرها و ستونهای هر جدول و محتوی آن یـک مـدل
مفهومی برای جدول در نخر گرفته میشود .در مرحله دو مقادیر و صفات تعیینشـده بـا توجـه
به محتوی جدول به مدل مفهومی اولیه اختصـا

مـی یابـد .در مرحلـه سـو صـفات و مقـادیر

موجـود در مــدل بررســی و تنخــیم مــیشــود .در مرحلـه چهــار مــدل تجزیــه و تحلیــل شــده و
اطالعات اصلی استخراج میگردد .در نهایتا مراحل این استخراج اطالعـات از مبـدا تـا رسـیدن
به نتیجه ترسیم میشود.
نتــرش مــرتبی دیتــر در اســتخراج اطالعــات از اســناد  Htmlدر مقالــه ای تحــت عنــوان

" " RoadRunnerدر (فــررا و همکــاران )4072 ،ارائــه گردیــد .در ایــن روش اســتخراج
اطالعات از وب سایتهای حاوی داده های فشرده که مستقیما رکوردهای داخل پایتـاه داده را
نمای

می دهد ،مورد نخر می باشد .با دریافت حداقل  4سند از اینتونه وبسایتها سـاختار و

بدنه اصلی این اسناد تشخیم داده میشود و امکان استخراج اطالعات از این صـفحات فـراهم
می گردد .مزیت ایـن روش توانـایی اسـتخراج اطالعـات از صـفحات دارای تـگهـای تودرتـو
می باشد .از معایب این روش نیاز به حـداقل  4سـند بـرای شناسـایی سـاختار صـفحات اسـت و
دیتر اینکه در وبسایت هایی که صفحات آن به شیوههای متنوع ایجادشدهانـد نتـایج رـعیفی
به همراه دارد.
البسکی و همکاران (البسکی و همکاران  )4002 ،4تالشی در جهـت ایجـاد سیسـتمی بـرای
استخراج اطالعات از اسناد  Htmlکه به عنوان کاتالوگ بـرای تولیـدات محسـوب مـیشـوند،
انجا دادند .در این سیستم از مدل مخفی مارکوف  9جهت ایجاد یـک موتـور جسـتجوی پویـا
که قابلیت جوابتویی به سؤاالت کاربر را داشته باشد ،استفادهشده است .این موتور جسـتجو بـا

نا " "Semantic Search Engineقادر به ارائـه اطالعـاتی ماننـد نـا  ،مشخصـات ،مزایـا،
1. Embley et al.
2. Labsky et al.
3. HMMS
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قیمت و  ...مربوط به کاالی تولیدی است و این کار را با استخراج اطالعات از کاتـالوگ ارائـه
شده برای هر محصول انجا می دهد .از نقاط قوت آن توانایی اسـتخراج مـتن و تصـویر بـا هـم
میباشد.
در سال  4003مقاله ای تحـت عنـوان خودکـار سـازی اسـتخراج اطالعـات از اسـناد Html

ارائه گردید .اشرف و زیـر (اشـرف و زیـر  )4003 ،7سیسـتمی پیشـنهادی بـه نـا  ClusTexرا
جهت استخراج اطالعات از اسناد  Htmlارائه دادند .مهمترین نکتهای که تفـاوت ایـن نتـرش
را با سایر روشهای استخراج نمایـان مـیسـاخت ،اسـتفاده از تکنیـکهـای خوشـهبنـدی بـرای
استخراج اطالعات است .تکنیکهای خوشهبندی جزء فنون یـادگیری بـدون نخـارت هسـتند و
بــهعبــارتدیتــر نیــاز بــه وجــود کــاربر جهــت ایجــاد دادههــای آموزشــی و همچنــین نیــاز بــه
بازخوردهای کاربر در حین مراحل مختلف که در روشهای کالسبندی معمـول مـیباشـد در
این تکنیک وجود ندارد .مراحل مختلف پردازش در این سیسـتم در شـکل ( )4نشـان دادهشـده
است.

شكل  .2مراحل مختلف پردازش در سيستم ClusTex
1. Ashraf & Zyer

فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال ششم ـ شماره 70ـ تابستان 5932

22

گوپتا و گارگ  )4072( 7التوریتمی به نا "شاخصـههـای وزندهـی شـده  "K_meansارائـه
دادند که در آن مجموعه داده هـای اسـتاندارد را پـس از پـی

پـردازش بـا جداسـازی کلمـات

موجود در سند و حذف عبارات ایستا برای خوشهبندی آمادهسازی مـینماینـد .در مرحلـه بعـد
برای کاه

ابعاد اسناد بر اساس یک حد آستانه  4مشخم وایههایی کـه از تعـداد حـد آسـتانه

بیشــتر هســتند بــه عنــوان ورودی مرحلــه بعــد اســتفاده مــیشــوند .در ادامــه بــرای اســتخراج

