
 
        313                                                                      328 تا 313، از صفحه 1385ماه شهریور، 3، شماره 40    نشریه دانشکده فنی، جلد 

 
 

  بهبود روش انتخاب خصیصه بندی متون بر اساس افزایش کارائی دسته
 

 سعید جلیلی
 دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی و مهندسی  - گروه کامپیوتر استادیار 

Sjalili@modares.ac.ir  

 مهدی بیطرفان
  دانشگاه تربیت مدرس– دانشکده فنی و مهندسی –فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کامپیوتر 

mehdib@modares.ac.ir 
 )9/2/85، تاریخ تصویب24/10/84، تاریخ دریافت روایت اصالح شده  29/6/82تاریخ دریافت (

 چکیده
از آنجا که در هر مجموعه متون، تعداد بسیار زیادی خصیصه . در دسته بندی متون معموال از کلمات به عنوان خصیصه استفاده می شود        

های  به طور کلی روش. است های مرتبط، پیشنهاد شده ها و انتخاب خصیصه هائی به منظور کاهش تعداد خصیصه قاله روشوجود دارد، در این م
در . کنند ها در ضابطه انتخاب خصیصه استفاده می های سندها و دسته مثبت و منفی بین خصیصههمبستگی فیلتری انتخاب خصیصه از چهار 

مثبت را با اثر مثبت و همبستگی های مثبت و منفی را با اثر مثبت و سپس همبستگی های ا کلیه های پیشنهادی این مقاله ابتد روش
همبستگی های نتایج آزمایشات نشان دهنده تاثیر بیشتر . ایم ها در نظر گرفته منفی را با اثر منفی در ضابطه انتخاب خصیصههمبستگی های 

روش پیشنهادی، ترکیبی از یک روش فیلتری و یک روش روکشی است که ابتدا با دیگر . باشد منفی میهمبستگی های مثبت، نسبت به 
های انتخاب شده با  شوند و سپس از خصیصه ها با هزینه محاسباتی کمی انتخاب می  تعدادی از خصیصهRelief-Fاستفاده از روش فیلتری 
های انجام  ارزیابی. شوند های نامرتبط حذف می ن، خصیصهبند متو  به صورت دقیقتری با کمک دستهSBS یا SFSاستفاده از روش روکشی 

 .های فیلتری است گرفته نشان دهنده کارائی بهتر روش ترکیبی نسبت به روش
 

مثبت و منفی بین همبستگی روکشی، -بندی متون، انتخاب خصیصه، ترکیب فیلتری دسته :کلیدیواژه های 
 های سند و دسته خصیصه
 مقدمه

ت متنی انبوه به صورتی که به     مدیریت اطالعا
های  ترین روش قابل دسترسی باشند، یکی از روش ساده

در برخورد و مواجه با انبوه اطالعات . بازیابی اطالعات است
های مختلفی جهت مدیریت و جستجوی این  متنی، روش

های سنتی معموال تعدادی  در روش. اطالعات وجود دارد
باشند به  ی آن متن میکلمه کلیدی که بیان کننده محتوا

شود و با  صورت دستی به هر سند متنی نسبت داده می
در . گیرند توجه به این کلمات، متون مورد جستجو قرار می

که لزوما کلمات کلیدی نسبت داده شده، بیانگر  صورتی
ها برای  بنابراین این روش. دقیقی از محتوای متن نیستند
 .بازیابی متون مناسب نمی باشند

های نوین بازیابی اطالعات متنی، متون با   در روش   
 در ده سال گذشته .شوند توجه به محتوای آنها بازیابی می

فرایند مدیریت سندها به صورت خودکار با توجه به 
های اطالعاتی با توجه به  محتوای آنها، در بخش سیستم

گسترش روزافزون اطالعات الکترونیکی، بسیار مطرح بوده 
 .است

هائی که به منظور مدیریت مناسب  یکی از روش    
متون ) بندی طبقه(بندی سندهای متنی مطرح است، دسته

بندی متون، فرایندی است که متون  در اصل دسته. است
زبان طبیعی را به تعدادی دسته موضوعی از پیش تعریف 

 . زند شده برچسب می
 بندی خودکار متون، سابقه طوالنی مدتی دارد و     دسته

گردد اما تا   میالدی باز می60به قبل از دهه  آن های ریشه
 میالدی زیاد مورد توجه قرار نگرفته بود و 90قبل از دهه 

زیاد مورد عالقه جامعه محققین نبوده است، تا اینکه با 
رشد سخت افزارهای قدرتمند کامپیوتری و استفاده از آنها 

های  ها، مجددا در سیستم در زندگی روزمره انسان
ای مورد استفاده قرار گرفت  اطالعاتی بطور قابل مالحظه

بندی، به منظور یادگیری این  های دسته در روش. ]1[
ها، سندهای متنی به دو دسته سندهای آموزشی و  روش

از سندهای آموزشی . شوند سندهای آزمون تقسیم می
بندی و از سندهای آزمون برای  برای یادگیری روش دسته

بندی استفاده  زان دقت و کامل بودن روش دستهارزیابی می
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های  های زیادی از جمله روش تاکنون روش  .شود می
بندی خودکار سندهای متنی تدوین  آماری برای دسته

بندی  توان به روش دسته از جمله آنها می. است شده
، ] 4[ SVM، روش ]3[، روش بیزین1نزدیکترین همسایه
 . اشاره نمود] 3[عصبیهای  و شبکه]5[درخت های تصمیم

بندی، بایستی  های دسته     به منظور اعمال روش
سندهای متنی به روشی که نشان دهنده محتوای آنها 

معموال سندها را با استفاده از . باشد، نمایش داده شوند
 درون سندها، با درنظر نگرفتن کلمات بی تک کلمات

ا ما در دهند، ام نمایش می) …مانند از، را، چرا و(ارزش 
الخصوص   کلمات، علیهای ترکیباین تحقیق سایر 

 نیز در تک کلمهدوتائی کلمات را به همراه  های ترکیب
ایم و تاثیر استفاده از آنها را روی کارائی  نظر گرفته

با توجه به اینکه   .ایم بندی بررسی نموده های دسته روش
بندی متون، یکی از مشکالت،  در مسائل مربوط به دسته

 و استفاده از ]6[ها با ابعاد بسیار باال است  ضای خصیصهف
گردد،  دوتائی کلمات باعث افزایش این فضا می های ترکیب

های متداول انتخاب  لذا در این مقاله با استفاده از روش
کلمات، کلیه کلمات نامرتبط و کلماتی که فاقد ارزش 
اطالعاتی هستند از فضای کلمات حذف شده و حتی با 

از % 94  توانستیم تا SVM Lightبند  ود کارائی دستهبهب
 .کلمات را حذف نمائیم و فضای کلمات را کاهش دهیم

های  ، مانع بزرگی برای اکثر روشتعداد زیاد خصیصه ها
ها، بدون از دست  کاهش فضای خصیصه. یادگیری است

الذکر را  بندی، تا حدود زیادی مشکل فوق دادن دقت دسته
ها بصورت   عالوه بر آن کاهش خصیصه.کند مرتفع می

از اهداف ) ها بدون نیاز به تعریف دستی خصیصه(خودکار 
روش  تعداد زیادی .های انتخاب خصیصه است اصلی روش

انتخاب خصیصه وجود دارد، اما تعداد کمی از آنها برای 
بندی متون حجیم استفاده شده است که  مسائل دسته

ها،  بسیاری از این روشنشان دهنده این واقعیت است که 
ها با ابعاد بسیار باال مناسب  برای فضای خصیصه

های  های مختلفی جهت انتخاب خصیصه روش .باشند نمی
 ]Yang ]6. متنی و درنتیجه کاهش فضای آنها وجود دارد

به پنج روش آماری مختلف انتخاب خصیصه اشاره کرده 
. است بند نشان داده است و تاثیر آنها را روی دو دسته

 نیز به هشت روش آماری انتخاب خصیصه در ناحیه ]7[در
بستگی مثبت و همدر مجموع دو .  متون اشاره شده است

توان  ها را می ها و دسته بستگی منفی بین خصیصههمدو 

های آماری انتخاب  در محاسبات لحاظ نمود که اکثر روش
ها و  بستگیهمهای مختلف این  خصیصه با توجه به ترکیب

دهی  ای را جهت وزن دهی مثبت و منفی به آنها، ضابطهاثر
های  در این تحقیق ترکیب. کنند ها تعریف می به خصیصه

ها در نظر گرفته شده است و  بستگیهممختلفی از این 
به صورت جداگانه و به صورت آن ها تاثیر هر یک از 

های  روش] 8[در  .های مختلف، بررسی شده است ترکیب
 دو گروه مختلف تقسیم بندی انتخاب خصیصه به

. 3های روکشی  و روش2های فیلتری روش: است شده
) های آماری به عبارت دیگر روش(های فیلتری  روش

های  که روش مستقل از روش یادگیری هستند، درحالی
روکشی از روش یادگیری بعنوان تابع ارزیابی استفاده می 

های فیلتری بدون درنظر گرفتن روش  روش. کنند
پردازند و دارای  ها می دگیری به حذف خصیصهیا

بینی  پیچیدگی زمانی پائین بوده و دقت آنها قابل پیش
های روکشی دارای پیچیدگی  که روش نیست، در حالی

به دلیل دقت بسیار . زمانی باال و دقت بسیار باالئی هستند
ها  های روکشی، مناسب است که از این روش باالی روش

، اما هزینه ]11[ا استفاده نمائیمه در انتخاب خصیصه
شود که گاهاً  ها باعث می محاسباتی بسیار زیاد این روش

