
 

 

 

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه علوم  

 رسانیکتابداری و اطالع

 2میرزائیان  رضا یدوح، 1ناهید خوشیان 

 
 شناسیمطالعات دانش 

 150تا   117، ص 99، تابستان  23، شماره هفتمسال 

 08/98/ 17تاريخ دريافت: 

 12/98/ 26تاريخ پذيرش: 
 چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی پرکاربردترين کارکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه علوم کتابداری و  

ای و با مداقه و بررسی و تحلیل  است. پژوهش حاضر به روش تحلیل اسنادی يا کتابخانهبوده  رسانی  اطالع

های  کاربردهای مهمی از پردازش زبان طبیعی در حوزه  تاکنوننشان داد که    هايافته  متون انجام شده است.

پردازش زبان طبیعی در حوزه علوم   اين پژوهش پرکاربردترين کارکردهای  انجام شده است. در  مختلف 

سازی خالصه سازی خودکار، استخراج خودکار اطالعات يا  نمايهاز:    بودند رسانی عبارت  کتابداری و اطالع

بندی زبانی )نظام بازبین(، بازيابی اطالعات موسیقیايی، ردهخودکار، بازيابی اطالعات، بازيابی اطالعات بین

های پردازش زبان طبیعی، همچنان دارای قابلیت  نتايج نشان داد که  های پرسش و پاسخ.و سیستم  خودکار

در حوزه  مفیدی  و  و  خوب  مختلف  علو  ازجملههای  اطالع در رشته  و  با   بايدکه    استرسانی  م کتابداری 

 های موضوعی مختلف اقدام نمود.ها، نسبت به ادغام پردازش زبان طبیعی در حوزهبرشمردن مزايا و هزينه

 رسانی پردازش زبان طبیعی، علوم کتابداری و اطالع ،بازیابی اطالعات: ی کلیدیهاواژه 

 

 

 

 

1.  دانش و  اطالعات  علم  گروه  دکتری.  اطالعاتدانشجوی  بازيابی  گرايش  الزهرا،  ،شناسی  ايران.   دانشگاه  تهران، 

 nkhooshian@gmail.comشرکت سبوی دانش  کارمند

 mirzaeian@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا، تهران، ايران. .کاربرد فناوری در آموزش زبان. استاديار. گروه 2
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 مقدمه

از   يکی  طبیعی  زبان  رايانهپردازش  فناوری  ورود  با  که  است  بشر،  اموری  زندگی  به  ای 

تر، پردازش زبان طبیعی عبارت  بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. به بیان دقیق  موردتوجه

است از استفاده از رايانه برای پردازش زبان گفتاری و نوشتاری. پردازش زبان طبیعی يکی  

نويسی هوشمند در  های برنامهوش مصنوعی و زبانهای بااهمیت در حوزه گسترده هاز شاخه

ای داشته باشیم که  شناسی است. منظور از پردازش زبان طبیعی اين است که رايانهدانش زبان

 .(2015،  1قادر باشد زبان انسان را تحلیل کند، بفهمد و بتواند زبان طبیعی تولید کند )برانتس

 وظايف پردازش زبان طبیعی به شرح زير است: ن يترمهمبرخی از 

از يک متن، تعیین اينکه چه کلماتی    یتربزرگتحلیل ارجاع: با فرض يک جمله يا بخش   -

شود. نمونه خاص اين وظیفه، بررسی  به امور واحدی ارجاع دارند، تحلیل ارجاع خوانده می

مرجع  2اَنفورا  زبانيعنی  در  است.  حالتی در جداری  به  معنای يک  ملهشناسی  که درک  ها 

امکان متن  ديگر  عناصر  به  مراجعه  با  متنی  میعنصر  میپذير  ارجاع  عمده  شود  گويند. 

 دهند.و صفات ملکی تشکیل می ی ااشارهارجاعات را ضماير شخصی، ملکی، 

برای  تحلیل گفتمان: گفتمان - يا تحلیل کالم اصطالحی کلی  يا تحلیل گفتمان،  شناسی 

شناختی  پديده نشانه   هرگونهای يا  مطالعاتی است که زبان نوشتاری، گفتاری يا نشانهاطالق به  

مورد   می  وتحلیليهتجزرا  گفتمان  قرار  تحلیل  زيرشاخه  معموالًدهند.  از  علم  يکی  های 

 شود. شناسی شناخته میزبان

مه  ای از محاسباتی است که عبارت است از ترجترجمه ماشینی: ترجمه ماشینی زيرشاخه -

متنی از يک زبان طبیعی به زبانی ديگر توسط کامپیوتر. در سطح مقدماتی، ترجمه ماشینی،  

های  يک جايگزين ساده برای کلمات از زبان طبیعی به زبان ديگر است. با استفاده از تکنیک

ها،  هستند. همچنین اين تکنیک  یابیدست قابلهای پیچیده بیشتری  ای، ترجمهشناسی پیکرهزبان

 

1. Brants 

2. anaphora 
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بهتر تفاوت به  های گونهکنترل  شناسی در زبان، تشخیص عبارات و ترجمه اصطالحات را 

 سازند.خوبی و درستی جدا کردن عبارات نامتعارف در متن مقدور می

ترين يکای  ، کوچکهاآنتقطیع صرفی: تقطیع کلمات به تکواژها و مشخص کردن طبقه   -

، تکواژ يا عالمت نام دارد. هجاها  استدارای نقش دستوری و معنايی مستقل  )واحد( زبان که  

توانند برای بازشناختن تکواژها ابزار سودمندی باشند. معیار و سنجه بنیادين  نمی  هاآنو طول  

را   تکواژ  است که  يکاهای دستوری کوچک  توان ینماين  اين  به  تر بخش کرد. دشواری 

 بستگی دارد.  موردبحث شناختی )ساختار کلمات( زبان وظیفه بیشتر بر پیچیدگی صرف

 يککدامها با  تشخیص هستارهای اسمی: تعیین اينکه در جريان يک متن، هر يک از آيتم -

ها ارتباط دارد و هر يک از اين اسامی ذيل کدام گونه  از اسامی خاص، مثل افراد يا مکان

  ها در برخی از زبان  اگرچهاست که    شخص، مکان، سازمان(. الزم به ذکر  مثاًلقرار دارد )

تواند به تشخیص هستار اسمی کمک مثل زبان انگلیسی، حرف بزرگ در ابتدای کلمه می

نیز نادقیق    غالباً  ؛ وتواند در تشخیص گونه هستار اسمی کمک کنداما اين اطالعات نمی  کند،

است.   ناکافی  آغاز    مثاًل  چراکهيا  بزرگ  با حرف  نیز،  جمله  اول  همچنین  شودیمکلمه   .

در   را  کلمات گوناگونی  اسمی،  از    گیرندبرمیهستارهای  برخی  فقط  با حروف   هاآنکه 

از    اصاًلهای ديگر، مثل چینی يا عربی  شوند. افزون بر اين بسیاری از زبانبزرگ، آغاز می

نمی استفاده  خاص  اسامی  ابتدای  در  بزرگ  زبانحروف  برخی  در  همچنین  مثل  کنند.  ها 

آلمانی، شروع کلمه با حرف بزرگ، برای جدا کردن انواع کلمات نیست، بلکه همه اسامی  

 نويسند.را با حرف اول بزرگ می

 ای به زبان قابل خوانش انسانی. زايش زبان طبیعی: تبديل اطالعات از پايگاه داده رايانه -

در ساختار    مثاًلد،  هايی از متن به زبانی که بیشتر فرمال باشفهم زبان طبیعی: تبديل بخش  -

 تر بتواند از آن استفاده کند.منطق متغیرها تا رايانه آسان

به    هاآنخوانی نوری: بازشناسی خودکار متون موجود در تصاوير اسناد و تبديل  نويسه -

 متون قابل جستجو و ويرايش توسط رايانه 

متن چه نقشی    ای در جمله يا بخشی ازگذاری اجزای کالم: تعیین اينکه هر کلمهبرچسب -

گذاری بر اساس نقش آن کلمه در متن، مانند اسم، فعل، قید، صفت و  دارد. اين برچسب
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گیرد. بعضی کلمات ممکن است يک يا چند برچسب داشته باشند. اگر يک  غیره صورت می

ابهام به  نیاز  باشد،  داشته  برچسب  يک  از  بیش  دارد.  کلمه  در    1بوک   مثالعنوانبهزدايی 

م اوت انگلیسی  يا کلمه  باشد.  فعل  يا  اسم  است  می  2مکن  مختلف  نقش  پنج  تواند  حداقل 

 بگیرد.

نمودار    - نمودار،  اين  نحوی( جمله.  )تحلیل  تجزيه  نمودار درختی  تعیین  نحوی:  تحلیل 

درختی بنیادی و منظمی است که ساختار نحوی يک زنجیره )رسته( را مطابق با دستور زبان  

م از  مستقل  فرض  با  می)گرامر(  ارائه  جملهتن  هر  و  است  مبهم  طبیعی  زبان  نحو  ای  کند. 

 های ممکن متکثری دارد. تحلیل

ها  های انسانی. برخی پرسش هايی با زبانها: ارائه پاسخ به پرسش گويی به پرسش پاسخ  -

اما برخی پرسش   مثاًلپاسخ درست و مشخصی دارند.   ها، پاسخ  حرف اول کانادا چیست؟ 

ندارند مشخصی  و  به  روشن  جديد  کارهای  در  چیست؟  زندگی  معنای  مانند    گونه ين ا، 

 شود. های پیچیده هم توجه میو ديگر پرسش  هاپرسش 

اينکه چه کسی    مثاًلها میان هستارهای اسمی )ها و ارتباطاستخراج روابط: تعیین نسبت  -

 با چه کسی ازدواج کرد(. 

يعنی   - پايانی جمالت،  يافتن حد  پايان جمله:  میتعیین  پايان  پذيرد. جايی که هر جمله 

اما گاهی اين عالئم  ؛  شودبا نقطه يا ديگر عالئم سجاوندی مشخص می  معموالًها  انتهای جمله

نیز بکار    مثاًلشوند. )برای منظورهای ديگری استفاده می نقطه برای نشان دادن اختصارات 

 رود(.می

سخ  - گوينده  به  مربوط  اطالعات  استخراج  احساس:  اطالعات  تحلیل  اساس  بر  نان 

برای امور   يژهوبهو    ای از مدارک. از اين اطالعات برای تعیین تمايل نسبت به چیزیمجموعه

 شود.بازاريابی و تبلیغات استفاده می

تشخیص گفتار: هدف از تشخیص گفتار که در متون علمی بیشتر با نام بازشناسی گفتار   -

می است که اطالعات گفتاری را دريافت و  سازی سیست شناخته شده است، طراحی و پیاده

 

1. book 

2. out 
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استخراج می را  فرمان گوينده  و  رايانهمتن  به  بازشناسی گفتار  فناوری  توانايی  کند.  ای که 

قابلیت را می اين  میکروفن مجهز است(  به يک  مثال  )برای  دهد که  دريافت صدا را دارد 

جايگزينی برای   عنوانبهن و يا  گفتار کاربر را متوجه شود. اين فناوری در تبديل گفتار به مت 

برای    یدکلصفحه ماوس  می  مورداستفاده دستورات    واردکردنيا  سیستمقرار  های  گیرد. 

