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 بسمه تعالي

 

 دانش یدهدر سازمان کاویمتنکاربرد 

 

 یتواند کارکردهايم کاویمتنرو،  نیدارند. از ا یاریاطالعات کاربرد بس قیدق يابیدر باز ،کاویمتندانش و  يدهسازمان

ست آوردن اسناد و و به د ينیماش یریادگیدر بخش  ژهیبه و ،کاویمتندانش داشته باشد. اگرچه  يدهدر بهبود سازمان یاریبس

کار  عیتسر یبرا يدهاست، سازمان یسازهیو نما يسینوفهرست ،یبنداصطالح نامه، طبقه یهانظام ازمندین ،يآموزش یهانمونه

را بکاهد.  شیهانهیزدهد و هم ه شیرا افزا شیآن خواهد بود تا هم سرعت کار خو یکارها جهیو نت کاویمتنفنون  ازمندیخود، ن

 پرداخته خواهد شد. انشد دهيسازماندر حوزه  کاویمتن یشتار، به کارکردهانو نیدر ا

 مقدمه

دارد.  یاریبس تیدادگان بزرگ، اهم یهاگاهیمؤثر به محتوا و پا يدسترس یهانهیخودکار دانش به منظور کاهش هز کشف

از دادگان  یاشمند از مجموعهاستخراج دانش ارز یفناور ،کاویمتنآورد. يانبوه دادگان را فراهم م یامکان خودکارساز ،کاویمتن

به  یفناور نیرود. ايبه شمار م کاویمتن ينوع ان،یمشتر ياز دادگان نظرسنج يفروشندگ دانشنمونه، استخراج  یانبوه است؛ برا

فته است که در رار گرشبکه ق شیو پا تیامن ،یارتباط مشتر تیریها، مانند مدشهیها و پاز دانش یاریدر کانون توجه بس يتازگ

 دیقدام به تولکرده، سپس ا يسیو فهرست نو یاطالعات را گردآور ،یدهند. داده کاويموجود م یبه محتواها یاآن، ارزش افزوده

 کند.ياز داده ها م يمیحجم عظ نیدانش از ب

 نیهمچن کاویتنم. ابدیان بزرگ بدادگ گاهیمطلوب از پا یکوشد الگوهاياست که م یکاودادهاز حوزه  یانمونه ،کاویمتن

 یيندهایبه فرا کاویمتن ،يشناخته شده است. به گونه کل زیکشف دانش از متن ن ایهوشمند متن، کاوش متن داده  لیبه مثابه تحل

نو و  یاحوزه ،کاویمتنشود. يمرتبط م افتهیاستخراج دانش از متون ساختارن زیو ن ،يهیر بدیاز استخراج اطالعات مطلوب و غ

 مشتق شده است.  يمحاسبات يزبان شناسو آمار  ،ينیماش یریادگی ،یکاوداده، اطالعات يابیباز یهااست که از رشته یارشته انیم

خواهد داشت. دانش  يپ در یيباال اریبس یارزش اقتصاد ،کاویمتن ،اندشده رهیاز اطالعات به شکل متن ذخ یاریاز آنجا که بس

 لیسترس را تشکدمنابع دانش در  نیشتریب افته،یبه دست آمده باشد، اما متون ساختارن يگوناگون اطالعاتممکن است از منابع 

تفاده از فنون با اس میمفاه انیم یيو روابط معنا حیصر ریغ زیو ن حیصر میدهند. مسئله کشف دانش از متون، استخراج مفاهيم

نش از است. کشف دا میعظ يدرباره دادگان متن یيهارتیآوردن بص است. هدف استخراج دانش، به دست يعیپردازش زبان طب

دانش و  تیریدماستدالل استخراج اطالعات،  ،ينیماش یریادگیاز آمار،  یيهادارد؛ اما روش يعیدر پردازش زبان طب شهیمتن ر

