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Abstract 
Natural language processing as a branch of computational linguistics whose 

main effort is to use computers in the process of automating the 

understanding and processing of human natural language and focusing on 

human-computer interaction has found ab important place in various fields 

of science including information science and knowledge. The main purpose 

of this study is to identify the sub-branches and sub-fields of information 

science and knowledge in which natural language processing has been 

effective, and has been done through library and documentary analysis. 

located deals with the role of digital libraries in the field of information 

science and application of natural languages processing in them. The result 

of this study shows that natural language processing in many sub-fields 

related to information science such as information retrieval, bibliometric, 

document management, automatic information extraction, automatic 

indexing , automatic text summarization, automatic text classification, 

question and answer systems and using spell checker technology, debugging 

user query phrase and predicting their preferred words, translating speech in 

to text and vice versa and helping users with physical disabilities such as the 

visually impaired and the blind, surveying and analyzing the sense of 

libraries and information centers is Traceable. 

Keywords: Natural Language, Processing Information Science, Digital 

Libraries. 
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در علم اطالعات و  یعیپردازش زبان طب یکاربردها

 تالیجید یها بر کتابخانه دیبا تأک یشناس دانش

  

  یعیمحبوبه رب
 اطالعات یابیباز شیگرا یعلم اطالعات و دانش شناس یدکتر یدانشجو

 ، تهران، ایرانالزهراء دانشگاه
 

 رانیدانشکده ادبیات  ، دانشگاه الزهراء، تهران، ا گروه زبان انگلیسی،  اریاستاد  انییرزایرضا مدیوح
 

  چکیده
ی ریکارگ به در جهتشناسی محاسباتی که تالش عمده آن  ای از زبان شاخه عنوان بهپردازش زبان طبیعی 

خودکارسازی درک و پردازش زبان طبیعی انسان و تمرکز بر تعامل میان انسان و رایانه  ندیدر فرآرایانه 
 مطالعه شناسی، جایگاه مهمی یافته است. های مختلف علوم ازجمله علم اطالعات و دانش است، در حوزه

زبان شناسی که پردازش  های فرعی علم اطالعات و دانش ها و حوزه اصلی شناسایی زیرشاخه باهدفحاضر 
ای یا تحلیل اسنادی انجام پذیرفته است، این مطالعه  و به شیوه کتابخانه است شده واقع مؤثر ها در آنطبیعی 

، به نقش شده واقعمفید  ها آنهایی ازعلم اطالعات که پردازش زبان طبیعی در  ضمن اشاره به حوزه
 جینتا پردازد. می ها آنطبیعی در  علم اطالعات و کاربرد پردازش زبان در عرصههای دیجیتال  کتابخانه
ی فرعی و مرتبط با علم ها از حوزهدهد که پردازش زبان طبیعی در بسیاری  مطالعه نشان می نیاز احاصل 

ی، مدیریت اسناد و مدارک، استخراج خودکار اطالعات، سنج کتاباطالعات مانند بازیابی اطالعات، 
های پرسش و پاسخ و  بندی خودکار متون، نظام ، طبقهسازی خودکار متون سازی خودکار، خالصه نمایه

 موردنظرهای  بینی واژه زدایی از عبارات پرسش کاربران و پیش ی فناوری خطایاب امالیی، ابهامریکارگ به
بینایان  های جسمی مانند کم به کاربران دارای معلولیت رساندن یار، تبدیل گفتار به متن و بالعکس و یها آن

 قابل رسانی، ها و مراکز اطالع کتابخانه مورداستفاده کاربرانی و تحلیل احساس واژگان نظر کاو و نابینایان،
 ردیابی است.

  .3های دیجیتال ، کتابخانه2شناسی ، علم اطالعات و دانش1پردازش زبان طبیعی :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 ،ها نهیاز زم یاریبسدر ی عیزبان طب پردازش اطالعات، یها یآور در فن ریاخ یها شرفتیبا پ

بزرگ در  یها از داده که یهنگام ژهیو است. امروزه، به ساختهتر  یتر و عمل کارها را آسان

های آسان و سریع برای  زبان طبیعی روش شود، پردازش یاستفاده م قاتیتحق شتریب

ری ی در ابتدا برای جلوگیعیزبان طب پردازش گرچه .آورد یمها را فراهم  پردازش این داده

های در معرض نابودی بوجودآمد، اما امروزه این رویکردها و فنون  از انقراض برخی زبان

رود. بدون  های بزرگ به کار می ی و معنی بخشیدن به دادهده سازمانبرای مطالعه در حوزه 

اعتبارسنجی، بازیابی و  لیاز قبی بسیاری کارها عیزبان طب های پردازش استفاده از روش

ما در  (.1،9112آلتاسکین و بود ) بر خواهد زمان و ریگ وقتبسیار  العاتی اطمصورساز

شده  بدل یاصل انیجریک  به یعیزبان طب پردازش یکه کاربردها میکن یم یزندگ ای دوره

 یریکارگ و به رشیتوان در پذ یاستحکام آن را م به مرحله بلوغ رسیده و حوزه نیا است.

اصلی هر فعالیت مبتنی بر پردازش  در هسته .مشاهده کرد زبان طبیعی پردازش یها یفناور

مهم شناخت زبان طبیعی نهفته است، مطابق تعریف فرهنگ واژگان  مسئلهزبان طبیعی 

و پردازش  لیوتحل هیتجزآکسفورد پردازش زبان طبیعی استفاده از فنون محاسباتی جهت 

 لیوتحل هیتجزای جهت  انهزبان طبیعی رویکردی رای پردازش زبان و گفتار طبیعی است.

پردازش زبان طبیعی حوزه  گرچه هاست. ها و فناوری ای از نظریه متون بر اساس مجموعه

 یآور فن یکردهایرو ریبا سا سهیاما در مقا جدید است، نسبتاًتحقیقاتی و کاربردی 

به  یدسترس یها یدهد فناور ینشان مآورده،  تاکنون به دست هک ییها تیاطالعات، موفق

توسعه  و قیتحق یک حوزه اصلی عنوان به همچنان یعیزبان طبپردازش بر  یاطالعات مبتن

 (.9،9112لیدیبود )آینده خواهد  و دری در زمان فعلی اطالعاتی ها در نظام

و ظهور ارزش  تالیجید یها و کتابخانه یتالیجیبزرگ د یها مجموعهافزایش 

امر و مدارک در دسترس است و این  اطالعات انبوه تیریمد، نیازمند اطالعات یاقتصاد
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فناوری پردازش زبان طبیعی است که  ها آن نیتر مهم است؛کارآمد  یها حل راه مستلزم زین

حوزه پردازش زبان طبیعی،  محققان است. شده واقع مؤثردر تسهیل مدیریت مدارک بسیار 

ابزارها و  که ینحو به از زبانآوری دانش در چگونگی درک و استفاده بشر  جمع باهدف

ی زبان طبیعی کار دستو  منظور شناخت بهای  های رایانه به گسترش نظام قادر فنون مناسب،

 کنند. مهمی ایفا را می نقش ،مدنظر باشندانجام کارهای  باهدف

اطالعات،  و علمها ازجمله علوم کامپیوتر  پردازش زبان طبیعی در بسیاری رشته

 است. واردشدهشناسی، ریاضیات، مهندسی الکترونیک، هوش مصنوعی و رباتیک  زبان

ای مانند ترجمه ماشینی،  های مطالعاتی ی پردازش زبان طبیعی شامل حوزهکاربردها

سازی و پردازش متون زبان طبیعی، رابط کاربری، بازیابی اطالعات چندزبانه و بین  خالصه

است؛ و اما یکی از  ها آنهای خبره و مانند  ، هوش مصنوعی و نظام، تشخیص گفتار1یزبان

 شده واقع موردتوجهجدید در پردازش زبان طبیعی که بسیار  نسبتاًهای کاربردی  حوزه

 محققان (.9112، 9چودوریاست )های دیجیتال  جهانی وب و افزایش کتابخانه شبکه است،

، ازجمله اند کرده اشارهپردازش زبان طبیعی ی کاربردی ها در حوزهتحقیق  ازیبه نبسیاری 

ی ها نظامشامل پردازش متون چندزبانه و  یزبانی و بین چند زبانتحقیق در بازیابی اطالعات 

برای مثال ) تالیجیدی ها کتابخانهی کامل از بردار بهره منظور بهرابط کاربر چندزبانه 

 (.1221، 4؛ پترز و پیچی2،1221بورگمن

های دیجیتال نوظهور،  های روبه رشد از منابع باارزش فرهنگی شامل کتابخانه مجموعه

ای در حال انتقال مواد و منابع اولیه و اصلی خود به مواد  فزاینده طور بهها  و موزه وهایآرش

و یا موادی که قابل  افتهیشبکه ی ها طیدر محدیجیتالی جدید هستند، اعم از موادی که 

های  در محیط (جانبی حافظه برای مثال لوح فشرده، دیسک سخت،تقال )انجابجایی و 

. متخصصان اطالعات باید برای استخراج مواد دیجیتالی از هستند دارتریپانگهداری 

ی کپارچگیاز های غنی باشد و  کننده فراداده ای که منعکس به شیوه ریجدا پذهای  رسانه
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در  واسط عنوان بهبایست  می ها آن نیهمچن .ی کسب کنندآمادگ مواد اطمینان حاصل کنند،

از  که یدرحال موردنظرشاندسترسی مناسب کاربران را برای رسیدن به مواد و محتوای 

 استفاده حمایت کنند. کنند یمی غیرعمدی و دسترسی به اطالعات حساس جلوگیری افشا

افراد، مانند )بع های آن من از منابع اصلی و اولیه اغلب بر شناسایی و ردیابی موجودیت

برای مثال تاریخ و زمان( در سراسر ها ) ها و وقایع( و سایر موجودیت ها، سازمان مکان

زیادی ابزارهای پردازش زبان طبیعی منبع باز وجود دارد که  تعداد مدارک متمرکز است.

های بسیاری در حوزه  را دارند و پروژه برده نامهای  قابلیت تشخیص و گزارش موجودیت

علوم انسانی وجود دارد که بر ارزش رویکردهای پردازش زبان طبیعی هنگام کار با منابع 

اندکی جهت پردازش منابع دیجیتالی  نسبتاً. تا به امروز ابزارهای اند داشتهدیجیتالی تمرکز 

های مختلفی در  چالش است. ها وجود داشته ها، آرشیوها و موزه نوظهور توسط کتابخانه

ی پردازش زبان طبیعی در مجموعه منابع اولیه دیجیتالی نوظهور، از ابزارهارابطه با استفاده 

آمدند، وجود  به وجود ریجدا پذهای  قانونی از رسانه صورت بهشامل آن دسته از منابعی که 

هاست  آناستفاده بالقوه و موارد  و منابعها به دلیل تنوع مواد  چالش نیاز ادارد. بسیاری 

 (.9111، 1لی و وودز)

ماشینی به سمت بازیابی  از ترجمهزبان طبیعی  حوزه پردازشها در  امروزه پژوهش

های بزرگی از مدارک دیجیتالی،  اطالعات درحرکت است. افزایش دسترسی به مجموعه

یریت و های پردازش زبان طبیعی جهت مد عالقه به طراحی و ساخت ابزارها و فناوری

های دیجیتال با  مفهوم کتابخانه ژهیو بهها را برانگیخته است؛  رسیدگی به این مجموعه

دیجیتال محیطی است که بسیاری از  کتابخانه عملکرد و معماری خاص ظهور کرده است.

توانند در آن نقش ایفا کنند. فضایی که در آن بازیابی  کاربردهای پردازش زبان طبیعی می

کرد،  زبان طبیعی استفاده می حوزه پردازشسنتی و به میزان اندکی از  وهیبه شاطالعات 

زبان طبیعی است، چراکه  بر پردازشترمبتنی  تر و پیشرفته های پیچیده اکنون نیازمند روش

 (.9،9111کارواست )کارکردهای کتابخانه دیجیتال فراتر از بازیابی ساده اطالعات 
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ن طبیعی مانند ترجمه ماشینی بسیار مهم است، گرچه کاربردهای مختلف پردازش زبا

بررسی کاربردهای پردازش زبان طبیعی در علم اطالعات  صرفاًاما هدف ما در این مطالعه 

 اصلی باهدفحاضر  مطالعه های دیجیتال است. آن در کتابخانه مؤثرکاربرد  ژهیو بهو 

شناسی که پردازش زبان  های فرعی علم اطالعات و دانش ها و حوزه شناسایی زیرشاخه

 است. شده واقع مؤثر ها در آنطبیعی 

ی برا حاضر که بر اساس تحلیل اسنادی انجام پذیرفته است، در مطالعهی: شناس روش

و ها  تحلیل میزان ارتباط علم اطالعات با پردازش زبان طبیعی و شناسایی زیرشاخه

 مؤثر ها در آنشناسی که پردازش زبان طبیعی  های فرعی علم اطالعات و دانش حوزه

زبان طبیعی با بررسی منابع  در پردازشهای پرکاربرد  است، در ابتدا کلیدواژه شده واقع

در  جادشدهیاپرسش از متخصصان استخراج گردید و سپس عبارت پرسش  مختلف و

آو ساینس است(  از وبش پایگاه اسکوپوس بیشتر به جهت اینکه پوشاسکوپوس ) گاهیپا

 مدارک به شرح زیر است: در عنوانپرسش مورد جستجو  عبارت جستجو گردید.
Title ("natural language processing"OR" NLP " OR "text 

categorization"OR "information retrieval" OR"information extraction"OR 

"machine translation" OR "automatic indexing"OR "machine indexing " OR 

"text summarization " automatic summarization"OR "question and ask 

systems"OR  " bibliometric"OR"word prediction " OR" spell 

checking"OR"text to speech""OR "speech to text " opinion mining " OR " 
ambiguity of words " OR"digital libraries  (" AND"informationscience" 

های جستجو شده  پیشینه بر اساس کلیدواژه 9112تعداد  گرفته انجاممطابق جستجوی 

های پردازش زبان طبیعی و علم اطالعات و  در پایگاه اسکوپوس مرتبط با حوزه

 112مقاله،  1112ها شامل  ی قرار گرفت. این پیشینهموردبررس بازیابی شد وناسی ش دانش

مورد فصلی از کتاب،  12نقد و بررسی کنفرانس،  99و بررسی،  نقد 111مقاله کنفرانسی، 

میان کل  از باشد. نامه و دو یادداشت می 9مورد غلط نامه،  5سرمقاله روزنامه،  5کتاب،  11

 منتشرشدهنوع پیشینه مربوط به مقاالت  ازلحاظهای بازیابی شده بیشترین تعداد  پیشینه

 های مربوط به مقاله (مقاله 225) ها آنمورد( و به لحاظ نوع دسترسی بیشترین  1112)

 متحده االتیادر کشور  ها آنمورد( و باالترین تعداد  1241و زبان انگلیسی ) دسترسی آزاد
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افزار  یگاه اسکوپوس به نرمحاصله پس از انتقال از پا جینتا تیدرنهامورد( بوده است.  421)

ی شده و به شکل نمودار به نمایش ساز یبصر 1افزار وی اَ اس ویور نرم لهیوس بهاکسل، 

ترین  قرار گرفت و برجسته موردمطالعهمنابع بازیابی شده  سپس .(1 ریتصو) درآمد

 شناسی استخراج گردید. کاربردهای پردازش زبان طبیعی مرتبط با علم اطالعات و دانش

در مقاالت پایگاه  کاررفته بههای  ای مجموع پرکاربردترین کلیدواژه : ساختار شبکه1 شکل

 اسکوپوس در حوزه پردازش زبان طبیعی و علم اطالعات.

 سطوح وظایف و کارکردهای پردازش زبان طبیعی

 .شود یم میتقس نیتر مشکلتا  نیتر از ساده ی،به هفت سطح اساس یعیپردازش زبان طب

ی بسیاری برا یعیپردازش زبان طب، وظایف بیترت نیا (. به9111، 2یدیل ؛1222، 9)فلدمن

اول  سطح است. لیوتحل هیتجزی قابل راحت بهمطالعات تحقیقاتی و متون حجیم درهرزبانی 

که مطالعه اصوات گفتار  باشند در این سطح آوا می موردمطالعهاست که واحد  «آواشناسی»

در  دارد. سروکارو با خواص فیزیکی آواها یا اصوات  دهد یمانسان را تشکیل 
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 یمطالعات مختلف ها آنبرای جلوگیری از انقراض ها  ، در مورد زبانهای بسیاری پژوهش

ی یا گفتار یها درک زبان یبرا« ییسطح آوا»شده در  مطالعات انجام .شده است انجام

، باشد یمواج  وردمطالعهم، واحد «یشناس واج». در سطح دوم است شده یها طراح تلفظ

سروکار « واژ تک»نام ی کلمات به ها قسمت نیتر ، با کوچک«یشناس واژ تک»، یسطح بعد

 ها رامی توان آشکار کرد و های اصلی زبان واژشناسی ویژگی ی تکریکارگ به در .دارد

برای مثال کاربردهای مشابه برای زبان ترکی که داد ) صیو پسوند کلمات را تشخ شهیر

کلمات است.  یسطح واژگان، درک معان یهدف اصل ترکیبی در دنیا است(. زبان کی

 نیجمالت و چند یدستور یهارساختا ی،جمله شناسیا « ینحوسطح »یا سطح چهارم 

سطح »هدف  که یدرحال، شده است در مورد آن انجام یمطالعاتسازد و  یمنمایان  جمله را

ی انسانی ها در زبانبررسی معانی  و بهمعنای واژگان است  آشکار ساختن« معنایی

دو سطح  نیا ،باشد یمدر سطح نحوی عبارت یا جمله  موردمطالعه. واحد پردازد یم

سطح ششم،  . سطحشوند یم بیترک اریگفتزبان مطالعات سطح  ی( برایو نحو یی)معنا

و  ها تیموقعدر  ها زبانکاربرد  است که هدف آن درک هدفمند «کاربردشناسی» ای یعمل

ترین سطح  دهیچیپیا تحلیل گفتمان، « گفتارشناسی»آخر و سطح  است شرایط گوناگون

 یتعداد ای همه ، الزم استیعیپردازش زبان طب فیبه وظا زیآم تیموفق یابیدست یبرا است.

