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 چكیده

كشف موضوعات نامعلوم در    كاوي است كه امکان هاي متنسازي موضوعي یکي از تکنيکمدل :  مقدمه 

مجموعه اسناد، تفسير اسناد بر اساس این موضوعات و استفاده از این تفاسير براي سازماندهي، خالصه كردن  

جستجوي   مي  طوربهرا    ها متنو  ميسر  مفهوماتوماتيک  با  آشنایي  مدل   كند.  تکنيک  و  سازي  و  موضوعي، 

 دهي منابع اطالعاتي از اهداف اصلي این پژوهش است. كاربرد آن در كشف موضوعات و سازمان

نوع  شناسیروش از  پژوهش حاضر  آن،  اي  كتابخانه:  در  كه  مدل است  معرفي  موضوعي،  ضمن  به  سازي 

يقاتي كه از این  ارائه نمونه تحق  و  بندي و مرور كاربردهاي این تکنيک بر اساس ماهيت عملکردي آندسته

 پرداخته است.اند نموده تکنيک استفاده 

عالوه بر سه هدف اصلي مبني بر كشف موضوعات پنهان، تفسير اسناد  سازي موضوعي هاي مدل الگوریتم :  ها افته ی 

و   متون، دهي و طبقه سازمان   تا  ی نها بر اساس موضوعات  پنهان در حوزه   كشف در    بندي  روابط  هاي  موضوعات و 

بندي مدارک بر اساس موضوعات، كشف الگوهاي برجسته و رویدادهاي در حال  علوم، بازیابي اطالعات، دسته 

مفاهيم حوزه ظهور، خوشه  مفهومي در طول دوره بندي  تحول  تعيين روابط  هاي علمي، تحليل سير  تاریخي،  هاي 

 سازي فهرست واژگان كاربرد دارد. ي غن مينه خاص علمي و  ي مفاهيم یک حوزه یا ز مراتب سلسه 

مدل نتیجه  و  :  ماشين  یادگيري  بر  تکيه  با  موضوعي  مصنوعي  گ بهره سازي  هوش  دانش  از  از    عنوان به يري  یکي 

رویکردهاي نوین سازماندهي منابع اطالعاتي مطرح شده و مطالعات جدي در این زمينه در حال انجام است. لذا با  

سازي موضوعي در راستاي خودكارسازي استخراج موضوع و كشف موضوعات نهان  ي مدل ها تم ی لگور ا كاربرد  

 دهي منابع اطالعاتي عمل كرد. ي نوین سازمان ها نظام بر تقویت و روزآمدسازي    توان ي م موجود در منبع  

 سازي موضوعي، كشف موضوع، سازماندهي اطالعات، تشخيص موضوع كاوي، مدل : متنهادواژه یکل

 

 fahim2398@gmail.comدانشگاه اصفهان، ایران،  ،يشناسدانشدانشجوي دكتري علم اطالعات و . 1

 a.mansouri@edu.ui.ac.ir(، نویسنده مسئول ) ي، دانشگاه اصفهان، ایران،شناس دانشگروه علم اطالعات و  دانشيار. 2

 h.karshenas@eng.ui.ac.ir مهندسي هوش مصنوعي، دانشگاه اصفهان، ایران، استادیار گروه . 3

ها:  و كاربرد آن در پژوهش  يموضوع  ي سازمدل (.  1400)حسين    ، كارشناس  ؛ علي  ،منصوري؛  فاطمه  ،زرمهر

 . يتخصص اتيبر ادب يمرور
 DOI: 10.22067/infosci.2021.24128.0                   .39-23 (،1)  11 ،يرساناطالع و  ينامه كتابدارپژوهش

 



 1400  بهار و تابستان، 1، شماره 11سال                        دانشگاه فردوسي مشهد         پژوهشنامه كتابداري و اطالع رساني،      24

 

 مقدمه 

با توجه به ظهور فضاي دیجيتال و گسترش رو به رشد توليد متون در این محيط، براي مدیریت بهتر  

وتحليل جدیدي است كه  و رویکردهاي تجزیه   ها ک يتکن حجم عظيم مدارک الکترونيکي نياز به استفاده از  

به  سازمان بتواند  خودكار  جستجو،  صورت  مرور  ساز ه ی نما دهي،  و  ر ها مجموعه ي  بزرگ  ميسر  ي    د ی نماا 

 (Hwang,Wei, Lee, & Chen, 2017 ؛)   پژوهش دليل،  همين  رابطه صورت  به  این  در  زیادي    گرفت هاي 

 (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999; Arora, Kanjilal, & Varshney, 2010; Nadezhda & 

Aleksey, 2018  بازیابي هاي  اطالعات در مورد مجموعه (. روش پایه پيشنهادشده توسط پژوهشگران حوزه 

بر   دال  هركدام  كه  است  اعداد حقيقي  از  برداري  به  درون مجموعه  مدارک  كاهش حجم  مدارک،  عظيم 

