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 بسمه تعالي

 

 و کاربردها فی: تعاریکاوو وب ،یکاومتن ،یکاوداده

 

 دهیچک

ای از مفـاهیمي نظیـر داده کـاوی و ابزارهـا های دادهها، و سـایر مجموعهبرای استخراج اطالعات خـاص از اینترنـت، کتابخانه

ها اسـت. هـدف داده کـاوی های تحلیـل دادهشود. داده کاوی یکـي از روشهای مختلف مربوط به آن استفاده ميو الگوریتم

های آماری و هوش مصنوعي است. ها با استفاده از الگوریتمهای معتبر، جدید، و قابل ردیابي در حجم عظیمي از دادهکشـف انگاره

 گیرد: توصیف و پیش بیني.رسالت اصلي داده کاوی در دو طبقه کلي جای مي

های آن را ها و رسالتداده کاوی، متن کاوی، و وب کاوی ارائه نماید، هدف این مقاله بر آن است تا دیدی ساده و کلي درباره

 ها بیان نماید.ها و سایر رشتهبـر شمارد، و کاربردهای آن را در کتابخانه

 مقدمه

، ضـرورت دارد کـه روش سـریع و اثربخشـي بـرای توانند نیاز کاربران را به سرعت تأمین نماینـد. بنـابراینها نميکتابخانه

های مهـم از میـان کمـک بـه کاربران خود بیابند. داده کاوی یک فناوری اطالعاتي مهم و جدید است کـه بـرای شناسـایي داده

های پنهـان مهـم در نگارهرود. به کالم دیگر، آن عبارت است از فرایند نمایاندن اهای وسیع به کار ميمقـادیر زیـادی از پیشینه

ای. سودمندی داده کاوی آن است که به طور موثری گرایشات موجود در یک صنعت یا حرفه را جستجو یـک مجموعـه داده

 .کند های حاوی مقادیر عظیم اطالعات فراهم ميهای مفیـدی بـرای سازمانکند و بازدهمي

ای از مفـاهیمي نظیـر داده کـاوی های دادهها، و سـایر مجموعهطالعـات خـاص از اینترنـت، کتابخانهبنابراین، برای استخراج ا

ها و استفاده از فنـون نـرم افـزاری بـرای یـافتن شود. داده کاوی را تحلیل دادهو ابزارهای مختلف مربوط به آن استفاده مي

های موجـود در دو حوزه داده کاوی نام خـود را از شباهت .اند ای تعریف کردههای دادهو مقررات موجود در مجموعه 1هاانگاره

های معدني ارزشـمند به عاریت هایي از سنگهای بزرگ و حفاری معادن برای استخراج رگهجستجوی اطالعات ارزشمند در پایگاه

ه داده کـاوی بـدان اشـاره دارد: اسـتخراج اطالعـات ارزشـمند از یـک پایگـاه گرفته است؛ و ایـن دقیقاً همـان چیـزی اسـت کـ

اطالعاتي بزرگ. داده کاوی نه تنها در صدد یافتن اطالعات یا پاسخگویي به سواالتي است کـه در ذهـن کـاربر وجـود دارد، بلکـه 

ها شـامل هـر دو نـوع داده ر مـا از اسـتخراج دادهکند. منظـوها نهفته است را نیز کشـف ميدانـش عمیقي که در دل داده

 .سـاختاریافته و غیرساختاریافته است 

های خاص به منظور پرده برداری از اطالعات مفید در بین مقادیر تعریف دیگر داده کاوی عبارت است از بکارگیری الگوریتم

ها، یا هـر واحـد بـزرگ ذخیـره تجوی دانش مفید در یک پایگاه اطالعاتي، انبار دادهها. هدف از این فرایند نیز جسعظیمي از داده

کند، سپس اقدام بـه تولیـد دانـش از بین از نظر فني، داده کاوی اطالعات را گردآوری و فهرستنویسي مي .سـازی اطالعـات است
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های کنوني داده کـاوی شـامل رده بنـدی، رگرسـیون، دسـته ای رایج در الگوریتمهنماید. سایر مدلها ميحجم عظیمي از داده

 ها(، طرح قانون، تلخیص، مدلسازی وابستگي، و تحلیل توالي است.بندی، قوانین وابستگي )رابطه بین داده

 هدف

اسـتفاده از ابزارهـای آمـاری و  ها باهای معتبر، جدید، و قابل ردیابي در حجم عظیمي از دادههدف داده کاوی کشف انگاره

های اطالعاتي، که امروز به داده کاوی مشهور است، قـدمت چنـداني نـدارد. هـوش مصنوعي است. تاریخچه کشف دانش در پایگاه

های اطالعاتي برای اولین بار مطرح شد، هجمه همگـاني بـه ، هنگامي که اصطالح کشف دانش در پایگاه1٩٩0در اوایـل دهه 

ها اقـدام بـه ذخیـره سـازی مقـادیر عظـیم و این زماني بود که شرکت .های داده کاوی صورت پذیرفتـمت طراحـي الگوریتمس

داده کاوی و ابزارهای در این موعد بود که مفهوم  بودند.ها هایي برای بهره وری از این انبار دادهها کرده بودند و به دنبال روشداده

 آن مورد توجه قرار گرفت.

