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 دوم،
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 سوم،

 ،دکتر حسین مرویپاس از جناب آقای تشکر و س

 ها جستم.بهرهنیز که از محضر ایشان 
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 ،«با استفاده از اطالعات ساختاری اجزای متن

 ا م:متعهد م  دکتر حسین مرویو  فرددکتر علیرضا احمدیتحت راهنمای   

 نام  ت سط اینجانب انجام اده است و از صحت و اصالت برخ ردار است.تحقیقات در این پایان 

 گران، ب  مرجع م رد استفاده استناد اده است.هاک دیگر پژوهشدر استفاده از نتایج پژوهش 

 ا ت هیچ ن ع مدرک یا امتیازک در ت سجججط خ د، یا  رد دیگرک براک دری تا رن ن نام مطالب این پایان

 هیچ جا ارائ  نشده است.

 یا  «دانشجگاه ااهرود»و مقاالت مسجترر  با نام  حق ق معن ک این اثر، ب  دانشجگاه اجاهرود تع د دارد

«Shahrood University» .ب  چاپ خ اهد رسید 

 اند، در مقاالت یرگذار ب دهتأثنام  حق ق معن ک تمام ا رادک ر  در ب  دسججت روردن نتایج اصججج   پایان

 گردد.نام  رعایت م مسترر  از پایان

 هاک رنها( استفاده اده است، نام ، در م اردک ر  از م ج د زنده )یا با تدر تمام مراحل انجام این پایان

 ده است.ض ابط و اص ل اخالق  رعایت ا

 نام ، در م اردک ر  ب  ح زه اطالعات ارص  دسترس  یا ت  )یا استفاده( در تمام مراحل انجام این پایان

 اده است، اصل رازدارک و اص ل اخالق انسان  رعایت اده است.

 ع   اهنما

 مالکیت نتایج و حق نشر

  اک، رایان هاک تمجام حق ق معن ک این اثر و محصججج الت رن )مقاالت مسجججترر ، برنام

بااد. این مط ب باید ب  ا زارها و تجهیزات ساخت  اده( متع د ب  دانشگاه ااهرود م نرم

 نح  مقتض ، در ت لیدات ع م  مرب ط  ذرر ا د.

 بااد.نام  بدون ذرر منبع مجاز نم استفاده از اطالعات و نتایج م ج د در این پایان 

 



 چکیده

یک  کبااد ر  هدف اص   رن تعیین ه یت ن یسندههاک پردازش متن م یسنده یک  از زیرااخ ترصیص ن 

ن را ک یک متمتن است. ب  عبارت دیگر هدف اص   این ح زه، طراح  سیستم  است ر  بت اند ه یت ن یسنده

 نامزدر ن از هدادک متبایست تعچنین سیستم  م  تعیین نماید. ب  منظ ر طراح  نامزدک از میان چند ن یسنده

 در اختیار داات  باایم.

 هاکهاک مبتن  بر سیستمک مت ن  ارس  ب  روشک ترصیص ن یسندهدر ح زه هاک گذات تمام  پژوهش

های  م س م نام  بررس  عم کرد روشهدف اص   این پایانا ند، اما ( منحصر م NLPهاک طبیع  )پردازش زبان

راح  ها طها بر مبناک تعداد تکرار انگراماین روشک زبان  ارس  است. یص ن یسندهبر روک مسائل ترص NDPب  

 بااند.م  NLPهاک اده و رامالً مستقل از سیستم

ها، دو روش جدید پیشنهاد مطالع  اده و سپس با الهام از رنم ج د  NDPهاک روشترین مهمنام  در این پایان

ها جهت حل ها، اندیس رن( ب  جاک استفاده از  ررانس انگرامCNG-WISدر روش پیشنهادک اول )اده است. 

هاک پرتکرار مبناک رار قرار ( ب  جاک رنک  انگرامVNGمسائل ب  رار ر ت  است. در دومین روش پیشنهادک )

 استفاده اده است.هاک پرارنده از انگرامگیرند، 

متن )یا ها، از چهار مجم ع هاک پیشنهادک با رنروش کچنین مقایس هاک م ج د و همب  منظ ر ارزیاب  روش

( ت سط CPPTها )ب  نام متنیک  از این مجم ع  داده( مرت ف از دو زبان  ارس  و عرب  استفاده اده است.پایگاه

رمده حار  از نتایج بدست بااد.زبان م ک معاصر  ارس ن یسنده 6متن از 341نگارنده گردرورک اده و داراک 

هاک پیشنهادک نیز قدرت باالی  در حل مسائل ترصیص م ج د، روش NDPهاک روشرنست ر  عالوه بر 

 هاک  ارس  و عرب  دارند.ک زبانن یسنده

 هاک گ ستان و غزلیات سبک هندک.: نظیرهاندک ادبیات  ارس  بررس  اده زهح ک خاصِدر انتها، دو مسئ  

غزل ب   39)اامل  SBHو  حکایت از س  ن یسنده( 51)اامل  GBPهاک متن دیگر با نامر دو مجم ع منظ بدین

 NDPهاک دهد ر  روشرمده نشان م رورک اده است. نتایج بدستت سط نگارنده جمع سبک هندک از س  ااعر(

باالی   نظم( و ااعار نیز قدرت مت ن نثر  ارس ، در حکایات )ترریب  از نثر وک مسائل ترصیص ن یسندهعالوه بر 

 دارند.

 

، CPPTمتن نشانگر سبک، مجم ع ، هاک مبتن  بر پرو ایلروشترصیص ن یسنده، انگرام، : کلیدی کلمات

 .SBHمتن و مجم ع  GBPمتن مجم ع 



 نامهشده از پایانی استخراجمقاله
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 مقدمه 1-1

متمرکز « 1تخصیص نویسنده»پردازش متن، یعنی  برانگیزچالشهای نامه بر روی یکی از حوزهاین پایان

ی آن ی یک متن بدون پرچسب )یعنی متنی که نویسندهشده است. هدف اصلی این حوزه تعیین نویسنده

 باشد.ی مشخص( میاساس تعدادی متون برچسب گذاری شده )متونی با نویسنده نامشخص است( بر

« 2دازش متنپر»ی ی تخصیص نویسنده، بهترست ابتدا نگاهی گذرا به مسئلهبه منظور آشنایی بهتر با حوزه

 یهای مختلف زیرمجموعهی آن بیندازیم. بدین منظور ابتدا به بررسی اجمالی حوزهو مباحث زیرمجموعه

دهیم ی تخصیص نویسنده را به صورت مجزا شرح می(، سپس شاخه2-1پردازش متن پرداخته ) بخش 

نمایش  1-1ی پردازش متن به صورت نمودار درختی در شکل های مختلف حوزه(. زیرشاخه3-1)بخش 

 داده شده اند.

 

 

 های پردازش متنزیرشاخه :1-1شکل 

 

 

                                                 

 

1 Authorship Attribution (AATT) 
2 Text Processing 
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 هاو زیرشاخه پردازش متن 1-2

ن توان عملکرد ایی پردازش متن ارائه شده است، اما میهرچند تا کنون تعاریفی گوناگون و پیچیده از حوزه

اصطالح پردازش «. استخراج هرگونه اطالعات از روی متن الکترونیکی»حوزه را در یک جمله خالصه نمود: 

 اژه تشکیل شده است:متن خود از دو و

  :پردازش استخراج نمود.-ی موردهر نوع فرایندی که بتوان توسط آن اطالعاتی را از سوژهپردازش 

 :باشد. به عبارت دیگر های مختلف )حروف و نمادها( میی بهم پیوسته از نویسهیک دنباله متن

 باشد.شده در رایانه میذخیره 1منظور از متن در این حوزه، هر فایل متنی

ها را به صورت اجمالی های آن رفته و آنی پردازشی، حال سراغ شاخهپس از بررسی تعریف این حوزه

 باشد:ی اصلی مینماییم. پردازش متن دارای سه شاخهبررسی می

 در این مورد یک متن به طور خودکار از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه : 2ی خودکار متنترجمه

و سرویس  3ی مایکروسافتی برخط )همچون سرویس ترجمههای ترجمهرویسشود. امروزه سمی

های مبدأ و مقصد )شامل زبان ( این نوع ترجمه را به ازای طیف وسیعی از زبان4ی گوگلترجمه

 دهند.فارسی( انجام می

 تر در این شاخه یک متن طوالنی به طور خودکار به متنی کوتاه: 5سازی خودکار متنخالصه

 تر نیز بیان شده باشند.شود؛ به طوریکه نکات اصلی متن طوالنی در متن کوتاهمی خالصه

 بندی های مختلفی تقسیمدر این حالت متون به صورت خودکار به دسته: 4بندی متندسته

 بندی مبناهای متفاوتی )از جمله موضوع، نویسنده و ...( دارد.شوند، که این تقسیممی

ی ی تخصیص نویسنده بوده و این حوزه در قالب یک مسئلهنامه بررسی حوزهیاناز آنجا که هدف اصلی پا

تن بندی می دستهی اصلی پردازش متن، بر روی شاخهشود، لذا از میان سه شاخهبندی متن ارائه میدسته

 دهیم.تر شرح میمتمرکز شده و آن را بیش

                                                 

 

1 Text-File (*.txt) 
2 Automatic Text Translation 
3 Bing Translator: http://www.bing.com/translator/  
4 Google-Translate: https://translate.google.com/  
5 Automatic Text Abstracting 
6 Text Classification (TC) 

http://www.bing.com/translator/
https://translate.google.com/
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 بندی متندسته  1-2-1

بندی متون، تعاریف متعدد و بعضاً متفاوتی از این حوزه بیان شده هی دستهدر مقاالت و کتب مربوط به حوز

تدا کننده باشند؛ لذا بهترست در اباست. این تعاریف به دلیل استفاده از عبارات ریاضی، شاید در ابتدا گمراه

 تر را ارائه نماییم.تعریفی ساده و روان از این حوزه ارائه داده و سپس تعاریف علمی

بندی بندی شده )یا برچسب گذاری شده( در اختیار داریم. در ادبیات دستهعدادی متن دستهفرض کنیم ت

-1متن در شکل نامند. یک نمای کلی از مجموعهمی« 1متنمجموعه»ای را اصطالحاً متن، چنین مجموعه

 ام.-jی یسندهام از نو-iی عبارتست از: متن نمونه T(i,j)نمایش داده شده است. در این شکل منظور از  2

بندی متن، حال یک متن جدید را در نظر بگیرید که در مجموعه متن وجود نداشته است. هدف از دسته

-1باشد )شکل متن میهای موجود در مجموعهتخصیص دادن این متن جدید به یک یا چند دسته از دسته

ندی بمتن و دستهد در مجموعههای موجوبایست بر مبنای متن(. الزم بذکرست که این تخصیص دادن می3

 ها انجام پذیرد. آن

 

 

 متن یبنددسته یمسئله یبرا مناسب متنمجموعه کی از یکل ینما: 2-1شکل 

                                                 

 

1 Corpus or Corpora 
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 متن یبنددسته مسئله کی از یکل ینما: 3-1شکل 

بندی متن را خالصه نموده و تعریف کوتاهی ی دستهتوان عملکرد و هدف حوزهبا توجه به توضیحات فوق می

شده، ین تعی ی از پیشبندی متن عبارتست از تخصیص یک متن به یک یا چند دستهدسته»از آن ارائه داد: 

آمده است:  [1]از این حوزه در تری البته تعریف دقیق« بندی شده.ای از متون دستهبر مبنای مجموعه

شده برای آموزش دادن های آموزشی برچسب زده ی بانظارت است که از دادهبندی متن یک شیوهدسته»

 بند آموزش داده شده به صورتی متون را توسط طبقهبند استفاده نموده و سپس باقیماندهسیستم طبقه

 «نماید.بندی میخودکار دسته

رد. به پذیمتن صورت میشد تخصیص متن جدید به یک یا چند دسته، با توجه مجموعههمانگونه که بیان 

ی دینی، سیاسی و اقتصادی متن بر اساس موضوع به سه دستهعنوان مثال اگر متون موجود در مجموعه

ر بند به یک یا چند دسته از موضوعات مذکوبندی شده باشند، متن جدید نیز توسط سیستم طبقهتقسیم

بندی متون جاست که آیا مبناهای دیگری جز موضوع برای دستهشود. حال سؤال اینیص داده میتخص

 شوند.بررسی می 2-2-1وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و این مبناها اجماالً در بخش 

 

 بندی متنهای رایج دستهمبنا  1-2-2

بندی به دو گروه بندی متون بر اساس مبنای دستهی دستهآمده است، حوزه 1-1همانگونه که در شکل 

 :[2]شود تقسیم می



1 

 

 اند بندی شدهمتن بر مبنای موضوع تقسیمدر این حالت متون مجموعه :1بندی موضوعیمیسقت

یاسی، اقتصادی و ...( بندی، تعیین موضوع کلی متن )به عنوان مثال دینی، سو لذا هدف از دسته

ن باشد. در ایهای این زیرشاخه میترین نمونهها یکی از رایجبندی متن اخبار روزنامهباشد. گروهمی

هایی از قبیل خبرهای سیاسی، اجتماعی، دینی، ورزشی، اقتصادی، هنری و ... مورد خبرها به دسته

های صورت گرفته در و نمونه از پژوهشد [4]و  [3]شوند. تحقیقات ارائه شده در بندی میتقسیم

 باشند.این شاخه می

 متن بر مبنایی غیر از موضوع ی دوم، متون مجموعهدر زیرشاخه :2موضوعی-بندی غیرمیستق

بندی موضوعی بندی متن بر روی تقسیمهای آغازین دستهاند. هرچند پژوهشبندی شدهتقسیم

ی بندی تقسیمهای زیاد انجام گرفته در حوزهها و پژوهشتی اخیر فعالیمتمرکز بوده، اما در دو دهه

ترین ترین و رایج. مهم[2]ی این حوزه گردیده است غیرموضوعی، موجب پیشرفت و توسعه

 های این حوزه عبارتند از:زیرشاخه

o بندی متون بر اساس یکی هدف این زیرشاخه، دسته :3ی متنتجزیه و تحلیل نویسنده

های خاص نویسنده )مثالً سن نویسنده( است. از آنجا که تخصیص نویسنده )که از ویژگی

شود، لذا این زیرشاخه بندی میباشد(، در این زیرشاخه طبقهنامه میهدف اصلی این پایان

 به صورت جداگانه شرح داده خواهد شد. 3-2-1در بخش 

o شوند. به بندی میدر این حالت، متون به ژانرهای مختلف تقسیم :4بندی ژانر متنقهطب

مقاالت  به ژانرهایی همچون: پایگاه اینترنتیبندی مطالب یک عنوان مثال تقسیم

ای از توان به عنوان نمونهمی [4تا  4]از . 7پاسخ-پرسش، 1مقاالت مروری، 5تحقیقاتی

 های این حوزه نام برد.پژوهش

o شده در متن مورد توجه قرار ی نگرش ارائهدر این حالت نحوه :8متن نگرشبندی طبقه

شده در مورد آثار سینمایی، به سه گروه زیر گیرد. به عنوان مثال نقدهای نوشتهمی

 د منفینق(، ده در کل نظر مثبتی به فیلم داردنویسن) نقد مثبت شوند:بندی میتقسیم

                                                 

 

1 Topic-Based TC 
2 Non-Topic-Based TC 
3 Author Analysis (AA) 
4 Genre Classification 
5 Research Articles 
6 Reviews 
7 Question and Answer (Q&A) 
8 Sentiment Classification 
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و قوت نویسنده نقاط ضعف ) 1نقد خنثی(، فیلم منفی استنظر کلی نویسنده نسبت به )

در این دسته جای  [12تا  3]شده در های ارائهپژوهش(. داندفیلم را در یک سطح می

 گیرند.می

o ی در این شاخه که به شدت مورد عالقه :2ی الکترونیکیشناسایی هرزنامه

دهندگان سرویس پست الکترونیکی )همچون مایکروسافت، گوگل، یاهو، چاپار و ...( ارائه

های الکترونیکی است. باشد، هدف اصلی تشخیص و جداسازی هرزنامه از سایر نامهمی

شوند. ذخیره می های الکترونیکیای خاص و جدا از سایر پستها معموالً در پوشههرزنامه

 آید.ها به شمار میی این پژوهشاز جمله [13]پژوهش 

o در این شاخه زبان متن مورد بررسی قرار گرفته و متون به : 3تشخیص زبان متن

 شوند. یکی از کاربردهایبندی میتقسیم هایی همچون انگلیسی، فرانسوی، یونانیدسته

ی مایکروسافت و سرویس ترجمهی برخط )همچون های ترجمهاین حوزه در سرویس

 هبایست بی گوگل(، جهت تعیین خودکار زبان متن مبدأ )متنی که میسرویس ترجمه

های رایج این شاخه، تعیین زبان یک یکی دیگر از مثال باشد.زبان مقصد ترجمه شود( می

ای هباشد. در این مورد متون )که در این حالت، همان برنامهمی 4ی کامپیوتریبرنامه

بندی و ... تقسیم VB.NET ،C ،++C# ،Javaهایی همچون باشند( به دستهکامپیوتری می

های صورت گرفته بر روی زبان طبیعی و پژوهش [3]پژوهش گزارش شده در  شوند.می

 نویسی انجام پذیرفته است.بر روی زبان برنامه [14]در 

 

 ی متنتجزیه و تحلیل نویسنده  1-2-3

ود. این شبندی میهای مبتنی بر نویسنده تقسیمی آموزش بر مبنای ویژگیمجموعه در این زیرشاخه، متون

 شود:زیرشاخه خود به سه قسمت تقسیم می

                                                 

 

1 Neutral 
2 Spam Identification 
3 Language Detection 
4 Source-Code Language Detection 
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 :ی بندی شده و هدف اصلدر این حالت، متون بر اساس هویت نویسنده تقسیم تخصیص نویسنده

ی اصلی مورد مطالعه در این ی متن جدید است. این حالت که در واقع حوزهتعیین نویسنده

 شرح داده خواهد شد. 3-1نامه است، مفصالً در بخش پایان

 باشد. ی متن میی از نویسندهدر این مورد، هدف تشخیص ویژگی خاص :1تعیین پروفایل نویسنده

بندی شده و هدف، ی آموزش بر مبنای جنسیت نویسنده تقسیمبه عنوان مثال: متون مجموعه

های مورد استفاده در ترین ویژگیباشد. رایجی متن جدید میتشخیص مرد یا زن بودن نویسنده

  .قی و رفتاری نویسندههای اخالویژگیو  جنسیت نویسنده، سن نویسنده این حوزه عبارتند از:

 اشاره نمود. [17تا  15]توان به از جمله تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می

 در این مورد، هدف تشخیص و آشکارسازی وقوع سرقت ادبی در یک  :2آشکارسازی سرقت ادبی

 این شاخه دارای دو زیرمجموعه است: [14]باشد. طبق ( می3متن )متن مشکوک

o در این حالت هدف جستجو برای یافتن منابع احتمالی )که متن مشکوک  :4بازیابی منبع

 باشد. از روی آنها نوشته شده(، می

o بین دو  1شده-استفاده-در این مورد، هدف تعیین و تطبیق قطعات دوباره :5چیدمان متن

 باشد.متن می

 اره نمود.اش [21تا  13]های توان به پژوهشاز تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه می

 

 ی متنیص نویسندهصخت 1-3

ی اصلی مورد مطالعه در این های آن، حال به سراغ حوزهپس از آشنایی اجمالی با پردازش متن و زیرشاخه

 دهیم. ی متن( رفته و آن را شرح مینامه )یعنی تخصیص نویسندهپایان

اسایی ی شنتخصیص نویسنده عبارتست از مسئله»دهیم: در ابتدا تعریفی ساده و روان از این حوزه ارائه می

ی آن شک وجود دارد. ی مشخص یا متنی که در مورد نویسندهی یک متن فاقد نویسندههویت نویسنده

                                                 

 

1 Author Profiling 
2 Plagiarism Detection 
3 Suspicious Text 
4 Source Retrieval 
5 Text Alignment 
6 Passages of reused text 
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ی هویت نویسنده تخصیص نویسنده، تشخیص»آمده است:  [22]تری از این حوزه در تعریف دقیق« [2]

ای های از نویسندهشده توسط مجموعههای از متون نوشتهواقعی یک متن است، با در اختیار داشتن نمونه

 «کاندید.

ها ی آنبندی متون بر مبنای نویسندهکه دستهبندی متن است؛ زمانیپس تخصیص نویسنده، همان دسته

بندی ی دستهخاص باشد. الزم بذکرست بر خالف حوزهی انجام شده باشد و هر دسته بیانگر یک نویسنده

شد، غالباً در تخصیص نویسنده هر متن متن که در آن، متن جدید به یک یا چند دسته تخصیص داده می

 شود.جدید فقط به یک دسته )معادل یک نویسنده( تخصیص داده می

 : کنیمرت گام به گام بیان میتر این حوزه، مراحل تعریف صورت مسئله را به صوبه منظور شرح بیش

باشد. به متنی ها تعیین شده میی هر کدام از آنای از متون در اختیار داریم که نویسندهمجموعه (1

گفته  2یا متن خارج از مناقشه 1خوردهی آن مشخص است، اصطالحاً متن برچسبکه نویسنده

 شود.می

ی آن برای ما مشخص ندارد و نویسنده حال متن جدیدی را در نظر بگیریم که در مجموعه وجود (2

 نامند.می 4یا متن مورد مناقشه 3نیست. چنین متنی را اصطالحاً متن بدون برچسب

ی گونه تعریف نمود: چگونه بر مبنای مجموعهتوان اینی تخصیص نویسنده را میحال صورت مسئله (3

 را تعیین نماییم؟ (2ی متن )(، نویسنده1)

روند توضیح مسائل و جلوگیری از سردرگمی خواننده، تمامی تعاریف فوق را به منظور آسان شدن 

 نماییم:صورت خالصه میبدین

 (4-1ی مشخص )شکل ای از متون دارای نویسنده: مجموعه5متنمجموعه (1

 (5-1ی نامشخص )شکل متن، دارای نویسنده: متنی جدید و خارج از مجموعه1نشدهدیدهمتن  (2

متن، : سیستمی که بتواند بر مبنای متون موجود در مجموعه(AAS) 7تخصیص نویسندهسیستم  (3

 (5-1را تعیین نماید. )شکل  نشدهمتن دیدهی نویسنده

                                                 

 

1 Labeled Text 
2 Undisputed Text 
3 Unlabeled Text 
4 Disputed Text 
5 Corpus 
6 Unseen Text 
7 Author Attribution System (AAS) 
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 ی تخصیص نویسنده به دو صورت قابل بیان است: ی حوزهبر مبنای سه تعریف فوق، صورت مسئله

 متن، یامجموعه، بر مبنای متون موجود در نشدهمتن دیدهی تشخیص نویسنده 

  سیستم طراحیAAS 

 

 سندهینو صیتخص یمسئله در متنمجموعه کی از یکل ینما: 4-1شکل 

 

 تخصیص نویسنده ستمیس کی از یکل ینما: 5-1شکل 

آمده است. در این پیوست دو قالب اصلی  1صیص نویسنده در پیوست ی تخحوزهاطالعات تکمیلی در مورد 

 ی بنیادین این حوزه بررسی شده است.بسته( و دو مسئلهباز و مجموعه)مجموعه
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 کابردهای تخصیص نویسنده 1-4

ی تخصیص نویسنده و آشنایی کلی با صورت مسائل آن، در این بخش به بیان برخی از پس از معرفی حوزه

ی توان به سه شاخهاین کاربردها را می [23تا  25و  22]پردازیم. بر مبنای مقاالت ربردهای این حوزه میکا

هایی از هر کدام ی اصلی، به بیان مثالجا عالوه بر بیان این سه شاخهبندی نمود. در ایناصلی تقسیم

 کنیم.ها صرف نظر میبیان آن هایی بوده که ازها بعضاً خود دارای زیرشاخهپردازیم. این مثالمی

 «2مالکیت معنوی»و « 1حق طبع و نشر :» 

o تشخیص سرقت ادبی در مقاالت 

o نویسی دانش آموزانتشخیص کپی برداری در تمارین برنامه 

o افزارهای تجاریبررسی ادعای مالکیت نرم 

o ی مخرب یا سرقتینویس اصلی یک برنامهتشخیص هویت برنامه 

o  ی اصلی برخی آثار ادبیکارشناسان در تعیین نویسندهحل اختالفات میان 

 

 3جرایم سایبری: 

o های اینترنتی مجرمانهها و پیامی رایانامهتشخیص نویسنده 

o های دارای مصادیق مجرمانهها و سایتی وبالگتشخیص هویت اصلی نویسنده 

o های اجتماعیتشخیص هویت اصلی افراد در شبکه 

o 4پیگیری تهدیدات اینترنتی 

o ها و ...ها،  تروجانپیگیری حمالت سایبری از جمله ویروس 

 

 5امور اطالعاتی و امنیتی: 

o 1های تروریستیپیگیری اعالمیه 

o تعیین هویت کاربر استفاده کننده از یک سیستم 

                                                 

 

1 Copyright 
2 Intellectual Property 
3 Cyber-Crimes 
4 Cyber-Bullying 
5 Intelligence and Security 
6 Terrorist Proclamations 
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 نامهساختار پایان 1-5

مه به صورت زیر نای پایاناندازیم. ادامهنامه میدر پایان فصل اول، نگاهی گذرا به سایر فصول این پایان

 سازماندهی شده است:

 گذشته هایی بر پژوهشفصل دوم: مرور 

های گوناگونی که تا کنون برای حل مسائل تخصیص نویسنده ارائه ها و روشحلدر این فصل راه

 شوند.بندی شده و مراجع مربوطه بیان میاند، تقسیمشده

  :مباحث نظریفصل سوم 

شود. اند، شرح داده میکه تا کنون ارائه شده NDPهای ترین روشدر این فصل هشت مورد از مهم

 گردد.بندی کلی از این هشت روش ارائه میدر انتهای فصل نیز یک تقسیم

 های مورداستفادهمتنها پیشنهادی و مجموعهفصل چهارم: معرفی روش 

پس گردد. سمسائل تخصیص نویسنده پیشنهاد میدر این فصل ابتدا دو روش جدید به منظور حل 

ها استفاده شده است، معرفی شده و با هم مقایسه نامه از آنمتنی که در این پایانچهار مجموعه

