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پژوهشی-فصلنامه علمی

فناوري اطالعات و ارتباطات ایران
12و11هايشمارهچهارم،سال

کاوي در حوزه ارائه مدلی براي استخراج اطالعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن
یادگیري الکترونیکی

1مینا کیهانی نژاداحمد آقا کاردان

یکیالکترونيریادگیهاييفناورشرفتهیپشگاهی، آزما)پلی تکنیک تهران(ر دانشگاه امیرکبیتادیار، اس
 یکیالکترونيریادگیهاييفناورشرفتهیپشگاهیآزما،)پلی تکنیک تهران(ر دانشگاه امیرکبیکارشناس ارشد، دانشجوي

چکیده
هاي کامپیوتري ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم که شبکههنگامی

به همین منظور، براي . زیادي از مستندات در دسترس قرار گرفتند
کاوي متن. شودکاوي استفاده میهاي متناستخراج اطالعات مفید از روش

و حقایق ،یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطالعات ناشناخته، فرضیات
- همچنین متن. وسیله استخراج اطالعات از اسناد مختلف استهید بجد

کاوي آشکار کردن اطالعات پنهان با استفاده از روشی است که در یک 
طرف توانایی مقابله با تعداد زیادي کلمات و ساختارهایی در زبان طبیعی 

. دهددهد و از طرف دیگر اجازه مدیریت ابهام و شک را میرا نشان می
شود که معادل با کاوي متن بیان میکاوي به عنوان دادهه بر آن، متنعالو

پردازد تجزیه و تحلیل متون است و به فرایند استخراج اطالعات از متن می
. کندو اطالعات با کیفیت باال را از میان الگوها و فرایندها استخراج می

هاي متنی ادهدکاوي متن یا کشف دانش از پایگاه همچنین به عنوان داده
شود و به فرایند استخراج الگوها یا دانش از اسناد متنی بیان شناخته می

روش تحقیق در این کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی . شودمی
ها و کاوي با تأکید بر روشهاي انجام شده در حوزه متنپژوهش

طالعات، در طی این م. کاربردهاي آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شد
پس . بندي گردیدندهاي مرتبط در حوزه آموزش الکترونیکی طبقهپژوهش
ها، مسائل و راهکارهاي مرتبط با مسائل مطرح شده بندي پژوهشاز طبقه

در همین راستا، در این مقاله ابتدا به تعریف . در آن کارها، استخراج شدند
هاي کاربرد هکاوي و حوزسپس فرایند متن. شودکاوي پرداخته میمتن
در ادامه . گیرندکاوي در آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار میمتن

ها در حوزه آموزش کاوي معرفی شده و تک تک این روشمتنيهاروش

در انتها ضمن استنتاج نکات مهم مطالعات . گرددالکترونیکی مطرح می
هاي روشبرداري از انجام شده، مدلی جهت استخراج اطالعات براي بهره

.شودکاوي در یادگیري الکترونیکی پیشنهاد میمتن
یادگیري آموزش الکترونیکی،کاوي،کاوي، متنداده:گانواژکلید

سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی،

مقدمه- 1
خودکاراستخراج ،)KDD1(گاه داده یا کشف دانش در پایيکاوداده

ف و یوظایبعض. گ استاز مجموعه داده بزریجالب و مفهوميالگوها
و يبند، طبقهيبند، خوشهيسازيآمار، مجاز،يکاود دادهیمفيهاروش

استخراج ندیابه عنوان فرتوانیمرا يکاوداده. ]1[دهستنین انجمنیقوان
ايزمینهدگرگونی روي ،کاويمتن.]2[کردف ید از داده تعریاطالعات مف

بر یافتن الگوهاي جالب از پایگاه سعیوشودیکاوي نامیده ماست که داده
،کاوي همچنین به عنوان تحلیل متن هوشمندمتن.هاي بزرگ داردداده

به عموماً،)2KDT(کاوي یا کشف دانش در متن متن داده.شودیشناخته م
نیافته اشاره فرایند استخراج اطالعات و دانش جالب از متون ساخت

.]3[دارد
و Feldmanتوسطن بار یاوليبرا،متنا کشف دانش از یيکاومتن

استخراج اطالعاتویابیبازيهاروش. به آن توجه شد[FD95]همکاران 
ها را با و آندنکنیاستفاده م) NLP3(یعیپردازش زبان طباز کاويدر متن

1 Knowledge Discovery in Database
2 Knowledge Discovery in Text
3 Natural Language Processing

)mina_keyhaninejad@aut.ac.ir(دار مکاتبات نویسنده عهده1
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اسناد اولیه