 یيهانامهدر ظهور بر يمهم ندهیکشف خود، وام گرفته است. کشف دانش از متن، نقش فزا ندیفرا یمرتبط برا یهارشته گرید

 کند.يم فایمانند فهم متن ا
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شده  يطراح 1دادگان گاهیاز پا افتهیکار با دادگان ساختار یبرا یکاوابزار داده نکهیا جزاست؛  یکاوداده هیشب ،کاویمتن

ها، اسناد متن کامل و مدارک لیمیمانند: ا افتهیساختار مهین ای افتهیممکن است به مجموعه دادگان ساختارن کاویمتناست؛ اما 

HTML اعمال شود.  زین 

که منظور  شوديشناخته م زینمتن  زیبه عنوان آنال نیمتن انجام شود اشاره دارد. همچن یکه بر رو یایکاوبه داده  کاویمتن

 يمعان قیاز طر هاشیا و گرابطور معمول از فهم الگوه ت،یفیاز متن است. اطالعات پر ک تیفیاستخراج اطالعات با ک ندیاز آن فرا

)معموالً  يمتن یهایبه ورود يساختارده ندیدر فرا ریمعموالً درگ کاویمتن. شوديحاصل م یآمار یالگوها یریادگی لهیو بوس

 (،ردیگيانجام م داده گاهیدر پا یو درج موارد بعد يو حذف موارد اضاف يزبان ریتفاس هايژگیو يهمراه با افزودن برخ ه،یتجز

معموالً به  کاویمتنر د «تیفیپر ک»است.  هايخروج ریو تفس يابیارز تینهاو در  افته،یساختار  یهادرون داده یاستخراج الگوها

 : معمول شامل  کاویمتن فیاز مرتبط بودن، نو ظهور بودن و جالب بودن اشاره دارد. وظا يبیترک

 متون، یبنددسته 

 متون، یخوشه بند 

 فهوم،و م ياستخراج معن 

 یادانه یبندرده دیتول، 

 احساسات، لیو تحل هیتجز 

 کردن اسناد خالصه 

 (هاتیموجود نیارتباط ب یریادگیاست. )بطور مثال  هاتیارتباط موجود یو مدلساز 

از  يقالب ای الگو کیخودکار  یریادگی یبرا ،ينیماش یریادگیاست.  ينیماش یریادگیها، وهیش نیهمه ا یامر برا نیترمهم

 یندهایر آن، همه فراشود. افزون بيانجام م ندهیدادگان آ یمعقول برا میمنابع اطالعات و ساختن تصم تیبه منظور فهم ماه گانداد

را  یبایارزو  ریتفس، انتقال، پردازش شیپ، داده نشیگز: یهاگام دیدادگان بزرگ با گاهیسودمند از پا یهاکشف دانش

 شود.يم دهینام دانش گاهیاز پا نشدا کشف ندیآفرکار،  نی. اردیدربربگ

 

 

                                                 
1- Database 

کاوی به های دادهها و الگوریتماز روش است که کاویادهدهای یکي از زیرشاخه کاویتنم

باید  کندميکه به دلیل اینکه روی متن کار  و تفاوتش در این است. دکنوسیع استفاده مي صورت

ش کاوی کارهای پی. به طور معمول در متندهم استفاده کن پردازش زبان طبیعی هایاز روش

 .شودکاوی انجا ميزش طبیعي و کارهای پردازشي توسط دادههای پرداروش پردازشي با استفاده از
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 یکاوو داده یکاورابطه متن :1 شکل

و هوش  یآمار یاز داده ها با استفاده از ابزارها يمیدر حجم عظ يابیو قابل رد دیمعتبر، جد یهاکشف انگاره ،یکاوداده هدف

 است. يمصنوع

در  یکاوکشف دانش سودمند از دادگان است. سهم متن است که هدفش یانظام فناورانه ی، به معنادانش یدهسازمان