 شوند.می

  :هانتایج و تحلیل آنها، آزمایشفصل پنجم 

همراه دو روش شده در فصل سوم به )هشت موردِ بیاننامه شده در پایاندر این فصل ده روش ارائه

 آمدهر فصل چهارم اعمال شده و نتایج بدستشده دمتن معرفیبر روی چهار مجموعهپیشنهادی( 

 شود.تحلیل می

  :در حکایات و غزلیات مطالعات موردیفصل ششم 

ی اول بر روی د. مطالعهنشوی ادبیات شرح داده میی موردی در حوزهدو مطالعهدر این فصل 

 باشد.با سبک هندی می غزلیاتی دوم مربوط به گلستان سعدی بوده و مطالعه

  گیری و پیشنهاداتنتیجه: هفتمفصل 

 چنین پیشنهاداتی برایشوند. همنامه مختصراً شرح داده میآمده از پایاندر این فصل نتایج بدست

 شود.های آینده مطرح میپژوهش

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل دوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مروری بر
 های گذشتهپژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 های گذشتهفصل دوم: مروری بر پژوهش 2

 

 



14 

 

 مقدمه 2-1

ی تخصیص متن آشنا شدیم. در فصل دوم مروری های مختلف موجود در حوزهمسئلهدر فصل اول با صورت

هایی که تا کنون جهت حل مسائل تخصیص متن ارائه شده اند. در این فصل گذرا خواهیم داشت به روش

دی بنی تخصیص نویسنده از سه دیدگاه بررسی و تقسیمشده در حوزهارائههای مختلف ها و روشویژگی

 (:1-2شوند )شکل می

 (2-2ی تخصیص متن )بخش شده در حوزههای مختلف ارائهبررسی ویژگی (1

 (3-2های استخراج ویژگی )بخش بررسی روش (2

 (4-2های تخصیص )بخش 1بررسی الگوواره (3

ی ( و در انتهای فصل نیز با مقایسه2پیوست ن فارسی انداخته )ی گذشته در زباهاسپس نگاهی به پژوهش

( و در 3پیوست ها را انتخاب نموده )ها و روشی خاصی از ویژگیشده، حوزهدادههای شرحها و روشویژگی

 شویم.نامه بر روی آن متمرکز میی پایانادامه

 

 

 سندهینو صیتخص یحوزه در شدهارائه مختلف یهاروش و هایژگیو یبررس جهت مختلف یهادگاهید: 1-2شکل 

                                                 

 

1 Paradigm 
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 های مورد استفاده در تخصیص نویسندهانواع مختلف ویژگی 2-2

 هایباشد؛ لذا ویژگیی متن میی تخصیص نویسنده، شناسایی نویسندهجا که هدف اصلی حوزهاز آن

ی متن باشند. از طرفی باید بایست نمایانگر سبک نویسندگی نویسندهشده از یک متن میاستخراج

به  اده نمود. پسها را در یک فرایند هوشمند استفشده به صورت کمی بوده تا بتوان آنهای استخراجویژگی

هایی عددی از متن استخراج کنیم که نمایانگر سبک بایست بتوانیم ویژگیمی AASسیستم منظور طراحی 

الحاً هایی را اصطی آن بوده و میان نویسندگان مختلف متمایز باشند. چنین ویژگینویسندگی نویسنده

اند را نشانگرهایی که تا کنون ارائه شده [31و  24]های . بر مبنای پژوهش[31]نامند می« 1نشانگر سبْک»

 (:2-2ی اصلی تقسیم نمود )شکل توان به چهار دستهمی

 

 

 سندهینو صیتخص یحوزه در استفاده مورد یهایژگیو انواع یبندمیتقس: 2-2شکل 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Style Marker 
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 ایهای نویسهویژگی  2-2-1

توان شود. بر مبنای چنین دیدگاهی میها در نظر گرفته میای از نویسهبه عنوان دنبالهدر این دیدگاه، متن 

 باشند:یبندی می کلی قابل تقسیمهای سبک مختلفی را از یک متن استخراج نمود، که در دو دستهنشانگر

 1های مبتنی بر انگرامالف( ویژگی

ی اخیر ی تخصیص نویسنده از خود نشان داده در دههها عملکرد بسیار موفقی در حوزهاین نوع ویژگی

. دلیل اصلی رواج استفاده از این ویژگی، سادگی [31]اند. گران این حوزه قرار گرفتهبسیار موردتوجه پژوهش

های مبتنی بر انگرام ها ویژگیآنهایی که در باشد. از جمله پژوهشسازی در عین دقت باالی آن میپیاده

فرسیس ، [72]میالدی  1334کجل در سال  توان به موارد زیر اشاره نمود:مورد استفاده قرار گرفته است، می

در  و همکارانکسلج ، [74]میالدی  2223در سال  و همکارانپنگ ، [73]میالدی  1331و هلمز در سال 

 .[71] 2221سال در  استاماتاتوسو  [75]میالدی  2223سال 

نامه را ها مبنای اصلی تحقیقات این پایانبیان خواهد شد، این نوع از ویژگی 1-2همانگونه که در بخش 

های نوین چنین پژوهشدهند، لذا به طور مجزا و کامل در فصل سوم شرح داده خواهند شد. همشکل می

 شوند.در فصل سوم بیان میمیالدی به بعد( نیز  2212های اخیر )سال صورت گرفته در سال

 

 هاب( سایر ویژگی

ند. از شوها استخراج میها هیچ ارتباطی به انگرام نداشته و مستقیماً با توجه به نویسهاین نوع از ویژگی

، 3های رقمیتعداد نویسه، 2های الفباییتعداد نویسه توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میی این ویژگیجمله

 های التین()در زبان 5های بزرگ و کوچکتعداد نویسهو  های فاصلهتعداد نویسه، 4های نوشتارینشانهتعداد 

 

 

                                                 

 

1 N-gram-Based Features 
2 Alphabetic Character Count 
3 Digit Character Count 
4 Punctuation-Marks Count 
5 Uppercase and Lowercase characters 
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 های لغویویژگی  2-2-2

شود که در کنار هم یک جمله را ها در نظر گرفته می«1توکن»ای از در این دیدگاه، متن به عنوان دنباله

. 4ی نوشتارییا یک نشانه 3، یک رقم2: یک کلمهدهند. هر توکن شامل یکی از این موارد استتشکیل می

ن قرار گراباشد( در گذشته بسیار مورد توجه پژوهشها میترین دیدگاهاین نوع دیدگاه به متن )که قدیمی

دی بنهای مختلف دستههای مبتنی بر انگرام و موفقیت آن در حوزهی ویژگیگرفته بوده، اما پس از ارائه

 .[31]ها کاسته شد نویسنده(، از شدت گرایش به این نوع ویژگیمتن )از جمله تخصیص 

بندی توان به سه دسته تقسیمشوند را میهایی که با استفاده از این دیدگاه از یک متن استخراج میویژگی

 کرد:

 5های مبتنی بر کلمات دستوریالف( ویژگی

 باشد. لذا برایها کلمات دستوری میاصلی آنآید، مبنای ها بر میهمانگونه که از نام این دسته از ویژگی

های لغوی بهترست ابتدا تعریفی از کلمات دستوری ارائه دهیم. در فرهنگ شناخت بهتر این نوع از ویژگی

ایست که به خودی خود معنایی نداشته؛ کلمه»صورت تعریف شده است: ی دستوری بدینکلمه 1لغت النگمن

 « دهد.مله را نشان میی بین سایر کلمات جاما رابطه

وند؟ شهای عددی میحال سؤالی که ممکن است پیش آید آنست که این کلمات چگونه تبدیل به ویژگی

ای از کلمات دستوری مشخص متن، مجموعهپاسخ آنست که ابتدا با توجه به زبان متون موجود در مجموعه

وان یک ویژگی عددی برای آن متن در نظر شود. سپس تعداد هر یک از آنها در یک متن، به عنانتخاب می

توانیم گاه میی دستوری انتخاب نماییم، آنکلمه 122ای شامل  شود. به عنوان مثال اگر مجموعهگرفته می

ویژگی، تعداد تکرار یکی از کلمات  122ویژگی عددی استخراج کنیم که هر کدام از این  122از یک متن 

 باشند.دستوری در متن می

                                                 

 

1 Token 
2 Word 
3 Digit (or Number) 
4 Punctuation Mark 
5 Function Words 
6 Longman Dictionary 
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های زیادی از کلمات دستوری برای زبان انگلیسی ارائه شده، اما اطالعات کمی در مورد ون مجموعهتا کن

توان به موارد ها میی این مجموعه. از جمله[31]کنندگان بیان شده است ها توسط ارائهی انتخاب آننحوه

 زیر اشاره نمود:

  [31]ی دستوری کلمه 323میالدی: مجموعه از  2223در سال  و همکارانآرگامون 

  [37]ی دستوری کلمه 442میالدی: مجموعه از  2223کوپل و اسکلر در سال 

  [34]ی دستوری کلمه 152ای از میالدی: مجموعه 2225عباسی و چن در سال 

  [33]ی دستوری کلمه 315ای از میالدی: مجموعه 2225ژائو و زوبل در سال 

  [42]ی دستوری کلمه 175ای از میالدی: مجموعه 2227در سال  و همکارانآرگامون 

ی کلیدی در زبان فارسی را کلمه 322ای از میالدی، مجموعه 2223در سال  و همکارانچنین داورپناه هم

 .[52]ارائه دادند

متن وعهی کلمات دستوری را مستقیماً از مجمهای فوق، مجموعهتوان به جای استفاده از مجموعهالبته می

ی آورصورت که تعدادی از پر تکرارترین کلمات دستوری متن را در یک مجموعه جمعاستخراج نمود، بدین

بیان خواهد شد، این روش  3-2کرده و از آن جهت استخراج ویژگی استفاده نماییم. )همانگونه که در بخش 

 نامند.(را استخراج پویا می

 :[52]ی تخصیص نویسنده آنست که این کلمات در مسئلهدلیل اصلی عملکرد موفق کلمات دستوری 

 باشند. لذا موضوع متن هر چه که باشد، تأثیری در وجود یا عدم وجود این مستقل از موضوع می

 کلمات ندارد.

 معنی هستند، اما نقش مهمی در دستور زبان دارند و لذا ارزش و یا بیبا اینکه از نظر معنایی کم

 ی نویسنده قرار گیرند.که تحت کنترل آگاهانه بسیار غیر محتمل است

 

 1های مبتنی بر کلمات پر تکرارب( ویژگی

های شوند. روند کلی کار مشابه ویژگیها بر مبنای کلمات پر تکرار تعریف و محاسبه میاین دسته از ویژگی

 توان در دو گام بیان نمود:باشد. این روند را میمبتنی بر کلمات دستوری می

                                                 

 

1 Most-Frequent Words 
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 122شوند )مثالً متن استخراج میدا تعدادی از پر تکرارترین کلمات موجود در متون مجموعهابت 

 کلمه(.

 ی های عددی، تعداد تکرار تک تک کلمات موجود در مجموعهسپس برای تبدیل یک متن به کمیت

نی یعآیند. کنیم. هر یک از این تعداد تکرارها یک ویژگی به حساب میشده را محاسبه میانتخاب

 122توان از هر متن کلمه انتخاب نماییم، می 122ای شامل ی اول مجموعهمثالً اگر در مرحله

 ویژگی استخراج نمود.

ی اند، که از جملهی متن استفاده نمودهها جهت تخصیص نویسندهگران مختلفی از این نوع ویژگیپژوهش

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میآن

 [41]متن ترین تکرار در مجموعهکلمه با بیش 122ای از میالدی: مجموعه 1332 باروز در سال 

  ترین تکرار در کلمه با بیش 152ای از میالدی: مجموعه 2227در سال  و همکارانکوپل

 [42]متن مجموعه

  متن ترین تکرار در مجموعهکلمه با بیش 1222ای از میالدی: مجموعه 2221استاماتاتوس در سال

[43] 

  ای از کلماتی که حداقل دوبار در متن تکرار میالدی: مجموعه 2225در سال  و همکارانمادیگان

 [44]اند شده

 

 هاج( سایر ویژگی

ها ارتباطی به کلمات دستوری یا کلمات پر تکرار نداشته و مستقیماً با توجه به کلمات این نوع از ویژگی

تعداد ، طول متوسط لغات متن توان به موارد زیر اشاره نمود:میها ی آنشوند. از جملهمتن استخراج می

تعداد ، بار در متن استفاده شده اند.(یک)کلماتی که فقط  1تعداد هاپاکس لگومنا، متوسط کلمات در جمله

نسبت تعداد کلمات کوتاه )کلماتی ، )کلماتی که دقیقاً دوبار در متن استفاده شده اند.( 2هاپاکس دیسلگومنا

 .نویسه( به کل کلمات 4طول کمتر از  با

 

                                                 

 

1 Hapax Legomena 
2 Hapax Dislegomena 
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 1های نحویویژگی  2-2-3

باشد. الگوهای به های دیگر جهت استخراج نشانگرهای سبک، استفاده از اطالعات نحوی مییکی از روش

ی اصلی استفاده از . ایده[52]گویند های نحوی میکار رفته توسط نویسنده برای تشکیل متن را ویژگی

نویسنگان به صورت ناخودآگاه تمایل »جا الهام گرفته شده است که برخی معتقدند: چنین اطالعاتی از آن

چنین موفقیت روش استفاده هم.« [31]دارند از الگوهای نحوی مشابهی در تمامی متون خود استفاده نمایند 

تخراج سهای نحوی در ای تخصیص نویسنده، خود دلیلی بر مناسب بودن ویژگیاز کلمات دستوری در مسئله

روند باشد؛ زیرا معموالً کلمات دستوری در ساختارهای نحوی مشخصی به کار مینشانگرهای سبک می

[31] . 

های استخراج نشانگرهای ترین روشهای نحوی، در ادامه یکی از مهمپس از آشنایی کلی با تعریف ویژگی

میالدی توسط  222دا در سال دهیم. این روش ابتسبک بر مبنای اطالعات نحوی را مختصراً شرح می

میالدی( توسط همان گروه  2221و یک سال بعد )یعنی سال  [32]ارائه شده  و همکاراناستاماتاتوس 

 صورت است:شده بدین. روند کلی روش ارائه[33]تغییراتی در آن به وجود آمد 

 شود.بندی میتقسیم« 2جمالت»ای ابتدا کل متن به مجموعه (1

 گردد.تجزیه می« 3عبارات»ای از موعهسپس هر جمله به مج (2

 4یعبارت اسم شود:ی زیر تخصیص داده میشده در گام قبل به یکی از پنج دستههر عبارت یافته (3

(NP ،)5عبارت اضافی (PP ،)1عبارت فعلی (VP ،)7عبارت قیدی (AP و )4ای از حروف ربطدنباله 

(CON) 

عنوان ویژگی عددی متن اولیه )نشانگرهای سبک( های زیر را به درنهایت مواردی از قبیل کمیت (4

 نماییممحاسبه و استخراج می

                                                 

 

1 Syntactic Features 
2 Sentences 
3 Phrases 
4 Noun Phrase (NP) 
5 Prepositional Phrase (PP) 
6 Verb Phrase (VB) 
7 Adverbial Phrase (AP) 
8 Sequence of conjunctions (CON) 
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 :بندی ی عبارات اسمی طبقهنسبت )تعداد عباراتی که در دسته نسبت تعداد عبارات

بت نس، نسبت )تعداد عبارات اضافی( به )کل عبارات(، اند( به )تعداد کل عبارات متن(شده

 و ... رات()تعداد عبارات فعلی( به )کل عبا

 :نسبت )تعداد کلمات موجود در عبارات اسمی( به  نسبت تعداد کلمات موجود در عبارات

نسبت )تعداد کلمات موجود در عبارات اضافی( به )تعداد عبارات ، )تعداد عبارات اسمی(

 و ... نسبت )تعداد کلمات موجود در عبارات فعلی( به )تعداد عبارات قیدی(، اضافی(

 باشد، از جمله:های جانبی میستمسازی عملیات فوق نیاز به برخی سیت که جهت پیادهالزم به ذکرس

سیستمی که بتواند یک جمله را به عبارات ، ند یک متن را به جمالت تجزیه کندسیستمی که بتوا

روه گسیستمی که بتواند یک عبارت را از نظر دستور زبان به یکی از پنج و  ی آن تجزیه کنددهندهتشکیل

 اسمی، اضافی، فعلی، قیدی و ربطی تخصیص دهد.

هایی ی طراحی چنین سیستمنامند، زیرا نحوهمی NLPهایی نظیر موارد فوق را اصطالحاً ابزارهای سیستم

گیرد. این ابزارها عموماً وابسته به زبان متن مورد مطالعه قرار می« 1های طبیعیپردازش زبان»ی در شاخه

ند، کاربردی کوان مثال سیستمی که نوع دستوری یک عبارت را در زبان انگلیسی تعیین میباشند. به عنمی

هایی )مخصوصاً زمانی که دقت سازی چنین سیستمدر زبان فارسی ندارد. از طرفی معموالً طراحی و پیاده

 ین نیاز به ابزارهایباشد، زیرا نیاز به دانش ادبیاتی در مورد زبان متن دارند. اباال مطلوب است( دشوار می

NLPای به های لغوی و نویسهی با ویژگیهای نحوی در مقایسهضعف برای ویژگی، به عنوان یک نقطه

 آید.حساب می

ر سال د و همکارانباین  ی نحوی صورت پذیرفته عبارتند از:هاهایی که بر روی ویژگیبرخی دیگر از پژوهش

، [73]میالدی  2224گامون در سال ، [74]میالدی  2223 کوپل و اسکلر در سال، [77]میالدی  1331

 [41]میالدی  2227ون هالترن در سال و  [42]میالدی  2227هرست و فیگوینا در سال 

 

 های معناییویژگی  2-2-4

ها هستند که بر مبنای مفهوم عبارات متن )نه ساختارهای نحوی های معنایی نوع دیگر از ویژگیویژگی

های لغوی ها اگرچه نسبت به ویژگیها( بنا نهاده شده اند. همانطور که در ادامه خواهیم دید این ویژگیآن

                                                 

 

1 Natural Language Processing (NLP) 
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نویسنده دارند، اما همانند ی تخصیص تری برای اثبات مؤثر بودن در مسئلهای، منطق محکمو نویسه

 های زیادی برایهای جانبی دارند. تا کنون روشسازی نیاز به برخی سیستمهای نحوی برای پیادهویژگی

ین تراستخراج نشانگرهای سبک مبتنی بر اطالعات معنایی متن ارائه شده است که در ادامه یکی از مهم

، بر [34]ارائه شده است  2227در سال  و همکارانن دهیم. این روش که توسط آرگاموها را شرح میآن

نام « 1دمنگرای نظامدستور نقش»مبنای یک تئوری در ادبیات انگلیسی بنا نهاده شده است. این تئوری 

شده به صورت . مراحل کار در روش ارائه[35]ارائه شده است  1334بار توسط هالیدی در سال داشته و اولین

 زیر است:

 شود.ها تجزیه می2ای از بندبه مجموعهابتدا متن  (1

شوند )کلماتی همچون کنند، شناسایی میسپس کلمات و عباراتی که بندها را بهم متصل می (2

‘while’  و عباراتی همانند‘in other words’ ًهای افزوده»(. این کلمات و عبارات را اصطالحا

 نامیم.می« 3ربطی

 شدهدادههای نمایششده در گام قبل را به یکی از دستهی ربطی شناساییدر گام سوم هر افزوده (3

ی ربطی موردنظر چگونه دهیم )مبنای این تخصیص آنست که افزودهتخصیص می 3-2در شکل 

ر گ، در واقع بیان«برای نمونه»ی دو بند قبل و بعد از خود را بهم متصل نموده است. مثالً افزوده

ی باشد، لذا در دستهبند قبلی از طریق ذکر مثال می ترآنست که هدف بند جدید تشریح بیش

 گیرد.( قرار می« سازینمونه»ی ، شاخه«تشریحی»های افزوده

های زیر را به عنوان نشانگرهای سبک متن اولیه محاسبه و استخراج درنهایت مواردی از قبیل کمیت (4

 نماییم:می

 ی تشریحی هایی که در دستهنسبت )تعداد افزوده های هر دسته:نسبت تعداد افزوده

ر هایی که دنسبت )تعداد افزوده، های ربطی متن(اند( به )تعداد کل افزودهبندی شدهطبقه

 و ... های ربطی متن(اند( به )تعداد کل افزودهبندی شدهی گسترشی طبقهدسته

 عداد کل سازی( به )تهای واضحنسبت )تعداد افزوده ها:نسبت تعداد هر کدام از زیردسته

 ی(های گسترشهای تباینی( به )تعداد کل افزودهنسبت )تعداد افزوده، های تشریحی(افزوده

 و ...

                                                 

 

1 Systemic Functional Grammar (SFG) 
2 Clause 
3 Conjunctives 
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 یربط یهاافزوده انواع: 3-2شکل 

 

 داریم: NLPسازی روش فوق نیاز به دو ابزار واضح است که برای پیاده

  های ربطی را در یک متن تشخیص دهد.بتواند افزودهسیستمی که 

 تخصیص  3-2های موجود در شکل ی ربطی را به یکی از زیرشاخهسیستمی که بتواند هر افزوده

 دهد.
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های نحوی، مستلزم در اختیار های معنایی نیز همانند ویژگیتوان گفت که استفاده از ویژگیدر مجموع می

باشد. ابزارهایی که عالوه بر وابستگی شدید به زبان متن، عموماً فرایند خاص می NLPداشتن ابزارهای 

 طراحی دشواری نیز دارند.

 پذیرفته است، از جمله: های معنایی صورتی ویژگیهای دیگری نیز در حوزهعالوه بر روش فوق، پژوهش

کارتی و مکو  [73میالدی ] 2224گامون در سال ، [42میالدی ] 1332دیروستر و همکاران در سال 

 [43میالدی ] 2221همکاران در سال 

 

 های استخراج ویژگیروش 2-3

های مناسب برای استخراج نشانگرهای سبک آشنا شدیم. حال فرض کنیم یکی با انواع ویژگی 2-2در بخش 

ی ها را انتخاب نمودیم، به عنوان مثال تصمیم گرفتیم از کلمات دستوری استفاده نماییم. در نحوهاز آن

آید: یا این کلمات دستوری را بر اساس دانش قبلی و بدون توجه به استخراج این کلمات دو حالت پیش می

ها را کنیم(، و یا آنرا انتخاب می [52]ای داورپناه کلمه 322ی متن انتخاب کرده )مثالً مجموعهمجموعه

های مبتنی بر کلمات دستوری، ویژگیگزینیم. عالوه بر متنی که در اختیار داریم بر میبر مبنای مجموعه

توان ها را به دو صورت میشده در بخش قبلی نیز همین حالت دارند و آنهای ارائهبرخی دیگر از ویژگی

 1ی استخراج ویژگی وجود دارد: ایستای تخصیص نویسنده، دو نحوهاستخراج نمود. به عبارت دیگر در حوزه

 دهیم.نه شرح می. در ادامه هر یک را جداگا2و پویا

 

 استخراج ایستا  2-3-1

متن انتخاب ها قبل از شروع فرایند آموزش و بدون توجه به متون موجود در مجموعهدر این حالت ویژگی

 شوند.می

خواهیم از کلمات گیریم. میتر این حالت، همان مثال ابتدای بخش را در نظر میبه منظور شرح بیش

هایی جهت تخصیص نویسنده استفاده نماییم. در حالت استخراج ایستا این کلمات دستوری به عنوان ویژگی

                                                 

 

1 Static 
2 Dynamic 
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 متن، اما مستقلر مجموعهشوند. یعنی با توجه به زبان متون موجود دمتن انتخاب میبدون توجه به مجموعه

گزینیم. مثالً ای از کلمات دستوری را جهت استخراج ویژگی برمیها، مجموعهی آندهندهاز کلمات تشکیل

کنیم، حال متون داخل را انتخاب می [42]ی آرگامون کلمه 175ی اگر زبان متون انگلیسی بود، مجموعه

 متن هرچه باشند مهم نیست.مجموعه

 

 ویااستخراج پ  2-3-2

 شوند.متن انتخاب میها در حین فرایند آموزش و با توجه به متون موجود در مجموعهدر این حالت ویژگی

هایی جهت خواهیم از کلمات دستوری به عنوان ویژگیرویم )میمجدداً به سراغ مثال ابتدای فصل می

خاب متن انتوجه به مجموعهتخصیص نویسنده استفاده نماییم(. در حالت استخراج ایستا این کلمات با ت

متن را به عنوان تا از پر تکرارترین کلمات دستوری موجود در مجموعه 522شوند. به عنوان مثال می

 نماییم.گزینیم و سپس بر مبنای این مجموعه استخراج ویژگی میی کلمات دستوری بر میمجموعه

د، به باشتر میکی از این دو روش استخراج رایجهای تخصیص نویسنده، یمعموالً در هر دسته از انواع ویژگی

 عنوان مثال:

 تر است.های مبتنی بر کلمات دستوری، استخراج ایستا رایجدر ویژگی 

 تر است.های مبتنی بر کلمات پرتکرار، استخراج پویا رایجدر ویژگی 

 تر است.های مبتنی بر انگرام، استخراج پویا رایجدر ویژگی 

توان گفت: هر چند در گذشته استخراج ایستا در نزد پژوهشگران تخصیص نویسنده بسیار در مجموع می

ی روش استخراج پویا و موفقیت باالتر آن در حل مسائل این حوزه، امروزه رایج بوده است، اما پس از ارائه

 .[24]گیرد یگران قرار می پژوهشتر از استخراج ایستا مورد استفادهاستخراج پویا بیش

 

 های تخصیص نویسندهالگوواره 2-4

های استخراج آن، حال به ی تخصیص نویسنده و روشهای مورداستفاده در حوزهپس از آشنایی با ویژگی

ها رویم. همانطور که در ادامه خواهیم دید این الگووارهی اساسی در این حوزه میسراغ بررسی دو الگوواره

که تک تک متون را جداگانه کنند، اینمتن را تعیین میا متون موجود در مجموعهی رفتار ما بدر واقع نحوه

که تمامی متون یک نویسنده را در کنار هم تحلیل نماییم. الزم بذکرست که جهت بررسی نموده و یا این
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 ابایست ویژگی مورداستفاده را انتخاب نمود، سپس ایستا یا پویی تخصیص متن ابتدا میحل یک مسئله

 ی اساسی این حوزه را مورد استفاده قرار داد.بودن استخراج آن را تعیین کرد و در نهایت یکی از دو الگوواره

 

 1ی مبتنی بر نمونهالگوواره  2-4-1

متن به صورت مستقل تحلیل شده و نمایش مختص به خود را در این الگوواره هر متن موجود در مجموعه

های مدل، 2های فضای برداریمدل شود:بندی میها تقسیمته از مدلدس . این الگوواره خود به سه[24]دارد 

 .4آموزشی-های فرامدلو  3مبتنی بر شباهت

 یهای صورت گرفته در مورد الگووارهدهیم، زیرا اکثر پژوهشما در ادامه فقط مدل فضای برداری را شرح می

میالدی در  2214وسا و استاماتاتوس در سال مبتنی بر نمونه، بر روی آن متمرکز شده است، تا جایی که پ

، هنگام شرح این الگوواره، فقط مدل فضای برداری را شرح داده و حتی نامی از دو مدل )مبتنی بر [22]

 اند.آموزشی( دیگر نبرده-شباهت و فرا

نمایش داده شده است. مراحل اصلی این  4-2یک نمای کلی از روند کاری مدل فضای برداری در شکل 

 روند به شرح زیر است:

ی استخراج شده و نحوهمتن با استفاده از ویژگی مشخصابتدا هر متن موجود در مجموعه (1

 شود.ها میشده، تبدیل به برداری از ویژگیانتخاب

آوری جمع 5ی آموزشای به نام مجموعهشده را در مجموعهپس از آن، تمامی بردارهای استخراج (2

خورده از تمامی نویسندگان موجود در های برچسبر واقع شامل نمونهنماییم. این مجموعه دمی

 باشد.متن میمجموعه

 شود.بند آموزش داده میشده، یک طبقهآوریی آموزش جمعسپس با استفاده از مجموعه (3

                                                 

 

1 Instance-Based Paradigm 
2 Vector-Space models 
3 Similarity-Based models 
4 Meta-Learning models 
5 Learning Set or Learning Corpus 
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شود )با همان متن تبدیل به بردار میهمانند سایر متون مجموعه نشدهمتن دیدهدر نهایت،  (4

ی ندهبند نیز نویسشود. طبقهبند اعمال میهای مورداستفاده در گام نخست( و سپس به طبقهویژگی

 نماید.شده تعیین میهای از پیش تعریفرا از میان طبقه نشدهمتن دیده

« 1ندیبمبتنی بر طبقه»کند، گاهی اوقات این مدل را دل ایفا میبند نقش اساسی را در این مجا طبقهاز آن

بند مورد استفاده در این مدل . البته الزامی وجود ندارد که طبقه[53]نامند می« 2بندمبتنی بر طبقه»و یا 

 متنبندی جهت طبقه 3ترین همسایهنزدیک-kتوان از الگوریتم دارای فاز آموزشی باشد. به عنوان مثال می

 استفاده نمود. نشدهدیده

ه از با استفاد اند، از جمله:ستفاده قرار گرفتهسازی این مدل مورد اهای مختلفی تا کنون جهت پیادهپژوهش

تا  51]های : پژوهش5با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، [55و  54، 32]های : پژوهش4تحلیل مرز جداساز

: 7های عصبی مصنوعیبا استفاده از شبکه، [13تا  11]های : پژوهش1با استفاده از درخت تصمیم، [12تا 

 [72]؛ پژوهش 4با استفاده از الگوریتم ژنتیکو  [13تا  15]های پژوهش

 

 5ی مبتنی بر پروفایلالگوواره  2-4-2

ه دهند. بدر این الگوواره تمامی متون مربوط به یک نویسنده با هم تحلیل شده و نمایش واحدی ارائه می

ی پیشین که در آن هر متن یک نمایش خاص مربوط به خود را داشت، در ت دیگر بر خالف الگووارهعبار

این الگوواره هر نویسنده نمایش مختص خود را داراست و دیگر تک تک متون یک نویسنده نمایش مستقلی 

 ندارند.