بود.  كلمات  تکرار  اطالعات   بسامد  بازیابي  پژوهشگران  مشکل،  این  بر  غلبه  تکنيک   براي  از  هاي  اخيرٌا 

 (. Blei & Jordan, 2003كنند ) مي سازي موضوعي استفاده  ي مدل ها تم ی الگور كاوي همچون  متن 

تجزیه مدل اشکال  از  یکي  موضوعي  به سازي  متن  داخل  وتحليل  كلمات  بين  رابطه  بررسي  منظور 

ایده  مایه و موضوع اصلي متن است.دهنده درون مدرک است، جایي كه كلمات در كنار یکدیگر تشکيل 

هم مدل موضوعي  زبان سازي  از  بسياري  باور  با  منطبق  و  همان   راستا  است،  فيلسوفان  و  كه  شناسان  طور 

. و نه جایگاه مستقل كلمه  شوديممعاني از ارتباط بين كلمات حاصل    ( معتقد است كه2010)  1ویتگنشتاین 

سازي موضوعي كلمات مشابه ازنظر معنایي . مدل شوديمدیگر، معني كلمه از بافت و زمينه حاصل عبارتبه 

مرتبط   هم  به  مدل به .  كنديمرا  تأكيد  همبستگيدليل  بر  موضوعي  كلمه  مشکل  2سازي  یا   3چندمعنایي  و 

اساس    4مترادفات  بر  نيز  استفاده  انه يزمرا  آن  در  كه  »شير« دینمايمحل    شوديمي  كلمه  نمونه،  براي   .

  و   باشد  ه بندي موضوعي حضور داشتبا كلمات دیگري مانند »مسموميت«، »لبنيات«، در یک دسته   توانديم

دسته در  »درنده«  »وحشي«،  »حيوان«،  چون  دیگري  كلمات  با  آن  رخدادي  هم  دیگر، یا  موضوعي  بندي 

 معاني متفاوت این كلمه را نشان دهد.

مدل  توسعه  براي  تالش  توسط  اولين  موضوعي   5ومپال   و  راگاوان  ،يتاماك   و،یتريمیپاپادسازي 

هافمن   (1998) با  1999)  6و  تکنيک  این  بعدها  شد.  انجام  جوردن   هايپژوهش (  و  بالي  سوي  از   7بيشتر 

 
1. Wittgenstein 
2. Correlation 

3. Polysemy 

4. Synonomy 
5. Papadimitrio, tamaki, Raghavan, & Vempala 

6. Hofmann 

7. Blei & Jordan 
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هاي آماري هستند كه كلمات داخل یک سازي موضوعي روشهاي مدل الگوریتم( توسعه یافت.  2003)

مي استخراج  را  متون  داخل  موضوعات  طریق  این  از  و  كرده  تحليل  را  این  متن  ارتباط  همچنين  كنند. 

تغيير  موضوعات   نيز  و  یکدیگر  ميآن با  مشخص  را  زمان  طول  در  مدل كنند.  ها  موضوعي هدف  سازي 

توزیع تجزیه از  احتمالي  موضوعات،  و  است  پرداخته  مختلفي  موضوعات  به  كه  است  مداركي  وتحليل 

است كه  مدل   .( 1)شکل    (Alghamdi & Alfalqi, 2015)  كلمات  است  رویکردي  موضوعي  سازي 

درون  هاموضوع  استخراج  اره کيپي  را  اسناد  از  این    كنديمي  از  برخي  سند  هر  به  نسبت    هاموضوع و  را 

واژگان  دهديم روي  بر  موضوع  توزیع  برونداد  نخستين  دارد.  برونداد  دو  موضوعي،  مدل  یک  بنابراین   .

شود. برونداد دیگر یک مدل موضوعي، امکان انتساب هاي موضوعي نشان داده مي است كه در قالب دسته 

مرتبط    یک موضوع  چند  به  )سند  راحتياست  و  )117،  1394قوچاني،  مسعودي  شکل  موضوع  1(.  سه   )

مجله خبري    شده استخراج اسناد  نشان    مزیتاورک یوي ناز  در یک دهدي مرا  احتمال،  با درصدي  واژه  هر   .

نشان   این شکل  دارد. همچنين  یا چند موضوع    توانديمچگونه یک سند    دهديمموضوع حضور  با یک 

 . شودشناخته  

 
 پیكره  در اسناد روی بر هاموضوع توزیع و هاموضوع روی بر کلمات توزیع از مثالی. 1 شكل 

 New York Times (Boyd-Graber, Blei, & Zhu, 2007 ) 

بندي، كه مدرک یا داده را تنها  خوشه   هايروشبندي سنتي، یا  طبقه   هايروش بنابراین، برخالف  

ي مختلف را  هادسته سازي موضوعي، امکان تعلق مدرک به طبقات و  ، مدلدهديمبندي قرار  در یک دسته 

 .دینمايم بر اساس درجه عضویت آن ميسر 
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 سازی موضوعیماهیت عملكردی مدل 

مبتنسازي موضوعي  مدل ترابر    ياساسا   و    1یيایرابطه  انتقالي  است    واژگان  2ي رخداد  همیا رابطه 