های گیرد: توصیف و پیش بیني. در سطح توصـیف، هـدف فهمیـدن دادهرسالت اصلي داده کاوی در دو طبقه کلي جای مي

های هایي از گروهزمـان گذشته و حال است. از الگوهای توصیف برای جستجوی گروهي از متغیرهای مشابه در افـراد یـا دسته

شود. از پیش بیني نیز بـرای اظهـار نظـر دهند( استفاده ميز خود نشان ميهای خاصي اجمعیـت شناختي مشترک )که ویژگي

توان برای پیش بینـي آینـده و یـا اظهـار شود. از این ویژگي ميدربـاره امـور ناشناخته بر اساس امور شناخته شده استفاده مي

رده بندی )که هدف از آن قرار دادن یک آیتم در یک  نظـر دربـاره حـال استفاده کرد. در پیش بیني دو نوع کارکرد وجود دارد:

های فوق هر یک از رسالت .طبقـه اسـت(، و تخمـین )کـه هدف از آن تولید مقادیر عددی برای یک متغیر ناشناخته است( 

 های بعد بدان خواهیم پرداخت.های فراوانـي دارند که در بخشمصداق

 های مختلفشتهکاربرد داده کاوی در ر

های اطالعـاتي، آمـار، یـادگیری ماشـیني، هایي از قبیـل پایگاهای است که حوزهبه طور عام، داده کاوی یک جنبش میان رشته

که از  ای از هـوش مصنوعي استبه طور خاص، داده کاوی شاخه .گیرد محاسبات سریع، مصورسازی، و ریاضیات را در بر مي

ها تاحـدودی محدود است، کند. گرچـه کـاربرد داده کـاوی در کتابخانهفرایندهای خودکار بمنظور یافتن اطالعات استفاده مي

ها، پـردازش اطالعات لکن آن چندین سال است که به طور موفقیت آمیز در جوامع علمي و تجاری برای ردیابي رفتار افراد و گروه

گیرد. بـه عنوان ني از مشتری، پشتیباني از تصمیم گیری، و چندین عملکرد دیگر مـورد اسـتفاده قـرار ميپزشکي، خدمات پشتیبا

مثال، اصول داده کاوی منتهي به کشفیات پزشکي خاصي نظیر رابطه بین استروژن و آلزایمر، و ارتباط بین سـردردهای میگرنـي 

 .و عفونت مننژیتي شده است 

های آتـي، از ها از قبیل بازرگاني و پزشکي، به منظور نیل به اهداف تجاری و همچنین پیش بینـي بازدهخي قسمتدر بر

شود. در بخـش پزشـکي، ایـن های حجیم استفاده ميای برای استخراج اطالعات مفید از میان دادههای داده کاوی پیچیدهبرنامه

های گیرد. شرکتها مورد استفاده قرار ميماری به منظور بررسي تأثیر داروها بر بیماریمعنای استفاده از ابزارهای آ امـر بـه

ها اسـتفاده داروسـازی از داده کاوی ترکیبات شیمیایي و مواد ژنتیکي برای کمک به تحقیق درباره معالجات جدید برای بیماری

های متعدد به منظور پي بردن به رای تحلیل جزئیات معامالت ماههای بزرگ بازرگاني نیز از ابزارهای داده کاوی بکنند. شرکتمي
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ای کـه های رایانهها بـا اسـتفاده از دادههمچنین این شرکت کنند .تأثیر تغییرات قیمت بر سود کاالها در سطح ملي استفاده مي

هایي ه و رفتار مشتریان را پـیش بینـي کننـد. شرکتهایي طراحي نمودتوانند مدلدر طول چندین سال گردآوری شده است مي

توانند از داده کاوی برای شناسایي این مسئله استفاده کنند که های موسیقي نیز ميمثـل فراهم کنندگان خدمات تلفني و باشگاه

 .بروند کـدام مشتریان احتماالً همچنان مشترک خواهند ماند و کدام مشتریان ممکن است به سراغ دیگر رقبا 

ها و افـزایش فـروش و کسـب صنایع دیگری نظیر بانکداری و بیمـه نیـز همگـي از داده کـاوی در راسـتای کـاهش هزینه

کنند به عنوان مثال، صنایع بیمه و بانکداری از داده کاوی برای شناسایي کالهبرداری و کمـک بـه ارزیـابي اطالعـات استفاده مي

 .کنند مثالً امتیازگذاری اعتباری( استفاده ميریسـک )

شود کـه نـوعي های کاربردی در ناحیه داده کاوی به طـور تصـاعدی در حـال افـزایش اسـت. و پـیش بینـي ميتعداد طرح

مشـتریان و پشـتیباني از  های داده کاوی در دهه بعد در راسـتای بهبـود روابـطصـعود ناگهاني )حدود سیصد درصدی( در طرح

تحقیقاتي نیز درباره استفاده از فنون داده کاوی به منظور آشـکار سـازی دانـش ضـمني  .های مشتریان بوقوع پیوندد خواسته

 .ای انجام شده است های خبری و رسانهموجود در جریان

 هاکاربرد داده کاوی در کتابخانه

های سطح بسیار کالن باشد؛ از این رو از داده کاوی واقعـي کنند که حاوی دادههایي کار ميتعداد اندکي از کتابداران در محیط

از مسـائل یکسـان و شود. با این وجـود، برخـي ای استفاده ميهای کتابخانههای مربوط به آن به ندرت در محیطو فناوری

ای، ها برای انجام امور ضروری است قابل اسـتفاده اسـت. در محـیط کتابخانهفراینـدهای مرتبط برای هر محیطي که گردآوری داده

های کاربری خاصي مطلع شویم تا خدمات و مجموعه خود را بر روی آنان ممکـن اسـت تمایل داشته باشیم که از نیازهای گروه

؛ در های هوشـمندانه کنـیمگیریماییم، و یـا میزان استفاده از منابع بخصوصي را ارزیابي نماییم تا اقدام به تصمیممتمرکز ن

 سازد.های داده کاوی امکان چنین امری را محقق مياینجاسـت که استفاده از الگوریتم

تر تبدیل کنند های کوچکهای گردآوری شده را به قسمتکه داده ها نیز به مانند صنایع بزرگ، خواهان آن هستندکتابخانه

ها معموالً مشکل خاصي ایجاد ها اقدام به تصمیم گیری نمایند. گرچه جستجو در بین حجم عظیمي از دادهتـا بـر اساس واقعیت