نمايند.   پیوسته را شناسايی  قادرند گفتار  برخی  انواع مختلفی دارند.  واکافت کننده گفتار، 

را شناسايی  توانند گفتار گسسته )که بین کلمات سکوت( وجود دارد  برخی ديگر فقط می

توسط افراد مختلف و يا فقط توسط    شدهگفتهها قادرند واژگان  نمايند. همچنین اين سیستم

ترين سیستم آن است که بتواند گفتار پیوسته  آل ايده  هرحالبهيک گوينده تشخیص دهند.  

سیستمغیر اين  نمايد.  شناسايی  نويزی  محیط  در  را  گوينده  به  با  وابسته    یری کارگبهها 

بندی و شناسايی الگو قادر به تشخیص واژگان هستند که البته برای  های مختلف طبقهروش

 گردد. افزايش دقت در شناسايی از يک فرهنگ لغات نیز در انتهای سیستم استفاده می

تقطیع گفتار: عبارت از اين است که رايانه بتواند پس از دريافت صدای شخص، آن را   -

 ای فرعی ذيل تشخیص گفتار است. عمل وظیفه به کلمات تفکیک کند. اين 

هايی از متن که هريک به مبحث متفاوتی اختصاص  جداسازی مباحث: جداسازی بخش  -

 دارند.

ها با  جداسازی کلمات: جدا کردن کلمات يک متن از يکديگر. در زبان انگلیسی، کلمه -

های چینی و  در زبان  مثالً ها چنین نیست،  اند، اما در برخی از زبانفاصله از يکديگر جدا شده

و علم صرف کلمات    یشناسلغتها نیازمند دانش  زبان  گونهين اژاپنی. جداسازی کلمات در  

 در زبان مربوطه است. 

رفع ابهام از معنای کلمات: بسیاری از کلمات بیش از يک معنا دارند. بدين منظور الزم   -

ديگر معانی مناسب است    است مشخص کنیم که کدام معنا در يک بافت خاص، بیشتر از 

 . (2011، 1)نادکارنی، اُهنوماچادو و چاپمَن

 

1. Nadkarni, Ohno-Machado & Chapman 
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اطالع  و  کتابداری  به  علم  که  است  علمی  نیز  مديريت یدهسازمانرسانی  و  اشاعه   ،

پردازد. در همین راستا، پردازش زبان طبیعی کاربردهای مختلفی در حیطه رشته  اطالعات می

امور  کتابداری و اطالع انجام  اين    یده سازمانرسانی جهت  و مديريت اطالعات دارد. در 

و   کتابداری  رشته  در  طبیعی  زبان  پردازش  کاربردهای  پرکاربردترين  از  برخی  به  مقاله 

بیشتر روی مهم  دی تأک پردازيم.  می  یرسان اطالع مقاله  اين  پردازش زبان ما در  ترين کاربرد 

بازيا يعنی  کتابداری  رشته  در  است.  طبیعی  اطالعات  اطالعات،    گريدعبارتبهبی  بازيابی 

رسانی است که پردازش زبان طبیعی در آن بسیار کاربرد داشته  ای از کتابداری و اطالعحیطه

می  مورداستفاده و   و  قرار  کتابداری  رشته  در  طبیعی  زبان  پردازش  کاربردهای  گیرد. 

سازی خودکار، استخراج  از نمايه  اندرتعبارود،  رسانی نیز که در اين مقاله ذکر آن میاطالع

زبانی )نظام بازبین(، بازيابی  سازی خودکار، بازيابی اطالعات بین خودکار اطالعات يا خالصه

 های پرسش و پاسخ.و سیستم بندی خودکاراطالعات موسیقیايی، رده

  ازجمله از بسیاری از فنون پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات،  . بازيابی اطالعات

مرکب  ريشه مفاهیم  تشخیص  کالم(،  اجزای  )تجزيه  دستوری  مقوله  تعیین  سازی، 

شود. کار اساسی  زدايی از معنی واژه استفاده میجزئی(، تجزيه مفاهیم مرکب و ابهامچند)

بازيابی اسناد   نیز از فنون مشابهی  استبازيابی اطالعات،  بازيابی اطالعات  . کارهای ديگر 

های جديد و کشف بندی مدرک، پااليش، کشف پديده کنند، برای مثال خوشهاستفاده می

را با پردازش زبان طبیعی به يک روش مشابه با بازيابی اطالعات    هاآن  توان یمپیوندها که  

 . (2011در هم آمیخت )نادکارنی، اوهنو ماچادو، چاپمن، 

 ير است:از قرار ز کاربردهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات

تمام کاربردهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات، پیش    يباً تقرمجاز:  های غیرواژه -

و   اسناد  پردازش  واژهوجوها پرساز  می،  ناديده  را  غیرمجاز  عمل  های  اين    معموالً گیرند. 

 دهد.کارکرد نظام در بازيابی اطالعات را افزايش می

واژهريشه - نگاشت  عمل  بسازی:  به  شکلها  از  ريشهعضی  )بن(،  پايه  نامیده  های  سازی 

شود. اين نیز يکی ديگر از کارکردهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات است.  می

نامه و  شناسی/ واژهسازی مبتنی بر زبانريشه  -1دو روش عمده برای اين منظور وجود دارد:  
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ريشهريشه  -2 از  اول  پورتر. روش  به سبک  برخوردار استسازی  دقیقی  بسیار  اما  ؛  سازی 

های بسیار باالی اجرا و پردازش و پوشش کمتر است. روش دوم دقت کمتری  مستلزم هزينه

برای بازيابی اطالعات کفايت    معموالًو    استهای اجرا و پردازش نیز کمتر  دارد، اما هزينه

  عنوان بهکند و سپس  پايه نگاشت می  شکليکسازی، چندين اصطالح را به  کند. ريشهمی

گیرد. اين بدان معنی است که  قرار می  مورداستفاده يک اصطالح، در مدل فضای برداری  

دهد. جوها افزايش میومتوسط، تشابهات را در بین اسناد، يا اسناد و پرس طوربهسازی ريشه

دهد.  میقرار    الشعاعتحتاين عمل منجر به افزايش در بازيافت شده، اما دقت بازيافت را  

ريشه  کهیوقت   يژهوبهسازی  ريشه میاز  استفاده  پورتر  نمايهسازی  کاهش  شود،  را  سازی 

 . ( 2000، 1بخشد )ساندرسُننتايج حاصله را تا حدودی بهبود می طورمعمولبهدهد و می

ياب بُن  ريشه به توانمی فارسى کلمات يابىريشه زمینۀ در شدهانجام کارهاى ازجمله

ريشهاشاره   اين  ريشهکرد.  پورتر عمل کرده  ياب شبیه   به اقدام قواعدى اساس بر وياب 

 قبولى قابل نتايج فارسى زبان در که ديگرى يابريشه  .کندمى پیشوندها و پسوندها حذف

 نیز الگوريتم  اين  است.(  2،2005لی و ساده ط )تقوا، بکتوس شدههیتهياب  ريشه کرده، ارائه

ياب  ريشه الگوريتم مثال، برای .دارد نیز هايىتفاوت کند، اماپورتر عمل می يابريشه شبیه

 تشخیص را صدابی و صدادار حروف الگوی اطالعات، محتوای تخمین   منظوربهپورتر،  

 ياب فارسیريشه بنابراين  شوند،نمی نوشته صدادار حروف از بسیاری فارسی در اما ؛دهدمی

حاضر،   حال در  که  کندمی استفاده ريشه محتوای پايین کران تعريف برای رشته از طول

گردد،  می خطا  باعث  موارد بعضی در محدوديت اين   است. حرف 3 ريشه طول حداقل

 يک  عنوانبه اشتباهبه است کوتاه کلمۀ يک از قسمتی که زيررشته يک که زمانی ژهيوبه

الگوريتم،   اين که  است آن الگوريتم  دو اين  ديگر تفاوت شود. گرفته  نظر در پسوند

 کند.شناسايی می هم را الگوريتم پورتر، پیشوندها برخالف

تعیین مقوله دستوری: تعیین مقوله دستوری که به عمل تخصیص مقوله نحوی، به هر واژه   -

می اطالق  متن  در  بازيابی  موجود  در  طبیعی  زبان  پردازش  امر  در  ابهامات  از  برخی  شود، 
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در متن    1گیرد که واژه شیپسگر تصمیم میسازد. برای مثال، تجزيهاطالعات را برطرف می

 فعل زمان حال سوم شخص مفرد بکار رفته است.  عنوانبهشکل جمع يا  عنوانبهموجود 

مفاهیم    های مرکب و آماری واحدهايی هستند کههای مرکب و آماری: عبارتعبارت -

گرفته شد،    بکار  2در اسمارت   آورند. تکنیکی کهازی فراهم میسای را برای نمايهچندگانه

هايی با بسامد های مجاز مجاور هم و استفاده از زوجعبارت است از گردآوری زوجی از واژه

های مرکب و آماری نیز، يکی ديگر از  . استفاده از اين عبارتاست  باالی آستانه تعیین شده

 بازيابی اطالعات است. های پردازش زبان طبیعی در تکنیک

مقوله - در  جداسازی  مرکب:  زبان  یاریبسهای  زباناز  مانند  فنالندی، ها  هلندی،  های 

آيند.  می  به وجودها در يک فرايند بازآور  پیوستن ساير واژه  به همها با  آلمانی و سوئدی، واژه

اطالعات منجر  توانايی در جداسازی مفاهیم مرکب در پردازش زبان طبیعی به کیفیت بازيابی  

 . (2002، 3گردد )هِجورلَند می

ها در  تشريح )تجزيه( دستوری سطحی: هدف تجزيه دستوری سطحی جداسازی واژه -

  ؛ که های ساده فعلی استهای اسمی يا عبارتهای اصلی مانند عبارتيک جمله به عبارت

شود. در اين  می  خود موجب موفقیت پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات  نوبهبهاين امر  

(  2000)  4زمینه، فنون متعددی آزمايش شده است. بهترين سیستم در بازيابی کار مشترک کنل 

  % 48/93های بردار پشتیبان که به موفقیتی برابر با جهت تجزيه دستوری مبتنی است بر ماشین 

 نائل شده است. 

