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Purpose: To optimize the semantic information retrieval by labeling 
and ontology methods. 
Methodology: This applied research has been done with the approach 
of content analysis. 313 Persian articles on the subject of information 
retrieval were collected in a database with subject search capabilities for 
both pre-test and post-test groups. After labeling 5700 words with the 
help of Ferdowsi University of Mashhad's software for natural language 
processing software, the ontology of concepts and their semantic 
relations were designed and implemented in protégé software. The 
accuracy of the retrieved results was measured in two stages before and 
after the test. 
Findings: The significance level of Z test, in terms of statistical and 
reliability of 0.99, showed a significant difference between the accuracy 
of the retrieved related results in the two groups of pre-test and post-
test. Therefore, these tools are acceptable. 
Conclusion: Tow methods of natural language processing and ontology 
optimize semantic information retrieval. 
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ارتقاي بازيابي معنايي اطالعات با استفاده از

 شناسيو هستان گذاري برچسب

3ورحافظيمهدي عليپ|2نجال حريري|1پاورسي حميده جعفري

5مريم خادمي|4الحوائجي فهيمه باب

روشسازیبهینه:دفه از استفاده با اطالعات معنایی برچسببازیابی وهای گذاری
شناسی.هستان

پژوهششناسی:روش تحلیلکاربردیاین رویکرد است.با شده انجام مقاله٣١٣محتوا
اطال پایگاه یک در اطالعات بازیابی موضوع در قابلیتفارسی با جستجویعاتی های

پیش گروه دو برای پسموضوعی و شدآزمون گردآوری برچسب.آزمون از گذاریپس
نرمبهہواژ٥٧٠٠ هستانکمک مشهد، فردوسی دانشگاه طبیعی زبان پردازش شناسیافزار

پیاده و طراحی پروتژ محیط در آنها معنایی روابط و نتایجمفاهیم دقت شد. سازی
مرحلهیبازیاب دو در پسشده و شد.آزمونپیش سنجیده
معنها:یافته آزموناسطح بهZداری اطمینان، و آماری معن٩٩/٠لحاظ تفاوت راا، داری

بازیابی مرتبط نتایج دقت میزان پیشمیان گروه دو در پسشده و نشانآزمون آزمون
بنابراین ابزارها،داد. داراین پذیرفتنی ند.کارایی

هستانگیری:نتیجه و طبیعی زبان پردازش روش معناییدو بازیابی ارتقای به شناسی
می منجر شود.اطالعات
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٢٠
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مقدمه

و نمايه در فهرست متخصصان علم اطالعات، از فهرستراها سازي، كليدواژه نويسي
و چكيده و سرع نامهو سپس با مراجعه به اصطالح گيرند ها برمي مندرجات هاي نوانها

اي نيز قادر به تحليل افزارهاي كتابخانه نرم كنند. براي اثر موضوع تعيين مي موضوعي
و حتي روابط هاي بازيابي اطالعات نيز متن نيستند. سامانه تمام روابط ميان مدارك

و معاني واژگان را درك نمي و نويسندگان  ضروري است،كنند. بنابراين ميان مدارك

و رو بر هاي ديگر براي ارتقاي كاركرد اين نظامشاز ابزارها و دقت ها براي افزودن
، هاي گوناگون در نگارش واژه در زبان فارسي جامعيت برونداد استفاده كرد. شيوه

و فولكسونومي اختالف ميان زبان كنترل هم شده و تشابه، شمول معنايي آوايي، ، ابهام،
د ميواژگاني برخي از مشكالت شوندر بازيابي مدارك فارسي محسوب

)Macgregor & McCulloch, 2006(.
و تأثيرپذيري علم اطالعات از آنها براي هوش و فناورانه مصنوعي

و اشتراك اطالعات با كشورهاي ديگر پذيري كنش، ميان سازي يكپارچه ، قرابت، انتقال
و ظهور علوم ميان حوزه بودن ابزارهاي سنتي نظير، ناكافياي رشته هاي علمي

و رده اصطالح ، تغيير، رشد روزافزون اطالعات بندي براي سازماندهي دانش نامه
به ماهيت نياز اطالعاتي كاربران به و گسترش عالئق آنان كشف دانش جاي اطالعات

و نيز كمبود وقت آنان به اشتراك دانش با زبان مشترك هاي بازيابي به نظام، نياز،
و معنايي به محور را تشديد كرده است. در جستجوي هاي واژه جاي نظام محتوايي

هاي مناسب براي مشكالتي ازقبيل انتخاب كليدواژه، هاي بازيابي اطالعات از نظام
، انتخاب فيلترهاي جستجوي، چگونگي پركردن اطالعات فرم جستجو جستجو
نا مناسب و كاستي آشنايي، ،(اخوتي يابي هاي رفتار اطالع با عملگرهاي جستجو

و ذوالعلي و شهبازي؛ فرج1393، رحيمي، ها بندي، نظام از رده، ناآگاهي)1381، پهلو
و قطعيت سازيو واژگان نمايه و انسجام نتايج بازيابي اطالعات، و ارتباط نداشتن

 وجود دارد.
و ها با تعريف ساختار مفهومي براي داده شناسي تانهس (متون) هاي ساختارنيافته

و روابط معنايي، مفاهيمها وسيله كالس ابزارهاي هوش مصنوعي به يادگيري معنا به ،
ها هاي بازيابي اطالعات امروزي از تطبيق صرف كليدواژه كنند. رويكرد نظام كمك مي

و دادهمو توصيفگرمحوري به مفهو به محتوا دنبال محوري تغيير يافته است. كاربران
جز اطالعات دقيق تر هستند كه در كمترين زمان در اختيارشان گذاشته شود. اين

و زبان به ها شناسي هاي وب معنايي ميسر نيست. روابط معنايي در هستان كمك ابزارها

جعفری |پاورسیحمیده
حریری علیپورحافظی|نجال |مهدی
باب خادمی|الحوائجیفهیمه مریم



٢١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

و متغيرتر است. با پيشرفت ابزارهاي بسيار غني با، دست وب معناييتر اندركاران
هاي شده از پايگاه هاي معنايي به قطعيت ربط بيشتر نتايج بازيابي واردكردن خصيصه

و با امكان اطالعاتي كمك كرده با اند پذيري تعريف درخواست جستجوي كاربر
ك، سطح اثربخشي نظامها استفاده از اين خصيصه اربر هاي بازيابي اطالعات را از نگاه

 ناميم. ارتقاي بازيابي معنايي مي ما اين كار را اند. افزايش داده
و در اين پژوهش، با استفاده از ابزارهاي موجود روابط معنايي ميان مفاهيم

ايم هاي اطالعاتي معنايي كوشيده با نظام اطالعاتي نمونه پژوهش سازي پايگاه مشابهت
ا بازيابي اطالعات را ارتقا دهيم. و ينجا از تركيبي از روشدر هاي پردازش زبان طبيعي