                                                 

 

1 Classification-Based 
2 Classifier-Based 
3 k-Nearest Neighbor (kNN) 
4 Discriminant Analysis 
5 Support Vector Machine (SVM) 
6 Decision Tree 
7 Artificial Neural Network (ANN) 
8 Genetic Algorithm (GA) 
9 Profile-Based Paradigm 
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 های مبتنی برمدل شود:می بندیها تقسیمته از مدلی قبل، این الگوواره نیز به سه دسهمانند الگوواره

 3سازیهای فشردهمدلو  2های آماریمدل، 1انگرام

های فوق، مدل مبتنی بر انگرام چنان رواج پیدا کرده است که در تحقیقات جدید دیگر کمتر از میان مدل

نامه نیز پایانشرح داده خواهد شد، در این  5-2شود. همانطور که در بخش نامی از دو مدل دیگر دیده می

های مدل مبتنی بر انگرام مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا از میان سه مدل فوق، در ادامه فقط مدل

 دهیم.مبتنی بر انگرام را شرح می

ی مبتنی بر پروفایل نمایش داده شده است. این الگوواره برای نمای کلی از روند کاری الگوواره 5-2در شکل 

 کند:مراحل زیر را ارائه می نشدهمتن دیده یتعیین نویسنده

ابتدا تمامی متون هر نویسنده را بهم الحاق کرده تا یک متن طوالنی برای هر نویسنده ایجاد شود.  (1

نامیم. در پایان این مرحله، برای هر نویسنده، یک ابرمتن در اختیار می« 4ابَرمتن»چنین متنی را 

 خواهیم داشت.

ها، از هر ابرمتن استخراج ویژگی ای انتخاب شده و ایستا یا پویا بودن آنهسپس بر مبنای ویژگی (2

نماییم. در پایان این مرحله، به ازای هر ابرمتن، یک ها را به یک بردار عددی تبدیل میکرده و آن

بردار عددی متناظر با آن در اختیار داریم. این بردار عددی متناظر با نویسنده را اصطالحاً 

 نامند.آن نویسنده می« 5پروفایل»

بردار  ها، تبدیل به یکهای انتخاب شده و ایستا یا پویا بودن آننیز بر مبنای ویژگی نشدهمتن دیده (3

 نامیم.می« 1نشدهپروفایل دیده»گردد. این بردار را می

 AASسیستم ( به نشدهدیدهی قبل )نویسندگان و های بدست آمده در دو مرحلهدر نهایت پروفایل (4

 دهد )معموالً روندرا به یکی از نویسندگان اختصاص می نشدهمتن دیدهاعمال شده و این سیستم، 

ی تک تک هاو پروفایل نشدهپروفایل دیدهی بین ی فاصلهاصلی کار این سیستم بر مبنای محاسبه

باشد به  دهنشپروفایل دیدهای که پروفایل آن دارای کمترین فاصله با باشد. نویسندهنویسندگان می

 شود.(عنوان پاسخ سیستم اعالم می

                                                 

 

1 N-gram-Based Models 
2 Probabilistic Models 
3 Compression Models 
4 Super-Text 
5 Profile 
6 Stared-Profile 



23 

 

فته فایل صورت پذیری مبتنی بر پروی تخصیص نویسنده با استفاده از الگووارههای زیادی در حوزهپژوهش

، [45]میالدی  2224در سال  و همکارانپنگ ، [2]میالدی  2223در سال  و همکارانکسلج  است، از جمله:

 .[25]میالدی  2227در سال  و همکارانفرانتزسکو و  [44]میالدی  2225در سال  و همکارانمارتون 

 

 

 نمونه بر یمبتن یالگوواره روند از یکل ینما: 4-2شکل 

 

 

 لیپروفا بر یمبتن یالگوواره روند از یکل ینما: 5-2شکل 
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 سومفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مباحث
 نظری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فصل سوم: مباحث نظری 3
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 مقدمه 3-1

ها یژگیول قبل ابتدا با انواع در فصاندازیم. ی این فصل ابتدا مروری کوتاه بر مطالب فصل دوم میدر مقدمه

هایی که ها روششده جهت حل مسائل تخصیص نویسنده آشنا شده، و سپس از میان آنهای ارائهروش و

 نامه، انتخاب نمودیم:دارای سه ویژگی زیر بودند را جهت مطالعه در این پایان

 های مورداستفاده مبتنی بر انگرام در سطح نویسه باشند.ویژگی (1

 اج شوند.ها به صورت پویا استخرویژگی (2

 ی مبتنی بر پروفایل در دستور کار قرار گیرد.الگوواره (3

توان در های زیادی را میهمانگونه که گفته شد روش نامیدیم. NDPهای روشاصطالحاً ها را این روش

مطالب  را بررسی نماییم. هاآنترین خواهیم مهمجای داد. حال در این فصل می NDPهای ی روشدسته

 باشند:فصل سوم بدین شرح می شده درارائه

  های برخی از مبانی مقدماتی الزم جهت تشریح روش 2-3ابتدا در بخشNDP گردد.بیان می 

  دهندگان نامه، به همراه نام ارائهشده در این پایانهای مطالعهلیستی از روش 3-3سپس در بخش

 شود.ها ارائه میآن

 ترین روش پس از آن اصلیNDP یعنی( روش  موجودCNGرا به تفصیل شرح می ) دهیم )بخش

3-4.) 

  ات بر روی روش برخی اصالحکه با ایجاد را هایی ، هفت مورد از روش4پیوست درCNG  ابداع

 .کنیممختصراً معرفی می ،اندشده

 آمده  4کنیم. این مقایسه در انتهای پیوست قایسه میشده را با هم مهای معرفیروش ،و در نهایت

 است.

 

 مبانی مقدماتی 3-2

ی این شوند. ترتیب ارائهارائه می NDPهای ی موردنیاز جهت تشریح روشدر این بخش برخی مفاهیم اولیه

 مفاهیم به شرح زیر است:

  (1-2-3)قسمت  دهیمت نویسه و بایت را ارائه میبحث مختصری در مورد تفاوابتدا. 
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 3دهیم )قسمت ی استخراج آن را شرح میسپس به سراغ انگرام رفته، آن را تعریف نموده و نحوه-

2-2 .) 

بوده و لذا درک  NDPهای روشمورداستفاده در الزم بذکرست که انگرام یکی از مفاهیم اساسی 

 ها الزامی است.صحیح آن قبل از تشریح این نوع روش

 (3-2-3شود. )قسمت در قسمت سوم یک قالب استاندار برای پروفایل متن ارائه می 

  ،های یک روند کلی برای روشدر چهارمین قسمتNDP های دهیم که توسط تمامی روشارائه می

مورداستفاده  شده در فصل چهارم(های پیشنهادی تشریح)حتی روش نامهشده در این پایانارائه

 (4-2-3)قسمت  گیرند.قرار می

ی یک روش قدیمی طراحی موجود، بر مبنا NDPهای ی جالب آنست که تقریباً تمامی روشنکته

 1371در سال « 1ویلیام رالف بِنِت»اند. این روش قدیمی توسط یک فیزیکدان آمریکایی به نام شده

 ارائه گردید. «2ی علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوترحل مسئله» میالدی و در کتابی با عنوان

  در نهایت دو سیستم اساسی مورداستفاده در یک روشNDP (. 5-2-3دهیم )قسمت را شرح می

 باشد.( می4-2-3شده در قسمت قبل )ای از مباحث مطرحاین قسمت در واقع خالصه

 

 نویسه و بایت   3-2-1

استفاده  3ی متون انگلیسی، گاهی به جای نویسه از بایتی تخصیص نویسندهدر نخستین تحقیقات حوزه

های متوالی در نظر ای از نویسهه یک متن را رشتهگران به جای آنکشد. به عبارت دیگر برخی پژوهشمی

کردند که پشت سر یکدیگر قرار گرفته اند. سؤالی که ها فرض میای از بایتبگیرند، آن را به صورت سلسله

شود آنست که آیا نویسه و بایت تفاوتی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این سؤال بستگی به جا مطرح میدر این

های متن عبارتند از: استاندارد ی رایج برای کدگذاری نویسهی متن دارد. دو رویه4هاسهی کدگذاری نویرویه

 .1و استاندارد یونیکُد 5یافتهاَسکی توسعه

                                                 

 

1 William Ralph Bennett Jr. (January 30, 1930 – June 29, 2008) 
2 Scientific and engineering problem-solving with the computer 
3 Byte (8-bits) 
4 Character-Encoding Scheme 
5 Extended ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 
6 Unicode (Universal Code) 
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 توان بدین صورت بیان نمود:ها را میدو تفاوت اصلی این رویه

  ن حالت لذا در ای سازی هر نویسه به یک بایت نیاز است.برای ذخیرهیافته توسعهدر استاندارد اسکی

ود نیکد چنین تناظری وجتوان معادل یکدیگر در نظر گرفت. اما در استاندارد یونویسه و بایت را می

 ندارد.

  د باشد، اما یونیکمیهای خاص دیگر و برخی نویسه های التیناسکی فقط شامل نویسهاستاندارد

 ید. های دنیا را پشتیبانی نماهای تمامی زبانسعی دارد نویسه

اسکی  نداردی تخصیص نویسنده بر روی متون انگلیسی بود، لذا در ابتدا استاجا که تحقیقات اولیهاز آن

شد؛ جهت حل مسائل تخصیص نویسنده استفاده می های در سطح بایترسید و از انگراممناسب به نظر می

ب یافته انتخاب مناسبی به حسااسکی توسعه د، دیگر استاندارهاحوزه به سایر زبان ناما پس از گسترش ای

فاده از است تدریجکند. در نتیجه بهها پشتیبانی نمیهای سایر زباناز نویسه دآید، زیرا این استاندارنمی

 یافته کاهش یافته و یونیکد جایگزین آن گردید.استاندارد اسکی توسعه

ی پژوهشگران متن را به صورت پذیرد و تقریباً همهامروزه معموالً بحثی در مورد بایت و نویسه صورت نمی

تمامی  به همین جهت درنمایند. ها در نظر گرفته و از استاندارد یونیکد استفاده میای از نویسهرشته

امه کدگذاری یونیکد مورد استفاده قرار گرفته و دیگر بحثی در مورد استفاده از نویسه نهای این پایانآزمایش

 پذیرد.ت نمییا بایت صور

 

 ی استخراج آنتعریف انگرام و نحوه   3-2-2

هایی مبتنی از ویژگی آنست که NDPهای ی روشاولین خصیصهی فصل بیان شد، همانطور که در مقدمه

ی استخراج وهنحشرح ابتدا به تعریف انگرام و  بایدها، نمایند. لذا قبل از تشریح این روشمیبر انگرام استفاده 

 آن بپردازیم.

 

 الف( تعریف انگرام

جز بوده که از یک متن استخراج  nای پیوسته شامل انگرام در واقع دنبالهی تخصیص نویسنده، در حوزه

 :، انگرام در سه سطح قابل تعریف استی نگرش به اجزای متنگردد. با توجه به نحوهمی



35 

 

 :1انگرام در سطح بایت (1

شود. در نتیجه یک انگرام در سطح ها در نظر گرفته میای از بایتدر این حالت متن به عنوان دنباله

ها به مثالی از این نوع انگرام بایت پشت سر هم. nای بهم پیوسته شامل بایت عبارتست از دنباله

 نمایش داده شده است. 1-3در شکل  n=3ازای 

 

 n=3 یازا به تیبا سطح در انگرام از یمثال: 1-3شکل 

 :2انگرام در سطح نویسه (2

ه یک انگرام در سطح نویس لذا شده وها در نظر گرفته ای از نویسهدر این حالت متن به عنوان دنباله

نمایانگر  2-3شکل ی پشت سر هم. نویسه nای بهم پیوسته شامل دنباله گردد:گونه تعریف میاین

 هاست.مثالی ساده از این نوع انگرام

 :3انگرام در سطح کلمه (3

یک انگرام در سطح  به همین جهتشود. می فرضها ای از کلمهدر این حالت متن به عنوان دنباله

 یالبته نحوه .نمایندتعریف می ی پشت سر همکلمه nای بهم پیوسته شامل دنباله را به صورتکلمه 

« 4کلمه»های مختلف، تعاریف متفاوتی از تعریف کلمه در این حالت محل بحث است، زیرا در زبان

ی تخصیص نویسنده به طور گسترده مورد ترین این تعاریف )که در حوزهشود. یکی از رایجارائه می

                                                 

 

1 Byte-Level N-gram 
2 Character-Level N-gram 
3 Word-Level N-gram 
4 Word 
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( را Spaceله )یا همان ی فاصی مابین دو نویسههر رشته»گیرد( بدین شرح است: استفاده قرار می

نمایش  3-3در شکل  n=3های در سطح کلمه به ازای ای از انگرامنمونه« یک کلمه فرض کنیم.

 داده شده است.

 

 n=3 یازا به سهینو سطح در انگرام از یمثال: 2-3شکل 

 

 

 n=3 یازا به کلمه سطح در انگرام از یمثال: 3-3شکل 
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انگرام در سطح  های مبتنی بربر روی ویژگی NDPهای روشطور که در مطالب گذشته نیز اشاره شد، همان

گرام منظور ان، بدون ذکر جزئیات به کار رودنامه هرگاه انگرام ی این پایاناند. لذا در ادامهنویسه متمرکز شده

 دهیم.تر توضیح میها را بیشانگرامی استخراج این نوع از نحوه ی بخشدر سطح نویسه است. در ادامه

 

 های یک متنب( فرایند استخراج انگرام

های آن را به ازای یک مقدار خواهیم انگرامنویسه در اختیار داریم و می Qفرض کنیم یک متن به طول 

 بایست مراحل زیر طی شود:اییم. بدین منظور میاستخراج نم nخاص از 

گیریم. در این حالت متن اصلی )که های متوالی در نظر میای از نویسهابتدا متن را به صورت رشته (1

)ام موجود در آن را با نماد-kی و نویسه Tنویسه است( را با نماد  Qشامل  , )ch T k  نمایش

 الف(، 4-3دهیم. )شکل می

ی ی اصلی افزوده شود. رشتهبه انتهای رشته (Spaceفاصله )ی ( نویسهn-1بایست تعداد )سپس می (2

)حاصل را که دارای طولی معادل با 1)Q n   ،نامیده و با نماد « 1دشدهپَ متن»نویسه استPT 

 ، ب(4-3دهیم. )شکل نمایش می

 کنند.ی اصلی، یک انگرام مخصوص به خود تولید میهای رشتههطبق تعریف انگرام، هر کدام از نویس (3

ی موجود در متن اصلی، یک انگرام استخراج نماییم. انگرام مخصوص بایست به ازای هر نویسهمی لذا

ی بعد از آن. به عبارت دیگر، ( نویسهn-1ای شامل آن نویسه و )به هر نویسه عبارتست از دنباله

)انگرام متناظر با , )ch T k هایای شامل نویسهعبارتست از دنباله ( , )Pch T k تا

( , 1)pch T k n  ج( نمایش داده شده است. 4-3. این موضوع در شکل( 

 در انتهای این قسمت ذکر دو نکته ضروری است:

 مستقل از مقدار تعداد انگرام( های تولید شده توسط یک متنnبرابرست با تعداد نویسه ،) های

هر  nنماید؛ حال مقدار انگرام تولید می Qنویسه،  Qیک متن با طول یعنی . متن موجود در آن

 چقدر که باشد مهم نیست.

 ی متناظر با آن(، برابر انگرام )مستقل از نویسهیک های موجود در تعداد نویسهn باشد.می 

                                                 

 

1 Padded Text 
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ظهور »ی شده از رشتههای استخراجبه منظور روشن شدن روند استخراج انگرام از یک متن، تمامی انگرام

نماد با استفاده از  های فاصلهتر، نویسهجهت وضوح بیش آمده است. 5-3در شکل  n=3، به ازای «منجی

 ه شده اند.نمایش داد« /»

 

 

 متن کی از انگرام استخراج روند: 4-3شکل 

 

 

 «یمنج ظهور» یرشته یهاانگرام استخراج روند: 5-3شکل 
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 قالب استاندارد پروفایل 3-2-3

یک متن عبارتست از بردار، جدول یا هر کمیت عددی دیگری که « پروفایل»از فصل دوم به یاد داریم که 

معموالً پروفایل یک متن دلخواه )مثل  NDPهای ی متن باشد. در روشنمایانگرِ سبک نوشتاری نویسنده

Tشود:(، با استفاده از دو مجموعه بیان می 

(3-1)  ,METHOD METHOD METHOD

T T TPR G F  

است.  Tگر نام روش مورداستفاده جهت استخراج پروفایل متن در واقع بیان METHODکه در آن 

 چنین:هم

 یمجموعهMETHOD

TG هر روش  باشد.ها میاز انگرام در واقع یک لیستNDP بایست تعیین می

 شوند.های موجود در این لیست چگونه انتخاب میکند که انگرام

 یمجموعهMETHOD

TF  موجود در های از انگراممتناظر با هر کدام  هایفرکانسدر واقع لیستی از

METHODیمجموعه

TG هر روش  .باشدمیNDP ها را نیز ی این فرکانسی محاسبهبایست نحوهمی

محاسبه  Tشرح دهد. معموالً فرکانس متناظر با هر انگرام، بر مبنای تعداد تکرار آن انگرام در متن 

 شود.می

ی ، نحوهNDPعرفی روند استخراج پروفایل در هر روش ی این فصل، هنگام مالزم به ذکر است که در ادامه

METHODیتشکیل مجموعه

TG ی فرکانس متناظر با هر انگرام موجود در آن را شرح خواهیم ی محاسبهو نحوه

 داد.

 توان به صورت جدولی شامل دو ستون نمایش داد، که در آن:در مجموع پروفایل یک متن را می

  :یموجود در مجموعه هایانگرامشامل ستون اولMETHOD

TG .است 

 :باشد.های موجود در ستون اول میبا انگرامهای متناظر شامل فرکانس ستون دوم 

 نمایش داده شده است. 1-3نمای کلی چنین جدولی در شکل 
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 METHOD نام به یفرض روش کی توسط شدهاستخراج لیپروفا کی از یکل ینما: 1-3شکل 

 

 NDPهای روند کلی روش  3-2-4

ی تخصیص گران حوزهشده توسط پژوهشارائه NDPهای ترین روشهدف اصلی این فصل بررسی مهم

یگر موجود، از روندی مشابه یکد NDPهای توجه آنست که تقریباً تمامی روشقابل ی . نکتهباشدمی نویسنده

ترین های بعد، مهمدر این بخش به شرح این روند کلی پرداخته و سپس در بخش کنند. لذا ابتدااستفاده می

 نماییم.را بررسی می هااین روش

خواهیم یک متن ی مختلف در اختیار داریم. مینویسنده Mمتنی متشکل از متون فرض کنیم مجموعه

نویسنده تخصیص بدهیم.  M(، به یکی از این 1نشدهمتن است )متن دیدهین مجموعهخارج از اجدید را که 

 شامل پنج گام اصلی است: NDPیک روش روند کلی آمده است،  4-3و  7-3های گونه که در شکلهمان

 

 گام اول: تشکیل ابرمتن هر نویسنده

ز فصل دوم به خاطر داریم که ابرمتن یک نویسنده دهیم. ابا هر نویسنده را تشکیل می ابتدا ابرمتن متناظر

در پایان این مرحله، به ازای هر نویسنده یک شود. از کنارهم قرار دادن تمامی متون آن نویسنده حاصل می

                                                 

 

1 Unseen Text 
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)ام را با نماد-jی ابرمتن متناظر با آن در اختیار داریم. ابرمتن متناظر با نویسنده )jST A دهیم.نمایش می 

 )الف( نمایش داده شده است. 7-3این گام به صورت نمادین در شکل 

 

 گام دوم: استخراج پروفایل هر نویسنده

زم نماییم. الرا استخراج می شده در گام نخستهای تشکیلابرمتنیک در این گام پروفایل متناظر با هر 

نگرام های مبتنی بر ام شده و با استفاده از ویژگیبایست به صورت پویا انجابذکرست که این استخراج می

 «توان پروفایل یک ابرمتن را استخراج نمود؟چگونه می»آید آنست که سؤالی که در این گام پیش میباشد. 