های بسیار بزرگ،  ها روی مجموعه داده اعمال این روش
های  بنابراین استفاده ترکیبی آنها با روش. غیرممکن باشد

ها  فیلتری و ایجاد تعادلی بین این دو گروه از روش
 را جهت استفاده از مزایای هردوی تواند زمینه مناسبی می

در این تحقیق، ترکیبی از یک روش . آنها ایجاد کند
فیلتری و یک روش روکشی پیشنهاد شده که ابتداء با 

که نتایج بسیار خوبی  (Relief-Fاستفاده از روش فیلتری 
 از خود نشان دسته بندی سندهاها در  در حذف خصیصه

ه در دامنه متن  و اولین مرتبه است ک]9[داده است
ها با هزینه محاسباتی  تعدادی از خصیصه) شود استفاده می

های انتخاب شده  شوند و سپس خصیصه کمی انتخاب می
 به صورت SBS5 یا SFS4با استفاده از روش روکشی 

 .یابند بند متون، کاهش می دقیقتری با استفاده از دسته
 ]10[یترهای رو  داده     جهت انجام آزمایشات از مجموعه

 زیرمجموعه داده 10 استفاده شده است که ]19[و نیگام 
مختلف از این دو مجموعه داده مورد استفاده قرار گرفته 

بند  ها از دو دسته بندی است و همچنین جهت انجام دسته
بند معروف  ای از دسته که گونه (SVM Lightمعروف 

SVMاست بند بیزین ساده استفاده شده و دسته)  است. 
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   در ادامه این مقاله، بخش دوم، به معرفی فضای  
در . پردازد ها جهت نمایش سندهای متنی می خصیصه

بخش سوم معماری اطالعات به منظور یادگیری 
در بخش چهارم . بندهای متنی ارائه می شود دسته
بخش . شوند های انتخاب خصیصه موجود بررسی می روش

ها در  و دستهها   بین خصیصههمبستگیپنجم به بررسی 
در بخش . پردازد های انتخاب خصیصه می های روش ضابطه

های پیشنهادی انتخاب خصیصه معرفی  ششم روش
در بخش هفتم محیط ارزیابی آزمایشات معرفی . شوند می
های هشتم و نهم به ترتیب به ارزیابی  در بخش. شود می

های انتخاب خصیصه   و ارزیابی روشترکیبیروش نمایش 
در نهایت، در بخش دهم، . شود ی پرداخته میپیشنهاد
گیری بعمل آمده و پیشنهاداتی در رابطه با توسعه  نتیجه

 .شود ها ارائه می هر یک از روش
 

 ها در نمایش سندهای متنی فضای خصیصه
بندی متون و نیز  های دسته     به منظور اعمال روش

های متون، بایستی  های انتخاب خصیصه اعمال روش
. ی مناسب جهت نمایش سندها در نظر گرفته شودساختار
ترین روش نمایش متون، ایجاد یک  ترین و عمومی ساده

فضای خصیصه از تمام کلمات بوده که در سندها وجود 
ها، پس از حذف کلمات  در این فضای خصیصه. دارد

، لیستی از تمامی کلمات در 7یابی  و گاهاً ریشه6خاص
 توجه به اینکه دربر دارنده متون ایجاد شده و هر سند با

 این کلمات در وزنیچه کلماتی از این لیست بوده و با چه 
های مختلف نمایش داده  اند، به روش سند اتفاق افتاده

 روش نمایش سندهای متنی را )1(جدول . شود می
  .دهد بصورت برداری نشان می

 

 . روش نمایش برداری سندهای متنی :1جدول 
 لماتفضای ک

د   F1 F2 … Fnمتن
D1 W11 W12 … W1n 
D2 W21 W22 … W2n 
… … … … … 
Ds Ws1 Ws2 … Wsn 

 
است   نشان داده شده)1(همانطور که در جدول     

  Fiها است و   بیانگرفضای خصیصه{F1,…,Fn}مجموعه 
دهد که حداقل یکبار در یک سند  ای را نشان می کلمه

 مجموعه {D1,…,Ds}همچنین مجموعه . است بکاررفته

دهد که در این روش نمایش برداری،  سندهائی را نشان می
نشان دهنده  Wijهر یک از مقادیر . اند نمایش داده شده

باشد، که البته معیارهای  می  Diدر سند  Fjوزن کلمه 
 . ]2[دهی به کلمات وجود دارد متفاوتی جهت وزن

ز چنین بندی متون، ا     در اکثر مطالعات در زمینه دسته
. است ای جهت نمایش سندها استفاده شده فضای خصیصه

هائی چون سادگی نمایش  این روش نمایش، در کنار مزیت
و عمومی بودن برای تمامی متون، به کلمات موجود در 

دهد و در اصل هر سند را به صورت  سندها اهمیت می
. دهد تعدادی کلمه غیر وابسته به هم نمایش می

ن گاهاً از کنار هم قرار گرفتن کلمات، که در زبا درحالی
مفاهیم جدیدی بوجود می آید، مانند ساختارهای موصوف 

چنین مفاهیمی در  . …صفت و یا مضاف مضاف الیه و
که این  روش اول نمایش سندها قابل بیان نیستند، درحالی

مفاهیم برای مشخص کردن محتوای سندها و ارتباط 
 بسیار مهم و ضروری های مربوطه گاهی سندها با دسته

در این مقاله جهت بررسی تاثیر این گونه از  .باشد می
 ،بندی، به دو صورت های نمایش روی کارائی دسته روش

های دوتائی از کلمات جهت نمایش سندها مورد  ترکیب
یکی در نظر گرفتن تمامی . استفاده قرار گرفته است

گیرند،  های دوتائی کلماتی که در کنار هم قرار می ترکیب
پس از حذف کلمات خاص و بدون در نظر گرفتن عالئم 
نوشتاری جمالت ، مانند نقطه، کاما، حروف ربط و اضافه 

گونه عالئم و ایجاد  و دیگری در نظر گرفتن این... و
 .های دوتائی معنی دارتر نسبت به حالت قبل ترکیب

 :بعنوان مثال جمله زیر را در نظر بگیرید 
“The automated categorization (or classification) of 
texts into topical categories has a long history, 
dating back at least to the early ‘60s.” 
    چنانچه عالئم نوشتاری در جمله فوق درنظر گرفته 

 هر ترکیب دوتائی ،پس از حذف کلمات خاصنشوند، 
های  جموعه ترکیبم ،کلمات باقیمانده در نظر گرفته شود

 :دوتائی بصورت زیر خواهد بود
{“automated categorization”, “categorization 
classification”, “classification texts”, “texts 
topical”, “topical categories”, “categories long”, 
“long history”, “history dating”, “dating back”, 
“back least”, “least early”, “early ‘60s”} 

شود، تعداد      در این مجموعه، همانطور که مالحظه می
که با  معنی وجود دارد درحالی های بی زیادی از ترکیب

 و در نظر داشتن این واقعیت درنظر گرفتن عالئم نوشتاری
 حروف اضافه و ،که بین هیچ ترکیب معنا داری از کلمات
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مجموعه بصورت زیر تبدیل  ،گیرد عالئم نوشتاری قرار نمی
دار  های دوتائی، معنی شده که در آن اکثر ترکیب

 :باشند می
{“automated categorization”, “topical categories”, 
“long history”, “dating back”, “early ‘60s”} 

    روش  دیگر نمایش سندها، استفاده از هر دو فضای 
 در کنار هم لماتتک کلمه ای و ترکیب دوتائی کخصیصه 

ها،  در این روش  در بدترین حالت فضای خصیصه. باشد می
به دو برابر فضای خصیصه اولیه افزایش می یابد که این 

گردد، اما  ها و محاسبات می مسأله باعث باال رفتن پردازش
های انتخاب خصیصه می توان از این  با استفاده از روش

تر با مفاهیم  رتبطهائی را انتخاب کرد که م فضا، خصیصه
ها را  بندی هستند و به این روش هم فضای خصیصه دسته

های معنی دار  کاهش داده و هم اطالع راجع به ترکیب
دوتائی از کلمات را که در نشان دادن محتوای یک متن، 

بندی آن موثر بوده، به نمایش سندها اضافه  جهت دسته
توان  نیز میتائی و باالتر را  های سه البته ترکیب .نمود

 نشان ] 1 [جهت نمایش متون بکار گرفت که سهامی در
ها باعث پیچیدگی بیشتر  دهد اضافه کردن این ترکیب می

بندی شده و عمالً  های دسته و هزینه زمانی باالتر روش
 .شود باعث بهبودی در کارائی نمی

 
 معماری اطالعات

های      همانطور که در بخش اول اشاره شد، در روش
بندهای متنی،  بندی، به منظور یادگیری دسته تهدس

سندها به دو دسته سندهای آموزشی و سندهای آزمون 
از سندهای آموزشی برای یادگیری روش . شوند تقسیم می

بندی و از سندهای آزمون برای ارزیابی میزان دقت و  دسته
 )2(جدول . شود بندی استفاده می کامل بودن روش دسته

بندی  های یادگیری دسته را در روشمعماری اطالعات 
 مالحظه )2(همانطور که در جدول     .دهد متون نشان می

 دسته از پیش تعریف شده وجود دارد mشود، تعداد  می
 مختلف هر کدام در یک یا چند دسته یکه سندها

 سندی که به منظور ایجاد sاز . توانند قرار داشته باشند می
 سند برای آموزش و gداد شود، تع بند استفاده می دسته
بند یادگیری شده   سند برای آزمون صحت دستهs-gتعداد 

