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هاي اجتماعي، منبـع مناسـب ديگـري بـراي اسـتخراج       هاي حجيم شبكه داده
بع است كه به صورت گسترده براي يكي از اين منا 6توييتر. عبارات دگربيان هستند

كـاربران تـوييتر در   . ]5، 4[ قـرار گرفتـه اسـت    مورداسـتفاده هـا   استخراج دگربيان
توانـد بـراي    كننـد كـه مـي    بسياري از موارد در مورد موضوعات يكساني گفتگو مي

هاي مختلفي ماننـد   تكنيك  ها، در اين روش. ها به كار گرفته شود استخراج دگربيان
گيـرد تـا    قـرار مـي   مورداسـتفاده هاي همپوشـاني كلمـات و حـروف     ژگيبررسي وي
موضـوع   هـاي هـم   ها و جداسازي نوشـته  موضوع توييت. ها استخراج گردند دگربيان

هـاي مطالـب    هشتك. تواند روند تشخيص عبارات دگربيان را به خوبي پيش برد مي
ر ايـن راسـتا بـا    د. رود ها بـه كـار مـي    در توييتر به منظور شناسايي موضوع توييت

) بـا توجـه بـه هشـتك    (هايي كه موضوع يكسـاني   بررسي همپوشاني كلمات نوشته
  .توان جمالت دگربيان را شناسايي كرد دارند، مي

مشـابه از   طـور  بـه در روش ديگري كه بر روي زبان روسي انجام شـده اسـت،   
 بـه منظـور    7سـپاري  هـا اسـتفاده شـده اسـت و از روش جمـع      خبرهاي خبرگزاري

هـا در سـه    همچنـين نمونـه  . شود آمده استفاده مي  دست  هاي به گذاري نمونه نشانه
ها در اين  براي شناسايي نمونه. ]6[اند  دسته نامرتبط، دگربيان و مرتبط قرار گرفته

سنجي معنايي مرتبط با ماتريكس شباهت استفاده شده  روش، از يك معيار شباهت
بازنويسي غيرخودكار عبارات موجـود توسـط   هاي ديگري نيز به كمك  پيكره. است
 ]8[اند  زبانه توليد شده هاي موازي دو و يا استخراج خودكار از ميان پيكره ]7[افراد 

  .هاي غيرفارسي هستند كه همگي در زبان
اي فارسـي كـه در    هاي عبارات دگربيان، تـاكنون پيكـره   با وجود اهميت پيكره

اي  به همين منظور نياز به توسـعه پيكـره   .دسترس عموم باشد، توسعه نيافته است
شـود تـا بتوانـد در     جهت شناسايي جمالت دگربيان در زبان فارسـي احسـاس مـي   

منظـوره بـه     و خاص   هاي مشابه با اين حال پيكره. كاربردهاي مختلف استفاده شود
تـوان   اند كه از آن ميان مـي  خصوص در رابطه با تشخيص سرقت ادبي توسعه يافته

اين پيكره بـر مبنـاي   . ]9[ياب اشاره كرد  هاي تقلب ره فارسي ارزيابي سامانهبه پيك
 500,1پديا ساخته شده و حـاوي   صفحات فارسي ويكيهاي موجود در  برداري كپي

هـايي از تقلـب بـه صـورت      مـورد داراي شـكل   411نوشته اسـت كـه از آن ميـان    
ــم   ــايگزيني كلمــات ه ــا اســت جابجــايي، حــذف، اضــافه شــدن و ج ــا  معن ــه ب ك

بـه   هاي مختلف از نظر ميزان سرقت ادبي همراه شـده اسـت و محـدود    بندي درجه
جهـت شناسـايي    اي عنـوان پيكـره    توانـد بـه   و نمـي ت و عبارات نبوده سطح جمال

  .جمالت دگربيان به كار رود
انـد و هـدف    هايي با رويكرد ترجمه خودكار نيز توسعه يافته عالوه بر اين پيكره

هـاي ترجمـه خودكـار اسـت كـه از آن ميـان        توسعه و ارزيابي سـامانه ها  اصلي آن
فارسـي   -فارسي ميزان و پيكره موازي انگليسـي  -توان به پيكره موازي انگليسي مي

ها نيز در جهت ترجمه ماشيني است و  كاربرد اين پيكره. ]11، 10[پيام اشاره كرد 
  .اغلب به صورت چندزبانه و موازي هستند

اي تخصصـي در زبـان فارسـي بـراي      ، پر كردن خـأل پيكـره  هدف اين پژوهش
 شـامل  حاضـر  حـال  در پيكـره  ايـن  از 1٫0نسخه . جمالت و عبارات دگربيان است

هاي مختلفي از يكساني معنايي را  نمونه از جمالت و عبارات بوده كه درجه 523,1
سـپاري نوآورانـه و    خودكار، توسط يـك روش جمـع   دارا هستند و پس از شناسايي

عبـارات منتخـب شـامل    . گذاري شده اسـت  كمك گرفتن از داورهاي انساني، نشانه
هاي مختلف بوده و طيـف وسـيعي    شده خبرگزاري  هايي از خبرهاي دريافت قسمت

  .دهد از موضوعات خبري را تحت پوشش قرار مي
عبـارات و جمـالت دگربيـان را ارائـه      ، ابتـدا تعريفـي از  يشـرو در ادامه مقاله پ

در بخـش  . كنـد  كمـك مـي  و موضوع مقالـه،  خواهيم كرد كه به درك بهتر مطالب 
به  و عبارات دگربيان، سوم، روش پيشنهادي به منظور ايجاد خودكار پيكره جمالت

گذاري و  هاي نشانه شود و پس از توصيف روش هاي خام ارائه مي همراه تشريح داده
  .شوند آتي بيان مي  ها و كارهاي گيري كره ايجادشده، نتيجهارزيابي پي
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انگيزي است و با توجـه بـه كـاربرد     تعريف دقيق عبارات دگربيان كار دشوار و بحث
شناسـان،   شـده توسـط زبـان     در اغلـب تعـاريف ارائـه   . نياز متفاوت خواهد بود مورد

دهنـد تـا بتـوان     گيرنـد و اجـازه مـي    را در نظر نمييكساني كامل معني دو عبارت 
تقريبـي بـودن يكسـاني    . عباراتي كه تقريباً يكسان هستند را نيز دگربيـان بنـاميم  

تعـاريف زيـادي بـراي    . ها دچار ابهام شويم شود كه در شناسايي آن معاني باعث مي
براي شناسـايي  اند تا ابهامات موجود  كدام نتوانسته  دگربيان ذكر شده است اما هيچ

در واقـع همـين ابهامـات هسـتند كـه باعـث       . كامل برطرف سـازند  طور بهها را  آن 
  .اند هاي شناسايي دگربيان شده سازي سيستم دشواري در پياده