به هوش مصنوعي در پايگاه صورت هاي اطالعاتي كه مدعي اجراي جستجوي كاربر
و محتوايي هستند استفاده مي تا معنايي و روابط جوي كاربرو پرس شود در بين مفاهيم

به ارائه و معنايي تحليل شده در نظام . تحويل شودو نتايج شكل نحوي
با هاي اطالعاتي كتابخانه، ارتقاي بازيابي نظام هدف اين پژوهش هاي ديجيتالي

و هستان هاي تركيبي پيشنهادي برچسب استفاده از روش هاي چالش شناسي است. زني
و توليد زبان موجود در پردازش زبان طبيعي اغلب شامل شناسايي گفتار ، درك،

 طبيعي است.
طب« ، بندي جمله بخش افزاري امروزي هاي نرم در برنامه1»يعيپردازش زبان

و استخراج موجوديت زني نقش دستوري برچسب و تحليل يك،  است. رايجحل راه ها

به متن با اصطالحات كنترل جستجوي مي نشده نتايج ناهمگون  هركس دهد؛ زيرا دست

مي مختلف به واژه مفهوم مشابه براي ي زبان طبيعي مشكالتها ويژگي برد. كار
مي اي را بر نظام عمده و فتاحي هاي سنتي سازماندهي تحميل (كفاشان ). 1390، كند
و پيچيده هستند. موانع اصلي براي درك زبان طبيعي زبان هاي طبيعي بسيار متنوع
و چالش به گذاري برچسب«اند از: كه وجود دارد عبارت سازي هاي پياده وسيله ماشين
؛5»ابهام نحوي«؛4»زدايي معنايي كلمه ابهام«؛3»ها بندي متن بخش«؛2»دات سخنا
و6»هاي ناقص يا غيرمعمول ورودي« ).1390، آباد شمس(نعمتي7»هاي كالمي كنش«؛

 گذار براي يك پيكره فارسي ها در زبان فارسي، توليد برچسب از نخستين تالش

ا و حاجي عبدالحسيني است. بر افزار آن نمي نرم بخش خودكارماتوسط عاصي تواند
كم واژه و دقت آن براي صفت برچسب تكرار هاي و قيدها كم است بگذارد ها

و رحيمي درخشي(فيضي و مترجم چندزبانه 1393،، فيروزي،  ). سامانه پردازش متن

و كامپيو و يادگيري ماشين دانشكده مهندسي برق تر در آزمايشگاه هوش مصنوعي
هاي پردازش هوشمند(آزمايشگاه سيستم1/3آزمايشگاه سپهر دانشگاه تبريز با نسخه 

1. Natural Language Processing 
(NLP) 

2. Part- of speech tagging 
3. Text segmentation 
4. Uation sense W 
5. Syntactic ambiguity 
6. Imperfect or irregular input 
7. Speech acts 

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
استفاده برچسببا هستانگذاریاز شناسیو



٢٢
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

(سپهر) دانشگاه تبريز رايانه تر از اين دو، ) تالش ديگري است. مناسب1397، اي
افزار رايگان تنها نرم1/6/1 نسخه1دانشگاه فردوسي مشهد افزار پردازش زبان طبيعي نرم

ا دسترس و ، زني ستفاده در زمان انجام اين پژوهش بود كه عمليات برچسبپذير
مي كردن توكن و ساختار درختي آن را در سطح مقبولي انجام  دهد.، جداسازي،

،، پژوهشگر نسبت به استخراج مفاهيم شدن نقش هر واژه در متن با مشخص
و ترسيم روابط معنايي، غني مستندسازي آنها در سازي، آنها با ساير مفاهيم موجود

و در محيط پروتژ قالب هستان پذير است باز دسترس كه از ابزارهاي منبع2شناسي
 اقدام كرد.

و پيوند داده و مبتني ها در نظام هدف از كنترل واژگاني هاي نوين سازماندهي دانش
و بازيابي بر هستان .مفاهيم استشناسي، كاهش ابهام از زبان طبيعي در زمان توصيف

است كه فرايند3»گذاري ادات سخن برچسب«، گذاري گفتار بخشي از برچسب
و صفت، فعل، مانند اسم هايي از برچسب گفتار به هر عالمت تخصيص قسمت ،
گذاري اجزاي واژگاني فرايند انتساب اجزاي كالم يا واحد زباني است. برچسب
(فعل و...) مناسب (، اسم  ,Zhangبه هر واژه در يك جمله با زبان طبيعي است

Fleyeh, Wang, & Lu, 2019و گذاري بخشي مهم در پردازش زبان طبيعي ). برچسب
، اغلب اولين براي بسياري از كاربردهاي پردازش زبان سودمند است. اين فرايند

و پس از آن پردازش بر مرحله در پردازش زبان است ها رسي واژههاي ديگر ازجمله
 شود. انجام مي

به روش به كارگرفته هاي براي از دو روش گذار هاي برچسب وسيله الگوريتم شده
مي تگ تگو با بررسي خصوصيات آن كنند: به خود واژه رجوع گذاري استفاده

مي را پيش مناسب يا بيني  هاي موجود در همسايگي واژة مدنظر نيز بررسي واژه كنند؛

تگو احتمال رخ هاي موجود در همسايگي آن را محاسبه متناسب با تگ داد يك
و تگ با بيشترين احتمال مي گذاري، برچسبدر چالش شود. انتخاب مي كنند

به هاي ناشناخته است. هنگامي پيداكردن نقش واژه عنوان ورودي براي كه يك جمله
مي يافتن نقش واژه در پيكرهها كه واژه شود، درصورتي هاي آن به يك الگوريتم داده

بر گذاري كمك واژه نقش نقش آن را به ها با دقت الگوريتم باشد، و شده در پيكره پيدا
 ناشناخته هاي واژه گويند. مي4»شده هاي شناخته واژه«گذارد. به اينها،مي آن برچسب

و الگوريتم  كمك پيكره موجود تگ مناسب به به روشي بايد مي در پيكره وجود ندارد

 بيني كند. را پيش

1. NLP tools  
2. Protégé 
3. Part of speech tagging: 

(POS tagging) 
4. Known words 

جعفری |پاورسیحمیده
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٢٣
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

گذاري تگ هاست. نتايج چالش اصلي الگوريتم هاي ناشناخته يافتن نقش واژه
از واژه تگ كم ها نشان (خوشحال1»هاي ناشناخته واژه«گذاري براي دقتي ).1393، است
و روش، الگوريتمها مدل هاي ) رهيافت1اند: دو دستهها گذاري در زبان برچسب هاي ها،

و بهره مي2شده گذاري هاي برچسب كه از پيكره آماري  هاي غيرآماري) رهيافت2جويند
برو مبتني بر قانون و دانش بشري استوارند. ازجمله كه مدل«آنها يادگيري ماشيني
و احتمال است كه احتمال رخداد ترتيب برچسب3»مخفي ماركوف به ها هاي مربوط

