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کشف زیر رخداد در جریان داده خبريعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

حجم تولید اطالعات در سطح جهان روندي تصاعدي و شگفت انگیز را طی می نماید. استفاده از اطالعات

درصورتی که به تولید و ارائه دانش و دانائی منتهی گردد، می تواند دستاوردهاي زیادي را به دنبال داشته

باشد. یکی از ویژگی هاي مهم عصر اطالعات، میزان تولید، ذخیره سازي و نشر اطالعات در جهان است و

یکی از انواع داده ها، متون خبري تولیدشده توسط رسانه ها است. حجم عظیم داده هاي خبري تولیدشده

توسط رسانه هاي مختلف، اهمیت روش هایی براي دسته بندي موضوعی، تجمیع خبرهاي مشابه ازلحاظ

محتوایی و ارائه رخدادهاي جدید به کاربر به صورت آنی، دقیق، پاالیش شده و بر اساس نیاز کاربر را آشکار

می کند.

اکثر رخدادها دچار تغییر و تحول می شوند و بنابراین، درون هر رخداد ممکن است تعداد زیادي زیر

رخداد شکل گیرد که وضعیت جاري رخداد را توصیف می کند. رخداد عبارت است از رویدادي که در

زمان و مکان مشخص اتفاق می افتد، کشف رخداد جدید نیز به معنی کشف اولین سند خبري درباره یک

رخداد خاص در میان جریانی از اسناد خبري پیوسته است که از لحاظ زمانی مرتب  شده اند. زیر رخداد را

می توان یک واحد مجزا به لحاظ معنایی از یک رخداد کامل دانست که بخشی از یک رخداد کلی را

تشکیل داده و در یک بازه زمانی کوتاه موردبحث قرارگرفته و سپس، زیر رخداد جدید شکل گرفته و یا

رخداد کلی خاتمه می یابد. هدف این پژوهش، کشف زیر رخداد با در اختیار داشتن مجموعه اي از اخبار

مرتبط به یک رخداد معین است. روش پایه براي کشف زیر رخداد جدید، محاسبه شباهت متنی خبر

جاري با خبرهاي قبلی و تصمیم گیري درباره زیر رخداد جدید و یا تکراري بودن بر اساس یک مقدار

آستانه است. چالشی که در روش پایه وجود دارد، وجود خبري است که داراي محتواي جدید است اما به

دالیلی، با مجموعه اخبار قبلی داراي شباهت باالیی بوده که این موضوع منجر به خطاي تشخیص خبر

جدید خواهد شد. چالش دیگر، تنوع واژگانی در متون خبري است، بدین معنی که خبري با محتواي

تکراري، داراي شباهت کم با مجموعه اخبار قبلی بوده و در نتیجه، خطاي تشخیص خبر تکراري رخ

می دهد. در این پژوهش تالش شده است که توانایی روش شباهت معنایی بین اسناد، در حل چالش تنوع

واژگانی مورد مطالعه قرار گیرد. عالوه بر این، با تقسیم بندي متن خبر و استفاده از مدل زبانی موقعیتی،

چالش شباهت باالي متنی نیز مورد مطالعه و آزمایش قرارگرفته است. براي حل چالش هاي مطرح شده،

تاثیر ویژگی زمان انتشار خبر، شباهت خبرگزاري و داده هاي تولیدشده توسط کاربران در شبکه هاي

اجتماعی و نیز، نظرات کاربران در بخش نظرات خبر، مورد بررسی قرار گرفته است.

به منظور انجام آزمایش ها، مجموعه اخبار از سه خبرگزاري تابناك، خبر آنالین و فردانیوز جمع آوري شده،

اخبار پیرامون چند رخداد خاص تجمیع و سپس به صورت دستی برچسب زده شده است. آزمایش هایی که

روي این مجموعه داده اي انجام شده است نشان می دهد که استفاده از مدل زبانی موقعیتی و فاصله معنایی

در مقایسه با روش پایه به مراتب موفق تر عمل کرده است. همچنین، تاثیر استفاده از داده هاي تولیدشده

توسط کاربران، ویژگی زمان انتشار خبر و شباهت خبرگزاري براي حل دو چالش مطرح شده نیز  مورد

بحث قرارگرفته و نتایج آن ارائه شده است.
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