هايی که در بین  وابستگیگر بر  تعديل–های سر گر: اساس جفتتعديل –های سر جفت -

محور استاندارد يا    –ها وجود دارد، استوار است. برای مثال، يا حاصل از تجزيه عبارت  واژه

تجزيه يک  از  استفاده  اطالعات  با  بازيابی  امر  در  تسهیل  موجب  نیز  تکنیک  اين  تابع.  گر 

 گردد.می
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های پردازش  يگر از تکنیکزدايی از مفهوم واژه، يکی دزدايی از مفهوم واژه: ابهامابهام -

زبان طبیعی در امر بازيابی اطالعات است که به تشخیص مفهوم درست يک واژه در متن  

 ( 2005، 1گردد. )ونگ و اُرادشود و موجب موفقیت در امر بازيابی اطالعات میاطالق می

 در ادامه بررسی شده است: پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات متنی

نیازهای اطالعاتی    ن ی تأمربوط به زبان طبیعی، در بازيابی اطالعات متنی برای پیچیدگی م

ست که از فنون بازيابی اطالعات متنی و پردازش ا  رون يازاکاربر يک مسئله اساسی است.  

با   عموماًجوی کاربر،  وسازی توصیف محتوای مدرک و ارائه پرسزبان طبیعی برای آسان

ها و ارائه مدارک مرتبط که به نحو بهتری نیازهای اطالعاتی کاربر را  هدف تطبیق توصیف

شود. بعبارت ديگر، نظام بازيابی اطالعات متنی، وظايف زير را در  کند استفاده میمی ن یتأم

 دهد. پاسخ به جستجوی کاربر انجام می

زبان  نمايه - پردازش  فنون  از  مرحله  اين  در  مدارک:  که  سازی  نمايه  تولید  برای  طبیعی 

ای  هر مدرکی با استفاده از مجموعه  معموالًشود.  دارای توصیف مدرک است، استفاده می

 شود. می سازیيهنمانمايد توصیف می یخوب بهاز اصطالحات که محتوای آن را 

پرس  - کاربری  قاعده  ووقتی  تحت  را  پرسآوردیدرم جويی  اين  نظام  تحلیل  و،  را  جو 

 نمايد.دهد، ترجمه میو در صورت لزوم به طريقی که محتوای مدرک نشان می کندمی

کند و به کاربر مدارکی  جو مقايسه میونظام، توصیف هر مدرک را با توصیف پرس  -3 -

  معموالً . نتايج  استجو  وترين توصیف به پرسهای آن، نزديک دهد که توصیفرا نشان می

يعنی   ربط،  ترتیب  توصیف  برحسب به  بین  تشابه  پرسسطح  و  مدرک  نمايانده وهای  جو 

 . (1996، 2اسپارک و لويسشود )می

 در ادامه بررسی شده است:  نظام بازيابی اطالعات قراردادی و نظام بازيابی هوشمند

نمايد که خیلی زياد  می  د ی تأک ، بازيابی اطالعات قراردادی، بر بازيابی سندی  طورمعمولبه

  که یدرحال.  استبندی انسانی و به استفاده از انسان در تعیین راهبردهای جستجو وابسته  به رده

نموده و موجبات تسهیل    دی تأکبازيابی اطالعات هوشمند بر استخراج خودکار اطالعات مفید  
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زبا دستیابی  ابزارهای  دادن  قرار  دسترس  در  با  را  نظام  و  کاربر  بین  فراهم  تعامل  طبیعی  ن 

های اطالعاتی غیرکتابشناختی و بازيابی اطالعات روی خط، مسائل وجود پايگاه آورد.می

زبان بازنمون مدرک، زبان فرمان، انتخاب پايگاه اطالعاتی، مسائل مربوط    ازجملهمختلفی را  

چون    آورده است.  به وجودبه کاربرپسند بودن و آسانی استفاده برای نظام بازيابی اطالعات  

پايگاه آثار کتابشناختی چاپی  تعداد  از تعداد  بیشتر    مراتببههای اطالعاتی غیرکتابشناختی 

شده است، نیاز به بازيابی اطالعات خودکار يا بازيابی اطالعات هوشمند افزايش يافته است.  

نظام از  هوشمند  اطالعات  انعطافبازيابی  نظر  از  قراردادی  اطالعات  بازيابی  پذيری، های 

، 1بندی خودکار متفاوت است )چن و همکاران سازی و ردهگويی، نمايهاربرپسندی، پاسخک

1996 ) . 

در   شدهکنترلبازيابی اطالعات نقش پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات هوشمند. 

پرس و  سند  )ومورد  مانند  ابزارهايی  از  استفاده  با  که  سرعنوانهانامهاصطالحجوها  های  ، 

به ترتیب بر اساس    یطورکلبهگیرد،  موضوعی( که در پس سیستم مخفی هستند صورت می

های  واژه  لهی وسبههای سند  گردد. توصیفجوی مصنوعی ارائه میوتوصیف سند و زبان پرس

گاهی   يا  واژه  لهی وسبهواحد  از  میگروهی  استخراج  اسناد  متون  از  که  صورت  ها  شوند 

سازی که  و کوتاه  یجوارهماپراتورهای بولی،    وسیلهبهمصنوعی    وجویپذيرد. زبان پرس می

شود. بازيابی  هر سه از عملگرهای شناخته شده موجود در بازيابی اطالعات است، پردازش می

برای شمول    شدهش يپاالبه هیچ تحلیل زبانی    رون ي ازاآثار به انطباق محاسباتی بستگی دارد.  

به شکل زبان طبیعی يا متن    الزاماًاسناد    ن ي باوجودا.  ستی ن  در نظام بازيابی اطالعات احتیاج 

آزاد که بازيابی هوشمند برای استنتاج و پی بردن به توان بازيابی اطالعات نیاز دارد، موجود  

سازی نظام بازيابی هوشمند،  برای پیاده  یطورکلبه   .(2000،  2باشند )آدريانی می  استفادهقابلو  

طبیعی،   زبان  پردازش  شامل  که  مصنوعی  فنون هوش  و  اطالعات  بازيابی  نظام  بین  ترويج 

استنتاج   و  استدالل  دانش،  است.  استبازنمون  بااهمیت  و  مفید  بالقوه  و  طبیعی    جه یدرنت ، 

اصول  حد،  چه  تا  که  دارد  اين  به  بستگی  هوشمند،  اطالعات  بازيابی  نظام  يک    موفقیت 
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گیرد. بازيابی اطالعات هوشمند عامل کلیدی در  قرار می  مورداستفادهپردازش زبان طبیعی  

نظام از  حرکت  برای  طبیعی  زبان  پردازش  جستجوگران  و   اسیمق کوچکهای  تشويق 

 . ( 1995، 1گرافت با استفاده از زبان انسانی است ) اسی مق بزرگهای مصنوعی به نظام داده

بین  اطالعات  بر .  زبانیبازيابی  غلبه  و  اينترنت  از  استفاده  روزافزون  گسترش  با 

ای که به مدد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده  های فنی و شبکهمحدوديت

نوشته    هاآناست، کاربران و جستجوگران اطالعات، ديگر تنها به منابع اطالعاتی که به زبان  

ها، اکنون نه آرزو بلکه  ت مرتبط در ديگر زبانکنند. دسترسی به همه اطالعاشده اکتفا نمی

رسد، اما در ابتدا مفید به نظر می اگرچهشود. اين تنوع زبانی، حق طبیعی کاربران شناخته می

تلقی شودمی اطالعات  به  برای دسترسی  مانعی  به  ؛  تواند  اطالعات  بازيابی  امروزه  بنابراين 

)يعنی غلبه بر موانع زبانی در    تربزرگهای  هدفشود، بلکه  فرايندهای سنتی آن خالصه نمی

غلبه بر اين    حلراههنگام جستجو و بازيابی اطالعات( نیز در اين حوزه مطرح شده است.  

در همین راستا، استفاده از فنون  زبانی است.  گیری از بازيابی اطالعات بین مشکالت، بهره

طبیعی   زبان  بازياب   ریتأثپردازش  کارآمدی  در  بین بسزايی  اطالعات  فارسی  ی  زبانی 

شود.  زبانی استفاده میواژه بازبین برای بیان اختصاری بازيابی اطالعات بین   انگلیسی دارد.

بین  (1383)علیزاده،   اطالعات  آن  بازيابی  در  که  است  اطالعات  بازيابی  از  نوعی  زبانی، 

مدارک.   زبان مجموعه  و  عبارت جستجو  زبان  دارد،  زبان وجود  دو  عبارت  حداقل،  زبان 

يا مقصد می  ی اصلزبانجستجو را   نامند. يک نظام  و زبان مجموعه مدارک را زبان هدف 

زبانی )بازبین(، مدرک را در زبانی که با زبان عبارت جستجو متفاوت  بازيابی اطالعات بین 

بازيابی می به زبان بومی خويش  است  بازبین عبارت جستجو را  البته کاربر نظام  ارائه  کند. 

کند، اما مدارک دريافتی بر اساس زبان مجموعه مدارک خواهد بود. نظام بازبین، کار  می

جستجوگرانی را که    حال ن یدرعکند و  جستجوگرانی که به چند زبان تسلط دارند را ساده می

سازد، عبارت جستجو را به زبان خود ارائه کنند و آنگاه  تسلط دارند قادر می  زبانکيتنها به  

گیری، از کمک ديگران بین مدارک بازيابی شده، تمايز  استفاده از دانش خود يا با بهره  با
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داده شده تشخیص  مربوط  که  مدارکی  شوند.  يا  قائل  انسانی  عامل  از  استفاده  با  اند سپس 

زبانی دارای اجزايی است  شوند. يک نظام بازيابی اطالعات بین ماشینی ترجمه و استفاده می

شود. های جستجو استفاده میقسمتی است که برای ترجمه عبارت  ها آنترين  که يکی از مهم

زبانی با استفاده از پردازش  که از کار روی نظام بازيابی اطالعات بین   آمدهدستبههای  يافته

 زبان طبیعی در امر بازيابی اطالعات حاصل گرديده بیانگر نتايج زير است:

از واژه  -1  استفاده  برابرنهاده در  ه دوزبانه ماشین نامدر هنگام  اولین  خوان، رويکرد ترجمه 

ها باعث کارآمدی بیشتر )افزايش ضريب دقت( در نتايج  مقايسه با رويکرد همه برابرنهاده

. جهت ارزيابی کارآمدی نظام بازبین  شودیم انگلیسی    -زبانی فارسی  بازيابی اطالعات بین 

 ابی شده است.میانگین دقت بازيافت در سطوح مختلف بازي

  ی موردبررسنامه  های عبارت جستجوی فارسی )که در واژهپردازش مورفولوژيک واژه  -2

در مقايسه با عدم انجام اين پردازش، باعث کارآمدی    هاآنوجود ندارد(، پیش از ترجمه  

 شود. انگلیسی می -زبانی فارسی  بیشتر )افزايش ضريب دقت( در نتايج بازيابی اطالعات بین 

در هنگام ترجمه عبارت جستجوهای فارسی، شیوه ترجمه عبارتی در مقايسه با ترجمه    -3

د ضريب  )افزايش  بیشتر  کارآمدی  باعث  واژه،  به  بازيابی  واژه  نتايج  در  بازيافت(  در  قت 

