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In this paper, we propose a new method in text mining using the fractional entropy. Using this method for keyword 

extraction of the Statistical Inference book by Casella and Berger (1990) indicates that fractional entropy is more efficient 

than the traditional Shannon entropy in text mining. 

 

PACS No. 05     
 

  قدمهم
یک مفهوم حائز اهمیت در آمار و احتماالت و فیزیک آماری 

طور که از نام این مفهوم برداشت  همان. آنتروپی شنون نام دارد

نظمی سیستم مورد  ی میزان بی دهنده شود، این مفهوم نشان می

 شود آنتروپی شنون به صورت زیر تعریف می. مطالعه است
,ln)(  
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ii ppI ln)(   اطالعات شنون و

ip  احتمال حضور سیستم

1iباشد، و در شرط ام میi مورد مطالعه در حالت ip  صدق

 . کندمی

ی مهم ازریاضیات که اخیرا مورد توجه محققین قرار یک شاخه

با استفاده [. 2]نتگرالهای کسری است گرفته حسابان با مشتقات و ا

از مفاهیم مشتق و انتگرال کسری، تعمیمی از آنتروپی شنون تحت 

ی آنتروپی کسری از مرتبه. ]7[ ارائه شد عنوان آنتروپی کسری

R شودبه صورت زیر تعریف می 
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)(x و)(x  گاما میدیی توابع گاما و دهندهترتیب نشانبه-

باشد که در آنتروپی کسری تعمیمی از آنتروپی شنون می. باشند

کاربردهایی از  .شودبر آنتروپی شنون منطبق می 0حالت خاص

 . ارائه شده است ]7و1[ع آنتروپی کسری در مناب

کاوی بر  روری بر روش متداول متنم پس ازدر بخش بعدی، 

یافته کسری  به ارائه مفهوم اهمیت تعمیم ،اساس آنتروپی شنون

 لغات،
IW ، با استفاده از آنتروپی کسری، پرداخته و بر اساس آن

کاوی بر اساس آنتروپی کسری  به ارائه روش جدیدی برای متن

شد خود برای  در بخش سوم روش ارائه. خواهیم پرداخت

 . ]3[م نمایی استفاده می استنباطیاستخراج لغات مهم کتاب آمار 

 

 متن کاوی 2

 احتمال در متن کاوی

(1) 

(5) 

(1) 

(2) 



 

با این . را در نظر بگیرید Nمتنی به طول( 1)مطابق با شکل 

فرض . لغت باشد Nتواند شاملتوصیف متن مورد بررسی ما می

بندی  ین است که لغات متن مطابق شکل از ابتدا تا به انتها رتبهبر ا

ای بودن متن را نیز به کار  همچنین طبق معمول فرض دوره. اند شده

( مورد نظر)ی مهلک .بریم می
1W  را در نظر بگیرید که به تعداد

شماره و . رار شده باشدبار در متن مورد مطالعه تک M(فرکانس)

های مختلف این کلمه در متن را مطابق با شکل به ترتیب با جایگاه

Mttt ,...,, ی با توجه به توضیحات فوق فاصله. دهیمنشان می 21

( مورد نظر)کلمه 
1W  شمارهi  با کلمه مشابه بعدی خود در متن

1,ا برابر ب iii ttd  
 .خواهد بود 

 
 مشخص لغت و کلمه N طول با کتاب کی از نینماد ریتصو:  1شکل

1W تکرار تعداد با M 

 هایگاهیجا در که مرتبه
it گاهیجا یعنی) است شده رضف ایدوره طور به متن. است گرفته قرار 