توانند مقدار  می caijهر یک از مقادیر . شود استفاده می
مقدار صفر نشان دهنده اینست که . صفر یا یک باشند

قرار نداشته و مقدار یک نشان دهنده  Ciدر دسته  Djسند 

 پس از یادگیری .باشد  میCiدر دسته  Djوجود سند 
بندی خودکار  توان از آن به منظور دسته بند، می دسته

 .]2[سندهای جدید استفاده نمود
 

 .بندی متون های دسته  معماری اطالعات در روش :2جدول 

 مجموعه آزمون مجموعه آموزش

ته
دس

 ها 

D1 … … Dg Dg+1 … … Ds 

C1 ca11 ... ... ca1g ca1(g+1) ... ... ca1s 
… … ... ... … … ... ... … 
Ci cai1 ... ... caig cai(g+1) ... ... cais 
… … ... ... … … ... ... … 
Cm cam1 ... ... camg cam(g+1) ... ... cams 

 
 های انتخاب خصیصه روش

های انتخاب خصیصه معرفی      در این بخش، روش
ها با توانائی  در ادامه نیز توانائی این روش. شوند می

ها روی  های پیشنهادی در انتخاب خصیصه روش
ها آزمون شده و نتایج حاصل  های مختلفی از داده مجموعه

همانطور که اشاره شد، . گیرد مورد ارزیابی قرار می
های فیلتری  های انتخاب خصیصه به دو گروه روش روش

بندی  های روکشی تقسیم و روش) به عبارت دیگر آماری(
با استفاده از یک ضابطه به های فیلتری  روش. شوند می
ها پرداخته، سپس به انتخاب  دهی خصیصه وزن

ها، دارای  این روش. پردازند های با وزن بیشتر می خصیصه
هزینه محاسباتی پائین بوده و با توجه به کیفیت روش 

های  در روش. باشند های متفاوتی می دهی، دارای دقت وزن
روی بهبود دقت ها با توجه به تاثیرشان  روکشی، خصیصه

ها دارای دقت  این روش. شوند بندی، انتخاب می دسته
بسیار باال و در مقابل، هزینه محاسباتی بسیار زیادی 

های متداول فیلتری و  در ادامه به معرفی روش. هستند
 .پردازیم ها می روکشی انتخاب خصیصه

 

 های فیلتری  روش
ک های انتخاب خصیصه، از ی     تمامی این نوع روش

 کیفیت کلمه، جهت دستیابی به میزان 8ضابطه آستانه
ها،  های خواسته شده از کل خصیصه حذف خصیصه

 که حد این آستانه با توجه به تاثیر روی کنند استفاده می
تعیین ) دقت و بازخوانی(پارامترهای ارزیابی دسته بندی 

 و دو 9بستگی مثبتهمدر مجموع دو . می گردد
توان  ها را می ها و دسته صیصه بین خ10بستگی منفیهم
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های انتخاب  در محاسبات منظور کرد که اکثر روش
های مختلف این  خصیصه فیلتری، با توجه به ترکیب

ای را  دهی مثبت و منفی به آنها ضابطه ها و وزن بستگیهم
 ها روشاین .  اند ها تعریف کرده دهی به خصیصه جهت وزن
بهره روش  ،)DF11(فرکانس سندروش : عبارتند از
 روش، )13MI( اطالعات متقابلروش ، IG12) (اطالعاتی

14CHI،،15 روش  روش ضریب همبستگیSCHI روش  و 
Relief-F که در ادامه هر یک از آنها بطور مختصر معرفی 
 .می گردد

 
 (DF)روش فرکانس سند 

    فرکانس سند برای هر کلمه، برابر با تعداد سندهائی 
برای هر . ] 6[ا ظاهر شده استاست که آن کلمه در آنه

کلمه واحد در مجموعه سندهای آموزش این ضابطه 
) بعبارت دیگر کلماتی(هائی محاسبه شده و نهایتاً خصیصه

این . شوند که باالترین مقدار آستانه را دارند، انتخاب می
های  پذیر برای حتی مجموعه داده روش، روشی مقیاس

گی خطی متناسب با باشد و دارای پیچید بسیار بزرگ می
 .تعداد سندهای آموزش است

 
 (IG)روش بهره اطالعاتی 

     بهره اطالعاتی بعنوان ضابطه کیفیت خصیصه، بطور    
 ]6[است  های یادگیری ماشین استفاده شده      متواتر در روش  
 :باشد ای به صورت زیر می و دارای ضابطه

)(*)(
),(*),(

)(*)(
),(*),(),(

cPtP
ctPLogctP

cPtP
ctPLogctPctIG +=

 

)1( 
ار احتمالی است که در یک سند  مقدP(t, c)    که در آن 

X از مجموعه آموزش، خصیصه t ظاهر شده و سند X 
),(و همچنین.  باشدcمتعلق به دسته  ctP نشان دهنده 

 از مجموعه Xمقدار احتمالی است که در یک سند 
 c متعلق به دسته X ظاهر نشود و سند tآموزش، خصیصه 

 به ترتیب نشان دهنده cP)( وtP)(،tP)(مقادیر . باشد
احتمال وقوع خصیصه، احتمال عدم وقوع خصیصه و 

برای هر کلمه .     می باشدXاحتمال وقوع دسته در سند 
t در هر دسته c این مقدار محاسبه شده و نهایتاً ماکزیمم ،

عاتی آن کلمه و یا میانگین آن مقادیر، بعنوان بهره اطال
 .گردد منظور شده و باالترین آنها انتخاب می

 
 (MI)روش اطالعات متقابل 
ای است که بطور عمومی در      اطالعات متقابل ضابطه

ای به   و دارای ضابطه] 12[مدل کردن آماری بکار می رود
 :باشد صورت زیر می

)c(P*)t(P
)c,t(PLog)c,t(MI = 

)2( 
شند، مقدار این ضابطه   مستقل از هم باc و t    چنانچه 

 این مقدار c در هر دسته tبرای هر کلمه . صفر می باشد
محاسبه شده و نهایتا ماکزیمم و یا میانگین آن مقادیر، 
بعنوان اطالعات متقابل آن کلمه منظور شده و باالترین 

 .گردد آنها انتخاب می
 

  CHIروش 
بستگی هم عالوه بر استفاده از اطالعات روش    این 

بستگی منفی نیز در وزن دهی به همبت از اطالعات مث
ای به صورت  ابطهضو دارای ] 7[کند ها استفاده می خصیصه
 :زیر است

)(*)(*)(*)(
)],(*),(),(*),([*),(

2

cPtPcPtP
ctPctPctPctPgctCHI −

= 

)3( 
),( تعداد سندها را نشان می دهد وg    که در آن  ctP 

 متعلق به Xنشان دهنده احتمال آنست که در یک سند 
 ظاهر نشود و سند متعلق به tخصیصه مجموعه آموزش، 

این  C  در هر دستهtبرای هر کلمه .   نیز نباشدc دسته 
مقدار محاسبه شده و نهایتا ماکزیمم و یا میانگین آن 

 آن کلمه منظور شده و CHIمقادیر، بعنوان ضابطه 
 .گردد باالترین آنها انتخاب  می

 

  16 ضریب همبستگیروش
، برای محاسبات CHI  روشابطهض از جذر روش    این 

های  بستگیهمبا این کار نقش . کند خود استفاده می
ها را نسبت به  ها و دسته مثبت میان خصیصه

 .]13[دهد های منفی، اهمیت بیشتری می بستگیهم
 :گردد ابطه به صورت ساده شده زیر تبدیل میضبنابراین  
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)(*)(*)(*)(

)],(*),(),(*),([*
),(

cPtPcPtP

ctPctPctPctPg
ctCC

−
=

)4( 
 tبرای هر ترم . دهد شان می تعداد سندها را نgکه در آن 

در هر کالس، این مقدار محاسبه شده و نهایتا ماکزیمم و 
یا میانگین آن مقادیر، بعنوان ضابطه ضریب همبستگی آن 

 .گردد ترم منظور شده و باالترین آنها انتخاب  می
 
 

 SCHIروش 
  روش همان ضابطه ساده شدهSCHI  روش    ضابطه

CHI ش روابطه ض است که از جذرCHI برای محاسبات 
بستگی مثبت میان همبعبارتی نقش . کند خود استفاده می

بستگی همدهد و  کلمه و سند را اهمیت بیشتری می
 و gدهد، بعالوه مقادیر منفی را اهمیت کمتری می

. ] 7[کند عوامل قرار گرفته در مخرج کسر را حذف می
 :گردد ه زیر تبدیل میابطه به صورت ساده شدضبنابراین  

),(*),(),(*),(),( ctPctPctPctPctSCHI −=  
)5( 
 

 Relief-Fروش 
 از دو مفهوم )1شکل ( Relief    روش انتخاب خصیصه 

near-miss و near-hitکند و با توجه به آنها   استفاده می
ها را به روز کرده و با استفاده از  وزن هر یک از خصیصه

نتخاب هائی را که وزن بیشتری دارند ا آنها، خصیصه
در واقع این روش، یک روش آماری را برای . کند می

این روش . گیرد های مرتبط بکار می انتخاب خصیصه
 غیر اسنادها در  کارایی بسیار خوبی در حذف خصیصه

 .] 9[ از خود نشان داده است یمتن
Set all weights W[A] = 0.0; 
For I = 1 to m do Begin  

 Randomly select an instance R; 
 Find nearest hit H and nearest miss M; 

                  For A = 1 to all attributes do 
   W[A] = W[A] – diff(A, R, H)/m +                  

diff(A, R, M)/m; 
               End; 