 گردد.انگلیسی می -زبانی فارسی  اطالعات بین 
واژه  -4 )نوشتن  آوانگاری  روش  از  ترجمهاستفاده  ديگر(  های  زبان  الفبای  به  ناپذير 

نامه فارسی، با حروف انگلیسی و بازيابی بر اساس  ناپذير يا خارج از واژههای ترجمهاصطالح

باعث کارآمدی بیشتر بازيابی اطالعات    های جستجو، از عبارت  هاآنذف  آن، در مقايسه با ح

گردد. در همین راستا يک مدل پیشنهادی نظام بازبین فارسی  انگلیسی می -زبانی فارسی  بین 

زبانی ارائه گرديده که در تحلیل اين مدل  ، برای ترجمه و بازيابی اطالعات بین یسی انگل  -

با استفاده از واژه  -بازبین فارسی  بايد گفت، نظام   نامه  انگلیسی، نظام خودکاری است که 

های  افزايی ابزارهای پردازش زبان طبیعی، پس از پردازش و ترجمه عبارتالکترونیکی و هم

کند.  )فارسی(، مدارک را از مجموعه زبان هدف )انگلیسی( بازيابی می  یاصلزبانجستجوی  

های زبانی ديگر نیز دارد و بر  برای استفاده در جفت  مناسبیپذيری  مدل پیشنهادی انعطاف

. اين  افتيدستهای ديگر  توان از زبان فارسی، به مجموعه مدارک در زباناساس آن می
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ارتباطی   است.  ارتباطی  ديگر،  سوی  از  و  کاربردی  سويی  از  اجزای    جهت ازآنمدل  که 

بايد ارتباط نز بهینه،  بارز اين  کاربردی نظام در جهت عملکرد  باشند. ويژگی  ديکی داشته 

و   ترجمه  در  دقت  افزايش  موجب  که  است  طبیعی  زبان  پردازش  ابزار  از  استفاده  مدل، 

گردد. اين مدل، اولین مدلی است که برای فرايند بازيابی اطالعات  کارآمدتر شدن بازبین می

 گردد.  های ديگر تکمیلتواند با انجام پژوهش زبانی فارسی مطرح شده و میبین 

بازبین  نظام  می.  کارکردهای  پشتیبانی  را  زير  پیشنهادی کارکردهای  بازبین  نمايد. نظام 

های پردازش زبان طبیعی و بازيابی مدارک در زبان ترجمه عبارت جستجوی فارسی، تحلیل

داورپناه،   و  فتاحی  )علیزاده،  نتیجه  .(1388انگلیسی  میدر  زيادی  گیری  داليل  توان گفت 

شود، دست  زبانه نائل میکه يک نظام بازبین به همان کارآمدی که بازيابی يکوجود دارد  

نمی مهمپیدا  و  اولین  متفاوت  کند.  ساختارهای  و  بازبین  در  زبان  دو  وجود  دلیل  ترين 

زبانه  گردد که بازيابی اطالعات يکها می. اين دوگانگی موجب بسیاری از ابهامهاستآن

با آن مواجه نمی های جستجو در  شود. دلیل ديگر آن است که متن و زمینه عبارتهرگز 

در مواردی مهجورترين برابرنهاده يک   بساچهشوند. هنگام ترجمه چندان در نظر گرفته نمی

ترين انتخاب باشد. با استفاده از فنون پردازش  واژه، با توجه به مفهوم عبارت جستجو مناسب

مورفولوژ تحلیل  قبیل  از  طبیعی  برچسبزبان  آوانگاری،  يک،  و  دستوری  نقش  انواع  زنی 

تواند منجر به  شناسی در فرايندهای بازيابی اطالعات میمشخص شد که استفاده از ابزار زبان

نظام اين  شدن  واژهکارآمدتر  ساختار  و  زبانی  الگوهای  شناسايی  گردد.  نظام  ها  يک  ها، 

مندی  بیشتری بازيابی کند و رضايتسازد که مدارک را با دقت  خودکار بازبین را قادر می

تر هوش  گیری از فنون پیشرفتهکاربر را افزايش دهد. در اين راستا عالوه بر فنون نحوی بهره

های بازبین را نسبت به  تواند در آينده سامانههای معناشناسی میمصنوعی و استفاده از تحلیل

 . (1983، 1گیلون و مک)سالت  تری نشان دهدهای موفقهای موجود، سامانهنمونه

بازيابی اطالعات تصاوير از سال  پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات تصاویر.  

يک موضوع تحقیقاتی فعال بوده است و اولین بار در اين سال بازيابی تصوير مبتنی بر    1970

 

1. Salton & Mc Gill 
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بازيابی تصوير مبتنی بر محتوا ابداع شد. اين    1990در سال    ازآن پس   کلمه معرفی شده است.

روش  سرعتبهروش   در حوزه  جايگزين  بازيابی  مختلف  کاربردهای  در  و  های  قبلی شد 

کتابخانه میپزشکی،  استفاده   ... و  زيستی  تنوع  ديجیتال،  از  ؛  شدهای  روش  اين  در  اما 

های معمول و سنتی  و روش جزء روششد. اين دهای سطح پايین تصاوير استفاده میويژگی

  استخراج رويه تصاوير ديجیتال و نیاز به  اما با توجه به افزايش حجم بی؛  بازيابی تصاوير هستند

گوی اين نیازها  هايی بودند که پاسخهای سطح باال محققان به دنبال ابداع الگوريتمويژگی

های يادگیری  ان طبیعی يعنی الگوريتمهای پردازش زبدر بازيابی باشد. در اين زمینه الگوريتم

های  کنند. يادگیری عمیق يکی از زيرشاخهی موفق عمل میا گونهبهماشینی و يادگیری عمیق  

است که   رويکرد در حال ظهور  و يک  ماشینی  در حوزه هوش    طوربهيادگیری  گسترده 

استفاده شده است. شب  ماشینی  بینايی  و  پردازش زبان طبیعی  مانند  های عصبی  کهمصنوعی 

به نیز  مهمکانولوشن  و  بهترين  از  يکی  الگوريتمعنوان  جهت  ترين  عمیق  يادگیری  های 

بندی و بازيابی تصاوير است که از دقت بسیار بااليی در بازيابی تصاوير برخوردار است  دسته

 . (1395)سزاوار، فرسی و محمدزاده، 

موسیقیايی اطالعات  بازيابی  در  طبیعی  زبان  که  داده  رخالفب.  پردازش  متنی  های 

نمايه با تعداد زيادی رايانه در دسترس ايجاد    هاآنسازی  پردازش، جستجو و  آسان است، 

تکنیکمی و  يا    شدهعرضههای  شوند  اطالعات  بازيابی  به  طبیعی  زبان  پردازش  سوی  از 

داده طبقهاستخراج  همچون  متنی  خالصههای  تحلیل،  نمايهبندی،  ترجمه،  سازی،  سازی، 

يک    عنوانبهتوان موسیقی را نیز  می  وجود ن ي بااکنند،  جستجو و بسیاری امور ديگر کمک می

به روشی مشابه متن پردازش نمود. بخش   از    توجهی قابلزبان طبیعی قلمداد کرد و آن را 

ترانه موسیقی،  هستند.  اصوات  بازيابی  ها  حیطه  در  طبیعی  زبان  پردازش  وظايف  از  برخی 

بندی متن  از: شناسايی زبان، کشف ساختار و مقوله  اندعبارتها  موسیقیايی و ترانهاطالعات  

بازيابی اطالعات موسیقیايی در پی اين هدف است که بازار گسترده و وسیع   . (2001،  1)باد

موسیقی جهان را در دسترس عموم مردم قرار دهد. برای رسیدن به اين هدف بازنمودهای  

 

1. Bod 
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با مرتبط  اشخاص  )  مختلف  آهنگترانه  مثاًلموسیقی  و سرايان،  نوازندگان  سازان، 

( موسیقی  با  مرتبط  موضوعات  و  آلبوم  مثالً فروشندگان(  موسیقیايی،  ويدئو قطعات  و  ها 

می  موردبررسیها(،  کلیپ پژوهشی  گیرند.  قرار  حوزه  يک  موسیقیايی  اطالعات  بازيابی 

ارشتهمیان استفاده  استخراج، تحلیل و  به  ز اطالعات درباره موسیقی و صوت  ای است که 

توان همانند متن به رايانه  نويسی موسیقی را نمی(. نت1983،  1پردازد )لِرداهل و جَکِندوفمی

به کلمات    آسانیبهتوان  توان به اين مسئله فائق آمد. متن را میمی  راحتیبهمنتقل ساخت، اما  

اما ؛  زبان طبیعی و بازيابی اطالعات استهای اولیه پردازش  يکی از ويژگی  تقسیم کرد که

نمی اين مورد میاين مطلب در مورد موسیقی صدق  پاسخ داد که    گونهاين توان  کند. در 

های طبیعی همچون زبان تايلندی وجود دارند که از چیزی برای تقسیم کلمات استفاده  زبان

)باد،  نمی موضوعی    .(2012کنند  موسیقیايی  اطالعات  از    یارشتهانی م بازيابی  زيرا  است، 

سويی شامل عناصر اساسی موسیقی و از سوی ديگر دربردارنده عناصری از علم اطالعات  

تنها، صدای يک نت وجود    هرلحظهيعنی، در  ؛  صدايی هستندها تکاست. برخی موسیقی

چندين نت به گوش   هرلحظهصدايی هستند، يعنی در  های غربی چنداما بیشتر موسیقی؛ دارد

سازد. يکی  سد. چندصدايی بودن موسیقی، بازيابی اطالعات موسیقیايی را دشوارتر میرمی

يعنی مسئله  ؛  های چندصدايی مسئله برجستگی استاز مشکالت بازيابی در خصوص موسیقی

تشخیص میزان اهمیت يک عنصر در موسیقی، چه اين عنصر نت باشد و چه آکورد، ملودی  

ازش زبان طبیعی، فراوانی در بازيابی اطالعات بکار برده های پرديا هر چیز ديگر. تکنیک

 .(2013، 2اسچدل آمیز نبوده است ) اما نتايج چندان موفقیت؛ اندشده

پرسش  .  طبیعی زبان  پردازش با موازی  موسیقی پژوهش  اين  بررسی  به  بايد  ابتدا  در 

تکنیک آيا  که  میپرداخت  را  طبیعی  زبان  پردازش  در  کردن  تجزيه  تجزيه  های  در  توان 

زبان   مورداستفادهموسیقیايی   پردازش  همانند  موسیقی،  در  اصلی  مشکل  خیر.  يا  داد  قرار 

ساز  طبیعی ابهام است. چندين ساختار مختلف ممکن است با يک، سکانس موسیقیايی هم

کننده احتمالی  شنود. بهترين تجزيهفقط يک ساختار را می  معموالًشنونده،    کهیدرحال باشند.  