مشخصههای  9هر سند از معیار  TF/IDF2اسـتفاده شـدهاسـت بـا ایـن فـرم کلمـات پرتکـرار
اهمیت بیشتری دارند .در مرحله بعد مشخصههای هر سند در قالب برداری استخراج مـیگـرددا
مجموع بردارها تشکیل یک ماتریس بـه نـا  VSMرا مـیدهنـد کـه براسـاس نـرس مکسـوبه
تشکیل شده است .پس از برای کاه

2

ابعاد ماتریس ایجاد شده از نسبت کسب شده هـر یـک

از اسناد استفاده میشود .به عبارت دیتر اگر این نسبت بیشتر از حد آستانه مشخم شـده باشـد
از ماتریس خالصه شده  VSMبرای خوشهبندی استفاده خواهدشد.

مشکالت موجود در خوشهبندی اسناد HTML
با توجه به پیشینه خوشه بندی اسناد که در بخ

 4ارائه گردید .مـیتـوان مشـکالتی کـه در

خوشهبندی اسناد  Htmlبا آن روبرو هستیم را بهصورت زیر جمعبندی نمود:

 اسناد  Htmlماننـد دیتـر متـون نوشـتهشـده توسـی انسـان شـامل تـوالی معنـاداری از
کلمات مـیباشـندا امـا اکثـر روشهـای ارائـهشـده تـاکنون از مـدل بـرداری اسـتفاده
مینمایندا که در خوشهبندی توالی کلمات را مدنخر قرار نمیدهد.

 ابعاد بسیار باالی اینگونه اسناد از مهمترین چال هـای پـی

رو مـیباشـد .بـهعنـوان

مثال در وبسایتهای گروههای خبری یـا مقـاالت موجـود در آنهـا ،دریـک سـند
ممکن است بی

از  7000کلمه منحصربه فرد موجود باشد .بـرای بـاال بـردن کـارایی

پردازش این اسناد بایستی التوریتم های پیشنهادی راهی مناسب جهـت کـاه

ابعـاد

1. Gupta & Garg
2. Threshold
3. Attribute
4. Term Frequency/ Inversed Document Frequency
5. Gain Ratio
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اسناد ارائه نمایند .در حالی که التوریتمهای کنونی روش مناسبی برای این کار ارائـه
ندادهاند.

 امکان همپوشانی اسناد در خوشهها بایستی وجود داشته باشد .بهعبـارتدیتـر بسـیاری
از اسناد دارای عناوین چندگانه هستند به عنوان مثال در یک سایت خبـری همـانطـور
که اخباری در رابطه با سالمت موجود اسـت دربـاره جنـگ نیـز ممکـن اسـت وجـود
داشته باشد یا مقاالتی با موروع نق

 ITدر فرهنگ اجتماعی میتوانـد از ایـنگونـه

عناوین چندگانه به شمار آید.

 التوریتم پیشنهادی بایستی توانایی ایجاد برچسبهای خالصه و مفیدی کـه راهنمـای
کاربر در فهمیدن محتوی خوشه باشد را داشـته باشـد بـه عبـارتی دیتـر برچسـب هـر
خوشه توصیف دقی و خالصه ای از محتوی آن خوشه مـیباشـد .در صـورتی کـه در
اغلب این التوریتمها عنوان مناسبی به خوشهها داده نمیشود.

 تعداد خوشه های مناسب برای هر مجموعه از اسـناد بایسـتی توسـی خـود التـوریتم و
بــا توجــه بــه خصیصــههــای موجــود در آن مجموعــه تعیــین شــود .درحــالیکــه در
التوریتم های تفکیکی و سلسله مراتبی برای تعیین شرط پایـان نیـاز بـه دانسـتن تعـداد
خوشهها قبل از اجرای التوریتم میباشد.
در التوریتم  Ks_Stcبرای خوشهبندی اسناد  Htmlموارد زیر رعایت گردیده است:

 مدل های برداری اسناد توالی کلمات را در سند در نخـر نمـیگیرنـد .درحـالیکـه در
متن توالی کلمات نق

بسیار بـارزی را در رسـاندن معنـا بـه کـاربر بـازی مـیکنـد و

عوم شدن موقعیت کلمه در جمله میتواند معنای جمله را بهکلی تحـت تـیریر خـود
قــرار دهــد .بــهعنــوانمثــال عبــارتی "َ  " Association Ruleیــک مفهــو کــامالً
مشخم درداده کاوی است ،حال اگر در جمله ای ایـن دو کلمـه جابجـا شـوند مـثالً
" …  "The rule of associationکـه معنـی آن کـامالً متفـاوت اسـت .لـذا
التوریتم پیشنهادی ما از مدل  STبرای مـدل کـردن اسـناد اسـتفاده نمـوده اسـت .در
این مدل توالی کلمات نیز در مدل کردن سند تیریرگذار است.
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کاه