چه تعريف دقيقي در مورد عبارات دگربيان وجود ندارد كه خـالي از ابهـام    اگر
ا دسـته   هـا  هـا در آن  ه دگربيـان هـاي مختلفـي بـراي الگوهـايي كـ      بنـدي  باشد، امـ          

تـوان   هـا مـي   بـه عنـوان مثـالي از ايـن الگـو     . ]12[شوند، ارائه شده است  يافت مي
تغيير ساختار جملـه را   سازي جمالت و جايگذاري كلمات مترادف در عبارت، كوتاه

قـرار   مورداسـتفاده هـا   هاي شناسايي و توليد دگربيـان  ذكر نمود كه توسط سيستم
  .گيرد مي

ي اياز نظـر معنـ  دو عبارت يا جمله ر بسياري از موارد نيازمند يكساني دقيق د
از طـرف ديگـر كاربردهـاي    . نيستيم و نزديك بودن مفهوم دو عبارت كـافي اسـت  

 به كـار گرفتـه  ديگري نيز وجود دارند كه بايد شكل يكساني را در رابطه با مفاهيم 
تر در يكـي از عبـارات باعـث    در نظر داشته باشند و حتي وجود حقـايق بيشـ  شده،  

مثال در هنگـام   عنوان  به. ]2[معنايي، معادل ندانيم شود تا دو عبارت را از نظر  مي
هاي  سازي متن، يكساني دقيق مدنظر نيست در حالي كه در رابطه با سامانه خالصه
هـاي   به عنوان مثال، نمونـه . ]6[شود  پاسخ اين يكساني در نظر گرفته مي  و  پرسش

  :را در نظر بگيريدزير 
  

 كشور جهان براي تنظيم يك پيمـان جديـد    190بيش از  يوگو گفت
آب و هوايي جهت جلوگيري از گرمايش زمين، روز شنبه با توافق نماينـدگان  

  .كشورها در پاريس به سرانجام رسيداين 
 كه با هدف جلوگيري از افزايش دماي كره  المللي يننخستين توافق ب
 200به امضـاي نماينـدگان نزديـك بـه      ،درجه سلسيوس بيش از دوبه زمين 

 .كشور دنيا رسيد، از روز گذشته به مرحله اجرا درآمد
  

كننـد و در اكثـر    اين دو جمله در مورد موضوع مشخص و يكساني بحـث مـي  
شـده   ها را معادل هم دانست؛ اما با دقت در منطق و مـوارد ذكـر   توان آن نيازها مي

شـده كـه در     جمله دوم به اجرايي شدن توافق نيز اشاره توان متوجه شد كه در مي
اينكه جمالت اين چنيني را دگربيان در نظر بگيريم يـا  . جمله اول ذكر نشده است

گـاهي نيـز چنـين    . موضوعي است كه با توجه به كاربرد متفاوت خواهـد بـود    خير،
  .]6[دانند  هايي را تقريباً دگربيان مي نمونه

حلـي بينـابيني در نظـر     هاي پيشين راه ف بسياري از روشدر اين مقاله، برخال
بـراي رسـيدن بـه ايـن     . شود تا كاربردهاي متفاوت در نظر گرفته شـوند  گرفته مي

هـا بـا در نظـر گـرفتن يكسـاني كامـل معنـاي دو         گذاري نمونه هدف، فرايند نشانه
تلف جهـت  شود و سه رده مخ ها انجام مي عبارت، در كنار مرتبط بودن يا نبودن آن

   .شود ها در نظر گرفته مي ي نمونهگذار نشانه
اي غني و متشكل از انواع حاالت ايجاد  مزيت اين راهكار در اين است كه پيكره

در صورتي كه تنها به دو . گردد كه مناسب طيف بيشتري از كاربردها خواهد بود مي
يك رده گنجاند و پيكره  توان رده دگربيان و تقريباً دگربيان را در مي  رده نياز باشد،

  .استفاده خواهد بود  همچنان قابل يافته توسعه
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ه يـا عبـارت، از افـ
ننـد و هريـك از اي

هايي كه به پيكره. د
گفد، مصنوعي نيز 

آيـد داراي كيف مـي   
هستند و در بسـيا 

13[.  
نـوع منبـع د  شـد،   

روند بايـد به كار مي
ي كـه احتمـال يـاف
ن دشوار خواهد بو
.نمونه يافـت شـود  

آيـد و  دسـت مـي   
ك خبـر بـه خصـو

هـ مزيـت روش . ـد 
هاي بدس وب نمونه

گيرد شامل خبره ي
گزاري مختلـف اس
حات در هر يك از

ها، تبليغـ ل فهرست
ات مربوط به آن م

ها الزم اس برگزاري
هـا توسـعه يابـ ري     

شـوند  ينوشـته مـ  
اطالعات مختل. شند

يگوضـوع و مـوارد د    
تا بعد شوند يه مير
عات نـاقاطال ينز ا

برچس يژگـي ثـال و 
سـا يـاده خبرهـا پ  

ه يژگيدر انتخاب و

پــردازش يشحلــه پــ
اس يـن ا ورداستفاده

قـ ينير مـورد بـازب    
هـم يـان ظر نوع ب
در آن ييه خطاهـا    

يو امال ينگارشـ  ي   
اطالعـ  سط خزنـده، 

HTMLصـفحات   ي

يمتنوع يها شكل 
پـرداز هاي يتملگور

شـكماننـد كتـاب، ا  

                         

شروع از يك جمله
ـوالي بازنويسـي كن

گيرند يكره قرار مي
شوند ساني توليد مي

 روش بـه دسـت م
ينهگير و پرهز مان

3، 7[شوند  داده مي
صـورت خودكـار باش

هايي ب چنين پيكره
هم نمايند به نحوي
تن عبارات دگربيان
 بزرگ، تنها چند نم

هاي مختلف بـه ته
كسـاني ماننـد يـك

دهنـ ا افـزايش مـي    
 كه با كيفيت مطلو

قرار مي ورداستفاده
خبرگ 11ع بيش از 

ساختار صفح.  است
توانند شامل ات مي

خبر به همراه اطالعا
اين خب ز هر يك از

ـر از ايـن خبرگـزار

ن يكسـان ضـوعات  
الت معادل هم باش

هـر خبـر، مو يهـا 
يو ذخ دست آمده  

ا ياريبس. يرندار گ
عنوان مثـ  به. ستند

يتمـام  يبـرا  ياو  
د يدپس با يستد ن

مرح شــود يجــام مــ
مو يها خوب داده 

قبـل از انتشـار هـا، 
و از نظ هبود يي امال

ن امكـان دارد كـه
امل انـواع خطاهـا

توس خبرها يافتدر
يهـا  برچسـب   ير،و 

ينهمچن. ف گردند
كه ال شود يباعث م
م يا كلمـه  يل بـرا   

                        

با ش عنوان مثال  به 
ا را به صـورت متـو

هايي در داخل پي نه
يم توسط عامل انس

اي كه به اين يكره
يرخودكار بسيار زم

ها ترجيح د ر به آن
 ساخت پيكره به ص
عي كه در ساخت چ
ارات معادل را فراه
غير اين صورت يافت

اي  يك حجم داده
يكساني كه از نوشت
رابطه با موضـوع يك
بـارات دگربيـان را

ها است ينه كم آن
3 ،14 ،15[.  