  .Relief روش انتخاب خصیصه فیلتری  :1شکل 

 
دهد که به  ی را نشان میهائ ، تعداد نمونهm    که در آن 

. گیرد ها مورد استفاده قرار می منظور بروزرسانی وزن
شود این روش برای هر   دیده می)1( همانطور که در شکل

 از آن سند را near-miss و near-hitسند انتخابی، مقادیر 
پیدا کرده و فاصله اقلیدسی بین آن سند و سندهای پیدا 

 را با near-hitاصله با سند شده را محاسبه کرده و مقدار ف
و مقدار فاصله با )) diff(A, R, H)یعنی (عالمت منفی 

 ,diff(A, Rیعنی ( را با عالمت مثبت near-missسند 

M) ((کند لحاظ می. 
ای   برای مسائل با چندین دسته، توسعهRelief-F    روش 
 به cدر این روش برای هر دسته .  استReliefاز روش 

 M(c)ربوط به سند انتخابی، یک مقدار  غیر از دسته م
 near-missمحاسبه شده و میانگین این مقادیر بعنوان 

 .] 13[شود جهت بروزرسانی وزن استفاده می
W[A] = W[A] – diff(A, R, H)/m 

+∑
≠ )(

/)](,,().([
Rclassc

mcMRAdiffcP 

های وزن داده شده، تعدادی بـا بیشـترین           از میان خصیصه  
 .گردند وزن، انتخاب می

 

  روکشیهای روش
بند بعنوان تابع ارزیابی  ها، از دسته     این گروه از روش

ها در  استفاده کرده و به بررسی تاثیر هر یک از خصیصه
های زیادی در این گروه  روش. پردازند بندی می دقت دسته

های انتخاب خصیصه روبه  ، شامل روش] 8[وجود دارد 
  ،SBS ، DTM ، انتخاب خصیصه روبه عقب SFSجلو 
RC و PRESETهای روبه جلو   که مهمترین آنها، روش

SFS و روبه عقب SBSباشد که در ادامه بطور مختصر   می
 .شوند توضیح داده می

 
 SFS روش روبه جلو

از یک مجموعه با تعداد صفر خصیصه  SFS    روش 
ها را با دقیقاً یک  شروع کرده، بعد تمامی زیرمجموعه

ها را با  از زیرمجموعهکند و یکی  خصیصه ارزیابی می
کند، سپس به این  بندی انتخاب می بهترین کارائی دسته

کند که باعث بهترین  ای را اضافه می مجموعه خصیصه
گونه  که هیچ این چرخه تا زمانی. بندی گردد کارائی دسته

ها حاصل نگردد،  بهبودی از گسترش مجموعه خصیصه
 .شود تکرار می

 

 SBSروش روبه عقب 
ها شروع کرده و مکرراً   با تمامی خصیصهSBS    روش 

کند، بطوریکه بیشترین بهبود  یک خصیصه را حذف می
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که  این چرخه تا زمانی. . بندی را داشته باشد کارائی دسته
ها حاصل  گونه بهبودی از کاهش مجموعه خصیصه هیچ

 .گردد نشود، تکرار می
 

 ها ها و دسته  بین خصیصههمبستگی
ر بخش اول اشاره شد، بمنظور     همانطور که د

های از پیش  بندی سندها بطور خودکار در دسته دسته
تعییین شده، سندها به دو دسته سندهای آموزشی و 

از سندهای آموزشی . شوند سندهای آزمون تقسیم می
بند و از سندهای آزمون برای ارزیابی  برای یادگیری دسته

ند استفاده ب دقت و بازخوانی و باالخره قدرت آن دسته
ها،  ای از فضای خصیصه  خصیصهfفرض کنید، .    شود می

x سندی از مجموعه سندهای آموزش و c نیز نشان 
 کلیه. ها باشد دهنده یک دسته خاص در مجموعه دسته

 c و دسته fتوان بین خصیصه  هائی را که می همبستگی
شوند که در جدول  درنظر گرفت به چهار گونه تقسیم می

 .است ن داده شده  نشا)3(
 

 /ها ها و دسته های بین خصیصه بستگیهم  :3جدول
 خصیصه

سته
د

 

 درسند fخصیصه
xوجود دارد  

 درسند fخصیصه
xوجود ندارد  

 متعلق به دسته xسند 
cاست  A C 

 متعلق به دسته xسند 
cباشد  نمی B D 

 

بستگی هم، در اصل نشان دهنده دو نوع )3(    جدول 
 .باشد ها می ها و دسته  خصیصهمثبت و منفی بین

    Aای مثل  بیان کننده حالتی است که خصیصه f در 
 c وجود داشته باشد و سند هم متعلق به دسته xسند 
 در f ای مثل  بیان کننده حالتی است که خصیصهB. باشد

 c وجود داشته باشد اما سند متعلق به دسته xسند 
ست که  بیان کننده حالتی اCطور  همین. نباشد

 وجود نداشته باشد اما سند x در سند f ای مثل خصیصه
 نشان دهنده حالتی D باشد و نهایتا cمتعلق به دسته 
 وجود نداشته باشد و x در سند f ای مثل است که خصیصه

 A, Dهای  بستگیهم.     نباشدcسند نیز متعلق به دسته 
 از نوع B, Cهای  بستگیهم مثبت و  بستگیهماز نوع 

 ها  بستگیهمهر یک از این .  منفی می باشند تگیبسهم

بندی از روی  به تنهائی اطالعی در رابطه با چگونگی دسته
بندی سندها اضافه  ها را به مجموعه دانش دسته خصیصه

ها در ضابطه انتخاب  نماید در نتیجه استفاده از آن می
های  تر به روش با نگاه دقیق. خصیصه مناسب خواهد بود

ها از  شود که اکثر این روش صیصه، مالحظه میانتخاب خ
. اند  استفاده نموده بستگیهمهای مختلف این چهار  ترکیب

 A مثبت  بستگیهم که تنها از MIبعنوان مثال روش 
ای در مقایسه با  کند، کارائی قابل مقایسه استفاده می

که روش  های دیگر انتخاب خصیصه ندارد، در حالی روش
IG مثبت و منفی  تگیبسهم که از دو A و C استفاده 
ها  دهی به خصیصه کند، ضابطه بسیار خوبی جهت وزن می

 که از  CHIنهایتا روش.  کند و انتخاب آنها تعریف می
کند،   در ضابطه خود استفاده می بستگیهمتمامی چهار 

ها در مسائل  های انتخاب خصیصه یکی از بهترین روش
 .بندی متون است دسته

 

  یشنهادی انتخاب خصیصههای پ روش
   پیشنهادی انتخاب خصیصه روشبخش، سه     در این 

هادی، نهای پیش هدف اصلی روش. معرفی می گردد
بعبارتی هزاران (ها  کاهش مجموعه بزرگ خصیصه

ها  به یک زیرمجموعه کوچکی از خصیصه) خصیصه
بدون از دست دادن توانائی ) بعبارتی صدها خصیصه(

بندی سندها و یا حداکثر با از دست  هسیستم در دقت دست
و  اول های پیشنهادی روش. باشد دادن کمی از دقت می

 بین بستگیهمانتخاب خصیصه برمبنای تحلیل دوم 
  پیشنهادیها ارائه می شوند و روش ها و دسته خصیصه

گیری از ترکیب دو روش  سوم انتخاب خصیصه با بهره
ارزیابی روشهای در بخش . فیلتری و روکشی ارائه می شود

های پیشنهادی انتخاب خصیصه  ، جایگاه روشپیشنهادی
های موجود انتخاب خصیصه با استفاده  در مقایسه با روش

 بندی  روش دسته و SVM Lightبندی  ها دسته از روش
 .بیزین ساده ارائه شده است

 

  بــینبســتگیهمانتخــاب خصیصــه بــا اســتفاده از 
 ها ها و دسته خصیصه

  مثبت وبستگی های هم توجه به اینکه هر یک ازبا         
 منفی، نقش موثری در ضابطه انتخاب خصیصه داشته و 

بندی به مجموعه اطالعات ما  نیز اطالعی راجع به دسته
نماید، بنابراین مناسب است که کلیه این  اضافه می
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 در ضابطه انتخاب خصیصه در نظر گرفته بستگی هاهم
 چهارگانه های همبستگی روی آزمایشات مختلف.    شوند

  که در صورت استفاده ]15[دهد مثبت و منفی نشان می
 به تنهائی در ضابطه انتخاب ها همبستگیاز هر یک از این 

ها نتایج خوبی بدست نمی آید، در نتیجه الزم  خصیصه
 به .های مختلف استفاده شود است ترکیبی از آنها با وزن

ز یک همبستگی مثبت  که تنها اMIعنوان مثال ضابطه 
در ضابطه انتخاب خصیصه استفاده کرده است، نتایج 

بخصوص در حذف (خوبی در آزمایشات نشان نمی دهد 
در ) تعداد زیاد خصیصه، کارائی روش بشدت افت می کند

 با در نظر گرفتن دو همبستگی مثبت و IGحالیکه روش 
منفی نتایج بهتری در حذف خصیصه ها دارد و نهایتا 

 که کلیه همبستگی های مثبت SCHI و CHIهای روش 
 از بهترین روش ند،و منفی را در ضابطه خود لحاظ کرده ا

بنابراین در این مقاله . دنهای حذف خصیصه می باش
ضابطه کلی روش انتخاب خصیصه پیشنهادی در ضابطه 

FSهمانطور که در این ضابطه .  نشان داده شده است
ختلف مثبت و مشخص شده است، همبستگی های م