ابعاد سند در التوریتم پیشنهادی بر سه محور استوار است که عبارتاند از:

 استفاده از تگهای  Htmlبرای خالصهسازی تا خالصـهسـازی کمتـرین تـیریر را بـر
قسمتهای مهم هر سند مانند عناوین داشته باشد.
 استفاده از اقال تکـراری جهـت خالصـه سـازی بهتـر ازلحـاظ آمـاری تـا حـد امکـان
بهترین خالصهسازی از محتـوای اسـناد  htmlبـه عمـل آیـد و نتـایج حاصـله قابلیـت
تفسیرپذیری مناسبتری داشته باشند.
 ازآنجایی که تنها فعلها و اسمها حاوی اطالعات اصلی میباشند .بـا اسـتفاده از یـک
لغتنامه  22000کلمه ای که تنها شامل اسمها و فعلهای التین میباشد ،کلیـه کلمـات
ایستا را که بار اطالعاتی ندارند از سند حذف مینماید.

روششناسی پژوهش
الگوریتم پیشنهادی برای خوشهبندی اسناد HTML
سیستم پیشنهادی از سه بخ

اصلی تشکیل یافتـه اسـت در شـکل ( )9شـمای کلـی سیسـتم

پیشنهادی ارائهشده است.

شكل  .3شماي کلي سيستم Ks_Stc
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پیشپردازش
:شامل مراحل زیر است

این بخ

:Html جداکننده تگهای
التوریتمی جهت استخراج تگ های موردنخر ایجادشده اسـت و شـبه کـد التـوریتم در شـکل
.) رخیـره مـیگـرددDesiredTag)  تگ های موردنخر در آرایهای بـه نـا.) ارائه میگردد2(
 در اولـین مرحلـه تمـا تـگهـای. پایان و ارزش هر تگ میباشـد،این آرایه شامل تگ شروع
) رخیـره مـیگـردد و مـتنهـای نخیـر ایـنTok( موجود در سند یکبهیک در آرایهای بـه نـا
.) رخیـره مـیشـودTokens( تگها (مابین دو تگ ابتدایی و پایانی) در آرایهای دیتر بـه نـا
) مقایسه میشودا و در صـورتDesiredTag) ) با آرایهTok( در مرحله بعدی آرایه تگها
 تما متن مربوط بـه تـگ از آرایـه،مطابقت داشتن تگ استخراجشده از متن با تگهای دلخواه
) استخراج می گرددا و ارزش کلیه تگهای مـابین آن نیـز بـه همـراه مـتن درTokens( متناظر
.رشته خروجی التوریتم رخیره میشود
HtmlParser  شبه کد الگوريتم.4 شكل
Algorithm: HtmlParser
Input: Html File
Begin
While input_file is not empty
Read Character ch from input_file
Save into char_array
num_char=location of last character in char_array
For i=0 to num_char
Read ch at char_array[i]
If (ch='<') /*this must be start tag
Start making a string for Html tag
Else if (ch='>') /* this must be the end of a tag
Complete and save tag in array Tok
num_tok=location of last token in Tok
Make an empty string to store text token.
Else
Save ch in tag or text string.
If ch at char_array [i+1] is '<'
Save text string in array Tokens
num_tok=location of last token in Tok
/* arrayList desiredTag have Start Tag & End Tag & Weight of This Tag
/*OutputStr is a empty string
For j=0 to num_tok
If Tok[j] at arrayList desiredTag
OutputStr+=Weight
While Tok[j] is not EndTag
OutputStr+=Tokens[j]
Output string OutputStr
End HtmlParser
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پاکسازی اسناد
در این مرحله بر هر سند (رشته خروجی از مرحله اول) موارد ریل اعمال میگردد:
 تغییر افعال به ریشه (مصدر) با حذف پیشوندها پسوندها ،تغییر حالت جمع به مفرد
7

ازآنجایی که تنها فعلها اسـمهـا حـاوی اطالعـات اصـلی مـیباشـند (شـارقی و همکـاران ،
 .)4072با استفاده از یـک لغتنامـه  22000کلمـهای کـه تنهـا شـامل اسـمهـا و فعـلهـای التـین
میباشد به پا سازی اسناد دریافتی میپردازیم .نحوه عمل بدینصـورت اسـت کـه کـل سـند
خالصه شده از مرحله اول را بر اساس  Spaceجداسازی مینماییم و هر کلمه بهدستآمـده را
با این لغتنامه تطبی می دهیم .در صورت وجود داشتن کلمـه در لغتنامـه عـدد متنـاظر هـر کلمـه
(کد کلمه) را در فایلی رخیره مینماییم .با این کار عالوه بر کد نمودن کلمـات تمـا کلمـات
ایست ا را که بار اطالعاتی برای ما ندارند مانند نشانهها ،اعداد ،بالتها و ...حذف نمودهایـم البتـه
غیر از نقطه ها( .در این لغتنامه به جهت نیاز به نقطه جهت تشخیم جمالت کد کلمـه صـفر بـه
نشانه نقطه اختصا

یافته است).