در  گرید عبارت است. به یهر سطح ادامه سطح قبل گیرند، قرار یبررسمورد سطوح  نیاز ا

ترین  دهیچی، پشود یانجام م ییدر سطح آوا یعیار پردازش زبان طبک نیتر که ساده یحال

(. در تحلیل گفتمان، برخالف 9112،آلتاسکین و شود ) یانجام م کاربردیدر سطح آن 

 سروکاردهنده جمله  با عناصر نحوی و لغوی تشکیل صرفاًشناسی،  های سنتی زبان تحلیل

به عوامل بیرونی متن، مانند بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی،  از آننداریم، بلکه فراتر 

 های ارتباطی است. سیاسی و ... مرتبط است. تحلیل گفتمان روشی نوین در پژوهش متن

 کاربردهای پردازش زبان طبیعی در علم اطالعات

 یبه کاربردها ینگاه دیما، با یآن بر زندگ ریو تأث یعیدرک قدرت پردازش زبان طب یبرا

 یها بر اساس روشی عیپردازش زبان طب یهاکاربردانواع  ی ازاری. بسمیانداز یآن ب
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پیشرفت  که ییازآنجا است. بناشده 1وفو مدل پنهان مارک یعصب یها شبکهمحورمانند داده

های بزرگ و باکیفیت باال  پذیرد، داده صورت می از دادهگیری  ها با بهره این روش در اکثر

ها در ترجمه  آن دیاز اثرات مف یمثال، برخ عنوان به .اند شده لیتبدبه منابع بسیار باارزشی 

نویسی نحوی، شناسایی  سازی، حاشیه ، خالصهکلمه یاز معن ییزدا ، ابهامینیماش

ی عیردازش زبان طبپی کاربردها ریسا انیدر مگذاری شده  های برچسب موجودیت

در قالب  یصورت دست همچنان بهها  قرن باگذشت که هیاول یها داده است. مشاهده قابل

، 1221دهه  لیدر اوا شدند، ی گردآوری میگانیبدون ساختار به نام با ی از متونمخازن

ها در درجه اول ازنظر  داده ی پردازشبرا یدیمنجر به روش جد انهیصنعت را در انقالب

های الکترونیکی که پایگاه داده  شکل جدیدی از کل داده .ی شده استساز رهیذخ تیظرف

بعد دانشمندان  چند سالطراحی شد و  ها داده، برای سهولت ورود و بازیابی شود یمنامیده 

دادند، به مفهوم « پیکره زبانی»هایی از پایگاه داده نام  پردازش زبان طبیعی به زیرمجموعه

 یهارایمع یبر اساس برخ و وجود دارند یعیطور طب که به یمتن یها نمونهاز یا مجموعه

 (.9،9112زرواال والخوآجاتا زبان را نشان دهند ) شوند یم یآور جمع حیصر

 ها یافته

شامل بازیابی  بر اساس مطالعه حاضر کاربردهای پردازش زبان طبیعی در علم اطالعات

ی، استخراج کاو دهیعقکاوی بصری، تحلیل احساس واژه و  و متن کاوی متن اطالعات،

سازی خودکار  سازی خودکار، خالصه های دیجیتال، نمایه خودکار اطالعات، کتابخانه

ی، سنج کتابهای پرسش و پاسخ،  ، نظامها نامه اصطالحبندی خودکار متون،  اطالعات، طبقه

پردازش  یبرا یازآنجاکه اهداف مختلفین باشد. همچن تبدیل گفتار به نوشتار و بالعکس می

به  گذشته مربوط، بیشترین کاربردهای پردازش زبان طبیعی در وجود دارد یعیمتون زبان طب

، ترجمه خودکار اطالعاتاست: بازیابی اطالعات، استخراج  شده انیبهای زیر  حوزه

های  ی پیشینهاساس تحلیل نمودار بر .خودکار متونبندی  سازی و طبقه خالصه ماشینی،
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، مشخص شد عالوه بر اینکه که پردازش زبان طبیعی با علم اطالعات رابطه شده حاصل

توان نتیجه گرفت که حوزه موضوعی  ها می مطابق بررسی کلیدواژه نیهمچن نزدیکی دارد،

های  و کتابخانه 2های اجتماعی نیز حوزه شبکه و 9یکاو دهیعقو  1ها تحلیل احساس واژه

های حوزه پردازش زبان  ی اخیر در پژوهشها لدرسای سنج کتابدیجیتال و مطالعات 

 (.9مورد استقبال فراوانی قرار گرفتند )تصویر  اطالعات و علمطبیعی 

در مقاالت پایگاه اسکوپوس در  کاررفته بهی ها دواژهیکلای پرکاربردترین  ساختار شبکه .2 شکل

 2424-2412ی ها سالحوزه پردازش زبان طبیعی و علم اطالعات بین 

 بازیابی اطالعات

 رو نیازافرایندها در چرخه زیستی اطالعات است،  نیتر یهیاز بدبازیابی اطالعات یکی 

سازی  ی و ذخیرهده سازمان رینظ از خودبازیابی کارآمد اطالعات، حتی فرایندهای پیش 

ی بار ارزشاطالعات هرچند دارای  گرید انیب بهدهد.  قرار می ریتأثاطالعات را نیز تحت 

بود نخواهند  شده منسوخباالیی باشد، در صورت عدم بازیابی چیزی جز کاالی 
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ی مبتنی گذار میتصمو ارزش  سو ک(. رشد فزاینده اطالعات از ی1221فرهادپورومطلبی، )

ها در محیط رقابتی پیچیده از سویی دیگر،  بر اطالعات جهت استفاده مناسب از فرصت

و  ها و کتابخانههای حوزه علم اطالعات  دغدغه نیتر مهمبازیابی اطالعات را به یکی از 

 ی تبدیل کرده است.رسان اطالعمراکز 

های حوزه  شهدف اصلی تبدیل بازیابی اطالعات به یکی از نقاط کانونی پژوه

 باهدفاطالعات را باید در تالش برای مطالعه و درک فرایندهای بازیابی اطالعات 

توسط  دشدهیتولطراحی، ساخت و ارزیابی نظام بازیابی دانست تا بتواند بین اطالعات 

های  (. مفهوم اصلی نظام9119، 1عوامل انسانی و نیاز کاربران ارتباط برقرار کند )اینگورسن

؛ (9112، 9طالعات در ارائه مدارک مرتبط با نیازهای کاربران نهفته است )بورالندبازیابی ا

ها  پژوهش چراکه، شود یمهای بازیابی اطالعات محسوب  این نقطه چالش اصلی نظام و

ی بازیابی اطالعات فراتر رفته و به مسائل ها ساختار نظامزمان از تمرکز صرف بر  باگذشت

... سوق کاربر وراحی رابط کاربری، معیارهای داوری ربط مربوط به کاربر از قبیل ط

 .اند شده داده

گسترش روزافزون اطالعات، کاربرد پردازش زبان طبیعی برای  با ریاخی ها سالدر 

بیشتری یافته است که هدف اصلی آن در مطالعات  تیمعنادار اهمدستیابی به اطالعات 

افراد  یو امکان دسترساست  شده فیتعرمختلف تحت عنوان بازیابی مدرک یا بازیابی متن 

(. 1221، 2زو جون سیسازد )لوئ یمون حجیم را فراهم مت ایبه هر بخش از پاراگراف، کتاب 

در نظر  یعیر پردازش زبان طببزرگ د تیموفق کیعنوان  به توان یاطالعات را م یابیباز

ای از مدارک به زبان طبیعی را باهدف بازیابی  های بازیابی اطالعات مجموعه . نظامگرفت

های  نظام پایگاه برخالف .دهند یمجستجو را انجام  کاربر عملدقیق مدارک مرتبط با نیاز 

های بازیابی  تند، نظامهایی با ساختار باال و دارای معناشناسی صوری هس داده که نیازمند داده

های بازیابی خبره تالشی  دارند و برخالف نظام سروکاربا متون بدون ساختار زبان طبیعی 
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 سؤالرا که مرتبط با  از مدارکای  مجموعه صرفاًکنند و  ها نمی در جهت استنباط پاسخ

ام متن به رویه و چشمگیر تعداد منابع تم بی رشد دهند. کاربر است در پاسخ به او ارائه می

طلبد که به کاربران  زبان طبیعی که به شکل الکترونیکی در دسترس است، ابزارهایی را می

 (.9111وورهیز،رسانند )یاری  ازشانیموردنمدارک  افتنیدر

که نیازهای اطالعاتی کاربران را  نظر گرفتتوان ابزاری در  بازیابی اطالعات را می

برای رسیدن به این هدف بازیابی مدرک است  شده شناختهروش  نیبهتر 1سازد. برطرف می

تا مدارک  کنند یمای از مدارک را جستجو  که در آن موتورهای جستجو، مجموعه

کنید که  فرض (.9112، 9راسل رز و استیونسونکنند )کاربر را شناسایی  ازیموردن

قالب عبارت ی تحقیق کنید، در این صورت پرسشی را در ا مسئله در موردخواهید  می

شما  به تان، کنید و مدارکی مطابق درخواست ای مطرح می ی رایانهها در نظامجستجو 

 شتریب راًیگرچه اخ اند؛ نامیده« های بازیابی اطالعات نظام»ها را  ، این نظامشود یمبرگردانده 

دارای روش  نیا (،9111وورهیز،نامند ) یم های بازیابی متن یا نظام مدارک یابیها را باز آن

هایی است که کاربران را ملزم به انجام کارهای اضافی برای شناسایی اطالعات  محدودیت

، به این مفهوم که کاربران مجبورند تمام مدارک را بخوانند تا اطالعات کند یمخود 

مشخصی هستند، برای مثال  کامالًاغلب به دنبال اطالعات  کاربران خود را بیابند. موردنظر

ممکن است « بوده؟ چندسالهموزارت در هنگام مرگ »عبارت کاربر با  سؤالدر پاسخ به 

و حاوی  کنند یمنامه موزارت را توصیف  مدرک یا مدارکی بازیابی شوند که زندگی

تواند  باشند که نیاز به بررسی داشته باشند. این کار می مرتبط ریغمقادیر زیادی اطالعات 

رک که حاوی اطالعات ساختاریافته است انجام هایی از مد ی با شناسایی بخشسادگ به

یی از مدرک که حاوی اطالعات بدون ساختاراست، با ها بخش ریتفسشود، اما در مورد 

 چالش مواجه خواهیم شد.

ی دو رویکرد اصلی در بازیابی اطالعات وجود دارد: رویکرد آماری و طورکل به

نحوی جهت درک نسبی از زبان رویکرد معنایی؛ هدف رویکرد معنایی تحلیل معنایی و 
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طبیعی است و رویکرد آماری مدارکی را که بر اساس برخی قواعد آماری شباهت بیشتری 

های آماری و معنایی  همچنین روش امروزه .دهد یمبا پرسش دارند را در رتبه باالتری قرار 

 .روند به کار می باهمدر ترکیب 

یافته،  مانند مدل بولی، بولی گسترشرویکردهای استاندارد آماری در بازیابی متن 

ای  ی احتماالتی برای توصیف محتوای مدارک به عبارات نمایهها و مدلبرداری -فضا

یابی  که این مرحله شامل ریشه شوند یمپردازش  پیش ها ها واژه متکی هستند. در این روش

 1«زدارندهبا»ی ها واژه ها آنکلمات، حذف کلمات زائد مانند حروف اضافه است که به 

 نیا .اند شده هیتهای از فهرست کلمات موجود در مدرک  نمایه عبارات .شود یمگفته 

 یها واژهی مانند حذف فنون شود. شناخته می« 9ای از کلمات کوله»رویکرد گاهی با عنوان 

برای استفاده بهینه از عبارات  معموالًی به عبارات وزن ده ایو یا غیرمجاز « بازدارنده»

استفاده از مدل  هرحال به (.2،1221رابرتسون و اسپارک جونزروند ) یمای به کار  نمایه

در نیست، این مدل  دئالیازبان طبیعی  و متونبرای پردازش مدارک « ای از کلمات کوله»

 د:تواند تحت پوشش قرار ده مدارک به زبان طبیعی چندین مورد را نمی پردازش

ای در مورد  ، بنابراین اگر اطالعات اضافیدارند یمعنها بیش از یک  برخی واژه .1

اطمینان حاصل کنیم که مدرک بازیابی شده مرتبط با آن  میتوان ینمنداشته باشیم،  ها آن

هم نام یک حیوان است و هم به معنای نوعی « شیر»برای مثال کلمه ) واژه است یا خیر.

 و نیز به معنای شیر آب است(. لبنیات یا ماده خوراکی

های مختلف بیان کرد.  های متفاوت به شیوه توان را با جمله مفاهیم یکسان را می .9

های مختلف با استفاده از  سازد که عبارات مشابه به شیوه زبان طبیعی این امکان را فراهم می

قهوه » دیریبگ در نظری مثال این جمله را برا ایجاد شوند. ها و استعارهها، بازنویسی  مترادف

هرزمان که احساس کنم نیاز به کافئین دارم به شرکتی »و با جمله « استارباکس بهترین است

این دو جمله هیچ کلمه یا  «کنم یمکه دارای شعبات مختلف در سیاتل است مراجعه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Stop words 

2. Bag of Words 

3. Rabertson, S. and Spark, Jones, K. 
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 کنند. یک مفهوم را بیان می باًیتقرعبارت مشابهی ندارند ولی 

در آن تعیین  کاررفته بهاصطالحات  لهیوس بهی راحت بهموضوع یک مدرک  .2

 شود. نمی

 ها آنتحلیل هوشمندانه مدارک و دریافت معنای  باهدففنون پردازش زبان طبیعی 

 و همین امر موجب شده که برای حل معضالت بازیابی اطالعات این فنون، شود یمانجام 

 فنون به شرح زیر است: نیا واقع شوند. مؤثرو  دیمف

ی کلیدی مانند ها تیو موجودفرایند مفاهیم  نیدر ا :ها تشخیص موجودیت شناسایی و

تشخیص درست این  تیمز .شود یمدر متن شناسایی  ها و سازمانها  نام افراد، مکان

 تاًینهاآورند و  مدرک را فراهم می تر قیدقسازی  این است که امکان نمایه ها تیموجود

ی دست یابند و نیز با شناسایی تر مرتبطک به مدر جستجو کنندگانشوند که  موجب می

حال حاضر از  در مرتبط ایجاد کرد. مدارک ریساپیوندهایی به  توان یمها  این موجودیت

به مدارک حاوی  ها آناین روش برای برجسته کردن نام برخی افراد و پیوند نام 

هایی از تمام یا برخی از فنون  ی چنین نظامریکارگ به. برای شود یمشان استفاده  نامه زندگی

 :کنند یمزیر استفاده 

 ،1مدل مارکوف .1

 ،9ی برداری پشتیبانها نیماش .9

 .اند جادشدهیادستی  صورت بهقوانینی که  .2

ی از این فنون تشخیص برخ دو روش اول مبتنی بر رویکرد یادگیری ماشینی هستند.

دارند تمرکز  از متنی و برخی دیگر بر شواهد خارج متن درونهای  موجودیت، به ویژگی

 (.9112راسل رز و استیونسون، )

در یک  سیهم نوابهام از واژه، یافتن درست کلمات  رفع :3ها زدایی از مفهوم واژه ابهام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Markov model 

2. Support Vector Machine 

3. Word sense disambiguation 
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در معنای اسمی به انسان ذکور بالغ یا در معنای فعلی بن « مرد» مثال عنوان بهمتن است، 

بنابراین یکی از وظایف رفع ابهام ؛ شود یماطالق « مردن»مصدر ماضی سوم شخص از 

ها  انتخاب یکی از این دو حالت برای کاربرد در جمله ما است. این واقعیت که واژه

عالوه بر  مسئله. این شود یمنامیده « چندمعنایی»و مفهوم باشند  چندمعناتوانند دارای  می

یک معضل برای  عنوان بهو  کند چالش مواجه میبازیابی اطالعات را با  مسئلهاینکه این 

پردازش زبان طبیعی نیز مطرح است. پردازش زبان طبیعی فنونی را برای شناسایی خودکار 

 گرفته است. در نظرها  زدایی از معانی واژه های موجود در متن با عنوان ابهام معانی واژه

ها در چه جایگاه  اینکه واژه گرید عبارت بههاست،  ی از علل ابهام مربوط به نحو واژهکی

است. پردازش زبان  رگذاریتأثبر معنای آن  رندیقرار گنحوی )اسم، صفت، فعل و...( 

ها در متن استفاده  ی واژهگذار از برچسبها  طبیعی برای شناسایی نقش دستوری واژه

شکل را به  ها آنها نقش دستوری  به هریک از واژه افتهی اختصاصهای  ، برچسبکند یم

ها  ی واژهگذار از برچسب( 1221) 1. کروتزکند یماسم، فعل، صفت، قید و ... مشخص 

 است. مؤثرکرد و نشان داد این کار تا چه اندازه بر بهبود بازیابی  بهتر استفادهبرای بازیابی 

 سرعت بهآمد،  به وجود 1221که در سال  9خوان بزرگ مانند وردنت واژگانی ماشین منابع

ها  این است که هم فهرستی از معانی واژه ها آن. مزیت کار رفتها به  زدایی واژه جهت ابهام

سازند  یمو هم اطالعاتی که برای تشخیص معنای درست هر واژه الزم است را فراهم 

زدایی  ابهام ها واژه% 11-51( تخمین زد که با این شیوه 1212) 2(. لسک1212لسک،)

در بازیابی اطالعات فراگیر است که « کلمات ةکول»شابه مدل رویکرد م نیا .شوند یم

راسل رز و استیونسون، سازد ) یمدر آن نمایان  کاررفته بهمعنای یک مدرک را با واژگان 

بازیابی اطالعات به زبان طبیعی،  ازجمله(. رفع ابهام از واژگان در بسیاری موارد 9112

دارد بندی متون کاربرد  ت و نیز در طبقهسازی مدارک در حوزه بازیابی اطالعا نمایه

 (.9111جرارد، لوئیز وجرمن، )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Krovetz, R. 