این .  آورده شده اند2β و 1α ،2α،1βمنفی با ضرایب 
ضرایب، پارامترهای تنظیم وزن هر یک از همبستگی ها 
میباشد که با توجه به درجه اهمیت آنها، میتواند مقادیر 

 ضرایب IGنوان مثال در ضابطه به ع. مختلفی داشته باشد
1α1 وβ 2 برابر با یک و ضرایبα 2 وβ برابر با صفر می 

 برابر با یک و سه ضریب 1α، ضریب MIباشد و در ضابطه 
 .  دیگر برابر با صفر هستند

 

  انتخاب خصیصه پیشنهادی کلی روش ضابطه-)FS(ضابطه

)(*)(
),(*),(*

)(*)(
),(*),(*

)(*)(
),(*),(*

)(*)(
),(*),(*),(

2

1

2

1

cPtP
ctPLogctP

cPtP
ctPLogctP

cPtP
ctPLogctP

cPtP
ctPLogctPctFs

β

β

α

α

+

+

+=

 

    
 احتمال اینست که با P(t, c) منظور از FS در ضابطه 

 c، سند متعلق به دسته x در سند tمشاهده خصیصه 
),(،)بستگی مثبتهم(باشد ctP مقدار احتمالی را نشان 

، سند xند   در سtدهد که با عدم مشاهده خصیصه  می
),(،)بستگی منفیهم( باشدcمتعلق به دسته  ctP مقدار 

  در tدهد که با مشاهده خصیصه  احتمالی را نشان می
و ) بستگی منفیهم( نباشدc، سند متعلق به دسته xسند 

),( نهایتاً ، ctPدهد که با عدم  مقدار احتمالی را نشان می
 c، سند نیز متعلق به دسته x سند   درtمشاهده خصیصه 

های   در این مقاله از بین ترکیب).بستگی مثبتهم(نباشد
مختلف اولیه که مورد آزمون و بررسی قرار گرفته، دو 

 در قالب دو ضابطه ها بستگیهمترکیب موثر از این 
 کلیه  )FS1(در ضابطه اول . مختلف معرفی شده است

 در ضابطه یک وهمبستگی های مثبت و منفی با ضریب 
 همبستگی های مثبت با ضریب یک و  )FS2(دوم 

همبستگی های منفی با ضریب منفی یک اثر داده شده 
بستگی هماین است که از کلیه  FS1  ایده درضابطه.است
 با یک وزن ها دهی به خصیصه  چهارگانه در وزنهای

، نقش بستگی هاهم استفاده کنیم، چرا که تمامی یکسان
که در  درحالی. ها دارند ای در تعیین دسته تعیین کننده

 های بستگی نسبت به ضابطه اول، اهمیت همFS2 ضابطه
های منفی، وارون  حفظ شده، اما نقش همبستگیمثبت 

به عبارت دیگر با در نظر گرفتن ضرایب منفی . شده است
، در عمل یک تعادل نسبی بین FS2در ضابطه 

فی برقرار شده های من های مثبت و همبستگی همبستگی
 .است

 
 R+Sانتخاب خصیصه به روش ترکیبی 
های انتخاب خصیصه      همانطور که گفته شد، روش

روکشی دارای دقت بسیار زیادی هستند اما در مقابل، 
های انتخاب  دارند و روشهم هزینه محاسباتی باالئی 

خصیصه فیلتری هزینه محاسباتی کمی دارند اما در مقابل 
به منظور استفاده از . بینی نیست ل پیشها قاب دقت آن

. است  پیشنهاد شدهR+S، روش  های هر دو نوع روش مزیت
این روش، یک روش ترکیبی است که در ادامه بطور 

های  ابتدا، خصیصه. مختصر توضیح داده می شود
ه اطالعات مفیدی در رابطه با هائی ک خصیصه (17نامرتبط

با استفاده از روش فیلتری ) تعیین دسته سندها ندارند
Relief-Fشوند  ، با هزینه محاسباتی کمی حذف می .

بندی  ها تا موقعی که بهبود در دقت دسته حذف خصیصه
های  سپس، یکی از روش. کند آید، ادامه پیدا می بوجود می

های  وی خصیصه رSBS یا SFSانتخاب خصیصه روکشی 
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های نامرتبط با  شود تا خصیصه انتخاب شده اعمال می
 دقت بیشتر دربرابر هزینه محاسباتی باالتر، حذف گردند

های آن    ایده این روش این است که هر یک از گام.] 17[
ها را فیلتر کند تا نهایتاً یک  در واقع قصد دارد خصیصه

 .ها باقی بماند زیرمجموعه کوچکی از خصیصه
  کارائی بهتری SBSاست که  گزارش شده] 14[    در 

توان در ماهیت   دارد و علت آن را میSFSنسبت به روش 
 دانست که نقش یک خصیصه داده شده را در  SBSروش 

. های دیگر بررسی می کند مقایسه با تمامی خصیصه
 برای یک مجموعه سند با تعداد SBSمتاسفانه روش 

لی و امکانپذیر نیست، زیادی خصیصه، یک روش عم
ها بعد از حذف  که تعداد خصیصه بنابراین زمانی

تعداد  ) Relief-Fتوسط روش (های نامرتبط  خصیصه
 . استفاده گرددSFSزیادی باشد، بایستی از الگوریتم 

گردد، ما ابتدا از روش انتخاب       در اینجا یادآوری می
 اما با  در روش ترکیبی استفاده کرده بودیم،FS2خصیصه 

روش آماری انتخاب خصیصه که  )8(توجه به شکل 
Relief-F)  که اولین بار است که در دامنه متون استفاده

نقطه ماکزیمم باالتری نسبت به روش انتخاب ) شود می
 در R+S داشت، در نتیجه در روش ترکیبی FS2خصیصه 

 . استفاده کردیمRelief-Fبخش فیلتری آن از روش 
 

 محیط ارزیابی
های   و روشترکیبی   به منظور ارزیابی روش نمایش  

های  انتخاب خصیصه پیشنهادی در این بخش ابتدا روش
ای مورد استفاده در  های داده بندی و مجموعه دسته

آزمایشات، معرفی شده، سپس معیارهای سنجش کارائی 
 .گردد بندها معرفی می دسته

 

 بندها دسته
نمایش سندها و بررسی های      برای ارزیابی تاثیر روش

 SVMبندهای  های انتخاب خصیصه از دسته تاثیر روش

Lightبندها  این دسته. است   و بیزین ساده استفاده شده
بندی متون  بندها در زمینه دسته ترین دسته ازشناخته شده

 کاراترین روش SVM Lightبند  دسته. باشند می
 ست  ارائه شده اJoachimsبندی بوده که توسط  دسته

بندهای با  بند بیزین ساده نیز یکی از دسته دسته. ] 4[
کارائی باال بوده که جهت انجام آزمایشات بکار گرفته 

های مختلف با استفاده از  مجموعه داده. ] 16[است شده

گردند و نتایج  بندی می بندی فوق، دسته های دسته روش
های پیشنهادی  ها، جهت ارزیابی روش بدست آمده از آن

 .گیرد ر این مقاله مورد استفاده قرار مید
 

 .های داده انتخابی از رویتر   مجموعه :4جدول 
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1 # 21450 14704 6746 135 26832 26831 17954 

2 # 14347 10667 3680 93 18384 18383 12452 

3 # 13272 9610 3662 92 17739 17739 11875 

4 # 12902 9603 3299 90 14809 14808 11020 

15 # 12902 9603 3299 10 16208 16207 11652 

6 # 12000 9000 3000 135 16794 16793 11759 

7 # 12000 9000 3000 85 14890 14889 10875 

 

 های داده مجموعه
های پیشنهادی      از دو مجموعه داده برای ارزیابی روش

های نمایش سندها و  در این مقاله دربرابر سایر روش
مجموعه داده : انتخاب خصیصه، استفاده شده است

  Newsgroups-20و مجموعه داده ] 10 [21578رویتر
ای جهت انجام  اخبار رویتر بطور گستردهمجموعه . ] 19 [

. بندی متون مورد استفاده قرار گرفته است تحقیقات دسته
تعداد کل سندهای دارای برچسب دسته، در مجموعه 

باشد که کمتر از   سند می21450های رویتر،  کامل داده
. است نیمی از سندها توسط انسان برچسب موضوع خورده

است که  ائی استفاده شدهدر این تحقیق، فقط از سنده
سپس آنها را به طور . اند حداقل یک موضوع داشته

های دوتائی جهت انجام آموزش و  تصادفی به مجموعه
-20مجموعه داده . ایم آزمون تقسیم بندی کرده

Newsgroups های   دسته از اطالعات گروه20 نیز شامل
 سند در رابطه با 1000خبری بوده که در هر دسته تعداد 

 مجموعه داده از 10تعداد . باشد وضوع هم نام دسته میم
 به منظور Newsgroups-20های رویتر و  مجموعه داده

جدول . است ها استفاده شده ارزیابی کارائی هریک از روش

                                                 
ای در نظر گرفته شده   داده  ده طبقه با بیشترین تکرار سند در این مجموعه1

 .است
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های رویتر   هفت مجموعه داده مختلف انتخابی از داده،)4(
 نشان دهنده سه )5 (که جدول را نشان می دهد، درحالی

 Newsgroups-20های  ه داده مختلف از دادهمجموع
 .باشد می

 

 . Newsgroups-20های داده انتخابی از   مجموعه:5جدول 
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1 # 13000 10000 3000 20 8329 8328 5625 

2 # 13000 8000 5000 20 7028 7027 5078 

3 # 13000 11000 2000 20 9356 9355 7214 

 