(الهيدهنده پار ها نشان رخداد كلمه و مينايي امترهاست هاي ماكزيمم نظام«)، 1390، منش
و5»گذاري مبتني بر تبديل برچسب«،4»آنتروپي و6»هاي مبتني بر حافظه نظام«، (محسني
 ) هستند.1388؛ 1386، بيدگلي مينايي

( نامه ها از سه منبع دانش يعني ابراصطالح شناسي هستان و گونه، شبكه معنايي ها
و واژه7روابط معنايي مي نامه)، و ابزارهاي واژگاني استفاده كنند. بدين هاي تخصصي

نامه مطابق با سطح كلي خويشاوندي يا نسبي خود ترتيب، تمام مفاهيم درون اصطالح
مي در شبكه معنايي مقوله (زاهدي بندي و علي، كريمي، امين شود ). 1392، بيك،

و فراگير«معنيبه» متا«نامه وبستر از پيشوند با تعريفي كه فرهنگ » بسيار جامع
و فراگيرنده اصطالح توان ابراصطالح ارائه كرده است مي ، منابعها نامه نامه را جامع

و رده به بندي واژگاني، و را ها ناميد. درواقع،» نامه ابراصطالح«عبارت گوياتر آن
و در اصل هدف آن برقراري پيوند نامه ابراصطالح از معاني يا مفاهيم تشكيل شده

و شناسايي روابط مفيد ميان مفاهيم  و رويكردهاي متفاوت مفاهيم يكسان ميان اسامي
 كم به يك گونه معنايي نامه دست غيريكسان است. تمامي مفاهيم درون ابراصطالح

(ولي درون شبكه معنايي در اين نظام منتسب شده ،، حري، آزاده نژادي اند
و اميرحسيني اردكاني شمس ،،1387 .(

تا 1391هاي گروه پردازش زبان طبيعي در آزمايشگاه فناوري وب طي سال
افزار پردازش زبان طبيعي دانشگاه فردوسي مشهد را تهيه كرده است. اين، نرم1393
و تشخيص نرمال«،»كلماتيابي اجراي ريشه«افزار در چهار بخش نرم سازي متن
و»زني نقش كلمات برچسب«،»هاي عاميانه واژه در» پارسر فارسي«، ديده شده است.

مي يابي واژه بخش ريشه توان متن مدنظر خود را درج يا فايل مدنظر را فراخواني ها
هاي متن مدنظر است. در قسمت كرد. يكي ديگر از خواص اين بخش، شمارش واژه

و اصالح واژهالنرم مي سازي به تشخيص با زني واژه پردازد. برچسب هاي عاميانه ها
 هاي ذيل همراه است: نقش

1. Unknown words 
2. Annotated corpora 
3. Hidden Markov model 
4. Maximum entropy systems 
5. Transformation-based 

tagger 
6.  Memory-based systems 

ــه.7 ــاييگون ــاهيم درون اي معن ، مف
ــه ــطلالحنامه را بـ ــك ابراصـ يـ
و روابـط معنـايي  ، يكديگر مرتبط

هـاي معنـايي رابطـه ميان گونـه
 كند.برقرار مي

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
برچسب از استفاده هستانگذاریبا شناسیو
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 كلمات فهرست نقش برچسب.1جدول
نقشبرچسبنقشبرچسب

NPاسمی پرسشیQWگروه کلامت
VPفعلی خاصKhasگروه اسم
VP2دوبخشی فعل اول ضمیرZamirجزء

ADVPقیدی امرAmrگروه حرف
ADJPمسندی یا صفتی کمیتیMuchManyگروه حروف
HPعام اصطالحی یا لغاتDelimeterحرف جداکننده عالئم
APربط جمالتSentenceSpliterحرف جداکننده عالئم
PPاضافه غیرپایهPssحرف جمله دو بین مجاز ربط پیروحروف و

و فراخواني از فايل الحاقي فراهم آمده در بخش پارسر امكان درج ورودي
و درختي، كلي هاي جزئي تگ است كه با فشار دكمه آغاز عمليات ، ساختار جدولي،

 پذير است. نيز مشاهده
 زير است: هاي گويي به پرسش اين پژوهش درصدد پاسخ

و روش− مي از چه ابزارها توان براي پردازش زبان طبيعي مدارك هايي
د؟استفاده كر

 چه روابط معنايي ميان مفاهيم وجود دارد؟−
هاي بازيابي معنايي اطالعات استفاده هايي براي ارزيابي نظام از چه روش−

 شود؟ مي
و هستان آيا روش− شناسي به ارتقاي بازيابي معنايي هاي پردازش زبان طبيعي

 انجامد؟ اطالعات مي
و نحوه متون زب هاي پردازش زبان طبيعي سامانه طراحي براي ان فارسي
و ترسيم نقشه برچسب  ها انجام شده است: هاي مفهومي اين تالش گذاري اجزاي آنها

به جمله1كارگيري نظريه وابستگي مفهومي شنگ با به دنا در سامانه هاي فارسي
مي اي از مفهوم شبكه و روابط ميان آنها تبديل اند از: هاي پردازش عبارت شوند. گام ها

و استنتاج، واكافت نحوي واژي، واكافت ساخت2ايهواكافت واژ ، واكافت معنايي،
و صراف ). 1380، زاده(شهابي

( خون و 1389سياوش و متون ) با هدف شناسايي مفاهيم مستتر در دامنه معنايي
و بهبود عملكرد نظام، براي استفاده در نمايه اسناد دامنه هاي بازيابي اطالعات، سازي

نظام در پايگاه دانش شده معنايي متن را با استفاده از دامنه معنايي مفاهيم تعريف
و  شناسايي كرد. در طراحي او سپس مفاهيم مستتر در دامنه معنايي متن استخراج

(مفاهيم موجود) دارد رده مي براساس ارتباط معنايي كه با متن شود. مفاهيم موجود بندي
1. Tak Zhang (Conceptual 

dependency)(CD) 
2. Lexer Analysis 
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و به نمايهيِ ذكرشده مهمبند در صدر رده ترين مفاهيم مستتر در دامنه معنايي متن تلقي
سازي ايده وجوها با نمايه مدنظر قرار بگيرند. پياده شود تا در زمان پرس متن افروده مي

و هستي او به ابداع دو روش اكتشافي و ديگري پردازش درباره مهندسي دانش شناسي
شناسي، روش جديدي براي نمايش مفاهيمه هستيزبان طبيعي انجاميد. در زمين

بردار معنايي در فضاي به و براي نگاشت متن به پايگاه دانشnوسيله ، نظامبعدي دامنه
و از آن استفاده شد. هاي معنايي متن براساس زنجيره مفهوم هسته  هاي معنايي ارائه

) در1389نيشابوري و نگارشي زبان فارسي ابتدا روش) با هدف وارسي دستوري
و نشانه و سپس به بررسي گذاري هيبريدي با كارايي مناسب براي زبان فارسي ساخت
و قانون ها به روش كننده سازي وارسي پياده محور پرداخت. او براي بهبود هاي آماري

