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چكیده
در این مقاله ،روشی جدید در متنکاوی را با استفاده از آنتروپی کسری ارائه میدهیم .نتایج این روش برای استخراج نمایهی کتاب آماری کسال و برگر ( ) 1991نشان
میدهد که آنتروپی کسری ،نسبت به آنتروپی متداول شنون ،ابزار موفقتری در متنکاوی است.
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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.
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مقدمه

()2

یک مفهوم حائز اهمیت در آمار و احتماالت و فیزیک آماری
آنتروپی شنون نام دارد .همانطور که از نام این مفهوم برداشت

)(x

pi
[ln pi   (1)  (1   )]} pi .
) (1  

باشند .آنتروپی کسری تعمیمی از آنتروپی شنون میباشد که در

میشود ،این مفهوم نشاندهندهی میزان بینظمی سیستم مورد
مطالعه است .آنتروپی شنون به صورت زیر تعریف میشود

آنتروپی کسری در منابع ]1و [7ارائه شده است.
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و )  (xبه ترتیب نشاندهندهی توابع گاما و دیگاما می-

حالت

S   pi I ( pi )   pi ln pi ,
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خاص   0

بر آنتروپی شنون منطبق میشود .کاربردهایی از

در بخش بعدی ،پس از مروری بر روش متداول متنکاوی بر

که  I ( pi )   ln piاطالعات شنون و  p iاحتمال حضور سیستم

اساس آنتروپی شنون ،به ارائه مفهوم اهمیت تعمیمیافته کسری

صدق

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

مورد مطالعه در حالت  iام میباشد ،و در شرط

1

i

p
i

میکند.

به ارائه روش جدیدی برای متنکاوی بر اساس آنتروپی کسری

یک شاخهی مهم ازریاضیات که اخیرا مورد توجه محققین قرار

خواهیم پرداخت .در بخش سوم روش ارائه شد خود برای

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

استخراج لغات مهم کتاب آمار استنباطی استفاده مینماییم ].[3

از مفاهیم مشتق و انتگرال کسری ،تعمیمی از آنتروپی شنون تحت
عنوان آنتروپی کسری ارائه شد ] .[7آنتروپی کسری از مرتبهی
   Rبه صورت زیر تعریف میشود

 2متن کاوی
احتمال در متن کاوی

مطابق با شکل ( )1متنی به طول  Nرا در نظر بگیرید .با این

اگر آن کلمه موردنظر یک لغت بیاهمیت مانند ''است"" ،در" و ...

توصیف متن مورد بررسی ما میتواند شامل  Nلغت باشد .فرض

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

بر این است که لغات متن مطابق شکل از ابتدا تا به انتها رتبهبندی

است .ولی اگر کلمهی مربوطه کلمهای مانند "احتمال"" ،توزیع"،

شدهاند .همچنین طبق معمول فرض دورهای بودن متن را نیز به کار

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

میبریم .کلمهی (مورد نظر)  W1را در نظر بگیرید که به تعداد

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

(فرکانس)  Mبار در متن مورد مطالعه تکرار شده باشد .شماره و

با قسمت مقدمات متن بیشتر تکرار میشود.

جایگاههای مختلف این کلمه در متن را مطابق با شکل به ترتیب با

اگر در حالت ایدهآل یک لغت بیاهمیت  W1با تکرار  Mبار در

 t1 , t 2 ,..., t Mنشان میدهیم .با توجه به توضیحات فوق فاصلهی

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

کلمه (مورد نظر)  W1شماره  iبا کلمه مشابه بعدی خود در متن
برابر با  di  ti1  ti ,خواهد بود.

1
,d i  N M
M

با
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1
ln M  ln M
M

 ، piو مقدار آنتروپی شنون مربوطه برابر

M

 ، Suniform  خواهد بود .که بیشترین مقدار برای
i 1

یک کلمه با تعداد تکرار  Mعدد در متن است .ولی اگر کلمهی
شکل :1تصویر نمادین از یک کتاب با طول  Nکلمه و لغت مشخص  W1با تعداد تکرار M

مرتبه که در جایگاههای t i

قرار گرفته است .متن به طور دورهای فرض شده است (یعنی جایگاه

کلمهی N  1

بر جایگاه کلمهی اول منطبق است).