 است. دادگان اریبس زانیم یبندخوشه ای یبندطبقه یهانهیکاهش مؤثر هزدانش،  يدهسازمان

آنالیز متن درگیر در بازیابي اطالعات، آنالیز لغوی برای مطالعه توزیع فرکانس لغات، شناخت الگو، برچسب گذاری/حاشیه 

شامل آنالیز اتصال و ارتباط، بصری سازی، و آنالیز پیشگویانه است. هدف نهایي،  داده کاوی هایاطالعات، تکنیک نویسي، استخراج

 .و متدهای تحلیلي است های طبیعيپردازش زبان ریق کاربرداساساً تبدیل متن به داده برای آنالیز از ط

ای از اسناد نوشته شده در یک زبان طبیعي و مدل کردن مجموعه اسناد برای اهداف مجموعه اسکن معمول، جهت یک کاربرد

 .اج شده استبندی پیشگویانه یا پرکردن یک پایگاه داده یا ایندکس جستجو با اطالعات استخرکالس

 متن کاوی در مقابل آنالیز متن

اطالعات  یکه محتوا دهديم حیرا توض ينیماش یریادگیآمار و  ،يزبانشناس یاهکیمجموعه از تکن کیمتن  زیاصطالح آنال

 نی. اکنديساختار داده و مدل م یگذارهیسرما ایو  هاقیداده، تحق ياکتشاف زی، آنالوکارکسب یهوشمندساز یرا برا يمنابع متن

که متن  يدر حال ردیگيوکار مورد استفاده قرار مدر کسب شتریمتن ب زیاست. اصطالح آنال یکاومتن مترادف باًیتقراصطالح 

 .شوديها استفاده مدولت یسازو هوشمند يعلوم وابسته به زندگ هاقیتحق ژهیبو تریمیقد یحوزه کاربرها یکاو

مستقل از  ای، چه وابسته وکارکسب یهاپاسخ به مشکل یمتن برا زیکه کاربرد آنال دهديمتن همچنان شرح م زیآنال اصطالح

بدون  يدر شکل وکارکسبدرصد از اطالعات وابسته به  80باشد. واضح است که  یعدد یهاو داده يدانیم یزهایو جو و آنالپرس

 ریکه در غ ندینمامي ارائه و کشف را –و ارتباطات  وکارکسبقواعد  ق،حقای – يدانش ندهایفرا و کهایتکن نیاست. ا يساختار و متن

 مانده بودند. يخودکار باق یندهایفرا ینفوذ برا رقابلیغ ،يمتن یصورت در ساختار نیا

 یهاداده دنیهدف فهم ،فیتوص. در سطح ینیبشیپو  فیتوص: ردیگيم یجا يدر دو طبقه کل ،یکاوداده ياصل رسالت

 یهااز گروه یيهادسته ایمشابه در افراد  یرهایاز متغ يگروه یوجوجست یبرا فیتوص یست. از الگوهازمان گذشته و حال ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86
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باره نظر در اظهار یبرا زین ینیب شیپشود. از يدهند، استفاده مياز خود نشان م يخاص یهايژگیمشترک که و يشناخت تیجمع

اظهارنظر درباره حال  ایو  ندهیآ ينیبشیپ یتوان برايم يژگیو نید. از اشويامور ناشناخته بر اساس امور شناخته شده استفاده م

طبقه است و  کیفقره در  کیاز آن، قرار دادن  دفکه ه «یرده بند»دو نوع کارکرد وجود دارد:  ،ينیبشیاستفاده کرد. در پ

 ناشناخته است. ریمتغ کی یبرا یعدد ریمقاد دیکه هدف از آن، تول «نیتخم»

 افتهیساخت  ریغ یهاشود دادهيم يمرحله سع نیپردازش وجود دارد در ا شیبه نام پ یامرحله یمتن کاو یهاروش همه در

حذف شود  دیهستند که قبل از پردازش با یاریموارد بس یها داراتییمثل تو یيهاشود. مثال داده لیتبد افتهیساخت  یهابه داده