های فیزیکـي های محیطاع متعدد تراکنشهایي که از انوها در گردآوری، آماده سازی، تحلیل، و تفسیر دادهکند، لکن کتابخانهنمي

تواند مـا را شوند. برخـي از مفـاهیم کلیـدی اسـتفاده از داده کـاوی ميکنند با چنین مشکالتي روبرو ميو مجـازی گردآوری مي

تفکیـک نمـود:  توان به سـه مرحلـهها در کتابخانه خود راهنمایي نماید. این فرایند را ميبـه سـمت گردآوری و تحلیل داده

ها با استفاده از این سه مرحله، کتابخانه .هاها، و تفسیر و بکارگیری دادهها، آماده سازی و پردازش دادهانتخـاب و فـراهم آوری داده

 های مربوط به خود را مدیریت نمایند.و مراکز اطالعاتي به نحو مطلوبي خواهند توانست داده

اری بطور کلي شامل مجموعه سازی، مدیریت مدارک، ارائه خدمات و امور اداره و نگهداری است. هـر کـدام از عملیات کتابد

شود. اگرچه، انجـام تحلیـل ترکیبـي بـر ایـن ها سروکار دارد و بطور جداگانه پردازش ميایـن کارکردها با انواع مختلفي از داده

ها و عملیات جاری کمک نماید. جدول ای را بگشاید که به طرح خدمات جدید و تحول رویهتواند افق تازههای داده نیز ميمجموعه

 کند تواند در کتابداری مفید باشد ارائه ميبرخي از کاربردهای ممکن داده کاوی را که مي 1شـماره 
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یز برای کشف روندهای عمومي که به تصمیم تواند برای پاسخ دادن به یک سؤال خاص مربوط به کتابخانه و نداده کاوی مي

 کنند، استفاده شود.گیری کمک مي

تواند چنین باشد: امکان اینکه امانت گیرندگان منابع را یک هفته بعـد از تـاریخ عـودت برگرداننـد تـا برای مثال سؤال مي

برای نشریات بین المللي انتخاب شده برای سال  های یادآوری کمتری فرستاده شود چقدر است؟ یا میزان اشتراک مورد انتظارنامه

سـال 5ها طـي های اعضـا بـرای میکروفیلمآینده چقـدر است؟ درک الگوی استفاده کلي مجالت الکترونیکي یا تحلیل درخواست

داده کـاوی گسـترش  تواند بـا اسـتفاده ازاند. دامنه تحلیل استنادی هم ميهایي از کشف روندهای عموميگذشـته نیـز همگي مثال

. تحقیقاتي نیز در راستای استفاده از داده کاوی برای استخراج عالیق مشترک خوانندگان و در نتیجه پیشـنهاد کتـاب داده شـود

 .بـه آنان انجام شده است

یت تعامل بین خود و کاربران خود را بهبود بخشـند. ها، هدف داده کاوی آن است که کیفبه طور کلي، از دیدگاه کتابخانه

توانند بـا اسـتراتژی کتابخانـه یکـي شـده و بـرای بهبـود تصـمیم ای هستند که ميهای گردآوری شده حاوی اطالعات ارزندهداده

 .های کتابخانه مثمر ثمر واقع گردند گیری

 هار کتابخانهکاربردهای داده کاوی د -1جدول 

 بانک اطالعاتي کاربرد متصور

 گردآوری منابع برای تعیین نقاط قوت و ضعف مجموعه

 استفاده از مجموعه از سال يخواننده، منابع کتابخانه و زمان مشخص نیرابطه ب جادیا یبرا

 یکتابخانها نیامانت ب شده افتیدر یه و سفارشهاپاسخ داده شد یسفارشها لیتحل یبرا

 های بخش امانتداده برای پیش بیني روند بازگشت منابع

 های هزینهداده برای نشان دادن منابع مالي بکار گرفته شده

 نرم افزارها

کنند. در همه ایـن های نرم افزاری چندی وجود دارد که امکان دسترسي به ابزارهای مختلف داده کاوی را فراهم ميبسته

تواند ابزارهای مختلفـي اجـرا و نتـایج را ها، تحلیلگر ميها را در یک قالب خاص وارد کرد. بعد از وارد کردن دادهها باید دادهبسته

، ٤باشند. راپیـد ماینـدرهای داده کاوی اختیاری ميدارای برنامه 3و ساس 2های نرم افزاری اس.پي.اس.اساسـتخراج نماید. بسته

 .روند جزو نرم افزارهای رایج منبع باز برای داده کاوی به شمار مي 6، و وکا5طـرح آر

شود. وکا یکي از ابزارهای داده ده و استفاده زیادی از آن مياز میان نرم افزارهای مذکور، وکا توجه زیادی را به خود جلب کر

زیـر نظـر وزارت علـوم،  ٤1٩٩دهد. نـرم افـزار مـذکور در سـال کـاوی منبع باز است که بسیاری از امکانات داده کاوی را ارائه مي

 قیت آن شده است. به عنوان مثال:ها در وکا سبب موفتحقیقـات، و فناوری کشور نیوزیلند طراحي شد. وجود برخي ویژگي



       یکاوو وب ،یکاومتن ،یکاوداده 

 

  88533267خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –م کوچه چهارده - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان
www.farabar.net  

@Farabar_BI 

توان مستقیماً بـرای یـک مجموعه ها را ميکند کـه ایـن الگوریتمهای مختلفي برای داده کـاوی فـراهم ميآن الگوریتم-

 ای بکار برد.داده

 این نرم افزار منبع باز و رایگان است.-

 کند )دارای سکوی مستقل است(؛ وبه طور مستقل عمل مي-

 .شود هایي تازه روزآمد مير مستمر و با الگوریتمبه طو-

ها، رده بنـدی، رگرسـیون، دسـته بنـدی، قـوانین وابسـتگي، و این نرم افزار دارای ابزارهایي برای پیش پردازش داده