های داده استفاده شده، تعداد      در هر یک از مجموعه
ی کلمه اهای دو ، تعداد خصیصهتک کلمه ایهای  خصیصه

 منقطع نیز  کلمه ای دوهای یکپارچه و تعداد خصیصه
کلمه های دو در اینجا منظور از خصیصه. آورده شده است

هائی است که بدون درنظر گرفتن   یکپارچه، خصیصهای
دوتائی ترکیب عالئم نوشتاری جمالت در متون، بصورت 

 دو کلمه ایهای  این دسته از خصیصه. شوند انتخاب می
مچنین منظور ه. باشند معنی زیاد می های بی دارای ترکیب
هائی است که   منقطع، خصیصهکلمه ایهای دو از خصیصه

با در نظر گرفتن عالئم نوشتاری جمالت در متون مانند 
  ترکیب با دقت بیشتری بصورت…نقطه، کاما، سمیکلن و

های  بنابراین ترکیب. شوند  انتخاب می کلماتدوتائی
 .دارتری نسبت به حالت یکپارچه دارند معنی

 

 ئیسنجش کارا
 ای  های انتخاب خصیصه بعنوان مرحله     بطور کلی، روش

تأثیر . گردند بندها اعمال می قبل از یادگیری دسته
های نمایش سندها  های انتخاب خصیصه و نیز روش روش

بندها، روی  با استفاده از سنجش کارائی هر یک از دسته
به منظور سنجش کارائی از تعاریف . آید سندها بدست می

 استفاده βFو تابع )R (19، بازخوانی)P( 18دارد دقتاستان
  .گردد می

 های پیدا شده صحیح تعداد دسته
 = P های پیدا شده تعداد کل دسته

 های پیدا شده صحیح تعداد دسته
 = R های صحیح تعداد کل دسته

RP
RP)(F

+×β
××+β

=β 2

2 1 

ها را نشان  ندیب  میزان دقت در انجام دستهP    رابطه 
 میزان کامل بودن مجموعه یافت شده Rدهد و رابطه  می

باال بودن هر دوی این عوامل نشان . دهد را نشان می
هر . بندی است دهنده میزان کیفیت باالی روش دسته

چند باال رفتن مقدار دقت، معموالً با کاهش مقدار 
الً بازخوانی همراه است و باال رفتن مقدار بازخوانی، معمو

 .کاهش میزان دقت را در بر دارد
    با توجه به نوع کاربرد، گاهی باال بودن دقت از اهمیت 

ای برخوردار است و گاهی نیز باال بودن بازخوانی  ویژه
های مختلف  دهی بنابراین به منظور وزن. باشد مطلوب می

مود و  استفاده نβFتوان از ضابطه  به دقت و بازخوانی می
با توجه به نوع کاربرد و اهمیت هر یک از این دو 

های مختلفی به آنها  توان وزن می) دقت و بازخوانی(فاکتور
 که 1F از ضابطه دانشگاهیهای در بسیاری از پژوهش. داد

دهد، استفاده  به هر دوی این عوامل وزن یکسانی می
بطه به منظور در این مقاله نیز از این ضا. شود می

 .است های مختلف استفاده شده ارزیابی
 

 ترکیبیارزیابی روش نمایش 
های نمایش اسناد      در این بخش، به منظور ارزیابی روش

مجموعه های داده  مجموعه داده که در بخش 10از 
جهت بررسی این مسأله که . است معرفی شد، استفاده شده

 بهبودی در ،ماتکلهای دوتایی  ترکیببا در نظر گرفتن 
های مختلفی روی  افتد یا خیر، آزمون بندی اتفاق می دسته

انجام گرفته مجموعه های داده های داده بخش  مجموعه
 .است  ارائه شده)6( حاصل از آنها در جدول F1که نتایج 

شود که در نظر   مالحظه می)6(    با توجه به جدول 
نظر ، بدون در کلمه ایهای دو گرفتن فضای خصیصه

های  گرفتن عالئم نوشتاری جمالت، بدلیل اینکه ترکیب
نامفهوم بسیار زیادی در این حالت وجود دارد، باعث افت 

F1بند    در دستهSVM Lightاما با در نظر . گردد  می
گرفتن عالئم نوشتاری جمالت در نمایش متون، در شش 

گانه، نتایج بهتری نسبت به فضای 10مورد از آزمایشات 
آید، که نشان دهنده  ای بوجود می هکلمتک های  خصیصه

کارایی  با  کلماتهای دوتائی مرتبط بودن ترکیب
ای ه با در نظر گرفتن فضای خصیصه. باشد بندی می دسته

دوتائی کلمات  های ترکیبو تک کلمه ترکیبی، شامل 
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یکپارچه، نتایج به طور کلی در هفت مورد از آزمایشات 
ای بوده و این نشان  تک کلمه های فضای خصیصهبهتر از 

موصوف صفت، : دهد که هنوز مفاهیمی نیز مانند می
 متنی وجود دارد که ی در سندها…مضاف مضاف الیه و

 تک کلمهبندی، مهم بوده و با استفاده از فقط  در دسته
باالخره بهترین مورد کارائی مربوط به . شود مدل نمی

ک کلمه تهای  حالت ترکیبی است که مجموعه خصیصه
 منقطع،  کلماتدوتائیترکیب های   را به همراه خصیصهای

با درنظر گرفتن عالئم نوشتاری جمالت، جهت نمایش 
کند که این تائیدی بر قدرت روش  سندها، استفاده می

مقاله فضای خصیصه های  در بخش ترکیبی اسنادنمایش 
 .است

 
 روی SVM Lightبند   حاصل از دستهF1 مقادیر  : 6جدول 

 .های مختلف متون نمایش
 فضای ترکیبی ای فضای دو کلمه

عه
مو

مج
 

ای
ده

 دا
ای

ه
ای 

مه 
 کل

ک
ی ت

ضا
ف

 

چه
پار

یک
طع 

منق
چه 

پار
یک

طع 
منق

 

1 # 0.687 0.587 0.668 0.69 0.7 
2 # 0.669 0.569 0.677 0.709 0.712 
3 # 0.786 0.756 0.787 0.774 0.788 
4 # 0.697 0.58 0.641 0.677 0.686 
5 # 0.827 0.745 0.829 0.836 0.832 
6 # 0.751 0.686 0.763 0.781 0.791 
7 # 0.756 0.681 0.731 0.745 0.758 
8 # 0.822 0.725 0.805 0.834 0.832 
9 # 0.587 0.6 0.655 0.594 0.599 
10 # 0.743 0.733 0.788 0.791 0.797 

   
 د که گرد ، مالحظه می)6(    از طرفی با توجه به جدول   

 و عدم  کلماتدوتائیهای  ترکیبدرنظر گرفتن تنها 
 باعث افت ضابطه ها به عنوان خصیصه تک کلمهاستفاده از 

F1علت افت این مقدار شاید بدلیل اینست که . گردد  می
ها در سندها، که همانا  در این حالت مهمترین خصیصه

بنابراین باتوجه  .شوند نادیده گرفته می  هستند، “سامیا”
تک کلمه های   خصیصهاستفاده ازبه نتایج بدست آمده، 

، بطور کلی باعث بهبود  دوتائی کلماتهای ترکیب و ای
های  که ترکیب بندی شده، بخصوص در حالتی دقت دسته

بامعنی با استفاده از عالئم نوشتاری جمالت در زبان، ایجاد 
 .    گردد

ها، بخصوص در  با توجه به فضای بزرگ خصیصه
های  توان از روش ها می  ترکیبی، برای کاهش آنحالت

های  با استفاده از روش. انتخاب خصیصه استفاده نمود
) 2(های   همانطور که در شکلCHI و IGانتخاب خصیصه 

ها را  توان تعداد زیادی از خصیصه شود، می می  دیده)3(و 
کارائی  (F1حتی با بهبود در مقدار %) 86در حدود (

 .نمودحذف ) بند دسته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روی کارائی CHI تاثیر روش انتخاب خصیصه  :2شکل 
 .های مختلف سندها   در نمایشSVM-Lightبند  دسته

 
 
 
 

 
 
 
 

 
بند     روی کارائی دستهIG تاثیر روش انتخاب خصیصه  :3شکل 

SVM-Lightهای مختلف سندها   در نمایش. 
     