ها با استفاده از روش يعی. پردازش زبان طبمیکنيها استفاده مکردن داده زیتم یبرا يعیبط انپردازش زب یهاحالت از روش نیدر ا

 ریکند داده غيم ياستفاده از عبارات با قاعده و .... سع یتگ کردن توکن ساز - یمختلف خود مثل پارس گرامر یها کیو تکن

پردازش  یروشها لهیبه وس یمتن کاو هیان گفت که مراحل اولتويم بیترت نیکند. بد لیتبد افتهیرا به داده ساخت  افتهیساخت 

 .شوديانجام م يعیزبان طب

داده  شیافزا یاکننده رهیها را به طور خکشف دانش از داده یریکاربردپذ ،يعیزبان طب دهیچیبا استفاده از پردازش پ کاویمتن

 یهاگاهیها به آن دسته از اطالعات موجود در پاتن راا هکشف دانش از داده ندیفرا ستین یازیبدان معناست که ن نیاست. ا

وجود دارد،  يعیاستخراج هم اکنون در متون زبان طب یاطالعات ارزشمند برا شتریب نکهیبه ا توجه. با میمحدود کن افتهیساختار

 متون استخراج کند.  نیدکار از ارا فراهم کرده و دانش را به طور خو کاویمتن یبرا ازیتواند فنون مورد نيم يعیپردازش زبان طب

 کاویمتنسه گانه  مراحل

 .متن لیتحلو  پردازش ،یآماده سازشامل سه مرحله است که عبارت اند از:  ،کاویمتن ندیفرا

 شود. دريمتن را شامل م يو پردازش مقدمات ی، انتخاب، پاکسازمرحله نی: ا(داده یمرحله جمع آور) متن یآماده ساز -

 یيکار، با راهنما نیشوند که معموالً ايانتخاب م رد،یآنان انجام پذ یبر رو کاویمتنقرار است  که يمنابع ایها گاهیمرحله، پا نیا

جمله/ پاراگراف و برچسب  یيشناسا لیمتن، از قب ي. پردازش مقدماتودشينرم افزار مناسب انجام م ایو  يمتخصص انسان کی

 .ردیپذيمرحله صورت م نینقش کلمه، در ا یگذار

 یسازشده و فشرده یسازآماده یهاپردازش داده به منظور یکاوداده تمیاز الگورمرحله، شامل استفاده  نی: انپردازش مت -

مشخصات  ،يعینظام پردازش زبان طب کیبا استفاده از  ند،یآفر نیقطعات پنهان اطالعات است. در ا یيو انتقال آن به منظور شناسا

شود و يها مشخص مآن نیب يشود، رابطه مفهوميم یيها و...( شناساها، سازمان، شرکتها )افرادتیاستاندارد و گوناگون موجود

ها و روابط تیو جداول موجود ج،یها و نتاخیکنندگان، تارشرکت یبندگردند. طبقهيم يمعرف زیخاص مورد عالقه ن یهاقالب يحت

 ک،یژنت یهاتمیالگور ای يوابستگ نی، قوانيخنث یهاشبکه ،یریگمیمتص یها: درخترینظ یمعنادار یهايژگیاستخراج شده، و

 کند.يم هیها و فنون استاندارد تهتمیالگور یبرا
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است و  رفتهیکشف دانش صورت پذ که آیاتا مشخص شود  ردیگيقرار م يابیمرحله، برون داد مورد ارز نی: در امتن لیتحل -

شود که يداده م لیتحو يها، داده/ متن استخراج شده به فنون مختلفتمیگورال ی. با اجراریخ ایدارد  تیدانش کشف شده اهم ایآ

 کنند.يفراهم م یمصورساز ای وندیابزار کشف پ قیاستخراج شده را از طر تاز اطالعا میامکان استفاده مستق

 یهاتیمحدود ،کاویمتنخاص  ندیفرا کیکه به اهداف  یبه طور رد؛یصورت پذ شمندانهیاند يبه روش دیسه مرحله، با نیا