در پایان باشد. ی استخراج یک ابرمتن میباید به آن پاسخ دهد نحوه NDPپس اولین سؤالی که یک روش 

-jی پروفایل متناظر با نویسنده ر نویسنده یک پروفایل متناظر با آن در اختیار داریم.این مرحله، به ازای ه

با نماداستخراج شده است را  METHODکه توسط یک روش فرضی با نام ام را 
j

METHOD

APR دهیمنمایش می 

 .ب( 7-3)شکل 

 

 نشدهدیدهگام سوم: تشکیل پروفایل متن 

ده بایست به صورت پویا انجام ششود. این استخراج نیز میاستخراج می نشدهدیدهپروفایل متن سوم در گام 

باید به آن پاسخ دهد،  NDPدومین سؤالی که یک روش های مبتنی بر انگرام باشد. و با استفاده از ویژگی

زامی الدر حالت کلی  «ود؟نشده را استخراج نمتوان پروفایل متن دیدهچگونه می»شود: در این گام ایجاد می

ارد، اما وجود ند نشدهدیدهها و استخراج پروفایل از متن برمتنای استخراج پروفایل از بر یکسان بودن شیوه

پذیرند. در پایان این مرحله، پروفایل متن این دو استخراج به یک صورت انجام می NDPهای در اکثر روش

METHODنشده را )که با نماددیده

UPR ج(. 7-3شود( در اختیار خواهیم داشت )شکل نمایش داده می 

 

 های فاصلهگام چهارم: محاسبه

)شکل  ودشها محاسبه میتک تک نویسنده هایبا پروفایل نشدهدیدهی بین پروفایل متن در این گام فاصله

را با نماد نشدهمتن دیدهیل ام و پروفا-jی ی بین پروفایل نویسنده. فاصلهد( 3-7

( , )
j

METHOD METHOD METHOD

U ADist PR PR دهیم. در پایان این مرحله، به ازای هر نویسنده یک نمایش می
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 تا پروفایل آن نویسنده است. به نشدهدیدهی پروفایل متن گر فاصلهمقدار عددی در اختیار داریم که بیان

 محاسبه شده:ست شامل فواصل یبردارگر حاصل این گام، عبارت دی

(3-2) ( ) ( , ) , j 1,...,M
j

METHOD METHOD METHOD

U AD j Dist PR PR   

 المان است. Mکه شامل  Dپس حاصل گام چهارم عبارتست از برداری به نام 

 

 

 چهارم تا اول یهاگام - NDP یهاروش یکل روند: 7-3شکل 

 

 گام پنجم: تخصیص نویسنده

ه عنوان است، ب نشدهن فاصله با پروفایل متن دیدهدارای کمتریپروفایل وی که را ای نویسندهنهایی گام  در

ی میان جا که فاصلهاز آن. دهیممیبه وی تخصیص را  نشدهدیدهو متن  انتخاب کرده« 1ی برندهنویسنده»

ذخیره  Dنشده در گام قبلی محاسبه شده و در بردار ها و پروفایل متن دیدهپروفایل تک تک نویسنده

را که دارای مقدار کمینه است بدست آورد. به  Dبایست اندیس المانی از بردار اند، در این گام فقط میشده

 نمایش دهیم، داریم: J*ی برنده را بانویسنده اندیساگر عبارت دیگر 

                                                 

 

1 Winner Writer 
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(3-3)  * arg min ( ) , 1,...,
j

J D j j M   

ی برنده در نظر را که دارای کمترین مقدار است، به عنوان اندیس نویسنده Dیعنی اندیس المانی از بردار 

 (.4-3گیریم )شکل می

 

 

 پنجم گام - NDP یهاروش یکل روند: 4-3شکل 

 

ی گام پنجم در ذهن خواننده ایجاد شده باشد، آنست که: اگر چندین سؤالی که ممکن است پس از مطالعه

 شود؟ی برنده چگونه انتخاب میهمزمان حاوی مقدار کمینه باشند، نویسنده Dالمان از 

 به صورت زیر باشد: Dبه عنوان مثال حالتی را در نظر بگیرید که بردار 

  0.75,0.62,0.6,0.85,0.73,0.6,0.94D   

باشند. نشده می( با متن دیده0.6همزمان دارای کمترین فاصله ) 1و  3های شماری در این حالت نویسنده

 ؟ 1ی شماره یا نویسنده 3ی شماره جاست که کدام نویسنده برنده است؟ نویسندهحال سؤال این

 در نظر گرفت: توانجهت پاسخ دادن به این سؤال، چهار روند را می

 آزمایش  1و  3ی ی برنده، سیستم دیگری را این بار فقط بر روی نویسندهبرای تشخیص نویسنده

 نماییم.
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 .هر دو نویسنده را به عنوان برنده اعالم نماییم 

 حالت هیچ نویسنده( .ای را به عنوان برنده اعالم ننماییمReject) 

  عنوان برنده انتخاب نماییم.یکی از دو نویسنده را به صورت تصادفی به 

بایست نماییم، لذا میبسته در نظر گرفته و حل می-نامه مسائل را به صورت مجموعهجا که در این پایاناز آن

اشند. بدر هر صورت یک نویسنده را به عنوان برنده اعالم نماییم. در نتیجه راهکارهای دوم و سوم مناسب نمی

هیچ سیستم اضافی برای چنین حالتی )که چند نویسنده به طور همزمان معموالً  NDPهای از طرفی روش

برنده  یرو همان انتخاب نویسندهدهند، پس تنها راهکار پیشباشند( ارائه نمیفاصله می دارای مقدار کمینه

 است. 1و  3ی به صورت تصادفی از بین نویسنده

ده نشمزمان دارای کمترین فاصله با متن دیدهتوان گفت: اگر چند نویسنده به طور هبه طور خالصه می

ها را به صورت تصادفی به عنوان برنده انتخاب نماییم. )اما بهترست هنگام بایست یکی از آنباشند، می

شده، چنین حاالتی را به عنوان حاالت پاسخ صحیح در نظر نگیریم. ی دقت عملکرد سیستم طراحیمحاسبه

 تشریح خواهد شد.( تراین نکته در فصل پنجم بیش

 

 NDPدو سیستم اساسی مورداستفاده در یک روش  3-2-5

حالت کلی، یک توان چنین نتیجه گرفت که در می (4-2-3با توجه به پنج گام ذکرشده در قسمت قبل )

 بایست به سه سؤال اساسی پاسخ دهد:می NDPش رو

 شود؟پروفایل یک نویسنده به چه صورت از ابرمتن وی استخراج می 

 نشده چگونه است؟متن دیدهی استخراج پروفایل نحوه 

 شود؟چگونه محاسبه می و پروفایل یک نویسنده نشدهمتن دیدهپروفایل میان ی فاصله 

و استخراج  نویسندهجهت استخراج پروفایل یک  ییکسان روند، NDPهای همانطور که گفته شد اکثر روش

، سیستمی جهت استخراج NDPدیگر معموالً یک روش  به عبارتدهند. ارائه می نشدهدیدهپروفایل متن 

نشده را به عنوان ورودی به این سیستم اعمال دهد. حال اگر متن دیدهپروفایل یک متن دلخواه ارائه می

نشده است؛ اما اگر ابرمتن یک نویسنده را در ورودی سیستم کنیم، خروجی سیستم همان پروفایل متن دیده

 قع پروفایل متناظر با آن نویسنده خواهد بود.قرار دهیم، خروجی در وا
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ی عملکرد دو سیستم را شرح بایست نحوهمی NDPتوان گفت که یک روش با توجه به این توضیحات می

 دهد:

سیستمی که بتواند پروفایل یک متن دلخواه را استخراج نماید. این  سیستم استخراج پروفایل: (1

 نشده.تواند ابرمتن مربوط به یک نویسنده باشد، و یا متن دیدهمتن می

 ی میان دو پروفایل را محاسبه نماید. یکیسیستمی که بتواند فاصله ی فاصله:سیستم محاسبه (2

 یگری متناظر با ابرمتن یک نویسنده است.نشده و دها مربوط به متن دیدهاز این پروفایل

ی طراحی دو سیستم در آن روش را بررسی بایست نحوهمی NDPی یک روش پس در مجموع برای مطالعه

یک نمای کلی از این دو سیستم در «. ی فاصلهسیستم محاسبه»و « سیستم استخراج پروفایل»نماییم: 

ی فقط نحوه NDPنامه هنگام بررسی یک روش پایان ی ایندر ادامه نمایش داده شده است. 3-3شکل 

 دهیم.طراحی دو سیستم فوق را شرح می

 

 

 NDP روش کی در مورداستفاده یاصل ستمیس دو: 3-3شکل 

 

 موجود NDPهای ترین روشمهم 3-3

موجود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  NDPهای ترین روشنامه هشت مورد از مهمدر تحقیقات این پایان

 اند. گردآوری شده 1-3ها به ترتیب سال انتشار در جدول است. این روش
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 NDP یهاروش نیترمهم از مورد هشت: 1-3جدول 

 مرجع دهندگانارائه نام روش سال انتشار ردیف

 1های متداولانگرام 2223 1
CNG 

Vlado Keselj 

Fuchun Peng 

Nick Cercone 

Calvin Thomas 

2 

2 2227 

 2ی کد مبدأپروفایل نویسنده
SCAP 

 یا

 3شدههای سادهاشتراک پروفایل
SPI 

Georgia Frantzeskou  

Efstathios Stamatatos 

Stefanos Gritzalis 
23 

 2227 4و  3
 D2و  D1های متداول با دو معیار انگرام

CNG-D1 و CNG-D2 
Efstathios Stamatatos 21 

 4هادار پروفایلهای متداول با اشتراک وزنانگرام 2211 5
CNG-WPI 

Hugo Jair Escalante 

Manuel Montes-y-Gomez 

Thamar Solorio 
27 

 5شدهمرکزی-بازپروفایل محلی  2211 4
RLP 

Robert Layton 

Paul Watters 

Richard Dazeley 
24 

4 2212 
 شدهمرکزی-پروفایل محلی باز

 1با فرکانس معکوس نویسنده
RLP-IAF 

Robert Layton 

Stephen McCombie 

Paul Watters 
45 

 7شدهی حذفشدههای سادهاشتراک پروفایل 2214 8
O-SPI 

Matthew F.  Tennyson 

Francisco J.  Mitropoulos 
23 

 

                                                 

 

1 Common N-Grams (CNG) 
2 Source-Code Author Profile (SCAP) 
3 Simplified Profile Intersection (SPI) 
4 Common N-Grams, with Weighted Profile Intersection (CNG-WPI) 
5 Re-centered Local Profile (RLP) 
6 Inverse Author Frequency (IAF) 
7 Omitted Simplified Profile Intersection (O-SPI) 
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که باشد )جالب آندر واقع پایه و اساس تمامی هفت روش دیگر می CNGبایست توجه داشت که روش می

ی فصل روش { ارائه گردیده است(. به همین جهت در ادامه41این روش خود برمبنای روش قدیمی بنت }

CNG ها را )که عموماً از ایجاد برخی اصالحات را به طور کامل و با ذکر جزئیات شرح داده، اما سایر روش

 دهیم.اند(، مختصراً توضیح میارائه شده CNGبر روی روش 

 کنیم تا موارد زیر را ارائه دهیم:هنگام معرفی یک روش، تالش می

 کنیم.را بیان می ی روشی ارائهابتدا فلسفه 

  مربوطه را شرح می دهیم. روشنحوه طراحی سیستم استخراج پروفایل در سپس 

 کنیم.معرفی میرا  شده توسط آن روشی معرفیی فاصلهبعد از آن سیستم محاسبه 

 بار در ای که روش موردنظر برای اولینی مرجع هر روش )مقالهدر مقالهشده و درنهایت نتایج ارائه

 دهیم.شرح می آن معرفی شده است( را مختصراً

 

 (CNG) متداولهای انگرامروش اول:  3-4

های اما در سال. {2توسط کسلج و همکاران ارائه شد } میالدی 2223در سال  روشاین ی ی اولیهنسخه

چنان زمانی که یک گران ارائه گردید. هرچند همی آن توسط سایر پژوهشیافتههای تکاملبعد نسخه

ی آن عمل یافتههای تکاملبهتر از نسخه CNGمتن با متون کافی در اختیار باشد، معموالً روش مجموعه

 کند.می

 

 ی روشی ارائهفلسفه   3-4-1

های آن ترین انگرامهای یک متن، در واقع مهمپرتکرارترین انگرام»آنست که  CNGی اصلی روش ایده

ایرین تر از سهایی که بیشبایست انگرامبه عبارت دیگر هنگام استخراج پروفایل یک متن می« باشند.می

 هت حل مسائلها جاند را مورد توجه قرار دهیم. الزم به ذکرست که استفاده از تعداد تکرار انگرامتکرار شده

 { ارائه گردیده است. 41بار توسط بنت }تخصیص نویسنده اولین
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ی طراحی دو سیستم را بیان نماید: سیستم بایست نحوهمی NDPبه یاد داریم که یک روش  2-3از بخش 

را شرح  CNGها در روش ی فاصله. در ادامه روند طراحی این سیستماستخراج پروفایل و سیستم محاسبه

 یم.دهمی

 

 سیستم استخراج پروفایل   3-4-2

ای پروفایل یک متن عبارتست از مجموعه»گردد: پروفایل یک متن بدین صورت تعریف می CNG روشدر 

جا که در از آن« ها.ی آنشدههای آن متن، به همراه فرکانس نرمالجفت از پرتکرارترین انگرام Lشامل 

الحاً را اصط مدلاند، این ها مبنا قرار گرفتهترین( انگرامولتعریف پروفایل، پرتکرارترین )یا در واقع متدا

فرکانس »احتماالً در ذهن خواننده این سؤال ایجاد شده است که منظور از  نامند.می« های متداولانگرام»

  چیست؟ این سؤال در ادامه پاسخ داده خواهد شد.« ی یک انگرامشدهنرمال

 با استفاده از (Tدلخواه ) جهت استخراج پروفایل یک متنخواهیم فرایندی گام به گام در این بخش می

های آن بر روی یک متن کوتاه تر شدن این فرایند، تمامی گامبه منظور روشن ارائه دهیم. CNGروش 

 اند.نمایش داده شده 11-3تا  3-3های سازی شده و در شکلپیاده

 

 هاین پارامترصفرم: تعیگام 

بایست ابتدا پارامترهای پروفایل را تعیین نماییم. پیش از آغاز فرایند اصلی استخراج پروفایل یک متن، می

 دو پارامتر اساسی برای هر پروفایل عبارتند از:

 ی موجود در هر انگرام است. این پارامتر را با طول انگرام: بیانگر تعداد نویسهN دهیم.نمایش می 

 وفایل: بیانگر حداکثر تعداد انگرام موجود در پروفایل است. این پارامتر را با طول پرL  نمایش

 شود.(دهیم. )مفهوم طول پروفایل در گام سوم بیان میمی

ی پارامترها به حساب سازی این گام مستلزم عملیات خاصی نبوده و به نوعی مقداردهی اولیهجا پیادهاز آن

 های اصلی ظاهر نشود.گذاری گامگیریم تا در شمارهدر نظر می« صفرم»گام  آیند، آن را به عنوانمی
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 هااول: استخراج لیست انگرامگام 

 T های متن(، تمامی انگرامNپارامتر یعنی همان در این گام با توجه به طول انتخاب شده برای هر انگرام )

طی شود. اگر فرض کنیم  2-2-3شده در بخش بایست مراحل بیاننماییم. بدین منظور میرا استخراج می

شده خواهیم داشت که به انگرام استخراج Qنویسه است، در پایان این گام، لیستی شامل  Qدارای  Tمتن 

 دهد.ا نمایش میمثالی از استخراج این لیست ر 12-3شکل  گوییم.می« های خاملیست انگرام»آن 

 

 (N=3) نمونه متن کی از خام یهاانگرام ستیل استخراج: 12-3شکل 

 هاسرشماری انگرام گام دوم:

 ی کوتاه طی شود:بایست دو مرحلهدر این گام می

  های خامشود. این لیست در واقع همان لیست انگرامتشکیل می« های ویژهانگرام»ابتدا لیست 

به معموالً های ویژه را )که اند. تعداد انگرامکه موارد تکراری از آن حدف شدهاست، با این تفاوت 

 م.دهینمایش می ’Qموجود در لیست خام است( با نماد  هاینگراممراتب کمتر از تعداد ا

 های موجود در لیست ویژه، تعداد تکرار آن انگرام در بایست به ازای هر کدام از انگرامسپس می

 یست خام را محاسبه و ثبت نماییم.ل

های ویژه و در ستون سطر خواهیم داشت که در ستون اول آن، انگرام ’Qپس از اتمام این گام جدولی با 

نامیم. های ویژه میدوم آن، تعداد تکرار هر انگرام ویژه ذخیره شده است. این جدول را جدول انگرام

)الف(  12-3و  11-3های های ویژه به ترتیب در شکلهای ویژه و جدول انگراممثالی از لیست انگرام

 آمده است.
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 (N=3) نمونه متن کی از ژهیو یهاانگرام ستیل استخراج: 11-3شکل 

 های دارای باالترین تعداد تکرارجداسازی انگرامگام سوم: 

 شود:تر تقسیم میی کوچکگام سوم نیز خود به دو مرحله

 تکرار به صورت نزولی مرتب نماییم )شکل های ویژه را بر اساس تعداد انگرامبایست جدول ابتدا می

های ابتدایی تر( در ردیفهای مهمتر )انگرامهای دارای تعداد تکرار بیشب(، طوری که انگرام 3-12

)ام را با نماد-iی سازی، انگرام ویژهجدول قرار بگیرند. پس از این مرتب , )ngram T i  تعداد تکرار و

)را با نماد متناظر با آن , )RC T i دهیم.می نمایش 

  سپسL ی ی حاصل، نسخهشدهنماییم. جدول کوتاهسطر اول جدول را حفظ و مابقی را حذف می

-3شود )شکل است که در گام بعد تغییرات کوچکی بر روی آن ایجاد می Tاولیه از پروفایل متن 

 گردد.ر این مرحله مفهوم طول پروفایل روشن میج(. د 12

 شدهی فرکانس نرمالمحاسبه: چهارمگام 

را محاسبه  های موجود در جدول حاصل از گام قبلی تمامی انگرامشدهنرمال در گام نهایی، فرکانس

)یی انگرام ویژهشدهنماییم. فرکانس نرمالمی , )ngram T i که آن را با(( , )f T i دهیم( نمایش می

 های متن. یعنی:عبارتست از تعداد تکرار آن انگرام ویژه تقسیم بر تعداد کل انگرام

(3-4) ( , )
( , ) , 1,...,L

RC T i
f T i i

Q
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گاه فرکانس بار تکرار شده باشد، آن 7نویسه، یک انگرام ویژه  122به عنوان مثال اگر در متنی با طول 

 ی آن انگرام خاص برابرست با:شدهنرمال

 7
0.07

100
  

ی هر انگرام، همان پروفایل متن اصلی خواهد بود )شکل شدهنرمالی فرکانس جدول حاصل پس از محاسبه

 د(. 3-12

 

 (L=20 و N=3) نمونه متن کی از لیپروفا استخراج: 12-3شکل 

در واقع جدولی  (Tدلخواه ) پروفایل یک متن، CNGدر روش  توان گفتای فوق میهبندی گامبا جمع

 باشد که:سطر و دو ستون می Lشامل 

  در ستون اول آنL ی متن قرار دارند.های ویژهتا از پرتکرارترین انگرام 

 اند.های ستون اول ذخیره شدهی انگرامشدهدر ستون دوم فرکانس نرمال 

ها هر کدام از این ستونبایست معرفی شد(، می 2-2-3برای رسیدن به قابل استاندار پروفایل )که در بخش 

( Tیک متن دلخواه ) برای CNGی که مدل پروفایل در این صورت ،را به صورت یک مجموعه فرض نماییم

 خواهد بود: Fو  Gی شامل دو مجموعهدهد ارائه می

(3-5)  ,CNG CNG CNG

T T TPR G F  

 :ها عبارتند ازکه این مجموعه
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 یمجموعهCNG

TG  شاملL شده از متن ی استخراجهای ویژهتا از پرتکرارترین انگرامT باشد.می 

 یمجموعهCNG

TF یی متناظر با هر انگرام موجود در مجموعهشدههای نرمالشامل فرکانسCNG

TG 

 باشد. می

توان پس به طور خالصه می دهیم.نمایش می CP نماد نامیده و با« 1پروفایل کالسیک»چنین پروفایلی را 

 نماید.می استفاده CPاز پروفایل  CNGگفت: روش 

 

 چند نکته

 رسد:در پایان ذکر سه نکته، ضروری به نظر می

 

 Q’<Lحالت خاصِ  ی اول: نکته

گاه باشد، آن Q’<Lسؤالی که ممکن است در ذهن ایجاد شده باشد، آنست که اگر حالتی رخ دهد که در آن 

گیرد؟ به عبارت دیگر فرض کنیم پارامتر انتخابی برای طول پروفایل استخراج پروفایل چگونه صورت می

L=1000  باشد، اما متنT  یعنی  522در کل دارای( انگرام ویژه باشدQ’=500آن ،) گاه پروفایل متنT 

های های ویژه را به همراه فرکانسشود؟ پاسخ آنست که در این حالت تمامی انگرامچگونه تعریف می

عضو. به همین  Lعضو دارد، نه  ’Qدهیم و لذا پروفایل در این حالت ها در پروفایل قرار میی آنشدهنرمال

تعریف کردیم، چون ممکن است در « تعداد انگرام موجود در پروفایل حداکثر»را به صورت  Lجهت پارامتر 

باشد(؛ اما تعداد  Q’<Lشود )همانند حالتی که  Lد در پروفایل کمتر از های موجوبرخی حاالت تعداد انگرام

 باالتر نخواهد رفت. Lگاه از مقدار های موجود در یک پروفایل هیچانگرام

 

 پروفایل کامل ی دوم: نکته

ا ر های ویژه بوده و هیچ انگرامیشده شامل تمامی انگرامحالتی را فرض کنیم که بخواهیم پروفایل استخراج

 نماییم، یعنی:نهایت استخراج میپروفایل را با طول بی»گوییم حذف ننماید. در این حالت اصطالحاً می

                                                 

 

1 Classic Profile (CP) 
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L=infinite .» ًنامند. تمامی می« 2پروفایل کامل»یا « 1نهایتپروفایل با طول بی»این نوع پروفایل را معموال

 باشد.می ’Qی یک متن در پروفایلِ کامل حضور دارند و لذا تعداد اعضای آن برابر با های ویژهانگرام

 

 تعریف فرکانس انگرام در یک مدل ی سوم: نکته

) ی پارامترروندی خاص برای محاسبه NDPبه یاد داریم که هر روش  3-2-3از بخش  )METHOD

Tf g  ارائه

ی این پارامتر در روش مذکور را نیز ی محاسبهدهد و قرار بر آن شد که هنگام معرفی هر روش، نحوهمی

( بدین صورت محاسبه T( در یک متن دلخواه )gفرکانس یک انگرام دلخواه ) CNGشرح دهیم. در روش 

 شود:می

(3-1)   , index of in
( )

0

CNG CNG CNG

CNG T T T

T CNG

T

F k k g G g G
f g

g G

  
 


  

که در آن CNG

TF k  عبارتست از المانk-یام مجموعهCNG

TF به عبارت دیگر در مدل .CNG  هنگام

 دو حالت ممکن است رخ دهد: gی فرکانس انگرامِ محاسبه

  اگرg شده از متن عضوی از پروفایل استخراجT گاه ابتدا اندیس متناظر با انگرام باشد، آنg  در

CNGیمجموعه

TG ( را یافتهk و سپس فرکانس را از المان )k-یام مجموعهCNG

TF خوانیم.می 

  اگرg شده از متن عضوی از پروفایل استخراجT شود.گاه فرکانس آن برابر صفر فرض مینباشد، آن 

)الزم به ذکرست که مقدار )CNG

Tf g  به پارامترهایN  وL  نیز وابسته است، زیرا این پارامترها در تعیین

CNGهایمجموعه

TG  وC N G

TF مثالً مؤثر می( باشند. به عنوان مثال فرض کنیم یک انگرام خاصgx در )

گاه انگرام انتخاب شود، آن L=1000باشد. حال اگر  1222شده دارای اندیس ی مرتبهای ویژهجدول انگرام

gx یدر مجموعهCNG

TG شود. اما اگر س آن برابر صفر در نظر گرفته میقرار نگرفته و لذا فرکانL=1500 

CNGیباشد، این انگرام در مجموعه

TG یجای گرفته و فرکانس آن از مجموعهCNG

TF شود.خوانده می 

 

 

                                                 

 

1 Infinite-Length Profile 
2 Full-Profile 
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 ی فاصلهسیستم محاسبه 3-4-3

اساسی آشنا شدیم، به سراغ دومین سیستم  CNG روشی استخراج پروفایل یک متن در حال که با نحوه

به یاد داریم که هدف این  3-2-5از بخش  ی فاصله.رویم: سیستم محاسبهمی NDPموجود در یک روش 

ی حوهباشد. در ادامه ننشده و پروفایل یک نویسنده میی میان پروفایل متن دیدهی فاصلهسیستم، محاسبه

 :دهیمی این فاصله را شرح میمحاسبه

( را در اختیار داشته و پروفایل U) نشدهدیدهو متن  (A)ی موردنظر ابرمتن متناظر با نویسندهفرض کنیم 

)یا  Aو پروفایل  Uی میان پروفایل خواهیم فاصلهحال می ایم.استخراج نموده CNGهر یک را توسط روش 

ی این فاصله ی زیرا را جهت محاسبهرابطه CNG( را محاسبه نماییم. روش Aو  Uی بین تر فاصلهبیان ساده

 دهد:پیشنهاد می

(3-7) 
2

( ) ( )
(U, ) 4

( ) ( )

CNG CNG
CNG U A

CNG CNG
g G U A

f g f g
Dist A

f g f g

 
  

 
 

 عبارتست از: Gی که در آن، مجموعه

(3-4) CNG CNG

U AG G G  

توان به طور خالصه می کنیم.از آن یاد می RDنامیده و با عنوان « 1ی نسبیفاصله»این معیار فاصله را 

 نماید. استفاده می RDی از معیار فاصله CNGگفت: روش 

است.  Gی ی متناظر با هر عضو مجموعهی میان دو پروفایل، حاصل مجموع فاصلهفاصله ،RDطبق معیار 

ی مخصوص به فاصلهمقدار شود(، نمایش داده می g)که با  Gی به عبارت دیگر هر عضو موجود در مجموعه

ی فوق بدین صورت را فاکتور گرفت، لذا رابطه 4توان ضریب از طرفی می افزاید.ی کل میخود را به فاصله

 :شودبازنویسی می

(3-3) ( , ) 4 ( )CNG CNG

g G

Dist U A d g


   

 :که در آن

                                                 

 

1 Relative Distance (RD) 
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(3-12) 
2

( ) ( )
( )

( ) ( )

CNG CNG
CNG U A

CNG CNG

U A

f g f g
d g

f g f g

 
  

 
  

ی به منظور محاسبهپردازیم. می CNGی فاصله در مدل سازی سیستم محاسبهبندی فرایند پیادهحال به گام

بایست مراحل ، میCNGاز مدل و پروفایل یک نویسنده با استفاده  نشدهمتن دیدهی میان پروفایل فاصله

 زیر را طی نماییم:

 

 Gی گام اول: تشکیل مجموعه

این آمده است،  4-3ی طور که در رابطههمانرا تشکیل دهیم.  Gی بایست مجموعهدر نخستین گام می

CNGیمجموعه در واقع اجتماع دو مجموعه

UG وCNG

AG باشد.می 

 

 Gی متناظر با هر عضو ی فاصلهگام دوم: محاسبه

محاسبه نماییم.  RDمعیار بایست یک فاصله بر مبنای ، میGی انگرام موجود در مجموعه هر به ازای

)بایست ابتدا مقداری عددی دو فرکانسمنظور میبدین )CNG

Uf g و( )CNG

Af g  را تعیین کرده )طبق مطالب

 استفاده نماییم.  12-3ی ( و سپس از رابطه2-4-3شده در انتهای بخش بیان

ر ی متناظگاه فاصلهها وجود داشته باشد، آنفقط در یکی از پروفایل gتوجه آنست که اگر انگرام ی جالبنکته

فقط در پروفایل  gن مثال فرض کنیم انگرام شود. به عنوامی 1ها برابر ، مستقل از مقدار عددی فرکانسgبا 

A گاه:وجود داشته باشد، آن 

(3-11) 
2

0 ( )
( ) 0 ( ) 1

0 ( )

CNG
CNG CNG CNG A
U U CNG

A

f g
g G f g d g

f g

 
      

 
  

 