 انتخاب خصیصه بنابراین با استفاده از یک روش مناسب    
 به صورت F1توان فضای اولیه را با بهبود در مقدار  می
های  گیری کاهش داده و باعث بهبود در کارائی روش شمچ

 .بندی شد دسته
 

های پیشنهادی انتخاب  ارزیابی روش
 خصیصه

 و FS1  انتخاب خصیصه    در این بخش ابتدا دو روش
FS2انتخاب خصیصه ترکیبی و سپس روش  R+S  

 .تخاب خصیصه مورد ارزیابی قرار می گیرندان
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 در تعدادی از SVM Lightبند   کارائی دسته:4شکل 
 .های انتخاب خصیصه روش

 
 

 
 
 
 
 
 
 

های  بند بیزین ساده در تعدادی از روش کارائی دسته :5 شکل 
  .انتخاب خصیصه

 
 FS2 و FS1های  ارزیابی روش

های انتخاب  ی روش    در این بخش به منظور ارزیاب
مجموعه های  مجموعه داده که در بخش 10خصیصه از 

جهت ارزیابی . است معرفی شد، استفاده شدهداده 
های مختلفی  های پیشنهادی انتخاب خصیصه آزمون روش
به مجموعه های داده ای بخش   مجموعه داده10روی 

 و بیزین ساده انجام SVM Lightبند  تفکیک دو دسته
 )5( و )4(های   حاصل از آنها در شکل F1ایج گرفته که نت

ها، درصد خصیصه  در این شکل. نشان داده شده است
 ده مجموعه F1ها و میانگین  انتخاب شده روی محور طول

  با استفاده .ها نشان داده شده است داده روی محور عرض
هائی روی  ، آزمون)5(و ) 4(های داده جداول  از مجموعه

ی چهارگانه مثبت و منفی بین ها بستگیهمتک  تک
 که ] 18[ها انجام گرفته  های سندها و دسته خصیصه

آن است که همانند  بندی حاکی از نتایج آزمایشات دسته
ها، روش مناسبی جهت انتخاب   این روشMI روش 

ها، نتایج ضعیفی را بخصوص  این روش. باشند خصیصه نمی
ان های نامرتبط از خود نش در حذف بیشتر خصیصه

دهند، که این مطلب نشان دهنده این است که در نظر  می
گیری در  بستگی اگرچه برای تصمیمهمگرفتن تنها یک 

رابطه با دسته سندها الزم است، اما کافی نبوده و هنوز 
نیاز به استفاده از اطالعات بیشتری برای تصمیم گیری 

گیری این بخش   بنابراین اولین نتیجه.خوب داریم
 :ز عبارتست ا

 
، 1αیعنی (های مثبت و منفی  مقادیر ضرایب همبستگی

2α،1β 2 وβ در ضابطه FS ( بایستی یک مقدار غیر صفر
 )1گیری  نتیجه(                                            . باشد

 
 4های  شکل (بدست آمده از آزمایشاتبا توجه به نتایج 

های انتخاب خصیصه  شود که روش ، مالحظه می)5و 
با داشتن هزینه محاسباتی باالتر ) FS2 و FS1(پیشنهادی 

، نتایج بهتری را نسبت به این روش در هر دو IGاز
که این مجدداً مؤید دهند  بند، از خود نشان می دسته

 FS2روش پیشنهادی  آن عالوه بر. است) 1گیری  نتیجه(
 در CHIنتایج بهتری را نسبت به روش انتخاب خصیصه 

در شکل . است نشان داده) 4شکل ( SVM Lightبند  دسته
 FS2شود که روش انتخاب خصیصه  مالحظه مینیز  )5(

تری نسبت به روش انتخاب خصیصه  دارای ماکزیمم پائین
CHIوش ها، ر های حذف باالتر خصیصه  است اما در آستانه

 بیشتری نسبت به F1 دارای مقدار FS2انتخاب خصیصه 
CHI8 و 6های  با توجه به شکل( این مطلب .باشد  می(  

 در مقایسه با روش FS2برای روش انتخاب خصیصه 
Relief-Fهای پیشنهادی،  بنابراین، روش.  نیز صادق است

های بسیار خوب در  هائی قابل مقایسه با روش روش
گیری  نتیجه(نیز این موضوع . باشند یها م انتخاب خصیصه

 .کند را تأیید می) 1
 مالحظه )5(و ) 4(های  همچنین، همانطور که در شکل 
، FS2انتخاب خصیصه شود، باالتر بودن منحنی کارائی روش  می

 و SVM Lightبند  ، در هر دو دستهFS1نسبت به کارائی روش 
های  بستگیهم بهتر نقش منفیبیزین ساده نشان دهنده تاثیر 

 و دو گونه دیگر آن CHIدر ضابطه  . استFS2در ضابطه منفی 
نیز هر چهار همبستگی مثبت و منفی در نظر گفته شده است و 

های منفی یک نقش تعدیل کننده در  عالوه بر آن همبستگی
و این همان چیزی است که ما . ها دارند مقادیر ارزش خصیصه

 با FS2ما تفاوت ضابطه ا.  شاهد آن هستیمFS2نیز در ضابطه 
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 در تعدادی از  Light SVMبند   کارائی دسته :6شکل 
 .های انتخاب خصیصه روش

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ر تعدادی از  د Light SVMبند   کارائی دسته :7شکل 

 .های انتخاب خصیصه روش
 

     R+Sرزیابی روش انتخاب خصیصه ترکیبی ا
در  (R+S  ترکیبی    جهت ارزیابی روش انتخاب خصیصه

ای   مجموعه داده10های مختلفی روی  ، آزمون)2-6بخش 
 انجام SVM Lightبند   با استفاده از دسته2-7بخش 

 )7(، )6(های  لها در شک  حاصل از آنF1گرفته که نتایج 
ها، درصد  در این شکل.  نشان داده شده است)8(و 

 ده  F1ها و میانگین  خصیصه انتخاب شده روی محور طول
 .ها نشان داده شده است مجموعه داده روی محور عرض

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  در تعدادی Light SVMبند   کارائی دسته :8شکل  
 .های انتخاب خصیصه از روش

 
 مالحظه )8( و )7(، )6(های  شکل مودار    با توجه به ن

انتخاب  متعلق به روش F1شود که بیشترین مقدار  می
روش انتخاب خصیصه . باشد  می)SBS (روکشیخصیصه 

روکشی، با داشتن هزینه محاسباتی بسیار باال ، روشی 
پس از آن، . باشد ها می بسیار دقیق برای حذف خصیصه

ائی تقریبا بهتری   کارR+S  ترکیبیروش انتخاب خصیصه
های انتخاب خصیصه از خود نشان  را نسبت به سایر روش

که اولین بار  (Relief-Fروش انتخاب خصیصه .  دهد می
همانطور که در ) شود است که در دامنه متون استفاده می

شود، کارائی بسیار خوبی در حذف   مالحظه می)6(شکل 
جه در نتیدهد و  های متون از خود نشان می خصیصه

 دامنهتواند بعنوان روشی جهت حذف خصیصه در  می
های  تمامی روش. متون نیز مورد استفاده قرار گیرد

توانند بالغ بر  ، میMI روش ه غیر ازانتخاب خصیصه، ب
بندی  ها را ضمن بهبود کارائی اولیه دسته از خصیصه% 94
به . حذف کنند ) F1اندازه گیری شده بوسیله ضابطه ( 

،  Relief-Fبا استفاده از روش انتخاب خصیصهعنوان مثال 
 ترم 1579 ترم، به 16794کلمات مجموعه داده ششم از 

  F1کاهش یافته ضمن اینکه ضابطه % ) 94حدودا (
بهبود %  77,2به % 75,1  از SVM Lightبند  دسته
توان   میR+S ترکیبیدر روش انتخاب خصیصه .    یابد می

ندی و یا هزینه محاسباتی ب با توجه به اهمیت دقت دسته
در کاربرد مورد نظر، در هر یک از قسمتهای حذف 

 را متوقف و Relief-Fخصیصه، روش انتخاب خصیصه 
ها را با دقت بیشتری توسط روش انتخاب  حذف خصیصه

در این مقاله پس از .  ادامه دادSBS  روکشیخصیصه
 به مقدار بیشینه Relief-Fاینکه روش انتخاب خصیصه 

های مثبت یک نقش مثبت بهتر است همبستگی
و ) FS در ضابطه 1α و 02α<یعنی (

 02β>یعنی (های منفی یک نقش منفی  همبستگی
به عبارت دیگر تعدیل کننده ) FS در ضابطه 1βو 

 .ها داشته باشند گذاری خصیصه  های ارزش در ضابطه
  )2گیری  نتیجه(
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F1ها به روش انتخاب  سید، ادامه حذف خصیصه ر
همچنین با توجه .  ادامه یافته استSBS  روکشیخصیصه

شود که استفاده از روش انتخاب   مالحظه می)7(به شکل 
 نسبت به F1 باعث بهبود ضابطه R+Sترکیبیخصیصه 

شود، که بهترین   میCHI و IG  انتخاب خصیصههای روش
روش .  متون هستندهدامنهای انتخاب خصیصه در  روش

های دیگر    قابل مقایسه با روشMIانتخاب خصیصه 
ها  حذف خصیصه% 30انتخاب خصیصه نبوده و فقط تا 

شکل  (دهد ها از خود نشان می نتایج مشابهی با سایر روش
ها با افت  ، بخصوص این روش در حذف بیشتر خصیصه)8

 )8(همانطور که در شکل .  گردد  مواجه میF1شدید 
 با هزینه DF  انتخاب خصیصهشود، روش حظه میمال

 نیز با FS2و روش انتخاب خصیصه محاسباتی پائین، 
هزینه محاسباتی کمتر از روش انتخاب خصیصه ترکیبی 

R+S ، ترکیبیکارائی نزدیکی با روش انتخاب خصیصه 
R+Sد در کاربردهائی که هزینه نتوان   داشته و می

. دند استفاده قرار گیرمحاسباتی اهمیت زیادی دارد، مور
تواند بعنوان  می DF  انتخاب خصیصههمچنین روش

 انتخاب مرحله اول از روش ترکیبی، جایگزینی برای روش
 باشد تا با هزینه محاسباتی کمتری Relief-F خصیصه
های اولیه حذف شده و در مرحله بعدی  خصیصه
های باقیمانده با استفاده از روش روکشی بصورت  خصیصه

 روش پیشنهادی انتخاب خصیصه. تری انتخاب شوند دقیق
تر نسبت    با داشتن هزینه زمانی بسیار پائینR+S ترکیبی

 روکشی، دقتی نزدیک به این انتخاب خصیصهبه روش 
بندی  تواند در مواردی که دقت دسته روش داشته و می

بسیار مهم است و از طرفی هزینه زمانی بسیار باال را 
 از طرف .کرد، مورد استفاده قرار گیردتوان پرداخت  نمی