مو در اين پژوهش 
ماه از مجموع 2ني 

زنده، دريافت شده
صفحا. تفاوت است

ند كه تنها خود خ
دريافت اطالعات از
 مجـزا بـر روي هـ

  .افت نمايد
كه در رابطه با مو 

امل عبارات و جمال
ه ن خبر، برچسـب 

به HTMLفحات 
مورداستفاده قرا ها
يسموجود ن ها يگزار

ها ي همه خبرگزار
از خبرها موجود ي
  .دقت شود روند ي

  ها داده ش

انج يكــرهپ يــهر ته
هاي يژگياز و يكي

ه يسـط خبرگـزار  
و ينگارش يرادات ا
حال، همچنـان ين ا

شـا توانند يطاها م
ن است در هنگام د

مربوط به تصـاو ي
حذف يدشوند كه با

لمات وجود دارد، ب
عنـوان مثـال  بـه . د

                        

.دارندي را بر عهده 
ها شود كه آن ه مي

ها به عنوان نمون سي
مستقي طور بهكل و

با وجود اينكه پي. د
هاي غي است، روش

هاي خودكا د روش
ر صورتي كه روش

منابع. كند  پيدا مي
تي امكان وجود عبا

در غ. ا افزايش يابد
ست دركه ممكن ا

هاي ي مثال، ترجمه
هايي كه در ر وشته

، احتمال يافتن عب
ر، سرعت باال و هزي

3[همراه شده است 
اي كه جموعه داده

در بازه زمان ت آمده
يك ابزار خزكمك
ها با ديگري مت ري

هاي مختلفي باشن ش
ت؛ بنابراين براي د
ر خزنده به صورت
ت مورد نياز را دريا

اي يخبر يها شته
شا توانند يم ي ذات

ر، مانند عنوان، متن
صف يانب مورد از م

ه ياندگرب يي شناسا
خبرگ يدر تمام يا
هر خبر توسط  ي

ياريبس يست و برا
يبه كار م يتمالگور

پردازش يشپ -

كــه د ييكارهــا ن
ي. متن است سازي

تو شده  يهته يرها
حداقل يو دارا ند

با. هستند ي رسم
خط ينا. داشته باشد
ممكن ينعالوه بر ا

هاي دهمانند دا يا ته
ش يآور جمع يزن ت
از لغات و كل يكر

عمل نكنند ي خوب

1 ،1396             
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ـ  يناز اول
س يكسان
كه خبر

گيرن يم
صورت
وجود د
.باشند

ناخواست
يغاتتبل
هر يبرا

زبان به

، شماره15ن، مجلد

كره جمـالت و عبـ
هـاي شناس گـوريتم

ن متفـاوت هسـتن
هايي از تمامي ر ونه

هـا باشـد در حـالي
.كنـد   تمركـز مـي

كروسـافت و روش
 رده مختلـف اسـت

3[انه در نظر گيرد
ه سطح جملـه نبـو
 كه با عبارات پرس

هـاي خب سـي و داده
 خبري كه در دسـ
ه در ادامه بحث، تو

در ابتـدا الزم ا. ـد
ايـن خ. اج گردنـد

ود تـا دگربيـان باش
جمال. شوند ب اجرا
ش گذاري مي ، نشانه

يـن بخـش، هـر يـ
  .دهيم 

  
 ي

 غيرخودكـار و خو
مسـتقيم تو طـور  ه

ن هـاي كـامپيوتري

نجمن كامپيوتر ايران

ر ايجاد خودكار پيك
الگ. شـود  ا ارائه مي

ه عبـارات دگربيـان
روند، يافتن نمو  مي

ه شـامل تمـامي رده
هـا يـك رده از آن

ـده در پيكـره مايك
همـراه سـه  بـه   ه
معني را جداگا هم 
است كه محدود به 

يژه در كاربردهايي

يي كـه زبـان فارسـ
عناوينضافي مانند

رات را بهبود داد كه

دهـ دي را نشان مي
وب اسـتخرا  8هاي

رو كـه احتمـال مـي
ترتيب  د كه بايد به
سپاري  روش جمع

ادامـه ايـ در. گردد ي
رد بررسي قرار مي

كلي روش پيشنهاد

توان به دو حالت ي
بههاي دگربيان  ونه

ه هـا و برنامـه   ريتم

العات، نشريه علمي ا

  هادي
ي مختلف به منظور

ها حل و جزئيات آن
ساخت پيكرهاي  ش

خت پيكره به كار
تا پيكـره نهـايي ش
ان بـر روي تنهـا ي

شـ  هاي انجـام  وش
ف آن ساخت پيكره

و تقريباً  )دگربيان(
شده اين ره ساخته

نيز هست كه به وي
  .يد خواهد بود
هـايي جه بـه ويژگـي  

ستند و اطالعات اض
 تشخيص اين عبار

كلي روش پيشنهاد
ه ها به كمك خزنده
و سپس جمالتي ك

گردند مي استخراج 
دو روش، به كمك
مورد نظر توليد مي
رات دگربيان را مور

چارچوب ك - 1 كل

  ورداستفاده

رات دگربيان را مي
اي غيرخودكار، نمو

شـوند و الگـو ه مي

رايانش و فناوري اطال

يشنهروش پ
هاي ن قسمت روش

يان، به همراه مراح
ت دگربيان با روش
هايي كه جهت سا

شود ت ظر گرفته مي
سايي عبارات دگربيا
هادي، تلفيقي از ر

آن بوده و هدفه با
(معني  ت كامالً هم

هاي پيكر  از ويژگي
ل عبارات دگربيان ن
كار دارند، بسيار مفي
عالوه بر اين با توج

شده دارا هس  آوري
توان روند دارد، مي

  .شود مي
چارچوب ك 1شكل

ه خبرهاي خبرگزاري
شوند و پردازش مي

تلفط دو روش مخ
توسط اين د ت آمده

ين ترتيب پيكره م
ل توليد پيكره عبار

شك

مو يها داده -1

هاي استخراج عبار
ها در روش. م نمود

 انساني وارد پيكره

علوم ر
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 كنند ياشاره م يكسانيوجود دارد كه به مفهوم  يزها ن و كتاب يمانند كتاب يمختلف
موجـود   يراداتا يتمام پردازش، يشمرحله پ در .همسان در نظر گرفته شوند يدو با