 .(است منطبق اول یکلمه گاهیجا بر 1N یکلمه
 

ی بعدی خود ی متن با کلمهی آخرین کلمهی فاصلهبرای محاسبه

به عبارتی با فرض  .ای را در نظر بگیریمباید فرض چرخه

NttM  11
 :خواهیم داشت 

.11 Nttttd MMMM  
 

های تمامی کلمات برابر با طول کل واضح است که جمع فاصله

باشد، به عبارتی متن می 
M

i

i Nt . توانیم برای کلمه حال می

مورد نظر 
1W  قرار گرفته در جایگاهit یک احتمال به صورت ،

N

d
p i

i 
های مربوط واضح است که جمع احتمال. د، تعریف نمو

های دیگری هم روش. باشدبه یک لغت مورد نظر برابر با یک می

برای تعریف احتمال مربوط به یک کلمه در متن وجود دارد که 

 .اندمرور شده ]1و5[ها درتعدادی از آن

 

 بندی لغات با آنتروپی شنون متداول رتبه روش
غات یک متن مطابق فرایند فوق برای بندی ل در روش متداول رتبه

},...,{ای یک مجموعه احتماالت هر کلمه 21 Mppp  را برای

ی دلخواه  کلمه
jW ی کنند، سپس با استفاده از رابطه محاسبه می 

حال . آورند آنتروپی شنون مربوط به آن کلمه را به دست می  (1)

... و  "در"، "است''اهمیت مانند  ت بیاگر آن کلمه موردنظر یک لغ

باشد، این کلمه تقریباً در تمامی متن به طور یکنواخت توزیع شده 

، "توزیع"، "احتمال"ای مانند  ی مربوطه کلمه ولی اگر کلمه .است

های  باشد، واضح است که این کلمه در بخش ...و  "همبستگی"

در مقایسه ... و  خاصی از متن از قبیل بحث روی نتایج، و نمودارها

 . شود با قسمت مقدمات متن بیشتر تکرار می

اهمیت  آل یک لغت بی اگر در حالت ایده
1W با تکرارM  بار در

 واضح است که. متن به طور کامالً یکنواخت توزیع شده باشد

MNd
M

Ndp iii  ,
وطه برابر مربو مقدار آنتروپی شنون  ،1

با
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lnln
که بیشترین مقدار برای . خواهد بود، 1

ی  ولی اگر کلمه. عدد در متن است Mیک کلمه با تعداد تکرار

مرتبه در متن باشد، واضح  Mای مهم از تعداد تکرار موردنظر کلمه

به همین . کمتر خواهد شد Mlnاست که آنتروپی مربوطه از مقدار

از مقدار  Mدلیل هر چقدر مقدار آنتروپی یک لغت با مرتبه تکرار

 آنتروپی لغتی با همان فرکانس و توزیع یکنواخت

)ln( MS M

uniform  تری  ی مهم تر باشد این کلمه، کلمه متفاوت

بندی لغات با آنتروپی شنون  ل رتبهاین روش، روش متداو. است

آید که اختالف آنتروپی یک کلمه با فرکانس  پس به نظر می. است

ای با توزیع یکنواخت و همان  و آنتروپی کلمه Mمشخص

. ی مربوطه باشد فرکانس معیار خوبی برای تشخیص اهمیت کلمه

نرمالیزه نبودن معیار  دلیل این امر! باشد این امر تا حدی درست می

برای نرمالیزه نمودن این معیار بهتر است اختالف . اشاره شده است

به دست آمده را بر مقدار آنتروپی لغت با توزیع یکنواخت از همان 

MS فرکانس، M

uniform ln ،این معیار را اهمیت لغت . تقسیم نماییم

 . نامیم می

در یک متن به  Mکراراهمیت یک لغت با مرتبه ت. 1تعریف 

 شود صورت زیر تعریف می
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)( که در آن 1WSو ، MS M

uniform ln  به ترتیب آنتروپی لغت
1W  با

واخت همان ، مرتبه و آنتروپی یک لغت با توزیع یکنMتکرار

  .باشندمرتبه تکرار می

(3) 
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 کاوی ها در متن معیارهای ارزیابی روش 
. پردازیم کاوی می در این بخش به مرور معیارهای متداول برای متن