پردازش متون و پیش
اسناد ادبی 

مدل داده بر پایه گراف 
اصطالحات از اسناد

تحلیل الگوها براي 
کشف مشابهات

ه ارتباط دو سوی
گردآوري اسناد و 

پیش پردازش 
هاآن

ارتباط دو سویه گردآوري 
اسناد و ساخت مدل

ارتباط دو سویه گردآوري 
اسناد و تجزیه الگو

ارتباط یک سویه استخراج دانش به 
ت اسناد اولیهسم

و آمار مرتبط يریادگین ی، ماشيکاو، دادهKDDيهاو روشهاتمیالگور
متن. دشویانتخاب مKDDند یه مشابه با فرآیروک ین، یبنابرا. دنکنیم

و هاتمیالگوربه عنوان کاربرد يکاون مشابه دادهیهمچنتواندیميکاو
يافتن الگوهاین و آمار به متن با هدف یماشيریادگیدر زمینه هاروش

پردازش شیمتن پجتاًینتن منظور الزم است یبه هم. شودف ید تعریمف
استخراج اطالعات و پردازش زبان يهاروشهاندهسینوياریبس. شود

، کشف يکاومتن.کنندیماستخراج داده از متن استفاده به منظوررا یعیطب
اطالعات ناشناخته قبلی و استخراج خودکار اطالعات از منابع لهیوسبه

. ]4[نوشته شده مختلف است
يبرايکاودهداينکه ابزارهایاست، به جز ايکاوه دادهیشبيکاومتن

يکاو، اما متنشودیمیطراحهادادهگاه یپاافتهیساخت ت داده یریمد
، یکیافته مانند پست الکترونیا ساخت نیافتهیساخت مه یبا داده نتواندیم

- جه، متنیدر نت. ، سروکار داشته باشدHTMLيهالیفاکامل و نواسناد مت

شتر ین وجود، بیبا ا. ستها اسازمانيار بهتر برایک راه حل بسیيکاو
که داده ساخت يکاودادهيهاکوششيگسترده رويهاتالشقات و یتحق

. ]3[ابدییمت ی، مرکزکندیمافته استفاده ی

کاويمتنفرایند- 2
مراحل کاوي شرح داده شده است، که شامل متنفراینددر این قسمت 

:زیر است
ري اسناد پرداخته آوکاوي به جمعي متندر ابتدا: اسنادجمع آوري 

.شودمی
.ادبی استپیش پردازش شامل پیش پردازش متون و : پیش پردازش

 جمع آوري شدهي اسنادمجموعهبر روي : متونپیش پردازش ،
- انجام می3یابیریشهو 2افتهیتوقف ، حذف کلمه 1گذارينشانه

.]5[شود
عات اطالافزایشبراي ،پیش پردازش ادبی: پیش پردازش ادبی

، برچسب گذاري ادات يهادگاهیددین منظور ب. رودکار ها بارتعب
7و  تجزیه کردن6ابهام زدایی حس کالم،5، تیکه کردن متن4سخن

.]6[کندیماعمال مکرراًرا
بر پایه گراف اصطالحات ايیک مدل دادهدر این مرحله، :ساخت مدل
.دنشواستخراج میهاآنو خصوصیات اسناد ساخته 

1 Tokenization
2 Stop-Word Removal
3 Stemming
4 Part-of-Speech tagging (POS)
5 Text Chunking
6 Word Sense Disambiguation (WSD)
7 Parsing

بین اسناد يهابراي کشف مشابهت، تحلیل الگوها:و تحلیل الگوتجزیه
بندي براي شکلخوشهلهیوسبهکه شودیمبر پایه اصطالحات مهم اعمال 

.رودبکار میيو استخراج اصطالحات کلیدهاي اسناددهی گروه
از يدیاستخراج اصطالحات کللهیوسبهي کهدنیفرا:دانش سطح باال

.]5[شودیمجه یت موضوع هر خوشه نتین هوییو تعهاخوشه
، نمایش داده شده 1کاوي پیشنهادي این مقاله در شکل متنفرایند

پردازش، شود، از مرحله پیشطور که در این شکل مشاهده میهمان.است
آوري اسناد ارتباط دو سویه بر ساخت مدل و تجزیه و تحلیل الگو با جمع

ارتباط یک سویه با ،ت آمدن دانش نهاییمرحله آخر، بدسدر. قرار است
.اسناد اولیه وجود دارد

آوري اسناد، پیش پردازش، شامل جمعکاويمتنفرایندمراحل:1کل ش
هاي ارتباطی یک که با خطساخت مدل، تحلیل الگو و استخراج دانش است