  .شوند يانجام م ها ازيس يكسانو  گردند يآمده برطرف م  به دست يها در داده
 يار يراستو و ]16[هضم  ياز ابزارها ييو امال ينگارش يراداتبه منظور حذف ا

پـردازش متـون    ياند و برا صورت بازمتن ارائه شده  استفاده شده است كه به ]17[
و زائد از خبرها، با  يبعد از حذف اطالعات اضاف. گيرند ياستفاده قرار ممورد يفارس

. گـردد  يموجود در خبرها برطرف م ييو امال ينگارش يراداتا يار استيراستفاده از و
و كلمات  گيرد يصورت م ها يسهنو سازي يكسانبا استفاده از هضم،  يدر مرحله بعد

هسـتند كـه بـه     يكلمـات  يست،كلمات ا. گردند يحذف م 9يستمعروف به كلمات ا
 يبه جمـالت اضـاف   يزيچ يياز نظر بار معنا و شوند يصورت مكرر در متن تكرار م

 يپوش قابل چشم يراحت به  و پردازش زبان، يسنج شباهت يو در كاربردها كنند ينم
بـه   يشـده بـه عنـوان ورود     پـردازش  يهـا  مراحـل، داده  ينبعد از انجام ا. هستند
  .شوند يداده م يلتحو يانعبارات دگرب ييشناسا هاي يتمالگور

  
  فاصله ياركمك مع  خودكار به ييشناسا -3-3
  
دو  يمتنـ  يسـنج  كمـك شـباهت    بـه  هـا  ياندگربخودكار  ييطور معمول، شناسا به

 يسـنج  و شباهت يسهجهت مقا يمختلف يارهايمع. گيرد يجمله صورت م ياعبارت 
 ماننـد  يسـنج  مختلـف شـباهت   يها كه روش يدر حال. وجود دارد يمتن يها رشته

TF-IDF10  يتـر  ساده يها روش روند، يدو متن به كار م ييمعنا يسهمقا به منظور 
. شـوند  يم يبررس يا ها تنها از نظر رشته وجود دارند كه شباهت دو متن در آن يزن

به كار رفتـه   يانكه به صورت عمده جهت استخراج عبارات دگرب ييها از روش يكي
 فـرض  يـن بـر ا  يو مبتنـ  گيرد يدو متن را در نظر م يرايشياست، محاسبه فاصله و

. ]3[هستند  يكديگرنسبت به  ياندك يرايشيفاصله و ياست كه عبارات معادل دارا
 يدرج و حذف برا يگزيني،به حداقل تعداد حركات جا يرايشيفاصله و يف،طبق تعر

 يـار مع يـن ا. شـود  ياطـالق مـ   يگرد يبه رشته كاراكتر يرشته كاراكتر يك يلتبد
از حد هـم   يشهم بوده و ب به يكزدكه دو رشته از نظر اندازه ن يخصوص در زمان هب

  شناخته يسيكارا در زبان انگل يعنوان روش  و به كند يكار م يخوب كوتاه نباشند، به
  .شده است

كردن عبـارات و   يدانكته كه هدف، پ ينبودن طول دو رشته و ا يربا فرض متغ
كـار   يرايشـي، فاصـله و  يارمع يحد آستانه برا يككردن  يداجمالت معادل باشد، پ

 يـز ن يكلمات كه در زبـان فارسـ   يبترت ييجابجا ين،خواهد بود عالوه بر ا يدشوار
 يـن كـه در ا  اي پيشـنهادي روش . كـار خواهـد افـزود    ياست، بر سـخت  يجرا ياربس

در . است 11فاصله جاكارد يارمشكل ارائه شده، استفاده از مع ينحل ا يپژوهش برا
 ينبنابرا شوند؛ ينظر گرفته ماز كلمات در يا صورت مجموعه  روش دو عبارت به ينا

 يكلمات، اثر منف يبترت يينخواهد داشت و جابجا يتيكلمات اهم يريقرارگ يبترت
آن نسبت به  يباال ياستفاده از فاصله جاكارد سرعت اجرا يتمز. ندارد يتمدر الگور
 ييمتن است كه با توجـه بـه كـارا    يسنج شباهت يها روش يرو سا يرايشيفاصله و

است كه مـا را   يشده به نحو  روش ارائه ياثربخش. قابل توجه است يارآن بس يباال
ها  معادل كلمات در نمونه يها جاگذار كه الزمه آن تر يچيدهپ هاي يتماز اعمال الگور

  .كند يم نياز ياست، ب 12مانند وردنت يياستفاده از ابزارها ياو 
، بعد از جدا كردن هر عبارت Bو  Aدو رشته  ينمحاسبه فاصله جاكارد ب يبرا

  :داشت يماز كلمات، خواه يا صورت مجموعه  به
  

Jaccard 1
|A B|
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)1                                                                  (  
  

 يـك اسـت و نزد  يكصفر تا  ينب يعدد يار،مع يناز ا دست آمده  به يجهكه نت
 يكـديگر  بـه ) عبـارت (بودن دو مجموعـه   تر  يكنزد يعدد به صفر به معن ينبودن ا

اسـت كـه در    يـان دگرب يكـره و اساس روش ساخت خودكـار پ  يهپا يارمع ينا. است
  .شود يشرح داده م يقسمت بعد
اسـت كـه دو    يندر نظر گرفت ا يدروش با يناستفاده از ا ينكه در ح يا نكته
حـذف   يسـت ا يهـا  هشـده و واژ  پـردازش  يشپـ  يتم،قبل از اعمال الگور يدعبارت با

ـ  يهـا  آن استفاده شود تا تفـاوت  يشههر كلمه ر يجا گردند و به در كلمـات   يجزئ
  .نشود يتمكرد الگورلوجود آمدن اختالل در عم باعث به

  
  ياناستخراج خودكار عبارات دگرب سازي يادهپ -3-4
  

ارائـه   يـان شده جهت اسـتخراج عبـارات و جمـالت دگرب     قسمت روش ارائه يندر ا
 يـار و بـه كمـك مع   ناظر يروش استخراج ب يروش بر مبنا ينا سازي يادهپ. شود يم

خـام شـامل    يهـا  داده. فاصله جاكارد اسـت كـه در قسـمت قبـل شـرح داده شـد      
احتمـال   يـل ن دليهم شده است و به يآور صورت روزانه جمع  است كه به ييخبرها

تفاوت پوشش داده م هاي يتوسط خبرگزار يكسان، ييوجود دارد كه خبرها ياديز
استخراج عبـارات و   ي،هدف اصل. ها تكرار شود در آن يكساني يمشده باشند و مفاه