. متنی را در نظر بگیرید که لغات مهم آن از قبل نمایه شده باشند

 تعداد لغات حاضر در نمایه این کتاب را
relN  پس . کنیم میفرض

به لیستی از ، (7)ی  اجرای برنامه و امتیازبندی لغات طبق رابطه

 . اند خواهیم رسید لغات که بر حسب معیار اهمیت لغت مرتب شده

تعداد 
retN  لغت اول به دست آمده در این لیست را در نظر

از این تعداد، تعداد . بگیرید
retrelN 

آن لغاتی هستند که نمایه متن  

"صحت"نسبت این دو عبارت را معیار . موردنظر نیز وجود دارند
1 

 :نامیم الگوریتم می

ret

retrel

N

N
P


 

همچنین نسبت تعداد لغت مشترک به دست آمده در هر مرحله با 

نمایه، 
retrelN 

ان به تعداد کل لغات لیست نمایه را هم به عنو 

"بازیابی "معیار 
 :کنند تعریف می 2

rel

retrel
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N
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اگر 
retN  به عنوان متغیر فرض کنیم و معیارهای صحت و بازیابی

توانیم رفتار این توابع را  را بر حسب این متغیر رسم کنیم، می

با توجه به تعریف ارائه شده . برحسب متغیر ذکر شده بررسی کنیم

ها برای مقادیر کوچک متغیر  رای این معیارها، رفتار هر دو آنب

retN همچنین برای مقادیر بزرگ . رفتار نوسانی دارند
retN  رفتار

 . معیارهای بازیابی و صحت به ترتیب صعودی و نزولی هستند

ازیابی معیار دیگری که میانگین هارمونیک دو معیار صحت و ب

"F-معیار''باشد را  می
 :نامند می  3

PR

RP
F




2 

این معیار بر حسب متغیر ( به جز نقاط اولیه نوسانی)رفتار کلی 

retN ،این معیار ابتدا رفتار صعودی . با دو معیار باال متفاوت است

 . خود رفتار نزولی خواهد داشتی  ی بیشینه داشته و پس از نقطه

                                                 
 
 precision 

Recall
2 

 
 F-masure 

-ی معیار کاوی، مقدار بیشینه کاوی و یا متن برای هر الگوریتم داده

F عددی بخصوص برای متن مورد کاوش قرار گرفته است .

تری را  آن، عدد بزرگ F-ی معیار الگوریتمی که مقدار بیشینه

تری در بررسی  ود بگیرد، آن الگوریتم موفقبرای متن خاصی به خ

اخیراً کاربردهای وسیعی از این آنتروپی در . باشد آن متن می

 . ]5[ کاوی ارائه شده است بندی کلمات و متن رتبه

 

بندی لغات با استفاده از  روش پیشنهادی برای رتبه

 آنتروپی کسری

 موردنظردر زیر بخش قبلی روشی را بیان نمودیم که برای هر لغت 

1W توان مجموعه احتمال تعریف نمود، و آنگاه با مجموعه  می

آنتروپی شنون ( 1)ی  احتمال به دست آمده و با استفاده از رابطه

همچنین نشان دادیم که لغات . مربوط به آن لغت را محاسبه نمود

همانند روش اشاره  . کم اهمیت آنتروپی بیشتری خواهند داشت

های مربوط به یک لغت در  توان احتمال شده در زیر بخش قبلی می

پیشنهاد ما این است که برای به دست . یک متن را به دست آورد

از آنتروپی ( 1)آوردن لغات مهم یک متن به جای آنتروپی شنون 

نتایج حاصل از . استفاده کنیم( 2) ی ارائه شده در رابطه Sکسری

برابر ، 0کاوی با آنتروپی کسری، برای حالت خاص متنروش 

کاوی با استفاده از آنتروپی شنون  با نتایج به دست آمده برای متن

 . خواهد بود

، Mیافته کسری یک لغت با مرتبه تکرار اهمیت تعمیم . 2تعریف 

 شود در یک متن به صورت زیر تعریف می
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)(که در آن  1WS
M، و 

uniformS ,
 ی به ترتیب آنتروپی کسری مرتبه، 

  لغت
1W  با تکرارM ی مرتبه، و آنتروپی کسری با مرتبه 

 . باشند یک لغت با همان مرتبه تکرار و توزیع یکنواخت، می
 

 نتایج مدل ارائه شده برای کتاب کسال و برگر    3

بندی کلمات در  در این بخش به بررسی روش پیشنهادی برای رتبه

این مرجع شامل . خواهیم پرداخت کسال و برگرکتاب آماری 

 (7) (صحت.)