های فوق سبب شده س، ...( است. وجود ویژگيها با استفاده از فنون گرافیکي، و در قالب نمودار، عکمصورسـازی ) نمایش داده

به تیم  5200رود( در سال که معتبرترین جایزه در زمینه داده کاوی و کشف دانش به شمار مي) SIGKDDاسـت کـه جـایزه 

 ای به پیشرفت در حوزه داده کاوی کرده است.طراحان وکا تعلـق گیـرد. بـه طور کلي، تیم وکا کمک برجسته

توانند اند که همه افراد، از قبیل افرادی که متخصص داده کاوی نیستند، مير، گرچه طراحان این نرم افزار ادعا کردهاز جانب دیگ

 .اسـت کـه چنـدان کاربرپسند نیست ، لکن به عنوان یکي از نقـایص ایـن نـرم منبـع بـاز افـزار عقیـده بـر آناز آن استفاده کنند

 هامحدودیت

هایي نیز دربـاره گرچه داده کاوی پیشرفت شگرفي در نوع ابزارهای تحلیلي موجود بوجود آورده است، لکن محدودیت

اند و از نظـر ها این است کـه ابزارهـای داده کـاوی هنـوز استانداردسـازی نشدهکاربردپـذیری آن وجود دارد. یکي از محدودیت

ها و تواند به آشکارسازی انگارهمحدودیت دیگر آن است که گرچه داده کاوی مي .ذاری اخـتالف فاحشي با یکدیگر دارند تاثیرگـ

ها را به کاربر بگوید. بنابراین، خود کاربر باید این اطالعات را مشخص تواند ارزش یا اهمیت این انگارهها کمک کند اما نميرابطه

تواند تواند روابط بین رفتارها و/یا متغیرها را شناسایي کند، اما لزوماً نميودیت دیگر این است که گرچه داده کاوی ميکند. محـد

یک رابطـه تصـادفي را شناسایي کند. به عنوان مثال، یک برنامه کاربردی ممکن است شناسایي کنـد کـه یـک انگـاره رفتـاری 

هایي از قبیل درآمد، سطح هواپیما دقیقاً چند دقیقه/ساعت قبل از پرواز هواپیما( به ویژگي)نظیـر تمایـل بـه خریـد بلـیط 

تواند مشخص کند که رفتار خرید بلیط متأثر از یک یا چند مـورد شود. اما، آن الزاماً نميتحصیالت، و استفاده از اینترنت مربوط مي

واند تحت تأثیر متغیرهای دیگری از قبیل اشتغال )نیاز به سفرهای ماموریتي و تاز ایـن متغیرهاسـت. در واقـع، رفتـار افـراد مي

غیرمترقبه(، وضعیت خانوادگي ) خویشـاوندی کـه نیـاز به مراقبت داشته باشد(، یا عالقه ) استفاده از مزایای تخفیفات دقیقه نود 

 به منظور دیدن اماکن جدید( قرار گیرد .

ها از داده کاوی به عنوان ابـزاری بـرای های عمومي و خصوصي است. سازمانکاوی در حال گسترس در بخشدادهبه طور کلي، 

کنند. بـا ایـن پیمایش اطالعات مربوط به مشتریان، کاهش کالهبرداری و ضایعات، و کمک به تحقیقـات پزشـکي اسـتفاده مي

های تحلیـل هایي درباره کیفیـت دادهشده است. این مسائل عبارتند از: نگراني وجـود، افزایش داده کاوی برخي مسائل را نیز باعث

تر، ای که ممکن است در خفا انجام شـود. بـه زبـان سادهها و نرم افزارها با کارگزاران، و تخلفات بالقوهشـده، میانکنش پذیری پایگاه

کاوی در روند. برای آنکه دادهباشند، اما ابزارهای کاملي به شمار نمي توانند ابزارهای قدرتمندیهای داده کاوی ميگرچـه فراورده
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ها را انجـام داده و برونـداد رسـالت خود موفق شود، مستلزم متخصصان مجرب و کارشناسان تحلیلگری است تا بتواننـد تحلیل

ها یا پرسنل مربوط به آن هستند، نه ان دادهکاوی در وهله اول همهای دادهتولیـد شـده را تفسیر نمایند. در نتیجه، محدودیت

 ها .فنـاوری مربـوط بـه آن

 متن کاوی

ها و سایر منابع سنتي بیشتر تالش و وقت کاربران در جستجوهای ناکارآمد در میان منابع اطالعاتي متعدد از قبیل وب سایت

شود ها تشدید شده است. تخمین زده ميشود. این نوع مشکل اضافه بار اطالعاتي بخاطر قالب غیرساختاریافته اکثر دادهتلـف مي

ها، و غیـره باشـد. از طـرف دیگـر، وب ها، ایمیلدرصـد اطالعـات متنـي نظیـر گزارش 80ها دادهها مقدار کـه در اکثر سازمان

های بزرگتـرین مجموعه مدارک است، جایي که اکثر محتوای فعلي آن برای مطالعه افراد طراحي شده است نـه بـرای برنامه

در حال افزایش است؛ و این در حالي اسـت کـه توانـایي مـا در  های متني در دسترس ما به طور مستمرای. مقـدار دادهرایانه

ماند. ویراستار انساني )غیرماشیني( با پیگیری دقیق همه صفحات وبي یا سایر فهمیـدن و پـردازش ایـن اطالعات ثابت باقي مي

ت، که این امر برای حجم و پیچیـدگي تواند این نکته را تشخیص دهد که یک رخداد جدیدی اتفاق افتاده اسمنابع متنـي تنهـا مي

تواند زیـاد باشـد، لکـن تحلیـل فعلـي اطالعـات موجـود ناکـافي است. مقدار دانش بالقوه ارزشمند موجود در مجموعه مدارک مي