.سویه و دو سویه با هم در ارتباطند

الکترونیکیريیادگیکاوي در متن- 3
یادگیري الکترونیکی استفاده روش که از الکترونیکیامروزه آموزش 

یت قابل توجهی محبوباز آموزش واقعی هايروشمقایسه با در کندیم
بریادگیري سیستم، یک الکترونیکیمحیط یادگیري .برخوردار شده است

آموزشی براي وسکمک به مدیریت درمنظوربهاست که خط
یا 8، طراحی شده است که آن را سیستم مدیریت دروسرندگانیادگی

.اندنامیده9سیستم مدیریت یادگیري
و از وزش الکترونیکی کاربرد داردآممختلف هاي حوزهکاوي درمتن

خالصه تهیه ، رندگانیادگیکیفیت دانش اي ازخالصهتهیه ؛ آن جمله
هاي مباحثات فرایندازايخالصهتهیه ، رندگانیادگیهاي یادگیري فرایند

8 Course Management system (CMS)
9 Learning Management System (LMS)

اسناد

پیش پردازش

ساخت مدل

تجزیه و تحلیل الگو

دانش سطح باال
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تجزیه و ، ی که به کمک اساتید نیاز دارندیادگیرندگانیافتن ، رندگانیادگی
هر مشخصاتتجزیه و تحلیل و تحلیل محتواي آموزش الکترونیکی

ذکر شده در باال، مواردبر اساس . توان نام بردمییادگیرنده در مباحثات
:دنشویمفراهم الکترونیکیمنافع زیر در یادگیري

را بشناسند و دانش یادگیرندگان هاي یادگیري فرایندتوانند اساتید می
ثر برايي مؤهاآموزشبعضی مقدمات به منظور دادن را هاآن

.دنکنن تعیییادگیرندگان 
 تجزیه و تحلیل محتواي یادگیري الکترونیکی را توانند میاساتید

.بخشندبهبود کنند و 
 به آن یادگیرندگان یتی را که به طور کلمباحثاتوانند میاساتید

.آورندبه دسترا پردازندیم
 را خودهاي یادگیريو فرایندکیفیت دانشتوانند مییادگیرندگان

.]7[تشخیص دهندخویشلهیبه وس

کاويهاي متنروش- 4
کاوي براي ي متنهاروشي اخیر، محققان شروع به بررسی هاسالدر 

ي هاستمیساند تا کردهیادگیرندگان، اساتید و مدیران، ساختارهاکمک به 
کاوي به قرار زیر هاي متنروش.یادگیري الکترونیکی را بهبود بخشند

.هستند

افتهیاساخت نن وتحلیل متهارایانهنقطه شروع براي : 1استخراج اطالعات
اطالعات، نرم افزار استخراج. استخراج اطالعات استبه منظورافتهیان

این .کندیمن را تعیین هویت ومتاستخراج و ارتباطات عبارات کلیدي را 
.دن سروکار داروبسیار مفید باشد وقتی که با حجم زیاد متتواندیمروش 

ي پروفایل و نگهداربرايعناوینسیستم پیگردي : 2ناویپیگردي عن
انکاربري برايگریداسناد ها،بر اساس آنورودیمکار ب، اناسناد کاربر
اسناد توسط کاربرانبر اساس تاریخ خواندن این سیستم. کندیمپیش بینی 

انتخاب، اسناد مناسب هر کاربر راو از میان اطالعاتکندمیاستنتاج 
. کندیم

سازي هاي مفید و قابل توجه، ابزار خالصهیکی از روش: 3سازيخالصه
کاهش طول جزئیات یک ،متونسازيخالصههدف ابزارهاي. استنمتو
کندیمرا حفظ هاآنیکلمفهومهاي اصلی و نکتهکهیحالاست در سند
]3[.

1 Information Extraction
2 Topic Tracking
3 Summarization

تعیین هویتکاوي، عبارت است ازدر متنبنديگروهروش : 4بنديگروه
به ها در اسناد از پیش تعریف شده عناوین اصلی که از شمارش کلمه

بیشترین محتوا روياسناد را بر اساس، ،بنديابزار گروه.آیندمیدست
.کندبندي میدرجه، یک عنوان مخصوص

برگروه کردن اسناد مشابه ،کاويبندي در متنخوشهروش: 5بنديخوشه
اسنادي که داراي خصوصیات و کهيطوربه . ]4[استهاآنپایه محتواي 

.گیرندهاي مشابه هستند در یک دسته قرار میویژگی

تعیین يلهیوسبهرتبط را اسناد م،مفاهیمابزارهاي پیوند : 6مفاهیمپیوند 
وند مفاهیم است که ممکن یپيابزارها.دهدمیپیوندهم بامفاهیمهویت 