 ها در زبان فارسي استفاده كرده است. كارايي آن از مزاياي جداكننده عبارت
فت صنعت و (جو ) با هدف گسترش ابزار معنايي در بازنمون دانش 1390حيان

با عنوان» سازي نمايه«شناسي در قلمرو اي از هستان، نمونه اوليه روش تحليل حوزه به
ASFAOnt به نرم 4.4.3در نسخه و و افزار پروتژ ساختند كمك پرسشنامه ساختاريافته

و مصاحبه پس از انجام، روش بلندفكركردن در زما روش انتومتريك ن جستجو
و دريافتند شناسي را در مقايسه با اصطالح، كاربردپذيري هستان جستجو نامه سنجيدند

 بيشتر است. نامه اصفا اصطالحاز شناسي در بازنمون دانش كارآمدي هستي
) در ) با استفاده از روش داده1393خوشحال كاوي كوشيده است با بهبود دقت

گذار را بهبود هاي خودكار برچسب، دقت نظام هاي ناشناخته گذاريِ واژه برچسب
و نتايج خوبي براي UPCبخشد. وي روش خود را بر دو پيكره  و دادگان ارزيابي كرد

به واژه هاي ناشناخته را در پيكره گذاري واژه دست آورد. او دقت برچسب هاي ناشناخته
UPC با و برا22/85برابر باي پيكرهدرصد  درصد يافت.86/82دادگان برابر

) و دانش1395زرداري شناسي را با رويكرد ) ساختار مفهومي علم اطالعات
به هستي مث نگاشتي از روش آنتالوجي عرضه كرده است. ساختار تاكسونومي آن
و مدخل رده و براي استخراج فرهنگ لغت از متون  هاي بندي دهدهي ديوئي اقتباس
و اطالعا دائره و از نسخه رساني لمعارف كتابداري افزار پروتژ بتاي نرم5گرفته شده

و رمزگذاري هستي سازي براى رسمي نگاري استفاده كرده، استخراج ساختار مفهومي،
را نگاري اعم از عناصر لغوي است. وي همه عناصر هستي و روابط بين آنها ، مفاهيم،

با 314يافته اصلي پژوهش او.افزار تعريف كرد در نرم  5633، نوع رابطه 224كالس
و نمونه مستقر در كالس از 26413ها، المعارف دائرهاصل موضوعي برگرفته

و اطالع وي مدعي.در قالب چند گراف مصورسازي شده است رساني كتابداري

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
برچسب از استفاده هستانگذاریبا شناسیو
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صح0005/0اش در سطح معناداري نگاري است هستي و همچنين ت از صحت كلي
.اجزاي مختلف برخوردار است

) و ) با اين استدالل كه بيشتر كارهاي انجام1396يادگاري شده در زبان فارسي
و به خالصه ها از نوع خالصه ديگر زبان سازي چكيده چندان سازي استخراجي است
و بررسي اند مدعي است روشي براي توليد خالصه نپرداخته سازي چكيده

بهشناختي زبان فار زبان و منسجم عرضه كرده است. سي  شكل پيوسته
هاي شناسايي اسناد عربي را با استفاده از شبكه عصبي دو پژوهشگر ويژگي

برگشتي بررسي كردند. شناسايي زبان اسناد عربي برمبناي فركانس نامه با استفاده از 
و استفاده از داده ،، فارسي اي از اسناد زبان عربي هاي مجموعه شبكه عصبي برگشتي

و پشتو كه با الفباي عربي نوشته مي شوند نشان داد ميانگين خطاي متوسط مربع اردو،
خطاي زبان شناسايي سند عربي براساس الگوريتم انتخاب فركانس نامه كمتر از 

هاي مناسب هاي عصبي با روش الگوريتم پنجره است. همچنين استفاده از شبكه
ش انتخاب ويژگي مي، عملكرد ( ناسايي زبان را افزايش  ).Selamat & Ng, 2008دهد

پژوهشي ديگر با هدف تدوين روشي جديد براي بازيابي روابط بالقوه انجام شد
هاي رشته رياضيات در پايگاه كتابخانه دانشگاهي شناسي در داده كه به ساخت هستان

(1ووهان  ).Lou & Qiu, 2014انجاميد
هاي سازي پردازش زبان عربي با ويژگي بهينهپژوهشگران ديگري نيز براي

، قرآن را انتخاب كردند. آنها براي خاص آن براي توليد موتور جستجوي معنايي
شناسي قرآني هاي قرآن از هوش مصنوعي براي ايجاد هستي تعيين مفهوم معنايي واژه

و روابط آنها را نشان استفاده كردند تا معناي واژه روش براي هر دهد. از اين ها
مي سازي پرس منظور غني مفهوم به ( وجو استفاده  Beirade, Azzoune, & Eddineشود

Zegour, 2019(.
(نظير اما، درباره بهبود نتايج بازيابي اطالعات با استفاده از ابزارهاي معنايي

و توجه به كاركرد آن در نظام شناسيو هستان هاي معنايي شبكه پايگاه هاي معنايي ها)
و پياده و بهبود سازي هستان اطالعاتي مدارك فارسي و سنجش ميزان دقت شناسي

و دانش نشده است. در پردازش زبان انجام شناسي كاري نظام در رشته علم اطالعات
در طبيعي زبان فارسي نيز تنها گام و بعضاً نظري انجام شده است. هاي نخست

هاي روبه افزايش اما مشابه است. در پيشينه شناسي زبان فارسي نيز مطالعات هستان
و روبه پيشرفت است اما از ديدگاه خارجي اين فعاليت ها از چندي پيش آغاز شده

و زبان .1 شناس. متخصصان كامپيوتر Wuhan University Library 
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افزار پردازش زبان، پژوهش حاضر تالش كرده است تا ضمن استفاده از نرم
ب جداسازي عبارت ازيابي اطالعات نمونه هاي اسمي موجود در مدارك حوزه

و آماده مطالعه با شده اين پژوهش سازي آنها براي ورود به مرحله مستندسازي واژگان
و فارس، سرعنوان نامه ابزارهاي اصطالح نت را انجام دهد. هاي موضوعي فارسي،

و هستان و روابط ميان آنها را استخراج شناسي را با استفاده از نسخه همچنين مفاهيم
و ارتقاي اي پروتژ طراحي كند. تا اينكه تمامي اين روشبت و فرايندها به بهبود ها

 بازيابي معنايي اطالعات منتج شوند.