دون صرف تالش و ها، و قوانین کلي معموالً بآن غالباً دشـوار اسـت. تحلیـل تعـداد مدارک زیاد به منظور یافتن گرایشات، انگاره

باشد. به منظور بازیابي و استفاده از دانش ارزشمند موجود در این مجموعـه مـدارک، بایـد تخصص دستي فراوان امکان پذیر نمي

های کـارا و اثربخشـي بـرای تحلیـل مقـادیر عظیم متون غیرساختاریافته طراحي شود. نیاز به بازیابي خودکار دانـش مفیـد روش

شود. کشف دانـش و مـتن کـاوی، های متنـي بـه منظـور کمـک بـه تحلیلگرهای انساني کامالً احساس ميیر حجـیم دادهاز مقـاد

های متني و ارائه آن به کاربران ها کشـف اطالعات سطح باال در مقادیر عظیم دادهفنـون اساساً خودکـاری هسـتند کـه هـدف آن

 رود.ه ایـن اهـداف در امتـداد طبیعي اهداف مربوط به داده کاوی به شمار ميکـ ،بالقوه است

همان طور که مشخص شد، رشد تصاعدی در اطالعات دیجیتـالي، سـازماندهي اطالعـات متنـي را تبـدیل بـه امـری مهـم 

ه اسـت. پیشـرفت فنـاوری اطالعـات کـرد. در ماهیت اطالعات از نظر میزان حجم، دسترس پذیری و اهمیـت تغییـر ایجـاد شـد

های مبتنـي اطالعات نوید تصمیم گیری پیشرفته را داده است. بازیابي اطالعات، داده کاوی، و بسـیاری از فناوری بـه مـوازات رشـد

متن کاوی نیز رشد  های داده کاوی، حوزهاند. به مانند همه جنبهبـر اطالعـات توجـه روزافزون همه اقشار را به خود جلب کرده

کند. عالقه زیاد به متن کاوی عمدتاً در نتیجه این آگاهي روزافزون بوجود آمده است که مقادیر مستمر و پویایي را تجربـه مي

ای اند حاوی اطالعات ارزشمند و نهفتههای بزرگ به طور الکترونیکي گردآوری شدههای متني خامي که در پایگاهعظیم داده

توان اقدام به کشف این اطالعات و همان طور که در ادامه خواهیم گفت، با استفاده از فنون مختلف مربوط به متن کاوی مي هستند 

 ارزشمند نمود.

متن کاوی، که به تحلیل هوشمند متن، داده کاوی متني یا کشف دانش در متن، نیز مشهور است عموماً به فرایند استخراج 

طالعات موردعالقه و مهم از مجموعه متني غیرساختاریافته اشاره دارد. به عبارت دیگر، مـتن کـاوی فراینـد تحلیـل دانش و ا

طبیعـي مـتن بـه منظور کشف و ثبت اطالعات معنایي برای درونداد و ذخیره سازی در یک ساختار سازمان دانش است. یکي از 

های حجیم به کار های مورد عالقه در دادههای دادهبرای کشف توزیعات و انگاره است که 7فنـون مفیـد مـتن کـاوی دسته بندی
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های مورد عالقه را به طور مستقیم ای ساختارها یا دستهتوان بدون اتکا بر هیچ دانش پیش زمینهرود. بـا اسـتفاده از ایـن فن ميمي

 .ها شناسایي نموداز داده

ها در متن زبان طبیعي است. آن عبارت است از فرایند تحلیل متن به منظور استخراج متن کاوی درباره جستجوی انگاره

ها را ها و گرایشاطالعات از حجم عظیمي از متون غیرساختار یافته آزاد. متن کاوی یک نوع فناوری است که امکان کشف انگاره

کند. همان طور که گفته شد، متن کاوی به عنـوان امتـداد نسبتاً خودکار از درون متن غیرساختار یافته آزاد فراهم مي بـه طـور

رود. های داده کاوی در حوزه اطالعات متني به کار ميرود. آن به منزله استفاده از همان فناوریطبیعـي داده کـاوی بـه شمار مي

که ذاتاً  های متني سروکار داردتری است، زیرا با آن دسته از دادهده کاوی فرایند پیچیدهمتن کاوی در مقایسـه بـا دا

ای است و شامل بازیابي اطالعات، تحلیل متن، دسته بندی اطالعات، غیرسـاختاریافته هسـتند. مـتن کـاوی یـک حوزه چند رشته

ی اطالعاتي، یادگیری ماشیني، و داده کاوی است. عالوه بر این، از هاطبقه بندی اطالعات، مصـور سـازی اطالعـات، فناوری پایگاه

شود. به عنوان مثال، یک اخترشناس که عالئم های مختلف استفاده ميابزارهـای مـتن کـاوی بـرای کمـک بـه محققـان در زمینه

های درونخطي جستجو نماید تا یشینهکند ممکن است تمایل داشته باشد که در پای از فضـا کشـف مياشعه ایکـس را در ناحیه

ببیند که آیا تـاکنون هـیچ نـوع اشـعه مـادون قرمـزی در همان ناحیه کشف شده است یا خیر. یک زیست شناس که دارای 

اند ممکن است تمایل داشته باشد که به سراغ تحقیقات ژن است که در مقاالت مختلـف شناسـایي شده 100فهرستي از تعداد 

 .ها توضیح داده باشند شـده موجـود بـرود و در جسـتجوی مقـاالتي باشـد کـه دربـاره عملکرد این ژنمنتشـر 

ای از هدف نهایي متن کاوی فراهم سازی امکان کشف دانش از طریق دسترسي متني یا بصری برای استفاده در دامنه گسترده

اسـت، کـه آن )کشـف دانش از  8هاای تخصصـي از کشـف دانـش از دادهراین متن کاوی زیرمجموعهبناب .کاربردهای مهم است 