(Kontostathis & Pottenger, 2006در ر .)سه عضو    ن يب ات،ياض یa  وb    وc  ز مجموعه  اA  ایرابطه ترا  کی  

گرفت    جه ينت  گر،ید  ي از سو  cو    b، و  سویکاز    bو    a  نيب  یيدوتابرقرار است هرگاه بتوان از وجود رابطه  

 (. Blei & Lafferty, 2007)همان رابطه هستند   يدارا زين cو  aكه 

ها یا مفاهيم در متون و  اي از تحليل محتوا است كه از طریق هم رخدادي واژه هم رخدادي شيوه 

مي عمل  نمونه مدارک  رخدادي  هم  تحليل  مدل كند.  روش  از  از  اي  آن  در  كه  است  گرافيکي  سازي 

استفاده مياندیشه  رابطه  تحليل  به  است  هاي مربوط  دانش  ابزاري قدرتمند در كشف  این روش  لذا  شود. 

(Neff & Corley, 2009; Liu, Hu, & Wang, 2012 .) هاي دیگري توسط  عالوه بر تعاریف فوق، تعریف

همچون  ,Kostoff, Eberhart, Toothman, & Foo, 1997; Ding & Chowdhhury) پژوهشگراني 

2001; Rokaya, 1997)  صورت مختصر شامل تعاریف زیر است: ارائه شده است كه به 

 هاي موضوعي نوعي تحليل محتوا براي كشف الگوها و تعيين گرایش  -1

 تعيين درجه ارتباط بين مفاهيم و اصطالحات -2

 هاي علميه مفاهيم حوزه كشف شبک -3

 كشف روابط مفهومي ميان مدارک  -4

 هاي زماني و ... .تحليل سير تحول مفهومي در طول دوره  -5

طرفي   مختلفروشاز  خوشه دسته  يبرا  يهاي  و  تشخبندي  و  علم  صي بندي  منابع  و    يموضوعات 

استفاده  دارد.  مي  غيرعلمي  را  خود  خاص  اشکالت  كدام  هر  كه  اشکالت،   يکیشود  تشخيص عدم   از 

م و  پنهان  روش  صي تخص   زانيموضوعات  است.  مدرک  هر  به  موضوع  جمله    كاويمتن   هاي هر  از 

است. با   حل این مسئله   يبرا  يهاي قواز روش  يکیهاي انجام شده  به اذعان پژوهش  سازي موضوعيمدل

ا به  برا  ص يتخص  نکهیتوجه  اصلاز دغدغه   يکیكتابداران    يموضوع  انتخاب روش  يهاي  مناسب    ياست، 

كتابخانه  از روش  استفاده  با  پژوهش حاضر  لذا در  دارد،  بررسضرورت  به  اقدام  روش و    ن یا  ي اديبن   ياي 

 . است وده آن نم يها و كاركردهاها، قابليت ویژگي يمعرف 

 

 
1. Transitive Relation 

2. Co-occurrence 
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 موضوعی سازیمدل کارکردهای تبیین در نوشتارها مرور

مدل  تکنيک  كامپيوتر   سازياگرچه  علوم  حوزه  در  ابتدا  و  است  آماري  روشي  موضوعي 

ي علوم ازجمله علوم طبيعي، پایه و انساني در حال اثبات هاشاخه گرفته است اما كاربرد آن در اكثر  شکل

مدل  تکنيک  اصلي  هدف  سه  به  توجه  با  تفسير است.  پنهان،  موضوعات  بر كشف  مبني  موضوعي  سازي 

نوشتارهاي مربوط به این حوزه را    تواني مبندي متون  دهي و طبقه سازمان تا  ینهااسناد بر اساس موضوعات و 

بااین  نمود.  تقسيم  عمده  دسته  سه  به  حال  نيز  در  مذكور  هدف  سه  از  فراتر  تکنيک  این  از  استفاده  حال 

از   است.  ارزیابي  و  پژوهش ین اپژوهش  مرور  و  مطالعه  ضمن  ادامه  در  انجام رو،  هدف  هاي  سه  با  شده 

 شده خواهيم پرداخت.هاي انجام د به پژوهش یادشده به سایر كاربردهاي این تکنيک با استنا

كلمه   دو (1971) 1از دیدگاه اسپارک جونز های علوم:موضوعات و روابط پنهان در حوزه  کشف ـ1

ها دیگر، آنعبارتبه هم مرتبط باشند. به   تواننديمكاررفته شود  یا یک گفتمان مشترک به   كه در یک متن 

ا  دليل حضور در منبعي یکسان به  ست ازنظر معنایي به هم مرتبط باشند. همسو با دیدگاه ویکري و  ممکن 

دریابيم كه چه    ميتوان يم( نيز اگر به مجموعه تمام جمالت موجود در یک متن بيندیشيم  1987)  2ویکري

ارتباطي   جمله،  اده يچيپساختار  درون  دارد.  جاي    هاواژه ي  نحوي  طبقات  این،  رنديگي مدر  وراي  در   .