 تر يشطور كه پ همان ينهمچن. است يكسان يخبرها ينا ياناز م يانجمالت دگرب
مـدنظر قـرار    يـز عالوه بر جمـالت، اسـتخراج عبـارات ن    يم،اشاره كرد 2در قسمت 

  .گيرد يم
 يابتـدا بـرا  . انـد  شـده  سـازي  يـاده سط دو روش مختلـف پ ها تو استخراج نمونه

دامنـه   يـان، دگرب يهـا  نمونـه  تـر  يعسـر  يـافتن فاصله جاكارد و  ياردقت مع يشافزا
  موجود به موضوع و يخبرها يككار با تفك ينا. يابد يكاهش م يتمالگور يجستجو

كـه بـا هـم     ييخبرها اني،زم يكجهت تفك. گيرد يصورت م يكسان يزمان يها بازه
 يبازه زمـان  يكجهت  ينبه هم. شوند يبررس يكسانيدر روز  يدبا شوند يم يسهمقا
  .اخبار در نظر گرفته شده است يسهمقا يساعته برا 24

كـه   شـود  يهـا انجـام مـ    نمونه يجستجو ياتها، عمل داده يزمان يكبعد از تفك
 ارائـه شـده   كـره يپ يها استخراج نمونه يمقاله برا يناست كه در ا يشامل دو روش

عنـوان  . گيـرد  يخبرهـا صـورت مـ    ينعنـاو  ياندر روش اول، جستجو تنها م. است 
 يـن كمـك ا   بـه  ابراينجمالت كوتاه اسـت؛ بنـ   يامعموالً به صورت عبارت و  يخبر

صورت عبـارات و جمـالت كوتـاه اسـتخراج       به ييها بود تا نمونه يمروش قادر خواه
 يبـه سـخت   يي،هـا  نمونه ينبرخورد با چن عدم يلدل به يگرد يها كه در روش ييمنما

 يـار مع. دهـد  يروش را شرح مـ  ين، مراحل انجام ا1شماره  يتمالگور. بود يرپذ امكان
 يسهو با مقا شود ياعمال م ها يخبرگزار يهر جفت عنوان از خبرها رويجاكارد بر 

مقدار آسـتانه  . شوند ينظر استخراج ممورد يها مقدار با مقدار حد آستانه، نمونه ينا
 و است شده گرفته نظر در 0٫7مقدار  يبه صورت تجرب ينعناو يسهباال در روش مقا

حد داشته باشند، به صورت خودكار استخراج  يناز ا تري يينكه مقدار پا هايي نمونه
ـ    يـا و  يكسانكامالً  ياز استخراج عبارات يريجلوگ يبرا. شوند يم   ي،بـا تفـاوت جزئ

به عنوان . شوند نمي گرفته نظر در) 0٫1كمتر از (باشند  يكزدكه به صفر ن يريمقاد
  :داشت يمروش، خواه ينشده در ا  از عبارات استخراج يا نمونه

 زند يم يبآس يزنمك به كبد ن يادمصرف ز.  
 كبد يتمصرف نمك بر فعال يرتأث 

 يموجـود بـه صـورت موضـوع     يدر روش دوم، با استفاده از روش اول خبرهـا 
 يـان ها در روش اول به عنوان دگرب آن ينكه عناو ييجفت خبرها. شوند يم يكتفك

جاكـارد   يـار ها به كمـك مع  جمالت آن يو تمام شوند ياند، انتخاب م شده  استخراج
روش دوم، باعـث   وروديروش اول بـه عنـوان    يجاستفاده از نتـا . گردند يم يسهمقا
كنـد و   يـدا اهش پباز هم ك يتمجفت جمالت در الگور يتا دامنه جستجو گردد يم
را  يـان كه جمالت دگرب شود يكه خود باعث م يابدكاهش  يزن يمحاسبات يچيدگيپ

بـرخالف  . دهد يروند انجام كار را نشان م 2شماره  يتمالگور. ييمزودتر استخراج نما
  هـا بـه   شـد و اغلـب نمونـه    يمبا عبارات مواجه نخواه يگرروش د ينروش اول، در ا
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با طـول   ييها نمونه يافتروش در ينهدف از ا. از متن خبر هستند يصورت جمالت
حـد  . باشـد  يغن يزلحاظ ن يناز ا يينها يكرهتر و به صورت جمالت است تا پ بزرگ

ـ  ييها روش، نمونه ينشده در ا  گرفته  آستانه درنظر  0٫2 ينبا مقدار فاصله جاكارد ب
كـه نسـبت    يدر صـورت  يتمالگـور  ييكارا يشافزا به منظور  همچنين. است 0٫7 تا

. شـود  ينمونه مربوط در نظر گرفته نمـ   باشد، 2به  1از مقدار  يشترطول دو جمله ب
  :است يراز روش دوم به صورت ز يمثال

 »امـروز   يـران ا ياسـالم  يخارجه اسـبق جمهـور   يروز »يكمال خراز
  .كرد يدارد يهسور جمهور يسرئ» بشار اسد«شنبه با 
 در  يهسـور  جمهور يسبا رئ يرانا ياسالم يهورخارجه اسبق جم يروز

  .كرد يداردمشق د
ا تضـم   كننـد  يعمـل مـ   ياول و دوم به خـوب  يها از روش يكاگرچه هر ينامـ 

كه با كاهش دامنه جستجو عمـالً   يراز يابند؛را ب يانموارد دگرب يكه تمام كنند ينم
 ارائه يها روش يبرا يراديموضوع ا ينا. شوند ينم يسهاز عبارات مقا يا بخش عمده

 يـان عبـارات و جمـالت دگرب   يتمـام  نكرد يدابه پ يازيكه ن يراشده نخواهد بود؛ ز 
اسـتخراج خودكـار، جهـت سـاخت      يتمدقت و سرعت الگور يشو هدف افزا يستن
  .است يمتن يكرهپ

 ،تعيـين شـده  از محـدوده  از دو روش در خـارج   يـك عملكرد هر  يبررس يبرا
تـا   شـوند  ينمونـه از روش دوم اسـتخراج مـ    100نمونـه از روش اول و   100تعداد 

 ينهمچنـ . ييمنمـا  يبررسـ  يزن تعيين شدهها را در خارج از محدوده  عملكرد روش
 يـن بـا اعمـال ا  . حـذف شـوند   يينها يكرهاز پ يتكرار يها شده است تا نمونه يسع

نمونـه از روش   جفـت  856شده، تعداد  پردازش يشخام پ يها داده يها بر رو روش
 يــاتجفــت نمونــه از روش دوم اســتخراج شــد كــه جهــت انجــام عمل  667اول و 
  .گيرد يقرار م مورداستفاده يگذار نشانه