های دیجیتالي از طریـق تبدیل ای استخراج اطالعات سودمند از حجم عظیمي از دادهتوان به عنوان فرایند محاسبهها( را ميداده

ها نهفتـه اسـت تعریف های معنـاداری کـه در دادهطریق شناسایي انگاره تر، و همچنین ازهایي غنيهای سطح پایین به دادهداده

شود، داده کـاوی را بـه عنوان ای انجـام ميهای سـاختاریافته و رابطهها، که عموماً بر روی پایگاهنمود. فرایند کشف دانش از داده

هاست، لکن تر از کشـف دانـش از دادهالح داده کاوی رایجدهد. بنابراین، گرچه اصطهای خود انجام ميای از فعالیتزیرمجموعه

ها، ها شـامل ذخیـره سـازی و دسترسـي بـه دادهرود. فراینـد کامـل کشـف دانـش از دادهای از آن بـه شـمار ميزیرمجموعه

تر بـر مرحلـه ـه صـورت اختصاصيهاست، در حالي که داده کاوی بها، و تفسیر دادهها، شناسایي و استخراج انگارهپاکسازی داده

 .ها اشاره دارد هایي خاص برای شناسایي و استخراج انگارهخاصي از بکارگیری الگوریتم

ای افـزایش ها را بـه طـور خیـره کنندهمتن کاوی با استفاده از پردازش پیچیده زبان طبیعي، کاربردپذیری کشف دانش از داده

ها را تنهـا بـه آن دسـته از اطالعـات موجـود در ان معناست که نیازی نیست که فرایند کشـف دانـش از دادهداده است. این بد

های ساختاریافته محدود کنیم. با توجه به اینکه بیشتر اطالعات ارزشمند برای استخراج هم اکنون در متون زبان طبیعي پایگاه

ون موردنیاز برای متن کاوی را فراهم کرده و دانش را به طور خودکار از این متـون تواند فنوجود دارد، پـردازش زبان طبیعي مي

اسـتخراج نمایـد. مـتن کـاوی اخیراً به عنوان یک فناوری بسیار مناسب مقبولیت وافری یافته است. فرایند متن کاوی شامل سـه 

 :ل متنمرحلـه اسـت کـه عبارتنـد از آمـاده سازی متن، پردازش متن، و تحلی
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 قرار که منابعي یا هاسایت مرحله این در. شودمي شامل را متن مقدماتي پردازش و پاکسازی، انتخاب،: متن سازی آماده•

 نرم یک یا و انساني متخصص یک راهنمایي تحت معموالً کار این که شوند،مي انتخاب پذیرد انجام آنان روی بر کاوی متن است

شود، و پردازش مقدماتي متن از قبیل شناسایي جمله/پـاراگراف و برچسـت گـذاری نقـش کلمه در این جام ميان مناسب افزار

 پذیرد.مرحله صورت مي

 فشرده و شـده، سـازی آمـاده هایداده پـردازش منظـور بـه کاوی داده الگوریتم از استفاده شامل مرحله این: متن پردازش•

شناسایي قطعات پنهان اطالعات است. در این مرحله، بـا اسـتفاده از یـک نظـام پـردازش زبان طبیعي  منظور به آن انتقال و سازی

ها مشخص شود، رابطـه مفهومي بین آنها، و ...( شناسـایي ميها، سازمانها )افراد، شرکتمشخصات استاندارد و گوناگون موجودیت

ها و نتایج، و جداول شوند. طبقـه بنـدی شـرکت کنندگان، تاریخز معرفـي ميهای خـاص مـورد عالقـه نیـشود، و حتي قالبمي

های خنثي، قوانین وابستگي های تصـمیم گیری، شبکههای معنـاداری ) نظیـر درختها و روابط استخراج شده، ویژگيموجودیت

 کند.ها و فنون استاندارد تهیه ميهای ژنتیک( برای الگوریتمیا الگوریتم

گیرد تا مشخص شود کـه آیـا کشـف دانـش صـورت پذیرفتـه است، : در این مرحله برونداد مورد ارزیابي قرار ميلیل متنتح•

ها، داده/متن اسـتخراج شـده بـه فنـون مختلفـي تحویـل داده و آیا دانش کشف شده اهمیت دارد یا خیر. با اجرای الگوریتم

 کنند.طالعات استخراج شده را از طریق ابزار کشف پیوند یا مصور سازی فـراهم ميشود که امکان استفاده مستقیم از امي

های این سه مرحله باید به روشي اندیشمندانه صورت پذیرد، به طوری که به اهداف یک فرایند خاص مـتن کـاوی، محدودیت

گردد. شواهد نشان داده است که چنانچه این ها/متن استخراج شده، و نقاط قوت و ضعف الگوریتم موردنظر توجه کافي وقع داده

مالحظات اعمال شود هم اطالعات مربوط و هم اطالعات غیرمربوط کشف خواهد شد و در ایـن صـورت اسـت کـه نتـایج 

 .ها است ای بـه وقـوع خواهد پیوست و این همان هدف متن کاوی، داده کاوی، و همه انواع کشف دانش از دادهغیرمنتظره

 هاکاربرد متن کاوی در کتابخانه

ها حسن های خود ارزش افزوده ایجاد نمایند. یکي از این روشهای دیجیتالي در صدد آن هستند تا برای مجموعهکتابخانه

 ای از مدارک معتبر و مرتبط در یک ناحیه موضوعي خاص برای افرادی که در آن حیطه کارانتخاب است. انتخاب دقیق مجموعه

کنند بسیار سودمندتر از یک مجموعه بزرگ و غیرمرتبط )نظیر وب( است. روش دیگر آن است که مجموعه را بـا اسـتفاده از مي

ابـرداده هـای باکیفیـت برچسب گذاری کنیم، که در اینصورت امکان انجام جستجو و مرور یکپارچه و مفید فراهم خواهد شد. 