پردازش
ایجاد بردار وزندار و تعیین کلمات کلیدی
در این مرحله برای هر سند پا سازیشـده بـردار وزنداری ایجـاد مـیشـود .الز بـه تورـی
است که هر سند پا سازیشده شامل توالیهایی از کد کلمات است و بـه هـر تـوالی ارزشـی
که ناشی از تگ یا تگهای مربوطه میباشد اختصا

یافته است .در اینجا از یک تـابع Hash

مناسب برای شمارش ک د هـر کلمـه و محاسـبه مجمـوع ارزشهـای آن اسـتفادهشـده اسـت تـا
سرعت اجرای این کار را باال ببرد .درنهایت کد کلمات را بر اساس ارزش محاسـبهشـده بـرای
آنها ،مرتب مینماییم تا بـردار وزندار را ایجـاد نمایـد .بـهصـورت خالصـه هـر بـردار وزندار
شامل تما کلمات موجود در سند پا سازیشده همراه با وزن (ارزش) آن کلمه میباشد کـه
بر اساس ارزش مرتب گردیده است .ارزش هر کلمـه شـامل مجمـوع ارزش اکتسـابی کلمـه از
تگهایی که در آن وجود داشته است.
1. Shareghi et al.
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استخراج جمالت کلیدی
قبل از توری این مرحله دو تعریف مهم ارائه میگردد:
کلمات کليدي 40 :کلمه اول بردار وزندار (کلمات با باالترین وزن) کلمات کلیدی فـرم
شدهاند.
جمالالالکت کليالالالدي :جملـــههـــایی کـــه حـــداقل شـــامل  4کلمـــه کلیـــدی اســـت
(  )MinimumSupport=2و حداکثر طول هر جمله کلیدی شامل  42کلمه میباشد.
در این مرحله سند پا سازیشده بر اساس کـد کلمـه صـفر (نقطـه) تفکیـک مـیشـود .از
طرفی در صورت بزرگتر بودن طول جمالت تفکیکشـده از  42کلمـه ،جملـه بـر اسـاس 42
کلمه به چند جمله تفکیک میگردد .در این حالت مجموعه جمالت شناساییشده را بـهعنـوان
ورودی به التوریتمی که باکمی تغییر از التوریتم  Aprioriگرفتـهشـده اسـت داده مـیشـود.
کار این التوریتم تعیین جمالتی از این مجموعه جمالت است که شرط کلیدی بودن (حـداقل
شــامل دو کلمــه کلیــدی) و بــه عبــارتی  Minimum Support=2را داشــته باشــند .بــا
آزمای های به عمل آمده متوسی تعداد جمالت استخراجشـده بـرای یـک سـند بـا  920کلمـه
متمایز 71 ،جمله کلیدی میباشدا که این جمالت خالصه کامالً مناسبی بـرای هـر سـند ایجـاد
مینمایند.

خوشه بندی با استفاده از جمالت کلیدی استخراجشده
در این مرحله که بعد از تعیین جمالت کلیدی تمـا مجموعـه اسـناد انجـا مـیگیـرد .ابتـدا از
جمـالت کلیــدی بـهدســتآمـده درخــت پسـوندی ایجــاد مـیگــردد .سـپس مرحلــه شناســایی
خوشههای پایه انجا می گیرد و با ترکیب خوشههای پایه خوشههای نهـایی ایجـاد مـیشـوند و
نتایج به شکل مناسبی در اختیار کاربر گذاشته مـیشـود( .کلیـه مـوارد اشـارهشـده از التـوریتم
 Stcبرداشتشده است).