  
  يسپار به روش جمع يگذار نشانه -4
  

كه  گيرد يرا در برم يساز از آماده يمهم ياربخش بس ها يكرهها و پ داده يگذار نشانه
 بـه كمـك   يگـذار  نشانهطور معمول  به. انجام شود يژهو يالزم است با دقت و توجه

وقـت   يكـره دار كـردن پ  نشانه طور كامل جهت كه به گيرد يمانجام  يافراد متخصص
 يندر كنار ا. دارد يزن ييباال  ينهبوده و هز يرگ روش معموالً وقت ينا. كنند يصرف م

 يو با در نظر گـرفتن خـرد جمعـ    يگزينروش جا يكعنوان   به يسپار روش، جمع
مـورد   يخوب و به آورد يرا به ارمغان م يتر و ارزان تر يعسر يجهكه نت شود يمطرح م

  .]19، 18[توجه قرار گرفته است 

از  يجمعـ  آن بـه  يگـذار  نشانه يا يكرهپ يهته يفهوظ ي،سپار جمع يها در روش
تعـداد    بـه  توانند يافراد م يناز ا يكهر . شود يمتخصص سپرده م يامند  افراد عالقه

 يوجود نـدارد كـه تمـام    يو الزام يندنما يگذار را نشانه يكرهپ يها دلخواه از نمونه
  .شوند يگذار ها توسط هر فرد نشانه نمونه

 يـا  Amazon mechanical turk يتماننـد سـا   يمختلفـ  يهـا  امـروزه ابـزار  
Crowdcrafting  از  ياريبس. روند يم كاربه  يسپار جمع  به منظوركه وجود دارند

اند  شده يهته يسپار جمع هاي يكبه كمك تكن يزن يانشيرا يشناس زبان هايي يكرهپ
از موارد،  ياريدر بس ينكهبا وجود ا. ]21، 20، 6[اند  ها استفاده كرده آن يايو از مزا

ا جهـت تشـو    گيـرد،  يصورت مـ  صورت داوطلبانه  مشاركت افراد به افـراد بـه   يقامـ  
 هـا در نظـر گرفتـه    آن يبـرا  يـازاتي امت يـا  يزهمعموالً جا يكرهدر ساخت پ مشاركت

تـا نظـر    آورنـد  يدر مـ  يو سـرگرم  يصـورت بـاز    نحوه انجام كـار را بـه   يا شود يم
 يسعنوان مثال با استفاده از سرو  به. يندنما دهنده به سؤاالت را به خود جلب پاسخ
 يدهايخر ياعتبار الزم برا توان ي، مAmazon mechanical turkشده توسط  ارائه

در  يـز ابزارهـا ن  يـن ا يفارسـ  يهـا  نمونه. دست آورد  آمازون را به يتاز سا ينترنتيا
در دسـترس قـرار    يليموبـا  يها صورت برنامه  اند كه به شده يطراح يراخ يها سال

  .روند يم به كار ها ينظرسنج به ييگو پاسخ يدارند و معموالً برا
 يهـا  داده يگذار جهت نشانه يسپار از روش جمع  شده، ذكر يايبا توجه به مزا

بـر خـالف    ي،گـذار  نشـانه  يـات جهـت انجـام عمل  . شـود  ياستفاده م دست آمده  به
 يافزارهـا  نـرم  يـا  ينترنتـي ا هـاي  يتسا يقكه از طر يسپار جمع يشينپ يها روش
 رسان يامپ يمبناكه بر شود ياستفاده م يدياز روش جد  كردند، يكار م شده  يطراح
 يكـاربران فارسـ   يـان در م يخوب است كه به رساني يامتلگرام پ. ]22[است  13تلگرام

 يـت در آن فعال يرانيكاربر ا يليونم 20از  يشكه ب ييشناخته شده است تا جا زبان 
ماننـد   يگـري د هـاي  يژگـي و ،افـزار  نـرم  ينا رساني يامپ يژگيعالوه بر و. ]23[دارند 

از  يمختلف يها برنامه افزوده شده است و نسخه ينبه ا يزها ن و روبات يتماس صوت
همـراه عرضـه شـده اسـت كـه       يها صفحات وب و تلفن يزي،روم هاي يانهآن در را

 ياز روبـات تلگرامـ   يشنهاديدر روش پ. دامنه استفاده از آن را گسترش داده است
م، سهولت استفاده از روبات تلگرا يتمز. شود ياستفاده م ريسپا جمع ياتجهت عمل

 يسـي نو همراه واسـط برنامـه    به يرانيكاربران ا ياستفاده و در دسترس بودن آن برا
و  هـا  يتاز سـا  خالف روش اسـتفاده بـر . دهـد  يقـرار مـ   ياراست كه در اخت اي يغن
 يازهستند، استفاده از ربات تلگرام ن يتعضو يانصب  يازمندكه ن يجانب يافزارها نرم
ربـات در داخـل    يكـاربر  آدرس نـام  يـق نـدارد و تنهـا از طر   اي زمينه يشپ يچه  به
 يها روش نسبت به روش ينا ياست كه موجب برتر يرپذ امكان رسان، يامافزار پ نرم
  .شود يم يگرد
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يشنساختار پ

قســمت ســاختار ن
استخ يها نمونه. يم
به منظو. شوند يه م
استفاده شده اس 15

در دو يكرهپ. باشد
 به جفت عبارات اس

مربوط به نم يلر فا
nce1عناصـر  . سـت

.نمونه هستند يها
و NewsSource ي
تا به اصل خبرها 

را استخراج كرده اس
me ع. ستا را دارا
ش يم يرهذخ يعدد

از سا ي عنوان مثال

(...  معادل به كمك

  

 يبـرا
 زبــان

 تـوان  
رسـال

 ييمـا
بـا  . ت

وبـات
كـاربر
 توانـد

 يـاز  ن
 يبرا 

به  يي

مقـدار
وسـط

 يـارات 
 يابيرز

 شـده

 يريگ
ان در
پاسـخ

از . رد
پاسـخ
ها  سش

هـا بـا
دارنـد

در
شوند يم

كه پاسخ
نداشتن
محاسبه

يكيكه 
يا 0٫5

م گرفته
دارد كه

ب يكرهپ
گيرد يم

  

  
جد
سامانه
يهمكار
نمونه و

دا 145
8مقدار 
ها نمونه

  
س -5
  

يــندر ا
دهيم يم

استفاده
XML5

داشته ب
مربوط
در
شده اس
ه عبارت

يها تگ
يمهست

نمونه ر
thod2

تصور
به

سي جمالت و عبارات

 

تلگرام كمك روبات

ب. دهـد  ي نشـان مـ  
بــر يمبتنــ ي،متن

يز آدرس روبات م
كاربر ار يود را برا

همـراه راهنم  بـه  ي
اسـت يگـذار  شـانه
توسـط رو يصـادف 

ك. نشده باشد يذار
ت يخود م يصتشخ

در صورت. ونه كند
يامكان ينهمچن. د
يپاسخگو يبرا يزام

به كمـك سـه م  ه،
كـه تو شـود  يص مـ  
ها، عبـ نمونه ي برا
و ار يفتعر ياتعمل
در نظر گرفته يس