موردنظر کلمهای مهم از تعداد تکرار  Mمرتبه در متن باشد ،واضح
است که آنتروپی مربوطه از مقدار

ln M

کمتر خواهد شد .به همین

دلیل هر چقدر مقدار آنتروپی یک لغت با مرتبه تکرار  Mاز مقدار
آنتروپی

لغتی

با

همان

و

فرکانس

توزیع

یکنواخت

برای محاسبهی فاصلهی آخرین کلمهی متن با کلمهی بعدی خود

M
 (Suniformمتفاوتتر باشد این کلمه ،کلمهی مهمتری
)  ln M

باید فرض چرخهای را در نظر بگیریم .به عبارتی با فرض

است .این روش ،روش متداول رتبهبندی لغات با آنتروپی شنون

 t M 1  t1  Nخواهیم داشت:

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

d M  t M 1  t M  t1  t M  N .

مشخص  Mو آنتروپی کلمهای با توزیع یکنواخت و همان

واضح است که جمع فاصلههای تمامی کلمات برابر با طول کل

فرکانس معیار خوبی برای تشخیص اهمیت کلمهی مربوطه باشد.

متن میباشد ،به عبارتی  .  ti  Nحال میتوانیم برای کلمه

این امر تا حدی درست میباشد! دلیل این امر نرمالیزه نبودن معیار

مورد نظر  W1قرار گرفته در جایگاه  ، t iیک احتمال به صورت

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

()3

M
i

 ، pi  d iتعریف نمود .واضح است که جمع احتمالهای مربوط

N

به یک لغت مورد نظر برابر با یک میباشد .روشهای دیگری هم
برای تعریف احتمال مربوط به یک کلمه در متن وجود دارد که
تعدادی از آنها در]5و [1مرور شدهاند.

روش متداول رتبهبندی لغات با آنتروپی شنون
در روش متداول رتبهبندی لغات یک متن مطابق فرایند فوق برای
هر کلمهای یک مجموعه احتماالت }  { p1 , p2 ,... pMرا برای
کلمهی دلخواه  W jمحاسبه میکنند ،سپس با استفاده از رابطهی
( )1آنتروپی شنون مربوط به آن کلمه را به دست میآورند .حال

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

 ln M

M
uniform

 ، Sتقسیم نماییم .این معیار را اهمیت لغت

مینامیم.
تعریف  .1اهمیت یک لغت با مرتبه تکرار  Mدر یک متن به
صورت زیر تعریف میشود
()4

,

M
Suniform
)  S (W1
M
Suniform

WI (W1 ) 

M
 Suniformبه ترتیب آنتروپی لغت  W1با
که در آن )  ، S (W1و  ln M

تکرار  ، Mمرتبه و آنتروپی یک لغت با توزیع یکنواخت همان
مرتبه تکرار میباشند.

برای هر الگوریتم دادهکاوی و یا متنکاوی ،مقدار بیشینهی معیار-

معیارهای ارزیابی روشها در متنکاوی
در این بخش به مرور معیارهای متداول برای متنکاوی میپردازیم.
متنی را در نظر بگیرید که لغات مهم آن از قبل نمایه شده باشند.

 Fعددی بخصوص برای متن مورد کاوش قرار گرفته است.
الگوریتمی که مقدار بیشینهی معیار F -آن ،عدد بزرگتری را

تعداد لغات حاضر در نمایه این کتاب را  N relفرض میکنیم .پس

برای متن خاصی به خود بگیرد ،آن الگوریتم موفقتری در بررسی

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

آن متن میباشد .اخیراً کاربردهای وسیعی از این آنتروپی در

لغات که بر حسب معیار اهمیت لغت مرتب شدهاند خواهیم رسید.
تعداد  N retلغت اول به دست آمده در این لیست را در نظر
بگیرید .از این تعداد ،تعداد  N rel  retآن لغاتی هستند که نمایه متن
موردنظر نیز وجود دارند .نسبت این دو عبارت را معیار "صحت"

1

N rel  ret
N ret

P

همچنین نسبت تعداد لغت مشترک به دست آمده در هر مرحله با
نمایه Nrel  ret ،به تعداد کل لغات لیست نمایه را هم به عنوان
معیار " بازیابی" 2تعریف میکنند:
()6

روش پیشنهادی برای رتبهبندی لغات با استفاده از
آنتروپی کسری
در زیر بخش قبلی روشی را بیان نمودیم که برای هر لغت موردنظر

الگوریتم مینامیم:
()5

رتبهبندی کلمات و متنکاوی ارائه شده است ].[5

N rel  ret
N rel

R

اگر  N retبه عنوان متغیر فرض کنیم و معیارهای صحت و بازیابی
را بر حسب این متغیر رسم کنیم ،میتوانیم رفتار این توابع را
برحسب متغیر ذکر شده بررسی کنیم .با توجه به تعریف ارائه شده