به   نيز  ارتباط  اوه ي شجمالت  یکدیگر  با  برند.   ابندیي مي  پيش  را  متن  یک  در  موجود  بحث  بتوانند  كه 

ي به  امطالعه ( در  2018)  3متن مواجه هستيم. هاگن ي از مفاهيم آشکار و پنهان در درون امجموعه درنتيجه با  

اصلي  تجزیه موضوعات  و  محتوا  مدل هادادخواست وتحليل  كمک  به  الکترونيکي  موضوعي ي  سازي 

ارزیابي   و  ارتقا  وي  هدف  پژوهش  LDAي  هامدلپرداخت.  نتایج  نشانبود.  او  موضوعات   هاي  كه  داد 

وتحليل دستي این مزیت را دارد  سازي موضوعي نسبت به موضوعات برگرفته از تجزیهتوليدشده در مدل 

ه كه ممکن است از دید تحليلگران موضوعي پنهان مانده ي مختلف مطرح در متن را بيان نمودهانه يزمكه  

پژوهش   .باشد به  از دیگر  تکنيک مدل هایي كه  از  استفاده  سازي موضوعي در كشف موضوعات بررسي 

توان  پنهان و نامعلوم در متون پرداخته و در ضمن تحول موضوعات را در طول زمان نشان داده است را مي

 ,Newman, Hagedorn, Chemudugunta, & Smyth, 2007; Steyvers, Smyth, Rosen-Zviدر آثار )

Griffiths, 2007; Cain, 2016; Figuerola, García & Pinto, 2017; Fang, Yang, Gao & Li, 2018; 

Hagen, 2018; Sanandres, Madariaga, Abello, 2018; Bitterman, & Fischer, 2018  محمدیان؛  ،

 
1. Sparck Jones 

2. Vickery & Vickery 

3. Hagen 
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شده، كشف موضوعات هاي حاصلاي ضمني كه از پرتو این دسته از پژوهشه( مشاهده كرد. هدف 1393

به  و  اصلي  مسائل  پرداختهیا  كمتر  مسائل  تشخيص  حوزه مشخص،  در یک  بررسي روز  نيازمند  ولي  شده 

پژوهش  اصلي  به یک بيشتر، كشف موضوعات  پرداختن  تغيير روند  یا  و  بازه زماني مشخص،  ها در یک 

 . هستطول زمان و كشف موضوعات موردعالقه خوانندگان در   موضوع یا موضوعات

همواره براي مدیریت بهتر حجم عظيم و رو به رشد مدارک الکترونيکي نياز    ـ بازیابی اطالعات:2

صورت بهينه به بازیابي مؤثر اطالعات كه بتواند به   وتحليل بوده و رویکردهاي تجزیه   هاک يتکنبه استفاده از 

كاربر   نياز  با  مدل منطبق  تکنيک  راستا  همين  در  شود.  به منجر  موضوعي  در سازي  كارآمد  روشي  عنوان 

ي مختلف موضوعي در یک مدرک یا هاجنبه كاهش بعد مدارک و كنترل حجم عظيم مدارک، بازنمون  

. همچنين امکان بررسي ميزان  است  شده در هر مدرک معرفي شدپایگاه و بيان نسبت موضوعات پرداخته 

نوعي به بازیابي مؤثر اطالعات مرتبط  فراهم شد كه به ها  رک با توجه به شباهت موضوعي آن ارتباط بين مدا

سازي موضوعي در ارتقا دسترسي به متون دیجيتال را ي امکان استفاده از مدلامطالعه( در 2016) 1بود. كين 

در   تکنيک  این  از  استفاده  كه  رسيد  نتيجه  این  به  وي  داد.  قرار  متون  موردبررسي  موضوعات  بازیافت 

سازي  نامه دكتري خود به معرفي مدل ( در پایان 2015)  2بندي نشده بسيار كاربردي بود. همچنين گاو طبقه 

نوین    پرداخت. نتایج پژوهش وي ارائه روشي  سازي و بازیابي اطالعاتموضوعي بر اساس الگو براي پاک 

درنتيجه بهبود بازیابي اطالعات بود. از دیگر  جستجوگر بر اساس الگوهاي موضوعي و  سؤالبراي گسترش 

راستا  پژوهش  این   & Xing Yi & James Allan, 2009; Suominen)  مطالعاتهاي صورت گرفته در 

Toivanen, 2015; Xu, 2015; Eklund & Nelhans, 2017; Meen & Yongjun, 2018  ) بوده است كه

 . شده استسنجي نيز استفاده نادي و علمنتایج حاصل از آن در حوزه تحليل استها و  تحليل

بر اساس موضوعات:ـ دسته 3 برقراري ارتباط    بندی مدارک  از برونداد كشف موضوعات و  آنچه 

دهي مدارک  بندي و سازمانچيزي جز طبقه   شود يمبين مدارک از جهت ميزان شباهت موضوعي حاصل  