وند مفاهیم یپ.ها را نیابندآنیسنتيهاي جستجواست با استفاده از روش
.]3[استيکاوارزشمند در متنيک محتوای

اطالعات قابل،گرافیکی اطالعاتمصورسازي: 7اطالعاتمصورسازي
.کندیم، فراهم هاون خالص مبتنی بر توصیفمتلهیوسبهيدرك بهتر

هاي اسناد بزرگ استخراج تا مجموعهکندیمکمک همچنین، این روش، 
.]6[شوند

زبان يهاسؤالحوزه کاربرد دیگر پردازش زبان طبیعی، : 8پرسش و پاسخ
.دیابمیبهترین پاسخ را ،هاسؤالپاسخگوي روش با کهزبان طبیعی است 

میان یهاینی روشی است براي کشف ارتباطقوانین انجم: 9قوانین انجمنی
استفاده هادادهيمیان یک مجموعه بزرگ متغیرها که در مجموعه

.دنشویم

در آموزش الکترونیکیکاويمتنمروري بر - 5
- روشازاستفادهکارهاي مرتبط آموزشی بادر این قسمت مروري بر 

. شودیمرونیکی الکتیادگیريکاوي در متنهاي

آموزشیاستخراج اطالعات-5-1
به خصوصهادادهدر پایگاه رشد سریع حجم متون امروزه با توجه به 

یافته و اهمیت ،نواز متکار استخراج اطالعات،جهانی اینترنتيشبکهدر 
اساتید ابزارهاي بسیار کمی براي . مورد بررسی محققان قرار گرفته است

و توانایی کمی براي کشف و حل جویان هاي دانشفعالیتنمایش و پیگیري 
بنابراین، گرفتن .دارندآموزشی راسیستم در این یادگیرندگانمشکالت 

4 Categorization
5 Clustering
6 Concept Linkage
7 Information Visualization
8 Question Answering
9 Association Rule
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در ،سودردر ها یا گروه و پیشرفت آنه رندیادگیواضح از هر تصوري
اما در همان زمان، این . بر استسخت و براي استاد زمانترمطول

ند که نکمیذخیرهمقدار زیاد اطالعات را العاتي استخراج اطهاسیستم
ند براي تحلیل نتوامیهمچنین .استو قابل استخراجبسیار ارزشمند

بر حسب گانیادگیرندبندي نمره نهایی و گروه،بینی کاراییپیش، رفتار
.]8[دنها استفاده شوهاي آناولویت

شامل ،دنشویماستفاده استخراج اطالعات یی که در حوزههادگاهید
هاي دیگر شامل تعیین دیدگاه. استاسنادتحلیل و دوباره سازي ،تجزیه

و ه ساخت یافته مهم، استخراج کلمات هویت و استخراج اطالعات نیم
ت را استفاده اگذاري و تطبیق عبارنشانهه کاستاسنادعبارات کلیدي از 

به منظورنیکی در آموزش الکترواي راقابل توجهسهماین روش . دنکنیم
.]5[دارا است،اطالعات مفیددر استخراج خودکارتوانایی 

-biروش استخراج اطالعات آماري پیوندي با استفاده از جمالت 

gram pseudo،ن ومتسازيخالصهروشدرآماري يهاروشنماینده
استفاده،نیزپیشنهادييروش استخراج اطالعات آماري پیونددراست و

فناوريتواناییهنوز دور از ،کاملبه طور درك زبان طبیعی .]9[شودیم
با دقت استخراج اطالعات هستند کهی چونیهاروشوجود . فعلی است

برخین و تعیین ودر متت یموجودمناسب، توانایی شناسایی چندین نوع 
.]10[کنندمیبیان رازبان طبیعی، هاآنبین ارتباطات

یافتن گیچگونکه دهدیمقرار مورد بحثمیالگوریت،]11[این مقاله
یاکاوي متنهايروشازاستفادهبارا کاربردرخواستمورد وب اتصفح
در این . دهدنشان مین را ومتيهایژگیوبیان واستخراجگیچگون
به روندهایی که براي حل مسائل فنی بکار میاستخراج ایده،]12[مقاله

. یافته استان ساخت نوهاي جدید و مفید از متعنوان فرایند استخراج ایده

آموزشینویپیگردي عنا- 5-2
کاوي است که براي متنيهاروشیکی از ،عناویني دپیگریاردیابی 

و عناوینسئله کشف م،]13[ه در این مقال. حجم زیاد متون کاربرد دارد
]14[در این مقاله. شودیماز یک جریان اسناد متنی پردازش ،1پیگردي