 

1. Lerdahl & Jackendoff 

2. Schedl 
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مجموعه  9/85،  یدرست بهتواند  می آزمون  در  را  عبارات  از  محلی  درصد  ترانه  هزار  از  ای 

زبان طبیعی، بايد نشان داد که پردازش    عنوان بهبینی کند. برای در نظر گرفتن موسیقی  پیش 

موسیقی در همان طبقه مسائل پردازش زبان طبیعی قرار دارد. سطوح پردازش متن توسط  

فهرست شده، از ضبط کردن )صدا، يا گفتار( تا فهم    1که در جدول  پردازش زبان طبیعی  

شود. اين سطوح در مورد موسیقی نیز وجود دارد. موسیقی  )معنای يک گفتار( را شامل می

به زبان طبیعی، می و  را شبیه  داد. در سطح    عنوانبهتوان ضبط کرد  نشان  يک شکل موج 

برآواشناسی تالش می ساختار يک صدا  که  و نتشود  يکديگر  رسی شود  از  يا سازها  ها 

تر است و وظیفه بازشناسی  ، موسیقی در اين عرصه بسیار پیچیدهن ي باوجوداتفکیک شوند.  

 صدا، با مشکالت اساسی مواجه است.

 . سطوح پردازش زبان طبیعی یا وظایف مربوطه در پژوهش موسیقی 1جدول  

 

نويسی نمادين  در هر دو حوزه از نتشود که  دومین شباهت مهم از اين امر حاصل می

می متن استفاده  نويسهشود.  از  نیز  موسیقیايی  میهای  تشکیل  خوانده هايی  نت  که  شوند 

شناسی و نحو پردازش زبان طبیعی، موسیقی نیز ساختار دستور زبان  شوند. شبیه به ريختمی

کند  قواعد مشخص می مانند پنهان و قواعدی پنهان دارد. بخشی از آن هارمونی است. اين  -

  ها آنتوان با استفاده از  چگونه می  ؛ وها( کنار يکديگر قرار بگیرندکه چگونه کلمات )نت

؛  توان به نحو موسیقی مرتبط دانسترا می هاآنها و وابستگی  فرم ساخت. نتعبارات خوش

زبان طبیعی يعنی  های هارمونیک در کاربردشناسی قطعه، باالترين سطح پردازش  اما پیشروی
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و نیز    ها، میل يا اشتیاق )موسیقی رمانتیک( سازنده اثر)گفتمان(، در موسیقی به شکل ايده

برنامه )موسیقی  آن  پشت  در  کارهايی  و  )تصاوير  دارد  رواج  باد، ؛  2014،  1اوراماسای( 

اطالعات  تکنیک.  ( 2002 بازيابی  در  طبیعی  زبان  پردزاش  بازيابی   طوربههای  در  و    اعم 

موسیقیايی   شده  طوربهاطالعات  وارد  سیستماخص  اين  اجرای  تا  بخشند. اند  ارتقا  را  ها 

میبررسی نشان  مدلها  که  میدهد  را  طبیعی  زبان  پردازش  تجزيه    طور بهتوان  های 

آمیزی برای تجزيه موسیقیايی استفاده کرد. با وجود گستردگی و اهمیت موسیقی  موفقیت

جديد است    نسبتاًپژوهش درباره بازيابی اطالعات موسیقیايی    در سطح جوامع بشری، حوزه

  عنوان به، اين حوزه از همان ابتدا تا کنون  حالن يبااگذرد.  و کمتر از دو دهه از آغاز آن می

يک حوزه پژوهشی، روند رو به جلويی را داشته است. حوزه پژوهش موسیقی با پژوهش در  

ها که از  های مشابهی از دادهو حیطه بر روی گونهپردازش زبان طبیعی، شباهت دارد. هر د

کنند که  هايی کار میکنند. هر دو حوزه با دادههای مشترکی برخوردارند، کار میويژگی

ها  کامل برای رايانه  طور بهرا    هاآنکنند، اما برای آنکه  را درک می  هاآن  راحتیبه  هاانسان

توانند دستاوردهای  . پژوهشگران موسیقی میاندمواجهسازند، با مشکالت فراوانی    فهمقابل

های اصوات عرضه کنند و در خود را در وظايفی مانند جداسازی صداها، يا کشف محدوده 

های آماری، رويکردهای  مقابل از پردازش زبان طبیعی در خصوص مواردی همچون روش

به معناشناسی، کمک گ بازيابی اطالعات و دادهخودکار نسبت  يابی از طريق فهم  رفتن از 

 (. 1395زبان طبیعی، استفاده کنند )امیری، 

امروزه با توجه به حجم زياد اطالعات و منابع متعدد در  .  سازی خودکار اطالعاتخالصه

سازی به  سازی متون ضروری است. خالصههايی برای خالصهاينترنت، وجود ابزارها و روش

تجم اطالعاتی  فرايند  منبع  چند  يا  يک  مفید  اطالعات  يا    منظوربهیع  متن  کردن  کوتاه 

میپاسخ گفته  کاربر  درخواست  به  خالصهگويی  از    خودکارسازی  شود.  استفاده  معنی  به 

ابزارهای ماشینی و مبتنی بر کامپیوتر برای تولید يک خالصه مفید و معتبر است و يکی از 

که    جهتازآنآيد،  پردازش زبان طبیعی به حساب میدر زمینه    پر چالش مسائل مشکل و  
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خالصه کیفیت  روشخالصه  اندازهبهماشینی    دشدهی تولهای  هنوز  نیست.  انسانی  های  های 

و  خالصه هستند  وابسته  زبان  آن  در  شده،  نگارش  متون  زبانی  ساختار  به  خودکار  سازی 

کنند. سازی خودکار ايفا میخالصههای پردازش زبان طبیعی، نقش اصلی را در ايجاد روش

 و شده انگلیسى ايجاد زبان در هاخالصه تولید براى متعددى هاىسیستم و ابزارها کنون تا

 در هاآن از بسیارى حجم ؛ کهاست گرفته صورت زمینه اين در توجهیقابل هاىپژوهش 

 استخراجى سازخالصه هاىسیستم نیز فارسى زبان در  .است استخراجى سازخالصه زمینۀ

، 1هاشمی )الاست  ا  هجزء اولین اين سیستم  «فارسی سام»سیستم   که است شده ايجاد متنوعى

مهم  .( 2010 از  چالش يکی  مرحلۀ   استخراجى، سازخالصه سیستم يک براى هاترين، 

 اساس بر عمدتاً  خالصه،  جمالت استخراج براى  موردنظر آن متن  در  که  است  پردازشپیش 

 نقش  زنىبرچسب توقف، کلمات حذف يابی،ريشه نظیر زبان طبیعى  پردازش عملگرهاى

 امتیازى متن  در جمله هر به ،ازآنپس شود.  مى پردازش کلمات کلیدى  تعیین  و  کلمات

 کلیدى کلمات ازآنجاکه شوند.مى انتخاب باال امتیاز با جمالت ،تيدرنها و گیردمى تعلق

 اىويژه اهمیت پردازشپیش  مرحلۀ کنند،مى ايفا جمالت امتیاز تعیین  سزايى در به نقش 

 استخراجى، سازخالصه هاىروش بین  در ديگر، طرف دارد. از ساز استخراجىخالصه در را

 اصلى هاىچالش  از يکى لیکن، اند.نموده ارائه اثربخشى گراف، نتايج  بر مبتنى هاىروش

 که یا گونهبه است، مناسب جمالت انتخاب براى  گراف پیمايش  روش ها،اين روش در

محتواىمنعکس  است الزم که حالن یدرعجمله   هر  کلیدى کلمات و باشد متن  کننده 

 داشته نیز شده انتخاب قبلى جمالت با را  اشتراک ترين کم بايد  باشد، داشته  بر را در  مناسب

 (.1396باشد )احمدی، حسینی خواه، محبی، 

 خالصۀ نوع نمود. بندیدسته توانمى مختلف جهات از را  هاخالصه.  خالصهانواع  

 مورداستفاده روش  سازى،خالصه از  هدف دست، در متون يا اسناد تعداد به بسته شدههی ته 

باشد.   متفاوت تواندمی باشد، داشته بر در بايد خالصه که محتوايى نوع و  خالصه براى تهیۀ
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 مبناى بر خالصه نوع بر اساس را سازىخالصه هاىروش انواع  بندیدسته ،1تصوير شماره  

 . (2012کوون، مک و کووادهد )نن نشان می « 1کوون مک و کووانن »بندى دسته

 

 ( 2012کوون، مک  و کووانن بندی انواع خالصه )دسته :1تصویر شماره 

در   که باشد سند چندين  يا سند يک پردازش حاصل تواندمى تولیدشده خالصۀ

هدفمی چندسندى يا سندىتک هاى خالصه آن به  اصطالح  خالصه تهیۀ  از گويند. 

)کريمی مؤثر یدشدهتول خالصۀ  نوع در  تواندمى فرد،    و  باشد  اساس   بر  .(1385شمس 

نن  بندىتقسیم مککه  و  )کوا  در2012کوون  هاى  روش زمینۀ در خود مرورى مقالۀ ( 

يک   به گويىپاسخ راستاى در  تواندمی خالصه  يک کردند، ارائه متون  سازى خالصه

 با شد که خواهد گنجانده خالصه در مطالبى حالت اين  شود. در  تولید وجوپرس عبارت

راجس   است ترمرتبط وجوپرس عبارت و   آن خالصه بر عالوه  .(2006،  2کاران )محامد 

 فرض موجود با يعنى شود، تولید اطالعاتى منبع يک یروزرسان به هدف با تنها تواندمى

شدهبه اطالعات از ایخالصه اطالعات، از ایمجموعه بودن  اضافه شود. منبع در روز 

ای  يا مجموعه سند يک درباره عمومى رسانىاطالع هدف با تواندمى خالصه يک ،يتدرنها

)نن  یازموردن امر بدو در خاصى اطالعات کهآن بدون شود، تولید اسناد از و  باشد  کوا 
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 جمالت ای ازمجموعه استخراج مبناى بر تواندمی خالصه تهیۀ روش .(2012کوون،  مک

 قید خالصه متن  در مرجع متون جمالت عین  يعنى است، آمده متون که در باشد اصلى

 یزتربرانگچالش  عمدتاً که ديگر نوعى در  .گويیممى استخراجى آن، خالصۀ به که شود

 متن  خالصه حاوى جديدى جمالت شود، بلکه نمی آورده عیناً مرجع جمالت متون  است،

عمدتاً   که شودمی خوانده ایچکیده خالصۀ حالت، شود. اين می تولید خودکار  صورتبه

ای متن  چکیده خالصۀ  در شد. خواهد لحاظ آن در  مستقیماً نیز  طبیعى زبان  تولید هاى روش