2. WordNet 

3. Lesk, Michael 
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که هدف آن شناسایی روابط  کاوی آشنایی دارند با اصطالح داده افراد شتریب :1کاوی متن

ای  شاخه عنوان بهکاوی  داده ای است. جدید و جالب میان مفاهیم در یک پایگاه داده رابطه

در بسیاری  اما از هوش مصنوعی در پی کشف اطالعات و دانش از متون ساختاریافته است،

ای ساختاریافته، به شکل متون زبان طبیعی و  ی جداول پایگاه دادهجا بهها  داده ها طیمح

منابعی از  نیاز چنهستند، کشف دانش و اطالعات مفید  افتهیساختار مهین ایساختار بدون 

کاوی  . همچنین متنشود یمکاوی نامیده  شخیص و نمایش الگوهای معنادار، متنطریق ت

 .شود یم شناخته زینهای بزرگ  ابزار تحلیل هوشمند متن از مجموعه داده عنوان به

ی و مدیریت حجم باالی اسناد و مدارک ده سازمانی بسیاری جهت کارها راهامروزه 

یشرفت و تحقیق است. جستجوی مدرک مشابه ها در حال پ و کشف اطالعات مفید از داده

های هوش مصنوعی در این مراحل  و روش شده نظر گرفتهکاوی در  بخشی از متن عنوان به

 در حوزهکاوی یکی از عملیات اساسی  متن رو نیازا، شده واقع مورداستفادهگسترده  طور به

، 9)ساراچوغلو، توتونکو واله وردی شود یمی مدارک محسوب ده سازمانمدیریت و 

های  و روش بهتر الگوهاکاوی در ترسیم  مکمل داده عنوان به یعیپردازش زبان طب (.9112

کاوی شامل گردآوری مدارک یا  متن ندیفرا کند. کاوی نقش مهمی ایفا می متن

ی و بند خوشه لهیوس بهالگو  لیوتحل هیتجزی متن، پردازش متون، الگوسازی، ساز آماده

 لهیوس بهپردازش متن  شیپ به ازینکاوی  های متن استخراج دانش است. در اکثر زمینه

 های متنی به بردارهای عددی است. ابزارهای پردازش زبان طبیعی و تبدیل داده

رسانی در قالب متنی نگهداری  ها و مراکز اطالع بیشتر منابع در کتابخانه که ییازآنجا

القوه باالیی در ارائه خدمات کارآمدتر به کاربران این مراکز را کاوی ارزش ب شوند، متن می

های  پردازش دستی متون و مدارک کاری طاقت فرساست، روش که ییازآنجاو  دارد

در ی کاو متنی از کاربردهاهای سنتی شده است. یکی  خودکار پردازش جایگزین شیوه

های  ی اطالعات است، ازآنجایی هدف نظامده و سازماناطالعات در حوزه مدیریت  علم

کاوی مانند  ی به محتوای اسناد و مدارک و متون است، فنون متننظم دهدهی دانش  سازمان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Text mining 

2. Saracoglu, Ridvan, Tutuncu, Kemal and Allahverdi, Novruz 
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بندی،  سازی خودکار، طبقه استخراج خودکار اطالعات، رهگیری عنوان، خالصه

بندی  هبندی، پیوند مفهومی و مصورسازی اطالعات در رسیدن به اهدافی همچون طبق خوشه

و ...، مشابهت یابی بین مستندات مختلف، جستجو بین انبوه  ها کتابموضوعی مقاالت، 

در  و پرکاربردهای مهم  به یکی از حوزه سرعت بهکاوی  متن .رساند یممنابع یاری 

کاوی ارتباط مستقیمی با  ی تحت پوشش پردازش زبان طبیعی تبدیل شد. متنها حوزه

 های فرعی و مرتبط با علم اطالعات دارد. حوزه عنوان بهنش استخراج اطالعات و کشف دا

بشر از نمادهای تصویری جهت انتقال  استفاده :(مصورسازی اطالعات) یبصرکاوی  متن

، تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد. تصویرنگاری به ماندگاری اندیشه ها شهیاندمفاهیم و 

دریافت  بر زینن عصر حاضر بشری در قالب تصاویر کمک شایانی کرده است. انسا

 دیتأک شیازپ شیباطالعات  و درکی دسترسی برا یبصراطالعات با استفاده از حس 

 .دینما یم

تصویری یا نقشه  مراتب در سلسلهدر فرایند مصورسازی اطالعات منابع عظیم متنی  

. شود یمگیرند و عالوه بر قابلیت جستجوی ساده، قابلیت مرور نیز فراهم  قرار می

ای از مدارک و  محدود کردن طیف گسترده کاربر بهمصورسازی زمانی مفید است که 

گاهی  گرید عبارت ؛ به(1221پرئی و حمیدی، دارد )اسناد و کشف موضوعات مرتبط نیاز 

. ظهور شوند یمی ساز یبصرکاوی پس از ارزیابی برای ارائه به مدیران  نتایج خروجی متن

، 9، کوگار1های مبتنی بر آن مانند ترسیم مقیاس جزء فنون جدید مصورسازی و نظام

حوزه  بر مشکالتو نظایر آن نویدبخش چیرگی  5، اینفوکریستال4، وب وایب2گوئیدو

ی فضاهای سو بهها با هدایت محتوا و ربط آن  بازیابی اطالعات است. در این شیوه

شود  خود می ازیموردنبع ی از مدارک و بازیابی مناا مجموعه مرور بهچندبعدی، کاربر قادر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Component scale drawing 
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3. GUIDO 

4. WebVibe 

5. InfoCrystal 
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هایی است که روابط بین  یکی از روش ستالینفوکریا (.9111، 1)مورس، لویس و اولسن

ترین شکل ممکن  های بازیابی اطالعات را به ساده عنصرهای مختلف مورد جستجو در نظام

 (.1221فرهادپور و مطلبی، کشد ) به تصویر می

های گرافیکی به  زبان زبان طبیعی به ترجمه و پردازشارتباط فعلی میان زبان بصری 

است، اما ما براین باوریم  محدودشدههای پردازش متن  زبان طبیعی یا ارائه تصویری زبان

های پردازش زبان طبیعی وجود  سازی تصویری نظام که توان بالقوه زیادی در اجرا و پیاده

های پردازش زبان طبیعی  مدارد. یک دلیل برای این مدعا ویژگی مدوالر بودن الگوریت

های  است، به این معنا که زبان بصری جریان داده یک روش طبیعی برای ارائه برنامه

پردازش زبان طبیعی است. همچنین نیاز مبرمی به ابزارهای تولیدی وجود دارد که امکان 

بان مورد تحلیل فنون پردازش ز ازآنکه پسرا به همراه مدارک متنی را  ها دادهمصورسازی 

ها و کمک به  یی مصورسازی دادهاز ابزارها، فراهم آورد. هدف چنین قرار گرفتطبیعی 

فراهم ساختن امکانات  لهیوس بههای پردازش زبان طبیعی  دهندگان نظام محققان و توسعه

های بزرگ متنی و  مجموعه تیریمد های پردازش زبان طبیعی، جهت استفاده مجدد برنامه

 (.1221راجرز و همکاران،است )زش مصورسازی نتایج پردا

 3کاوی واژه  و عقیده 2تحلیل احساس

های انسانی بسیار مهم و ازتاثیرگذارترین رفتارهای ما محسوب  در تمام فعالیت باًیتقرعقاید 

دهیم تا  انجام می ها آنهایی که با توجه به  های ما از واقعیت و انتخاب شوند. برداشت می

مان وابسته است،  ی به نحوه مشاهده و ارزیابی دیگران از جهان پیرامونتوجه قابلحد 

مشروط به این است که دیگران چگونه  تیاز واقعاعتقادات و برداشت ما  گرید عبارت به

نظرات دیگران  غالباًگیری،  ، بنابراین هنگام نیاز به تصمیمکنند یمو ارزیابی  نندیب یمدنیا را 

ها  ( و کتابخانه9119، 4است )لئونیز صادق  ها سازماندر مورد  مسئلهشویم، این  را جویا می
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باشند. با افزایش حجم  رسانی از این امر مستثنی نمی ها و مراکز اطالع سازمان عنوان بهنیز 

های دیجیتال و مراکز  سایت کتابخانه توسط کاربران در وب دشدهیتولاطالعات متنی 

تشخیص  باهدفات در متون و تعیین قطبیت متون احساس لیوتحل هیتجزرسانی،  اطالع

کاوی و  خودکار نظر نویسنده متن، به یکی از موضوعات جذاب برای محققان حوزه داده

یکی از عنوان  بهی امروزه نظر کاوی یا کاو دهیعق است. شده لیتبدپردازش زبان طبیعی 

یا تحلیل نظرات،  ینظر کاو حوزه کاربردهای پراهمیت پردازش زبان طبیعی مطرح است.

سعی در تشخیص خودکار مثبت یا منفی بودن نظرات و یا تشخیص احساس این نظرات را 

یک خدمتی که به کاربران  در موردرا  واردشدهای از نظرات  دارد تا بتواند خالصه

گیری درست  زمینه را جهت تصمیم گونه نیبدرا در اختیار قرار دهد تا  شده ارائه

 (.1224شاکری و اسمعیلی تفت، سازد )مات فراهم دهندگان خد ارائه

تحلیل احساس واژه حوزه مطالعاتی است که احساسات و عواطف واژگان کاربران را 

های تحقیقاتی پردازش زبان طبیعی در  ترین زمینه کند و یکی از گسترده ارزیابی می

تر نظرات کاربران  ( به جهت آنکه پیش9111در گذشته )تا قبل از شال  ی اخیراست.ها سال

شد، موضوع تحلیل احساس واژگان نیز کمتر  های دیجیتالی ارائه می کمتر به شکل فرم

 مورداستفادهاحساس واژگان  لیوتحل هیتجز ریاخی ها سالبوده است، اما در  موردتوجه

محققان در حوزه  موردعالقهبرانگیز و  الشها، به یکی از موضوعات چ کاربران کتابخانه

های  (. رشد سریع تحلیل احساسات با رسانه2است )تصویر  شده لیتبدپردازش زبان طبیعی 

 قرارگرفتههای اجتماعی  ی حوزه رسانهها مرکز پژوهشاست و در  شده زمان هماجتماعی 

س واژه کاربران، با احسا لیدر تحلتحلیل توسط انسان( ) یسنتهای  ی روشریکارگ بهاست. 

های تحلیل  ی نظامخودکارساز ریاخی ها سالمشکالت فراوانی روبه رواست، بنابراین در 

 :ردیگ یمدر سه سطح انجام  عمدتاًاست. تحلیل احساسات  قرارگرفته موردتوجهاحساس 

بندی مدارک و اسناد بر اساس دارا بودن احساس  سطح مدرک: وظیفه این سطح طبقه

شود و احساس  کل یک مدرک را در نظر گرفته می گرید عبارت ؛ بهباشد ی میمثبت یا منف

شود. برای مثال با بررسی نظرات در رابطه با یک  مثبت، منفی یا خنثی به آن نسبت داده می
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سطح احساس واژگان  درمجموعکند که  کننده تعیین می محصول یا خدمت، نظام تحلیل

شود.  بندی احساسات سطح مدرک شناخته می مثبت یا منفی است که با عنوان طبقه

شوند، لذا  در این سطح احساسات در مورد یک موجودیت واحد بررسی می که ییازآنجا

 نیستند. اجرا قابلدر مورد مدارکی که ماهیت چندگانه دارند 

مثبت، منفی یا خنثی  ازنظرسطح جمله: وظیفه این سطح بررسی احساس جمالت 

 بندی ذهنی دارد. بودن است و رابطه نزدیکی با طبقه

: دو سطح قبلی )مدرک و جمله( احساسات واژگان را مؤلفهموجودیت و  سطح

ها نامیده  سطح ویژگی قبالًدهند، اما سطح جنبه و موجودیت که  پوشش نمی طور کامل به

های خاصی از یک موجودیت  طح ویژگیس نیدر ادهد.  تری ارائه می ، تحلیل کاملشد یم

در این سطح برچسب احساسی هر موجودیت  گرید عبارت ؛ بهردیگ یمقرار  موردتوجه

 (.9119،شود )لئو تعیین می

های یادگیری ماشینی، مبتنی بر فرهنگ واژگان و شیوه  تحلیل احساس به شیوه

های  روش لهیوس بهد توان تعیین قطبیت می گرید عبارت ؛ بهشود بندی می ترکیبی طبقه

های یادگیری  های مبتنی بر فرهنگ واژگان انجام گیرد. روش یادگیری ماشینی و یا روش

های مبتنی  گیرد و روش ماشینی به سه شکل نظارتی، نیمه نظارتی و بدون نظارت انجام می

 های مبتنی بر پیکره انجام ی و روشا نامه واژههای  ها، به دو شکل روش بر فرهنگ واژه

شوند  شناسی و هم بدون آن ایجاد می ها هم با استفاده از هستان نامه گیرند. واژه می

 (.1221)نوربهبهانی، 

های یادگیری ماشینی مانند ماشین  در شیوه مبتنی بر یادگیری ماشینی از الگوریتم 

 برشود. شیوه فرهنگ واژگان مبتنی  شناختی استفاده می های زبان بردار پشتیبان و ویژگی

است و شیوه ترکیبی، ترکیبی  ها آناحساسی به همراه رتبه احساسی  از عباراتی ا مجموعه

در ی و طورکل بهاز هردو روش است. شیوه یادگیری ماشینی در حوزه پردازش زبان طبیعی 

که شامل واژگان یا  کنند یمهایی استفاده  خاص از ویژگی طور بهتحلیل احساس  حوزه

ی زبانی ها دهیپدی آماری را نیز به این ها مدلترکیبی از واژگان پیکره متنی هستند و 
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های یادگیری ماشینی که به ایجاد مدلی برای  (. در شیوه9112، 1)بلیتزر دهند یمنگاشت 

های مناسب در تولید  ها به خروجی مطلوب مبادرت دارد، انتخاب ویژگی نگاشت ویژگی

 تنها نهی باالست که ها یژگیوهای این شیوه وجود  ل نقش مهمی دارد. یکی از چالشمد

نامطلوب  ریتأثشود، بلکه در صحت مدل نیز  که باعث مشکالت محاسباتی و زمانی می

کنند  ها استفاده می دارد. بدین منظورازشیوه کاهش بعد برای استخراج و فشردگی ویژگی

زبان طبیعی به شناخت احساس عبارات و جمالت  پردازش .(1222برادران و گلپررابوکی، )

ی تحلیل از کاربردهااست. یکی  شده واقعها بسیار مفید  در تحلیل بهتر نظرسنجی جهیدرنتو 

ی و خرید کتاب برای فراهم آورعلم اطالعات، در بخش  در حوزهاحساسات 

ان داده است که میزان های دانشگاهی، شواهد نش . برای مثال در کتابخانههاست کتابخانه

های دانشگاهی نسبت به هزینه صورت گرفته برای  های کتابخانه مراجعه و استفاده از کتاب

ی التین بسیار پایین است، بنابراین به علت پایین بودن میزان مراجعه ها کتاب ژهیو بهخرید، 

نماید.  ی میها ضرور سازی در کتابخانه ی و مجموعهفراهم آوردانشجویان، اصالح فرایند 

را استخراج کند و  ها آننظر و عقاید واقعی  تواند یمبراین اساس تحلیل احساس کاربران 

(. همچنین 1221ها را بهبود بخشد )عباسی و همکاران،  سازی در کتابخانه روند مجموعه

است های بدون ساختار متنی تحلیل احساسات  های استخراج اطالعات از داده یکی از راه

 (.9115، 9فنگژان و )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Blitzer, John. 

2. Fang, X. Zhan, J. 



 9029زمستان |  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یها دانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 092

ی مشترک حوزه پردازش زبان ها دواژهیکلروزترین  تحلیل واژگانی پرکاربردترین و به .3 شکل

 ی اخیر در پایگاه اسکوپوسها سالاطالعات در مقاالت  و علمطبیعی 

 1استخراج خودکار اطالعات

رغم تشابه دو عبارت بازیابی اطالعات و استخراج اطالعات، این دو عبارت  علی

کاربر  ازیموردن احتماالًای از مدارک که  . یک نظام بازیابی اطالعات مجموعهاند متفاوت

 لیوتحل هیتجز، اما یک نظام استخراج اطالعات، متون را گرداند یبازمبوده است را به او 

طالبیان ) گرداند یبازمبه او  کاربراست ازینهایی را که مورد  بخش و تنهاکرده 

 (.1221کوچکسرایی، 

افزار استخراج  نقطه شروع استخراج اطالعات، تحلیل متون بدون ساختار است. نرم

کاردان، کند ) اطالعات عبارات کلیدی را استخراج و ارتباطات متون را تعیین هویت می

های پردازش زبان طبیعی است که  (. استخراج اطالعات یکی از فناوری1221نژاد، کیهانی

مشخص از مدارک است. زمانی که اطالعات مرتبط  کامالًهدف آن استخراج اطالعات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Automatic information extraction 
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کاربرد . شوند یمالگو ذخیره  عنوان بهساختاریافته  کامالًشناسایی شد، در یک قالب 

، مانند نام یدی، برچسب زدن و استخراج عناصر کلییشناسا استخراج اطالعات بر اساس

(. 9112ت )لیدی،از متونی با مقیاس بزرگ اس و کشورها ها مکان، مؤسسات افراد،

 مورداستفادهاستخراج اطالعات ممکن است همراه با سایر کاربردهای پردازش زبان طبیعی 

ممکن است بر اساس وظایف پیچیده  شده استخراجهای  ، به این دلیل که دادهردیقرار گ

زمانی که با حجم باالیی از  ژهیو بهروش  نیا (.9111، 1بلیکباشد )پردازش زبان طبیعی 

 متون سروکار داریم، مفید است.