 W1میتوان مجموعه احتمال تعریف نمود ،و آنگاه با مجموعه
احتمال به دست آمده و با استفاده از رابطهی ( )1آنتروپی شنون
مربوط به آن لغت را محاسبه نمود .همچنین نشان دادیم که لغات
کم اهمیت آنتروپی بیشتری خواهند داشت .همانند روش اشاره
شده در زیر بخش قبلی میتوان احتمالهای مربوط به یک لغت در
یک متن را به دست آورد .پیشنهاد ما این است که برای به دست
آوردن لغات مهم یک متن به جای آنتروپی شنون ( )1از آنتروپی


کسری  Sارائه شده در رابطهی ( )2استفاده کنیم .نتایج حاصل از
روش متنکاوی با آنتروپی کسری ،برای حالت خاص  ،   0برابر

برای این معیارها ،رفتار هر دو آنها برای مقادیر کوچک متغیر

با نتایج به دست آمده برای متنکاوی با استفاده از آنتروپی شنون

 N retرفتار نوسانی دارند .همچنین برای مقادیر بزرگ  N retرفتار

خواهد بود.

معیارهای بازیابی و صحت به ترتیب صعودی و نزولی هستند.

تعریف  . 2اهمیت تعمیمیافته کسری یک لغت با مرتبه تکرار ، M

معیار دیگری که میانگین هارمونیک دو معیار صحت و بازیابی

در یک متن به صورت زیر تعریف میشود

میباشد را ''معیار 3" F -مینامند:
()7

()8
2 RP
RP

F

رفتار کلی (به جز نقاط اولیه نوسانی) این معیار بر حسب متغیر
 ، N retبا دو معیار باال متفاوت است .این معیار ابتدا رفتار صعودی
داشته و پس از نقطهی بیشینهی خود رفتار نزولی خواهد داشت.

که در آن )  ، S (W1و

Recall

2

F-masure

SM,uniform

S

WI  (W1 ) 

M
 ,uniform

 ، Sبه ترتیب آنتروپی کسری مرتبهی

 لغت  W1با تکرار  Mمرتبه ،و آنتروپی کسری با مرتبهی 

یک لغت با همان مرتبه تکرار و توزیع یکنواخت ،میباشند.
3

precision

,

)  S (W1

M
 ,uniform

نتایج مدل ارائه شده برای کتاب کسال و برگر

در این بخش به بررسی روش پیشنهادی برای رتبهبندی کلمات در
کتاب آماری کسال و برگر خواهیم پرداخت .این مرجع شامل

 N  214133کلمه است .از این تعداد کلمه ،تعداد کل
 N v  11115کلمه متفاوت وجود دارد.
در این مقاله ابتدا طبق تعریف  2لغات کتاب را بر حسب اهمیت

تعمیمیافته کسری لغات برای یک  مشخص رتبهبندی کردیم.

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

پارامتر برای آنتروپی کسری برای متنکاوی کتاب مورد مطالعه

برابر با  ،   -1/4میباشد.

جدول  : 1مقایسه کمی نتایج حاصل از آنتروپی کسری و آنتروپی شنون در استخراج نمایه
برای کتاب آمار توصیفی کسال-برگر .ردیف اول نشاندهندهی نتایج به دست آمده با استفاده از
اهمیت لغات تعمیمیافته  ، WI -1/8ردیف دوم نتایج به دست آمده با استفاده از اهمی ت
لغات  WIبه دست آمدند.
جمعیت

پیشنهادی در بخش قبلی میتوانیم نمودار صحت ،بازیابی ،و
همچنین هارمونیک این دو معیار را بر حسب تعداد لغت ظاهر
شده در لیست لغات مرتب شده بر اساس اهمیت لغات ،به دست
آوریم .سپس بیشینه مقدار معیار F -را برای پارامتر کسری 

موردنظر به دست میآوریم .مقادیر صحت و بازیابی برای مربوط
به نقطهی بهینهی معیار F -را نیز میتوانیم محاسبه کنیم .شکل 2
نتایج به دست آمده ،را برحسب مقادیر مختلف پارامتر کسری را
رسم نموده است .همانطور که در شکل مشاهده مینماییم،

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

رخ میدهد.

نسبی نمایه

میانگین هارمونیک
بازیا

صحت

بازیابی و صحت

بی
آنتروپی کسری

1/15

1/45

1/54

1/49

آنروپی شنون

1/56

1/15

1/64

1/19

با توجه به بررسیهای انجام شده در این پژوهش روش رتبهبندی
کلمات پیشنهادی از روش رتبهبندی با استفاده از آنتروپی شنون،
در جداسازی لغات مهم یک متن بهتر عمل میکند .همچنین
جدول  1به صورت کمی نیز نشان که آنتروپی کسری ،نسبت به
آنتروپی متداول شنون ،ابزار موفقتر و سریعتری در متنکاوی
است.
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