 Gگام سوم: تجمیع فواصل متناظر هر عضو 

بایست تمامی این فواصل می 3-3ی ، طبق رابطهGی ی متناظر با هر عضو مجموعهی فاصلهپس از محاسبه

ی برنده، که در تعیین نویسندهبا توجه به آن بین دو پروفایل بدست آید.کل ی را با هم جمع کنیم تا فاصله

توان در محاسبات کمینه باشد، لذا می Uی پروفایل آن تا پروفایل ود که فاصلهشای انتخاب مینویسنده

شده ضرب های محاسبهرا حذف نمود، زیرا این ضریب در تک تک فاصله 3-3ی موجود در رابطه 4ضریب 
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ان توی برنده نداشته و با حذف آن میتأثیری در تعیین نویسنده 4شود؛ پس وجود یا عدم وجود ضریب می

 ی فاصله را کمی کاهش داد.بار محاسباتی سیستم محاسبه

 CNG شده برای روشارائهنتایج    3-4-4

هایی از سه زبان متونهایی بر روی مجموعهآزمایش ،{2مرجع }ی در مقاله CNGدهندگان روش ارائه

در  درج شده است. 2-3در جدول ها طی این آزمایشاند که بهترین نتایج بدست آمده مختلف انجام داده

آمده، پارامترهایی که منجر به این دقت متن عالوه بر باالترین دقت بدستاین جدول برای هر مجموعه

متنِ زبان انگلیسی شود در این پژوهش برای مجموعهاند نیز درج شده است. همانطور که مالحظه میشده

بدست آمده، در صورتی که برای سایر  Lو  Nی ی نسبتاً وسیعی از پارامترهادرصد به ازای گستره 122دقت 

 CNGتوان حکم کلی ارائه داد که دقت روش درصد حاصل نشده است. البته نمی 122گاه دقت ها هیچزبان

متن های یونانی و چینی است، زیرا این پژوهش فقط بر روی چند مجموعهدر زبان انگلیسی باالتر از زبان

 توان به کل متون زبان انگلیسی تعمیم داد.یج آن را نمیمحدود صورت پذیرفته است و نتا

 

 [2] یمقاله در CNG روش یبرا شدهارائه جینتا نیبهتر: 2-3جدول 

 متنمجموعه
تعداد 

 نویسنده

 باالترین دقت

 )درصد(

 پارامترهایی که منجر به باالترین دقت شدند

L N 

 L ≤ 2000 4 ≤ N ≤ 8 ≥ 1500 100 8 انگلیسی

 3 4000 85 10 یونانی )الف(

 4 5000 97 10 یونانی )ب(

 89 8 چینی
5000 4 

4000 ≤ L ≤ 5000 5 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل چهارم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های پیشنهادیروش
 هایمتنو مجموعه

 شدهاستفاده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شدههای استفادهمتنهای پیشنهادی و مجموعهفصل چهارم: روش 4
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 مقدمه 4-1

م. در نامه تا کنون داشته باشیشده از ابتدای پایاندر ابتدای این فصل بهتر است مروری کوتاه بر مطالب ارائه

ی تخصیص نویسنده را به عنوان ی پردازش متن آشنا شده و مسئلهفصل نخست با مسائل مختلف حوزه

ی تخصیص ک مسئلههای مختلف حل یی اصلی پژوهش انتخاب نمودیم. سپس در فصل دوم روشحوزه

تر برگزیدیم. بعد ی بیشرا برای مطالعه NDPهایی موسوم به ها روشنویسنده را بررسی کرده و از میان آن

 را شرح دادیم. NDPهای ترین روشاز آن، در فصل سوم هشت مورد از مهم

و جه به اینکه این دخواهیم دو پیشنهاد جدید برای حل مسائل تخصیص نویسنده ارائه دهیم. با توحال می

های ارائه شده در فصل سوم، در گیرند، لذا با احتساب روشجای می NDPهای ی روشمورد نیز در دسته

 بایستها، میی این روشخواهیم داشت. بدیهی است که به منظور بررسی و مقایسه NDPروش  12مجموع 

 های فارسیمتنی از زباننتیجه نیاز به مجموعهمتن مختلف آزمایش نماییم. در ها را بر روی چند مجموعهآن

متن متفاوت استفاده شده است که یک مورد آن توسط نامه از چهار مجموعهو عربی داریم. در این پایان

 اند.گران این حوزه گردآوری شدهنامه و مابقی توسط سایر پژوهشی پایاننگارنده

 بایست سه موضوع را مورد بررسی قرار دهیم:می نامهی پایانبا توجه به موارد فوق، در ادامه

 های پیشنهادیشرح روش 

 نامههای مورد استفاده در این پایانمتنمعرفی مجموعه 

 های ارائه و تحلیل نتایج حاصل از اعمال روشNDP های متنشده بر روی مجموعهتشریح

 شدهمعرفی

گذاریم. ده و مورد سوم را به فصل بعدی وا میاز سه مورد فوق، دو مورد اول را در همین فصل بیان نمو

 ی این فصل به صورت زیر سازماندهی شده است:ادامه

 شوند.دو روش پیشنهادی ارائه می 3-4و  2-4های در بخش 

 شوند.مقایسه می 5پیوست معرفی شده و  4-4های مورداستفاده در بخش متنمجموعه 

ی تخصیص نویسنده، معموالً برای اشاره شویم: در حوزهیادآور میای را از فصل اول در انتهای مقدمه نکته

« 2متنمجموعه»ی ، از واژه«1پایگاه داده»ی آوری شده، به جای استفاده از واژههای جمعی دادهبه مجموعه

                                                 

 

1 Database 
2 Corpus 
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ه ی تخصیص نویسنده رعایت شدشود. در این فصل نیز همانند سایر فصول قبل، عرف رایج حوزهاستفاده می

مع ج« ها»متن مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است که این کلمه با استفاده از ی مجموعهاژهو و

 باشد.می« متنچند مجموعه»به معنای « هامتنمجموعه»بسته شده و لذا عبارت 

 

 داراندیس وزن-روش تفاضل 4-2

ظور شرح این روش همان روند خواهیم یکی از دو روش پیشنهادی را شرح دهیم. به مندر این بخش می

س ی روش را شرح داده، سپی ارائهگیریم، بدین صورت که ابتدا فلسفهمورد استفاده در فصل سوم را پی می

را بررسی  «ی فاصلهسیستم محاسبه»ی عملکرد را بیان نموده و در نهایت نحوه« سیستم استخراج پروفایل»

 نماییم.می

 

 ی روشی ارائهفلسفه  4-2-1

باشد. از فصل سوم به یاد داریم که می CNGروش پیشنهادی در واقع حاصل ایجاد تغییراتی در روش اولین 

ی فاصله، های پرتکرار هر متن در پروفایل آن متن جای گرفته و هنگام محاسبه، انگرامCNGدر روش 

های راماده از اندیس انگی بنیادین این روش پیشنهادی، استفگیرد. ایدهها مبنای کار قرار میفرکانس انگرام

مقدار فرکانس یک انگرام موجود در پروفایل، مکان قرار  به جایباشد. به عبارت دیگر ل میموجود در پروفای

« 1دارتفاضل اندیس وزن»مهم است. این روش پیشنهادی را  ما برایگرفتن آن در پروفایل )اندیس انگرام( 

این روش  گذاری در ادامه روشن خواهد شد.دهیم. دلیل این نامنمایش می WISنامیده و مختصراً آن را با 

 )طول پروفایل( است. L)طول انگرام( و  Nدارای دو پارامتر اساسی  NDPهای نیز همانند سایر روش

 

 سیستم استخراج پروفایل  4-2-2

 :جموعه است:م یکدارای تنها ( Tنیز پروفایل یک متن دلخواه ) WIS، در روش CNG-SPIهمانند روش 

                                                 

 

1 Weighted Index-Subtraction (WIS) 
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(4-1)  WIS WIS

T TPR G  

WISیمجموعه و

TG  دقیقاً همانند روشSPI-CNG د، یعنی:شوتعریف و تشکیل می WIS

TG  عبارتست از

 .Tانگرام پر تکرار متن -Lای شامل مجموعه

استفاده معرفی شد،  CNG-SPIبار در روش که اولین( SPشده )پروفایل ساده از WISبه عبارت دیگر روش 

 یعنی:نماید. می

(4-2) WIS SPI

T TPR PR 

Wیک نمای کلی از پروفایل IS

TPR  در  شودهمانطور که مالحظه می .نمایش داده شده است 1-4در شکل

 به جای برای هر انگرام WISروش  .این پروفایل دیگر مقادیر فرکانس متناظر با هر انگرام وجود ندارند

که نمایانگر ترتیب قرار گرفتن یک انگرام در  تعریف نموده( i« )1اندیس»کمیت دیگری به نام  ،فرکانس

 د:شو(، اندیس بدین صورت تعریف میgباشد. برای یک انگرام دلخواه )مثل پروفایل می

(4-3) , k=index of g in

1

WIS WIS

WIS T T

T WIS

T

k G if g G
i (g)

L if g G

 
 

 

  

 

 

 WIS روش توسط T متن از شدهاستخراج لیپروفا از یکل ینما: 1-4شکل 

 

                                                 

 

1 Index 
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 (:gبه عبارت دیگر برای هر انگرام دلخواه )

  اگرg عضوی ازWIS

TG :باشد 

o 
WIS

Ti (g)  برابر است با اندیس قرار گرفتنg ی در مجموعهG  مقداری بین یک تا(L) 

  اگرg عضوی ازWIS

TG :نباشد 

o 
WIS

Ti (g)  برابرL+1 شود.فرض می 

روشاگر انگرامی در پروفایل وجود داشته باشد، اندیس آن به راحتی از  توان گفت کهوع میدر مجمپس 
W IS

TPR تر نردیف پایی کنیم در یکاگر انگرامی در پروفایل وجود نداشته باشد، فرض می؛ اما شودخوانده می

Wاز آخرین سطر IS

TPR  اندیس آن برابر با و قرار گرفتهL+1 نمایش داده  2-4. این نکته در شکل باشدمی

 شده است.

 

 

 WIS روش در ل،یپروفا از خارج یانگرام سیاند: 2-4شکل 

 

ه شده از یک متن بدهیم. فرض کنیم پروفایل استخراجکمیت اندیس، مثالی ارائه می به منظور درک بهتر

 باشد: 3-4صورت شکل 

 )که در پروفایل وجود دارد(، داریم: fatem|xg|=در این حالت برای انگرام 
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( ) 2xi g  

 )که در پروفایل وجود ندارد(، داریم: sajja|xg|= اما برای انگرام

( ) 1 5 1 6yi g L     

 

 

 WIS روش توسط یفرض متن کی از شدهاستخراج لیپروفا: 3-4شکل 

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه  4-2-3

( و Aی میان پروفایل یک نویسنده )ی فاصلهبرای محاسبه CNGاز فصل سوم به خاطر داریم که در روش 

 شود:ی زیر استفاده می(، از رابطهUنشده )متن دیدهپروفایل 

(4-4) ( , ) ( )CNG CNG CNG CNG

U A

g G

Dist U A d g G G G


   

 که در آن:

(4-5) 

2

( ) ( )
( )

( ) ( )

CNG CNG
CNG U A

CNG CNG

U A

f g f g
d g

f g f g

 
  

 
  

ر دبا این تفاوت که  شود؛ی میان دو پروفایل ارائه میی فاصلهروند مشابهی جهت محاسبه WISدر روش 

شود. می ها تعیینها محاسبه شود، بر مبنای اندیس آنبر مبنای فرکانس انگرامفاصله به جای آنکه این روند، 

 صورت که:بدین
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(4-1) ( , ) ( )WIS WIS WIS WIS

U A

g G

D U A d g G G G


   

 که در آن:

(4-7) 

2

( ) ( )
( )

( ) ( )

WIS WIS
WSI U A

WIS WIS

U A

i g i g
d g

i g i g

 
  

 
  

بوده و شامل  Aو  Uوابسته به اندیس آن انگرام در پروفایل  (gی متناظر با یک انگرام )به عبارت دیگر فاصله

 دو بخش اساسی است:

)ها: تفاضل اندیس (1 ) ( )WIS WIS

U Ai g i g 

در دو پروفایل  gاین عبارت در صورت کسر قرار گرفته است تا هرچه اختالف میان اندیس انگرام 

 ی دو پروفایل نیز افزایش یابد.تر باشد، فاصلهبیش

وزن:  (2
1

( ) ( )WIS WIS

U Ai g i g
 

های با فرکانس کمتر( تر جدول )انگرامهای پایینشود تا هر چه به سمت خانهاین عبارت موجب می

ل ی میان دو پروفایها تأثیر کمتری در فاصلههای متناظر با این خانهرویم، اختالف اندیسپیش می

 داشته باشد.

 گیریم:دهی، دو حالت زیر را در نظر میی وزنبه منظور درک بهتر نحوه

 : ( ) 10 , ( ) 7

: ( ) 50 , ( ) 47

WIS WIS

U A

WIS WIS

U A

A i g i g

B i g i g

 

 
  

1وزنی معادل  Aاست. اما در حالت  3ها یکسان و برابر با ، تفاضل اندیسBو  Aدر هر دو حالت  1

10 7 17



 

1برابر است با  Bداریم، در صورتی که وزن حالت  1

50 47 97



، Bجا که در حالت . به عبارت دیگر از آن

دارای اهمیت کمتری هستند(، لذا وزن کمتری  تری از پروفایل بوده )وهای پایینها مربوط به خانهاندیس

ی میان دو پروفایل تأثیر کمتری داشته باشند. در انتها متذکر ی فاصلهبه خود اختصاص داده تا در محاسبه

)یشویم که با توجه به دو بخش اصلی موجود در رابطهمی )W IS

id g ها و وزن(، روش )یعنی تفاضل اندیس

 نامیدیم.« دارهای وزنتفاضل اندیس»ی را پیشنهاد
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 های پراکندهروش انگرام 4-3

از یک متن  CNGتر در فصل سوم دیدیم، پروفایلی که توسط روش و قبل 2-4همانطور که در بخش 

 خواهیم این تعریفباشد. حال میهای موجود در آن متن میشود مبتنی بر پرتکرارترین انگراماستخراج می

رای ها( بغییر داده و روشی را ارائه دهیم که در آن، مبنای دیگری )غیر از پرتکرارترین انگرامکالسیک را ت

را بیان  ی روشی ارائهاستخراج پروفایل به کار رفته است. در این بخش نیز به همان روال قبلی ابتدا فلسفه

ی فاصله را بررسی هنموده، سپس سیستم استخراج پروفایل را شرح داده و در نهایت سیستم محاسب

 نماییم.می

 

 ی روشی ارائهفلسفه  4-3-1

امل متنی شکنیم. فرض کنیم مجموعهی اصلی این روش، ابتدا یک مثال ساده بیان میبه منظور شرح ایده

برای این سه نویسنده به صورت  CNGشده توسط روش های استخراجنویسنده در اختیار داریم. پروفایل 3

 باشد.می 4-4شکل 

 

 

 (اند شده استخراج CNG روش توسط هالیپروفا نیا) یفرض متنمجموعه در موجود یسندهینو سه لیپروفا: 4-4شکل 
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های در پروفایل هر سه نویسنده دارای فرکانس باالیی است )و در ردیف xgدر این مثال هر چند انگرام 

( بوده و 24242ابتدایی جدول آمده(، اما فرکانس آن به ازای هر سه نویسنده دارای مقدار یکسانی )برابر با 

نی در اتواند اطالعات چندکند و در نتیجه نمیلذا این انگرام تمایز خاصی میان این سه نویسنده ایجاد نمی

های دارای فرکانس باال در ی اصلی روش پیشنهادی این است که: به جای آنکه انگراماختیار ما دهد. ایده

 ها توسط نویسندگانی آنهایی را در پروفایل قرار دهیم که فرکانس استفادهپروفایل قرار گیرند، انگرام

که در پروفایل سه نویسنده به ترتیب دارای  ygمختلف دارای تغییرات زیادی باشد. به عنوان مثال انگرام 

باشد. به منظور سنجش شدت این تغییرات، استفاده از کمیت می 24257و  24233، 24223های فرکانس

نمایش  VNGنامیده و با « 2های پراکندهانگرام»شود، به همین جهت این روش را پیشنهاد می« 1واریانس»

 دهیم.می

 

 سیستم استخراج پروفایل  4-3-2

 CNG، یک گام مقدماتی برای استخراج پروفایل یک متن وجود دارد. چنین گامی در روش VNGدر روش 

مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این گام تهیه نمودن  RLPوجود نداشته، اما شبیه آن در روش 

دهیم. در ادامه نمایش می vListباشد. این لیست را اختصاراً با می« 3های پراکندهلیست انگرام»لیستی با نام 

( را بیان Tرا شرح داده و سپس مراحل استخراج پروفایل یک متن دلخواه ) vListی استخراج ابتدا نحوه

 کنیم.می

بایست دو پارامتر اساسی طول ها قبل از شروع فرایند استخراج پروفایل یک متن، میهمانند سایر روش

( را به روال سابق اصطالحاً Lو  N( انتخاب شوند. این گام )تعیین پارامترهای L( و طول پروفایل )Nانگرام )

 های اصلی ظاهر نشود.ر شمارش گامنامیم تا دمی« گام صفرم»

 

 

 

                                                 

 

1 Variance 
2 Variant N-Grams (VNG) 
3 List of Variant N-grams List (VLIST) 
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 vListالف( استخراج 

vList های موجود برای نویسندگان، تشکیل شده و مستقل از متن با توجه به ابرمتنT باشد. هدف از می

باشد. به منظور استخراج این لیست ترین واریانس میهای دارای بیشست تعیین انگرامتشکیل این لی

 های زیر را طی نمود.بایست گاممی

 

 های نویسندههمه CNGی پروفایل گام اول: محاسبه

های منظور پارامترنماییم. بدیناستخراج می CNGها را با استفاده از روش در این گام پروفایل تک تک ابرمتن

N  وL دهیم. در پایان این گام به ازای هر نویسنده، یک پروفایل شده در گام صفرم را مد نظر قرار میانتخاب

CNG :خواهیم داشت 

1
,..., ,...,

j M

CNG CNG CNG

A A APR PR PR 

 

 Gی گام دوم: تشکیل مجموعه

شده در گام قبل، تشکیل داده و آن را های استخراجای حاصل از اجتماع تمامی پروفایلدر این گام مجموعه

G نامیم:می 

(4-4) 
1

j

M
CNG

A

j

G G


  

 

 Gی واریانس اعضای گام سوم: محاسبه

 دهیم که در آن:تشکیل می 5-4در این گام جدولی همانند شکل 

 ی ستون اول شامل تمامی اعضای مجموعهG .است 

 هایستون
1

CNG

AF تا
M

CNG

AF ی های مجموعههای انگرامشامل فرکانسG ها در پروفایل نویسنده

ام از ستون-kباشند. به عنوان مثال در سطر می
j

CNG

AFفرکانس متناظر با انگرام ،kg  از پروفایل

 ه است.خوانده شده و در جدول درج شد jAینویسنده

 1ها ستون آخر شامل واریانس هر انگرام روی ستونA  تاMA .است 
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 پراکنده یهاانگرام ستیل استخراج جهت شدهلیتشک جدول: 5-4شکل 

 

 امین المان از ستون آخر جدول عبارتست از:-kبه عبارت دیگر 

(4-3)  variance ( ) 1,...,
j

CNG

k A kv f g j M   

 توان گفت:با در نظر گرفتن تعریف واریانس در علم آمار متغیرهای گسسته می

(4-12) 
2

1

1
( ) m

j

M
CNG

k A k k

j

v f g
M 

  
   

 که در آن:

(4-11) 
1

1
( )

j

M
CNG

k A k

j

m f g
M 

   

 

قرار  vListانگرام دارای باالترین واریانس را جدا نموده و در لیست -Lدر نهایت پس از تکمیل این جدول، 

ها توسط نویسندگان ی آنانگرام که فرکانس استفاده Lایست شامل در واقع مجموعه vListدهیم. پس می

 توان به صورت یک مجموعه نمایش داد:مختلف، دارای باالترین واریانس بوده است. این لیست را می

(4-12)  1,..., ,...,k LvList vg vg vg  
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 ب( استخراج پروفایل متن

 ( دارای دو مجموعه است:Tپروفایل یک متن دلخواه ) VNGدر روش 

(4-13)  ,VNG VNG

T TPR vList F  

VNGیتولید شد. حال در این قسمت مجموعه Tدر قسمت الف و مستقل از متن  vListی مجموعه

TF  را

توان گفت محاسبه خواهیم نمود. این مجموعه در واقع حکم یک بردار عددی را دارد. به طور خالصه می

VNGبردار

TF های موجود در لیست ی انگرامشدهعبارتست از فرکانس نرمالvList  در متنT به منظور .

 دهیم:در دو گام شرح می ی آن راتر شدن مفهوم این بردار، مراحل محاسبهروشن

 

VNGگام اول: تشکیل بردار

TF 

 vListدهیم که هر المان از آن، متناظر با یک انگرام موجود در المان تشکیل می Lابتدا برداری به طول 

VNGام از بردار-kباشد. اگر المان می

TF را با نماد VNG

TF k توان گفتگاه مینمایش دهیم، آن VNG

TF k 

 .kvgمتناظر است با انگرام

 

VNGگام دوم: پر کردن بردار

TF 

 نماییم:ی زیر استفاده میشده در گام قبل، از رابطهبرای پر کردن بردار تشکیل

(4-14)   ( )VNG CNG

T T kF k f vg  

VNGامین المان از بردار-kبه عبارت دیگر 

TF ی شدهبرابرست با فرکانس نرمالk- امین انگرامvList  در متن

T. 

توسط  Tشده از متن در انتها، به منظور رعایت روند متداول در تعریف پروفایل یک متن، پروفایل استخراج

 کنیم:را در قالبی جدید معرفی می VNGروش 

(4-15)  , ,VNG VNG VNG VNG

T T T TPR G F G vList   

ی شود. مجموعهتشکیل می Fو  Gی هر پروفایل از دو مجموعه CNGنیز، همانند روش  VNGپس در روش 

G ی های پراکنده و مجموعهشامل انگرامF ی شامل فرکانس متناظر اعضای مجموعهG  است. الزم بذکر
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متناظر با خود را داشت ) Gی (، مجموعهTکه در آن هر متن دلخواه )مثل  CNGاست بر خالف مدل 
CNG

TG در مدل ،)VNG ی متن، یک مجموعهتمامی متون مربوط به یک مجموعهG  یکسان دارند که آن

 است. vListهمان 

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 4-3-3

ی خواهیم فاصله( را در اختیار داریم. میUنشده )( و پروفایل متن دیدهAفرض کنیم پروفایل یک نویسنده )

 متن، دارایتمامی متون مربوط به یک مجموعهمیان آن دو را محاسبه نماییم. در بخش قبلی بیان شد که 

VNGهایباشند، لذا مجموعهیکسانی می Gی مجموعه

UG وVNG

AG  .نیز با یکدیگر برابر هستند 

VNGهای متناظر بردارهایتوان نتیجه گرفت المانپس می

UF وVNG

AF باشند. لذا می توان معنی میهم

ی میان دو برداری فاصلهی محاسبهرا به مسئله Aو پروفایل  Uی فاصله میان پروفایل ی محاسبهمسئله
VNG

UF وVNG

AF ی میان ی فاصلهتبدیل نمود. در نتیجه برای محاسبهU  وA توان از انواع معیارهای می

 و ... 3ی مَنهَتَن، فاصله2ی کسینوسی، فاصله1ی اقلیدسیی برداری استفاده نمود، از جمله: فاصلهفاصله

ی میان دو پروفایل بر ی فاصلهی کسینوسی را برای محاسبه، ما نیز معیار فاصلهRLPهمانند مدل 

 گزینیم. پس:می

(4-11) ( , ) 1

VNG VNG

U AVNG

VNG VNG

U A

F F
D U A

F F
   

 که در آن:

 
VNG VNG

U AF F عبارتست از ضرب داخلی دو بردارVNG

UF وVNG

AF 

 VNG

UF  وVNG

AF ی بردارهایبه ترتیب اندازهVNG

UF وVNG

AF باشند.می 

 

 

                                                 

 

1 Euclidean Distance 
2 Cosine Distance 
3 Manhattan Distance 
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 شدههای استفادهمتنمعرفی مجموعه 4-4

متن متفاوت استفاده شده است. نامه از چهار مجموعهپایانی فصل بیان شد، در این طور که در مقدمههمان

ها ارائه دهیم. ها، تحلیلی کوتاه از متون موجود در آنخواهیم ضمن معرفی این مجموعهدر این بخش می

متن جدید یا انتخاب یکی از متن دو رویکرد وجود دارد: گردآوری یک مجموعهبرای تعیین مجموعه

آوری شده اند(. مستقل از اینکه کدام رویکرد مورد )که توسط سایر پژوهشگران جمعهای آماده متنمجموعه

 بایست دو پرسش اساسی را مورد توجه قرار داد:استفاده قرار گیرد، می

های آماده، اولین متن جدید و یا انتخاب یکی از مجموعهآوری یک مجموعههنگام جمع :1پرسش 

آل متن ایدهی تخصیص نویسنده، یک مجموعهدر حوزه»ست که: شود آنسؤالی که در ذهن ایجاد می

 ارائه شده است. 1-4-4پاسخ این پرسش در بخش « هایی داشته باشد؟بایست چه ویژگیمی

ی جدید را گردآوری آل، مجموعهمتن ایدههای یک مجموعهفرض کنیم با توجه به ویژگی :2پرسش 

شده را متن تعیینخواهیم مجموعهه را انتخاب نمودیم. حال میهای آمادمتننموده و یا یکی از مجموعه

بایست چه متن، میهنگام معرفی یک مجموعه»شود آنست که: معرفی نماییم. سؤال مهمی که مطرح می

 5متن از  122متن شامل به عنوان مثال صرف اینکه اعالم کنیم یک مجموعه« اطالعاتی از آن ارائه گردد؟

-4باشد، کافیست؟ یا اطالعات دیگری را باید ارائه گردد؟ این پرسش در بخش زبان میی فارسینویسنده

 شود.پاسخ داده می 4-2

شوند. این می نامه معرفیمتن مورد استفاده در این پایانها، چهار مجموعهپس از پاسخ دادن به این پرسش

 پذیرد.صورت می 1-4-4تا  3-4-4های معرفی در بخش

 