 های دیجیتال پردازش زبان طبیعی در کتابخانه

از های مختلف مفهوم متفاوتی دارد برای مثال  های دیجیتال از دیدگاه حوزه کتابخانه

ا و ه داده گاهیشبکه، پا یها یآور گسترش فن تالیجید یها ، کتابخانهوتریعلوم کامپ دگاهید

نه  هستندموسسه  تالیجید یها ازنظر علم اطالعات، کتابخانه اما ،جستجو هستند یموتورها

هستند که  یسنت یها کتابخانه یمنطقهای دیجیتال توسعه  کتابخانه گرید عبارت ؛ بهماشین

 گریدگروهی  دگاهیاز د ای ی و اشاعه اطالعات است.ده سازماندسترسی، ها  آن تیمأمور

ها و  دهندگان محتوا، ناشران، موزه ارائه دیجیتال به منزله مرکزی جهت استفاده کتابخانه

 ییمجراو یا  ها؛ دولت یبرا یساز کیدموکراتی است؛ ابزاری جهت فروشندگان تجار

پردازش زبان طبیعی، کتابخانه  نظر ازنقطه ؛ امااست انیمرب یبرا دیخدمات جدی ارائه برا

ضمن  توان یکه در آن م است یکاربردی ها حوزه منظور هبدیجیتال ارائه فرصتی جدید 

 .دری انجام داشتیها را کامل کرد و ابداعات ب موجود، آنی ها یفناوری ریکارگ به

ی جهت بازنمایی و بازیابی اطالعات دارند، فرد منحصربههای  های دیجیتال چالش کتابخانه

های پردازش زبان طبیعی  ی برای کاربرد روشدئالیااین امر موجب شده که به محیط 

ی از کارکردهای از بازیابی و کشف دانش تبدیل شوند. در ادامه به برخی بانیمنظور پشت به

 ایم. های دیجیتال پرداخته پردازش زبان طبیعی در کتابخانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Black, Catherine. 
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 مدیریت مدارک و اسناد با استفاده از پردازش زبان طبیعی

 دیمرتبط و بالقوه مف تالیجیکتابخانه د طیمحر دزبان طبیعی  زشپردا یهمه کاربردها باًیتقر

جستجو  یاز موتورها ریناپذ ییجدا یاطالعات جزئ یابیباز یها طور خاص، روش هستند. به

 یها یآور همراه با همه فن یتالیجیدر هر کتابخانه د باًیتقر بیترت نیهستند و به هم

 .وجود دارند زین زدایی از مفهوم و معنای کلمات و... ابهام مانند کننده یبانیپشت

ی ها بر روش ها آن ریتأث یو چگونگ تالیجید یها کتابخانه یمشخصات اساس نجایدر ا

 ی رویکردهای پردازش زبان طبیعی ذکرشده است:ریکارگ به

 یکارها راه انواع بر جمله اگر با یمتون: پردازش مبتن ی ازبزرگ یها مجموعه 

یی واژگانی همانند پردازش معنا .برخوردار است یهمراه نشود از کاربرد محدود گرید

ی خصوصاً برا زیگفتمان ن لیوتحل هیتجز ؛برخوردار است ییباال تیاز اهممتنی  پردازش

 .است دیمف سازی خالصه

 منابع در  ای: منابع دیجیتالی متشکل از متن، صدا، تصویر و منابع چندرسانه

 هستند. بر متنو مبتنی  ها همگن مرتبط با آن یها وجود دارند، اما فراداده یمختلف یها قالب

  محدود فقط تالیجید یها در کتابخانهی موجود متن مدارک: منابعانواع مختلف 

پردازش زبان  موردتوجهی اخیر بیشتر درساها که یعلم مقاالت و رسانی های اطالع به شبکه

دیجیتال باید متناسب با  در کتابخانه کاررفته بهی اورفن شود. طبیعی بوده است، نمی

های ساختاری متفاوت سازگاری و  ویژگی و باهای مختلف، انواع مختلف مدارک  زمینه

 تطابق داشته باشد.

 یبرامختلف  یها زبان یها برا یآور چندزبانه: منابع و فن یها وجود مجموعه 

 .موارد الزم است نیبه ا یدسترس

 مواد و  معموالًهای دیجیتال  پیوندهای اساسی میان مدارک: مجموعه کتابخانه

اند  یا به طرق خاص دیگر به هم پیوند خورده اند مرتبطمنابعی که به لحاظ موضوعی باهم 

بندی  درآمده و امکان طبقه شده رفتهیپذیک امر  عنوان بهکار  نیا دهند یمخود جای  را در

تحقیقاتی منتشرشده این پیوندها، با ایجاد ارتباط میان  در مقاالت .کند یممنابع را فراهم 
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ی و سنج کتابمطالعات  امکان زینو  ای از مدارک انواع مدارک امکان مطالعه مجموعه

 .آورد یمفراهم  را یاستنادهای  های آماری یا مطالعه تحلیل تحلیل

 و  استانداردشدههای  بر فراداده برای توصیف منابع: گرایش به پذیرش طرح اتکا

 شده ارائهو  شده فیتعرهای  ها با انواع مختلف فراداده رمزگذاری به این دلیل که فراداده

، بر انجامدیببندی  ها زمانی که به عملیات طبقه فراداده خلق توسط کاربر، همراه شوند.

 شود. ز میپردازش زبان طبیعی متمرک

  نسبتاً خاص، عادات و  یازهایکاربران با ن  جامعهبرای  تیمأموریک وظیفه و یا

 را یتالیجیکتابخانه د کی یازهاینجمله  نیا وب(: ناهمگون طیمحبرخالف رفتار جستجو )

های شخصی موسیقی یا  بازتولید مجموعه مسئلهاین که  دیتوجه داشته باش .کند یم فیتعر

 تیمأموراین  ؛ اماکند فرد است را مستثنی نمی کی آنتصاویر دیجیتالی که جامعه هدف 

 عنوان بهتفاوت مهم بین وب  کی تواند بر پردازش با محدود کردن آن تمرکز کند. می

ای  رای جامعهمخاطب آن است: کتابخانه دیجیتال ب« جامعه»یک کل و کتابخانه دیجیتال، 

و  (مدارک گنجاندن یبرا جداکننده یارهایمع قی)از طر که محتوای مجموعه شده یطراح

 فیدر تعراخیر یعنی ارائه خدمات  مفهوم .دهند یماست را تشخیص  شده ارائهخدماتی که 

 تواند ینم تالیجیکتابخانه د کی .مهم است اریبس در جامعه علم اطالعات، تالیجیکتابخانه د

ی ریکارگ به ،اتیخصوص نیا گردآورنده مدارک با حداقل کارایی و عملکرد باشد. صرفاً

های دیجیتال است را ضروری  و مفید برای کتابخانه ازیموردنپردازش زبان طبیعی را که 

 سازد. می

 و مدارکاسناد  تیریدر مد زبان طبیعی پردازش یبر ابزارها یمرور

چهار ش زبان طبیعی را در مدیریت مدارک در این بخش طیفی از کاربردهای پرداز

 :کند یمترسیم  جنبه

 و ذخیره(، ارائه شامل ایجاد،منابع )ی فراهم آور 

 ،پردازش محتوا 

 ،دسترسی کاربران به مدارک 
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  ی دانش.ده سازمانابزارهای 

ی و گردآورجنبه با دریافت  نیا و ذخیره(: ارائه شامل ایجاد،منابع )ی فراهم آور

مجموعه  دارد. سروکارمربوط به ارائه مدارکی که به زبان حساس هستند،  سؤاالتمنابع و 

. ابدی یم شیافزا دالورودیمنابع جدو  طور مداوم توسط مواد . بهستین ییکتابخانه هرگز نها

از  یبر اساس تعداد وکتابخانه  یها یمش ، بر اساس خطشود یاضافه م یا چه ماده نکهیا

ممکن است شامل  ارهای، معی را کنار بگذاریماقتصاد اگر مسائلشود.  یم نییتع ارهایمع

 ، نوع، مخاطب، نویسنده.باشد: موضوع ریموارد ز

های دیگر به  از فرمت لیو تبدسازی  های دانلود کردن، ایجاد، رقومی مدارک با شیوه

ی موارد گردآوری و افزودن منابع جدید به در برخ شوند. کتابخانه دیجیتال افزوده می

 نیا خودکار انجام شود. طور بهبا استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی  تواند یمکتابخانه 

 که یتیوضع :شامل موضوع باشد ما انتخاب اریصادق است که مع یهنگام ژهیو امر به

محتوای  ؛کند یم انیمدارک ب یژگیعنوان و را به تالیجیانتخاب کتابخانه د یارهایمع

خودکار  یبند طبقه تمیکرد و توسط الگور سهیبا مشخصات مقا توان یرا م دیجدمدارک 

 شود یانجام م« 1اطالعات شیو پاالتصفیه »نام به  زیکار کامالً مشابه ن کیپردازش کرد. 

و تعداد مدارک بازیابی شده را  ردیگ یم کار برقرار کیخودکار و  یابیباز ستمیس نیکه ب

ی از ابزارهای با استفاده متن ریغ مدارکالزم است  یبر آن، گاه عالوه .کند یممحدود 

پردازش زبان طبیعی مانند تشخیص نویسه نوری، تشخیص و شناسایی دست خط برای 

 ، استخراج متن از زبانینی، ترجمه ماشیاز مواد صوت یسی، رونویخیتار یهاآرشیو

 لیتبد یمتن مدارکبه  و... 2اف ید یپی ها قالبیا  9(آلاچ تی ام متن )گذاری فرا  هنشان

مستعد  کامالًو بنابراین  اند آمده دست بهها  توسط انواع تبدیل این دلیل که این منابع به ؛شوند

 تواند ی، دستور زبان و سبک اسناد ماییهج یبررس یبرا یمرحله اضاف کی خطا هستند،

 انجام شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Informationfilterng 

2. HTML(Hyper text markup language) 

3. PDF 
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 پردازش مناسب هایابزار نییتع

 عبارات یها کننده مثال استخراج عنوان ، بهشود یاستفاده م مدارکپردازش  یکه برا یابزار

و... که به نوع زبان  ها خالصه کنندههای نقش دستوری کلمات،  زن ، برچسبو اصطالحات

ی و یا آلمانی نیچزبان از  یمتفاوت یبه ابزارها فارسیمثال متون  عنوان بهحساس هستند: 

های دیجیتال امروزی منطقی است که بپذیریم  شناخت کتابخانه در .دارند اجیاحت

 ستمیس یعملکرد کل یساز نهیبه یبرا اند. ی دیجیتال، چندزبانه درنظرگرفته شدهها کتابخانه

آن، شناسایی و رمزگذاری خودکار زبان  در عملکردکه  کتابخانه، مطلوب است تیریمد

ها و مشخصات  ی اخیر بر اساس ویژگیها سالهایی که در  ه شود، مانند سیستمنیز گنجاند

 .اند افتهی گسترش 1گرام-آن

 مدرک فیو توصشرح 

قابلیت  کهی پیشینه نوع هی، تهتالیجیمدارک در کتابخانه د رهیو ذخ شینما ارائه یبرا

های کتابشناختی در  ها یا شناسه مربوط به مدخل نیا ی داشته باشند ضروری است.دسترس

 نهیشیپ نی. افراداده است )برای مثال فراداده توصیفی( ةنیشیپهای سنتی و یا یک  کتابخانه

 طور بهو یا  شود یم دیتول وشده  یرمزگذار یصورت دست به ای حیصورت صر معموالً به که

 ندیدر فراحالت هیچ معناشناسی  نیدر ا شود. یم دیخودکار با استخراج فراداده از منبع تول

، حال نیباا .شود یممطرح نیست و از فناوری پردازش زبان طبیعی بسیار اندک استفاده 

مشابه  زبان طبیعی پردازش یاست و به ابزارها یو عنوان منطق سندگانینام نو یسازمستند

ی نمونه ابزارهای برا .دارد ازین ی شدهگذار نام یها تیموجود یمستندساز یابزارها

خودکار  ییشناسا هستند و یا خیمهر تاربرای مدارکی که فاقد  خیمهر تارخودکار تشخیص 

های  فراداده موارد هستند. نیاز امدارک  خیتار یها قالب ای یو رمزگذار مدارکزبان 

ایم، اغلب برای بازیابی توسط کاربران کتابخانه  شرح داده در باالتوصیفی یا فیزیکی که 

پردازش  لهیوس به توانند یم زینهای افزوده دیگری  باشند. فراداده نمی دئالیاکافی نبوده و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. N-gram 
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 خودکار محتوا تولید شوند.

 پردازش محتوا

های  فراداده دیشامل تول که است مدارک تیریاز تالش مد یا پردازش محتوا بخش عمده

 بر آنعالوه  ،استمدارک توسط کاربران  یابیمنظور سهولت در باز ، بهشرفتهیپ توصیفی

های  است. فراداده متن کامل یشده توسط جستجو ارائه یابیباز یها تیقابلشامل 

 پردازش ی دانش کتابخانه دیجیتال گنجانده شوند.ده سازمانباید در سیستم  آمده دست به

و نمایش ی مفهومی مدارک متنی دارد محتوا ازبانی ی لیوتحل هیبر تجزمحتوا داللت 

، ها خالصهمانند اصطالحات نمایه شده، کند ) یمخروجی مناسب برای این مدارک تولید 

و سازی  ی، نمایهبند ردهبنابراین پردازش محتوا وظایف سنتی ؛ ی و...(بند ردهکدهای 

با مدارک و منابع  قرار دادنبندی بر  رده .دهد یمکردن مدارک را پوشش  خالصه

بندی استفاده  طرح رده کیاز  معموالًی مشابه در کنار یکدیگر داللت دارد و ها موضوع

در ادامه  نیهمچن بندی دهدهی جهانی و...(. بندی دیویی یا رده )مانند طرح رده کنند یم

که ممکن ) یساز داشت. نمایه دربر خواهدمراتبی از راهنماها را  دنیای دیجیتال ارائه سلسله

سازی شامل  نمایه نجای( در اف به اشکال گوناگون تفسیر شوداست توسط جوامع مختل

یی ها دواژهیکلیا ارائه اصطالحات و  از عباراتتوصیف مدارک توسط فهرست کوتاهی 

سازی شکل  خالصه در یک مدرک هستند. موردبحثاست که نمایانگرموضوعات اصلی 

 .باشد یمبه سبک روایی  معموالًکوتاه شده مدرک است که 

انجام  زبان طبیعی پردازش یاصل یپردازش محتوا توسط سه فناور فیاوظاین 

بندی خودکار آغاز  بندی و خوشه بندی، طبقه با رده گانه سهمورد این  نی. اولشود یم

های بازیابی و جستجو  سازی است که با روش وظیفه پردازش محتوا، نمایه نیدوم شود. می

نویسی خودکار  ت و موضوعات مربوط به حاشیهاشکال بازیابی اطالعا تمام .شود یماجرا 

 تالیجید یها خودکار( و استخراج فراداده به کتابخانه یساز هینما یمترادف برا ژهیو )به

افزودن  سازی شامل این موارد است: هایی از کاربرد نمایه نمونه مرتبط هستند. اریبس
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( 1الگوریتم جنگل تصادفی ماشین بردار پشتیبان،) نیماش یریادگیبه  پردازش زبان طبیعی

 مفهوم واژهبهبود استخراج عبارات کلیدی از مدارک علمی، تمایز قائل شدن برای  منظور به

ی ها یگانیبابهبود شناخت و دسترسی به  منظور بهدر مجموعه مدارک و اسناد تاریخی 

 یابیامکان باز یفرهنگ لغت ترجمه برای ریکارگ بهرقومی خاص، برای جستجو و بازیابی: 

های باستانی  این قابلیت که بتوان برای اسناد تاریخی به زبان مثالًی قدیمی )خیاسناد تار

ی ریکارگ بهو یا  فارسی پرسش را با زبان فارسی مدرن مطرح کرد و پاسخ را دریافت کرد(

گیری فراوانی وزنی عبارات و اصطالحات و فراوانی معکوس  های اندازه ترکیبی روش

ی ها تمیالگور بخشیدن منظور بهبود بهجامعه کاربران( ) یاجتماعهای  عبارات و شبکه

که است خودکار سازی خالصهکار پردازش محتوا،  نیسوم ی بازیابی اطالعات.بند رتبه

سازی انسانی دارد، به این شکل که با تمرکز بر محتوا،  و جایگزینی خالصه در بهبود یسع

 شوند. یذکرشده بر اساس عناصر موجود در متن استناد استخراج م مدرکجمالت از 

، خالصه یساز هیطور خاص: نما ، پردازش محتوا )بهتالیجیدر چارچوب کتابخانه د

 یاصل یها مدخلتا اطالعات را به  سازد یرا قادر م ستمی( سی مدارکبند رده کردن و

، قالب و ... 9یوآرال، جادیا خی، تارسندهی، نومدرکمانند عنوان  فرادادهاختی شامل کتابشن

بندی،  سازی شده، کدهای رده های نمایه . نتیجه پردازش محتوا افزودن کلیدواژهاضافه کند

بایست بازیابی را سهولت بخشند، یا  به معنای نقاط دسترسی افزوده است که می

 سازد. سازی که ربط مدرک با نیاز کاربر را تسهیل می خالصه

 ماشینی() 3خودکار یسازهینما

و از  ی اطالعات جهت بازیابی کارآمدتر اطالعاتده سازمانهای  سازی یکی از شیوه نمایه

ی رسان اطالعو مراکز  ها کتابخانههای فرعی علم اطالعات است و کاربرد وسیعی در  شاخه

 لیتسهمنظور  بهمحتوا و مکان فیزیکی مدارک،  کاربر بهسازی، راهنمایی  نمایه هدف دارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Random forest algorithm 

2. URL 

3. Automatic indexing 
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 سازی و بازیابی پیوندی دوسویه دارند. نمایه گرید عبارت ؛ بهبازیابی است

ای از دانش و بیان کردن محتوای  سازی فرایند تحلیل محتوای اطالعاتی پیشینه نمایه

دستی  صورت بهکه  ی استا هینماسازی از طریق اصطالحات  زبان نمایه مذکور بهاطالعاتی 

ای توسط انسان انجام شود،  به این مفهوم که اگر مراحل نمایه، شود یمیا ماشینی انجام 

شود.  سازی دستی و چنانچه توسط رایانه انجام پذیرد، خودکار یا ماشینی نامیده می نمایه

ای خود را از زبان طبیعی انتخاب  نمایه خودکار اصطالحاتسازی  های نمایه اکثر روش

مستقیم از عنوان،  طور بهی، ا چند واژهت واژها و عبارا ؛ به این صورت که تککنند یم

 (.9112موئنز، شوند ) یمچکیده و متن یک مدرک استخراج 
، در شیوه ردیگ یمبه دو شیوه کوئیک و کواک صورت  عمدتاًسازی ماشینی  هینما 1

های عنوان مدرک  یا درون بافتی است، تطبیق واژه 9سازی کوئیک اول که موسوم به نمایه

است،  شده دادهفهرست واژگان غیرمجاز که به رایانه  لهیوس بهغیرمجاز با حذف واژگان 

از یا برون بافتی که برای حل مسائل ناشی  2و در مقابل شیوه کواک ردیپذ یمانجام 

 آمد به وجود ها مدخلی خوانایی ساز و سادهکوتاه کردن عنوان  ضرورت

و تحقیقات  1251به دهه سازی خودکار بر مبنای بسامد تکرار واژه  تاریخچه نمایه

 زمان همسازی ماشینی  اندیشه نمایه درواقع. گردد یبازم( 1252) 5( و باکسن دال1215) 4لون

های برداری که  شکل گرفت. مدل 1211های برداری و احتماالتی در دهه  با پیدایش مدل

ک بازیابی اطالعات هستند، براین فرض استوارند که معنای ی از فنونای  زیرمجموعه

از ی احتماالتی نیز ها مدلآید و  می به دستمدرک از اصطالحات مستخرج شده از آن 

 جویند. احتماالت در بازیابی اطالعات بهره می هینظر

ی خودکار ساز هینماسازی انسانی یا دستی،  نمایه نهیو هزمشکالت مربوط به کیفیت 

سازی دستی عدم  ایهرا به یک هدف جذاب تبدیل کرده است. یکی دیگر از مشکالت نم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Moens, Marie Francine 

2. KWIC: Keyword in context 

3. KWOC:Keyword out of context 

4. Luhn, H. 

5. Baxendale, P.B. 
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سازی است که در  ساز یا دو گروه نمایه یکدستی نتیجه نهایی حاصل از کار دو نمایه

ی ها اصطالح% 11اند. به گفته کلوردن تنها  سازی زده موضوع یکسانی دست به نمایه

توسط دو فرد ممکن است یکسان باشد. همچنین اگر  نامه اصطالحدر تزاروس یا  کاررفته به

% 21تنها  شده حاصلسازی  باتجربه بسپاریم، در نمایه ساز هینمادو  را بهحدی مدرک وا

همین ترتیب اگر  به ممکن است مشترک باشد. ها آنتوسط  کاررفته بهای  اصطالحات نمایه

دو شخص واسط )شخصی که جستجوی در پایگاه داده را بجای کاربر انجام دهد مانند 

% نتیجه بازیابی ممکن است 41پایگاه انجام دهند تنها  کیاز کتابدار( پرسش یکسانی را 

ربط نتایج بازیابی  در مورددو دانشمند یا مهندس خواسته شود که  اگر ازهمسان باشد و نیز 

وجود داشته باشد.  ها آنمیان  نظر اتفاق% 11شده با پرسش قضاوت کنند، تنها ممکن است 

و  نامه اصطالحاری از این مشکالت با حذف بسی حل راهدر ادامه کلوردن پیشنهاد کرد که 

هایی  جایگزین کردن عنوان یا چکیده مقاله به شکل متن آزاد است؛ رویکردی که موفقیت

سازی،  دلیل مشکالت مذکور تنها راه پیش روی محققان در نمایه به به همراه داشت.