 ,Hu, Fang & Liang, 2014; Lee, Lo, Chen, Lin, & Wangهاي )و اسناد نخواهد بود؛ كه پژوهش 

2015; Li, He Jun-Qing, Cheng-Long, 2016; Sarioglu, Yadav, & Chio, 2017; Sohrabi, 

Raeesi vanani,& Baranizade Shineh, 2017; Selvi, 2019  ) از   با استفاده  به  هدف  این  بر  تمركز 

ي تجربي به  امطالعه( در  2014)  3گ و ليانگ. براي نمونه، هو، فاناندپرداختهسازي موضوعي  تکنيک مدل 

 
1. Cain 

2. Gao 

3. Hu, Fang, & Liang, 
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سازمان سيستم  یک  مدلساخت  كمک  به  اختراع  ثبت  پروانه  مدارک  براي  دانش  موضوعي دهي  سازي 

آن  پژوهش  نتایج  كشف   هاپرداختند.  را  موضوعات  بين  عميق  معنایي  روابط  مذكور  روش  كه  داد  نشان 

ي ثبت اختراع منجر شد. و درنهایت سيستم هاپرونده   شده درنموده و به توصيف بهتر زمينه اختراعات درج

دانش خلق سازمان طبقه دهي  به  تکنيک مذكور  به كمک  اختراع و اصالح شده  ثبت  اسناد  بندي خودكار 

شد.  دسته منجر  پایگاه  در  جستجو  نتایج  در    ( 2015)  1وانگ   و   لين   چن،   لو،   ،يلبندي  به  امطالعه نيز  ي 

مدل طبقه  به كمک  خبري  عناوین  الگوریتم  بندي  و  موضوعي  آن   پرداختند.  LDAسازي  پژوهش   هانتایج 

به روش سنتي طبقه  نسبت  پيشنهادي  داد كه روش  بازیابي نشان  بهتري در  اطالعات خبري عملکرد  بندي 

 اطالعات داشت. 

توان آینده علمي ته علم، مي با اتکا به گذش   ـ کشف الگوهای برجسته و رویدادهای در حال ظهور: 4

بنابراین، داشتن درک و نمایي كلي از چارچوب علمي حوزه موردنظر  بيني كرد. یک حوزه تخصصي را پيش 

 (.1395سهيلي، شعباني و خاصه،  كند ) هاي پژوهشي یاري مي پژوهشگران را براي رسيدن به هدف 

ميین ااز   مقالت  موضوعي  دقيق  ارزیابي  ارو،  شاخصي  فعاليت تواند  گرایش  و  روند  هاي  ز 

آینده  جهت  گذشته  در  را  حوزه  هر  پژوهشپژوهشي  براي  مدل نگري  دهد.  نشان  بعدي  سازي هاي 

به  مطرحموضوعي  از  یکي  فنعنوان  انباره ترین  در  الگو  شناخت  براي  عالي  ابزاري  متن،  تحليل  هاي  هاي 

ي به كشف نقاط قوت موضوعي در  اطالعه م( در  2018)  2شده است. بيترمن و فيشر بزرگ اطالعات شناخته 

روان  حوزه  مدل نشریات  ابزار  از  هدف  این  به  رسيدن  براي  و  پرداختند  استفاده شناختي  موضوعي  سازي 

براي كشف و استخراج موضوعات نهان در اسناد استفاده كردند    LDA  از الگوریتم موضوعي ها  نمودند. آن

كشف كرد كه توان موضوعات خاصي را  سازي موضوعي، ميو به این نتيجه رسيدند كه با استفاده از مدل 

در    ( نيز 2018)  3و لي  گااو   یانگ،  فانگ،آسان نيست.    بندي موجود امکان شناسایي آن ي طبقه هاستم يسبا  

ك امطالعه به  پژوهشي  موضوع  كتابخانه شف  الکترونيکي  منابع  ميان  در  آن   ها  هدف  كشف ها  پرداختند. 

شده به كمک به این نتيجه رسيدند كه موضوعات كشفها  ها بود. آنروز و رایج در پژوهشموضوعات به 

به  روش  قابل این  شناسایيطور  موضوعات  با  كه توجهي  است  همخوان  و  سازگار  متخصصان  توسط  شده 

 هنده دقت و ارزش روش مورداستفاده است.دنشان 

حوزه خوشه ـ  5  مفاهیم  علمی:بندی  خوشه   های  فرآیندهاي  انجام  حيطه  با  اطالعات،  بندي 

 
1. Lee, Lo, Chen, Lin, & Wang 

2. Bitterman & Fischer 

3. Fang, Yang, Gao, & Li 
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داده گسترده  از  در گروه اي  پراكنده  و سازمانهاي  مدون  قرار ميهاي  منابع  یافته  به  دسترسي  براي  گيرند. 