 شناسي روش

مقاله حوزه بازيابي اطالعات برگرفته از پايگاه اطالعاتي 313جامعه پژوهش در اينجا
(بدون حضور عوامل مداخله به طراحي پايگاه گر) نورمگز است. لزوم محيطي ثابت

در يگاه در قالب مرحله پيشپا اطالعاتي با امكانات جستجو منجر شد. اين آزمون
و دانش30اختيار  شناسي قرار گرفت نفر از دانشجويان دكتراي رشته علم اطالعات

، شده ركورد نخست بازيابي10تا عالوه بر جستجوي نياز اطالعاتي خويش از ميان 
به باره ربط ركوردهاي بازيابيقضاوت خود را در ، نسبتاً صورت كامالً مرتبط شده

و غيرمرتبط اعالم كنند تا دقت نتايج بازيابي پيش  آزمون محاسبه شود. مرتبط،
و نظام هاي اطالعاتي در مرحله بعد با توجه به شكاف نياز اطالعاتي كاربر

تد تالش شد با به و شناسي وين هستانكارگيري دو روش پردازش زبان طبيعي
به، پايگاه طراحي مدارك و مصور شود تا رضايت شيوه معنايي نمايه شده سازي

و جداسازي نقش واژه كاربران با ارائه نتايج مرتبط هاي تر تأمين شود. براي تشخيص
در موجود در متن هريك از مقاالت ، تحليل متن مقاالت از طريق پارسر فارسي

شد. سپس افزار پرداز نرم ش زبان طبيعي دانشگاه فردوسي مشهد انجام
از نامه اصطالح شبه (با روابط اعم 5700اي متشكل و، اخص عبارت اسمي ، مرتبط،
افزار پردازش زبان طبيعي دانشگاه فردوسي جاي) مستخرج از پارسر فارسي نرم به

نامه فرهنگي طالحاصهاي مربوط ازجمله نامهو اصطالح1نت مشهد از طريق فارس
(اصفا و مهندسي اصطالح؛)فارسي ،، ارتباطات نامه فرهنگ اصطالح؛ نامه فني

(نظام مبادله اطالعات علمي اصطالح؛اطالعات و همچنين فني)؛- نامه نما
ساخته شد. در گام بعدي، روابط معنايي ميان مفاهيم هاي موضوعي فارسي سرعنوان

و در قالب از هستان ترسيم ، كالس 133شناسيِ مفاهيم مستخرج مستند متشكل
و نوع رابطه18مجموع و نمونه مستقر در كالس80، ها در محيط پروتژ طراحي

يكي از ابزارهاي روزآمد بـا بـيش.1
معنـــا مجموعـــه هـــم 10000از 

و شامل شـبكه اسـامي  ، صـفات،
و (بــــاقربيگي افعــــال اســــت

).1390، فردشمس

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
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شد. در مرحله بعد، هستان سي شناسي طراحي مصور شارپ شده با كمك زبان
و روابط آنها در پايگاه اطالعاتي  شده طراحيكدنويسي شد تا تمامي مفاهيم

 سازي شود. پياده
، از همان شده شناسي در پايگاه اطالعاتي طراحي سازي هستان پس از پياده
راها آزمون درخواست شد با همان كليدواژه دانشجويان پيش ، نياز اطالعاتي خويش

و از ميان شده، ميزان ربط آنها را با نياز اطالعاتي ركورد نخست بازيابي10جستجو
و مقايسه اعالم كنند.خ  ويش براي محاسبه

1شناسي در شكل سازي هستان شده پس از پياده نمونه پايگاه اطالعاتي طراحي
 نشان داده شده است.

 شناسي سازي هستان شده پس از پياده نمونه پايگاه اطالعاتي طراحي.1شكل

ا1شده دو بخش دارد: پايگاه اطالعاتي طراحي طالعات در مرحله ) نتايج بازيابي
(شكل پيش و ) حاوي عنوان مقاالت بازيابي1آزمون ) نتايج بازيابي اطالعات2شده

 آزمون. مرحله پس

ها يافته

و روش•  شده براي پردازش زبان طبيعي مدارك هاي استفاده ابزارها

شده براي هاي استفاده هاي مخفي ماركوف از پركاربردترين روش مدل
واژگاني كالم است. اساس مدل مخفي ماركوف تابعي گذاري اجزاي برچسب

نام خالق آن آندرئي احتمالي از زنجير ماركوف است. زنجيره/ فرايند/ مدل ماركوف به
و مستقل از زمان دارد؛ بدين صورت كه برچسب1ِماركوف دو خاصيت افق محدود 1. Andrei A. Markov 
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(افق محدود). اين واب ستگي طول يك واژه تنها وابسته به برچسب واژه قبلي است
هاي گذاري بودن). در دو مدل رايج برچسب كند (= مستقل از زمان زمان تغيير نمي

) ) تعداد پارامترهاي مدل متناسب با trigramو bigramمبتني بر مدل مخفي ماركوف
و تعداد برچسب تعداد واژه است هاي موجود در مجموعه برچسب ها در واژگان

). 1388، صنعت ايرانو(دانشگاه علم 
هاي يادگيري گذاري مبتني بر حافظه است كه از روش، برچسب روش ديگر

و با ناظر عمل مي مي ماشيني است كند با يادگيري كند. اين روش يادگيري سعي
گيري كند. اين هاي جديد تصميم، راجع به نمونه هاي قبلي اطالعات از روي نمونه

( نه جديد از روش نزديكروش براي يافتن كالسِ نمو كند) استفاده ميKترين همسايه
(دانشگاه علم  ). 1388، صنعت ايرانو كه روشي معروف در شناسايي آماري الگوست

افزار پردازش زبان طبيعي دانشگاه فردوسي مشهد در عمليات ازآنجاكه نرم
هاي قبليو نمونههاي مجاور پارسر فارسي، برچسب واژگان را با توجه به واژه

و انجام مي و از روش تشخيص و هاي پردازش زبان طبيعي چون قطعه دهد بندي
فارسي1، پارس زني جزء كالم، برچسب واژي، تحليل ساخت سازي متن نرمال

و مدل2»تحليل معنايي«،(تجزيه) مي، (يادگيري ماشين) استفاده كند، سازي زباني
از مي و برچسب توان گفت گذاري مبتني بر حافظه استفاده روش تلفيقي ماركوف
.هاي متداول پيكره متون است حاوي فهرست برچسب2كند. جدول مي

(دانشگاه علم فهرست برچسب.2جدول ) 1388، صنعت ايرانو هاي اجزاي مدارك
برچسببرچسب برچسببرچسبتوصیف توصیف

NاسمAlpha-perالف فارسیحرف بای
NPاسمی انگلیسیAlpha-engگروه الفبای حرف
OHندا صفتADJحرف

OHHمنادیADVقید
Pاضافه عربیARحرف کلامت

PPاضافه حرف ربطCONایگروه حرف
PROضمیرDELMجداکننده
PSوارهجملهDETتعریف حرف

QUAسورIFرشط ادات
RAمعرفه اصافه (را)حرف صوتINTای حرف

SPECمناکیفیتMORPتکواژ
SUBJمنت ریاضیMSموضوع عالمت

Vفعل

و ساختار درختي در نرم افزار پردازش زبان طبيعي دانشگاه نمونه پارسر
 نشان داده شده است.2در شكل فردوسي مشهد

1. Parsing 
2. Syntax analysis 

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
برچسب از استفاده هستانگذاریبا شناسیو
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و ساختار درختي در نرم.2شكل د نمونه پارسر  انشگاه فردوسي مشهدافزار پردازش زبان طبيعي

به گذاري طي مرحله برچسب (اسم، اجزاي واژگاني هريك از مدارك ، تفكيك
و فهرست، صفت فعل و...) تحليل ها برداري شد. سپس جايگاه هريك از واژه، ضمير

و جايگزين آنها نيز استخراج شد.، اخص، روابط اعم از اصطالحات ، مرتبط،

 وابط معنايي ميان مفاهيمر•

گذاري هريك از مدارك روابط معنايي اجزاي واژگاني مستخرج از برچسب
و در قالب روابط دودويي فهرست به به تفكيك تحليل بودن دليل طوالني برداري شد.