بورکو، در گفته  طبق شناسی محاسباتی و پردازش زبان طبیعی است. ی فنون زبانریکارگ به

 .شده است حاصل یادیز شرفتیطول دهه گذشته پ

بینی وجود داشت که این هدف  نوعی خوش 1211 لیو اوا 1251دهه  یدر ط

متن،  لیوتحل هیتجز یشده برا ارائه یها دهیاز ا یاریگرچه، بس ی محقق خواهد شد.سادگ به

پیچیدگی و غنای زبان طبیعی این امر ، اما است اثبات رسیده به ینیو ترجمه ماش یساز هینما

 نیچن اندنیمدارک و نما یمحتوا لیوتحل هیمستلزم تجزسازی  هینما را با مشکل مواجه کرد.

ترین  سازی شده متداول های نمایه کتاب های توصیفی است. برچسب لهیوس بهیی ها یژگیو

. (1221، 1و نیوول کوریسینسکی) دهند. های بازیابی اطالعات را نشان می نمونه از نظام

 طلبد: سازی خودکار مراحل زیر را می نمایه

 شود، این مرحله تحلیل واژگان نامیده می و کههای انفرادی از متن  شناسایی واژه .1

های غیرمجاز )به  های پرکاربرد و بسامد باال از طریق حذف واژه انتخاب واژه .9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Korycinsky, C. and Newell, Alan F. 
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 روش تطبیق با فهرست با واژگان غیرمجاز(،

 حذف پسوندها و پیشوندها(،ها ) آنمانده به شکل ریشه  های باقی تبدیل واژه .2

تعیین تابع  منظور بهدر متن  شده لیتحلهای  ای بسامد رخداد ریشه محاسبه رایانه .4

 گذاری هر ریشه، ارزش

ای، ارزش باالتری  های قراردادی آستانه هایی که نسبت به برخی ارزش ریشه .5

ی در برخالبته شوند  کلیدواژه تعیین می عنوان به، اند ظاهرشدهآن دارند، برای متنی که در 

باشد ی داشته گذار ارزشها ممکن است کلیدواژه ارزش متناسب با تابع  نظام

 (.1،9115ویکری)

تعیین واحدهای متنی و مشخص کردن حد و حدود واژه برای رایانه یا  هرحال به

است ی خودکار ساز هینمای در ا هینماماشین از مسائل اساسی در گزینش اصطالحات 

در ی مفهوم ریغهای  های مفهومی از واژه امکان تشخیص واژه عالوه به (.1212گیلوری،)

بسیاری دارد. آنچه که مسلم است، ماشین امکان  ریتأثای  انتخاب اصطالحات نمایه ندیفرا

ب شده به متن با یا منتس از متن شده استخراجهای  تشخیص را تنها از طریق تطبیق واژه

، بنابراین در اختیار داشتن چنین فهرستی و آورد یم به دستهای غیرمجاز  فهرست واژه

خودکاراست سازی  ای یکی از اقدامات سودمند در نمایه های رایانه ارائه آن به برنامه

 نه به(. منظور از فهرست واژگان غیرمجاز گروهی از کلمات )1222سنجی و داورپناه،)

یی بار معنایی تنها بهاست که به فراوانی در متن وجود دارند، اما  و...( مانند آن اببرای، 

که این فرایند در مرحله تحلیل  کنند یمها مفهوم پیدا  ندارند، بلکه در ارتباط با سایر واژه

شناسیم، در  واژگان غیرمجاز می عنوان بهها که  این دسته از واژه نیهمچن .افتد یممتن اتفاق 

 از متن ها آنی ندارند و جداسازی ریتأثمیزان ربط مدرک بازیابی شده نیز  کاربر وش پرس

و  مرتبط ریغهای نمایه و عدم بازیابی مدارک  بایگانی و حجمجویی در زمان  موجب صرفه

 (.9،9111جلوگیری از ریزش کاذب خواهد شد )زو و همکاران

ی است، ساز هینماافزارهایی جهت انجام  ی نرمریکارگ بهسازی ماشینی مستلزم  نمایه
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 نجایدر ااست که  شده ابداعسازی ماشینی و با کمک رایانه  افزارهای بسیاری جهت نمایه نرم

 :میکن یماشاره  ها از آنبه تعدادی 

ی کتاب، روزنامه و نشریات خودکار براهای  : جهت تهیه نمایه1افزارسیندکس نرم 

و مستندات  ها نامه اصطالح در ساختکه  آسان اریبسار با کاربردی افز ادواری است. این نرم

 .شود یمسازی خودکار تلقی  ، بنیانی برای نمایهشود یمواقع  مورداستفاده زینموضوعی 

افزارهای  سازی ماشینی است که بسیاری از نرم افزاری جهت نمایه : نرم9ماک رکس

برای حجم باالی متون بسیار مناسب  افزار نرم نیا .کنند یممشهور جهان از آن استفاده 

ها، فهرست مستندات، بررسی دقیق مراحل،  های مهم آن، ساخت مدخل ویژگی از است.

 .هاست آن و اصالح ها هینماجویی در زمان، استفاده از حروف ویژه، بررسی مجدد  صرفه

لد، های فصل و ج موضوعی، برچسب سر عنوان: تعداد سطوح در 2اسکای ایندکس

 است. افزار نرمی این ها یژگیواز  ها برچسبامکان تعریف پیشوند و پسوند برای تمامی 

و نیازی به ورود،  شده یطراحیی مانند ورد پردازها در واژهسازی  : برای نمایه4دکستر

های نمایه را  شناسه نیهمچن .باشد ینمساز  های افزوده توسط نمایه ویرایش یا توجه به شناسه

 ساز قرارمی دهد. نمایه اریدر اخت شیرایو قابلجدول ترتیبی و  صورت به

سازی تصاویر است و دارای محیطی ساده است و دارای  ابزار نمایه در اصل: 5ریترایور

ی مختلف ها بخشو  ها فصلی فرعی در قالب ها هینماانواع  های بسیاری مانند تولید قابلیت

های دسترسی سریع، مدیریت و  و ذخیره خودکار کاربرگه دیو تول کاربر ازینبه  با توجه

 تصاویر مشابه و... است. حذف ی تصاویر،ده سازمان

سازی را به شکل ساده و سطحی  که نمایه 1و فرانت پیج 1افزار هوم سایت همچنین نرم

افزارهای پیشرفته،  دلیل مشکالتی که دارند در مقایسه با نرم و بهدهند  و سریع انجام می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cindex(http://www.indexers.com) 
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6. Homesite 

7. Front page 
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 گیرند. قرارمی مورداستفادهمتر ک

 سازی ماشینی در زبان فارسی نمایه

و  زبان یفارسبا گسترش مدارک الکترونیکی به زبان فارسی و به تبع آن کاربران 

سازی را  های نمایه توجه و بهبود در روش به ازینهای خاص زبان و خط فارسی،  ویژگی

های اندکی  پژوهش تاکنونرسد  به نظر می وجود نیبااآشکار ساخته است،  شیازپ شیب

ساز ماشینی قوی  نمایه کی سازی ماشینی برای زبان فارسی انجام گرفت است. نمایه ةنیدرزم

ی جامع دیجیتالی، ها نامه اصطالحهای ساختاری  بایست از بلوک برای متون فارسی، می

ی گوناگون و مانند ن دهوزهای  موتورهای استنتاج نحوی، پایگاه قواعد دستوری، الگوریتم

ی برای نیماش ساز هینماباشد که متناسب با زبان فارسی باشد. برای ساخت  شده لیتشکآن 

شناسی  افزار پیچیده باید یک مدل مفهومی جامع با روش یک نرم عنوان بهزبان فارسی، 

سازی آن بستری مناسب فراهم شود )جاللی منش،  ی شود و جهت پیادهدرخور طراح

 (.1221تی و خسروجردی، علیدوس

های زبان فارسی، به عدم وجود حرف تعریف، عامل  ویژگی انیاز م( 1222) اکانین

کند. همچنین  سازی است اشاره می عواملی که به سود نمایه عنوان بهشکسته  و جمعجنسیت 

 آسان اریبسکه شکل اضافه را  برده ناممزیت  عنوان بهوجود کسره اضافه در زبان فارسی را 

داشته که در زبان فارسی صفت و موصوف و عدد و معدود باهم  انیب زینساخته است و 

 تواند به چندین موصوف بازگردد. مطابقت ندارند و یک صفت می

سازی بیشتر معطوف به دستور زبان آن است که در  های زبان فارسی در نمایه دشواری

 گیرد: سه بخش قرارمی

در های بسیاری وجود دارد؛ به این مفهوم که افراد  نوشتار تفاوت گفتار ومیان  .1

 کنند. استفاده نمی ها از آنبرند که در نوشتن  کار می را بهگفتن الگوهایی  سخن

ای از  باهم که گونه ها واژهیا گروهی از  دو واژهمیان  از نسبتها که عبارتند  اضافه .9

 رای سه نوع ملکی، تخصیصی وبیانی هستند.کنند و دا پیوند لفظی یا معنوی را مشخص می

یا « طرفه کی»نویسی مانند  چگونگی نگارش: برای مثال، جدا یا پیوسته .2
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امالی  دو گونه، شیوه «مکانیک خاک»یا « منابع آب»های ترکیبی مانند  ، واژه«طرفه کی»

رنشان دادن و ناتوانی د ها واژه، جایگاه الفبایی «جستجو»و « وجو جست»مانند  ها واژهبرخی 

 صداها.

های درک زبان فارسی  و پیچیدگی از مشکالتتعدادی  به زین( 1222) یداوودآباد

از سازی ماشینی تاثیرگذاراست، ازجمله اینکه زبان فارسی  اشاره داشته است که بر نمایه

تواند واحدهای  ظاهری می شکل کیو ای برخوردار است  شناسی پیچیده ریخت ساختار

، بی ترتیب بودن زبان، دشواری در تعیین حدود بر آنمعنایی متفاوتی را نشان دهد. عالوه 

و « شیر»ها مانند  و چند نقشی بودن واژه ها ییچندمعناهای اسمی،  گروه ژهیو بهعبارات 

 .رود یم ها و عبارات به قرینه لفظی یا معنوی ازجمله این مشکالت به شمار حذف واژه

های آن، از یک الگوی  ها و الگوریتم ی ماشینی و بسیاری از زیرسیستمساز هینمای ندهایفرا

های  یا داده اتیبر جزئهای زبانی بیشتر  کنند و تاثیرویژگی ثابت پیروی می شیوب کم

انتخاب  در بحث ها، توالی فرایندها یا طراحی قواعد معطوف است. ورودی به این الگوریتم

سازی انسانی به علت رشد فزاینده انتشارات الکترونیکی  سازی ماشینی یا نمایه نمایهمیان 

یی که هرکدام با روشی خاص و با افزارها نرم لهیوس بهی خودکار و ساز هینماگرایش به 

ی منابع اعم از متن، صوت و ها قالبسازی انواع  رعایت جامعیت و مانعیت مطلوب به نمایه

است،  هدف غایی مدنظر واست. البته باید توجه داشته باشیم آنچه که  افتهی شیافزاتصویر 

سازی  بودن نمایه بر نهیهزو به دالیل اقتصادی و  ی با کیفیت مطلوب استا هینماتولید 

 شیو گرااست  شده واقعسازی دستی محل تردید  گذاری به سمت نمایه دستی، سرمایه

 افزارهای توانمند گواهی بر این مدعاست. نرمی طراحی وسو سمتمطالعات و تحقیقات به 

 1سازی خودکار اطالعات خالصه

 دسترسی به اطالعات مفید، مرتبط و خالصه یکی از نیازهای کاربران که ییازآنجا

های دیجیتال در قالب منابع الکترونیکی  در کتابخانه ژهیو بهرسانی  ها و مراکز اطالع کتابخانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Automatic information Summarization 
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زمان ممکن اطالعات را  نیدر کمترایی که قادر باشند است، بنابراین وجود ابزاره

خالصه از متون و منابع استخراج کنند و در اختیار کاربران قرار دهند، بسیار  صورت به

سازی خودکار به مفهوم استفاده از ابزارهای ماشینی و مبتنی  است. خالصه مؤثرضروری و 

های  که کیفیت خالصه جهت ازآنو  و معتبرای مفید  بر رایانه جهت ایجاد خالصه

در پردازش  زیبرانگ چالشهای انسانی نیست، یکی از مسائل  خالصه اندازه هنوز به دشدهیتول

مبتنی خالصه  یها کارکرد نظام (.9119شود )ننکووآ ومک کوئن، زبان طبیعی محسوب می

عبارات از  ایت کلما نیتر انتخاب مهم یبرا یآمار یها روش ایها  زبان یاستفاده از برخ بر

جهت بازنمایی و ارائه دار  یمعن ای خالصه جادیها در متون بزرگ و ا پاراگراف ای ها جمله

 (.9112چودوری،است )متن 

( با استفاده از معیار 1222( و دانینگ )1251ها توسط لون ) سازی ترین خالصه ابتدایی

سازها  پذیرفته است. خالصه انجام رمجازیغهای  های کلیدی و حذف واژه فراوانی برای واژه

مانند تعداد مدارک یا اسناد ورودی، هدف، روش تهیه و ) یمتفاوتهای  توان از جنبه را می

ساز ازمنظر منابع  های خالصه (، نظام9119ننکووآ ومک کوئن،نمود )بندی  محتوا( تقسیم

 سازهای چندسندی، و ازمنظر نوع خالصه به سندی و خالصه ی تکسازها خالصهبه 

سازی استخراجی، جمالت  . در خالصهشوند یمی بند میتقسی ا دهیو چکخالصه استخراجی 

از ی ا دهیچکسازی  ، این روش در مقایسه با خالصهشود یمدر خالصه ذکر  ناًیعمهم متن، 

ساختار  در رییتغای با  ی چکیدهساز خالصهی کمتری برخوردار است، چراکه دگیچیپ

های  روش .(9112هووی، کند )که جمالت جدیدی ایجاد  کند یم، تالش جمالت

های  سازی خودکار به ساختار زبانی متون نگارش شده وابسته هستند و روش خالصه

در کنند. گرچه  می فایخودکار اپردازش زبان طبیعی نقش اساسی در ارائه خالصه 

به اندکی تغییر ، زبان کموجود برای ی از فنون توان یمسازی استخراجی  ی خالصهها روش

 از اصول طور کامل بهای الزم است  در زبان دیگر نیز استفاده کرد، اما در شیوه چکیده

ابزارها و فنون متعددی برای تولید  تاکنوننگارش آن زبان تبعیت شود. بدین منظور 

ی در این ا مالحظه قابلی ها و پژوهشآمده است  به وجودانگلیسی برای  در زبانخالصه 
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باشند. یکی از  سازی استخراجی می خالصه ةنیدرزم عمدتاًنجام پذیرفته است که زمینه ا

 شده ارائهسازی مبتنی بر عبارت پرس و جوی  ی خودکار، خالصهها یساز خالصهانواع 

سازهای  های موجود برخالف خالصه روش برخالف نظام نیدر اتوسط کاربر است. 

روش پس از طی مراحل  نیدر اکنند.  تولید می کاربر ازینای با توجه به  عمومی، خالصه

زدایی معنایی واژگان  ، ابهامها آنهای مربوط به  پردازش و جداسازی جمالت و واژه پیش

 در متنموجود  و جمالتو سپس به محاسبه شباهت بین عبارت پرسش  ردیگ یمانجام 

ید پور و شیرازی، سپهریان، سد) ردیگ سازی انجام می شود و درنهایت خالصه پرداخته می

1222.) 