ر متن کاوی(، آن است که مدارک را از طریق بررسي محتوا و استخراج اطالعات غني سازی روش سوم، و روش مـورد نظـر مـا )د

 کرده و از آن برای بهبود روشهای ذخیره سازی و ارائه استفاده نماییم .

ن نماید. همچنین متن کاوی مفهوم جدیدی است که سعي بر آن دارد تا اطالعات معنادار را از متن زبان طبیعي خوشه چی 

توان آن را به عنوان فرایند تحلیل متن بمنظور استخراج اطالعاتي تعریف کرد که برای اهداف خاصي مفید است. متن کاوی مي

گیرد: تلخیص متن؛ بازیابي مدرک؛ دسته بندی مدرک؛ طبقـه بنـدی مـتن؛ شناسـایي ها را در بر ميگستره وسـیعي از فعالیت

هایي نظیر اسامي، لکیـت سند؛ شناسایي عبارات، ساختارهای عبارتي، و عبارات کلیدی؛ استخراج موجودیتزبـان؛ تصـدیق ما

های از پیش تعریف شده با استفاده از اطالعات استخراجي؛ و حتي یادگیری قوانین از چنین ها، و اختصارات؛ پرکردن قالبتاریخ



       یکاوو وب ،یکاومتن ،یکاوداده 

 

  88533267خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –م کوچه چهارده - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان
www.farabar.net  

@Farabar_BI 

های متن کاوی به منظور ( به محیط٩پراستفاده کتابخانه دیجیتالي )گرین استونهایي. تحقیقاتي بـرای تجهیـز نرم افزارهای قالب

توان پربـار کـردن تجریـه خواننـدگان )کـاربران( انجام شده است. نتیجه تحقیقات مذکور این فرضیه را تأیید کرده است که مي

های آتي در توان از پیشرفتمر مبین آن است که ميمحیط متن کاوی را در یک نظام کتابخانه دیجیتـالي پیاده سازی کرد. این ا

حیطه متن کاوی در راستای خـدمات رسـاني بـه کـاربران کتابخانه دیجیتالي سود جست. برقراری پیوند میان نظام کتابخانه 

ها در بـین مـدارک دیتدهد. ردیابي موجوها قرار ميدیجیتالي با یک نظام متن کاوی عمومي امکانات دیگری نیـز فـراروی کتابخانه

های هستي شناسي اسـتنادها شـود. همچنـین بـا یادداشت نویسي متن با استفاده از طبقه-تواند بـه ایجـاد فراپیونـد میـان هـممي

توان نمایه سازی معنایي را تحقق بخشید و )آنتولوژی( و ایجاد امکان جستجوهای معنایي )به جای جستجوهای ساده متني( مي

 ها پیـاده سـازی کـردي از مزایای وب معنایي را در محیط کتابخانهبرخ

 وب کاوی

ها را ها به هنگام ظهور این وعده را دادند که به عنوان یک مخزن دانش و خرد باشند، اما در عوض حجم عظیمـي از دادهرایانه

از طـرف دیگـر، همگـاني بـودن اینترنـت باعـث افـزایش تصـاعدی مـدارک متنـي )صفحات وبي،  .بـه سوی ما روانه سـاختند 

های بازیـابي اطالعـات از نظـر مدیریت و ار، مقاالت علمي، و ... ( شده است. این نوع انفجـار اطالعـات چالشـي بـرای نظاماخب

بازیابي کارا و اثربخش اطالعات ایجاد کرده است. فرمول بندی استاندارد یک نیاز اطالعاتي مستلزم بیـان آن در قالـب عبـارت 

یگر، پرس و جو عبارت است از بیان نیاز اطالعاتي کاربر. با این وجود، بسـیاری اوقـات فرمـول بنـدی پرس و جو است؛ به عبارت د

خواهد بداند کـه در یـک مـاه معـین ) و یـا در یـک چنـین پرس و جویي دشوار است. به عنوان مثال فرض کنید یک کاربر مي

توصیف نیاز اطالعاتي در قالب یک موضوع منفرد بسیار مبهم خواهد بود  محـل معـین( چـه اتفاقاتي رخ داده است. در این مورد،

ای از موضـوعات داند کـه موضوع مورد نظرش چیست. در واقع، کاربر ممکن است تمایل داشته باشد کـه مجموعهزیـرا کـاربر نمي

 کشـف شـده را از مجموعـه مدارک موجود استخراج نماید.

ن داده کاوی در راستای بازیابي، استخراج، و ارزیابي خودکار اطالعات به منظور کشف دانش از وب کاوی به استفاده از فنو

های وبي غالباً توزیعي، ناهمگن، و بدون برچسب گذاری هستند. بنابراین، هر رابط انساني مدارک و خدمات وبي اشاره دارد. داده

ها بیاستفاده بوده و غالباً هیچ نوع اطالعات مربوط و مورد نیاز رصد از دادهنیاز دارد کـه سؤاالت مبهم را بررسي کند. تقریباً نود د

های مورد نیـاز بـرای یـک پـرس و جـوی سـاده، دهند. با در نظر گرفتن حجم زیاد ذخیره سازی و آمایش دادهکاربر را ارائه نمي

 .ها ارائه نماید ا به عنوان نتیجه نهایي یافتهپـردازش ضرورتاً مسـتلزم ابزارهای مناسبي است که صرفاً دانش مربوط ر

هایي نظیر دسته بندی، استخراج قوانین وابستگي، ناوبری، شخصي سازی، وب معنـایي، بازیـابي اطالعـات، مـتن کـاوی، جنبه

های داده های وب کاوی تا حـدودی همان فناوریاز این رو، فناوری روند .جموعه وب کاوی به شمار ميو تصویر کاوی همگي زیرم