مي تفكيك هر مدرك به نمونه اين فهرست به  كنيم. اي از آن بسنده

و مفاهيم مداركاي از فهرست روابط گزيده.3جدول  معنايي ميان واژگان
اول دوممفهوم معناییمفهوم رابطه نوع

نجالحریری سنت، مدل در مدلیربط یتعاملیهاو
نویسندهاطالعاتیبازياب

سنت مدل در مدلیربط یتعاملیهاو
نجالحریریاطالعاتیبازياب مقاله، عنوان

نجالحریری اطالع، مقالهیشناسنرشیه چاپ
سنت مدل در مدلیربط یتعاملیهاو
اطالعاطالعاتیبازياب مجلهشناسینرشیه در مقاله عنوان

اطالعات اطالعات)السیاوبازیابی بازیابی (نظام استسی ... از بخشی
(روانربط استشناسی)معنی ... از بخشی
(فلسفه)ربط استمعنی ... از بخشی

استنظامطراحیمداربرکارنظامطراحی مرتبط
استنظامطراحیمدارکاربرنظامطراحی ... از بخشی

استفناورانفناوری مرتبط
تجربیفناوری علوم و استفناوری ... از بخشی

جعفری |پاورسیحمیده
حریری علیپورحافظی|نجال |مهدی
باب خادمی|الحوائجیفهیمه مریم



٣١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

اول دوممفهوم معناییمفهوم رابطه نوع
هسته استفناوریایفناوری ... از نوعی

استفناوریهانرایملع ... از نوعی
استیفناوررلتنکاورینف ... از نوعی

استفناوریاورزیشک ... از نوعی
استفناورییدسنهم ... از نوعی

فضایی استفناوریفناوری ... از نوعی
ارتباطات و اطالعات استفناوریفناوری ... از نوعی

استفناوریریزفناوری ... از نوعی
استفناوریفناوران مرتبط

اطالعین استاطالعاتیاتازهای مرتبط
استاطالعاتیاتاطالعایازهین ... از بخشی

استاطیبارتلایوسیاتاطالععابنم ... از بخشی
استیاطفعیاسنشروانزشیگان مرتبط

استیاطفعیاسنشروانانگیزش ... از بخشی
ازانگیزشاهآگزشیگان استنوعی ...

استهقفولاصاطبنتاس مرتبط
استهقفولاصاستنباط ... از بخشی
استپیاممحتوا ... از بخشی

کامپیوتربرنامه استپردازیدادهنویسان ... از بخشی
تجربیبینیپیش استعلوم مرتبط
تجربیبینیپیش استعلوم ... از بخشی

...فلسفهدانش از استبخشی
رشعیقضاوت استاحکام ... از بخشی
راهربدیراهربدها استمدیریت ... از بخشی

استارزمهطهرابرادفتمطهراب ... از بخشی
ممعمین استیاتاطالععابنمعابنر مرتبط
ممعمین استیاتاطالععابنمعابنر ... از بخشی

استپردازریهنظفورد
استپردازنظریهرابینز

استپردازنظریهساراسویک
استپردازنظریهبیتز

استپردازنظریهبلکین
استپردازنظریهبروکس

بیتز چینی توت اطالعاتمدل بازیابی استمدل ... از نوعی
انگورسن شناختی اطالعاتمدل بازیابی استمدل ... از نوعی

اپیزودی اطالعاتبلکینمدل بازیابی استمدل ... از نوعی
طبقه ساراسویکمدل اطالعاتای بازیابی استمدل ... از نوعی

اسپینک تعاملی اطالعاتمدل بازیابی استمدل ... از نوعی

بهمي3از جدول از«كاررفته توان دريافت بيشتر روابط ،»مرتبط است«،»بخشي
و»چاپ مقاله«،»ان مقاله در مجلهعنو«،»عنوان مقاله«  است.» نويسنده«،

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
برچسب از استفاده هستانگذاریبا شناسیو
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از پس از پياده و روابط معنايي مستخرج از مراحل قبلي، با استفاده سازي مفاهيم
از آوري هاي جمع شناسي داده، هستان افزار پروتژ نرم0/5نسخه   133شده متشكل
و نوع رابطه18، مجموع كالس د80، ها ترسيم شد. گرافر كالسنمونه مستقر

 آمده است.3حاصل از آن در شكل 

 افزار پروتژ شده مدارك حوزه بازيابي اطالعات با نرم شناسي طراحي گراف هستان.3شكل

 هاي بازيابي معنايي اطالعات شده براي ارزيابي نظام هاي استفاده روش•

و مؤلفه پژوهش حاضر مقياس ضريب دقت را به  ارزيابي نظام عنوان عنصر
و تحليل داده و محاسبه ميزان ربط بازيابي اطالعات، سنجيده است. براي تجزيه ها

 ايم: نتايج بازيابي از فرمول دقت استفاده كرده

=  ضريب دقت

و كارايي كاوش عنوان معيار ارزيابي نظام ربط به با هاي بازيابي اطالعات
مي هاي مالك و مانعيت سنجيده به جامعيت و ذهني شود. ما ربط را شكل عيني

بر ايم. تأكيد ما در شكل عيني بر نظام سنجيده و در شكل ذهني هاي بازيابي اطالعات
و داوري كاربران بوده است. ديدگاه نخست، محتواي مدرك را مدنظر قرار مي دهد

م ربط براساس هم ميضوع سند با موضوع درخواوخواني در ست متقاضي تعيين شود.
و كيفيت منبع اهميت پذيري، دسترس ديدگاه دوم متغيرهاي ديگري مانند روزآمدي ،
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شده تأثير كننده از ارتباط مدارك بازيابي ها بر برداشت استفاده دارد. اين متغير
(حريري مي ). 1377، گذارند

و ربط عيني استفادهبنابراين، در اين پژوهش از ديدگاه كار كننده نظام برمدار
بازيابي اطالعات استفاده شده است؛ زيرا در مرحله نخست، كاربر دقت نتايج 

و در پايان با مؤلفه بازيابي از شده را سنجيد و پس هاي بازيابي اطالعات محاسبه
اي ارتقاي نظام بازيابي اطالعات مقايسه شد تا ميزان ارتقا مشخص شود. ازآنجاكه بر