آمده که نظام  به وجودساز استخراجی متنوعی  های خالصه فارسی نیز نظام در زبان

سازی استخراجی سه مرحله اصلی  خالصه هر روش. در هاست آنجزء نخستین « فارسی فام»

برای  ها چالش نیتر مهم، پردازش و انتخاب جمالت وجود دارد. یکی از پردازش شیپ

یابی، حذف کلمات غیرمجاز،  زبان طبیعی نظیر ریشه پردازش شیپهایی، مرحله  مچنین نظا

ی کلیدی است که پس این مراحل به هر جمله در ها واژهو تعیین  ها واژهزنی نقش  برچسب

ننکووآ ومک شود ) جمله با امتیاز باالتر انتخاب می تیدرنهاو  ردیگ یممتن امتیازی تعلق 

 (.1،9119کوئن

هایی در مرحله  الخط زبان فارسی موجب چالش نگارشی و رسمهای  ویژگی

 توان موارد زیر را نام برد: ها می این چالش ازجمله پردازش شده است. پیش

ها، تنوع  گذاری های مختلف نوشتاری برخی حروف، عدم رعایت فاصله صورت 

شوندهای های مختلف نوشتاری برای پی نوشتاری برخی کلمات مانند اتاق و اطاق، صورت

ی معنایی مانند ابهام معنایی در برخی ها چالش زینو ها  آنافعالی و اسمی مانند آنان و 

شیر »و « شیر جنگل»، «یخوراک ریش»متفاوت  کامالًکه به سه مفهوم « شیر»کلمات مانند 

. برخی دیگر از این ابهامات معنایی به دلیل فقدان اطالعات آوایی رود یمبه کار « آب

. همچنین در زبان شوند یمنوشته « مرد» شکل ککه هر دو به ی« مُرد»و « مَرد»ند است، مان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nenkova, Ani and Mackeown, Kathleen 
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هایی در  ، موجب پیچیدگیباشند یمبه هم چسبیده  در کلماتفارسی به علت آنکه حروف 

ی دستورزبان فارسی مانند ابهام در قواعد ها یژگیوپردازش زبان فارسی شده است و نیز 

و متصل « برداشتن»، وجود افعال مرکب مانند «گو»از بن « گفت»تولید بن مضارع مانند 

احمدی و  خواه)حسینی « بیدار هستند»ی جا به« بیدارند»شدن برخی افعال با اسم مانند 

 (.1221محبی، 

1نومت ی خودکاربند طبقه
 

است و بازیابی اطالعات مطرح  بندی متون در تقاطع حوزه یادگیری ماشینی طبقه

است عمیقی بر اصول حاکم بر بازیابی اطالعات متکی  طور بهو (، 1222نایت،)

(، همچنین برخی مشخصات آن با استخراج 9،9111تساتارونیس، وارالمیس ووازیرجیانیس)

 است. موردبحثمرز دقیق آن کماکان  حال نیباای مشترک است. کاو و دادهداده از متون 

چالش انتخاب، پاالیش و مدیریت های اطالعاتی مدرن و خدمات مبتنی بر وب با  یفناور

حیاتی است، مواجه هستند.  ها آنمقادیر رو به رشد اطالعات متنی که دسترسی به 

بر  شده فیتعراز قبل  چندطبقهها را به یک یا  بندی متون فرایندی است که در آن متن طبقه

بندی متون از  طبقه (.9114، 2برگر و مرکل) میده یماساس محتوا یا زبان نگارش متن نسبت 

، مجموعه متون دهد یمهای بازیابی اطالعات است که به کاربران امکان  زیرشاخه

این  بندی، با سهولت بیشتری مرور کنند، طبقه مراتب در سلسلهخود را با پیمایش  موردعالقه

برای بازیابی و پاالیش اطالعات، بلکه برای توسعه خدمات کاربر مدار برخط  تنها نهالگو 

سازی  های پرسش و پاسخ و خالصه است. استخراج خودکار اطالعات، نظام مؤثرنیز 

کاربردهای مهم  و ازی فرعی بازیابی اطالعات ها از شاخه که زیاطالعات نخودکار 

کمک به انتخاب حوزه  در جهتبندی متون  ی طبقهها تیاز مزپردازش زبان طبیعی هستند، 

جویند. فنون  کنند، بهره می زبانی استفاده میهای کاربردی  برنامه معموالًدانشی که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Automatic text categorization 

2. Tsatsaronis, George, Varlamis, Iraklis and Vazirgiannis, Michalis 

3. Berger, Helmut and Merkl, Dieter 
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بندی خودکار  روند. طبقه ی خودکار متون به کار میبند در طبقه معموالًیادگیری ماشینی 

سازی الگوریتم به شکل دقیق و صحیح انجام پذیرفته باشد،  زمانی که پیاده ژهیو بهمتون 

های متون، متن  بندی کننده . طبقههای بازیابی اطالعات دارد کاربرد وسیعی در طراحی نظام

کنند که نشانگر موضوعات مهم مدرک است. در دسترس  بندی می هایی طبقه دسته را به

ی خاص فنون پردازش زبان طبیعی ها حوزه، استفاده از ها طبقهقرار دادن اطالعات مربوط به 

های  ن را به قسمتی متون، متها کنندهبندی  ، طبقهمثال عنوان بهسازد.  می ریپذ امکانرا 

های  نظام لهیوس بهتواند  . این دانش میکنند یممانند بخش یا پاراگراف تقسیم  تر کوچک

سازی خودکار متون، به ترتیب  های پرسش و پاسخ و خالصه بازیابی اطالعات، نظام

ی مربوط به دامنه هدف ها بخشحقایق مرتبط، انتخاب پاسخ مناسب و انتخاب  افتنیدر

ی اطالعات و یادگیری ابیدر بازحوزه تحقیقاتی فعالی  عنوان بهبندی متون  یاری رساند. طبقه

کند  استفاده می شده نظارتهای یادگیری  ای از الگوریتم ماشینی از طیف گسترده

 (.1،9112موسچیتی)

متن ها از  گیاستخراج ویژ منظور بهسازی متون  بندی متون مراحل آماده در طبقه

های  ، کدگذاری متون، حذف واژه2آلیا ایکس ام  9آلهای اچ تی ام  حذف تگ)

دهی به  گذاری مستندات، و زدن آوردن ریشه کلمات و...(، شاخص به دستغیرمجاز، 

تعریف معیار شباهت، الگوریتم یادگیری و ارزیابی ) یریادگخصوصیات استخراجی، ی

هایی که وزن بیشتری دریافت کردند دارای اهمیت  ژهوا .شود یمسازی  کارایی( پیاده

متون در  شوند و سپس ای انتخاب می کلیدواژه نمایه عنوان بهبیشتری در متن هستند و 

 گیرند. قرار می شده نییتع شیاز پهای  دسته

ارزش،  های الکترونیکی بی نامه صیتشخبندی پست الکترونیک و  گرچه طبقه

ی سلسله بند طبقهها، پاالیش متن،  بندی رخدادهای خبری، تشخیص موضوع داده طبقه

ما در  مدنظربندی متون است، اما کاربرد  مراتبی صفحات وب ازجمله موارد کاربرد طبقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Moschitti, Alessandro 

2. HTML 

3. XML 
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گر دی از مواردهای کلیدی در بازیابی اطالعات است.  این مطالعه، استفاده از شاخص

بندی  ، طبقهسؤاالتهای خودکار پاسخ به  سامانه توان یمبندی متون،  کاربردهای طبقه

 بندی متون بندی متون و تشخیص گفتار است، طبقه گفتاری که ترکیبی از طبقه

های متنی، تشخیص نویسنده برای متون ادبیاتی نامشخص یا  ای از طریق عنوان چندرسانه

برد بندی خودکار کیفیت متن نام  بی متن و رتبه، تشخیص خودکار سبک ادموردبحث

یی که بر اساس خواص آماری کردهایو رو ها از روش(. برخی 1221رضایی و همکاران، )

به  )از اصل بانیپشتهای بردار  از: ماشین عبارتند های یادگیری ماشینی هستند، متون الگوریتم

یک طبقه به مدرک به حداقل رساندن ریسک ساختاری در اختصاص یا عدم اختصاص 

، تشابه بر 2بندی بیزی ، طبقه9یریگ میتصم، درخت 1ترین همسایه (، نزدیکرود یمکار 

 های عصبی و غیره. اساس بازخورد، شبکه

 بندی متون های طبقه سامانه

ی از کاربردهاگذاری موضوعی متون زبان طبیعی یکی  بندی متون یا عمل برچسب طبقه

سازی متون بر اساس یک  ها ازجمله نمایه پردازش زبان طبیعی است که در بسیاری زمینه

زدایی از واژه، تولید  ، پاالیش متون، تولید خودکار فراداده، ابهامشده کنترل نامه واژه

ای که نیاز به ساماندهی  ی هر حوزهطورکل و بهوبی  از منابعمراتبی  ی سلسلهها فهرست

ی خاصی از مدارک مدنظر باشد، کاربرد دارد. مزیت قیو تطبیع انتخابی توز ایو مدارک 

ناشی از دخالت عامل انسانی یا فرد خبره است،  جادشدهیاهای  این شیوه کاهش هزینه

 های زیادی به همراه دارد. بندی دستی متون عالوه بر زمان بربودن، هزینه چراکه طبقه

باشد،  ه شیوه دستی دارای معایب دیگری نیز میبندی ب عالوه بر موارد فوق طبقه نیهمچن

و های تخصصی نیازمند دانش افراد متخصص و خبره است   ازجمله آنکه برای زمینه

باشد، همچنین  گذاری مبتنی بر دانش انسانی است، عاری از خطا نمی برچسب که ییازآنجا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. K Nearest neighbor algorithm 

2. Decision tree algorithm 

3. Bayes classification 
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 تواند متفاوت باشد. دیدگاه و تصمیم دو فرد خبره می

 ن فارسیتوبندی م طبقه

های دیجیتال رو به فزونی  در کتابخانه ژهیو بهاز آنجایی تعداد مدارک الکترونیکی فارسی 

 شده واقع توجه اریبسبندی متون فارسی  های کارآمد جهت طبقه ی روشریکارگ بهاست، 

ی از واژگان مهم در یک مدرک هستند که توصیفی از ا مجموعهاست. کلمات کلیدی 

هستند. استخراج  استفاده قابلدهند و جهت اهداف مختلفی  محتوای مدرک را ارائه می

بندی متون و استخراج  ی مهم در طبقهندهایاز فراای از مدارک، یکی  ی نمایهها دواژهیکل

ات اصلی متن را توصیف ها نک های کلیدی و شاخص شود. این واژه اطالعات محسوب می

گیرند. استخراج کلمات کلیدی  قرار می مورداستفادهبندی متون  طبقه منظور به، لذا کنند یم

بر است، لذا نیاز به ابزارهایی جهت  دستی فرایندی بسیار دشوار و زمان طور به

 مسئلهی یک ا هینماهای  بندی متون بر اساس کلیدواژه خودکارسازی فرایند است. طبقه

ی خودکار برای زبان بند طبقههای  نظام شتریب سیار مهم در پردازش زبان فارسی است.ب

برای متون فارسی نیستند. در زبان فارسی  استفاده قابل معموالًاندو  شده یطراحانگلیسی 

ها با  ای دارند و پوشش کلیه حاالت دستوری واژه های نگارشی پیچیده کلمات، صورت

الخط  د مشخص، ناممکن است، همچنین عدم وجود رسمی یک سری قواعریکارگ به

ها و کتابها( و وجود کدهای متفاوت برای حروف فارسی، تحلیل  یکسان )برای مثال کتاب

ای و  های نمایه ساخته است، به همین دلیل استخراج کلیدواژه رو روبهواژگانی را با چالش 

است. بدون استخراج نمایه،  بندی خودکار متون در زبان فارسی دشوار و پیچیده طبقه

بندی متون، پاالیش  بسیاری از کاربردهای بازیابی اطالعات مانند جستجوی و طبقه

دست پیدا کنند. توسعه نظام  تواند ینمسازی متون به نتایج مطلوبی  اطالعات و خالصه

ی ا بندی خودکار متون فارسی به دلیل ماهیت زبان فارسی و در دسترس نبودن مجموعه طبقه

ای برای آزمون نظام عملکردی  های پرکاربرد زبان و مجموعه ها و واژه شامل ریشه واژه

در زبان فارسی، با استفاده از  گرفته انجامی ها پژوهشنسبت دشوار است. در برخی 

ی وزن دههای  و روش گرام-آنهای بازیابی اطالعات مانند مدل فضا برداری  مدل
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های  است و نیز از شیوه شده دادهب فارسی شرح یا است و یا نوعی ریشه اجراشده

و الگوریتم یادگیری ماشینی موسوم به  گرام-4گرام و -2گذاری متون  شاخص

را  گرام-4( روش 1221دهموبد )است. بینا، رهگذر و  کاررفته بهترین همسایه  نزدیک

و  مزدک .اند کردهگذاری متون با معیار تشابه ضرب داخلی معرفی  بهترین روش شاخص

ای به نام فارسی سام برای زبان فارسی ارائه دادند که برمبنای یک  ( سامانه9114) 1هسل

 سازی متون سوئدی به نام سوئی سام است. سیستم خالصه

 2نامه اصطالح

یا اطالعات  علم نیمتخصص دگاهیاز د« نامه اصطالح»که اصطالح  دیتوجه داشته باش

، دیدگاه عموم از متفاوت است. شناسان زبان ای، وتریپکام ندیدگاه متخصصا کتابداران با

 نیاز اچیزی فراتر  نامه اصطالح درواقعاست؛ اما  ت مترادفافرهنگ لغ ینامه نوع اصطالح

، بلکه روابط سلسله مراتبی و سایر تنها اصطالحات مترادف را نه نامه اصطالح است.

اعم و اصطالحات  به این معنا کهکند ) یم یرمزگذار ارتباطات معنایی مرتبط با منابع را نیز

و اصطالحات مربوط به یک  ها از واژهای  مجموعه نامه اصطالح .(کند اخص را مشخص می

 شده کنترلای  که شامل واژگان زبان نمایه حوزه موضوعی خاص از دانش بشری است

دهنده  تشکیلتا روابط پیشین مفاهیم را روشن سازد واحد  افتهی سازمانای  و به گونه است

« کلیدواژه»هایی است که نمایانگر اطالعات آن مدرک یا متن است و  نامه واژه اصطالح

ها با یکدیگر و  نشان دادن روابط واژه نامه اصطالحی از کارکردهاشوند. یکی  نامیده می

 ارز همداللت دارند. براین اساس سه نوع رابطه  ها بر آن ها واژهروابط مفاهیمی است که این 

( در مرتبط (بسته همرابطه کل و جزء( و رابطه ) یمراتب رابطه تعادل و ترادف(، رابطه سلسله)

 (.1222)حری،  وجود دارد نامه اصطالحهر 

ی و بازیابی اطالعات است، از این نقش ده سازمان ندیدر فرانامه ابزار کلیدی  اصطالح

 ابزار در. کاربرد اولیه این کند یمهای ذخیره و بازیابی اطالعات ایفا  مهمی در نظام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hassel, Martin and Mazdak,Nima 

2. Thesaurus 
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محتوای مدارک اطالعاتی  افتهی نظام بازنمودن منظور و بهی مدارک اطالعاتی ده سازمان

تری در بازیابی اطالعات یافته  های اطالعاتی، نقش پررنگ بوده است، اما با توسعه نظام

و ی تاریخی ، بررسها نامه اصطالحهای ذاتی  توانمندی باوجود(. 9115 است )شیری و روی

ی اطالعاتی، ها طیمحتغییر در  باوجوددهد که  نشان می ها سالدر طول  ها آنی کارکرد

ای که هدف  (. به گونه1224همواره ثابت بوده است )صنعت جو، ها ساختار آناهداف و 

درکلی یک حوزه  ةنیدرزماصلی آن بازیابی اطالعات و سایر اهداف آن شامل کمک 

ختن نقشه معناشناختی از طریق نمایاندن روابط مفهومی و موضوعی خاص، فراهم سا

(. 9111کمک برای ارائه تعاریف اصطالحات است )ایچیسن، گیلکریست وبادن،

های مختلف و بر اساس ماهیت متفاوت  نامه با ارائه مفاهیم به شیوه اصطالح بیترت نیا به

اساس اطالعات دریافت  ، برها آنگذاری و اهمیت  های مرتبط و نشان دادن ارزش مقوله

عنصری کلیدی عمل  عنوان بهی ذخیره و بازیابی اطالعات، ها در نظام دآورانیاز پدشده 

نامه یعنی بازیابی اطالعات ممکن  (. کاربرد اصلی اصطالح1221هورتاس،-کند )لوپز می

سازی یک پایگاه اطالعاتی و یا کاوش در آن پایگاه  ی آن در نمایهریکارگ بهاست با 

سازی و هم  در نمایه هم از آن نامه، اطالعاتی محقق شود. در استفاده کالسیک از اصطالح

نامه برای  کنند، اما در حالت دوم از اصطالح کاوش در یک پایگاه اطالعاتی استفاده می

 با رواج. شود یمکنند و در حالت سوم عکس آن عمل  سازی و نه کاوش استفاده می نمایه

. کند یمی و کاوش ایفا ساز هینماهای جدیدی در  نقش نامه اصطالحمل، های متن کا پایگاه

 یبراهایی  ( روش9111) 1سازی ماشینی هستند. میوزل و دیگران ها مبنای نمایه نامه اصطالح

پردازش زبان و  نیماش یریادگی بیموجود با استفاده از ترک های نامه گسترش اصطالح

پزشکی( و وردنت  نامه )اصطالح 9ی مشبر رورا های خود  که روش طبیعی ارائه دادند

 (.9119، 2دا سیلوا (قراردادند شیمورد آزما

سازی ماشینی، ذخیره و  بندی خودکار متون، نمایه نامه طبقه از موارد کاربرد اصطالح
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( روشی جدید برای 1225همکاران )و  راد است. های اطالعاتی بازیابی اطالعات در بانک

بندی متون  سازی خودکار و استخراج کلمات کلیدی جهت بازیابی اطالعات و طبقه نمایه

نامه که  شناختی و اصطالح زبان از اطالعاتتالش کردند که با استفاده  ها آن، اند دادهارائه 

سلسله ، ارز همی ساختارمند برخوردار است، شبکه واژگان کلیدی شامل واژگان از نظام

مراتبی و وابسته را تکمیل کرده و افزایش دهند. در این حالت جامعیت و توافق میان 

های غیرمبهم  یابد. در مرحله اول واژه می شیافزا کاربرواژگان کلیدی با واژگان جستجوی 

ی ها وهیاز شبا استفاده  در ادامهو  شوند یمیابی  ها ریشه ، سپس واژهشوند یمو عام حذف 

با  در ارتباطواژه  ریتأثکه بیانگر میزان  شود یمبه هر واژه وزنی اختصاص داده  ی،وزن ده

نامه  در متن است. استفاده از اصطالح کاررفته بهموضوع متن، در مقایسه با سایر واژگان 

 تر انجام گیرد. بندی متون دقیق شود که طبقه باعث می

ر متون با استفاده از بندی خودکا ( روشی برای طبقه1221همکاران )رضایی و 

ی اصلی ها یژگیوبرای  نامه اصطالحارائه دادند. در این پژوهش با استفاده از  نامه اصطالح

اعم و ها ) وابستهها و  ، مترادفخانواده هم، کلمات پردازش شیپاز بخش  شده استخراج

کلمات اصلی متن کلمات  تک تکبرای  گرید عبارت ؛ بهاخص( استخراج شدند

و اخص استخراج و درجایی نگهداری شدند. هدف این  اعم ، مترادف، متضاد،خانواده هم

 صورت بهی اینکه جا بهدر متن،  خانواده همکار بوده است که در صورت مشاهده کلمات 

نماینده انتخاب  عنوان به ها آن انیاز ممجزا برای هریک وزنی درنظرگرفته شود، یک کلمه 