بهپیگردييهاستمیستقسیم و2بنديکارایی قطعه، هایژگیوجزئیات 
ارائه و ارزیابی پیگردي عناوینبراي کشف 3اژدهايهاستمیسيلهیوس

.دنشویم
گرامیونیمبتنی بر مدل عناوینیستم پیگردي س،]15[در این مقاله

ارزیابی و عناوینکشف براياژدها يهاستمیسلهیوسبهو شودیمتوصیف 
وظایف کشف و پیگردي يخالصه،]16[ه این مقال.ارائه شدپیگردي

1 Topic Detection and Tracking(TDT)
2 Segmentation
3 Dragon System

،]17[این مقاله همچنین . کندیمرا ارائه هاو نتایج ارزیابی آنعناوین
اطالعات در چندگانهپروژه منابع و عناوینسیستم پیگردي را براي کشف 

. کندیمارائه ،شکل متون

آموزشیمحتوايسازيخالصه- 5-3
چندین سال اخیر با توجه به رشد روز افزون داده و اطالعات و در 

سازي گسترش منابع اطالعاتی از جمله اینترنت نیاز مبرمی براي خالصه
هاي آموزش الکترونیکی، با کمک نرم در سیستم. پیدا شده استمتون 

در گانها و نکاتی که یادگیرندتوان یادداشتسازي میافزارهاي خالصه
.کنند را خالصه کردي بحث و گفتگو مطرح میهاانجمن

مقایسه بین روش پیشنهادي با استفاده از اطالعات متنی ،]9[در مقاله 
"5بدون عنوان"و "4با عنوان"ن در وسازي متي دیگر خالصههاروشو 

،]18[هدف این مقاله . بیان شده استمجزاسازي سند براي خالصه
.استاي مشتریان محصوالت هویژگیاستخراج و خالصه کردن 

کندیمتوصیف راکاويمتناستخراج خالصهروش،]19[ه این مقال
تجزیه و تحلیل ثبت اختراع يوسیلهبهیند تحلیلی استفاده شده که با فرا
6تجزیه و تحلیل تقارن معناییروش ، ]20[در این مقاله. کندیممطابقت 

و آنچه رودیمکار بخودکارر براي تحلیل اطالعات به طورایانهفناوري
.کندیمخالصهکه کاربران به آن عالقه دارند را 

دیگرهايروش- 5-4
کاوي اشاره شده است که متنيهاروشدر این قسمت نیز به دیگر 

با امروزه. شوندبکار برده میو کاربردهاي آموزشیبراي حجم زیاد متون
خیره سازي و نمایش قصد ذکههستیمحجم وسیعی از اطالعات روبه رو 

در سیستم آموزش الکترونیکی هادادهیریت مديهاروشاز . را داریمهاآن
اشاره، هاآنیادگیرندگان بر اساس مشخصات مشابهبندي به خوشهتوان می
يریکارگبهاساسبر یادگیرندگان بندي، جداسازي هدف خوشه.]21[دکر

دگیري الکترونیکی است که سیستم یايالگوهاي استخراج شده از داده
.]22[باشدمحتواي صفحات وب درسی حسب شباهت بر تواندیم

به منظور7کاربررمانبنديخوشهروشیک، ]23[همقالایندر
یادگیريدرهمفکریادگیرندگان مجموعهیکبراي جوامعسازماندهی

، ]24[در این مقاله .شودمیپیشنهاد،BlogGridسیستم رويبرمشارکتی
گیري کیفیت سلسله مراتب خوشه در براي اندازهروش شناسییک 

4 With Title
5 Without Title
6 Semantic Polarity Analysis
7 Novel User Clustering
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مختلف يهاتمیالگوريو نتایج مقایسهشودیممعرفی F1اندازه عبارات
.دنشویمارائه هاآزمایش

بندي متون است که به کاربر یک دید گروهکاوي، متندیگر روش
بینی برآورد پیشآن،هدف. دهدیم،ن وجود داردوکلی از آنچه که در مت

این هدف. کندیمرا توصیف یادگیرندهارزش ناشناخته یک متغیر است که 
هاآني شخصیهایژگیوبر حسب گانیادگیرندهاي ایجاد گروه،روش
.]25[است

کاوي استفاده شده براي انجام متنيهاروش،]26[در مقالههمچنین 
. ردیگیمارزیابی قرار هاي اطالعات متنی مورد بحث و روي مجموعه

هدف . اطالعات استمصورسازيکاوي، هاي متنیکی دیگر از روش
از اطالعات، برجسته کردن اطالعات مفید و حمایت مصورسازيتحلیل و 