(8

) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 



 

214133N ین تعداد کلمه، تعداد کل از ا. کلمه است

11115vN کلمه متفاوت وجود دارد . 

لغات کتاب را بر حسب اهمیت  2در این مقاله ابتدا طبق تعریف 

 . بندی کردیم مشخص رتبه یافته کسری لغات برای یک  تعمیم

ی کتاب و روش  برای یک مقدار مشخص آلفا، با استفاده از نمایه

توانیم نمودار صحت، بازیابی، و  پیشنهادی در بخش قبلی می

همچنین هارمونیک این دو معیار را بر حسب تعداد لغت ظاهر 

شده در لیست لغات مرتب شده بر اساس اهمیت لغات، به دست 

 را برای پارامتر کسری  F-سپس بیشینه مقدار معیار. آوریم

مقادیر صحت و بازیابی برای مربوط . آوریم موردنظر به دست می

 2شکل . توانیم محاسبه کنیم را نیز می F-ی معیار ی بهینه به نقطه

نتایج به دست آمده، را برحسب مقادیر مختلف پارامتر کسری را 

 نماییم،  میطور که در شکل مشاهده  همان. رسم نموده است

  -4/1 در بیشترین مقدار میانگین هارمونیک بازیابی و صحت

 .دهد رخ می

 
 نیانگیم و( قرمز نیچ نقطه) صحت ،(یآب نیچ خط) یابیباز:  2 شکل

 و  کسال یآمار کتاب از شده استخراج یها هینما یبرا( سبز خط) ها آن

 مقدار نیشتریب. گوناگون یآلفاها با یکسر یآنتروپ کمک به( 1991)برگر

 .دهد یم رخ WI-8/0 در صحت و یابیباز کیهارمون نیانگیم

 

 گیریبحث و نتیجه
یافته کسری  به معرفی اهمیت تعمیم کسری آنتروپی با استفاده از

، ی  لغات از مرتبه
WI1تیم، که در حالت خاص ، پرداخ ،

برابر  WI بااهمیت لغات به دست آمده از آنتروپی متداول شنون،

سپس با استفاده از این معیار به استخراج لغات بااهمیت . است

نتایج حاصل نشان دادند که مقدار بهینه . پرداختیم ،]3[ مرجع

کاوی کتاب مورد مطالعه  وپی کسری برای متنپارامتر برای آنتر

 .باشد می، -4/1 برابر با
 هینما استخراج در  شنون یآنتروپ و یکسر یآنتروپ از حاصل جینتا یکم سهیمقا:  1 جدول

 از استفاده با آمده دست به جینتا ی دهنده نشان اول فیرد. برگر-کسال یفیتوص آمار کتاب یبرا

 تی  اهم از استفاده با آمده دست به جینتا دوم فیرد ،WI-8/1 افتهی میتعم لغات تیماه

 .ت آمدنددس به WI لغات

جمعیت  

 نسبی نمایه

 

بازیا

 بی

 

 صحت

میانگین هارمونیک 

 بازیابی و صحت

 49/1 54/1 45/1 15/1 آنتروپی کسری

 19/1 64/1 15/1 56/1 آنروپی شنون

 

بندی  روش رتبههای انجام شده در این پژوهش با توجه به بررسی

بندی با استفاده از آنتروپی شنون،  کلمات پیشنهادی از روش رتبه

همچنین . کند در جداسازی لغات مهم یک متن بهتر عمل می

 به صورت کمی نیز نشان که آنتروپی کسری، نسبت به 1جدول 

کاوی  تری در متن تر و سریع ن، ابزار موفقآنتروپی متداول شنو

 . است
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