مجموعه اسناد فراهمشده برای آزمایشها
برای آزمای

التوریتم پیشنهادی  70مجموعه بـا مشخصـاتی کـه در جـدول ( )7آمـده ،تهیـه

شده است .این مجموعه اسناد از مجموعه اسناد استاندارد در (وبسایت پـدال )4079 ،مـیباشـد
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که برای ارزیابی التوریتمهای خوشهبندی به کار میرود کل این مجموعه اسناد شامل 77000
سند در  77کالس مختلف و با حجمی بـال بـر  719 GBمـیباشـد و ایـن اسـناد توسـی عامـل
انسانی بر اساس محتوی آن دستهبندیشده است .ازآنجـاییکـه نیـاز بـه چنـدین مجموعـه سـند
احساس میگردد ،این مجموعهها با دقت کامل از مجموعه اصلی برداشتشدهاند.
جدول  .1مشخصات مجموعههاي اسناد براي تست الگوريتم
مجمـوع انــدازه

میـــــانتین

(متابایت)

طول اسناد

میـــــــانتین
اندازه گـروه

تعـــــداد تعـــداد

شــــــــــماره
مجموعه داده

گروه ها

اسناد

49/2

96

29

1

920

7

772

144

33

3

301

4

27/1

22

19

77

131

9

723/4

44

722

70

7127

2

432

94

222

3

2229

2

773/2

69

39

2

424

2

207/2

102

703

2

922

1

403

112

22

9

713

3

972/3

22

202

70

2022

3

723/4

639

22

2

400

70

ها

ها

روشهای ارزیابی استاندارد برای الگوریتمهای خوشهبندی
دو معیار استاندارد برای ارزیابی صحت التوریتمهای خوشـهبنـدی بـا عنـوان  F_Measureو

 Purityوجود دارد F_Measure.یک ترکیـب هارمونیـک از دو فـاکتور  P(i, j)7و R(i,
 j)4است که در بازیابی اطالعات استفاده میشود (اشتاینبک و همکاران.)4000 ،
()7

nij
nj

P(i, j ) 
1. precision
2. recall

روشی جديد براي خوشهبندي اسناد  HTMLبا استفاده از...

29

()4

nij
ni

R(i, j ) 

که در آن  niتعداد اعضای کالس  nj ،iتعداد اعضـای خوشـه  nij ،jتعـداد اعضـای کـالس i

در خوشه  jمیباشند F(i, j)7 .بهصورت زیر برای هر خوشه تعریف میشود:
()9

)) F   ni max( F (i, j

و برای کل نتایج خوشهبندی داریم:
()2

j

n

) 2 * P(i, j ) * R(i, j
) P(i, j )  R(i, j

که در آن  nنشاندهنـده کـل اسـناد در مجموعـه داده

i

F (i, j ) 

اســت .بــهطــور خالصــه

هرچه  Fبزرگتر باشد نشـان دهنـده بـاالتر بـودن صـحت عمـل التـوریتم اسـت (اشـتاینبک و
همکاران .)4000 ،معیار  Purityبرای ارزیـابی میـزان خلـو

خوشـههـای تولیـدی التـوریتم

میباشد و بهصورت زیر تعریف میشود
()2

) max( nij

1

nj

Purity( j ) 

یافتههای پژوهش
اعتبارسنجی الگوریتم
طب پژوه

انجا شده توسی یونجی و همکاران ( F_Measure )4003معیار مناسـبی بـرای

اعتبارسنجی التوریتمهـای خوشـه بنـدی اسـت .معیـار  F_Measureمتشـکل از دو زیرمعیـار
دقت و بازیابی اطالعات اطالعات میباشد .دقت به معنای نرس اطالعات مـرتبی بـه کـل نتـایج
جست وجوی سند موردنخر و بازیابی به معنای نسبت اطالعات مـرتبی در نتـایج جسـتوجـوی
سند به کل دادههای مجموعه میباشد .بـهطـور خالصـه هرچـه  Fبـزرگتـر باشـد نشـاندهنـده
باالتر بودن صحت عمل و اعتبار التوریتم است.

1. F_Measure
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DS1
0
0/27

DS
9
0/92

جدول  .2مقايسه معيار  F_Measureالگوريتم هاي مختلف
DS DS DS DS DS DS DS DS
1
2
3
4
5
6
7
8
0/43 0/27 0/23 0/92 0/44 0/24 0/47 0/23

0/72

0/97

0/93

0/91

0/03

0/7

0/94

0/23

0/20

0/79

0/20

0/97

0/22

0/20

0/27

0/9

0/73

0/23

0/93

0/44

0/12

0/22

0/10

0/29

0/23

0/24

0/22

0/24

0/12

0/92

K_means
Buckshot
Single_Pas
s
KS_Stc

نتایج آزمایشهای الگوریتم  KS_Stcو مقایسه آن با سایر الگوریتمهای موجود
برای انجا آزمای ها نیاز بـه پیـادهسـازی التـوریتمهـای ( Kmeansنـا و همکـاران،)4070 ،