جنبه  و  ابعاد  شناسایي  موضاطالعاتي،  خاص  اصطالح هاي  با  كه  مفاهيم،  مشخص وعي  تخصصي  هاي 

است. خوشه مي موضوع  شوند، ضروري  با  رده،  زیر یک  در  مشابه  مفاهيم  از  تا گروهي  شده  بندي سبب 

سازمان خواسته كلي  موضوع  با  مرتبط  اطالعات  به  دستيابي  در  فعاليت  این  شوند؛  بسزایي دهي  تأثير  شده 

اطالعات   به  مطلوب  دسترسي  باعث  و  ميدارد  موضوع  از    (.Anthony & Marie, 2007)  شودهم  یکي 

در بررسي مفاهيم    بندي مفاهيم مجموعه متون هست.سازي موضوعي خوشه بروندادهاي اصلي اجراي مدل 

بيوانفورماتيک،   بهره 2016)  1همکارانشو    لئوحوزه  با  از(  مدل   گيري  به  تکنيک  موضوعي  سازي 

سازي موضوعي در حاكي از كارآمدي تکنيک مدل ها  آن هاي  بندي مفاهيم این حوزه پرداختند. یافته خوشه 

پژوهش خوشه  توان  ارتقا  باعث  بود كه  مفاهيم حوزه موردنظر  نيز بندي  بيولوژیکي  اطالعات  تفسير  ها در 

خوشه مي باهدف  مشابه  مقالت  سایر  مفاهيشد.  حوزه بندي  در  الگوریتمم  كمک  به  علمي  هاي  هاي 

موضوعيمدل )مي  سازي  آثار  به   ;Castellani Murino, Bellani, Rambaldelli et al, 2010توان 

Masseroli, Chicco, & Pinoli, 2012; Lee, Liu, Kelly,& Tong, 2014; Bisgin, Chen, Wang, 

Kelly, Hong et al, 2015 .اشاره كرد ) 

دليل تحول دروني تجربه  فقط به مفاهيم نه  های زمانی: یر تحول مفهومی در طول دوره ـ تحلیل س6

نظران و پژوهشگران نيز ممکن است  شوند؛ بلکه تغيير در عقاید و اعمال صاحب علمي دچار دگرگوني مي

به  شود.  واژه  یک  مفهومي  دگرگوني  دوره عبارتموجب  در  مفهوم  یک  كاربرد  به  دیگر،  تاریخي  هاي 

بستگي  شر دوره  آن  مکان  و  زمان  پژوهش ازاین  .داردایط  از  یکي  حوزه رو،  در  رایج  علمي هاي  هاي 

دوره  طول  در  حوزه  آن  مفهومي  تحول  سير  بررسي  فن مختلف  در  ازآنجاكه  است.  زماني  هاي  هاي 

توان  گيرد ميسازي موضوعي استخراج مفاهيم كليدي مجموعه متون صورت مي كاوي و ازجمله مدل متن

  2براي نمونه، كوراتادر محتواي علوم مالحظه كرد.  ها  آنير تحول این مفاهيم را با توجه به هم رخدادي  س

سازي  ي به تحليل محتواي مقالت حوزه علم اطالعات و كتابداري به كمک روش مدل امطالعهدر    (2018)

آن پژوهش  نتایج  پرداختند.  مدل ها  موضوعي  كه روش  داد  قادنشان  موضوعي  مفاهيم سازي  شناسایي  به  ر 

 هاي است. معمول و تغييرات در روند پژوهش 

رابطه    (1974)  3سرگل ازنظر    ی مفاهیم یک حوزه یا زمینه خاص علمی: مراتبسلسه ـ تعیین روابط  7

 
1. Liu, Hu, & Wang 

2. Kurata 

3. Soergel 
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مراتب موضوعي آید، بلکه براي نشان دادن سلسله مراتبي براي نشان دادن كل دانش بشري پدید نميسلسله

سازي و جستجو پدید آمده است. تعریف تجربي روابط  منظور بهبود نمایه خاص موضوعي به در یک زمينه  

ميسلسله مربوط  رابطه  »معني«  جزیيات  به  را  روابط  مراتبي  ماهيت  بهتر  فهم  براي  وي  ازنظر  داند. 

با جزیيات   مراتبي مفيد است، بهتر است معناي رابطهنوبه خود براي توسعه ساختار سلسلهمراتبي كه به سلسله

عام  در  موضوع  انتخاب  در  كاربر  به  اجازه  این ساختار،  از  گيرد. هدف  قرار  موردتوجه  ترین سطح بيشتر 

یافته  تعداد  افزایش  به سطح خاص براي  تقليل  یا  است ها  نتایج جستجو  در  بيشتر  دقت  مهياكردن  براي    تر 

(ANSI/ NISO, 2005).  تکنپژوهش برونداد  به  استناد  با  زیادي  مدل هاي  كه  يک  موضوعي  سازي 

سلسله خوشه  رعایت  و  علمي  آثار  اصلي  مفاهيم  روابط  بندي  تعيين  به  است  خوشه  هر  مفهومي  مراتب 

 ,Chien, 2016  Anoop, Ashraf, & Deepak, 2016;  Chen)  اند مراتبي مفاهيم آن حوزه پرداختهسلسله

Zhu, Lu, & Liu, 2018; .) 

