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 (Text Analytics Toolbox in MATLABتولباکس تحلیل متن در متلب )

 تولباکس تحلیل متن

تولباکس تحلیل )کمی و کیفی( متن، امکانات و ابزار مختلفی 
سازی و بصری های تحلیل متنالگوریتمسازی برای پیاده

 دهد.ها در اختیار کاربران قرار میآن

(، Pre-Process« )پردازشپیش»از این دسته از ابزارها، برای  
 شود.های متنی استفاده میسازی دادهتحلیل و مدل

و  ی)کم لیتولباکس تحلسازی شده توسط های پیادهاز مدل
« تحلیل احساسات»در کاربردهایی نظیر  ( متنیفیک
(Sentiment Analysis) ،«سازی موضوعیمدل( »Topic 

Modeling هادستگاه دارینگهبینی شرایط پیش»( و» 
(Predictive Maintenanceاستفاده می ).شود 

 

 

 در متلب های متنیسازی دادهبصری

ابرهای »تولید و نمایش  با هدفتعریف شده از نمودارهای 
(، Text Scatter« )پراکندگی متنی»و  (Word Clouds« )کلمه
 سنجی( و صحتSummarizeسازی )خالصه جهت

(Validate)   های تحلیل )کمی و کیفی( دادهنتایج حاصل از
 .شودمیاستفاده  متنی

 
 

 متلب های متنی درسازی دادهتوابع الزم برای بصری

 توصیف تابع ابعنام ت

wordcloud 
 Latent« )نهان هکلیر ید صیتخص»و  Bag-of-Words (BoW)هایی نظیر این تابع، با استفاده از مدل

Dirichlet allocationکند.ای را تولید می(، نمودارهای نمایش ابِر کلمه 

wordCloudCounts 

های متنی را محاسبه دفعات تکرار کلمات در دادهتعداد ، کلمهاین تابع، جهت تولید نمودارهای ابِر 
 کند.می
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textscatter   این تابع، نمودار پراکندگی دوب( 2عدیD) کند.های متنی تولید میاز داده را 

textscatter3 ب  این تابع، نمودار پراکندگی سه( 3عدیD ) کند.های متنی تولید میاز دادهرا 

heatmap  نقشه حرارت»این تابع، نمودار( »Heatmapمرتبط با عناصر داده )کند.های متنی را تولید می 

histcounts 

 (Bin« )دسته»های استاندارد به تعدادی ورودی را از طریق الگوریتم متنی این تابع، داده
سته و سایر موارد، به عنوان در نهایت، اطالعاتی نظیر تعداد عناصر در هر د کند.بندی میتقسیم
 شود.توسط تابع تولید می خروجی

discretize 
های خاص ا طبقهها یها( را در دستهصل شده از آنهای متنی )یا نمایش حااین تابع، داده

 کند.بندی میگروه

 

 متلبدر بینی پیشهای متنی و سازی دادهمدل
های و یا مدل Bag-of-Wordsهایی نظیر با استفاده از روش

از پیش آموزش  (Word Embedding« )سازی کلماتتعبیه»
« نمایش عددی»های متنی را به دادهتوان میدیده، 

(Numerical Representation) کردها تبدیل متناظر آن. 

تعریف شده در تولباکس تحلیل همچنین، از طریق توابع 
های یادگیری ماشین را برای الگوریتمتوان میمتن، 
  .دادسازی موضوعی مورد استفاده قرار بینی و مدلپیش

 

 متلببینی در های متنی و پیشسازی دادهتوابع الزم برای مدل

 توصیف تابع ابعنام ت

readWordEmbedding 
 دهیآموزش د شی( از پWord Embedding« )کلمات یساز هیتعب» مدلبا استفاده از این تابع، یک 

 شود.است( توسط برنامه خوانده می ذخیره شده zipیا   txt)که در فایل 

trainWordEmbedding  کلمات یساز هیتعب» مدلبا استفاده از این تابع، یک( »Word Embedding) شود.آموزش داده می 

word2vec/vec2word 
 Embedding« )سازیبردارهای تعبیه»های متنی به با استفاده از این تابع، کلمات موجود در داده

Vectors) شوند.نگاشت می 

ldaModel  نهان هکلیر ید صیتخص»مدل( »Latent Dirichlet allocation یا )LDA 

lsaModel  تحلیل معنای نهان»مدل( »Latent Semantic Analysis)  یاLSA 

bagOfWords  مدلBag-of-Words یا BoW 

fitlda 
( Latent Dirichlet allocation« )نهان هکلیر ید صیتخص»( مدل Fitting« )برازش»از این تابع، برای 

 شود.های متنی یا مدل نمایشی متناظر استفاده میدادهروی  LDAیا 
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fitlsa 
یا  (Latent Semantic Analysis« )تحلیل معنای نهان»مدل  (Fitting« )برازش»از این تابع، برای 