( BuckShotگــامیر و پاتیــل ( SingelPass ،)4072 ،7ییــائولین و همکــاران  )4079 ،4و
همچنین التوریتم پیشنهادی  Ks_Stcوجود داشـت .لـذا تمـا التـوریتمهـای بـاال در محـیی
 C#.NETو کامالً مطاب با استاندارد اصلی التوریتمها که از منابع معینشـده بـه دسـت آمـد
پیادهسـازی گردیـده اسـت .کلیـه آزمـای هـای زیـر بـر روی  pcبـا cpu AMD Athlon
 1500+,60 GB HD,1024 MB Ramانجا شده است.
در اولین تست التوریتم  Ks_Stcبا مجموعههای اسـناد در حجـمهـای متفـاوت آزمـای
گردید و زمان موردنیاز برای اجرای کل مراحل التوریتم محاسبه شد .همانگونه که در شـکل
( )2مشاهده می شود .زمان اجـرای هرکـدا از سـه مرحلـه اجـرای التـوریتم بـا افـزای
مجموعه اسناد بهصورت خطی افزای
کمترین زمان را بخ

حجـم

مییابد .بیشـترین زمـان را مرحلـه  PerProcessingو

 Clusteringدر کل مراحل اجرای التوریتم بـه خـود اختصـا

است .بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان خطی بودن میزان افـزای

داده

زمـان اجـرا را بـا افـزای

حجم مجموعه اسناد نتیجه گرفت.

1. Gamare & Patil
2. Xiaolin et al.
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22
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شكل  .2زمان موردنياز براي اجراي مراحل سهگانه الگوريتم

در تست دو التوریتم  Ks_Stcازلحـاظ معیـار  F_Measureبـا سـه التـوریتم متـداول
خوشه بندی اسناد مقایسه میگردد و نتایج در شکل ( )2ارائهشده اسـت .همـانگونـه کـه اشـاره
شد معیار  F_Measureصحت عملکرد التوریتم را بیان مینماید .هرچه این معیار بـزرگتـر
باشد عمل خوشهبندی با صحت بیشتری انجا گرفته است .ازآنجاییکه حـداکثر میـزان صـحت
(کامالً بدون اشکال بودن) برابر  7میباشد و مسهله خوشهبندی جزء مسـائل بهینـهسـازی اسـت،
مقایسه التوریتمها در میزان نزدیکتر بودن به حالت بهینه انجا میگیرد .نتـایج بـهدسـتآمـده
به وروح بهتر بودن عملکرد التوریتم پیشنهادی ازلحاظ صحت را نسبت بـه سـایر التـوریتمهـا
نشان میدهد.
Ks_Stc

SinglePass

K_means

BuckShot

0.8
0.6
F_Measure 0.4
0.2
0
Ds9 Ds10

Ds8

Ds7

Ds6

Ds5

Ds4

Ds3

Ds2

Ds1

Doc Sets
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در تســت ســو التــوریتم  KS_Stcازلحــاظ معیــار  Purityبــا ســه التــوریتم متــداول
خوشه بندی اسناد مقایسه میگردد و نتایج در شکل ( )1ارائهشده اسـت .همـانگونـه کـه اشـاره
شد معیار  Purityدرجه خلو

خوشههای ایجادشده را در التوریتم بیان مینماید .هرچه ایـن

معیار بزرگتر باشد عمل خوشهبنـدی بـا دقـت بیشـتری انجـا گرفتـه و خوشـههـای ایجادشـده
باکیفیــتتــر مــیباشــند .مقایســه التــوریتمهــا در میــزان نزدیــکتــر بــودن بــه حالــت ایــدهآل
( ،)Purity=1کاراتر بودن عملکرد التوریتم پیشنهادی را نسـبت بـه سـایر التـوریتمهـا نشـان
میدهد .دو التوریتم  BuckShotو  SinglePassخوشههای ناخالمتـری از دو التـوریتم
دیتر ایجاد نمودهاند .در رـمن التـوریتم پیشـنهادی در هـر  70مجموعـه داده نتـایجی بهتـر از
التوریتم  K-Meansکه استاندارد التوریتمهای خوشـهبنـدی در ایـن معیـار مـیباشـد ایجـاد
نموده است.
Ks_Stc

BuckShot

SinglePass

K_means

1

Purity 0.5

0
Ds10

Ds9

Ds7

Ds8

Ds6

Ds5

Ds4

Ds3

Ds2

Doc Sets Ds1

شكل  .6مقايسه  3الگوريتم پرکاربرد با الگوريتم پيشنهادي ازنظر معيار Purity

در چهارمین آزمای

التوریتم پیشنهادی با سـه التـوریتم ازنخـر زمـان اجـرا بـاهم مقایسـه

شده انـد .مجموعـه اسـنادی شـامل  7000سـند کـه هرکـدا بـهطـور متوسـی دارای  170کلمـه
می باشند را برای این آزمای

انتخابشده اسـت و بـرای دسـتیابی بـه میـانتینی قابـلاعتمـاد ده

مرتبه هر التوریتم برای خوشهبندی این مجموعه اسناد اسـتفاده گردیـدا و نتـایج حاصـله بـرای
مقایسـه بـر روی نمـودار آورده شـده اسـت .همـانطـور کـه در شـکل ( )3و جـدول ( )4دیـده
مــیشــود ســریعتــرین التــوریتم خوشــهبنــدی  BuckShotو کنــدترین آنهــا SingelPass
می باشد .التـوریتم  K_meansسـرعت میـانتینی دارد و التـوریتم  Ks_Stcبـاکمی کنـدتر
بودن ازلحاظ سرعت بهعنوان سومین التوریتم مطرح میباشد.