های جدیـد های ظریفي بین داده کاوی و وب کاوی وجود دارد استفاده از ابزارها و الگوریتمباشند، لکن از آنجا که تفاوتکاوی مي

های ساختارنیافته یا د. وب کـاوی نیـز عموماً بـه دادهرسو اصـالح شـده بـرای مـدیریت مناسـب اینترنـت ضـروری بـه نظـر مي

 پردازد.ساختاریافته وبي مي-شبه

 توان به طور کلي به سه طبقه تقسیم نمود:وب کاوی را مي
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 بـه طبقـه ایـن. شـنیداری-دیـداری و تصاویر، فرامتن، متني، اطالعات شامل ای،چندرسانه مدارک محتوای کاوی وب•

 پردازد.ها ميهای مفهومي از وب، و دسته بندی خودکار آنمراتب سلسله استخراج

 به. کندمي تهیه هاسایت بین در یا سایت یک در موجود پیوندهای از نموداری که مدارک، درون پیوندهای ساختار کاوی وب•

 وند داده باشند.پی آن به دیگر مهم صفحات که شد خواهد تلقي مهم صورتي در وبي صفحه یک گوگل، در مثال عنوان

 سرور، وب دسترسـي هایگزارش قالب در عموماً که وب، با کاربران تعامالت توسط شده تولید هایداده از استفاده کاوی وب•

 و گرایش تحلیل طبقـه ایـن. شودمي داده نشـان آنهـا هایکلیک به مربوط اطالعات و کاربران، هایپرسش کاربران، مشخصات

 .کند رسي به وب را فراهم ميدست انگاره تحلیل

توانند اقـدام بـه طراحـي خـدمات جدیـد مبتنـي بـر وب نمـوده های فوق ميها و مراکز اطالعاتي با استفاده از طبقهکتابخانه

 اربران استفاده نمایند.ها و همچنین خدمات رساني بهتر به کهای وب کاوی در راستای مدیریت کتابخانهو از فناوری

 گیری نتیجه

های بزرگ به منظور بهبود و ارتقای تصـمیمات داده کاوی فرایند استخراج اطالعات معتبر، ناشناخته، و قابل درک، از پایگاه

سـطح  های سـطح پـایین بـه دانـشهای اطالعاتي بیانگر کل فرایند تبدیل دادهباشد. اصطالح کشف دانش در پایگاهسـازمان مي

 کند. ها را پیدا ميهای موجود در دادهرود که انگارهای در این فرایند به شمار ميبـاال اسـت، جایي که داده کاوی به عنوان مرحله

ـتابي روبرو های اطالعـاتي بـا چنـان شهای مربوط به داده کاوی یا کشف دانش در پایگاهاخیراً تعداد، تنوع، و پیچیدگي طرح 

و در آینـده ها نیازمند استانداردسازی است تا بتوان نتایج مربوط را بکار بسـت، های مربوط به فرایند توسعه آناند که جنبهشده

 داد. ها را مجدداً مورد استفاده قرار آن

های کـاربردی داده کـاوی بـرای ای انجام داد. برنامهدرسانههای موجود در اشکال متني یا چنتوان بر روی دادهداده کاوی را مي

هایي توانند از تنوعي از پارامترها استفاده کنند. این پارامترها ممکن است شامل موارد زیر باشند: روابط )انگارهها مياستخراج داده

هایي کـه در آن تحلیل توالي یـا مسـیر ) انگارهشود. مثل خرید یک مداد و خرید کاغذ(، که یک واقعه به واقعه دیگری مربوط مي

های شود. مثل تولد یک نوزاد و خریـد قنـداق بـرای وی(، رده بنـدی ) شناسـایي انگارهیـک واقعه منجر به واقعه دیگری مي

ازی بصری گروهي های پالستیکي(، دسته بندی )یافتن و مستندسجدیـد، مثـل همرویدادی بین خرید نوارهای کانال و خرید ورق

های های مربوط به عالئم تجاری(، و پیش بیني )کشف انگارهحقایقي که قبالً ناشناخته بودند، از قبیل موقعیت جغرافیایي و اولویت

شوند ممکـن های پیش بیني آینده، نظیر این نوع پیش بیني که افرادی که به یک باشگاه ورزشي ملحق ميمربوط بـه فعالیت

 های تمریني نیز ثبت نام کنند ساسـت در کال

تر است. هدف غایي متن کاوی تسهیل کشف اطالعات معنادار با استفاده از فرایند متن کاوی نسبت به داده کاوی پیچیده

مکانات متن کاوی روند. استفاده از اترین کاربردهای متن کاوی به شمار ميپردازش زبان طبیعي است. طبقه بندی و بازیابي از مهم

ها کمـک شـایاني نمایـد. تواند به سازماندههي منابع متني موجود بر روی وب و در نتیجه بازیابي مؤثر و کشـف دانـش از آنمي
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های بسیاری به داده کاوی دارد و برای بازیابي، استخراج، و ارزیابي خودکار اطالعات از مدارک وبـي مـورد وب کـاوی نیـز شباهت

 ها و مراکز اطالع رساني داشته باشد.تواند کاربردهای مفیدی در کتابخانهرسد که ميگیرد و به نظر ميفاده قـرار مياسـت

ها به طور کامل آزمایش نشده اسـت ، لکـن از برخـي از های داده کاوی، متن کاوی، و وب کاوی در کتابخانههنوز فناوری

ها استفاده شده است که نتایج خـوبي در پـي داشـته های مربوط به کتابخانهیت بهتر دادههای داده کاوی به منظور مدیرالگوریتم

ها الگـوبرداری نمـوده ها باید از کاربردهای رایج داده کاوی، مـتن کـاوی، و وب کـاوی در سـایر رشتهاسـت. بـه طور کلي، کتابخانه

 های خود شبیه سازی کنند.ها را در محیطو آن


