متن کاوی
اجسای یک هتي ٍ هَجَدیتّای یک زتاى ػثارت از کلوات ،ػثارات ٍ جوالت کاهل ّستٌذ ٍ اگر ایي اجسا تِ صَرت هفَْهی ٍ تا ارتثاط هؼٌی دار در کٌار ّن قرار
تگیرًذ تِ آى یک سٌذ هتٌی گفتِ هیضَد .تخص قاتل تَجْی از اطالػات قاتل دسترس در پایگاُ دادُّای هتٌی رخیرُ ضذُاًذ کِ ایي پایگاُ دادُّا ضاهل هجوَػِ
تسرگی از اسٌاد ٍ هٌاتغ هختلف هاًٌذ هقاالت خثری ،ػلوی ،کتابّا ،ایویلّا ٍ صفحات ٍب ّستٌذ .پایگاُّای دادُ ٍ اطالػات هَجَد تِ فرم الكترًٍیكی سریؼا در
حال رضذ تَدُ ٍ اهرٍزُ تیطتر اطالػات هَجَد در صٌؼت ،کسة ٍ کار ٍ سایر سازهاىّا از ایي ًَع ّستٌذ.
یكی از هْوتریي حَزُّای تحقیقاتی پردازش زتاى طثیؼی ،هتي کاٍی تَدُ کِ تِ هؼٌای کطف اطالػات جذیذ تَسط کاهپیَتر ٍ استخراج خَدکار آًْا است .هتي
کاٍی حَزُای تحقیقاتی تَدُ کِ خَد ترکیة چٌذ فیلذ تحقیقاتی دیگر است .در هتي کاٍی ًَضتِّا ٍ هتَى تحلیل ضذُ ،داًص ٍ الگَّای تا ارزضی کِ در آًاى
هخفی ّستٌذ یافتِ ضذُ ٍ استخراج هیضًَذ .هتي کاٍی ضاهل کطف ارتثاط تیي ٍاشُّا ٍ جوالت ،طثقِ تٌذی هتَى ٍ خالصِ سازی ّستٌذ.ایي حَزُّا ضاهل
هَاردی هاًٌذ دادُ کاٍی ،پردازش زتاى طثیؼی ٍ تازیاتی اطالػات ّستٌذ .اها تیي دادُ کاٍی ٍ هتي کاٍی تفاٍت ّایی ٍجَد دارًذ کِ هْوتریي آًْا ػثارتٌذ از:
دادُ کاٍی هؼوَال تا دادُّای ساخت یافتِ سر ٍ کار دارد اها ترػكس هتي کاٍی تا دادُ ّای ساخت ًیافتِ یا ضثِ ساخت یافتِ درگیر تَدُ ،خصَصا زهاًی کِ ایي
کاٍش درٍى یک هقالِ یا سٌذ هتٌی ػوَهی اًجام ضَد.
حتی اگر کوی ساخت یافتگی ّن در هتي ٍجَد داضتِ تاضذ تاز ّن دلیلی دیگر ٍجَد دارد کِ هتي کاٍی را تسیار هطكل تر از دادُ کاٍی هیکٌذ .ایي دلیل اًتساػی
تَدى هفاّین درٍى هتي است کِ تِ سختی هیتَاى آًْا را تا ساختارّای ارائِ داًص هرسَم هذل کرد.
در هتي کاٍی تا هطكالت دیگری هاًٌذ کلوات ّن خاًَادُ (کلواتی کِ دارای هؼٌی هطاتِ اها دیكتِ ٍ تلفظ هتفاٍت) ٍ کلوات هتطاتِ (کلواتی کِ دیكتِ یا تلفظ
هطاتِ داضتِ اها هؼٌی کاهال هتفاٍت دارًذ) در گیر تَدُ کِ کار تا هتي کاٍی را تِ هراتة هطكلتر ًسثت تِ دادُ کاٍی هیکٌذ .
کاربردهای متن کاوی
تا تَجِ تِ تؼاریف گستردُای از هتي کاٍی ٍجَد دارد ،تظریات هتفاٍتی ًیس در هَرد کارتردّای آى ارائِ ضذُ است .تا ایٌكِ هتي کاٍی یک فیلذ تحقیقاتی جذیذ
تَدُ اها ًرم افسارّای آًالیس دادُ هتٌی از اٍاخر سال  0991در دسترس تَدُاًذ .از جولِ هتذاٍلتریي کارتردّای هتي کاٍی هیتَاى تِ هَتَرّای جستجَ اضارُ کرد
کِ در آًاى کارتر یک ػثارت یا کلوِ را حتی تا غلط اهالیی تایپ کردُ ٍ هَتَر جستجَ تا ٍجَد حجن تسیار تسرگ اطالػات هَجَد در ٍب هرتثط تریي هتَى را یافتِ
ٍ لیست هیکٌذ .هْوتریي کارتردّای دیگر هتي کاٍی هَارد زیر ّستٌذ:


شناسایی اسپم :آًالیس ػٌَاى ٍ هحتَای ایویل ترای تطخیص جْت تطخیص اسپن.



نظارتً :ظارت کردى رفتار ضخص یا گرٍّی از اًساىّا تِ صَرت پٌْاىً .رم افسارّایی ٍجَد دارًذ کِ هیتَاًٌذ تلفي ،ایٌترًت ٍ دیگر ٍسایل ارتثاطی را
ترای ضٌاسایی رفتار افراد کٌترل کٌٌذ.



شناسایی نامهای مستعار



روابط ميان مفاهيم :از جولِ ٍاقؼیتّایی کِ هیتَاى از یک هجوَػِ هتَى دریافت ،ارتثاط ٍ ٍاتستگی ترخی هفاّین تا هفاّین دیگراست .تِ ایي صَرت
کِ پذیذار ضذى ترخی کلوات هٌجر تِ ظَْر کلوات دیگری ضذُ کِ تا آى ٍاتستگی ضذیذ دارًذ .هٌظَر ایي است کِ ّرگاُ هجوَػِ ای از یک سری
ٍاشُّا دیذُ ضًَذ ،اًتظار هیرٍد کِ هجوَػِای دیگر از لغات ًیس پس از آًاى دیذُ ضًَذ .



جستجو و بازیابیّ :ذف تازیاتی اطالػات ایي ّذف است کِ از هیاى هجوَػِای از هتَى ،آًْایی را کِ تِ ًیاز اطالػاتی کارتر ارتثاط تیطتری داضتِ ،جذا
کردُ ٍ تِ کارتر ًطاى دٌّذّ .ویطِ ضرایطی ٍجَد دارد کِ کارتر ًتَاًذ تِ ًیاز اطالػاتی خَد از هیاى هتي ّای هَجَد دسترسی پیذا کٌذ .ضرایط
هتفاٍتی از قثیل تؼذاد زیاد اسٌاد هرتثط ،تفاٍت فاحص در ًَع ًگرش آًْا تِ هَضَع ٍ هسائلی از ایي قثیل هیتَاًٌذ ایي چٌیي کاٍشّا را تِ صَرت
دستی تسیار هطكل کٌٌذ .اگرچِ ایي ًَع از سیستنّای تازیاتی اطالػات از تكٌَلَشی ّای ٍ NLPیادگیری هاضیي استفادُ هیکٌٌذ اها آًچِ در ًْایت
در ایي سیستنّاً ،قص اصلی را دارا است ،پایگاُ داًطی تَدُ کِ از طریق رٍشّای هثتٌی تر  ٍ NLPیا رٍضْای آهاری تر رٍی هذارک هَجَد در
هجوَػِ ساختِ ضذُ است.