 آلمتن ایدهمجموعه هایویژگی  4-4-1

آل را به طور خالصه چنین بیان متن ایدههای یک مجموعهتوان ویژگیمی [52و  31]بر مبنای مقاالت 

ای انتخاب شوند که هویت نویسنده، تنها بایست به گونهآل میمتن ایدهمتون موجود در یک مجموعه»نمود: 

ن اای، هنگام انتخاب نویسندگبه منظور گردآوری چنین مجموعه« ترین عامل جداسازی متون باشد.و یا مهم

 ها باید سه ویژگی اصلی را رعایت نمود:های آنو متن
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 آل:متن ایدهویژگی اولِ مجموعه

اً ی زمانی تقریببایست در یک دورهشده میآل، متون انتخابمتن ایدهیابی به یک مجموعهبه منظور دست

ه می چندانی ندارد. بی تاریخی زیاد ارزش علی متونی با فاصلهمشترک نوشته شده باشند، زیرا مقایسه

اصر( ی معاحمد )نویسندهمتن انتخاب گردند: جالل آلعنوان مثال فرض کنیم این دو نویسنده برای مجموعه

ی قرن پنجم هجری شمسی(. مسلماً متون این دو نویسنده چنان متمایز است و ابوالفضل بیهقی )نویسنده

زیادی نخواهد داشت. دلیل اصلی این تمایز،  که تخصیص یک متن جدید به یکی از این دو، ارزش علمی

 زبان فارسی در طول زمان است.« تَطَوُّر»

 آل:متن ایدهویژگی دومِ مجموعه

خاص نوشته  2و در یک ژانر 1شده باید دقیقاً در ارتباط با یک موضوعآل تمامی متون گردآوریدر حالت ایده

 ه را به عنوان تنها عامل جداساز متون در نظر گرفت. توان هویت نویسندصورت نمیشده باشند. در غیر این

 آل:متن ایدهویژگی سومِ مجموعه

های اخالقی و جنسیت بر روی سبک جا که مواردی همچون سن، سطح و نوع تحصیالت، ویژگیاز آن

تخاب ای انمتن به گونهآل بهترست نویسندگان یک مجموعهنوشتاری افراد تأثیرگذارند، لذا در حالت ایده

 ها در وضعیت مشابهی قرار داشته باشند.شوند که از نظر این ویژگی

ند؛ باشی تخصیص نویسنده فقط برخی از سه ویژگی فوق را دارا میهای حوزهمتنمعموالً هر کدام از مجموعه

. تمتنی که تمامی موارد فوق را به طور همزمان رعایت کرده باشد، بسیار مشکل اسزیرا گردآوری مجموعه

های دوم آل حاکی از آنست که لحاظ کردن ویژگیمتن ایدهی مجموعههای صورت گرفته جهت تهیهتالش

.  به همین جهت معموالً هنگام گردآوری [31]باشد تر از لحاظ نمودن ویژگی اول میو سوم به مراتب سخت

کنند. با این وجود در بعضی ها صرف نظر میمتن ویژگی اول را لحاظ نموده و از سایر ویژگییک مجموعه

آل ارائه هایی بسیار نزدیک به حالت ایدهمتنهای التین، مجموعهگرفته در زبانهای صورتاز پژوهش

 [31]ی اشاره نمود که در مقاله« 3های فدرالیستنامه»توان به ها میی این مجموعهاند. از جملهگردیده

آلی برای زبان فارسی ارائه نشده متن کامالً ایدههیچ مجموعه معرفی شده است. الزم بذکرست که تا کنون

 .[52]است 

                                                 

 

1 Subject 
2 Genre 
3 Federalist Papers 
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 متنی معرفی یک مجموعهنحوه  4-4-2

ی تخصیص نویسنده، در این قسمت آل برای حوزهمتن ایدههای یک مجموعهپس از آشنایی با ویژگی

ی تخصیص پژوهشگران حوزهمتن را مختصراً شرح دهیم. معموالً خواهیم روند رایج معرفی یک مجموعهمی

 دهند:متن، اطالعاتی نظیر موارد زیر را ارائه مینویسنده هنگام معرفی یک مجموعه

 :سبک نگارشی، ی حیات هر یک از نویسندگانبازه اطالعاتی در مورد نویسندگان موجود در مجموعه 

 ها استخراج شده استهایی که متون از آننام کتابو  هر یک از نویسندگان

 :ترین متن موجود )بر حسب کلمه و طول کوتاه اطالعاتی در مورد طول متون موجود در مجموعه

متوسط طول متون موجود )بر و  طول بلندترین متن موجود )بر حسب کلمه و نویسه(، نویسه(

 حسب کلمه و نویسه(

 متن، چهارای هر مجموعهکنیم برها پی گرفته و سعی میمتنما نیز این روند رایج را هنگام معرفی مجموعه

 جدول ارائه دهیم:

  جدولA : گردد؛ اطالعاتی همچون در این جدول مشخصات مربوط به نویسندگان ارائه می

 متن.های مورد استفاده در مجموعهی حیات، نام کتابنام نویسندگان، بازه

  جدولB: ت جدا در این جدول اطالعات آماری طول متون هر کدام از نویسندگان به صور

 ، بیشینه و متوسط طول متونشود؛ به عنوان مثال برای هر نویسنده اطالعاتی نظیر کمینهدرج می

 گردد.مربوط به آن نویسنده ارائه می

  جدولC: جا متن به صورت یکدر این جدول اطالعات آماری کل متون موجود در مجموعه

بندی اطالعات مندرج ر واقع حاصل جمعگردد. این جدول د)و نه به تفکیک نویسندگان( ارائه می

 است. Bدر جدول 

  جدولD:  در این جدول اطالعات مربوط به تعداد متون و تعداد نویسندگان به صورت خالصه

 است. Bای از جدول شود. این جدول نیز در واقع چکیدهبیان می

ی مجموعه، فقط وسط گردآورندهی اطالعات کافی تها، به دلیل عدم ارائهمتنالبته برای برخی از مجموعه

ها، هیچ گونه اطالعاتی متنتعدادی از جداول فوق قابل تشکیل است. به عنوان مثال برای برخی از مجموعه

 ها تشکیل داد.را برای آن مجموعه Aتوان جدول از نویسندگان ارائه نشده است و لذا نمی

را برای  Dتا  Aا در صورت امکان تمامی جداول کنیم تمتن، تالش میدر ادامه هنگام معرفی هر مجموعه

 ی این جداول بدین صورت است:ها تشکیل دهیم. هدف از ارائهآن
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  جداولA  وB شوند. جدولتر به منظور آشنا شدن خواننده با فضای کلی هر مجموعه ارائه میبیش 

B  در واقع مرجع استخراج جداولC  وD متن معرفی مجموعهباشد و حذف آن تأثیر چندانی بر می

متن، این جدول نیز برای تر خواننده از مجموعهندارد؛ اما به دلیل تکمیل بحث و درک کامل

 گردد.شده ارائه میهای معرفیمتنمجموعه

 ی جداول هدف از ارائهC  وD ها است. همانطور که در بخش متنی مجموعهایجاد امکان مقایسه

 ها بسیار سودمند است.ی مجموعهر این جداول جهت مقایسهخواهیم دید اطالعات مندرج د 4-5

پذیرد، لذا در ادامه و هنگام صورت می 5-4شده در بخش های معرفیمتنی مجموعهجا که مقایسهاز آن

پیوست توضیحات چندانی ارائه نداده و تحلیل اطالعات مندرج در این جداول را به  Dو  Cتشکیل جداول 

 گذاریم.میوا  5شماره 

 شود: تعداد کلماتشویم که برای سنجش طول یک متن از دو معیار مختلف استفاده میدر انتها یادآور می

متن، اطالعات مربوط به طول ها. هر چند عرف رایج آنست که هنگام معرفی یک مجموعهو تعداد نویسه

 تر مورد توجه قرارعموالً تعداد کلمات بیشها ممتون بر هر دو مبنا ارائه گردند، اما هنگام تحلیل این داده

ی طول متون موجود در یک مجموعه، معموالً متن دارای کمترین مقایسه گیرند. به عنوان مثال برایمی

شود، نه متن دارای کمترین تعداد نویسه )البته ممکن است ترین متن شناخته میتعداد کلمه به عنوان کوتاه

خ دهند، یعنی متن دارای کمترین تعداد کلمه، دارای کمترین تعداد نویسه این دو همزمان در یک متن ر

نامه همین روند را پی گرفته و اطالعات مربوط به طول متون را بر هر دو مبنا نیز باشد(. ما نیز در این پایان

 کنیم.تر بر تعداد کلمات تکیه میدهیم، اما هنگام تحلیل بیشارائه می

 

 CPPTمتن مجموعه  4-4-3

زبان ی معاصر فارسینویسنده 1آوری شده و شامل متونی از نامه جمعی پایانمتن توسط نگارندهاین مجموعه

از  CPPTگذاری شده و با نماد اختصاری نام« 1متون منثور معاصر فارسی»باشد. این مجموعه با عنوان می

آل رعایت متن ایدهیک مجموعهشود. هنگام گردآوری این مجموعه، تالش شد نخستین ویژگی آن یاد می

د. در ادامه انی زمانی تقریباً مشترک نوشته شدهشود، یعنی آثاری مورد استفاده قرار گرفتند که در یک بازه

 دهیم:ارائه می CPPTی را برای مجموعه Dتا  Aجداول 

                                                 

 

1 Contemporary Persian Prose Texts (CPPT) 
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 : اطالعات نویسندگانAالف( جدول 

چنین نام (. هم1-4نویسنده درج شده است )جدول ی حیات و تعداد متون هر در این جدول نام، بازه

اند، به همراه تعداد متون هر یک نیز ارائه گردیده است. به هایی که متون نمونه از آن استخراج شدهکتاب

انسان و »متن مربوط به کتاب  1گردآوری شده است، « شهید مطهری»متنی که برای  13عنوان مثال از 

 باشد.می« وحی و نبوت»متن مربوط به کتاب  3و « بینی توحیدیجهان»اب متن مربوط به کت 4، «ایمان

 متن بدین صورت تهیه شده است: فایل الکترونیکی مربوط به مجموعه

 ی خاص به نام نویسنده ایجاد گردیده است.1به ازای هر نویسنده، یک پوشه 

 با فرمت  2در هر پوشه، متون نویسنده به صورت فایل متنی(.*txtق )های اند. این فایلرار گرفته

 اند. گذاری شدهتا تعداد کل متون هر نویسنده شماره 1متنی به ترتیب از 

تا  ”txt.1“ذخیره شده و از  ”Motahhari“ای با نام به عنوان مثال متون مربوط به شهید مطهری در پوشه

“19.txt” هر کتاب به صورت جداگانه ارائه  ی متون، شماره1-4اند. در ستون آخر جدول گذاری شدهشماره

مربوط به کتاب  1تا  1های فایل متنی مربوط به شهید مطهری، فایل 13شده است. به عنوان مثال از 

مربوط به کتاب  13تا  11های و فایل« بینی توحیدیجهان»مربوط به  12تا  7های ، فایل«انسان و ایمان»

 باشند.می« نبوتوحی و »

 CPPT متنمجموعه یبرا( مجموعه سندگانینو اطالعات جدول) A جدول: 1-4جدول 

 نام نویسنده ردیف
ی حیات بازه

 )شمسی(

تعداد کل 

 متون
 نام کتاب

تعداد 

 متون

شماره 

 متون

 31 1344تا  1322 جالل آل احمد 1

 13تا  1 13 سه تار

 14تا  14 5 پنج داستان

 27تا  13 3 های سیاستداستان

 31تا  24 4 های آسمانیداستان

2 
سید علی موسوی 

 گرمارودی
 31 تا کنون 1322

 21تا  1 21 (1های پیامبران )جلد داستان

 31الی  22 12 (2های پیامبران )جلد داستان

                                                 

 

1 Folder 
2 Text file 
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3 
شهید مرتضی 

 مطهری
 13 1354تا  1234

 1تا  1 1 انسان و ایمان

 12تا  7 4 بینی توحیدیجهان

 13تا  11 3 وحی و نبوت

 22تا  1 22 دارشلوارهای وصله 22 1351تا  1234 رسول پرویزی 4

5 
دکتر علی 

 شریعتی
 14 1351تا  1312

 3تا  1 3 کویر

 12تا  4 7 حج

 11 1 نامهوصیت

 12 1 آخرین نامه به پدر

 13 1 بازرگاننامه به مهندس 

 14 1 نامه به فرزند

4 
دکتر عبدالحسین 

 کوبزرین
 32 1374تا  1321

 12تا  1 12 ی رنداناز کوچه

 32تا  13 14 بامداد اسالم

 

 : جدول اطالعات آماری طول متون هر نویسندهBب( جدول 

کمینه، بیشینه و متوسط آن در در این بخش طول متون مربوط به هر نویسنده، تحلیل آماری شده و مقدار 

چنین مجموع طول تمامی متون مربوط به هر نویسنده نیز ارائه گردیده درج شده است. هم 2-4جدول 

انه به صورت جداگ ها محاسبه شده و نتایجاست. طول هر متن با دو معیار مختلف تعداد کلمات و تعداد نویسه

 گزارش شده اند.

 CPPT متنمجموعه یبرا( سندهینو هر متون طول یآمار اطالعات) B جدول: 2-4جدول 

 ردیف
تعداد 

 متن

 طول متون بر حسب نویسه طول متون بر حسب کلمه

 مجموع میانگین بیشینه کمینه مجموع میانگین بیشینه کمینه

1 31 1,035 5,256 3,000.42 93,013 4,624 25,926 14,374.03 445,595 

2 31 292 7,062 2,517.32 78,037 1,427 34,919 12,186.26 377,774 

3 19 525 10,618 3,602.79 68,453 2,549 50,651 17,327.63 329,225 

4 20 875 5,005 2,174.70 43,494 3,973 22,593 9,874.80 197,496 
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5 14 1,173 3,833 2,199.93 30,799 5,930 18,712 10,859.64 152,035 

1 30 1,368 10,153 4,344.27 130,328 6,293 48,043 20,334.10 610,023 

 

 توان نتایج زیر را استنباط نمود:می 2-4از جدول 

 :اگر تعداد کلمات را به عنوان مبنا برای سنجش طول متن فرض کنیم 

o ی مربوط به نویسندهتر و متون )پرویزی( کوتاه 4ی ی شمارهمتون مربوط به نویسنده

 کوب( بلندتر از متون سایر نویسندگان است.)دکتر زرین 1ی شماره

o کلمه  12114و  232ترین و بلندترین متون موجود در مجموعه به ترتیب دارای کوتاه

)گرمارودی( و بلندترین آن مربوط  2ی شماره ترین متن مربوط به نویسندهباشند. کوتاهمی

 )شهید مطهری( است. 3 ی شمارهبه نویسنده

 شده برای هر نویسنده:آوریاز نظر تعداد متون جمع 

o باشد. )دکتر شریعتی( دارای کمترین متن می 5ی ی شمارهنویسنده 

o 31باشد )احمد و گرمارودی( می)آل 2و  1ی ترین متن مربوط به نویسندگان شمارهبیش 

 متن(.

 ده )مجموع تعداد کلمات(:شده برای هر نویسناز نظر حجم متون گردآوری 

o باشد.می 5ی ی شمارهترین متن باز هم متعلق به نویسندهکم 

o کوب( است. هر چند تعداد متون )زرین 1ی ی شمارهترین متن مربوط به نویسندهبیش

جا که عموماً متون باشد، اما از آنمی 2و  1های متن( کمتر از نویسنده 32این نویسنده )

رین تر از سایدتر از سایر نویسندگان است، در مجموع حجم متون وی بیشاین نویسنده بلن

 باشد.می

 

 متن:: جدول اطالعات آماری طول متون کل مجموعهCج( جدول 

متن درج شده است )جدول در این جدول کمینه، بیشینه، متوسط و مجموع طول متون موجود در مجموعه

ها( صورت متن بر دو مبنا )تعداد کلمات و تعداد نویسهی طول یک (. همانند جدول قبل، محاسبه4-3

بیان شد، در این قسمت فقط  2-2-4پذیرفته و نتایج به صورت جدا ارائه شده است. همانطور که در بخش 

 کنیم.مؤکول می 5-4آن را به بخش را ارائه داده و تحلیل  Cجدول 



77 

 

 CPPT متنمجموعه یبرا( مجموعه کل متون طول یآمار اطالعات) C جدول: 3-4جدول 

 بر حسب نویسه بر حسب کلمه کمیت

 1,427 292 ی طول متنکمینه

 50,651 10,618 ی طول متنبیشینه

 14,159.41 2,973.24 متوسط طول متون

 2,112,148 444,124 مجموع طول متون

 

 متن:آماری تعداد متون کل مجموعه: جدول اطالعات D( جدول د

ارائه شده اند. همانند جدول  4-4در جدول  CPPTمتن اطالعات مربوط به تعداد متون موجود در مجموعه

 بیان خواهد شد. 5-4قبل، تحلیل این جدول نیز در بخش 

 CPPT متنمجموعه یبرا( مجموعه متون تعداد یآمار اطالعات) D جدول: 4-4جدول 

 14 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهکمینه

 31 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهبیشینه

 145 تعداد کل متون

 1 تعداد کل نویسندگان

 244117 متوسط تعداد متن به ازای هر نویسنده

 

 RSK-40متن مجموعه  4-4-4

ارائه گردیده است.  [51]ی بار در مقالهآوری شده و اولیناین مجموعه متن توسط رمضانی و همکاران جمع

ی این نویسندگان زبان گردآوری شده است. از جملهی معاصر فارسینویسنده 42در این مجموعه، متونی از 

کرد. متأسفانه لیست کامل این  احمد، صادق چوبک و فروغ فرخزاد اشارهتوان به بزرگ علوی، جالل آلمی

)جدول اطالعات نویسندگان( را  Aتوان برای این مجموعه جدول نویسنده در دسترس نبوده و لذا نمی 42

 تراند، اما به منظور روانتشکیل داد. هر چند گردآورندگان این مجموعه نام خاصی برای آن انتخاب نکرده
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 RSKکنیم. عبارت یاد می RSK-40ن، در ادامه از آن با نام متشدن متن و سهولت ارجاع به این مجموعه

 42ی حاصل از نام خانوادگی گردآورندگان این مجموعه )رمضانی، شیدایی و کاهانی( و عدد در واقع سرواژه

 باشد.گر تعداد نویسندگان موجود در آن میبیان

ی درج آمده اند. نحوه 7-4و  1-4، 5-4ی برای این مجموعه به ترتیب در جداول شماره Dو  B ،Cجداول 

باشد ( میCPPT)مجموعه متن  3-4-4شده در بخش ی بیاناطالعات در این جداول، دقیقاً به همان شیوه

شود که اطالعات دهیم. مجدداً تأکید میها صرف نظر نموده، فقط جداول را ارائه میو لذا از تکرار مجدد آن

 شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.های معرفیمتنی مجموعهجهت مقایسه 5-4در بخش  Dو  Cجداول 

 

 RSK-40 متنمجموعه یبرا( سندهینو هر متون طول یآمار اطالعات) B جدول: 5-4جدول 

 ردیف
تعداد 

 متن

 طول متون بر حسب نویسه بر حسب کلمهطول متون 

 مجموع میانگین بیشینه کمینه مجموع میانگین بیشینه کمینه

1 5 918 975 945.6 4,728 4,093 4,303 4,189.40 20,947 

2 5 905 932 921.8 4,609 4,190 4,340 4,260.40 21,302 

3 4 772 956 902 3,608 3,376 4,265 4,004.00 16,016 

4 5 919 946 937.2 4,686 4,134 4,321 4,227.20 21,136 

5 5 963 1,020 983.2 4,916 4,293 4,539 4,417.60 22,088 

1 5 909 946 922.8 4,614 4,016 4,184 4,129.20 20,646 

7 5 957 971 963.8 4,819 4,163 4,334 4,265.40 21,327 

4 5 924 975 946.2 4,731 4,312 4,557 4,411.40 22,057 

3 5 921 943 931.2 4,656 4,106 4,374 4,226.40 21,132 

12 5 933 993 959.6 4,798 4,304 4,436 4,355.60 21,778 

11 5 945 977 957.8 4,789 4,204 4,361 4,279.60 21,398 

12 4 556 963 852.5 3,410 2,548 4,302 3,826.25 15,305 

13 5 970 1,074 1,006.60 5,033 4,196 4,633 4,424.40 22,122 

14 5 892 930 910.2 4,551 4,022 4,311 4,171.00 20,855 

15 5 886 934 909.2 4,546 4,090 4,329 4,195.20 20,976 
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11 5 912 928 918.4 4,592 4,156 4,223 4,183.60 20,918 

17 5 987 1,065 1,005.80 5,029 4,511 4,911 4,635.60 23,178 

14 5 943 980 960 4,800 4,209 4,363 4,283.00 21,415 

13 5 280 917 780.6 3,903 1,323 4,185 3,559.20 17,796 

22 5 935 965 954.2 4,771 4,277 4,423 4,352.20 21,761 

21 5 925 945 933.4 4,667 4,124 4,328 4,244.00 21,220 

22 5 964 1,002 977.4 4,887 4,290 4,469 4,361.60 21,808 

23 4 721 986 913.75 3,655 3,124 4,351 4,001.75 16,007 

24 5 963 1,005 980.2 4,901 4,277 4,599 4,419.20 22,096 

25 5 875 898 888.2 4,441 3,966 4,094 4,020.40 20,102 

21 5 953 1,019 974 4,870 4,374 4,631 4,488.40 22,442 

27 5 956 991 968.8 4,844 4,194 4,398 4,290.20 21,451 

24 5 925 941 932.4 4,662 4,137 4,229 4,188.80 20,944 

23 5 908 932 919.4 4,597 4,034 4,138 4,085.00 20,425 

32 4 848 1,171 1,036.50 4,146 3,726 5,106 4,534.75 18,139 

31 5 907 932 920.2 4,601 4,153 4,281 4,228.60 21,143 

32 5 959 1,036 997 4,985 4,353 4,703 4,507.20 22,536 

33 5 931 986 958.6 4,793 4,334 4,614 4,459.80 22,299 

34 5 909 1,021 954 4,770 4,201 4,612 4,352.20 21,761 

35 4 360 971 805 3,220 1,877 4,844 3,955.50 15,822 

31 5 968 1,029 994.2 4,971 4,413 4,684 4,529.20 22,646 

37 5 942 959 950 4,750 4,167 4,328 4,263.80 21,319 

34 5 842 889 867.6 4,338 3,953 4,164 4,056.80 20,284 

33 5 950 1,006 981.6 4,908 4,423 4,835 4,610.00 23,050 

42 5 880 908 896.2 4,481 4,027 4,154 4,084.40 20,422 
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 RSK-40 متنمجموعه یبرا( مجموعه کل متون طول یآمار اطالعات) C جدول: 1-4جدول 

 بر حسب نویسه بر حسب کلمه کمیت

 1,323 280 متن با طول کمینه

 5,106 1,171 متن با طول بیشینه

 4,251.96 937.929 متوسط طول متون

 830,069 183,076 مجموع طول متون

 

 RSK-40 متنمجموعه یبرا( مجموعه متون تعداد یآمار اطالعات) D جدول: 7-4جدول 

 4 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهکمینه

 5 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهبیشینه

 135 تعداد کل متون

 42 تعداد کل نویسندگان

 44475 به ازای هر نویسندهمتوسط تعداد متن 

 

 BASUمتن مجموعه  4-4-5

متن توسط فرهمندپور و همکاران در دانشگاه بوعلی سینای همدان گردآوری شده و برای این مجموعه

نفر از دانشجویان ترم  22ارائه گردیده است. به منظور گردآوری این مجموعه، از  [43]ی بار در مقالهاولین

اول کارشناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا خواسته شده تا در مورد موضوعی خاص )دانشگاه( متونی با 

 اهدانشگ»ی شده را مجموعهمتن گردآوریکلمه بنویسند. فرهمندپور و همکاران مجموعه 2222طول حداقل 

 شود.یاد می BASUمتن با عنوان نامه از این مجموعهی این پایاننامیدند. در ادامه« 1بوعلی سینا

                                                 

 

1 BuAliSina University (BASU) 
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ر ها داز آنجا که نویسندگان موجود در این مجموعه، دانشجویان دانشگاه بوعلی بوده و اطالعات خاصی از آن

معنی است. در این مجموعه برای هر برای این مجموعه تا حدی بی Aباشد، لذا تشکیل جدول اختیار نمی

وده و ها عملی نبنویسنده فقط یک متن در اختیار داریم، لذا تحلیل آماری بر روی متون تک تک نویسنده

گردند ارائه می Dو  Cباشد. به همین دلیل برای این مجموعه فقط جداول نیز قابل تشکیل نمی Bجدول 

 (.3-4و  4-4ر جداول )به ترتیب د

 

 BASU متنمجموعه یبرا( مجموعه کل متون طول یآمار اطالعات) C جدول: 4-4جدول 

 بر حسب نویسه بر حسب کلمه کمیت

 10,031 2,010 متن با طول کمینه

 23,840 4,808 متن با طول بیشینه

 14,861.45 2,952.35 متوسط طول متون

 297,229 59,047 مجموع طول متون

 

 BASU متنمجموعه یبرا( مجموعه متون تعداد یآمار اطالعات) D جدول: 3-4جدول 

 1 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهکمینه

 1 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهبیشینه

 22 تعداد کل متون

 22 تعداد کل نویسندگان

 1 متوسط تعداد متن به ازای هر نویسنده

 

سؤالی که ممکن است در ذهن خواننده ایجاد شده باشد آنست که با توجه به وجود یک متن برای هر 

راهکار  BASUی توان متون آموزشی و آزمایشی را تشکیل داد؟ گردآوردندگان مجموعهنویسنده، چگونه می

جالبی به منظور تشکیل متون آموزشی و آزمایشی ارائه داده اند. در این راهکار برای هر متن مراحل زیر را 

 باید طی کرد:
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  کنیم. ی اول متن را حفظ، و مابقی را حذف میکلمه 2222ابتدا فقط 

  کنیم.ای تقسیم میکلمه 522ای را به چهار قسمت کلمه 2222سپس این متن 

 های آموزشی و قسمت چهارم ای را به عنوان نمونهکلمه 522یت از هر نویسنده، سه قسمت در نها