روشی جديد براي خوشهبندي اسناد  HTMLبا استفاده از...

k-means

buckshot
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شكل  .4مقايسه  3الگوريتم پرکاربرد با الگوريتم پيشنهادي ازنظر زمان اجرا
جدول  .3ميانگين نتايج زمانهاي اجراي الگوريتم
مقدار میانتین
رتبه (از کم به زیاد)
مقدار متوسی

التوریتم
k-means

720/2

792/1- 722/3

720/12

Ks_Stc

727/2

722/4- 722/2

720/3

Buckshot

779/2

703/2- 773/3

779/1

SinglePass

440/4

472/3- 442/1

440/42

سیستم پیشنهادی کلیه نیازمندی های خا

اسـناد  Htmlبـه شـرح زیـر را تـا حـد قابـل قبـولی

پاسخ میدهد:
 در سیستم  Ks_Stcروش جدیدی برای خالصهسازی هـر سـند ارائـهشـده اسـتا کـه بـا
کاه

چشـمتیری در ابعـاد هـر سـند کمتـرین تـیریر را در دقـت خوشـهبنـدی و کیفیـت

خوشههای نهایی ایجاد میکند.
سیستم ارائهشده از تکنیک  Stcبرای خوشهبندی نهایی اسـتفاده مـیکنـد .در ایـن تکنیـک
بهجای مدل بـرداری از سـاختار دادهای بـه نـا  Suffix Treeاسـتفاده مـیکنـد ایـن سـاختار
مزیتهای ریل را در خوشهبندی ایجاد میکند (نا و همکاران.)4070 ،

 توجه به توالی کلمـات در خوشـه بنـدی کـه بـه ایجـاد عنـوان معنـادار و مناسـب بـرای هـر خوشـه
میانجامد.
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 همپوشانی مناسب را در خوشههای نهایی ایجاد مینماید.
 تعیین مناسـبتـرین تعـداد خوشـههـا بـهصـورت خودکـار بـا پـردازش مجموعـه اسـناد در
التوریتم انجا میگیرد.
با مشاهده نتایج آزمای ها میتوان گفت که التوریتم پیشنهادی ازلحاظ زمان اجـرا نسـبت
بــه حجــم مجموعــه ســند بــهصــورت خطــی عمــل مــینمایــد .هرچنــد نســبت بــه التــوریتم
 BuckShot,K_Meansکندتر عمـل مـی کنـد ،امـا کیفیـت و درجـه خلـو

خوشـههـای

تولیدشـده آن بـاالتر از ایـن دو التـوریتم مـیباشــد و نهایتـاً نسـبت بـه التـوریتمهـای متــداول
خوشهبندی متن ،برای خوشهبندی اسناد  Htmlکارایی باالتری را دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله روش جدیدی برای خوشهبندی اسناد  Htmlبر اساس استخراج جمـالت کلیـدی
و با استفاده از التوریتم های تلفیقی خوشهبندی اسناد ارائـه گردیـد .سیسـتم ارائـهشـده و نتـایج
بهدستآمده در آزمای ها بهوروح کارایی و مؤرر بودن روشهای تلفیقـی را در خوشـهبنـدی
نشان داد .یکی از راه های ایجاد بهبود در نتایج بهدستآمده از التوریتمهای خوشهبندی توجـه
بیشتر به روش های کاه

ابعاد و ارائه روشهای نو و کاربردی در خالصهسـازی اسـناد اسـت.

هرچه میزان دقت و کـاه

ابعـاد سـند در ایـنگونـه روشهـا مناسـبتـر باشـند ،نتـایج نهـایی

باکیفیت و سرعت بهتری همـراه خواهـد بـود .از طرفـی مـیتـوان از التـوریتمهـای موجـود در
زمینه های دیتر داده کاوی و تلفی آن ها با التوریتمهای خوشـهبنـدی جهـت افـزای

کـارایی

این التوریتمها استفاده نمود ازجمله مهمترین التوریتمی کـه در ایـن سیسـتم جهـت تشـخیم
جمالت کلیدی استفاده شد التوریتم  Aprioriکه در اسـتخراج قـوانین انجمنـی کـاربرد دارد

(فیضی و همکاران  .)7939 ،7استفاده از تابع  Hashنیز از دیتر تکنیکهایی بود که به کـارایی
روش پیاده سازی شده کمک نمود در ادامه این تحقی پیشنهاد میگـردد ،روش خالصـهسـازی
اسناد  Htmlکه در این مقاله ارائه گردید را با سایر التوریتمها مانند  K_Meansتلفی نمـود
و میزان بهبود عملکرد آنها را بررسی کرد.