جلوگ شود، يرفته م
از كـاربرا يبعضـ  ه

كـه پ ييهـا  رسش
گيـر يجش قـرار مـ   

اسـت كـه پ يـارات 
پرس ياندر م ساني
ه پرسش ينا. گردد

دهنـده را د د پاسخ

سعه پيكره متني فارس

  

به ك سپاري ش جمع

را شـده   يطراحـ  
بــازم يســينو رنامــه

كاربر با استفاده از 
ورو يامپ يسپار مع

يگـذار  آغـاز نشـانه
در مـورد نحـوه نش 

تص تجمله به صـور
گذ وسط كاربر نشانه

كرده و ت يافتنه در
نمو يگذار به نشانه

را انتخاب كرد يبل
وجود دارد و الز ي

هر جفت نمونه ي
مشـخص) -1(بط

ن سه مقدار نشانه
ع. شوند يم يگذار 

در زبان روس يانگرب

در نظر گر يسپار ع
يلهاست كه به وس ي

پر يمعموالً با طراح
موردسـنج دهنـده  خ 

عبـ ين شـامل چنـ   
يكست عبارات كامالً

گ ييشناسا ياتفاق ي
فرد يابيو جنبه ارز 

  .شد

توس: دگربيان: شندل

گذاري به روش شانه

يگذار سامانه نشانه
مانه از چــارچوب بر
.ستفاده شده است

ود كاربر، روبات جم
آ يبرا يتعامل يها 

يرد روبات و نكـات 
ج ياعبارت جفت  ك

قبالً تو يدكه با ردد
كه توسط سامانه ي
اقدام ب  شده،  داده  ر
قب يرايشدكمه و ن

يپرش به نمونه بعد
 

برا يگذار نشانه ند
و نـامرتب) 0( يانرب
ر نظر گرفتنبا د. دد
نشانه يزهستند ن ها
دگ يكرهساخت پ ت

جمع يها  در روش
يو نامربوط ياتفاق 

موارد م يندر ا. ]2
سـخفرد پا ياريوش

شـده  ر نظر گرفته
عنوان مثال جفت  ه
يها ها، پاسخ آن ي

شوند يمشخص م 
لحاظ نخواهند ش ره

ميرروش. ا. جو و س ني

سامانه نش - 2شكل 

از س يينما 2شكل
ســام يــنا ســازي ه
اس 14يتونپا يسينو ه

بعد از ورو. آن شود
كه شامل دكمه ند
از نحوه كاركر يصر

يك  شروع، يدن كل
گر يكاربر ارسال م
هايي ييجه به راهنما
قرار يها مك دكمه

توان يپاسخ م رايش
ها و پ نمونه گيري ه
 .يستسؤاالت ن ي

ينسامانه فرا يندر ا
دگر يباً، تقر)1( يان

گرد يان مشخص م
ها يانبه دگرب يكزد
ياتها مشابه با عمل 

]8.[  
كه ياز موارد يكي

يها د شدن پاسخ
0[ شود يه وارد م

دارند، هو يا ساده ر
در يها رسشرو پ ن
به. را در بردارند يح

ياند تا با بررس گرفته
يابيارز يها رسش

يكرپ يير نسخه نها

معان. ر
  

  
ش

يــادهپ
برنامه
وارد آ

كن يم
مختص
فشرد

يبرا
با توج
به كم
يربه و
يدهناد

يتمام
د
يدگرب
كاربرا
كه نز
نشانه
است
ي
از وارد
سامانه

ياربس
ينهم

واضح
قرار گ

پر منا
كه در
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 .زند يبه كبد نيز آسيب م مصرف زياد نمك
</Sentence1> 
<Sentence2>  

 ير نمك بر فعالت كبدتأث
</Sentence2> 
<NewsSource1>asrIran</NewsSource1> 
<NewsSource2>tabnak</NewsSource2> 
<NewsId1>458654</NewsId1> 
<NewsId2>566654</NewsId2> 
<MethodType>method1</MethodType> 
<Judge>1</ Judge > 
</Pair> 
</PairCorpus>  

  :شده است يطراح يرصورت ز هم به ها يمربوط به داور XML يلفا
<?xml version=”1.0”?> 
<JudgeCorpus> 
<Pair> 
<UserId>455315</UserId> 
<PairId>23466</PairId> 
<JudgeValue>1</JudgeValue> 
</Judge> 
</JudgeCorpus>  

بـه   PairIdبه عنـوان شناسـه داور،    UserIdاستفاده از سه عنصر با  يهر داور
مشـخص   ي،به عنوان مقـدار داور  JudgeValueشده و  يعنوان شناسه نمونه داور

  .شود يم
ـ  دست آمده  به يكرهپ در رابطـه بـا عبـارات و     يداده تخصصـ  ين، به عنـوان اول

 يبـه نشـان   يالندانشـگاه گـ   يعيزبان طب دازشگروه پر يتدر سا يان،جمالت دگرب
http://nlp.guilan.ac.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.  

  
  يابيارز -6
  

كـاربر مختلـف    44 يانمورد است كه از م 485,6، شامل دست آمده  به هاي يداور
ها را  نمونه يگذار از نشانه دست آمده  به يينها يجنتا 2جدول . شده است يآور جمع
 ها، شها در رو از رده يكدرصد تكرار هر . دهد يروش اول و دوم نشان م يكبه تفك
 856از مجمـوع   درصـد  38  عنـوان مثـال،    بـه . خل پرانتز قرار داده شده استدر دا
بـا  . دهند يم يلتشك يانبا رده دگرب ييها شده در روش اول را نمونه  استخراج  نمونه

به  سبتاند، ن شده استخراجروش اول  يقكه از طر ييها نمونه توجه به جدول، تعداد
 بـه  يهـا  بخش اعظم نمونه. است ياندگرب  يها نمونه يشترروش دوم، شامل تعداد ب

دهنـده   هستند كه نشـان  ياندگرب يباًشامل عبارات تقر يزاز روش دوم ن دست آمده 
 يلتشـك  ييهـا  روش را جفـت  يـن از ا ياسـتخراج  يهـا  نمونـه  يشـتر آن است كه ب

شامل  يزها ن از رده يكهر . ن شده استياتفاوت ب يها با اندك آن يكه معان دهند يم
  .است دست آمده  به يينها يكرهدر پ ييها نمونه

  
  ها گذاري نمونه آمده از نشانه  نتايج بدست - 2جدول 

 

  
  