به تواندیم، این روشدر محیط آموزش الکترونیکی،. گیري استتصمیم
را تحلیل کنند هادهیادگیرني درسی هاتیفعالمربیان و اساتید کمک کند تا 

. آورندبدستگانیادگیرندیک دید کلی در مورد یادگیري و در نتیجه
در یادگیري روش پیوند مفاهیم، ابزارهاییبا استفاده از همچنین 

ي تعیین هویت مفاهیم لهیوسبهکه اسناد مرتبط را وجود دارندالکترونیکی
. زندپیوند مییکدیگربا 

چنین روشی .سؤال استگويکاوي، پاسخنمتگریديکاربردروش
يهاالؤسکه به این صورت نیکی نیز کاربرد دارد در آموزش الکترو

مدیران /در موارد گوناگون مطرح شود و سپس توسط اساتیدیادگیرندگان 
.پاسخ داده شوند

فراهم کردن بازخورد براي حمایت ،هدفقوانین انجمنی، روش در 
ر مورد این د(ت اسهاس در تصمیم گیريون درمدیر، اساتید و نویسندگا

بهبود ،مؤثرترسازماندهی منابع آموزشی ویادگیرندگان که چطور یادگیري 
). دنیاب

بر اساس مدل پیشنهادييارائه راهکار- 6
و ارتباطات ها دادهاستخراج اطالعات، تعیین هویت روش يهدف اولیه

ي استخراج اطالعات ممکن است هاتمیالگور. در متون استها نبین آ
. کار برندیت برخی شرایط و الگوهاي ادبی ببراي تعیین هورا هایی لغتنامه

توانایی واسطهپتانسیل باالیی در آموزش الکترونیکی به از این روش 
و هایبررسطبق همچنین .استبرخوردار اطالعات مفید خودکاراستخراج 

بندي، خوشه،عناوینیگردي پهمچون يهامطالعات انجام شده روش
کاوي کاربرد متني هاروشدیگر متون نسبت به يسازو خالصهبنديگروه

. دارنداستخراج اطالعاتیادگیري الکترونیکی جهت در بیشتري

1 FMeasure

کاوي در حوزه یادگیري تر کردن فرایند متنجهت کاربردي
شنهاد آمده است، پی3شکل الکترونیکی، راهکاري بر اساس مدلی که در 

به منظور استخراج کاوي را متنفرایندپیشنهادي این مدل . شودمی
.دهدیمنشان )دانش(ت اطالعا

جهت کاويدر فرایند متنترکاوي کاربرديهاي متنترکیب روش: 3شکل 
استخراج اطالعات 

مدل پیشنهادي یابیم که، اولین مرحله در ، در می3با توجه به شکل 
در این مرحله متون و اسناد ادبی براي . آوري اسنادعبارت است از گرد

مجموعه اسناد سپس بررسی . شودآوري میکاوي جمعانجام فرایند متن
پیش پردازش به منظور "پردازش اسنادپیش"گردآوري شده در واحد 

دازش به پراین مرحله پیش.گیردهاي آن اسناد انجام میو ویژگیقالب
:گیردصورت زیر صورت می

شکستن یک جریان د فراین(ها کلمهتعیین هویت تمام :گذارينشانه
دار به نام دیگر عناصر معنیو ها، نمادها ها، عبارتمتن به کلمه

.است) نشانه
یا"و "یک"، "و"هاي مکرر مانند، کلمه:حذف کلمه توقف یافته"

.شوندحذف می
ي مختلف یک کلمه به یک شکل مجزاء هاشکلاهش ک: یابیریشه

.است
ماهیت کلمات عبارات را مشخص :گذاري ادات سخنبرچسب

.فت براي هر عبارتصعل و، فمانند، اسم. کندیم
هاواژهتک معنايدرابهامبراي حل و فصل: زدایی حس کالمابهام

.کندیمیا عبارات تالش 

اطالعات 
مفید

مجموعه 
اسناد

هاي سیستم
اطالعاتی و 

مدیریتی

پیش 
پردازش 

اسناد

ساخت مدل

استخراج 
اطالعات

خالصه سازي

خوشه بندي

بنديگروه

پیگردي 
نعناوی
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کاوي در حوزه یادگیري الکترونیکیارائه مدلی براي استخراج اطالعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن

در . کندیما تولید یک درخت تجزیه کامل جمله ر: تجزیه کردن
ارتباط هر کلمه در جمله با دیگر کلمات را توانیمنتیجه تجزیه، 