  جمالت  تولید و متن  درک هدف بلکه نیست، متن  جمالت از بعضى تکرار لزوماً خالصه

 مريم دير اما بود، شب 10 قطار  حرکت ساعت»متن   در ،مثالعنوانبه  .است موجز و جديد

 زير بازنويسى شکل به توانمی را چکیده خالصۀ  « بود کرده حرکت قطار و رسید ايستگاه به

 درک عالوه بر سیستم خالصه، نوع اين در .  « نرسید  شب 10 ساعت قطار  به مريم»کرد:  

 نسبت دلیل به همین  باشد، متن  اصلى مطالب اساس بر سازیجمله به قادر بايد متن  محتواى

به  است، برخوردار  بیشترى پیچیدگى  از استخراجى  سازیخالصه به  انسانى خالصۀ اما 

دارد   بیشترى شباهتاست(،   شده تولید دستى صورتبه انسان يک توسط ای که)خالصه

 اساس بر تواندمی خالصه يک ،درنهايت  .(2011،  2و همکاران  ؛ شاکری2002،  1)براون 

 متن  دربارة توصیفى اطالعات معموالً باشد. خالصه نشانگر، متفاوت دارد، که محتوايى

 گرآگاه خالصۀ  که درحالی دارد، بر در را اصلى آن موضوع و نگارش  شیوه حجم،  نظیر

 ایمجموعه که است نیاز نیز  موارد برخى کند. درارائه مى را  اطالعاتى متن  محتواى دربارة

يا يک مهم کلیدى کلمات از  متن  محتواى نماينده عنوانبه متون از ایمجموعه متن، 

،  3شود )ديوالمى حاصل کلیدى کلمات مبناى بر صورت خالصه اين  در که شود استخراج

يکی    عنوانبهسازی استخراجی را  چنانچه بخواهیم مراحل اصلی خالصه  مثالعنوانبه .( 2004

 سازى خالصه روش هر توان گفت: درسازی خودکار، بررسی نمايیم. میاز مراحل خالصه

 مرحله دارد. در وجود انتخاب جمالت و پردازش پردازش،پیش  مرحلۀ سه استخراجى
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 شودمى انجام آن سازىنرمال و  متن  اولیۀ پردازش  عملیات  متن ورودى،  روى پردازش، پیش 

آماده مراحل براى تا  نظیر طبیعى زبان پردازش عملگرهاى مرحله اين  در شود. بعدى 

 مرحلۀ شود. درمى اعمال يابىريشه و کلیدى کلمات گفتار، استخراج اجزاى زنیبرچسب

 موجود جمالت  هاآن  دوى هر ترکیب يا شناختىزبان آمارى، از مفاهیم استفاده با پردازش

 بر که معیارى اساس بر جمالت، انتخاب مرحلۀ گردد. درمى ورودى امتیازدهى متن  در

در نیاز مبناى  ،درنهايت و گردندمى انتخاب مناسب جمالت شده، تعبیه سیستم کاربر 

و مرتب جمالت   قرار کاربر اختیار در  سازخالصه سیستم خروجى عنوان به نتیجه شده 

پیش   .گیردمى استخراجمرحله  فرايندهای   تعیین  کلمات، و جمالت  پردازش خود شامل 

)برچسب در  کلمات نقش  است   يابیريشه و  توقف کلمات حذف کلمات(، زنىجمله، 

 زبان پردازش در اساسى کارهاى  از ( يکى1392زاده،  نژاد، عطارزاده و حسین )بهروزيان

 هر براى دستورى هاىمقوله تعیین  زنى،برچسب  .است گفتار اجزاى زنیبرچسب طبیعى،

 هاىمقوله تعیین  براى زبان نحو و واژه ساخت حوزه زنى ازبرچسب در است. متن  در نماد

 ترين مناسب انتخاب معناى به ،درواقع کالم اجزاى زنىبرچسب  .شودمى استفاده دستورى

 متون در هاواژه از بسیارى است. کلمه برچسب از  زدايىابهام يا هر کلمه به دستورى مقولۀ

تند، درمثالعنوانبه دارند، برچسب دستورى  يک از بیش  کلمه   تواندمى فارسى زبان ، 

پردازش،  باشد. در شکل زير سه مرحله استخراج خودکار اطالعات، يعنی پیش  قید يا صفت

 . استپردازش و انتخاب جمالت به تصوير کشیده شده 
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زبان طبیعی   پردازش هاىروش از استفاده فارسى با متون خودکار سازىخالصه  . معماری بهبود2تصویر 

 ( 1395خواه، احمدی و محبی، شباهت )حسینی و گراف

 :نمود تقسیم کلى بخش  دو به توانمى را شکل در شدهداده نشان مراحل

در   کلمات نقش  تعیین کلمات، و جمالت استخراج مراحل پردازش: شاملپیش  مرحلۀ

 کلمات  يابىريشه و توقف کلمات حذف جمله،

میزان   محاسبۀ متن، هر کلمات هایويژگى استخراج مراحل شامل پردازش: مرحلۀ

 اعمال.  ورودى، متن  هر براى گراف ساخت هم، به متن  يک جمالت همۀ شباهت

نمايش آن  و )جمالت( مهم هاىگره انتخاب  ، درنهايت و  گراف پیمايش  هاىالگوريتم

 .(1979، 1ريجسبرگندر خروجی )

شود،  که در اغلب کاربردهای پردازش زبان طبیعی استفاده می  يکی از معیارهای ارزيابی

معیار دقت و بازخوانی است. دقت برابر است با نسبت تعداد جمالت درستی که توسط سیستم  

به کل جمالتی که سیستم برای خالصه ارائه کرده است. بازخوانی    شدهانتخابساز  خالصه

  به کل   شدهانتخابساز  برابر است با نسبت تعداد جمالت درستی که توسط سیستم خالصه

جمالتی که توسط انسان برای خالصه ارائه شده است. اين دو معیار برای سنجش کارکرد  
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ساز، متن ورودی و  کارايی سیستم خالصه  ساز بسیار مناسب هستند. عالوه برسیستم خالصه

منابع خبری مختلف در رعايت    چراکهاست،    رگذاری تأثموضوع متن نیز بر کیفیت خالصه  

در   نیز،  انواع موضوعات  ترتیب  همین  به  متفاوت هستند.  هم  با  نیز  نگارشی  استانداردهای 

ای جمالت کوتاه  ، يک خبر ورزشی اغلب دارمثالعنوانبهاست.    رگذاری تأثکیفیت خالصه  

و اسامی خاص بیشتری، نسبت به يک خبر اجتماعی است و همین مسائل، بر کیفیت خالصه  

 (. 1999، 1مانینگ و اسچاتز ) است رگذاری تأثسیستمی نیز 

همچنین، يکی ديگر از کاربردهای پردازش زبان طبیعی  .  سازی خودکار اطالعاتنمايه

های بازيابی  ترين وظايف سیستمترين و مهمليکی از مشکسازی خودکار است.  ساخت نمايه

متنی   امکان جستجوی کارا روی اطالعات  منابع  نیبن يدرا.  استمتن  ، گسترش روزافزون 

گويی و استفاده از راهکارهای  اطالعات علمی، باعث گرايش متخصصان اطالعات به فشرده

است.  سازی جستآسان اطالعات شده  باصرفهنمايه  ن یبن يدراوجوی  از  يکی  ترين  سازی، 

میانراه استهای  اطالعات  به  میبدی،    بر جهت رسیدن  و  و  . (1382)تشکری    در جستجو 

ها،  بازيابی اطالعات، يک نمايه مناسب در حقیقت نقش کلیدی دارد. ساخت نمايه برای متن 

ل حاضر  سازد. عمل ساخت نمايه در حارا برای محققان و خوانندگان آسان می  هاآنبازيابی  

بر  و زمان  که اين روش دشوار، پرهزينه  شودبه دست نیروی انسانی متخصص و ماهر انجام می

خودکار تولید    صورت بهتواند کاماًل  ای میهای بازيابی متن، چنین نمايهاما در سیستم؛  است

تواند مجموعه اقداماتی را در جهت ساخت  يک سیستم بازيابی متن، می  گريدعبارتبهشود.  

مجهز مناسب،  نمايه  واژه  يک  کارآمد روی  نمايه،  و  از ساخت  انجام دهد. پس  متن  های 

به پرسسیستم می از آن، در جواب  استفاده  با  به  تواند  مربوط  متونی را که  وجوی کاربر، 

های  در بین روش .(1385های مورد درخواست وی هستند را يافته و ارائه کند )خالويی،  واژه

سازی  سازی که هر يک دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند، نمايهنمايهشمار  بی

از روش بر  خودکار يکی  است که عالوه  نمودن اطالعات موجود،    ريوجو پذجستهايی 

بی افزايش  و  اطالعات  انفجار  پديده  برابر  در  آدمی  توان  افزايش  دادهباعث  ها،  وقفه 

 

1. Manning & Schutze 
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با  خصوصبه است.  شده  الکترونیکی  قالب  نرم  در  تکامل  و  نمايهپیشرفت  سازی  افزارهای 

نمايه فرايند  سرعت  افزايش  در  نمايهخودکار  راهکارهای  تلفیق  و  سازی،  خودکار  سازی 

های اطالعاتی جهت استفاده  ها، اقبال و گرايش مديران پايگاهو کاهش زمان و هزينه  دستی 

فناوری اين  )گیلوری،  از  است  يافته  افزايش  بیش  از  بیش  براى   .(1379ها  تعاريف چندى 

ای که  های نمايهای از مدخلسازی خودکار ارائه شده است: فرايند استخراج مجموعهنمايه

نامند. سازی خودکار مینمايه  خوان رابیانگر موضوع متن هستند توسط رايانه از متن ماشین 

م واژگان که  ای فرض کنیم، شامل: انتخاب و استخدامرحلهسازی را فرايندی دونمايه  اگر

،  شدهانتخابساختن واژگان    ريوجو پذجستبازنمون مناسبی از اطالعات باشند و همچنین  

  صورت بهسازی را که هر دوی اين مراحل و يا حداقل يکی از مراحل فوق را  هر نوع نمايه

نمايه ارائه دهد،  نمايهسازی خودکار میخودکار و ماشینی  سازی  نامند. طبق تعريفی ديگر 

نمايه از  نوعی  از  است  عبارت  الگوريتمخودکار  از  که  محیطسازی  در  اجرايی  های  های 

پیروی می الگوريتمالکترونیکی  اين  پايگاهکند.  در  و ها  اطالعات کتابشناختی  با  داده  های 

های تصويری و يا  های غیرمتنی مانند پايگاهشوند. همچنین پايگاهحتی متن کامل اجرا می

ها دارای کارکردهای  باشند. نمايهها میسازی با اين الگوريتمنیز قابل نمايه  موسیقی )صوتی(