به آن اختصاص داده شود و با استفاده از الگوریتم  وزنی مشخصی بیو ضرشود 

 اند. بندی نموده ترین همسایه متون را طبقه نزدیک

 بازیابی مدرک یا سند :پذیری کاربران به مدارک دسترس

ی سنتی بازیابی مدرک اغلب با فرایند مصاحبه مرجع همراه است، به این ها در کتابخانه

 صیتشخدقیق  طور کاربر را به یاطالعات یازهاین کوشد می کتابدار مرجع کمفهوم که ی

که شامل جستجوی برخط یا پیوسته و  موفق عمل کند مطابق آن در راهبرد جستجودهد و 

ای وجود ندارد. کاربران  در کتابخانه دیجیتال چنین مرحله ؛ اماجستجو در سایر منابع است
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اصالح  کنند م دریافت میهایی که از نظا با پاسخ جیتدر خود را به یجستجوراهبرد 

است که  شده یطراح تالیجیکتابخانه د نظاماز  یخاص یها یژگی، ونیعالوه بر ا. کنند یم

و بنابراین  کند یمسازی  دهد را شبیه وسعت و پیچیدگی جستجویی که کتابدار انجام می

 است.قابل کاستن « بازیابی اطالعات»دریک کتابخانه دیجیتال به « بازیابی مدرک»عبارت 

امر  نیا بهترین موضوع قابل تحقیق در حوزه مدیدیت مدارک است. احتماالً مسئله نیا

 های پردازش زبان طبیعی است. نشانگر اهمیت نقش فناوری

 های پرسش و پاسخ نظام

 تنها نهزمان خدمات مرجع در کتابخانه تغییراتی نموده و امروزه کتابداران مرجع،  باگذشت

های  کتابخانه در قالببه شکل سنتی در میز مرجع بلکه از راه دور، در فضای مجازی و 

خدمات مرجع  نیتر مهمو نیازهای کاربران هستند. یکی از  ها پرسشگوی  دیجیتال پاسخ

 های پرسش و پاسخ است. های کاربران در قالب نظام گویی به پرسش دیجیتالی پاسخ

صرف  کتابدار مرجعز زمان ا ای سنتی، بخش عمده یها در کتابخانه که ییازآنجا

های  کتابخانه در نظام ژهیو بهتر،  های مدرن ، در شیوهشود یمکاربران  سؤاالتگویی به  پاسخ

اند که توسط یک  طراحی کرده« بپرس از کتابدار»های گفتگویی با عنوان  دیجیتال، اتاق

ابزارهای پردازش زبان طبیعی  ما؛ اشود یی انجام میگو پاسخانسان از طریق اینترنت 

پرسش و پاسخ، پرسش  نظام های مختلفی در این زمینه یاری رسانند. توانند به شیوه می

های پرسش  نظام درواقعکند،  کاربر به زبان طبیعی را دریافت کرده و پاسخ او را ارسال می

های بازیابی اطالعات  نظام در های بازیابی اطالعات هستند. تری از نظام و پاسخ نوع پیچیده

های  نظام؛ اما شود مرتبط با پرسش کاربر بر اساس ربط فراهم می از مدارکفهرستی 

های خاص اوست که  پاسخ به پرسش کاربر وبرطرف ساختن نیاز  منظور بهپرسش و پاسخ 

های  نظام (.9،1212؛ وودز1،1211ای دارد )گرین و دیگران به لحاظ تاریخی سابقه طوالنی

در سطح لغوی، بلکه در سطح نحوی و معنایی نیز  تنها کاربر نهپرسش و پاسخ، پرسش 
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 کنند. شوند و پاسخی به زبان طبیعی تولید می پردازش می

های پرسش و پاسخ با دامنه بازی نامحدود و  های پرسش و پاسخ به دو گونه: نظام نظام

های پرسش و  اول نظام در حالتوند. ش های پرسش و پاسخ با دامنه محدود تقسیم می نظام

گیری از  ای پاسخگو باشد و مستلزم بهره در هر زمینه سؤاالتی انواع تمام بهپاسخ قادر است 

در ، (1برای مثال نظام انسرباسباشند ) های معنایی جهت استخراج ارتباطات معنایی می شبکه

های  درزمینه سؤاالتقدر به پاسخگویی به  صرفاًهای پرسش و پاسخ  دوم نظام حالت

در حوزه بهداشت و پزشکی( )کاوه  9اچ پرایمری کر آل نظامانخاصی هستند )برای نمونه 

برای  1211در سال  ها نظامهایی از این  نمونه (.1221میرک آباد و بحرانی،  زارع یزدی،

یسبال ب ةنیدرزم سؤاالت)پاسخگوی « 2بیسبال»به  توان یمآن جمله  از باراجرا شدند. نخستین

 بوده است(. گو پاسخشناسی  در حوزه زمین سؤاالت)به « 4لونار»در آمریکا بوده است( و 

خدمات پرسش و پاسخ برخط رو به افزایش  دهنده ارائههای  سایت امروزه تعداد وب

 .اشاره کرد 1و واندیر 1، چاچا5توان به گوگل انسر ها می سایت این وب ازجملهاست. 

های مختلف علوم و نیز  فارسی خدمات پرسش و پاسخ برخط در زمینه در زبانهمچنین 

هدف این خدمات ارائه پاسخی به کاربر است که  نیتر مهممشاوره با کاربران وجود دارد. 

بیشترین تطابق محتوایی و معنایی را با پرسش کاربر داشته باشد. بدین منظور از فنون معنایی 

های پرسش و پاسخ  ( یک نظام1225) یساجدنی و . خانی جزشود یمو لغوی استفاده 

های دامنه  را در پژوهش خود ارائه دادند، این سامانه از نوع نظام« جویا»فارسی به نام 

ای که نیاز به استدالل دارد پاسخ دهد،  های پیچیده تواند به پرسش اما نمی نامحدود بوده

 کند. مبنا بوده و اطالعات خود را از وب اخذ می-وبهمچنین 

 شود: های مختلفی انجام می کاربران به شیوه سؤاالتگویی به  پاسخ
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فعلی  جمهور سیرئی که پاسخ بله یا خیر دارند: برای مثال آیا جرج دبلیو بوش سؤاالت

 است؟ متحده االتیا

ها به رم ختم  ی مثال کدام جادهبرا ی که در پاسخ نیازمند ارائه فهرستی هستند:سؤاالت

 اند؟ های فوتبال در این دهه قهرمان لیگ شده دام تیم؟ یا کشوند یم

ی که در پاسخ مستلزم ارائه دستورالعمل هستند: برای مثال چگونه الزانیا بپزم؟ سؤاالت

 یا بهترین روش پل ساختن چیست؟

ی که در پاسخ نیازمند ارائه توضیح هستند: برای مثال چرا جنگ جهانی اول سؤاالت

 ؟کند یمها را پردازش  آغاز شد؟ یا چگونه یک رایانه داده

: برای مثال ارتفاع برج ایفل را به من شوند یمی که به شکل امری طرح سؤاالت

 بگویید.

 .1شود:  نجام میاستاندارد سه مرحله ا طور بهبرای نزدیک شدن به پاسخ پرسش 

کاربران  سؤاالت که ییازآنجاپاسخ.  استخراج .2ی مدرک، ابیباز .9، سؤال لیوتحل هیتجز

( سؤال لیوتحل هیتجزشود، پردازش زبان طبیعی در مرحله اول ) به زبان طبیعی مطرح می

(. در مراحل فوق از فنون مختلف 9119گرین وود و دیگران، است ) شده شناختهمفید 

ای که با متن  های مستقیم شامل عبارات ساده شود، روش بان طبیعی استفاده میپردازش ز

تری که از پردازش زبانی عمیق  های پیچیده ( و روش1،9119راویچندران و هویاند ) مرتبط

 لیوتحل هیتجز بخش های پرسش و پاسخ، های نظام ترین بخش . از مهمکنند یماستفاده 

. اسکات و ردیپذ یماست که به دو گونه تحلیل دستوری و تحلیل معنایی انجام  سؤال

بازیابی شده انجام دادند تا  از مدارکهای معنایی و دقیقی  ( تحلیل9111) 9گایزاوسکاس

که  سؤاالتگویی به  وظیفه پاسخ تیماه را شناسایی کنند. سؤاالتهای خاص  بتوانند پاسخ

 است، در مدارکیی اطالعات خاص و شناساطبیعی شامل تفسیرسواالت به زبان 

باشد، فنون پردازش  ی استانداردی در بازیابی را ایجاد کرده است که ناکافی میکردهایرو

 زبان طبیعی مستلزم انجام برخی فرایندهای افزوده است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ravichandran, Deepak and Hovy, Eduard 

2. Scott, S. and Gaizauskas, R. 



 9029زمستان |  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یها دانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 000

شوند، برای مثال  معنای مشابهی دارند اما با واژگان متفاوت بیان می سؤاالتبرخی 

توانم یک کپی از یک لوح  آیا می» سؤالبا « آیا بارگذاری فیلم غیرقانونی است» سؤال

اند، اما معنای مشابهی دارند. به  گرچه ازلحاظ واژگان متفاوت« ؟گذارم اشتراکفشرده به 

 سینو دستی مانند کمک گرفتن از فرهنگ واژگان یا الگوهای سننهای  این منظور روش

های پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات استفاده  هباشد، لذا از شیو جوابگو نمی

های معنایی و نحوی و به دنبال  ای از تحلیل شود. رویکرد معنایی در پی اجرای درجه می

های  های آماری به همراه شیوه راهکارهایی جهت درک زبان طبیعی است. امروزه روش

های بهبود کارایی در بازیابی  شیوهگیرند. یکی از  قرار می مورداستفاده باهممعنای همراه 

ساختارهای محاسباتی  منظور ازاطالعات، به دست آوردن روابط میان کلمات است، به این 

های  روش شود. پیچیده پردازش زبان طبیعی مانند گراف مفهومی در استخراج، استفاده می

 است 1ف ای کیو فایندرها ا ای از این نظام نمونه است. شده ارائهمختلفی برای تطابق معنایی 

شناسی به ارائه  های آماری و پردازش زبان طبیعی مبتنی بر هستان که با استفاده از تکنیک

 دیبر تولها که  این نظام برخالف سایرنظام .پردازد یمپاسخ بر اساس پایگاه دانش خود 

هایی را که از قبل در پایگاه دانشی خود داشته به  ، این نظام پاسخددارندیتأکپاسخ جدید 

شمول استفاده  ازیو امتدهد که از سه معیارمقایسه آماری، امتیاز تشابه معنایی  کاربر ارائه می

 9کند. روش دیگرجهت تشخیص تشابه معنایی دو پرسش استفاده از تابع شالوده درخت می

 سیدر سرو شده ثبتو پاسخ  هزار پرسشاز آزمون هجده  ( با استفاده1221ایزدی،) .است

برداری ارده کرده -مدلی بر مبنای شباهت کسینوسی و مدل فضا 2پرسش و پاسخ راسخون

های زبانی  با استفاده از مدل سؤالی در تطبیق ا مالحظه قابلکه نتایج حاصله بهبود 

 است. افتهی میتعم
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 1ها ی واژهخودکار امالتصحیح 

ی پردازش زبان ها در پژوهشچالشی  عنوان به 1211 از دههتصحیح خودکار امالی واژه 

است.  جادشدهیای فراوانی ها تمیو الگورطبیعی مطرح بوده است و در این راستا فنون 

های پردازش  ی تصحیح امالی متون درافزایش کارایی سامانهکارها از راه مؤثراستفاده 

ها به  های تصحیح دستور زبان و بازشناسی نوری نویسه برنامهواژگان، بازیابی اطالعات، 

 (.1229، 9کوکیچاست )اثبات رسیده 

خطاهای مفرد و ) یا واژه ریغ: خطاهای شوند یمتقسیم  دودستهخطاهای امالیی به 

ها وجود ندارند و خطاهای واژه  نامه چندگانه( که شامل واژگان فاقد معنا هستند و در واژه

معنایی یا دستوری دارای  ازلحاظها وجود دارد اما  نامه در واژه شده یبررسحقیقی که واژه 

که در  شود یمخطا است. در هردو حالت فنونی جهت رفع خطا و تصحیح واژه ارائه 

. رود یمنامه، به کار  های چندوزنی و استفاده از واژه فنون تحلیل مدل یا واژه ریغاهای خط

های مبتنی بر قاعده و برای شناسایی خطاهای  برای شناسایی خطاهای دستوری از روش

 عنوان بهسامانه پردازش زبان طبیعی  نیچند شود. های آماری استفاده می امالیی از روش

افزار خطایاب امالی  که نرم است ازجمله ویراستیار شده ارائهارسی خطایاب برای متون ف

گر  ی است. سامانه دیگر با عنوان وارسیا واژه ریغفارسی بوده و قادر به شناسایی خطاهای 

ی واژه و خطاهای، خطاهای دستور زبانی ا واژه ریغوفا( وجود دارد که خطاهای ) یفارس

های  نامه حجیم که شامل واژه اب بر اساس یک واژه. این خطایکند یمحقیقی را شناسایی 

 ها آنها و مشتقات  کند که در آن تمام واژگان، ریشه رایج زبان فارسی است، عمل می

ها به  تر این خطایاب برای تشخیص صحیح بودن امالی واژه وجود دارد. به عبارت ساده

 دهد یماحتمال خطای نوشتاری نامه خود مراجعه کند، چنانچه واژه موردنظر را نیافت،  واژه

 (.1222دستغیب، کلینی و فخراحمد،) کند. تصحیح آن اقدام می در جهتو 

های مختلف، ازجمله  ها در متون در زمینه های تصحیح خودکار امالی واژه سامانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Automatic spell checking 

2. Kukich, K 



 9029زمستان |  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یها دانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 002

. تصحیح خودکار رود یمهای پرسش و پاسخ به کار  تصحیح عبارت پرسش کاربر در نظام

رسانی مانع  ها و مراکز اطالع که اشتباه تایپی کاربران کتابخانه شود یمب موج ها واژهامالی 

به پاسخ و مدرک مورد جستجو نشود و درنهایت رضایت خاطر  ها آناز بازیابی و دسترسی 

 بیشتر کاربران را در پی خواهد داشت.

 کاربراندر پرسش  1بینی واژه بعدی پیش

ها برای افرادی است که دارای ناتوانی  بینی واژه بعدی در کتابخانه یکی از کاربردهای پیش

جسمی اعم از اختالالت عدم یادگیری در خواندن و نوشتن هستند، در این حالت نیازی 

ی از کی (.9111ساندارکانتهام و شالینی،کند )نیست که فرد معلول کل عبارت را تایپ 

گرام است. این شیوه بر -آندر پردازش زبان طبیعی استفاده از  مورداستفادههای  روش

« چگونه تکالیف را...»ها استوار است. برای مثال در ادامه عبارت  بینی واژه مبنای پیش

توان واژه بعدی یا  گرام می-آنخواهد آمد. مطابق مدل « انجام بدهم»احتمال زیاد عبارت 

نیز  9زبانی ها مدلهای آماری از دنباله کلمات،  مدل بینی کرد. به چنین قبلی عبارات را پیش

بینی  واژه قبلی پیش N-1واژه بعدی را با توجه به  توان یماین مدل  بر طبقشود.  گفته می

زمانی که نظام  ژهیو بهاست،  و کارآمدپردازش گفتار و زبان مهم  ةنیدرزمکرد. این مدل 

ورودی دارای اختالل باشد. همچنین در  کیاز های گفتاری  پرسش و پاسخ مجبور به واژه

 یابی نیز کاربرد دارد. شناسایی دست خط و غلط

 3تبدیل گفتار به نوشتار و تبدیل نوشتار به گفتار

های ارائه خدمات تبدیل  در ادامه تالش برای برقراری ارتباط میان انسان و ماشین، نظام

عرصه  ه از پردازش زبان طبیعی پا بهاستفاد گفتار باگفتار به نوشتار و تبدیل نوشتار به 

نوعی از خدمات  عنوان بهاند. استفاده از خدمات تبدیل صوت به متن و بالعکس،  گذاشته

ها خواهد  رابط کاربری باعث افزایش دسترسی طیف وسیعی از کاربران به منابع کتابخانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Next word prediction 

2. Language Models 

3. Speech to text and text to speech 
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کتی هستند، های جسمی و حر کاربرانی که دارای اختالالت و ناتوانایی ژهیو بهشد، 

از این نوع خدمات در بازیابی اطالعات مناسب خود، بهره جویند. برای مثال  توانند یم

ی تایپ کردن و ورود اطالعات جا بههای پرسش و پاسخ  در سامانه از صوتاستفاده 

نحوه ارائه خدمات به این گروه از جامعه را  تواند یم انینایب کمنوشتاری برای نابینایان و 

توانند از طریق صوت پرسش  افرادی که سواد نوشتن ندارند می نیهمچن سهولت بخشد.

ی تبدیل متن به گفتار با پردازش زبان طبیعی، امکان تعیین ها در نظام خود را مطرح کنند.