نتيجه نخست بازيابي بسنده10قضاوت درباره ربط از سوي جستجوگران، تنها به 
و اصرار بر  (بازيافت) در دست نبود شد، مقياس مناسبي براي سنجش ميزان جامعيت

و نامنطبق با نمونه آماري به مي آن مقياسي غيرواقعي رو، به سنجش داد. از اين دست
(مانعيت) به مال ميزان دقت و بهبود نظام اكتفا كرديم. عنوان ك ارتقا

و هسـتان استفاده از روش•  شناسـي در ارتقـاي بازيـابي هاي پردازش زبـان طبيعـي

 معنايي اطالعات

به برمي4از جدول و آيد كه كارگيري ابزارهاي پردازش زبان طبيعي
و شناسي در نظام هستان افزايش هاي بازيابي اطالعات به بهبود نتايج بازيابي اطالعات

(مانعيت) كمك شايان مي  كند. ميزان دقت

و ميزان دقت پيش.4جدول پس مقايسه فراواني و  آزمون نتايج مرتبط نمونه آماري آزمون

شامره
پیشموضوعدانشجو آزموندقت

مرتبط نتایج
پیش دقت آزمونمیزان
مرتبط نتایج
درصد) (به

پس آزموندقت
مرتبط نتایج

پسمیزان نآزمودقت
درصد) (به مرتبط نتایج

دانش۱ ۱۱۰۲۲۰مدیریت
۲۲۰۵۵۰شناسیهستی۲

مصّورسازی۳
۳۳۰۳۳۰اطالعات

اطالع۴ ۱۱۰۴۴۰یابیرفتار
معناییمنایه۵ ۲۲۰۴۴۰سازی
اطالعات۶ ۳۳۰ــــــــاقتصاد
۳۳۰۱۰۱۰۰ربط۷
۲۰۲۰۲۰۲۰هرمنوتیک۸
۲۰۲۰۲۰۲۰کاویمنت۹
دیجیتال۱۰ ۹۹۰ــــــــیکتابخانه
اطالعات۱۱ ۱۱۰۲۲۰معامری
کاوش۱۲ ۱۱۰۱۱۰۰موتورهای

معنایی بازیابی اطالعاتارتقای
برچسب از استفاده هستانگذاریبا شناسیو
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شامره
پیشموضوعدانشجو آزموندقت

مرتبط نتایج
پیش دقت آزمونمیزان
مرتبط نتایج
درصد) (به

پس آزموندقت
مرتبط نتایج

پسمیزان نآزمودقت
درصد) (به مرتبط نتایج

۲۲۰۲۲۰فراداده۱۳
مصنوعی۱۴ ۲۲۰۳۳۰هوش
۱۱۰ــــــــسنجیعلم۱۵
ــــ۰ــــــــشناسیروان۱۶
کاربر۱۷ ۵۵۰ــــــــرابط
ــــ۰ــــــــیسازمجموعه۱۸
افزارنرم۱۹

۷۷۰ــــــــایکتابخانه
الگ۲۰ ۱۱۰۱۱۰تحلیل
اطالعات۲۱ ــــ۳۳۰۰بازاریابی
۱۱۰۱۱۰زنیبرچسب۲۲
اطالعاتی۲۳ ۶۶۰ــــــــسواد
منت۲۴ ــــ۰ــــــــتحلیل
۲۲۰ــــــــآرشیو۲۵
راهربدهای۲۶

۲۲۰۱۰۱۰۰جستجو

وجامعیت۲۷
۲۲۰۶۶۰مانعیت

۲۲۰ــــــــآربیآراف۲۸
۲۲۰۱۱۰سیربنتیک۲۹
نظام۳۰ هایارزیابی

اطالعات ۲۲۰ــــــــبازیابی

بودن يا نبودن براي بررسي طبيعي1پيش از هر آزمون، از آزمون شاپيرو ويلك
بهها استفاده شد. اين آزمون نشان توزيع داده ها بايد نبودن توزيع داده سبب طبيعي داد
 هاي ناپارامتريك استفاده كرد. از آزمون

 شده براي بررسي دقت حاصل از نتايج مرتبط بازيابيZآزمون.5جدول

بازیابی مرتبط پیشنتایج پسشده و معناZآزمونآزمونآزمون داریسطح
۸۰۶/۴-۰۰۰/۰

با(آ2آزمون آماري ويل كاكسون زموني ناپارامتريك براي مقايسه دو گروه وابسته)
مي5انجام شد. مطابق جدول SPSS 22افزار استفاده از نرم دهد، نتايج اين آزمون نشان

داري ميان تفاوت معنا99/0لحاظ آماري با اطمينان، بهZداري آزمون با توجه به سطح معنا
پس پيششده دقت حاصل از نتايج مرتبط بازيابي و  آزمون وجود دارد. آزمون

1. Shapiro Wilk 
2. Wilcoxon 
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 شده ميانگين دقت حاصل از نتايج مرتبط بازيابي.6جدول
بازیابی مرتبط نتایج میانگینشدهدقت

۱آزمونپیش
۱۶آزمونپس

و شده پيش يك از نتايج مرتبط بازيابي براي بررسي اينكه دقت كدام آزمون
مي6ل جدو هاي، يافته آزمون باالتر است پس دهد ميانگين دقت نتايج نشان

پس بازيابي ( شده مرتبط شده مرتبط ) از ميانگين دقت نتايج بازيابي16آزمون
( پيش  باالتر است.)1آزمون

 گيري نتيجه

و محتواي اطالعات نمايشو جستجوها،، بهبود اطالعات ساختارمندكردن براي  معاني

برقرار اتصال اطالعات سايرو موجود اطالعات بينانبتو تا است جديدي فناوري به نياز
و كرد. زمان آن فرا رسيده است تا اطالعات حاصل ارائه معناي صريح در حيطه كرد

و محتوا را از منابع اطالعاتيها جاي جستجوي كليدواژه موتورهاي جستجو به ، مضامين
 را متحول كنند. عاتاطال بازيابي توانند مي معنايي استخراج كنند. ابزارهاي

و ارزيابي نتايج پژوهش دريافتيم بين دقت نتايج مرتبط پس از مقايسه
پس شده در مرحله پيش بازيابي و داري وجود دارد. بنابراين، آزمون تفاوت معنا آزمون

و هستان كارگرفته دو روش به (پردازش زبان طبيعي شناسي) به ارتقاي بازيابي شده
ميمعنايي اطالعات من شود. ما تالش كرديم با استفاده از ابزارهاي داخلي پردازش جر

و توليد هستان و ترسيم روابط غني زبان فارسي به شناسي و دادن الگو، زمينه دست شده
هاي تخصصي جستجوي اطالعات با كمك ابزارهاي سازي آن در سامانه را براي پياده

و خودكارسازي اين روش فراهم كنيم. و هوش مصنوعي بدين ترتيب، جستجوگر
و طراح پايگاه اطالعاتي از بازبيني متن كامل الحاقي منبع مدنظر به فراداده ها