 باشند. زير می

 سازند.محتواى اطالعاتى مدارک را فشرده می -

 روند.سازى زبان مدرک و زبان کاوش به کار میاى براى تطبیق و يکسانواسطه  عنوانبه -

جسـت  عنوانبه - در  کـاوش  راهبـردهاى  تدوين  شیوه  بر  کارآمد  وجـوهـاى  ابزارى 

 ( 1997، 1اطالعاتى نظارت دارند. )همِیدی، کانان و ايونس

هاى زير ممکن است انجام هاى ماشینی به روشهاى اطالعاتى و نمايهسازى پايگاهنمايه

 .گیرد

 هاى اطالعاتی پايگاه -

 

1. Hmeidi, I., Kanaan, G., and Evens 
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هاى تولیدى مثل بررسى اين مسئله که آيا کنترل کیفیت نمايهگیرى از رايانه براى  بهره -

 وجود دارند يا خیر؟نامه اصطالحهمۀ اصطالحات نمايه در 

دهى  گیرى فکرى از رايانه مثل استفاده از رايانه، براى مثال استفاده از رايانه براى وزنبهره -

 ای و انتخاب اصطالحات نمايه

 ايانه سازى کامل خودکار به کمک رنمايه -

 سازى مثل ورود اطالعات در  در تاستفاده از رايانه براى انجام امور دفترى نمايه -

 شود.های پردازش زبان طبیعی استفاده میمامی اين موارد از تکنیک -

نمايه  1لیدی مختلف  زمینۀ سطوح  در  رايانهکه  بیان  سازى  است،  پرداخته  تحقیق  به  اى 

که  می طبیعی  زبان  پردازش  اصول  زبان  هاآندارد  میرا  پايین  )اصوات،  های سطح  گويد 

نمايه  کلمات با  بیشتر  اسمی(  عبارات  عجین و  خـودکـار  های  زبان  کهیدرحالانـد،  سازی 

سازی  ، بیشتر با روح نمايهاستگرايی و تعامل شناسی، واقعسطـح بـاال که شامل معانی، زبان

ها و ناشران  در همین راستا امروزه شرکت(  1388)دوالنی و فرهادپور،  انسانی سازگار است.  

هاى اينترنتى در  دهندگان شبکهو سرويس   هاى الکترونیکى، دارندگان صفحات وبرسانه

نمايه هستند.  پى  خود  فرامتن  صفحات  مطلوب  جهت  نرم   هاآنسازى  در  را  افزارهايی 

های پردازش زبان طبیعی  افزارها بر پايه تکنیکنرماند که اين  سازی خودکار ارائه کردهنمايه

از    نمايند. چند موردخودکار اقدام می  صورتبهسازی  به ساخت نمايه  خودکار  صورتبهو  

نرم اين  نرم  اندعبارتافزارها  مشهورترين  پرپ/اچاز:  نرم 2ال امتیافزار  افزار  ، 

نرم3ايندکسرامتیاچ اچ،  روبوهلپ  اِديشنامتیافزار  نرم 4ال  ماکرِکس،  نرم 5افزار  افزار  ، 

 (1388دوالنی و فرهادپور، ) 8افزار اِسکای ايندِکسو نرم 7افزار ريترايوِر ، نرم6سیندِکس

 

1. Liddy 

2. Prep/HTML 

3. HTML indexer 

4. RoboHelp HTML Edition 

5. Macrex 

6. Cindex 

7. Retriever 

8. Sky index 
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نمايه نمايهتفاوت  و  دستی  کندی.  سازی خودکارسازی  دشواری،  بر  پرهزينه    عالوه  و 

مشکالت ديگری نیز در بر دارد. در شیوه دستی  سازی در شیوه دستی، اين شیوه  بودن نمايه

های متفاوتی، به  هم آموزش ديده است نسبت به فرد ديگر نمايه  ی خوببهساز که  هر فرد نمايه

های  های مختلف نمايهساز نیز در زماندهد. حتی ديده شده است که يک نمايهيک متن می

ساز درک بهتری از متن دارند،  د نمايهافرا  هرچنددهد. اضافه بر اين  متفاوتی به يک متن می

است   ممکن  واژه  کهیهنگامولی  و  متون  از  زيادی  حجم  نمايه  با  دارند،    سروکارهای 

شیوه به  نسبت  زيادتری  نمايهاشتباهات  خودکار  باشند.  های  داشته  روند   وجودن يبااسازی 

مجموعهنمايه روی  تنها  است  بهتر  کار  سازی خودکار  به  بزرگ  متنی  مورد  های  در  رود. 

روشمجموعه که  دارد  وجود  امکان  اين  کوچک،  سريعهای  دستی  نتیجه  های  و  بوده  تر 

ارائه کنند. اصوالً هر متنی دارای دو بخش است: بخش اول شامل اطالعاتی    پرکاربردتری

شـوند، مثـل نـام نويسنده، تاريخ و محل  است که نسبت به محتوای متن خارجی محسوب می

در   .(2003،  1؛ بخش دوم شامل محتويات اصلی متن است )کسلج منتشرکنندهم  و نا  انتشار

دستهکتابخانه نام  با  اول  بخش  دستهها  نام  با  دوم  بخش  و  توصیفی  موضوعی  بنـدی  بندی 

می نمايهشناخته  میشود.  گفته  متن  محتوای  و  موضوع  شناخت  عملیات  به  و  سازی  شود 

به  کهیهنگام عملیات  تکنیک  اين  کمک  به  نیز  و  کامپیوتری  مدرن  وسايل  های  کمک 

نمايه پذيرد،  صورت  طبیعی  زبان  میپردازش  نامیده  خودکار  حساسسازی  و  شود.  ترين 

هايی است  سازی خودکار بايد طی شود، انتخاب واژهای که در روند نمايهترين مرحلهمشکل

های متن دارای  سازی روی تمام واژهر عمل، نمايهروند. دکه برای ساخت نمايه به کار می

ها يک کار غیرضروری است.  سازی روی تمام واژه، ضمن اينکه نمايهاستسربار بسیار زياد  

دهنده محتوای متن مربوطه هستند،  هايی در نمايه به کار روند که نشانکافی است تنها واژه

شوند. اولین و  بوده، توسط وی جستجو میکاربر    موردعالقهها يا مفاهیمی که  واژه  درواقع

ت يافت شود، خود متن مستندات  های خوب محتوا ممکن استرين مکانی که شناسانندهواضح

 (. 1992، 2)کُپ  است

 

1. Keselj 

2. Cope 
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نمايه نمايه  1الکساندرکايزر.  سازی خودکارمراحل  خالويی(  مقاله  کمک  )در  به  سازی 

کند و اين فرايند را به  دستی و ماشینی معرفی میسازی  رايانه را راهی برای پیوند دادن نمايه

  له ی وسبهکنترل    -3سازی ماشینی و  های نمايهاستفاده از روش  - 2تحلیل متن    -   1سه بخش:  

 (.1385)خالويی،  نمايدساز متخصص تقسیم میيک نمايه

قبل از شروع ساخت نمايه بايد به بعضی موارد    یطورکلبه.  سازی خودکارشرايط نمايه

مهمم به  که  داشت  توجه  میهم  اشاره  ذيل  در  موارد  اين  نمايهترين  در  دستی  شود.  سازی 

سازی کمک نمايد. واضح  ساز در کنترل عملیات نمايهوسايل مختلفی وجود دارد تا به نمايه

توانند در يک  نمی  یسادگبهوسايل که به شکل متون زبان طبیعی هستند    گونهاين است که  

نمايه نمايه  مورداستفادهخودکار    سازیسیستم  گیرند.  میقرار  روش  سازی  دو  به  تواند 

های متن  سازی کنترل نشده، همه واژهو کنترل نشده انجام شود. در روش نمايه  شدهکنترل

تواند باعث  روند. اين کار معموالً عالوه بر ايجاد سربار زياد، میدر ساخت نمايه به کار می

  شدهکنترلسازی  بنابراين روش نمايه؛  روند جستجوی کاربر شودفهمی و خطا در  ايجاد کج

نمايه کاماًل محدود هستند، غالباً  که در آن واژه گیرد. در روش قرار می  تي موردحماهای 

های مترادف يک واژه واحد  شود و نیز برای واژهها بررسی میصحت امالی واژه  شدهکنترل

واژه  انتخاب می مثاًل  واژهنم  « نوسان»شود.  ،  « تپش »،  « نوسان»،  « تموج»،  « ارتعاش »های  اينده 

میمی  غیرهو  «  چرخش» باعث  نمايه  نوع  اين  از  استفاده  لکن  اشخاص  گردد.  تا  گردد 

باشد. از اين روش در ساخت    از ی موردن جو  وبرای فرموله کردن جمالت پرس  یادهيدآموزش

دهد که در صورت استفاده از روش  شواهد نشان می  .شوددستی استفاده می  صورتبهنمايه  

توان  سازی میدر نمايه خواهد بود.  شدهکنترلسازی کنترل نشده نتايج نزديک به روش  نمايه

های ساده بـرای  از واژه 2همارايیدر روش پس   .های ساده و يا مرکب استفاده کرداز واژه

های ساده و تواند با ترکیب واژهکاربر می  شود و در موقع جستجومی  سـاخت نمايـه اسـتفاده

متنـی   مـوارد  نمايـه  اسـاس  بیشـتر در سیستم  موردنظرشبـر  ايـن روش  بیابـد.  هايی که  را 

 

1. Kaiser 

2. postcoordination 
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نمايه   می  صورتبهساخت  انجام  کار  خودکار  به  پیش رودیمشود،  روش  در   1همارايی . 

هايی که  روش بیشتر در سیستمروند. از اين  های ترکیبی هم در ساخت نمايه به کار میواژه

نمايهشود. در سیستمشود، استفاده میدستی ساخته می  صورتبهنمايه   سازی خودکار  های 

ها به متون بهتر  از واژه  گونه اين شود، زيرا انتساب خودکـار  های مجزا استفاده میغالباً از واژه

مدنظر قرار بگیرد،    بايستنکاتی که می  ازجمله سازی خودکار  شود. در ساخت نمايهانجام می

هايی مانند ضماير، قیود، حروف اضافه و ربط هستند که کاربر مايل به جستجوی  حذف واژه

های  ها را از بین واژهسازی خودکار ابتدا سیستم بايد اين واژهبنابراين جهت نمايه؛  نیست  هاآن

همچنین، برای   (1379گیلوری،    ؛1382از متون حذف کند. )تشکری و میبدی،    شدهاستخراج

سازی خودکار،  های نمايهسیستم  ازجملههای بازيابی متنی  ارزيابی کیفیت بازيابی در سیستم

زيادی   مهماندشدهفيتعرپارامترهای  پارامترها  .  اين  دقت.   از:  اندعبارتترين  و  بازخوانی 

به در  مربوط  ارائه موارد  برای  قابلیت سیستم  بیانگر    درواقع .  استخواست کاربر  بازخوانی 

 :زير تعريف کرد صورتبهتوان ايـن پـارامتر را می

 
میزان دربرگیری   با  مستقیمی  نسبت  بین صفر و يک است و  پارامتر همواره  اين  مقدار 

بیشتری را در خود داشته باشد، تعداد موارد   هایيعنی هر چه نمايه واژه؛  ها در نمايه داردواژه

 شود. از طرف ديگر میزان اين پارامتر به مجموعه( بیشتر می« بازخوانی »مربوط )بازيابی شده  

 جو توسط کاربران بستگی دارد. وو نحوه فرموله کردن پرس متون، مجموعه کاربران

به  دقت:   مربوطه  موارد  فقط  ارائه  برای  سیستم  قابلیت  بیانگر  ساده  بیان  به  پارامتر  اين 

)يا   کاربر  نامربوط(  گريد عبارتبهدرخواست  موارد  نیز    درواقع.  است  رد  را  پارامتر  اين 

 :زير تعريف کرد  صورتبهتوان می

 

1. precoordination 



145 

 ... حوزه  پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
23 ،

ن 
ستا

تاب
99 

 

ها  کنندگی واژهو نسبت مستقیمی با میزان تعیین   استمقدار اين پارامتر نیز بین صفر و يک  

دارد نمايه  دقیق  کاررفتهبههای  واژه  هرچقدريعنی  ؛  در  نمايه  تعیین در  و  باشند،  تر  کنندهتر 

شوند. از طرف ديگر میزان اين پارامتر نیز به مجموعه  تری بازيابی میتعداد موارد نامربوط کم

نحوه فرموله کردن پرس  متون، مجموعه کاربران توسط کاربر  و  در    یبستگ هموجو  دارد. 