1. Feyzi et al.

23

... با استفاده ازHTML روشی جديد براي خوشهبندي اسناد

منابع
Anon.,
n.d.
Html
Document
Set.
[Online]
Available at: http://www.pedal.rdg.ac.uk/banksearchdataset [Accessed 2013]
Ashraf, F. & Zyer, T. O., 2008. Employing Clustering Techniques for
Automatic Information Extraction from HTML Documents. IEEE
Transactions on Syst.Man.Cyber, 38(5), pp. 660-673.
Azad, H. K. & Abhishek, K., 2014. Semantic-synaptic web mining: A
novel model for improving the web mining. In Communication Systems and
Network Technologies (CSNT),. s.l., s.n., pp. 454-457.
Buttler, D., Liu, L. & Pu, C., 2001. A fully automated object extraction
system for the world wide web. s.l., s.n., pp. 361-370.
Crescenzi, S. V., Mecca, G., Merialdo, P. & Missier, P., 2004. An
automatic data grabber for large Web sites. s.l., s.n., pp. 1321-1324.
Embley, D. W., Tao, C. & Liddle, S. W., 2005. Automating the extraction
of data from HTML tables with unknown structure. Data Knowledge
Engineering, 54(1), pp. 3-28.
Ferrara, E., De Meo, P., Fiumara, G. & Baumgartner, R., 2014. Web data
extraction, applications and techniques: A survey.. Knowledge-Based
Systems, Volume 70, pp. 301-323.
Feyzi, K., Sabet Motlagh, M. & Abedini naeini, M., 1393. Using an
integrated approach of QFD, FAHP, VIKOR to select the most suitable ERP
system. Journal of Management Studies Information Technology, pp. 1-20.
Gamare, P. S. & Patil, G. A., 2015. Efficient Clustering of Web
Documents Using Hybrid Approach in Data Mining. s.l., IEEE.
Gulli, A. & Signorini, A., 2005. The indexable web is more than 11.5
bilion pages. s.l., s.n., pp. 902-903.

5932 ـ تابستان70  سال ششم ـ شماره-فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

20

Gupta, M. & Garg, K., 2016. Attribute Weighted K-means For Document
Clustering. International Research Journal of Engineering and Technology,
3(6), pp. 1583-1590.
Junjie, W., Xiong, H. & Jian, C., 2009. Towards understanding
hierarchical clustering: A data distribution perspective. Neurocomputing, pp.
2319-2330.
Labsky, M., Svatek, V., Praks, P. & Svab, O., 2005. Information
extraction from HTML product catalogues: Coupling quantitative and
knowledge-based approaches. Dagstuhl, Germany, s.n.
Na, S., Xumin, L. & Yong, G., 2010. Research on k-means clustering
algorithm: An improved k-means clustering algorithm. In Intelligent
Information Technology and Security Informatics (IITSI). s.l., 2010 IEEE
Third International Symposium, pp. 63-67.
Sandhya, N., Govardhan, A. & Rameshchandra, G., 2016. Concept Based
Text Document Clustering with Vector Suffix Tree Document Model.
International Journal of Computer Science and Information Security, 14(7),
p. 259.
Shareghi, E., Petri, M., Haffari, G. & Cohn, T., 2015. Compact, Efficient
and Unlimited Capacity: Language Modeling with Compressed Suffix Trees.
s.l., s.n., pp. 2409-2418.
Spengler, A. & Gallinari, P., 2010. Document structure meets page
layout: loopy random fields for web news content extraction. s.l., s.n., pp.
150-160.
Steinbach, M., Karypis, G. & Kumar, V., 2000. A comparison of
document clustering techniques. s.l.:s.n.
Tar, H. H. & Nyunt, T. S., 2011. Ontology-based concept weighting for
text documents. World Academy of Science, engineering and Technology,
Volume 57, pp. 249-253.

27

... با استفاده ازHTML روشی جديد براي خوشهبندي اسناد

Xiaolin, Y., Xiao, Z., Nan, K. & Fengchao, Z., 2013. An improved SinglePass clustering algorithm internet-oriented network topic detection. s.l.,
Intelligent Control and Information Processing (ICICIP), pp. 560-564.
Zhuang, Y. & Chen, Y., 2015. Improving Suffix Tree Clustering
Algorithm for Web Documents. s.l., IEEE.