دیگر اگر به دلیل هزینه نسبتاً زیاد روش انتخاب خصیصه 
های انتخاب خصیصه   در مقایسه با روشR+Sترکیبی 

فیلتری، نخواهیم از این روش استفاده کنیم، در اینصورت 
های کمتری را با مقدار کاهش کمتری  اگر تعداد خصیصه

 FS2تیجه روش انتخاب خصیصه  انتخاب کنیم در نF1در 
کار مناسبی است، اما اگر اصل برای ما بیشترین مقدار  راه
F1 باشد در نتیجه روش انتخاب خصیصه Relief-Fکار   راه

 های  نکته دیگر اینکه کارائی نزدیک روش.تر است مناسب
 به این نکته اشاره دارد که Relief-F وDF انتخاب خصیصه

بندی  زیاد برای مسائل دستهکلمات با فرکانس تکرار 
 البته این مطلب در مورد . (متون، اطالعاتی مفید هستند

 ).کند کلمات خاص صدق نمی
 

 گیری نتیجه
های مختلف      در این مقاله، ضمن بررسی و ارزیابی روش

ترکیب ، ای تک کلمههای  نمایش سندها بصورت خصیصه
 نظر  و یا ترکیبی از آنها و همچنین دردوتائی کلمات

 …نقطه، کاما و: گرفتن عالئم نوشتاری جمالت زبان، مانند
های دوتائی  به منظور تشخیص معنی دار بودن ترکیب

شود که درنظر گرفتن فضای  ایجاد شده، مالحظه می
دوتائی کلمات  های ترکیبها به صورت فقط  خصیصه

 F1یکپارچه، جهت نمایش سندها، باعث افت در مقدار 
 دوتائی  ترکیب نظر گرفتن فضایمی گردد و نیز در

 F1کلمات منقطع نیز، باعث بوجود آمدن کمی بهبود در 
تک های  از طرفی در نظر گرفتن ترکیب خصیصه. شود می

 بطور کلی باعث بهبود دقت دو کلمه ای و کلمه ای
های با  بندی شده، بخصوص در حالتی که ترکیب دسته

در زبان، ایجاد معنی با استفاده از عالئم نوشتاری جمالت 
بندی  گردد، در اکثر موارد باعث بهبود در دقت دسته

های  شود که خود نشان دهنده وجود یکسری ترکیب می
دوتائی مهم در متون است که در حالت فضای 

البته استفاده از . اند  مدل نشدهتک کلمه ایهای  خصیصه
ها به صورت ترکیبی، باعث افزایش ابعاد  فضای خصیصه

های  توان با استفاده از روش ها شده که می صهفضای خصی
متداول انتخاب خصیصه، تعداد زیادی از آنها را ضمن 

بنابراین، روش . بندی حذف نمود بهبود در دقت دسته
های  نمایش سندها به صورت ترکیبی از خصیصه

 با معنی، به منظور نمایش ای دوکلمه و ای کلمه تک
های  خصیصههای دوتائی مهم که در روش  ترکیب

شود، باعث بهبود در کارائی   بیان نمیای کلمه تک
تواند بعنوان روشی مناسب جهت  شود و می بندی می دسته

بندی متون  نمایش سندها در مسائل مربوط به دسته
با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با پیدا . استفاده گردد
اهیم های دوتائی با معنی که با استفاده از مف کردن ترکیب

است، پیشنهاد  ابتدائی نوشتاری جمالت در زبان ایجاد شده
تر ساختاری جمالت در  شود با توجه به مفاهیم پیچیده می

های مختلف با معنی برای نمایش سندها در  زبان، ترکیب
بندی، لحاظ گردد و تاثیر اینگونه  های دسته روش
بند بررسی  های نمایش سندها روی کارائی دسته روش
ها در ضوابط  بستگیهمهمچنین با بررسی دقیق  .شود
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بستگی بین همهای انتخاب خصیصه، چهار  اکثر روش
توان مالحظه نمود  ها را می های سندها و دسته خصیصه

های فیلتری انتخاب خصیصه، ترکیبی  که هر یک از روش
ها و ایجاد یک  دهی به خصیصه از این روابط را جهت وزن

ای انتخاب خصیصه، استفاده گیری بر ضابطه جهت تصمیم
در این مقاله با در نظر گرفتن کلیه . کنند می
ها به  ها و دسته های مثبت و منفی بین خصیصه ستگیهمب

جهت انتخاب ) FS2 و FS1یعنی (هائی جدید  تولید ضابطه
ها را با  بستگیهمها پرداخته و یک مرتبه کلیه  خصیصه

ثبت را با های م بستگیهمعالمت مثبت و مرتبه دیگر، 
های منفی را با عالمت منفی  بستگیهمعالمت مثبت، و 

نتایج آزمایشات  .در ضابطه انتخاب خصیصه لحاظ نمودیم
 و SVM Lightبند معروف  انجام گرفته روی دو دسته

های پیشنهادی  بیزین ساده نشان دهنده اینست که روش
با داشتن هزینه محاسباتی ) FS2 و FS1یعنی (این مقاله 

، نتایج بهتری را در هر دو دسته بند از IGتر نسبت به باال
 SVMبند  بطوریکه در آزمایش دسته. دهند خود نشان می

Light حتی نتایج بدست آمده از روش انتخاب خصیصه 
FS2 بهتر از نتایج بدست آمده از روش انتخاب خصیصه ،
CHIدر آزمایشات انجام شده با استفاده از روش . باشد  می
 دارای FS2دی بیزین ساده، روش انتخاب خصیصه بن دسته

 CHIتری نسبت به روش انتخاب خصیصه  ماکزیمم پائین
ها، روش  های حذف باالتر خصیصه است اما در آستانه

 بیشتری نسبت به F1 دارای مقدار  FS2 انتخاب خصیصه
CHIاین مطلب برای روش انتخاب خصیصه  .باشد  می
FS2 خصیصه  در مقایسه با روش انتخابRelief-F نیز 

 .صادق است
آزمایشات متعدد انجام شده در این تحقیق، بیانگر این     

 در 2β و 1α ،2α،1βاست که اوالً الزم است ضرایب 
به عبارت دیگر از هر چهار ( غیر صفر باشند FSضابطه 
ی مثبت و منفی در ضابطه انتخاب خصیصه همبستگ

و ) یک مقدار مثبت (1α و 02α< و ثانیاً ) استفاده شود
<02β1 وβ ) انتخاب گردد تا ) یک مقدار منفی

های مثبت را تعدیل  های منفی، همبستگی همبستگی

توان  های انتخاب خصیصه، می مه توسعه روشدر ادا .کنند
های مثبت و  بستگیهمبا تغییر در وزن دهی به 

تاثیر هر یک از این ) 2β و 1α ،2α،1β(منفی
 .تری بررسی نمود ها را بصورت دقیق بستگیهم

های مختلف انتخاب  رزیابی روش    نهایتاً، بررسی و ا
 و روش انتخاب FS2 انتخاب خصیصه  خصیصه و روش

نشان می دهد ضمن بهبود کارائی،  R+Sترکیبی  خصیصه
 های روش. ها را حذف کنند خصیصه% 94توانند تا  می

 موثرترین CHI و R+S، FS2, Relief-F انتخاب خصیصه
ز ها به صورت حریصانه، پس ا ها در حذف خصیصه روش

روش روکشی  بوده که بدون از دست دادن دقت 
بندی و یا حداکثر با کمی از دست دادن دقت،  دسته
که  (Relief-Fهمچنین روش  .توانند استفاده شوند می

نتایج ) شود اولین بار است که در دامنه متون استفاده می
های متون از خود نشان  بسیار خوبی در حذف خصیصه

ها  ان روشی جهت انتخاب خصیصهتواند بعنو دهد و می می
 .در ناحیه متون نیز مورد استفاده قرار گیرد

های خوب   کارائی نزدیکی به روشDF    روش ساده 
انتخاب خصیصه داشته و با توجه به هزینه محاسباتی 

های  پائین خود، یک روش مناسب برای انتخاب خصیصه
یاد که هزینه محاسبات بسیار ز زمانی. اطالعاتی می باشد

ای  باشد و کم هزینه بودن محاسبات از اهمیت ویژه
پذیر و با  برخوردار باشد این روش بعنوان یک روش مقیاس

های دیگر  تواند به جای روش هزینه محاسباتی پائین می
 .مورد استفاده قرار گیرد

های مختلف انتخاب خصیصه و      با درنظر گرفتن روش
های  توان ترکیب  میهای محاسباتی هریک از آنها، هزینه

های فیلتری و روکشی را جهت انجام امور  مختلفی از روش
با . بندی متون استفاده نمود ها در دسته انتخاب خصیصه
های  توان از روش های متفاوتی که می توجه به ترکیب

های مختلف این  فیلتری و روکشی داشت در آینده ترکیب
نظر هزینه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت واز  روش

 پیشنهادی مقایسه های محاسباتی و کارائی،  با روش
 .خواهد شد
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 واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن
1 - Nearest Neighbor  2 - Filtering Methods  3 - Wrapper Methids 
4 - Sequential Forward Selection 5 - Sequential Back Selection 6 - Stop Word 
7 - Stemming   8 - Thereshold   9 - Positive Correlation 
10 - Negative Correlation  11 - Document Frequency  12 - Information Gain 
13 - Mutual Information  14 - Chi Square   15 - Simplified Chi Square 
16 - Correlation Coefficient 17 - Irrelevant   18 - Precision      19 - Recall 