 گیریم.ی آزمایشی در نظر میرا به عنوان نمونه

ای در اختیار خواهیم داشت که در آن به ازای هر نویسنده، چهار متن با طول دقیقاً در این صورت مجموعه

ی اصلی )که برای هر ائل شدن بین این مجموعه و مجموعهکلمه در دسترس است. برای تفاوت ق 522

ده نامی« ی دومنسخه –دانشگاه بوعلی سینا »شده را اصطالحاً ی اصالحنویسنده یک متن داریم(، مجموعه

 دهیم.نمایش می BASU-2و با نماد 

در مجموعه دارای  ترین متن موجودکلمه به عنوان مبنا آنست که کوتاه 2222رسد دلیل انتخاب به نظر می

 522قسمت  5کلمه،  2522( و در صورت انتخاب مقدار بزرگتر )مثالً 4-4کلمه بوده )جدول  2212

 های پنجم به باالتر برای این متن نبودیم.ای(، قادر به تولید قسمتکلمه

ائه ار 12-4و  11-4، 12-4به ترتیب در جداول  BASU-2متن برای مجموعه Dو  B ،Cدر ادامه جداول 

 شوند:می

 BASU-2 متنمجموعه یبرا( سندهینو هر متون طول یآمار اطالعات) B جدول: 12-4جدول 

 ردیف
تعداد 

 متن

 طول متون بر حسب نویسه طول متون بر حسب کلمه

 مجموع میانگین بیشینه کمینه مجموع میانگین بیشینه کمینه

1 4 500 500 500 2,000 2,406 2,502 2,463.25 9,853 

2 4 500 500 500 2,000 2,459 2,545 2,508.00 10,032 

3 4 500 500 500 2,000 2,566 2,609 2,581.00 10,324 

4 4 500 500 500 2,000 2,560 2,609 2,587.25 10,349 

5 4 500 500 500 2,000 2,535 2,612 2,558.00 10,232 

1 4 500 500 500 2,000 2,450 2,670 2,541.00 10,164 

7 4 500 500 500 2,000 2,387 2,446 2,418.50 9,674 

4 4 500 500 500 2,000 2,456 2,545 2,503.25 10,013 

3 4 500 500 500 2,000 2,509 2,591 2,542.25 10,169 

12 4 500 500 500 2,000 2,510 2,562 2,530.50 10,122 
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11 4 500 500 500 2,000 2,437 2,508 2,481.25 9,925 

12 4 500 500 500 2,000 2,578 2,649 2,629.75 10,519 

13 4 500 500 500 2,000 2,454 2,554 2,517.50 10,070 

14 4 500 500 500 2,000 2,432 2,515 2,476.25 9,905 

15 4 500 500 500 2,000 2,467 2,616 2,544.00 10,176 

11 4 500 500 500 2,000 2,458 2,570 2,502.00 10,008 

17 4 500 500 500 2,000 2,456 2,582 2,539.25 10,157 

14 4 500 500 500 2,000 2,413 2,560 2,494.00 9,976 

13 4 500 500 500 2,000 2,427 2,491 2,474.00 9,896 

22 4 500 500 500 2,000 2,489 2,566 2,524.50 10,098 

 

 BASU-2 متنمجموعه یبرا( مجموعه کل متون طول یآمار اطالعات) C جدول: 11-4جدول 

 بر حسب نویسه بر حسب کلمه کمیت

 2,387 500 متن با طول کمینه

 2,670 500 متن با طول بیشینه

 2,520.78 500.00 متوسط طول متون

 201,662 40,000 متونمجموع طول 

 

 BASU-2 متنمجموعه یبرا( مجموعه متون تعداد یآمار اطالعات) D جدول: 12-4جدول 

 4 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهکمینه

 4 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهبیشینه

 42 تعداد کل متون

 22 نویسندگانتعداد کل 

 4 متوسط تعداد متن به ازای هر نویسنده

 



44 

 

 AAATمتن مجموعه  4-4-4

معرفی گردیده است. این  [32]ی بار در مقالهمتن توسط اوآمر و سیود گردآوری شده و اولیناین مجموعه

باشد. این شده در این فصل، دارای متونی با زبان عربی میهای معرفیمتن بر خالف سایر مجموعهمجموعه

نویس کهن عربی بوده و در آن از هر نویسنده سه متن مجزا گردآوری سفرنامه 12مجموعه شامل متونی از 

گذاری نام« 1ی متون کهن عربیتخصیص نویسنده» شده است. گردآورندگان این مجموعه آن را به صورت

 دهند.نمایش می AAATنموده و آن را به اختصار با نماد 

اطالعات مفیدی در مورد نویسندگان موجود  AAATخوشبختانه پدیدآورندگان این مجموعه، هنگام معرفی 

نمایش داده  13-4ر جدول برای این مجموعه قابل تشکیل بوده و د Aاند و لذا جدول در مجموعه ارائه داده

 شده است.

 

 AAAT متنمجموعه یبرا( مجموعه سندگانینو اطالعات جدول) A جدول: 13-4جدول 

 تاریخ نگارش کتاب نام کتاب نام نویسنده ردیف

 میالدی 1352تا  1325 بطوطهرحله ابن  ابن بطوطه 1

 میالدی 1145تا  1142 رحله ابن جبیر ابن جبیر 2

 ناصر خسرو 3
 سفرنامه ناصر خسرو 

 شده از فارسی به عربی()ترجمه
 میالدی 1245

 میالدی 321 رحله ابن فضالن ابن فضالن 4

 میالدی 1233 تاریخ المستبصر ابن المجاور 5

 میالدی 1144 االدب المحاضرات فی اللغه و الیوسی 4

 میالدی 1144 خطره الطیف فی رحله الشتاء و الصیف الدین ابن الخطیبلسان 4

 میالدی 1452 غرائب االغتراب اآللوسی 8

 میالدی 1124تا  1542 حادی األظعان النجدیه إلی دیار المصریه الدین الحمویمحب 5

 میالدی 1314سال قبل از چند  تاج المفرق فی تحلیه علماء المشرق البلوی 17

                                                 

 

1 Author-attribution of Ancient Arabic Texts (AAAT) 
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شده از فارسی به عربی( در ی ناصرخسرو، ترجمهشده )سفرنامهی جالب توجه، وجود یک کتاب ترجمهنکته

خورد. به عبارت دیگر استفاده ها به چشم میمتنباشد. چنین موردی کمتر در سایر مجموعهاین مجموعه می

شده در واقع نویسنده چندان رایج نیست، زیرا متن ترجمههای تخصیص متنای در مجموعهاز متون ترجمه

توان آن را کامالً به مترجم ی اصلی و مترجم را در خود دارد و نمیترکیبی از سبک نوشتاری نویسنده

 تخصیص داد.

ارائه شده اند.  11-4و  15-4، 14-4ی متن به ترتیب در جداول شمارهبرای این مجموعه Dو  B ،Cجداول 

 هایند بخشها )روشده برای سایر مجموعهی درج اطالعات در این سه جدول همانند روند سابق استفادهنحوه

 ( است.5-4-4تا  4-4-3

 

 AAAT متنمجموعه یبرا( سندهینو هر متون طول یآمار اطالعات) B جدول :14-4جدول 

 ردیف
تعداد 

 متن

 طول متون بر حسب نویسه طول متون بر حسب کلمه

 مجموع میانگین بیشینه کمینه مجموع میانگین بیشینه کمینه

1 3 307 632 515.333 1,546 1,748 3,481 2,901.67 8,705 

2 3 534 595 565.667 1,697 2,979 3,354 3,184.67 9,554 

3 3 290 652 516.667 1,550 1,566 3,423 2,793.00 8,379 

4 3 580 589 585 1,755 3,137 3,358 3,241.00 9,723 

5 3 458 717 562 1,686 2,173 3,343 2,673.67 8,021 

4 3 500 626 560 1,680 2,643 3,434 3,021.00 9,063 

4 3 451 594 525.667 1,577 2,695 3,445 3,141.67 9,425 

8 3 513 655 582.333 1,747 2,728 3,482 3,188.33 9,565 

5 3 317 630 496.333 1,489 1,842 3,478 2,835.00 8,505 

17 3 343 578 423 1,269 1,937 3,351 2,449.33 7,348 
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 AAAT متنمجموعه یبرا( مجموعه کل متون طول یآمار اطالعات) C جدول: 15-4جدول 

 بر حسب نویسه بر حسب کلمه کمیت

 1,566 290 متن با طول کمینه

 3,482 717 متن با طول بیشینه

 2,942.93 533.20 متوسط طول متون

 88,288 15,996 مجموع طول متون

 

 

 AAAT متنمجموعه یبرا( مجموعه متون تعداد یآمار اطالعات) D جدول: 11-4جدول 

 3 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهکمینه

 3 ی تعداد متن مربوط به یک نویسندهبیشینه

 32 تعداد کل متون

 12 تعداد کل نویسندگان

 3 متوسط تعداد متن به ازای هر نویسنده
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل پنجم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها، نتایجآزمایش
 هاو تحلیل آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هاها، نتایج و تحلیل آنفصل پنجم: آزمایش 5
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 مقدمه 5-1

 نامه داریم: شده در فصول قبلی پایاندر ابتدای این فصل مرور کوتاهی بر مطالب ارائه

 های ترین روشدر فصل سوم، هشت مورد از مهمNDP .تشریح شد 

  جدید برای حل مسائل تخصیص نویسنده پیشنهاد گردید. این دو فصل چهام، دو روش ابتدای در

 گیرند.جای می NDPهای ی روشروش نیز در دسته

  ،نامه معرفی شدند.شده در این پایانمتن استفادهچهار مجموعهدر انتهای فصل چهارم 

ر این فصل متن در اختیار داریم. دو چهار مجموعه NDPنامه، ده روش پس در مجموع در این پایان

ی نتایجِ حاصل، اعمال نموده و ضمن ارائه موجودمتنِ خواهیم این ده روش را بر روی چهار مجموعهمی

اصلی صورت گرفته است که هر « 1آزمایش»در این فصل چهار منظور بدینها نیز ارائه دهیم. تحلیلی از آن

به  باشند.می موجودمتنِ از چهار مجموعه یبر روی یک NDPها شامل اعمال تمامی ده روش آناز کدام 

اعمال  CPPTمتن شده بر روی مجموعهمطالعه NDP(، ده روش 2-5عنوان مثال در آزمایش اول )بخش 

 اند.آمده ارائه شدهگردیده و نتایج بدست

 اند:شده در این فصل به صورت زیر سازماندهی شدهمطالب بیان

  ها پاسخ بایست طی این فصل به آنهای بنیادینی که میپرسش (1-1)بخش  1پیوست ابتدا در

نامه، در قالب پاسخ گرفته در پایانهای صورتشوند. در واقع نتایج تمامی پژوهشدهیم، مطرح می

 شود.به سؤاالت بنیادین خالصه می

 این بخش در واقع  پرداخته شده است.ی یک آزمایش ی ارائهبه بررسی نحوه 7پیوست در  سپس

ی یک کند که هنگام ارائهنموده و تعیین می ها معرفیی آزمایشارائه روند استاندارد براییک 

 بایست به خواننده داده شود.آزمایش، چه اطالعاتی می

 ،نامه )با همان شده در این پایان، چهار آزمایش اصلی انجام5-5تا  2-5های در بخش پس از آن

 شوند.( ارائه می2-5شده در بخش روند استاندارد معرفی

  شود.پاسخ داده می 2شده های بنیادین مطرحبه پرسش (2-1)بخش  1پیوست در نهایت و در 

                                                 

 

1 Experiment 
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 CPPTمتن آزمایش اول: مجموعه 5-2

شده توسط نگارنده صورت پذیرفته، سنجش قدرت متنِ گردآوریهدف این آزمایش که بر روی مجموعه

 باشد. ن فارسی میی متودر حل مسائل تخصیص نویسنده NDPهای روش

 

 مشخصات آزمایش  5-2-1

 متنالف( مجموعه

ی معاصر نویسنده 1متن از  145استفاده شده است که در کل شامل  CPPTمتن در این آزمایش از مجموعه

ها بر مبنای سطح دشواری )که در فصل چهارم ارائه شد(، متنبندی مجموعهباشد. در رتبهزبان میفارسی

رود دقت باالیی در این آزمایش این مجموعه کمترین سطح دشواری را به خود اختصاص داده و لذا انتظار می

 شود.حاصل 

 های آموزش و آزمایش( مجموعهب

پیشنهاد خاصی را  وند، رCPPTمتن های آموزش و آزمایش در مجموعهما به منظور تشکیل مجموعه

گذاری نموده و سپس شماره 145تا  1؛ بدین صورت که ابتدا تمامی متون موجود در مجموعه را از دهیممی

 (:3-5یم )شکل دهرا به صورت زیر تشکیل می Bو  Aهای مجموعه

 ی مجموعهAی فردای شامل متون دارای شماره: مجموعه 

 ی مجموعهBزوجی ای شامل متون دارای شماره: مجموعه 

بایست دو فاز مجزا را می Lو  Nهنگام آزمایش هر یک از ده روش موجود، به ازای هر جفت از پارامترهای 

 اجرا کنیم:

 ی فاز اول: مجموعهA ی ی آموزش و مجموعهرا به عنوان مجموعهB ی آزمایش را به عنوان مجموعه

 نماییم.انتخاب نموده و سپس دقت روش مورد نظر را محاسبه می

  :ی مجموعهاین بار فاز دومB ی و مجموعهدر نظر گرفته ی آموزش را به عنوان مجموعهA  را به

 کنیم.دقت روش مورد نظر را محاسبه می می نماییم. سپسی آزمایش انتخاب عنوان مجموعه

 .گیریمآمده در فازهای اول و دوم را به عنوان دقت روش مذکور در نظر میهای بدستدر نهایت میانگین دقت
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 CPPTمتن از مجموعه Bو  Aهای : تشکیل مجموعه1-5 شکل

 

 نتایج آزمایش 5-2-2

 اند:ارائه شده 1-5در جدول بیان شد(،  1-2-5نتایج این آزمایش )به همان صورتی که در بخش 

 

 CPPTمتن روی مجموعه جدول نتایج آزمایش بر :1-5جدول 

 نام روش ردیف
باالترین دقت 

 )درصد(

 ی بهینههاجفت

L N 

1 CNG 99.31 1600 9 

2 CNG-SPI 98.62 

1000 , 1700 , 1800 , 1900 , 2000 8 

1600 9 

3 CNG-D1 98.62 
2800 , 2900 , 3000 9 

2800 10 

4 CNG-D2 100 1600 , 1700 , 2000 , 2100, 2200 9 

5 CNG-WPI 97.24 1900 , 2000 , 2100 8 
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 تحلیل نتایج 5-2-3

 هابندی روشرتبهالف( 

. در این بندی نمودرتبه 2-5به صورت جدول توان میشده در این آزمایش را استفاد هایروشعملکرد 

بندی نوع اول )بر مبنای باالترین اند: رتبهارائه شده 3-2-5شده در بخش معرفیبندی جدول هر دو نوع رتبه

 های بهینه(.بندی نوع دوم )بر مبنای باالترین دقت و تعداد جفتدقت( و رتبه

 

 CPPTی بر روی مجموعه هاروشعملکرد بندی رتبه: 2-5جدول 

 رتبه

 نوع اول

 رتبه

 نوع دوم
 نام روش

 دقتباالترین 

 )درصد(

های تعداد جفت

 بهینه

1 1 CNG-D2 100 5 

2 

2 RLP 

99.31 

2 

3 CNG 1 

3 RLP-IAF 1 

3 O-SPI 1 

3 
4 SPI 

98.62 

6 

5 CNG-D1 4 

4 
1 CNG-WIS 

97.93 

10 

7 VNG 9 

5 4 WPI 97.24 3 

4 RLP 99.31 1700 8 

4 RLP-IAF 99.31 1600 , 1700 8 

8 O-SPI 99.31 1500 9 

5 CNG-WIS 97.93 1900-2800 8 

17 VNG 97.93 1400-1900 , 2100 , 2900 , 3000 8 
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شده عملکرد مطلوبی مطالعه NDPشود، در آزمایش اول عموم روش همانطور که در جدول فوق مالحظه می

 122عملکرد بسیار مناسبی داشته و با دقتی معادل  CNG-D2دهند. در این بین، روش از خود ارائه می

 ی نخست را به خود اختصاص داده است.درصد رتبه

 

 های پیشنهادیب( ارزیابی روش

( را به صورت جداگانه )مستقل از عملکرد سایر VNGو روش  CNG-WISاگر دو روش پیشنهادی )روش 

توان نتیجه (، می%97.93شده توسط این دو روش )ها( مورد بررسی قرار دهیم، با توجه به دقت حاصلروش

 حل نمایند. را مربوط به آزمایش اولی تخصیص نویسنده یها قادرند به خوبی مسئلهاین روش گرفت

گیرند قرار می 7و  1های شده مقایسه نماییم، در رتبههای مطالعهاما اگر دو روش پیشنهادی را با سایر روش

ر ها با روش قرار گرفته دبایست توجه داشت که اختالف دقت آنباشد. البته میبخش نمیکه چندان رضایت

 است. %1.38( فقط RLPی دوم )یعنی روش مرتبه

 ی معمول پارامترهای بهینههج( باز

 minN( را به ترتیب با نمادهای2-5موجود در جدول نتایج )جدول  Nی مقادیر پارامتر اگر کمینه و بیشینه

در این  Lی پارامتر به ترتیب بیانگر مقدار کمینه و بیشینه maxLو  minLچنیننمایش داده و هم maxNو

 توان گفت:گاه میجدول باشند، آن

(5-1) min max min maxNormal-Range in CPPT (Persian): ,N N N L L L    

در آزمایش  Lو  Nی معمول برای پارامترهای ، بازه1-5شده در جدول با این توصیف، با توجه به نتایج ارائه

 :اول به صورت زیر است

(5-2) Normal-Range in CPPT (Persian): 8 10 , 1000 3000N L    

 

 RSK-40متن آزمایش دوم: مجموعه 5-3

را در  NDPهای انجام شده است، در واقع عملکرد روش RSK-40متن این آزمایش که بر روی مجموعه

 دهد.حالتی که تعداد نویسندگان موجود در مجموعه بسیار زیاد باشند، مورد ارزیابی قرار می
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 مشخصات آزمایش  5-3-1

 متنالف( مجموعه

ی معاصر نویسنده 42متن از  135صورت پذیرفته که دارای  RSK-40متن این آزمایش بر روی مجموعه

توان انتظار بندی سطح دشواری در مکان سوم قرار داشته و لذا میزبان است. این مجموعه در رتبهفارسی

 دقت نسبتاً باالیی از آن داشت.

 

 های آموزش و آزمایش( مجموعهب

اند. های آموزش و آزمایش ارائه ندادهل مجموعهروند مشخصی برای تشکی RSK-40متأسفانه گردآورندگان 

از فصل چهارم به یاد داریم که  .شکیل این دو مجموعه پیشنهاد دهیمبایست روندی جدید جهت تلذا می

متون ابتدایی و انتهایی متن وجود دارد. در این آزمایش  5یا  4، برای هر نویسنده RSK-40متن در مجموعه

الزم  .(4-5)شکل  دهیمی آزمایش قرار میی آموزش و سایر متون را در مجموعهرا در مجموعههر نویسنده 

 باشد.به ذکر است که این آزمایش بر خالف آزمایش اول )که شامل دو فاز بود(، تنها دارای یک فاز می

 

 

 RSK-40متن های آموزش و آزمایش از مجموعه: تشکیل مجموعه2-5 شکل
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 نتایج آزمایش  5-3-2

 آورده شده است. 3-5نتایج حاصل از این آزمایش در جدول 

 RSK-40متن : نتایج حاصل از آزمایش بر روی مجموعه3-5جدول 

 نام روش ردیف

باالترین 

 دقت

 )درصد(

های بهینهجفت  

L N 

1 CNG 100 

1000 , 1500 , 1900 , 2000 , 2100 4 

1200 5 

2 CNG-SPI 100 

1000 , 1500 , 1900 , 2000 4 

1200 5 

3 CNG-D1 100 

1500 , 1700 , 1900 , 2000 4 

900 5 

4 CNG-D2 100 

1900 3 

600 , 800-1000 , 1200 , 1400-2000 4 

700-900 , 1100-1900 5 

1000 , 1100 , 1300-2000 6 

1700-1900 7 

5 CNG-WPI 98.26 

800 4 

700 , 1000 , 1100 5 

4 RLP 99.13 1000 , 1500 4 

4 RLP-IAF 99.13 1000 , 1200 4 

8 O-SPI 100 

1200 4 

800 , 900 , 1100 5 

5 CNG-WIS 100 

2000-2900 4 

1900-3000 5 

1900-3000 7 

17 VNG 99.13 900 , 1000 2 



35 

 

 تحلیل نتایج 5-3-3

 هابندی روشرتبهالف( 

بندی رتبه 4-5توان به صورت جدول بنای دقت عملکرد میشده در این آزمایش را بر مهده روش استفاد

 نمود:

 RSK-40ی بر روی مجموعه هاروشعملکرد بندی رتبه: 4-5جدول 

 رتبه

 نوع اول

 رتبه

 نوع دوم
 نام روش

 دقتباالترین 

 )درصد(

های تعداد جفت

 بهینه

1 

1 CND-D2 

100 

38 

2 CNG-WIS 34 

3 CNG 6 

4 CNG-SPI 5 

4 CNG-D1 5 

5 O-SPI 4 

2 

1 VNG 

99.13 

2 

1 RLP 2 

1 RLP-AIF 2 

3 7 WPI 98.26 4 

 

شده عملکرد مطالعه NDPشود، در آزمایش دوم نیز عموم روش همانطور که در جدول فوق مالحظه می

عملکرد بسیار مناسبی داشته  CNG-D2روش  نیز چنین در این آزمایشدهند. هممطلوبی از خود ارائه می

 ی نخست را به خود اختصاص داده است.درصد مجدد رتبه 122و با دقتی معادل 

 های پیشنهادیارزیابی روشب( 

 شده توسطهای حاصلاگر دو روش پیشنهادی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، با توجه به دقت

 یی تخصیص نویسندهدر حل مسئلهها توان نتیجه گرفت این روش(، می%99.13و  %100این دو روش )

 اند.مربوط به آزمایش دوم موفق عمل کرده
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 توان گفت:شده مقایسه نماییم، میهای مطالعهپیشنهادی را با سایر روش اگر دو روش

 ( اولین روش پیشنهادیCNG-WIS ) عملکرد بسیار 2ی درصد و قرار گرفتن در رتبه 122با دقت ،

بایست توجه داشت که این روش توانسته است عملکردی بسیار می مناسبی از خود ارائه داده است.

 از خود ارائه دهد و فقط چهار جفت بهینه از آن کمتر دارد. CNG-D2نزدیک به روش 

 ( دومین روش پیشنهادیVNG )عملکرد متوسطی از خود ارائه داده  1ی با قرار گرفتن در رتبه

)که در  RLPبا عملکرد روش  ،در این آزمایش VNGاست. البته بایست توجه داشت عملکرد روش 

 باشد.یکسان می قرار گرفته بود( 2ی آزمایش اول در رتبه

 

 ی معمول پارامترهای بهینهج( بازه

به صورت  Lو  Nی معمول برای پارامترهای ، در این آزمایش بازه3-5شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

 :زیر است

(5-3) Normal-Range in RSK-40 (Persian): 2 7 , 700 2900N L     

 

 BASU-2متن آزمایش سوم: مجموعه 5-4

صورت پذیرفته، در واقع ارزیابی عملکرد  BASU-2متن هدف اصلی این آزمایش که بر روی مجموعه

 باشد.ای میدر حل مسائل تخصیص نویسنده بر روی متون محاوره NDPهای روش

 

 مشخصات آزمایش  5-4-1

 متنالف( مجموعه

نفر از دانشجویان  22متن از  42استفاده شده است که دارای  BASU-2متن در این آزمایش از مجموعه

بندی فصل چهارم به عنوان متن در رتبهر نویسنده چهار متن(. این مجموعهباشد )از هدانشگاه بوعلی می

بایست انتظار دقت چندان باالیی در آن داشت. با توجه به دشوارترین مجموعه انتخاب شده و لذا نمی
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توان عملکرد ای بودن متون موجود در این مجموعه، با استفاده نتایج حاصل از این آزمایش میمحاوره

 ای )و نه کتابی( ارزیابی نمود.را بر روی متون محاوره NDPای هروش

 

 های آموزش و آزمایش( مجموعهب

جهت  BASU-2ی شده توسط گردآورندگان مجموعههمانطور که در فصل چهارم بیان شد، روند پیشنهاد

متن هر صورت است که: در هر بار آزمایش، یکی از چهار های آموزش و آزمایش بدینتشکیل مجموعه

ه ب گیرند.ی آموزش قرار میی آزمایش قرار گرفته و سه متن باقیمانده در مجموعهنویسنده به در مجموعه

ها را تشکیل دهیم. این مجموعه Dو  A ،B ،Cی ، چهار مجموعه5-5بایست طبق شکل عبارت دیگر ابتدا می

بایست چهار فاز را به باشند. سپس میمی هانویسنده تمامی اول، دوم، سوم و چهارم متونبه ترتیب شامل 

ها به عنوان صورت جدا اجرا نموده و دقت هر فاز به طور مجزا محاسبه کنیم. در هر فاز یکی از مجموعه

شود. به ها حاصل میی آموزش از ادغام سایر مجموعهی آزمایش در نظر گرفته شده و مجموعهمجموعه

 B ،Cی هامجموعه ی آزمایش در نظر گرفته وموعهرا به عنوان مج Aی مجموعهعنوان مثال در فاز نخست 

روی  گیری بردقت نهایی با میانگیندر انتها  ی آموزش تشکیل شود.کنیم تا مجموعهرا با هم ادغام می Dو 

 شود. می محاسبهآمده در هر فاز نتایج بدست

 

 

 BASU-2متن از مجموعه D و A ،B ،Cهای : تشکیل مجموعه3-5 شکل
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 نتایج آزمایش  5-4-2

 اند:ارائه شده 5-5آمده از آزمایش سوم در جدول نتایج بدست

 

 BASU-2متن : نتایج حاصل از آزمایش بر روی مجموعه5-5جدول 

 )درصد(باالترین دقت  نام روش ردیف
 ی بهینهپارامترها

L N 

1 CNG 85 1700 4 

2 CNG-SPI 85 1500 4 

3 CNG-D1 85 

1700 3 

1800 , 3000 4 

4 CNG-D2 88.75 3000 4 

5 CNG-WPI 80 2900 4 

1 RLP 78.75 1000 , 1100 , 1200 3 

7 RLP-IAF 85 1000 3 

4 O-SPI 82.5 1500 3 

3 CNG-WIS 82.5 3000 5 

12 VNG 68.75 

3000 3 

1300 5 

 

 تحلیل نتایج 5-4-3

 هابندی روش( رتبهالف

 بندی نمود:رتبه 1-5توان به صورت جدول بنای دقت عملکرد میشده در این آزمایش را بر مده روش استفاد
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 RSK-40ی بر روی مجموعه هاروشعملکرد بندی رتبه: 1-5جدول 

 رتبه

 نوع اول

 رتبه

 نوع دوم
 نام روش

 دقتباالترین 

 )درصد(

های تعداد جفت

 بهینه

1 1 CNG-D2 88.75 1 

2 

2 CNG-D1 

85 

3 

3 CNG 1 

3 CNG-SPI 1 

3 RLP-IAF 1 

3 
4 CNG-WIS 

82.5 
1 

4 O-SPI 1 

4 5 CNG-WPI 80 1 

5 1 RLP 78.75 3 

4 7 VNG 68.75 1 

 

شود، در آزمایش سوم نیز با وجود سطح دشواری باال، عموم روش همانطور که در جدول فوق مالحظه می

NDP طور که در فصل دوم بیان شد گردآورندگان دهند. همانشده عملکرد مطلوبی از خود ارائه میمطالعه

، در بهترین حالت به دقتی NLPهای های مبتنی بر سیستمبا استفاده از روش BASU-2متن مجموعه

کسب  %88.75دقتی معادل  NDPهای نامه و با استفاده از روشاند؛ اما در این پایاندرصد رسیده 42معادل 

بایست به این نکته نیز توجه نمود چنین میباشد. هممی %8.75ی شده است که بیانگر بهبودی به اندازه

ی بهترین عملکرد را ارائه داده و در رتبه CNG-D2قبل( روش که در این آزمایش نیز )همانند دو آزمایش 

 نخست قرار گرفته است. 