LSA  شود.ل نمایشی متناظر استفاده میهای متنی یا مددادهروی 

predict 
 صیتخصاسناد متنی با استفاده از مدل  موجود در بینی موضوعات برترپیش جهتاین مدل، از 
 .شودمیاستفاده  LDAیا  نهان هکلیر ید

fitdist  شود.استفاده می های متنیتوزیع احتمالی روی داده برازشاز این تابع، جهت 

fitrlinear 
های با ابعاد روی داده (Linear Regression« )رگرسیون خطی»از این تابع، برای برازش یک مدل 

 شود.استفاده میباال 

fitclinear 
های با روی داده (Linear Classification« )بندی خطیدسته»از این تابع، برای برازش یک مدل 

 شود.ابعاد باال استفاده می

fitcecoc 
( Classifiersبندها )( برای دستهMulti-Class« )چندکالسه»های از این تابع، جهت برازش مدل

 شود.استفاده می
 

 های متنین اسناد و استخراج دادهخواند

با استفاده از توابع تعریف شده در تولباکس تحلیل متن، این 
نویسان فراهم شده است تا امکان برای کاربران و برنامه

 Microsoft هایفایل، PDFهای های متنی را از فایلداده
Wordصفحه گسترده»های های متنی ساده و فایل، فایل »

(Spreadsheet)  .استخراج کنند 
 

 

 های متنین اسناد و استخراج دادهبرای خواندتوابع الزم 

 توصیف تابع ابعنام ت

extractFileText 
 هایو فایل Microsoft Word هایفایل، PDF هایهای متنی از فایلبا استفاده از این تابع، داده

 شوند.متنی ساده خوانده می

textscan 
 ها( از فایلFormatted Text Data« )شدهبندی های متنی قالبدهدا»با استفاده از این تابع، 

 شوند.های متنی خوانده مییا رشته

readtable 

های متنی از شود. سپس، دادهبا استفاده از این تابع، ابتدا یک جدول خالی ساخته می
شوند. در نهایت، محتویات خوانده ( خوانده میColumn-Oriented« )ستون محور»های فایل
 د.نشوذخیره می تولید شده در جدول ،شده

compose 
 (String« )رشته»بندی شده از نوع های قالبهای متنی به آرایه، برای تبدیل دادهاز این تابع
 شود.استفاده می
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xlsread 
 Microsoft Excelهای صفحه گسترده از این تابع، برای خواندن محتویات موجود در فایل

 شود.استفاده می

webread های تحت وب از این تابع، برای خواندن محتویات از سرویسRESTful شود.استفاده می 

FileDatastore 

مخزنی  datastore . در متلب، یکشوداستفاده می datastoreاز این تابع، برای ساختن یک 
توانند در حافظه جای بگیرند. ای بسیار بزرگ است که نمیهای دادهمتشکل از مجموعه

های خوانده و پردازش دهد تا تمامی دادهه مینویسان اجازبرنامهبه کاربران و  ، datastoreیک
 و گردآوری کنند. سازیشده را در قالب یک موجودیت واحد ذخیره

TabularTextDatastore 
( Tabular Text Filesهای متنی جدولی )برای فایل datastoreاز این تابع، جهت ساختن 

 شود.میاستفاده 

SpreadsheetDatastore 
( Spreadsheet Filesهای صفحه گسترده )برای فایل datastoreاز این تابع، جهت ساختن 

 شود.استفاده می
 

 های متنی پردازش دادهپیش

، این امکان متلب توابع تعریف شده در تولباکس تحلیل متن
آورند تا میفراهم  نویسیاین زبان برنامه را برای کاربران

که بار معنایی ندارند و برای  را( Features) «یهایویژگی»
مفید نیستند، شناسایی های متنی تحلیل )کمی و کیفی( داده

 و حذف کنند.

و گذاری قطهنهایی نظیر کلمات شایع، عالئم ویژگی 
هایی هستند. های اینترنتی از جمله چنین ویژگیآدرس

« های متنیسازی دادهنرمال»هایی برای همچنین، تکنیک
(Text Normalization ) تعریف در تولباکس تحلیل متن

 Root« )ایفرم ریشه»اند که برای بازگرداندن کلمات به شده
Formفرایند ( مورد استفاده قرار می( گیرندStemming.) 

 

 

 های متنیپردازش دادهتوابع الزم برای پیش

 توصیف تابع ابعنام ت

tokenizedDocument شود.ای از کلمات استفاده میها و اسناد متنی به مجموعهبندی دادهاز این تابع، برای تقسیم 

normalizeWords 
و برگرداندن  Stemmingجهت انجام عملیات  Porterدر این تابع، از الگوریتم شناخته شده 

 شود.ای استفاده میکلمات به شکل ریشه

bagOfWords سازی از این تابع، برای مدلBag-of-Words شود.استفاده می 
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stopWords 

دهی سازمانهای مختلف در زبان (Stopwords« )اثربیکلمات »در این لیست، مجموعه 
های مختلف، کلماتی هستند که بار معنایی ندارند و نقشی در اثر در زباناند. کلمات بیشده