.پیدا کند
ساخت "واحد به "پردازش اسنادپیش"در قدم بعد خروجی واحد

- خوشهپیگردي عناوین، ، استخراج اطالعات، روش5.شودداده می"مدل

اي مدل اعمال ساخت و اجربرايمتونسازيبندي و خالصهبندي، گروه
نسبت به"ساخت مدل"واحد کاويهاي متنروشاین ترکیب.شوندمی

بدست آمدن این .کاربرد بیشتري داردکاويي متنهاروشترکیبات دیگر 
.ها بدست آمده استترکیب بر اساس مطالعات انجام شده در این روش

م این توان از هر کداهنگامیکه قصد بر آن است که مدل ساخته شود، می
همچنین تمام نکاتی که .ها استفاده شودها به تنهایی یا ترکیبی از آنروش

بنابراین مراحل ساخت .شودها بیان شد، رعایت میدر تعاریف این روش
:دنگیرمدل به صورت زیر انجام می

 فضاي گراف اسناد(ارائه سند(
 هاي متنبر اساس روش(استخراج خصوصیات اصطالحات اسناد -

)3ذکر شده در شکل کاوي
هاي اطالعاتی و سیستم"واحد در دنتوانیمواحد ساخت مدل،نتایج 

مراحل این قسمت بدین .و تجزیه و تحلیل شونددنقرار گیر"یمدیریت
:هستندصورت 

هامحاسبه شباهت
استخراج اصطالحات کلیدي

ها شههاي اسناد، عناوین خوشامل، خوشهدر خروجی اطالعات مفیدي
.دنشومینتیجه در قالب دانش نهاییاصطالحات کلیدي استخراج شده،و

کی به صورت زیر الکترونییادگیريدر سیستم ،3با بکارگیري شکل 
:شودعمل می

 یادگیري الکترونیکی سیستم .شودآوري داده پرداخته میجمعابتدا به
گاه در پایها آنو اطالعات شودیماستفاده یادگیرندگان لهیبه وس

.شودیمذخیره سیستمداده
و به یک شکل مناسب شودیمداده پاك : پیش پردازش داده

به منظور پیش پردازش داده سیستم . ابدییماستخراج شده، انتقال 
هاي پیش مدیریت یادگیري، ابزار مدیر پایگاه داده یا بعضی ابزار

.بردیمبه کار را پردازش مخصوص 
 هاي متنروش:ساخت مدله منظوربکاويمتنهاي روشاعمال -

که دانش مورد شودیمکاوي براي ساختن و اجرا کردن مدلی اعمال 
را کشف و خالصه ) و مدیرانیادگیرندگان اساتید، (انرعالقه کارب

.کندیم
نتیجه و مدل به دست آمده توسط : استقرار نتایجتجزیه و تحلیل و

اساتید . ودرمیه کاربو براي عملیات بیشتري شدهاساتید تفسیر 

گیري در مورد ف را براي تصمیموکشماطالعات دنتوانیم
به کاربه منظور بهبود یادگیري آنان یادگیرندگان ي درسی هاتیفعال
.برند

هایی براي اساتید فراهم میکاوي، مسیرهاي متنبا استفاده از روش
ها یادگیرندگان را به خط را تولید کنند و با استفاده از آنرشود تا دروس ب

.ي رهنمون کنندمؤثرتریادگیري الکترونیکی 
، یکی از مفاهیم کلیدي براي موفقیت یادگیرندگانشناخت در مورد 

ردر محیط یادگیري بیادگیرندگان هایی، چه انگیزه. خط استرآموزش ب
ها ؟ اینآموزندینمگیرند و چه ها از اساتید یاد میخط دارند؟ چه چیز آن

در . هاي آموزشی هستنددهی فعالیتي مهمی به منظور شکلهاالؤس
را به طور یادگیرندگان هاي یادگیري سنتی، اساتید توانایی دیدن محیط

اما، این فرصت در محیط یادگیري الکترونیکی وجود . حضوري دارند
ونظرسنجیادارهاطالعاتآورياجرا، جمعقابلهايراهازیکی. ندارد

ممکنواستبرانگیزالؤسکاربرداین.استیادگیرندگان ازپرسشنامه
تعامل. کندمنعکسرایادگیرندگان درست طبیعتنیست به هیچ وجه

مورددرمختلفیهايسرنخالکترونیکیآموزشهايمحیطدریادگیرندگان 
.دهدمییادگیرندگان هايویژگی

ارانه در سیستم کاوي براي یادگیري همکي متنهاروشکارگیري با به
:نتایج زیر حاصل شدند،آموزش الکترونیکی

 و بدون قاعدههاي یادگیري بی که فرایندیادگیرندگانی کشف
.اصولی در آموزش الکترونیکی دارند