 نیواقع گردد. شواهد نشان داده است که چنانچه ا يمورد نظر توجه کاف تمیها/متن استخراج شده، و نقاط قوت و ضعف الگورداده

 یارمنتظرهیغ جیصورت است که نتا نیکشف خواهد شد و در ا رمربوطیو هم اطالعات غ طمالحظات اعمال شود، هم اطالعات مربو

 و همه انواع کشف دانش از داده هاست.  یداده کاو ،کاویمتنهمان هدف  نیو ا وستید پبه وقوع خواه

 

 دانش تیریمد ندیفرا: 2 شکل

 دانش تیریدر مد یکاوداده نقش

اطالعات  یبازآور ،یکردن، اعمال، به اشتراک گذار دییتأ ،يدهبه دست آوردن، سازمان ینظام وار برا ندیدانش، فرا تیریمد

 جادیا ایارزش محصوالت و خدمات موجود و  شیافزا ،يمطابقت سازمان شیافزا ،يسازمان یکارها تیتقو یبرا حیو صر قیدق

عناصر دانش  یسازهینما قیکسب شده باشد. دانش از طر ای جادینو ممکن است ا انشو خدمات است. د ندهایمحصوالت دانش، فرا

 کپارچهیدانش با مخزن دانش  نینهد. ايم انیعناصر بن انیم يو روابط وندهایگردد و پيمحتوا غربال م هیشود، بر پايم یسازهینما

دانش که در  یکارکرد دانش ممکن است در نگهدار نیکند. ا يبانیاو را پشت یسازمیتصم ندیشود تا فرايشده و به کاربر منتقل م

 بخش باشد. جهیشود، نت ينو م ایآن دانش موجود، اصالح 

ممکن است  یکاورو، داده نیاست. از ا میدادگان عظ یهاگاهیاستخراج دانش معتبر و سودمند از پا ،یکاوداده یينها هدف

 ایکند، يدادگان انبوه را از تعامالت گوناگونش انباشته م ،يهدنگونه که سازمادانش داشته باشد. همان جادیا یفعال برا ينقش

ممکن است در اصالح دانش  زین یکاوداده رد،یگياز کاربرد اطالعات در دسترس قرار م ها پسر آنیها و تأثمیهمان گونه که تصم

در  نیدانش، همچن تیریدر مد یها از مجموعه دادگان نو، مشارکت کند. افزون بر کاربرد داده کاوو تازه کردن آن با بازکشف آن

 يدهسازمان تیباشد، فعال يشده در قالب متن تیریگر دانش مدا نمونه، یباشد؛ برا میتواند سهيم زیدانش ن عیو توز يدهسازمان

وجو و مرور ها اهتمام داشته باشد تا کاربران اطالعات در جستاز دسته ياسناد دانش در سلسله مراتب يدهبا سازمان دیدانش با

 داشته باشند. یااسناد دانش، کار ساده نیا
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 شیچند دسته از پ ای کیخودکار اسناد دانش  صیتخص یبرا یيهايبانیپشت دیبا ش،دان يدهسازمان تیافزون بر آن، فعال 

 يدهسازمان تیمطلوب فعال یفراهم آوردن کارکردها یممکن است برا ،کاویمتن ژهیبه و ،یکاوشده، فراهم آورد. داده نییتع

استفاده دانش ورزان از دانش کشف  خیاراز ت ستاستفاده از دانش ممکن ا یرفتارها ایالگوها  گر،ید یدانش منطبق باشد. از سو

 شود.  افتهیو پرورش  یسازالنه به دانش ورزان بالقوه، آسانشود و کشف دانش ممکن است با سوق دادن دانش به گونه فعا

 دانش دهیسازماندر  کاویمتناز فنون  استفاده

 . استخراج اطالعات۱

است.  (Information Extractionاستفاده از استخراج اطالعات ) ه،افتیمتون ساختارن لیتحل یبرا انهیرا متیعز نقطه