واژگان:غنیـ  8 فهرست  اصطالح   سازی  همچون  واژگان  محيط نامهفهرست  در  اطالعاتي  ها  هاي 

هستي  و  مهمشناسيسنتي  از  یکي  معنایي،  وب  اطالعاتي  فضاي  در  سازمانها  ابزارهاي  منابع  ترین  دهي 

آن ميان  روابط  و  اصطالحات  گردآوري  با  كه  هستند  حوزه ها  اطالعاتي  یک  در  اطالعات  نمایش  براي 

مي كار  به  كه  موضوعي  به رود  مهم،  كاركرد  این  بر  بازیابي عالوه  خدمت  در  ارزشمند  ابزاري  عنوان 

)اطالعات   ظهور Aitchison & Shen, 1980است  با  متناسب  ابزارها  این  روزآمدي  و  پویایي  حفظ   .)

موضوعات و  حوزه   مفاهيم  جدید  معنایي  روابط  مؤثر  و  بازنمون  در  سزایي  به  تأثير  مختلف  علمي  هاي 

از   دارد.  در ساختارین ااطالعات  تحول  ایجاد  بررسي  به  مختلفي  مطالعات  به   رو،  روابط  و  موازات مفاهيم 

است.   دانش جدید كرده  و  بررسي 2007)  1اسميت   و   چمودوگانتا   هاگدوم،   ومن، ينظهور موضوعات  به   )

فراداده سازي موضوعي در غني كارآمدي مدل  آنسازي  پرداختند. هدف  ارائه چگونگي ها  هاي موضوعي 

مدلعملک غنيرد  در  موضوعي  فراداده سازي  پورتال  سازي  در  جستجو  كيفيت  ارتقا  و  موضوعي  هاي 

آنكتابخانه  نتایج  بود.  امریکا  فدرال  دیجيتال  اضافه ها  هاي  موضوعات  كه  داد  به  نشان  ي  ها فراداده شده 

مدل  از  حاصل  و  موضوعي  موضوعي  غني  تأثيرسازي  در  سزایي  داشت.  به  مجموعه  و  ده  ،يرانسازي  ار 

بررس   نيز   ( 2017)   2اس ی و  به  خود  مطالعه  مدل   ي در  روش  از  استفاده  موضوع امکان  مقا   ي سازي  دو    سه ی و 

موضوع مدل   تم ی الگور  طراح  LDA  و   LSA  یعني   ي سازي  تخصصهستي   ي در  اصطالحات    ي شناسي 

 
1. Newman, Hagedom, Chemudugunta, & Smyth 

2. Rani, Dhar, & Vyas 
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طبقه نيمه  و  پرداختند. هدف  خودكار  موضوعات  تع آن بندي  اصطالحات    ن ي ب   آماري ارتباط    ن يي ها  و  مدارک 

موضوعساخت هستي   ي برا  ایجاد گراف هستي   ي شناسي  باز و  و  انسان  با حداقل دخالت   یي معنا  ي اب ی شناسي 

سازي  مدل   تم ی لگور كه ا   نتایج آنها نشان داد بود.    ي حوزه موضوع   ک ی كلمات در    ص ي ها و تشخ موضوع   ي برا 

 .كند ي كمک م  یي معنا   ي اب ی و باز   ي و به ساخت دانش موضوع   كند ي طور مؤثرتري عمل م به   LDA  ي موضوع 

سازي ها و بررسي امکان استفاده از مدلگونه كه اشاره شد، با گسترش پژوهش افزون بر آن، همان 

پذیر نموده است.  هاي یادشده امکان هدف ها را فراتر از  بندي پژوهش موضوعي در حل سایر مسائل، دسته

نمونه،  راحتي مسعود  براي  و  فارسي1394)  يقوچاني  مبهم  واژگان  از  ابهام  براي رفع  مطالعه خود  در  و   ( 

متعدد، معاني  استخراج    داراي  مدل  هايژگیوبا  جدید،  دادند.    LDA  يموضوع ي  پيشنهاد   ان یمحمد را 

ي علمي در اسناد فارسي بر اساس هاسرقتنامه ارشد خود به ارائه روشي براي شناسایي نيز در پایان (1393)

پرداخت. وي ضمن دسته مدل بيان    بنديسازي موضوعي  تقلبهايژگیوو  متدهاي تشخيص  بر   ي  علمي 

داده  هاشباهت اساس   پایگاه  در  موجود  متون  با  منبع  متن  )ي  اسمرجع  و  تقلب خارجي(  از  تشخيص  تفاده 

تشخيص تقلب طبيعي( به این نتيجه رسيد  )   ياحتمالي ساختاري سند مشکوک براي كشف تقلب  هايژگیو

مشکل هم  هايروش كه   و چند  معنيموجود  مخفي   كندينمرا حل    ها يمعنها  معاني  از  استفاده  به  نياز  و 

ي صورت گرفته بر هاپردازشش بندي و پيي بر این اعتقاد بود كه استفاده از خوشه و. هستموجود در متن 

گير زمان و فضاي مورداستفاده براي تشخيص موارد تقلب صورت گرفته بر روي متن باعث كاهش چشم 

 .دینمايمپذیر را امکان تربزرگو این امر امکان تشخيص تقلب در دادگان   شودي مروي متن 

 

 نتیجه

هاي آماري هستند كه كلمات داخل یک متن را تحليل سازي موضوعي روشهاي مدل الگوریتم

مي استخراج  را  متون  داخل  موضوعات  طریق  این  از  و  با  كرده  موضوعات  این  ارتباط  همچنين  كنند. 