 .کنندایفا نمیتعیین قالب محتوایی و زمینه موضوعی اسناد 

context 

شود. با متنی استفاده میاز این تابع، برای جستجوی ظاهر شدن یک کلمه خاص در اسناد 
زمینه »استفاده از این تابع، عالوه بر آمار مرتبط با ظاهر شدن یک کلمه در اسناد متنی، 

 شود.( ظاهر شدن کلمه نیز استخراج میContext« )موضوعی

removeWords 
( از اسناد متنی یا اثر ای از کلمات انتخابی )نظیر کلمات بیبا استفاده از این تابع، مجموعه

 شوند.حذف می Bag-of-Wordsهای مدل

removeLongWords 

های با استفاده از این تابع، کلمات بلند )با تعداد کاراکترهای زیاد( از اسناد متنی یا مدل
Bag-of-Words پارامتر طول )تعداد کاراکترها( کلمات توسط کاربر مشخص  شوند.حذف می

 شود. می

removeShortWords 

های با استفاده از این تابع، کلمات کوتاه )با تعداد کاراکترهای کم( از اسناد متنی یا مدل
Bag-of-Words تعداد کاراکترها( توسط کاربر مشخص  کلمات پارامتر طول شوند.حذف می(

 شود.می

removeInfrequentWords 

های متنی یا ها در اسناد یا دادهبا استفاده از این تابع، کلماتی که تعداد دفعات تکرار آن
شوند. پارامتر تعداد دفعات تکرار مطلوب، توسط کم است، حذف می Bag-of-Wordsمدل 

 شود.کاربر مشخص می

erasePunctuation  شوند.های متنی حذف میاز اسناد و داده یگذار نقطهبا استفاده از این تابع، عالئم 
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 (String) «رشته» نوع داده
توابع تعریف شده در تولباکس تحلیل متن، این امکان را 

های دادهآورند تا نویسان فراهم میبرای کاربران و برنامه
، (Manipulate« )دستکاری»ای متنی را به شکل بهینه

  ( کنند.Store« )ذخیره»( و Compare« )مقایسه»

 

 (String« )رشته» متغیرهای نوع داده رهیو ذخ سهی، مقایدستکار توابع الزم برای 

 توصیف تابع ابعنام ت

str = "Hello,world" 
را نمایش  (رشته  یک متغیر از نوع دادهای )متغیر رشتهاین دستور، چگونگی تعریف 

 دهد.می

str = ["Hello", "World"] 
 دهد.را نمایش می (رشته  آرایه از نوع دادهیک ) ایآرایه رشتهاین دستور، چگونگی تعریف 

 

str = string( C ) 
ای استفاده به یک متغیر رشته ،Cاز کاراکترها به نام  یک برداراز این تابع، برای تبدیل 

 شود.می

str2double 
( استفاده doubleبه اعداد اعشاری )از نوع  ایاز این تابع، برای تبدیل یک متغیر رشته

 شود.می

strlength شود.ها در خروجی نمایش داده میبا استفاده از این تابع، طول رشته 

isstring 
تا مشخص کند که این ورودی،  دهدرا مورد بررسی قرار می آرگومان ورودیاین تابع، 

  ای از نوع رشته است یا نه.آرایه

join شود.ها استفاده میاز این تابع، برای ترکیب رشته 

split شود.ای استفاده میها به آرایه رشتهبندی رشتهاز این تابع، برای تقسیم 

splitlines 
در  newlineکاراکترهای  یدای، باها به آرایه رشتهبندی رشتهتقسیمجهت در این تابع، 

 .مشاهده شوندرشته 

replace 
 ایدر یک آرایه رشته (Substring« )هازیر رشته»جا کردن ه ب تابع، برای پیدا و جااز این 

 شود.استفاده می

contains 

شود ای که به عنوان آرگومان ورودی به تابع پاس داده میبا استفاده از این تابع، رشته
خاص در  (Pattern« )الگوی»تا مشخص شود یک زیر رشته یا  گیردمورد بررسی قرار می

 این رشته وجود دارد یا نه.

erase شود.ای استفاده میهای درون متغیرهای رشتهاز این تابع، برای حذف کردن زیر رشته 

extractBetween 
تعریف  (Indicators« )هایشاخص»های موجود میان از این تابع، برای استخراج زیر رشته

 شود.شده استفاده می
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extractAfter 
ای ستخراج زیر رشته از یک مکان خاص به بعد، در یک متغیر رشتهتابع، برای ااز این 

 شود.استفاده می

extractBefore 
ای استفاده از این تابع، برای استخراج زیر رشته تا یک مکان خاص، در یک متغیر رشته

 شود.می

strcmp شود.استفاده می ایاز این تابع، برای مقایسه محتویات متغیرهای رشته 

regexp 

استفاده  (Regular Expressions« )عبارات منظم»با از این تابع، برای انجام عملیات مرتبط 
های موجود ها و زیر رشتهشود؛ به طور ویژه، برای تطبیق دادن عبارات منظم با رشتهمی

ها در زبان متلب، به کوچک ها. شایان ذکر است که عملیات عبارات منظم روی رشتهدر آن
 (.Case Sensitiveیا بزرگ بودن حروف حساس است )
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