 نییتع شیاز پ یهارهیکار با نظر به زنج نیکنند. ايمتن را مشخص م انیو روابط م یدیاستخراج اطالعات، عبارات کل یهابرنامه

 یهاها و زمانهمه اشخاص، مکان انیم ها، روابط. برنامهردیگيشود، صورت ميم خوانده الگو قیتطبکه  یيندهایشده متن، فرا

با  يفن ممکن است هنگام کار کردن با کتب نیکاربران، اطالعاتِ بامعنا فراهم آورند. ا یکنند تا برايشده را استنتاج م نییتع

 سودمند باشد.  اریبس  میمجلدات عظ

معنا که با استفاده از اطالعات  نیاد است؛ به امو گریدانش، استفاده از اطالعات موجود در متون و د يدهسازمان یهاراه از

استفاده  ،یرو نیکنند. از ايمبنا عمل م نیبر ا زیدانش ن يدهسازمان یشود و نظام هايم يدهآنها نظم یموجود در اسناد، محتوا

 سودمند است. اریاطالعات، بس يدهفن در سازمان نیاز ا

 عنوان یری. رهگ۲

که کاربر مشاهده کرده  یبر اسناد یکاربر عمل، و با ابتنا یهاهینما ی، با نگهدار(Topic Trackingعنوان ) یریرهگ نظام

عنوان را عرضه  یریرهگ گانیرا یابزارها اهو،ی یوجوکند. موتور جستيم ينیبشیرا که مطلوب کاربر است، پ یاسناد گریاست، د

ها در که اخبار مرتبط با آن عنوان يها هنگامآن یسازو آگاه دواژگانیکل نشیمجاز به گز کاربران،کرده است که با استفاده از آن، 

عبارت  یبرا (Alert) يبخش ينمونه، اگر کاربر، برنامه آگاه یدارد؛ برا یيهاتیعنوان، محدود یریدسترس باشد. فن رهگ

از آنها ممکن است درباره  ير اندکخواهد کرد که مقدا افتیدردرباره کاوش و معدن را  ينصب کند، اخبار گوناگون «کاویمتن»

 باشد. کاویمتن

فن، گرچه  نیاست. ا عنوان یریرهگاستفاده از فن  ،يدر رساندن کاربران به اطالعات درخواست نهیو کم هز عیسر یهاراه از

گونه که از  نیده کرد؛ به ادانش استفا دهيسازمانتوان در  يآن م جیاما از نتا د،یایاطالعات ن دهيسازمانبه کار  میبه گونه مستق

 متن به دست داد. یبنددسته یبرا یيهاکاربران، راه هینمااطالعات به دست آمده از 

 ی. خالصه ساز۳

سودمند  اریکاربران و خوانش درست اطالعات انبوه، بس یازهایشکل دادن ن یمتن، برا (Summarization) یساز خالصه

متن  اتیکاهش طول و جزئ ص،یتلخ دیکند. کل يم صیگ را در زمان کوتاه پردازش و تلخبزر یهامتن ،یاست. برنامه خالصه ساز
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ها انهیمتن، آن است که هرچند را یسازخالصه یرو شیدارد. چالش پيآن را نگه م يکل یکه نکات مهم و معنا ياست؛ در حال

 معنا به نرم افزار، دشوار است. ریفسو ت یيمعنا لیاند، اما هنوز فرادادن تحلشخص، مکان و زمان صیقادر به تشخ

 زیو ن ،يمتون چاپ دهيسازماندر  ،یساز هینظام در کنار نما نیاست. ا يسینو دهیدانش، چک دهيسازمان يسنت یهانظام از

 کیهر دو  دیبا هم دارند، اما شا یيهاتفاوت يسینو دهیو چک يسیشود. اگرچه خالصه نو يهمچنان استفاده م يدر متون رقم