خط براي یادگیري ر بو مفاد درسیتوانایی تجزیه و تحلیل مفاهیم
الکترونیکی 

 گان با استفاده رندیادگیثبت داده یادگیري و توانایی تجزیه و تحلیل
از درخت تصمیم 

گیري بی نظمی در یک واحد اندازه(به دست آوردن آنتروپی
گانرندیادگیتدر تابلو مباحثاهالیتحلبر پایه تجزیه و )مجموعه

که در مورد روشدهد مقاالتی را نشان میفراوانینمودار ، 4در شکل 
.شده استکاوي بحث و مطالعه هاي متن

کاويهاي متنروشمقاالت در موردنمودار فراوانی: 4کل ش
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آتیمطالعاتو يریجه گینت- 7
کاوي در ي متنهاروشهدف از این مقاله، فراهم آوردن نگرشی بر 

کاوي به عنوان کشف دانش متن. ها استآنبررسیآموزش الکترونیکی و 
ت و دانشاستخراج اطالعافرایندبه عموماًو شودیمن شناخته ودر مت

ن، ومسئله کشف دانش از مت. دکنیافته اشاره میان ساخت نواز متمورد نظر
که از ی استاستخراج مفاهیم صریح و ضمنی و ارتباط معنایی بین مفاهیم

. دنکنیمي پردازش زبان طبیعی استفاده هاروش
کاوي به منظور بهبود یادگیري و آموزش در ارتباطات متنهاي روش

، کاوي در این مسیرمتن.ن است مورد استفاده قرار گیرندمجازي، ممک
تصمیم به منظوریادگیرندگان یی را براي آموزش مربوط به هاوشر
گذاري در مدل پیشرفت و سرمایه،ثر در مورد روش تدریسي مؤهايریگ

. آوردیمزیرساخت، فراهم 
تبدیل ظهور در حالکاوي آموزشی به یک زمینه تحقیقاتی متن، راًیاخ

که براي استخراج دانش و کشف الگوها از سیستم آموزش الکترونیکی دش
این سیستم آموزشی در حال حاضر پیش روي . هستندمورد استفاده 

موزش شخصی، آیادگیرندگانتعدادي از مسائل از قبیل شناسایی نیازهاي 
کاوي آموزشی متن. ها استیادگیرندهبینی کیفیت تعامالت و پیش
کمک کند تا نظام تواندیم، که دنکنیمرا فراهم هاروشاي از مجموعه

کاوي آموزشی اجازه شناسایی و متنکار . آموزشی بر این مسائل غلبه کند
ي آموزش الکترونیکی که نیاز به هاپردازشیابی اطالعات براي موقعیت

به توانندیمو دهندیمکه خیلی خوب کار انجام هاآنبهبود دارند، یا 
کاوي آموزشی در این متن. استهاي خوب استفاده شوند، عنوان نمونه

ی هاي آموزشفرایندگرفتن د زمینه امکان تجزیه و تحلیل، بهتر فهمیدن و یا
این کار به طور کلی . کندیمبررسی ،کاويمتني هاروشبا استفاده از را

یندفراو استخراج سیستم مدیریت یادگیريروي عملکرد تمرکز امکان
براي بیشتري ثر هاي مؤاجازه شناسایی راهبه عالوه،. دهدرا میايمدل داده

هاي آموزشی فرایندبه منظور ارتقاء تواندیمکه دهدیمتدریس را فرایند
.دنمورد استفاده قرار گیر

هاي زیر در آموزش الکترونیکی کاربرد کاوي در حوزههمچنین متن
:دارد

هارندهیادگت دانش یاي از کیفیتهیه خالصه
هارندهیادگهاي یادگیري یدتهیه خالصه فرآین
 هارندهیادگهاي مباحثات یداي از فرآینخالصهتهیه
در آیندههارندهیادگپیش بینی کیفیت دانش ی
یی که به کمک اساتید نیاز دارندهارندهیادگیافتن ی.
تجزیه و تحلیل محتواي آموزش الکترونیکی

هاي یادگیري نیمه توان، گسترش روشمطالعه آتی میبراي محورهاي 
با تمندیرضاهاي نامهساختن لغتنظارتی براي استخراج اطالعات، 

ساخت که هر دو داده مجزاکاوي یک چهارچوب هاي بهتر، متنروش
تر ي یک دامنه مخصوص براي استخراج دانش کاملنیافتهو ساختافتهی

ایمیل و هاي تکنیکی روي تابلو بحث،پردازش خودکار پیغامهستند و
.نام برد،هاي پیغام مستقیم راالگ
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