تغيير   نيز    ساختار مفيد و   تواند يمسازي موضوعي  . مدل كنندها در طول زمان را مشخص ميآن یکدیگر و 

 قابل تفسيري از متن بدون نياز به درک روشن و صریح از زبان متن توسط كامپيوتر استخراج كند. 

مي  نشان  نوشتارها  مدلمرور  كه  به دهد  یا  مدارک  بعد  كاهش  با  موضوعي  دیگر عبارتسازي 

تشخيص سازي آن در خوشه خالصه  به موضوعات هر مدرک  پرداختن  نسبت  بيان  و  اصلي  مفهومي  هاي 

بندي  كاوي همچون دسته هاي متن دهد و در كنار سایر فنتري نسبت به حوزه موضوعي منابع ارائه ميدقيق

وتحليل محتواي منابع است كه در مطالعه شبکه مفهومي یا واژگاني مهمي در تجزیه سنجهو قوانين انجمني، 



 33 ...و كاربرد آن در يموضوع يسازمدل                                                                1400تابستان ، بهار و 1، شماره  11سال 

 

هاي زماني به  دوره یک حوزه، رویدادهاي موضوعي در حال ظهور و مطالعه سير تحول مفهومي در طول  

مي گرفته  به كار  همچنين  روابط  شود.  و  مفاهيم  ميان  پنهان  روابط  در كشف  محتوا  تحليل  در  فني  عنوان 

هاي  هاي علمي و زمينه شناسي حوزه مراتبي مفاهيم در هستيهاي ایجاد روابط سلسه معنایي و یکي از روش 

 دانش تخصصي كاربرد دارد.

به   با توجه  توان به كمک این تکنيک نشان داد  سازي موضوعي ميماهيت عملکردي مدل بعالوه 

زمينه  موضوعات،  چه  به  بيشتر  علمي،  جامعه  پژوهش توجهات  مسائل،  است؛  ها،  پرداخته  نظرات  و  ها 

ها و موضوعات مختلف چه سير تحولي را پشت سر اند، حوزه هاي مختلف علمي كدام ها و زیر حوزه حوزه 

هاي موضوعي موردتوجه قرار خواهند گرفت و همچنين چه رابطه  حتمال  در آینده چه زمينهاند و اگذاشته 

بين حوزه  بر سازمانها و زیر حوزه مفهومي  نهایي آن  تأثير  برونداد و  دهي و  هاي مفهومي وجود دارد كه 

وعي در راستاي  سازي موضمدل   توان ادعا كرد كهذخيره و بازیابي بهينه اطالعات خواهد بود. همچنين مي

منبع   نهان موجود در  استخراج موضوع و كشف موضوعات  و  توان يمخودكارسازي  تقویت  د در راستاي 

فضاهاي    عنوانبه دهي منابع اطالعاتي به كار رود و تمامي این موارد  ي نوین سازمانهانظام روزآمدسازي  
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Abstract 

Introduction: Topic modeling is one of the text mining techniques that allows you to 

discover unknown topics in a collection of documents, interpret documents based on 

these topics, and use these interpretations to organize, summarize, and search for 

texts automatically. Familiarity with the concept and technique of topic modeling, 

and its application in discovering topics and organizing information is one of the 

main goals of this research. 

Methodology: The present study is a review-analytical type in which, while introducing 

topic modeling, it has categorized and reviewed the applications of this technique 

based on its performance and provided a sample of research that has used this 

technique. 

Findings: Topic modeling algorithms is used not only in addition to the three main 

objectives of discovering hidden topics, interpreting documents based on topics, and 

finally organizing and classifying texts, but also is used in discovering hidden topics 

and relationships in the fields of science, information retrieval, categorizing 

documents based on topics, discovering outstanding patterns and emerging events, 

clustering the concepts of scientific fields, analyzing the course of conceptual 

evolution during historical periods, determining the hierarchical relationships of 

concepts. A specific scientific field or field and vocabulary enrichment. 

Conclusion: Topic modeling based on machine learning and artificial intelligence 

knowledge has been proposed as one of the new approaches to organizing 

information resources and serious studies are being conducted in this field. 

Therefore, by using topic modeling algorithms in order to automate the extraction of 

the subject and discover the hidden issues in the source, it is possible to strengthen 

and update the new systems of organizing information resources. 

Keywords: Text mining, Topic Modeling, Subject Discovery, Information Organization, 

Subject Diagnosis, Subject Allocation 
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