 داشته باشند. دهيسازمانرا در  جهینت

 یبند. دسته۴

شده  نییتع شیاز پ یهاسند با قرار دادن آن در مجموعه عنوان ياصل هیدرون ما صی، شامل تشخ(Clustering) یبنددسته

ه در پردازش اطالعات کند. برناميواژگان برخورد م فیاغلب با اسناد به مانند ک یاانهیسند، برنامه را کی یاست. هنگام دسته بند

شمارد يشوند، برميرا که ظاهر م يواژگان یکوشد؛ بلکه تنها دسته بنديشود، نميانجام م اطالعاتمانند آنچه در استخراج  ،يواقع

 یيهااغلب بر اصطالح نامه ،ی. دسته بندستیدهد، چيسند پوشش م نیکه ا یايکند که عنوان اصليشمارش، مشخص م نیو از ا

خاص، مترادفات  یعام، اصطالح ها یهاشده با نظر به اصطالح نیمع طشده و رواب فیتعر شیاز پ یهاها عنواناست که از آن يمبتن

ها که آن ياسناد در نظام یبندرتبه یبرا یاوهیش یبه گونه معمول، دارا یبنددسته یمرتبط را گرفته است. ابزارها یهاو اصطالح

 واحد دارند، هستند. يمحتوا را در عنوان نیشتریب

 ندهیدر مرتبط کردن اسناد به شخص جو شتریدقت ب یمتن، برا یسازعنوان و خالصه یریتوان به همراه رهگ يم ،یبنددسته از

 عنوان، استفاده کرد. کیاطالعات در باب 

سامان دادن به  یوان از آن براتيم ،کاویمتنرود که با ظهور فنون ياطالعات به شمار م دهيسازمان یاز ابزارها ،یبنددسته

 دانش سود جست.

 یبند. خوشه۵

که در آن، اسناد،  یبندرود؛ به خالف دسته ياسناد مشابه به کارم یگروه بند یاست که برا ي، فن(Clustering) یبندخوشه

. از ردیگ يانجام م نینامتع یامر هیبر پا یشوند و حال آنکه خوشه بنديشده مرتب م فیتعر شیاز پ یعنوان ها قیاز طر

اسناد مفهوم  نکهیتوان از ا يرو، م نیظاهر شوند. از ا رعنوانیممکن است در چند ز داست که اسنا نیا یندخوشه یهایسودمند

 .افتی نانیجست وجو حذف نخواهند شد، اطم جیاز نتا

سودمند  اریها بس نهیهم در کاهش هز سرعت و شیهم در افزا ،کاویمتنخودکار و با استفاده از فنون  وهیبه ش یبندخوشه

در  یاریکمک بس کاویمتن ،یرو نیاست. از ا يسنت یبنداز خوشه شیب ،کاویمتنبه مثابه فن  یبنداست. گاه دقت در خوشه

 ساختارمند کردن متن خواهد داشت.
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 یمفهوم وندی. پ۶

کند و يعموماً مشترک متصل م میردن مفاه، اسناد مرتبط را با مشخص ک(Concept Linkage) يمفهوم وندیپ یابزارها

 یها برامرور فهرست وه،یش نیرساند. ايم یاریشد، ينم افتی يسنت یهاوهیبا استفاده از ش دیکه شا ياطالعات افتنیکاربران را در 

در  ژهیبه و ،کاویمتنارزشمند در  يمفهوم میمفاه وندیدهد. پيم جیها، تروآن یوجو برا تجس یبه اطالعات را به جا يابیدست

 گریها به دآن و مرتبط ساختن آن یانجام شده است که خواندن همه محتوا یاریاست که در آن پژوهش بس يپزشک ستیحوزه ز

 صیها را تشخها و درمانیماریب انیم وندیاست پ نممک میمفاه وندیپ یهاممکن است. برنامه ریپژوهشگران غ یها، براپژوهش

« ب»و « آ»عنوان  انیم وندیپ يممکن است به آسان کاویمتننمونه، نرم افزار  یبرا د؛یآيان از عهده آن برنمدهد که معموالً انس

« آ» انیبالقوه م وندیپ صیقادر به تشخ نیهمچن کاویمتن یدهد؛ اما ابزارها صیرا که روابط مشهور هستند، تشخ« ت»و « پ»و 

 ابد،یارتباطات را در نیکند تا ا یبنداز متون را دسته یاریمجلدات بس دینکه بابه سبب آ يهستند که پژوهشگر انسان زین« ت»و 

 قادر به فهم آن نباشد.