اول و دوم بـه صـورت    يها كدام از روش هر يشده برا  آستانه مشخص يرمقاد
ها را  عملكرد روش ير،مقاد ينكاركرد ا يدرست يابيارز يبرا. به دست آمدند يتجرب

 3جدول . كنيم يم يها بررس آن يبرا شده  ييندر داخل و خارج محدوده آستانه تع

 شـده   يـين هـا را در داخـل و خـارج محـدوده تع     روش يناز ا كدام رعملكرد ه 4و 
نمونـه از   83شـده در روش اول    نمونـه گنجانـده   100از مجموع . كند يمشخص م

 يـا  يانبه صورت دگرب يزن مانده ينمونه باق 17اند و  ها در رده نامرتبط قرار گرفته آن
 يصنمونه نامرتبط تشخ 100نمونه از  78 يزدر روش دوم ن. ندهست ياندگرب يباًتقر

 بهـا آسـتانه انتخـا    روش ينكه در هر دو ا دهند ينشان م يرمقاد ينا. اند داده شده
 يشنامرتبط افزا يرمحدوده تعداد مقاد ينعمل كرده و با خروج از ا يشده، به درست 
  .يابد يم
  

  شده در روش اول  ارزيابي حد آستانه تعيين - 3جدول 
 

  
  

  روش دوم شده در  آستانه تعيينارزيابي حد  - 4جدول 
 

  
  
  يآت يو كارها يريگ نتيجه -7
  

داده . شرح داده شد يلبه تفص يانجمالت و عبارات دگرب يكرهمقاله توسعه پ يندر ا
زمان دو   است كه در مدت يخبرگزار 11از  يشب يشامل خبرها مورداستفادهخام 

دو روش بـه منظـور اسـتخراج    . شـده اسـت   پـردازش  يشو سپس پـ  يآور ماه جمع
اده جاكـارد اسـتف   يـار از مع ها ارائه شد كه در آن يانعبارات و جمالت دگرب ناظر يب

موجـود   ينعناو يبا بررس ياندر روش اول عبارات و جمالت كوتاه دگرب. شده است
روش دوم، مـتن   در. دسـت آمدنـد    روزه بـه  يـك  يموجود در بازه زمان يدر خبرها

هم  ييبودند به عنوان خبرها شده  استخراجها در روش اول  آن ينكه عناو ييخبرها
ها محاسبه  تك جمالت آن تك يجاكارد مجدداً بر رو يارو مع دموضوع انتخاب شدن
 اسـتخراج  يهـا  سپس كـل نمونـه  . يداستخراج گرد يديجد يانشد و جمالت دگرب

 سـازي  يـاده تلگـرام پ  رسـان  يامكه تحت پ يديجد يسپار شده، به كمك ابزار جمع 
حمـل   بليـت قا يلبه دل شده يدتول يكرهپ XML يلفا. شدند يگذار شده بود، نشانه

مختلـف قابـل اسـتفاده اسـت و      يسـان نو هتوسط برنامـ  يبه راحت ها يلنوع از فا ينا
كـار   يدرسـت  شـده بـه    كه آسـتانه انتخـاب   دهد يهم نشان م يكرهپ يابيارز يجهنت
  .موجود است يكرهاز هر سه رده در پ ييها و نمونه كند يم

عبـارات و جمـالت    يتخصصـ  يفارسـ  يكـره عنـوان تنهـا پ    بـه  ياندگرب يكرهپ
عـدد بـه صـورت     535هـا   آن يـان عدد نمونه است كه از م 523,1شامل  يان،دگرب
از  يكـره پ يـن ا. عدد هم نامرتبط هستند 433و  ياندگرب يباًعدد تقر 555 يان،دگرب
اسـت و تـالش    يگـر د يها موجود در زبان يها با نمونه ياساز لحاظ قابل ق ياريبس

وجـود   يكـره پ يـن در ا هـا  يكـره پ يرموجود در سا يها و ضعف يراداتشده است تا ا
 وكوتـاه   يبا اندازه متن يها وجود نمونه يكرهپ ينمهم ا هاي يژگياز و. نداشته باشد

 يستندموجود در آن محدود به جمالت ن يها نمونه ينهمچن. بلند در كنار هم است
عالوه بـر همـه   . اند شده  استخراج يزن يانب كه ارائه شده است عبارات دگر يو با روش

هـا اشـاره كـرد كـه      نمونه يگذار نشانه يبه وجود سه رده برا توان يم ها يژگيو ينا
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 يبـاً تقر يها نمونه يبرا ها يگذار نشانه ي،خارج بهمشا هاي يكرهاز پ ياريبرخالف بس
  .انجام شده است يزمشابه هم ن يا يانب دگر

 يهـا  نسـخه . در دسترس قرار گرفته اسـت  يبه صورت عموم يكرهنسخه اول پ
. ها ارائه خواهند شد نمونه يگذار با هدف ادامه روند استخراج و نشانه يزن يكرهپ يآت

موجـود، منـابع    يكـره پ سـازي  يمدت، عـالوه بـر غنـ    است كه در دراز ينهدف ما ا
امكـان وجـود    يبه صـورت ذاتـ   هك يزرا ن يمواز يها مانند ترجمه يشتريب يا داده
بـه كـار    يـان، ب دگـر  يها ها وجود دارد، جهت استخراج نمونه در آن يانارات دگربعب
  .يمببر
  

  سپاسگزاري
  
را در سـامانه   يـان دگرب يهـا  است كه نمونـه  يمشاركت كاربران يجهحاضر نت يكرهپ

 يهستند تـا از تمـام   يلمقاله ما ينا يسندگاننو. اند كرده يگذار نشانه  ي،سپار جمع
  .يندنما يكردند، سپاسگزار ياري يكرهپ ينا يهكه ما را در ته يافراد
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ABSTRACT 
 
 

Paraphrase sentences are a different expression of same meanings. Recognizing paraphrase sentences or phrases is 
an important task in natural language processing systems, but no Persian paraphrase corpus has been developed yet. 
In this paper, we represent such corpus by using an automatic, unsupervised method for extracting paraphrases. 
Using data from news agencies and internet news web pages and an algorithm based on Jaccard edit distance, 
paraphrases are extracted. Paraphrases are extracted in three classes, namely, paraphrase, not paraphrase and 
irrelevant. Unlike many other approaches, paraphrase phrases are extracted as well as paraphrase sentences. Next, a 
new crowd sourcing approach based on Telegram messaging robot is used to judge actual labels for each pair of 
extracted paraphrase candidate. Judged pairs are evaluated and the final corpus is created. Degarbayan corpus 
consists of 1,523 pairs of paraphrases and the first version of the corpus is available online for academic purposes. 
 
 

Keywords: Natual Language Processing, Corpus, Crowd Sourcing, Unsupervised Methods, Paraphrase, Distance 
Measures. 
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