بي جستجوي تمام و متن آن و به افزايش سطح معنايي نتايج بازيابي اطالعات نياز
 شود. دقت آن منجر مي

به اين پژوهش با محدوديت وها نامه روزنبودن اصطالح هايي مواجه بود:
و ديگري و ترسيم روابط ميان آنها ابزارهاي كمكي ديگر در مستندسازي واژگان

، شناسي براي زبان فارسي. پشتيباني وبي افزار طراحي هستان نشدن نرم سازي بومي
و همچنين نقصان استنتاج و نشانه هاي نگارشي رسم ها را گذاري الخط فارسي ها نيز ما

 رو كرد. با مشكل روبه

اطالعات معنایی بازیابی ارتقای
برچسب از استفاده هستانگذاریبا شناسیو



٣٦
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مĤخذ

(سپهر) دانشگاه تبريز هاي پردازش هوشمند رايانه آزمايشگاه سيستم ، راهنماي نصب). 1397( اي

و استفاده برنامه نرم راه 7يابيباز.3. ويرايش افزار جامع پردازش متن دانشگاه تبريز اندازي

/http://ece.tabrizu.ac.ir، از 1398 آذر

و، مريم؛ رحيمي اخوتي ( ذوالعلي، مژگان؛ اي بر فرايند ). بررسي تأثير عوامل زمينه1393، فرزانه

پردازش جويي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي كرمان در وب. رفتار اطالع

. 445- 419)،2(30،و مديريت اطالعات

(، محمدحسين؛ مينايي منش الهي به گذاري ادات سخن متون برچسب). 1390، بهروز كمك فارسي

. 106- 102).34( 10، آوردنور ره. مدل مخفي ماركوف

( فرد، سميه؛ شمس باقربيگي ي خودكار شبكه روشي نوين در ساخت نيمه). 1390، مهرنوش

. 161- 108)،1( 12، نامه فرهنگستان . واژگاني افعال فارسي

( حريري -7)،2(9، فصلنامه كتابهاي اطالعاتي.مدر بازيابي از نظا» ربط«). مفهوم 1377، نجال

17 .

( خوشحال گذاري خودكار اجزاي واژگاني كالم براي ارائه يك سيستم برچسب). 1393، مصطفي

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، شيراز. . پايانمتون فارسي

( سياوش خون شناسي براي هستيسازي معنايي برپايه ارائه يك روش نمايه). 1389، احسان

و اسناد علمي نمايه  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان. . پايانسازي متون

(و دانشگاه علم و بررسي ابزارهاي برچسب). 1388صنعت ايران. به مطالعه منظور دهي خودكار

21ابي رساني. بازي . دبيرخانه شوراي عالي اطالعكارگيري در پيكره متني زبان فارسي به

از1398ارديبهشت ،
https://www.prosody.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9% 

87%D8%A7 
و علي، غالمرضا؛ كريمي، راضيه؛ امين زاهدي ( بيك، مهرداد؛  شناسي ). روش1392، محمدرضا

 گياهان شناسييموردي: هست مطالعه پزشكي؛ واحد زبان نظام بر مبتني شناسي هستي ايجاد

. 100-81)،3( 16، رسانيو اطالع كتابداريايران. دارويي

( زرداري و دانش ). مهندسي هستي1395، سولماز شناسي براساس نگاري علم اطالعات

و اطالع دائره« نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران، پايان». رساني المعارف كتابداري

 اهواز. 

( زاده اميرشهاب؛ صراف، شهابي و ترجمه ماشيني زبان فارسي:). 1380، اميرحسين راهكارها

.14-9)،2و1(3، هاي علوم شناختي تازه. موانع

جعفری |پاورسیحمیده
حریری علیپورحافظی|نجال |مهدی
باب خادمی|الحوائجیفهیمه مریم



٣٧
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

(، اعظم؛ فتحيانجو صنعت و هستي1390، اكرم در ). مقايسه كارآمدي اصطالحنامه شناسي

و ساخت نمونه هستي (طراحي و اصفا). شناسي بازنمون دانش پژوهشنامه كتابداري

. 240- 219)،1(1رساني، اطالع

(، عبدالحسين؛ شهبازي پهلو فرج هاي اطالعاتي: ). عوامل مؤثر در استفاده از پايگاه1381، مهري

و عملكرد دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي. بررسي نگرش ).4(13فصلنامه كتاب، ها

54 -71.

م درخشي فيضي و رحيمي حمدرضا؛ فيروزي، (، فرهنگ؛ مقايسه آبان).29و28، 1393، مهدي

شده در سومين . مقاله ارائهگذاري ادات سخن زبان فارسي شده براي برچسب كارهاي انجام

، از 1398 آذر7يابيبازشناسي رايانشي، تهران. همايش ملي زبان
https://www.researchgate.net/publication/269107861_mqaysh_karhay_anjam_shdh_bra

y_brchsb_gdhary_adat_skhn_zban_farsy 
(، رحمت، مجتبي؛ فتاحي كفاشان ، هاي نوين سازماندهي دانش: وب معنايي ). نظام1390اهللا

و ابزارهاي سازماندهي دانش عيني. هستي و اطالعشناسي .70-45)،2(14،رساني كتابداري

( بيدگلي، مهدي؛ مينايي محسني گذاري پيكره ). مدل ماركوف مرتبه دو براي برچسب1386، بهروز

.603- 591، 220، مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطباييزبان فارسي. 

( بيدگلي، مهدي؛ مينايي محسني در ). سيستم برچسب1388، بهروز گذاري اجزاي واژگاني كالم

و دادهپرزبان فارسي.  از1398فروردين16)، بازيابي2(6،ها دازش عالئم ،
https://www.magiran.com/paper/878748 

( آباد شمس نعمتي وب متن). 1390، حسنعلي و ، از 1398 آذر7يابيباز. كاوي كاوي
http://www.farabar.net/wp-content/uploads/2016/12/@Farabar_BI-Text-Web-

Mining.pdf 
( يشابورين هاي طبيعي براي ساخت ارائه يك روش كارا در پردازش زبان).1389، مرتضي

و نگارشي در زبان فارسي وارسي كننده نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه . پايانهاي دستوري

و تحقيقات، تهران.   آزاد اسالمي، واحد علوم

و اميرحسيني اردكاني شمس، عباس؛، فريدون؛ حري، علي؛ آزاده نژادي ولي ، مازيار، محمدرضا؛

نظام زبان«طرح ادغام سرشاخه خوشه طب سنتي ايران در ساختار ابراصطالحنامه ). 1387(

) .74-67)،3(2، پياورد سالمت)». UMLSواحد پزشكي

( يادگاري از پردازش سازي تك سند فارسي با استفاده روشي جديد براي خالصه). 1396، الهام

، اصفهان. نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه آموزش عالي صفاهان . پايانزبان طبيعي
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