 ،یيهاشبکه نیچن جادیا یاست. برا يمفهوم یهادادگان و شبکه وندیدانش، پ دهيسازماندر  نینو یها و نظام هاافتیره از

 وندیپ جادیدر ا ،يمفهوم وندیپ ژهیبه و ،کاویمتناز ابزارها و فنون  یارید. بسمددرسان خواهد بو اریبس کاویمتناستفاده از فنون 

مؤثر  يکشف اطالعات و دانش از آنها، نقش جهیاز دادگان و در نت دهیدرهم تن یشبکه ا جادیها و اصطالحو ا میمتون و مفاه انیم

 تواند راهگشا باشد.يم کاویمتنبه آن است،  يساخت ده قادر به يدر حجم انبوه منابع که انسان به سخت ژهیخواهند داشت؛ به و

 اطالعات ی. مصورساز۷

 يمرئ يرا در سلسله مراتب يبزرگ يمنابع متن (،Information Visualizationاطالعات ) یمصورساز ای يمرئ کاویمتن

 .کنديم جادیآن ا یبرا زیمرور را ن تیساده، قابل یدهد و افزون بر جست وجويقرار م

 اطالعات است. یمتون، مصورساز دهيسازماننو به  یها افتیره زا

 

 اطالعات یاز مصورساز ینمونه ا: 3شکل
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 یریگ جهینت

 یهاو روش نهیها زماز آن کیروند و هر  يدانش، گرچه دو حوزه متفاوت از دانش به شمار م دهيسازمان یهاو نظام کاویمتن

متن با استفاده از فنون و  لیشود. کاوش و تحليم کیبه هم نزد اریها، بساز نمونه ير برخها دکار آن جهیگوناگون دارند، اما نت

علوم،  گریو د يمصنوعفلسفه ذهن، فلسفه زبان، هوش ،يزبان شناس انه،یگوناگون: را یهااز دانش دهمختلف و استفا یهابرنامه

به اطالعات، با  عیآسان و سر يدسترس یبرا يتون و منابع، روشاست و سامانمند کردن م کاویمتنکشف دانش از منابع کار  یبرا

 رود.يدانش به شمار م دهيسازمان یهاکار نظام ،یبندو طبقه یسازهینما ،يسینو: فهرسترینظ یيها و ابزارهااستفاده از نظام

با هم دارند. چنان  یاریز دانش، تعامل بسا نهیدو زم نیشود و ا يدو حوزه مشاهده م نیا انیم يتنگاتنگ یهانگاه، ارتباط نیا با

 یهااصطالح نامه، سرعنوان ،یبندخوشه ،یبنددسته ،یبندچون: رده یينظام ها ازمندیفنون خود ن یسازادهیپ یبرا کاویمتنکه 

 .است یساز هیو نما يموضوع

 

 دانش دهيسازمان یو نظام ها کاویمتن انیتعامل م: 4 شکل

و  یسازهینما ،يسینوفهرست ،یبند: دستهرینظ یيهااند تا هم نظامکاویمتنفنون  ازمندین زیدانش ن دهيسازمان یهانظام

 اسیسرعت، در ق نیشتریو ب نهیهز نیدانش را با کمتر دهيسازمان ندیو به سرعت نو کنند و هم فرا تیرا تقو یيمعنا یهاشبکه

 انجام دهند. يسنت یهاوهیبا ش