را با استفاده از    «دقت»توان مقدار  حالتی که تعداد کل موارد بازيابی شده صفر است، نمی

شود.  يک در نظر گرفته می  « دقت»رمول باال محاسبه نمود. منطقاً در اين حالت مقدار پارامتر  ف

غالباً نسبت معکوس با هم دارند و بهبود يکی موجب    «دقت»و    « بازخوانی »مقدار دو پارامتر  

 (. 1387مهراد و ناصری، )شـود افت ديگری می

پرسش  سیستم پاسخ های  سیستم   و  اَسک  پیچیده (،1)کوِزشِن  بازيابی  شکل  از  تری 

های کاربران را در  و پاسخ خودکار نتايج پرسش   های هوشمند پرسش اطالعات است. سیستم

های زيادی در توسعه  دهند. در چند دهه اخیر پیشرفتقالب پاسخی مختصر و صريح ارائه می

سیستم سیستماين  چندين  و  آمده  وجود  به  دادهقدرتمن   ها  توسعه  است.    د    حال بااين شده 

ها  سیستم ن ي در امتأسفانه اقدامات کمی در اين حیطه برای زبان فارسی صورت گرفته است. 

شود.  داده می ورودی به سیستم  عنوان بهبه زبان طبیعی و بدون هیچ محدوديت معنايی  سؤال

يافتن جوابی دقیق، کوتاه و کامل برای     ترين زمان داده شده در کوتاه  سؤالوظیفه سیستم 

 ممکن است. 

سیستم منظور  اين  تکنیک های به  اَسک،  استخراج  کوِزشِن  اطالعات،  بازيابی  های 

گیرند. نمونه چنین سیستمی در کتابداری  اطالعات و پردازش زبان طبیعی را با هم به کار می

  ی سؤاالت رسانی، خدمات مرجع از کتابدار بپرس هست. در اين نوع خدمات کاربر  العو اط

دقیق و با    صورتبهرا    سؤاالتپرسد و کتابدار مرجع، پاسخ  را به زبان طبیعی از کتابدار می

گونه که ذکر شد در  کند که همانهای زمانی برای کاربر ارسال میدر نظر گرفتن اولويت

 

1. Question & Ask Systems 
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گردد. های پردازش زبان طبیعی و بازيابی اطالعات با هم استفاده میکنیکها از ت اين سیستم

جست به  که  است  اين  پاسخ  و  پرسش  پاسخوهدف  رضايتجوها  دهد.  های  ارائه  بخشی 

کوشد تا نوع  تعريف شود. در اينجا پردازش زبان طبیعی می  یخوب بهنیازهای اطالعاتی بايد  

ها و با استفاده از فنون استخراج  مجموعه محدوديت، تحلیل  سؤالسازی  پاسخ را با شفاف

های بازيابی اطالعات  ها در نظر است جانشینان احتمالی نظاماطالعات تعیین کند. اين نظام

ای  کنونی شوند. عالوه بر خدمات مرجع از کتابدار بپرس، نظام زبان طبیعی اسمارت نیز نمونه

 (. 1395)سرلک، خلجی و گردان،  است هااز اين سیستم

متونرده رده  درنهايت.  بندی خودکار  فنون خودکار  به  که  بايد  کنیم  اشاره  متن  بندی 

های از پیش  بندیهايی در چارچوب ردهای از مدارک را به مقولهخودکار مجموعه  طور به

کیفیت    اًيقوهای مدرک،  دهند. در اين رابطه توصیف صحیح ويژگینسبت می  شدهفيتعر

)بهروزيان نژاد، عطار زاده    ساخته است   متأثراين فنون    وسیلهبهبندی را  بندی و يا مقولهگروه 

 (.1392و حسین زاده، 

 گیرینتیجه
توان گفت که مزايای خوبی در استفاده از  گفته میو بر اساس مطالب پیش   یطورکلبه

بازيابی اطالعات    ازجملهرسانی و  اطالعفنون پردازش زبان طبیعی در کاربردهای کتابداری و  

توان گفت موفقیت يک نظام بازيابی اطالعات برای کاربر وابسته به  کنیم و میمشاهده می

گیرد. قرار می  مورداستفادهاين مطلب است که تا چه حد اصول پردازش زبان طبیعی در آن  

پذير ای زياد محاسباتی امکانه، بايد توجه داشت که اين مزايا در پرتو هزينهن يباوجوداولی 

گاهی و  موارد    است  از  برخی  طبیعی    شدهمشاهدهدر  زبان  پردازش  از  غیر  فنون  که 

بار میپیشرفت به  زيادتری  ناصری،  های  و  )مهراد  زبان    حال ن ی درع   . (1387آورد  پردازش 

  در رشته  ازجملههای مختلف و  های خوب و مفیدی در حوزهطبیعی، همچنان دارای قابلیت

ها نسبت به ادغام  بايست با برشمردن مزايا و هزينهرسانی دارد که میعلوم کتابداری و اطالع

 های موضوعی مختلف اقدام نمود. پردازش زبان طبیعی در حوزه
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 منابع 
بهبود خالصه1396)  .محبی، آزاده  و  خواه، طیبهاحمدی، عباس؛ حسینی سازی خودکار  (. 

فصلنامه  های پردازش زبان طبیعی و گراف شباهت.  روشمتون فارسی با استفاده از  
 . 885-914 ،(2)33 ، پردازش و مديريت اطالعات

همايش    ن یششم  .(. پردازش زبان طبیعی و بازيابی اطالعات موسیقیايی1395امیری، ناهید. )
 های نوين در علوم و فناوریپژوهش 

ا  نژاد،يانبهروز عطارزاده،  حس  يمانمحمد؛  روش(.  1392)   .یمهد  زاده،ین و  های  مقايسه 

. اولین همايش ملی رويکردهای نوين در مهندسی کامپیوتر  بندی خودکار متوندسته
 . و بازيابی اطالعات

نمايه1382میبدی، محمدرضا. )  و  تشکری، مسعود  ساز خودکار برای متون  (. ساخت يک 

برفارسی.   مهندسی  کنفراس  از:  قيازدهمین  بازيابی   .http://ce.aut.ac.ir/  
-11-Automatic%20indexer-meybodi-~meybodi/paper/Tashakori

1382.pdf-Shiraz-ICEE 

 (.3)6. نما .سازی ماشینیه ي. نما(1385خالويی، مرضیه. )

عباس )  و   دوالنی،  محمدرضا.  مرور(1388فرهادپور،  نمايه  ی.  و  بر  خودکار  سازی 

 . 291-310 ،(3)20 ،فصلنامه کتاب  .لید آنافزارهای رايج تونرم 

های هوشمند پرسش  سیستم  یبررس  .(1395گردان، محمد. )  و  سرلک، ولی؛ خلجی، مجید

و   رشد  دانشنامه  جهانی  وب  اطالعات  از  استفاده  با  فارسی  زبان  خودکار  پاسخ  و 

يافتهبین   دومین کنفرانس مقاله کنفرانس.    .پدياويکی نوين  المللی  در  های  پژوهشی 
 .علوم، مهندسی و فناوری

تصوير با استفاده از يادگیری    یابي. باز(1395)  . ؛ فرسی، حسن و محمدزاده، سجادسزاوار، امیر

های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و  المللی پژوهش چهارمین کنفرانس بین   .عمیق
-https://www.civilica.com/Paper-CEPS04   در   دسترسقابل.  پردازش سیگنال

CEPS04_073 

زهره  مهرنوششمس   و  کريمی،  فارسی.  خالصه  ستمی س  (.1385)  .فرد،  متون  ساز خودکار 

 . تهرانالمللی انجمن کامپیوتر ايراندوازدهمین کنفرانس بین 

https://elmnet.ir/article/20119663-49122/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86
https://elmnet.ir/article/20119663-49122/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ce.aut.ac.ir/%20~meybodi/paper/Tashakori-meybodi-Automatic%20indexer-11-ICEE-Shiraz-1382.pdf
http://ce.aut.ac.ir/%20~meybodi/paper/Tashakori-meybodi-Automatic%20indexer-11-ICEE-Shiraz-1382.pdf
http://ce.aut.ac.ir/%20~meybodi/paper/Tashakori-meybodi-Automatic%20indexer-11-ICEE-Shiraz-1382.pdf
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،  ابخانهفصلنامه پیام کت  سازی خودکار: گذشته، حال، آينده.هي. نما(1379گیلوری، عباس. )

10(4)، 25-15 . 

. فصلنامه کتاب ها.(. مشکالت دسترسی به اطالعات در جهان شبکه1383)  .علیزاده، حمید

15(2)، 121-115 . 

فتاحی،   حمید؛  محمدرضا  و  اهللرحمتعلیزاده،  کارآمدی 1388)  .داورپناه،  بررسی   .)

بین روش اطالعات  بازيابی  در  موجود  فارسی  های  از    – زبانی  استفاده  با  انگلیسی 

 . 53-70  ،(1)25  ،فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات  خوان.نامه دوزبانه ماشین واژه

جعفر )  و  مهراد،  مريم.  اطالعات(.  1387ناصری،  بازيابی  و  طبیعی  زبان  تهرانپردازش   . :  

 رسانی علوم و فناوری.ای اطالعمرکز منطقه :شیراز  -چاپار

از:  پردازش بازيابی  چیست.  طبیعی   /http://jamejamonline.ir/Media  زبان 

pdfs/1390/05/16/100850852371.pdf 
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