سازند و با  ها را فراهم می هها، تبدیل متن به واج و رفع ابهام از واژ مشخصه دستوری واژه

پارامترهای صوتی گفتار و نیز به کمک یک  زمان همیک نظام مولد صوت با امکان تولید 

 کنند. لیگفتار تبدگر گفتار، قادرند متن را به  تحلیل

 یسنج کتابپردازش زبان طبیعی و 

ل هم انجام ی مکمسنج کتاب یها لیو تحلفنون پردازش زبان طبیعی ها  که در آن یمطالعات

بندی  ی اخیر بسیار رواج یافته است. این مطالعات در دو گروه طبقهها سال، در ردیگ یم

عملکرد مطالعات  شیمنظور افزا به: مطالعاتی که در آن پردازش زبان طبیعی شوند یم

و مطالعاتی که در آن مقاالت پردازش زبان طبیعی با استفاده  شود یاستفاده م یسنج کتاب

بهبود پردازش زبان طبیعی برای  از فنونشوند.  می لیوتحل هیتجزی سنج کتابهای  از روش

اطالعات که از پرکاربردترین  استخراج است. شده استفادهی سنج کتابمطالعات  عملکرد

ی و کشورها مؤسسات ی به نام نویسندگان،موارد استفاده پردازش زبان طبیعی برای دسترس

 یها نمایهمشکالت استاندارد در  که یهنگام ژهیو بهمربوط به آثار یا انتشارات است 

تواند با  مواردی فرایند استخراج خودکار اطالعات می نیدر چن .وجود دارد یاستناد

مطالعات  در پذیرد. و ایندکس انجام 9، سافرون1افزارهای پردازش زبان طبیعی مانند نوج نرم

است که از سیستم استخراج اطالعات مبتنی بر پردازش زبان طبیعی جهت  شده انیباخیر 

وب آو  گاهیدر پاتحلیل و تفسیر عبارات و اصطالحات خاص در یک مجموعه داده 
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ی و بازیابی اطالعات سنج کتاب انیم (.9،9112لی، رولینز و یاناست ) شده استفاده 1ساینس

های استنادی منبع اصلی داده برای مطالعات  که نمایه بیترت نیا بهای وجود دارد  رابطه قوی

مطالعات را  نیا تیموفق تواند یم یاستناد یها هیدر نما ها داده تیفیک ی است.سنج کتاب

ی ده زمانساو بازیابی اطالعات،  ها یسنج کتابقوی میان مفاهیم،  دهد. ارتباط شیافزا

 را تسهیل بخشیده است. پردازند یمرویدادهای جدیدی که به این ارتباط 

در  9112 در سالی و بازیابی اطالعات با جزییات سنج کتابفصل مشترک میان 

ترکیب »با موضوع  نیوسنجی در  و اطالع یسنج مانجمن علالمللی  بینکنفرانس 

ی در سنج علمارائه شد و مقاالت منتخب آن در حوزه « ی و بازیابی اطالعاتسنج کتاب

زبان  پردازش یکاربردهادر راستای  گرفته انجاماست. تمام مطالعات  منتشرشده 9115سال 

در حال ظهور  کلمات .باشد یم یسنج کتابتحقیقات  تیفیک شیمنظور افزا به طبیعی

های معنایی  لیتحل ی پیشرفته،سنج کتاب، 4شناسی های هستی ، مدل2وب اسکرپینگ لهیوس به

 (.9112، آلشوند )تاسکین و  ی تشخیص داده میو حس

 یسنج کتاببازیابی اطالعات و 

ی برای تحقیقات بازیابی اطالعات و برعکس آن در سنج کتابهای  کارگیری روش به

های بازیابی به  ی فرایندهای سیستمسنج کتابی ها از مدلاست،  افتهی توسعهی اخیر ها سال

جهت شناسایی بالقوه مدارک  مرور گستردههای  ی روابط استنادی تا قابلیتبردار بهره

 شناسیبر زبان یمبتن یکردهایکاربرد رو مبتنی بر پیوندهای استنادی برخوردار باشد. مرتبط

هر دو  ی در. رویکردهای کاربردی و عملاست دینسبتاً جد یسنج هنوز در متون کتاب

که  یعیدر پردازش زبان طب شرفتیاز پ ماًیمستق ی،سنج کتابحوزه بازیابی اطالعات و 

ای بزرگ تمام  های داده پایگاه در .اند مند شده را فراهم کرده است، بهره یدیجد یهابستر

ی و عیپردازش زبان طب یها شرفتیپی از سنج کتاببازیابی اطالعات وهم  هم متن،
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بازیابی مدرک را  بر متن یمبتن یها کیکه در آن تکن برند یبهره م محاسباتیشناسی  زبان

 قاتیموردعالقه در تحق یها تیموجود انیکشف روابط در م ییو توانابهبود بخشیده 

های دیجیتال مخازن انتشارات رسمی یا  متریک را داراست. حتی اگر که کتابخانه

برای مطالعه  دئالیااشند، بازهم یک محیط ای ناهمگون ب چندرسانه از مدارکای  مجموعه

و  محتوا شیبا نما ی و پردازش زبان طبیعی هستند.سنج کتاببر سه حوزه بازیابی اطالعات، 

های سنتی بازیابی وجود دارد، پیوندها، روابطی مشابه آنچه که  که بیشتردرمحیطجستجو 

تمام متن که معطوف به شود را تقلید کرده و محتوای  ی استنادی یافت میها لیدر تحل

 مشخصی مرور اجمال کی سازد. پردازش زبان طبیعی است را نمایان می لیوتحل هیتجز

بر  یمبتن یها ، همراه با روشیسنج و کتاببازیابی اطالعات کند که چگونه تحوالت  یم

گیری از  کمک کرده است. بهره نهیدر هر دو زم قاتیتحق شرفتی، به پشناسی زبان

 یبرارا  تر یعیطب یجستجو نهیزم های پردازش زبان طبیعی پیشرفته، فناوریهای  روش

بسط  عبارت سادهمستقل  یها را به فراتر از مدل یابیباز یابیارزو  آورد یکاربران فراهم م

پردازش زبان  از فنونی فایده جستن پاسخگو شتریببازیابی اطالعات  قاتی. تحقدهد می

برای  افزوده ارزشتر برای جستجوی کاربران و  محیط طبیعیفراهم آوردن  منظور بهطبیعی 

های  از روش اقتباس راًیاخ های مستقل با عبارات ساده است. بازیابی اطالعات فراتر از مدل

ی و سنج کتاباعم از پردازش زبان طبیعی و زبانشناسی محاسباتی، تحقیقات  بر زبانمبتنی 

شناسی  رویکردهای مبتنی بر زبان کاربرد است. کارآمدتر ساختهبازیابی اطالعات را 

 (.1،9111ولفراماست )ی جدید سنج کتابهمچنان در متون 

 گیری بحث و نتیجه

های مربوط به پردازش و بازیابی  روزافزون اطالعات و چالش شیافزا ریاخی ها سالدر 

شناسی منجر به استفاده از فنون پردازش زبان  اطالعات در حوزه علم اطالعات و دانش

استفاده از ابزارهای  ژهیو بهی و طورکل بهی ا انهیراهای  ی فناوریریکارگ بهطبیعی شده است. 
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 رسانی در جهت ها و مراکز اطالع اخته که کتابخانهای را فراهم س پردازش زبان طبیعی زمینه

ی سو بهرسانی به کاربران و حرکت  کاهش نیروی انسانی در انجام فرایندهای خدمت

های سنتی  ارائه دهند که در شیوه از خودی و عملکردپیش روند  خودکارسازی فرآیندها

ارائه خدمات به  جهت یفرد منحصربههای  های دیجیتال چالش کتابخانه نبود. ریپذ امکان

های پردازش  ی روشریکارگ بهجهت  دئالیاکه موجب شده به محیطی  خوددارندکاربران 

بازیابی اطالعات، تبدیل شوند. ابزارهای  ژهیو بهی مختلف خود در کارکردهازبان طبیعی 

های دیجیتال است،  ی، توصیف و اشاعه منابع که از نیازهای اساسی کتابخانهفراهم آور

برای مدیریت  از مسائل مرتبط با زبان یاریبسی دانش است؛ ده سازمانی بر منابع متک

از ابزارهای  های دیجیتال ی کتابخانهرو نیازاو  ردیقرار گکتابخانه دیجیتال باید مدنظر 

 ظهور یفرصت برا کیدهنده  نشان تالیجیکتابخانه د .برند یمپردازش زبان طبیعی بهره 

تواند بسیاری  که می است پردازش زبان طبیعی ژهیو بهی و محاسبات یزبانشناس های فناوری

 دیجد ی، با توجه به ارزش اقتصادیاقتصاد ای یمال کاربردهای، ژهیو بالقوه )بهکاربردهای 

تواند  میبزرگ  اریبس تالیجید یها تمرکز بر کتابخانه .قرار دهد مورداستفادهرا  اطالعات(

در  پردازش زبان طبیعی را مورد آزمون قرار دهد. افتهی تکاملپایداری فناوری به ظاهر 

 ژهیو داشته است، به پردازش زبان طبیعیدر توسعه  یگذشته، نحو نقش مهمهای  پژوهش

ی نحوی ترجمه از ساختارها نیها با قوان نظامکه ی نیترجمه ماش ی مبتنی برکردهایدر رو

نحو نقش بسیار اندکی در پردازش زبان اما امروزه ؛ اند افتهی گسترشبه زبان دیگر زبان  کی

معناشناختی بر  یشتربکنونی  قاتیتمرکز تحق طبیعی برای مدیریت مدارک داشته است.

باالتر و حتی واحدهای سطوح  یا و جملهی شامل معناشناسی واژگانی، عبارتی محاسبات

از  یو برخ سازی خالصهی برا ژهیو ، بهارگفت لیوتحل هیتجز ای متن یدرواقع، زبانشناس .است

در درازمدت، . خواهد برد شیرا پ یدیجد قاتی، تحقبندی به رده خاص یکردهایرو

سازی  های دیجیتال مدل شناسی صرف، در مدیریت کتابخانه زبان از ابعادیی بیش چالش نها

ده شناسی و... به آن افزو خواهد شد و ابعاد شناختی، ارتباطی، عملی، اجتماعی یا ابعاد نشانه

و  جذاب تواند یمی و هوش مصنوع یعلوم شناخت یبرا یطورکل بهموارد  نیا خواهد شد.
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 جینتا های فراوانی است. ی دارای چالششناخت زبان در ابعادواقع شود، اما هنوز  موردتوجه

ی فرعی و مرتبط با علم ها از حوزهاین مطالعه نشان داد پردازش زبان طبیعی در بسیاری 

سازی  ، نمایهخودکار اطالعاتی، استخراج سنج کتاببازیابی اطالعات، اطالعات مانند 

های پرسش و پاسخ  بندی خودکار متون، نظام سازی خودکار متون، طبقه خودکار، خالصه

بینی  زدایی از عبارات پرسش کاربران و پیش ی فناوری خطایاب امالیی، ابهامریکارگ بهو 

به افراد دارای  رساندن یاربه متن و بالعکس و ی، تبدیل گفتار ها آن موردنظری ها واژه

و احساس  ی و تحلیل عقیدهنظر کاوو نابینایان،  انینایب کمهای جسمی مانند  معلولیت

ها نشان  است. بررسی استفاده قابلها، مدیریت اسناد و مدارک و...  کاربران کتابخانه

ربردهای اصلی پردازش زبان یکی از کا عنوان بهدهد، گرچه بازیابی اطالعات همچنان  می

مشترک پردازش  در حوزهها  شناسی است، اما پژوهش طبیعی در علم اطالعات و دانش

ی رسیدن به هدف اصلی ارائه خدمات برا ریاخی ها سالزبان طبیعی و علم اطالعات در 

ی کاو دهیعقرسانی به سمت تحلیل احساس و  و مراکز اطالع ها در کتابخانهبهینه به کاربران 

کاربران سوق یافته است. تحلیل نظرات کاربران بر مبنای تحلیل احساس واژگان به افزایش 

در سازی ارائه خدمات را  ها منجر خواهد شد و بهینه مندی کاربران کتابخانه میزان رضایت
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 منابع
(. ارائه مدلی برای استخراج اطالعات از مستندات 1221نژاد، مینا. ) آقاکاردان، احمد.، کیهانی

 یفناور یپژوهش یعلم فصلنامهکاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی،  متنی، مبتنی بر متن
 .54-41(: 19،11)4 ران،یا ارتباطات و اطالعات

های  ی بین زبانی با استفاده از ویژگینظر کاو(. 1224اسمعیلی تفت، شیما.، شاکری، آزاده. )

 .52-41(: 9)12 ران،یا وتریکامپ انجمن یعلم هینشرمعنایی، 

سؤال در  قیتطب یبرا یعیپردازش زبان طب یها کیتکن یریکارگ به(. 1221ایزدی، سارا. )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد. پایان، یپرسش و پاسخ فارس یها ستمیس

 ها، داده و عالئم پردازش یپژوهش یعلم فصلنامه(، 1222برادران، راضیه.، گلپر رابوکی، عفت. )
41(2 :)12-22. 

 یها خودکارمتن ساز خالصه ستمیس(. 1221پور، الهام.، کامل، آزاد. ) ور، مجید.، مهدی بهره
 ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،، چهاردهمین کنفرانس ملی یفارس

 .تهران

، سیزدهمین یفارس متون خودکار یبند طبقه (.1221موبد، آذین. ) بینا، بهاره.، رهگذر، مسعود.، ده

 کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، جزیره کیش.

ی ده سازمان(. ارائه رویکردی برای مدیریت و 1221. )اهلل حجتالسادات.، حمیدی،  پرئی، اعظم

 پژوهشگاه یپژوهش یعلم فصلنامههوشمند متن،  لیوتحل هیتجزاسناد متنی با استفاده از 
 .1919-1111(: 4) 29 ران،یا اطالعات یفناور و علوم

ساز ماشینی منابع  (. نمایه1229جاللی منش، عمار.، علیدوستی، سیروس.، خسروجردی، محمود. )

 یعلم فصلنامهفارسی: مدلی یکپارچه برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، 
 .451-495 (:9)92ران،یا اطالعات یفناور و علوم پژوهشگاه یپژوهش

بندی  (. ارائه یک مدل دسته1221آبادی، علی. ) هارون جمالی، ایمان.، میرعابدینی، سیدجواد.،

(: 92)1 مخابرات، یمهندس مجلهبندی،  ی دستهها روشمتون فارسی با استفاده از ترکیب 

24-44. 

علوم  نامه اصطالحمندی کاربران از  (. سنجش رضایت1224زاده، ساینا. ) حریر، نجال.، هراتی

 یده و سازمان یکتابدار یمطالعات مل فصلنامهابزار بازیابی اطالعات،  عنوان بهاسالمی 
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 .111-141(: 9)91اطالعات، 

خودکار متون  یساز خالصه بهبود(. 1221) .آزادهطیبه.، احمدی، عباس.، محبی،  خواه حسینی
 .214-225(: 9) 22 شباهت، گراف و یعیطب پردازش زبان یها با استفاده از روش یفارس

 مجلهکاوی: تعاریف و کاربردها،  کاوی و وب کاوی، متن (. داده1222اکبر. ) خاصه، علی
 .1-1 :55،یعلم ارتباط یکیالکترون

 علوم: یک سیستم پرسش و پاسخ فارسی، ایجو (.1225خانی جزنی، ایمان.، ساجدی، هدیه. )
 .11-2:51،یانشیرا

دستورات صادرشده به زبان  یاجراجمالت و  ییمعنا پردازش(. 1224داوودآبادی، مرضیه. )
نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،  ، پایانیفارس

 دانشگاه صنعتی اصفهان.

ی سامانه ساز ادهیپ(. طراحی و 1222دستغیب، محمدباقر.، کلینی، سارا.، فخراحمد، سیدمصطفی. )

 یعلم فصلنامهشناسایی و تصحیح خطای امالیی متون فارسی مبتنی بر معنای واژگان، 
 .191-111(: 2)41ها، داده و عالئم پردازش یپژوهش

افزارهای رایج  سازی خودکار و نرم (. مروری بر نمایه1222دوالنی، عباس.، فرهادپور، محمدرضا. )

 .211-921 (:2)12کتاب، فصلنامهدر تولید آن، 

(. ارائه روشی جدید برای 1225راد، فرهاد.، پروین، حمید.، دهباشی، آتوسا.، مینائی، بهروز. )

بندی  گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطالعات و خوشه شاخص

 .111-12(: 1)91 ها، داده و عالئم پردازش یپژوهش یعلم فصلنامهمتون، 

روشی برای  ارائه (.1221مجید.، پروین، حمید.، نجاتیان، صمد. )رضایی، وحیده.، محمدپور، 

 فصلنامهفارسی،  متونبندی  ی کلمات برای بهبود طبقهوزن دهاستخراج کلمات کلیدی و 
 .12-55(: 4)24 ها، داده و عالئم پردازش یپژوهش یعلم

 کتابدار سازمان(. خدمات مرجع دیجیتالی، با نگاهی به سامانه پرسش از 1222زبردست، مریم. )

 .91-1(:1) 9،یرضو قدس آستان اسناد مرکز و ها موزهها،  کتابخانه

(. روش مبتنی بر شباهت معنایی 1222سادات.، شیرازی، حسین. ) دهیسع سپهریان، زهرا.، سدیدپور،

 یپژوهش یعلم مجله ،سازی متون فارسی بر اساس عبارت پرس و جوی کاربر در خالصه
 .12-51(: 2)9 ،یبریسا و یکیالکترون پدافند
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ی )رایج( در مفهوم ریغهای  شناسایی واژه(. 1222سنجی، مجید.، داورپناه، محمدرضا. )

-2(: 4)42 ،یرسان و اطالع یفصلنامه کتابدارسازی خودکار مدارک فارسی،  نمایه

21. 

سازی سیستم تبدیل متن  (. طراحی و پیاده1224شیخان، منصور.، نصیرزاده، مجید.، دفتریان، علی. )

 .42-21(: 9)11 ،یمهندس دانشکده هینشربه گفتار طبیعی برای زبان فارسی، 

: بررسی عدم کارایی ها نامه اصطالح(. ضرورت بازنگری در ساختار 1224جو، اعظم. ) صنعت

ها در مقایسه با آن،  شناسی های هستی در محیط اطالعاتی جدید و قابلیت ها نامه اصطالح

 .29-12: 14کتاب، فصلنامه

نامه  ، پایانیآنتالوژ اساس بر اطالعات کیاتومات استخراج(. 1221طالبیان کوچکسرایی، مهدی. )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.

در بازیابی  ها آنها و کاربرد  (. اینفوکریستال1221طلبی، داریوش. )فرهادپور، محمدرضا.، م

 .45-94(:2)99اطالعات،  یده سازمان و یکتابدار یمل مطالعات هینشر ،اطالعات

 یساز ادهیپ و یطراح(. 1221) .محمدآباد، محمدرضا.، بحرانی،  یزدی، فاطمه.، زارع میرک کاوه
سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، جزیره ، پاسخ و پرسش ستمیس نمونه کی

 کیش.

 و یرسان اطالع قاتیتحق(، ندهیآ ،حال گذشته،خودکار )سازی  (. نمایه1212) .عباسگیلوری، 
 .95-11(: 4)11 ،یعموم یها کتابخانه

افزار  (. سنتز گفتار فارسی با استفاده از فرکانس گام در نرم1222نعیمی، فاطمه.، قدس، وحید. )

Flite ،111-21(: 1)2 شرفته،یپ گنالیس پردازش. 

ی جریان بر روی فعال ریادگیاز ی افزایشی با استفاده نظر کاو(. 1221نوربهبهانی، سیدفخرالدین. )

 .211-921(: 4)11 ران،یا وتریکامپ یمهندس و برق یمهندس هینشرمتون، 

 اطالعات و مدارک علمی ایران. مرکز سازی ماشینی، تهران، (. نمایه1222نیاکان، شهرزاد )

بندی خودکار  های دسته و پژوهش ها بر روش(. مروری 1222ویسی، هادی.، پارسافرد، پویان. )

 .92-9(:1)12،یانشیرا علوممتون، 
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