 

 های پیشنهادیروش ارزیابیب( 

( را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، با توجه به دقت CNG-WISاگر روش پیشنهادی اول )

 NLPهای های مبتنی بر سیستم( و توجه به این نکته که باالترین دقت حاصل از روش%82.5شده )حاصل

متون  یتوان نتیجه گرفت این روش توانایی حل مسائل تخصیص نویسندهدرصد بوده است، می 42برابر با 
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ی ررسی جداگانهایجاد نماید. اما ب %2.5ی ای فارسی را نیز دارد، زیرا توانسته است بهبودی به اندازهمحاوره

 باشد.( حاکی از عملکرد ضعیف آن در حل چنین مسائلی میVNGروش پیشنهادی دوم )

 توان گفت:شده مقایسه نماییم، میهای مطالعهاگر دو روش پیشنهادی را با سایر روش

 ( اولین روش پیشنهادیCNG-WIS )ی چهارم عملکرد متوسطی از خود ارائه با قرار گرفتن در رتبه

 است. داده

 ( دومین روش پیشنهادیVNG )آخرین رتبه( عملکرد نامناسبی به  7ی با قرارگرفتن در رتبه(

 نمایش گذاشته است!

 توان چنین گفت که:بندی این نتایج میبا جمع

  روشCNG-WIS ای را به خوبی حل نماید.محاوره ی فارسیِقادر است مسائل تخصیص نویسنده 

  روشVNG گونه مسائل ای قدرت چندانی نداشته و در ایندر حل مسائل زبان فارسیِ محاوره

 نماید.ضعیف عمل می

 ی معمول پارامترهای بهینهج( بازه

به صورت  Lو  Nی معمول برای پارامترهای ، در این آزمایش بازه5-5شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

 :زیر است

(5-4) Normal-Range in BASU-2 (Persian): 3 5 , 1000 3000N L     

 

 AAATمتن آزمایش چهارم: مجموعه 5-5

را در حل مسائل  NDPهای استفاده شده، قدرت روش AAATمتن این آزمایش که در آن از مجموعه

 سنجد.ی زبان عربی میتخصیص نویسنده

 

 مشخصات آزمایش  5-5-1

 متنالف( مجموعه
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باشد. در مورد استفاده قرار گرفته که دارای متونی با زبان عربی می AAATمتن در این آزمایش مجموعه

بندی فصل چهارم، این مجموعه در متن وجود دارند. در رتبه 3نویسنده و از هر نویسنده  12این مجموعه 

 رود دقت چندان باالیی در آن حاصل شود.ها قرار گرفته و لذا انتظار نمیمکان دومِ دشوارترین مجموعه

 

 های آموزش و آزمایش( مجموعهب

تشکیل  هشده توسط گردآورندگان مجموعی ارائههای آموزش و آزمایش طبق شیوهمجموعه این آزمایشدر 

گردند: برای هر صورت تعیین میهای آموزش و آزمایش بدین. طبق پیشنهاد گردآورندگان، مجموعهاندشده

-5)شکل  دهیمی آزمایش قرار میمتن سوم را در مجموعهو  ی آموزشدو متن اول را در مجموعهنویسنده 

 لذا این آزمایش نیز همانند آزمایش دوم، تنها دارای یک فاز است. .(1

 

 AAATمتن های آموزش و آزمایش از مجموعه: تشکیل مجموعه4-5 شکل

 

 نتایج آزمایش  5-5-2

 این آزمایش به شرح زیر است:برای جدول نتایج 

 



122 

 

 AAAT متنمجموعه یرو بر شیآزما از حاصل جینتا: 7-5 جدول

 باالترین دقت )درصد( نام روش ردیف
 ی بهینهپارامترها

L N 

1 CNG 80 

1700 , 1800 3 

200 , 400-700 4 

1100 , 1300-3000 5 

1200-1400 , 1600 , 1700 , 1900-2300 , 

3000 
6 

2300-2600 , 2900 , 3000 7 

2600 , 2900 , 3000 8 

2 CNG-SPI 80 

1800 , 1900 3 

200 , 400 , 500 , 700 ,  4 

1100-1300 , 1700-3000 5 

1400 , 1600-2300 , 3000 6 

2300-2600 , 2900 , 3000 7 

2600 , 2900 , 3000 8 

3 CNG-D1 80 

50-3000 1 

2100 3 

200 , 400-700 , 3000 4 

1100 , 1300-3000 5 

1300 , 1600 , 1700 , 1900-2300 , 3000 6 

2300-2600 , 2900 , 3000 7 

2600 , 2900 , 3000 8 
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4 CNG-D2 90 1700 , 2200-2800 , 2900 , 3000 4 

5 CNG-WPI 90 

3000 4 

2800-3000 5 

4 RLP 80 

500-700 , 1600-1800 4 

2000-2400 5 

4 RLP-IAF 90 

1750 3 

800 , 900 , 1500 , 1750 , 200 4 

8 O-SPI 80 200 , 400-700 4 

5 CNG-WIS 80 

300 , 400 , 800-2800 4 

1500-3000 5 

17 VNG 90 

1000 , 1400-1600 , 1800-2100 , 2500 , 

2600 
4 

200 , 1100 5 

 

 تحلیل نتایج 5-5-3

 پذیرد:های قبلی، تحلیل این آزمایش نیز در سه بخش صورت میهمانند آزمایش

 

 هابندی روشالف( رتبه

 بندی نمود:گونه رتبهتوان اینشده در این آزمایش را بر مبنای دقت عملکرد میده روش استفاد

 AAATی بر روی مجموعه هاروشعملکرد بندی رتبه: 4-5جدول 

 رتبه

 نوع اول

 رتبه

 نوع دوم
 نام روش

 دقتباالترین 

 )درصد(

های تعداد جفت

 بهینه

1 

1 VNG 

90 

12 

2 CNG-D2 9 

3 RLP-IAF 6 
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4 CNG-WPI 4 

2 

5 CNG-D1 

80 

75 

1 CNG 46 

7 CNG-SPI 42 

4 CNG-WIS 39 

3 RLP 10 

12 O-SPI 5 

 

متن زبان عربی نیز با وجود سطح دشواری شود، بر روی مجموعههمانطور که در جدول فوق مالحظه می

که در فصل دوم بیان شد  طورآندهند. شده عملکرد مطلوبی از خود ارائه میمطالعه NDPباال، عموم روش 

، در بهترین حالت NLPهای های مبتنی بر سیستمبا استفاده از روش AAATمتن گردآورندگان مجموعه

 %90دقتی معادل  NDPهای نامه و با استفاده از روشاند؛ اما در این پایاندرصد رسیده 42به دقتی معادل 

 است. %10کسب شده است که بیانگر بهبودی معادل 

 

 های پیشنهادی( ارزیابی روشب

( را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، با توجه به دقت CNG-WISاگر روش پیشنهادی اول )

های مبتنی بر چنین در نظر گرفتن این موضوع که باالترین دقت حاصل از روش( و هم%80شده )حاصل

ه گرفت این روش قادر به حل مسائل تخصیص توان نتیجدرصد بوده است، می 42برابر با  NLPهای سیستم

 باشد.ی متون عربی نیز مینویسنده

 توان گفت:شده مقایسه نماییم، میهای مطالعهاگر دو روش پیشنهادی را با سایر روش

 ( اولین روش پیشنهادیCNG-WIS )عملکرد تقریباً متوسطی )متوسط  4ی با قرار گرفتن در رتبه

های قرار گرفته بایست توجه داشت که تمامی روشه داده است. البته میرو به ضعیف( از خود ارائ

باشند؛ های بهینه متفاوت میدارای دقت یکسانی بوده و تنها در تعداد جفت 12تا  5های در رتبه

 باشد.لذا عملکرد این روش چندان هم نامناسب نمی
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  روشVNG جفت از  12به ازای  %90 ی دقتی معادلعملکردی بسیار عالی داشته و با ارائه

)که در هر سه آزمایش  CNG-D2ی اول قرار گرفته است، حتی باالتر از روش پارامترها، در رتبه

 ی نخست قرار گرفته بود(!اول در رتبه

 

 ی معمول پارامترهای بهینهج( بازه

به صورت  Lو  Nی معمول برای پارامترهای ، در این آزمایش بازه7-5شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

 :زیر است

(5-5) Normal-Range in AAAT (Arabic): 1 8 , 50 3000N L     
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل ششم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطالعات موردی
 در حکایات و غزلیات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فصل ششم: مطالعات موردی در حکایات و غزلیات 4
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 مقدمه 4-1

در  NDPهای ی خاص در ادبیات فارسی را مطرح نموده و توانایی روشخواهیم دو مسئلهدر این فصل می

ی و ی ادبیات. شرح بیشتر این دو حوزههای گلستان و اشعار سبک هندیها را ارزیابی نماییم: نظیرهحل آن

 آمده است. 4ها در پیوست اطالعات تکمیلی در مورد آن

روش موجود  12روش از  4فقط  شدهانجامهای آزمایشدر  طوالنی شدن این فصل،ز به منظور جلوگیری ا

)روش دارای بهترین عملکرد روی  CNG-D2ها(، )پایه و مبنای تمامی روش CNG ایم:را بررسی نموده

 (.VNGو  CNG-WISنامه )( و دو روش پیشنهادی در این پایانهای زبان فارسی در فصل پنجمآزمایش

 

 های گلستاننظیره 4-2

 متنگردآوری مجموعه  4-2-1

نموده و  را انتخاب« پریشان»و « بهارستان»اند، هایی که تا کنون بر گلستان نوشته شدهاز میان انبوه نظیره

گردآوری نمودیم. همانطور که  GBPو نماد اختصاری « گلستان، بهارستان و پریشان»متنی با نام مجموعه

 حکایت به عنوان نمونه انتخاب شده است. 25آمده، برای گردآوری این مجموعه، از هر کتاب  1-1در جدول 

 

 GBPمتن : اطالعات مربوط به مجموعه1-1 جدول

 تعداد متن قرن حیات نویسنده نام اثر ردیف

 25 7 سعدی گلستان 1

 25 3 جامی بهارستان 2

 25 13 قاآنی پریشان 3

 

 آزمایش و نتایج  4-2-2

های آموزش و آزمایش را تعیین نماییم. ی تشکیل مجموعهبایست نحوهمتن، میپس از گردآوری مجموعه

 صورت تشکیل شوند:کنیم این دو مجموعه بدینپیشنهاد می
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، A ،Bی پنج مجموعهگذاری نموده و سپس شماره 25تا  1متون مربوط به هر نویسنده را از  ابتدا (1

C ،D و E (:1-1دهیم )شکل را به صورت زیر تشکیل می 

 ی مجموعهA از هر سه نویسنده 21و  11، 11، 1، 1: شامل متون 

 ی مجموعهB از هر سه نویسنده 22و  17، 12، 7، 2: شامل متون 

 ی مجموعهC از هر سه نویسنده 23و  14، 13، 4، 3: شامل متون 

 ی مجموعهD از هر سه نویسنده 24و  13، 14، 3، 4: شامل متون 

 ی مجموعهE از هر سه نویسنده 25و  22، 15، 12، 5: شامل متون 

ا شده ری تشکیلدهیم. در هر فاز یکی از پنج مجموعهسپس آزمایش در پنج فاز جداگانه انجام می (2

دهیم تا ها را در کنار هم قرارمیی آزمایش در نظر گرفته و سایر مجموعهان مجموعهبه عنو

 ی آموزش ایجاد شود.مجموعه

 شود.شده محاسبه میهای پنج فازِ انجامگیری بر روی دقتدقت نهایی با میانگین

 

 

 GBPمتن از روی مجموعه E تا Aهای ی تشکیل مجموعه: نحوه1-1 شکل

 

 نمایش داده شده است. 2-1نتایج این آزمایش در جدول 
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 GBPمتن : نتایج حاصل از آزمایش بر روی مجموعه2-1جدول 

 باالترین دقت )درصد( نام روش ردیف
 ی بهینهپارامترها

L N 

1 CNG 97.33 1200 , 1700-1900 , 2300-2600 3 

2 CNG-D2 97.33 

1300 3 

3000 4 

3 CNG-WIS 97.33 1200-2600 3 

4 VNG 98.66 

1900-3000 5 

2100-2700 , 2900 , 3000 6 
 

 بندی نمود:رتبه 3-1توان به صورت جدول شده در این آزمایش را میعملکرد چهار روش بررسی

 

 GBPی بر روی مجموعه هاروشعملکرد بندی رتبه: 3-1جدول 

 رتبه

 نوع اول

 رتبه

 نوع دوم
 نام روش

 دقتباالترین 

 )درصد(

های تعداد جفت

 بهینه

1 1 VNG 98.66 21 

2 

2 WIS 

97.33 

15 

3 CNG 8 

4 CNG-D2 2 

 

 تحلیل نتایج  4-2-3

 های زیر را ارائه داد:توان تحلیلمی 3-1استفاده از جدول با 

خصیص ی تمسئله اند با دقت مناسبیزمایش توانستهشده در این آاستفاده NDP هایروش (1

 NDPهای توان این فرضیه را مطرح نمود که روشرا حل نمایند؛ لذا میی حکایات فارسی نویسنده

ن البته برای اثبات ای دهند.یز عملکرد مناسبی از خود ارائه میعالوه بر متون نثر، بر روی حکایات ن
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متن متشکل از حکایات فارسی تری بر روی چندین مجموعههای بیشفرضیه نیاز به آزمایش

 باشد.می

های ( عملکرد بسیار خوبی از خود ارائه داده و در رتبهVNGو  CNG-WISهای پیشنهادی )روش (2

 اند.اول و دوم قرار گرفته

های متون نثر فارسی )سه آزمایش اول فصل پنجم( همواره در در آزمایشکه  CNG-D2روش  (3

 4بدترین عملکرد را بین  )که بر روی حکایات فارسی( ی نخست قرار داشت، در این آزمایشرتبه

ادعا  توانست بر این موضوع که نمیاین نتیجه تأکید دیگری دهد.شده از خود ارائه میروش بررسی

 ها دارد.ها عملکردی بهتر از سایر روش، همواره و در تمامی آزمایشNDPود که یک روش نم

 

 غزلیات سبک هندی 4-3

 متنگردآوری مجموعه  4-3-1

 «حزین الهیجی»و « بیدل دهلوی»، «صائب تبریزی»اند، از میان شاعرانی که در سبک هندی شعر سروده

گردآوری نمودیم.  SBHو نماد اختصاری « و حزینصائب، بیدل »متنی با نام را انتخاب نموده و مجموعه

در جمع آوری اشعار به آمده است. الزم به ذکرست که  1-1متن در جدول اطالعات مربوط به این مجموعه

 هبایست توجه داشت کمیای عمل شد تا عالوه بر سبک، قالب اشعار گردآوری شده نیز یکسان باشد. گونه

 وجود دارد. SBHی غزل در مجموعه 32این شعرا،  از هرکدامِ

 

 SBHمتن : اطالعات مربوط به مجموعه4-1 جدول

 تعداد متن قالب سبک قرن حیات شاعر ردیف

 32 غزل هندی 11 صائب تبریزی 1

 32 غزل هندی 12و  11 بیدل دهلوی 2

 32 غزل هندی 12 حزین الهیجی 3
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 آزمایش و نتایج 4-3-2

های آموزش و آزمایش را تعیین نماییم. ی تشکیل مجموعهبایست نحوهمتن، میپس از گردآوری مجموعه

 صورت تشکیل شوند:کنیم این دو مجموعه بدینپیشنهاد می

مطابق  B و Aی مجموعه گذاری شده و سپس دوشماره 32تا  1متون موجود در مجموعه از ابتدا  (1

ی قرار گرفته و متون با شماره Aی ی فرد در مجموعهتشکیل شوند؛ یعنی متون با شماره 2-1شکل 

 .Bی زوج در مجموعه

پذیرد. در هر فاز یکی ، آزمایش در دو فاز مختلف صورت میBو  Aی پس از تشکیل دو مجموعه (2

ی آموزش ه عنوان مجموعهی آزمایش و دیگری بشده به عنوان مجموعهی تشکیلاز دو مجموعه

 شود.در نظر گرفته می

 شود.شده محاسبه میهای دو فاز انجامگیری بر روی دقتدقت نهایی با میانگین

 

 

 SBHمتن از روی مجموعه Bو  Aهای ی تشکیل مجموعه: نحوه2-1 شکل

 

 نمایش داده شده است. 5-1نتایج این آزمایش در جدول 
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 SBHمتن : نتایج حاصل از آزمایش بر روی مجموعه5-1جدول 

 باالترین دقت )درصد( نام روش ردیف
 ی بهینهپارامترها

L N 

1 CNG 98.88 

1000 , 1200 , 1300 , 2200 3 

800 , 2000 , 2500-2700 , 2900 4 

700-1000 5 

2 CNG-D2 100 2800-3000 5 

3 CNG-WIS 100 700-1600 , 2000 4 

4 VNG 97.77 500-3000 3 

 

 بندی نمود:رتبه 1-1توان به صورت جدول شده در این آزمایش را میعملکرد چهار روش بررسی

 

 SBHی بر روی مجموعه هاروشعملکرد بندی رتبه: 1-1جدول 

 رتبه

 نوع اول

 رتبه

 نوع دوم
 نام روش

 دقتباالترین 

 )درصد(

های تعداد جفت

 بهینه

1 
1 CNG-WIS 

100 

11 

2 CNG-D2 3 

2 3 CNG 98.88 14 

3 4 VNG 97.77 26 

 

 تحلیل نتایج  4-3-3

 های زیر را ارائه داد:توان تحلیلمی 1-1جدول  توجه بهبا 

ی مسئله اند عملکرد بسیار مناسبی در حلزمایش توانستهشده در این آاستفاده NDPهای روش (1

 :مطرح نمود توانی دیگری را نیز می؛ لذا فرضیهارائه دهندفارسی  اشعاری تخصیص نویسنده
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نیز عملکرد مناسبی از خود ارائه  اشعاربر روی  عالوه بر متون نثر و حکایات، NDPهای روش

 تری است.های بیشها و پژوهشالبته اثبات این فرضیه نیز نیازمند آزمایشدهند. می

ی نخست قرار ی عملکردی بسیار خوب در رتبهبا ارائه (CNG-WIS)اول های پیشنهادی روش (2

ها داشته و در ضعیفی نسبت به سایر روش( عملکرد VNGگرفته است؛ اما روش پیشنهادی دوم )

 است. قرار گرفته 4ی رتبه

ی آخر قرار گرفته بود، در این آزمایش مجدداً عملکرد در آزمایش قبل در رتبهکه  CNG-D2روش  (3

 قرار گرفته است. 2ی مناسبی داشته و در رتبه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل هفتم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرینتیجه
 و پیشنهادات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 گیری و پیشنهاداتفصل هفتم: نتیجه 4
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 نامهپایان هایها و یافتهفعالیت 4-1

 توان به صورت زیر خالصه نمود:را میانجام گرفت نامه این پایان آنچه در

 (1ی پردازش متن. )فصل های مختلف حوزهمسئلهبندی صورتبررسی کوتاه و دسته (1

 (2بررسی کوتاه انواع مسائل تخصیص نویسنده. )فصل  (2

 (2ها. )فصل ی آنهای حل مسائل تخصیص نویسنده و مقایسهبندی انواع روشبررسی و دسته (3

 (3جهت حل مسائل تخصیص نویسنده. )فصل  NDPهای ترین روشمورد از مهمبررسی هشت  (4

 (4)فصل  زبان.ی معاصر فارسینویسنده 1متن از  145شامل ( CPPT)متن گردآوری یک مجموعه (5

 (4)فصل  .(VNGو  CNG-WIS) ی تخصیص نویسندهپیشنهاد دو روش جدید در حوزه (1

 آمده.بدست رسی نتایجمتن متفاوت و بربر روی چهار مجموعه NDPهای اعمال ده مورد از روش (7

 (5)فصل 

متن چهار مجموعهبرای  NDPهای در روش Lو  N هایبرای پارامترپیشنهادی ی معمول بازه یارائه (4

 (5)فصل  .موردآزمایش

 (:1ی ادبیات فارسی )فصل متن خاص در حوزهگردآوری دو مجموعه (3

 متن مجموعهGBP کایت )ترکیبی از نثر و نظم( از سه نویسنده.ح 75: شامل 

 متن مجموعهSBH شعر )با سبک هندی و قالب غزل( از سه شاعر. 32: شامل 

و بررسی نتایج  SBHو  GBPهای متنبر روی مجموعه NDPهای اعمال چهار مورد از روش (12

 (1آمده. )فصل بدست

 

 باشند:نامه به شرح زیر میهای این پایانیافته

 ی متونی با زبان فارسی: ی تخصیص نویسندهدر حوزه (1

 های سبک باشند، روشها صاحباگر نویسندهNDP  عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان

-RSKو  CPPTهای متنروی مجموعه NDPهای دهند. به عنوان مثال برخی از روشمی

هستند(، دارای سبک )که نویسندگان موجود در هر دو مجموعه، نویسندگانی صاحب 40

 باشند.درصد می 122کننده با دقت عملکردی خیره

 های سبک نباشند، عملکرد روشها صاحباگر نویسندهNDP  نسبت به حالت قبل دچار

روی  NDPهای قابل قبول است. به عنوان مثال روشها عملکرد آنچنان ، اما همافت شده
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د( باشنمهندسی دانشگاه بوعلی می)که نویسندگان آن دانشجویان  BASU-2متن مجموعه

 دهند.را ارائه میدرصد  32در بهترین حالت دقتی نزدیک به 

 

عملکرد نسبتاً مناسبی از  NDPهای روشی متونی با زبان عربی نیز ی تخصیص نویسندهدر حوزه (2

متن عربی نامه فقط از یک مجموعههر چند با توجه به اینکه در این پایان دهند.خود ارائه می

توان نتایج آن را به کل متون عربی تعمیم داد. به منظور اظهار (، نمیAAATاستفاده شده است )

 باشد.تری میهای بیشنظر جامع در مورد زبان عربی، نیاز به پژوهش

 

تواند ها در پروفایل میرتیب قرار گرفتن انگرامحاکی از آنست که ت CNG-WISموفقیت روش  (3

 اطالعات مفیدی جهت حل مسائل تخصیص نویسنده ارائه دهد.

 

های پراکنده )فصل چهارم( های پرتکرار، انگرامگر آنست که عالوه بر انگرامبیان VNGموفقیت روش  (4

 باشند.نیز در حل مسائل تخصیص نویسنده سودمند می

 

های گیری بر روی بازهو میانگینهای فصل پنجم آمده در آزمایشبا استفاده از نتایج بدست (5

های زیر را به عنوان توان گسترهمیهای زبان فارسی )سه آزمایش اول(، پیشنهادی بر روی آزمایش

 داد: در زبان فارسی پیشنهاد )طول پروفایل( Lو  )طول انگرام( Nی معمول برای پارامترهای بازه

Normal-Range in Persian: 4 8N  

Normal-Range in Persian: 900 3000L  

 م.نماییهای آینده واگذار میتری دارند که آن را به پژوهشالبته این دو بازه نیاز به ارزیابی دقیق
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 پیشنهادات 4-2

 شود:های آیندگان ارائه میپژوهشنامه، پیشنهادات زیر جهت کارها و در انتهای این پایان

 

 ایجاد یک پایگاه اینترنتی برای متون فارسی: (1

« 1نبرگگوتِ»ی زبان انگلیسی معموالً از پایگاه اینترنتی ی تخصیص نویسندهدر تحقیقات حوزه

هزار کتاب را در  41شود. این پایگاه متون بیش از متن جدید استفاده میجهت گردآوری مجموعه

شود حال پیشنهاد می نمود. 2ها را بارگیریتوان آنمیخود جای داده است که به صورت رایگان 

ی ی تخصیص نویسندهگران حوزهچنین پایگاهی برای متون فارسی نیز تشکیل شود تا پژوهش

های های موردنظر خود را تشکیل داده و روشمتنی با ویژگیمتون فارسی بتوانند به راحتی مجموعه

 مختلف را بر روی آن آزمایش نمایند.

 

 های مبتنی بر اندیس:ی روشوسعهت (2

های اندیس انگرام به جای فرکانس ازکه در فصل چهارم پیشنهاد شد، در واقع  CNG-WISروش 

. حال همین ایده )یعنی شرکت دادن اندیس نمایداستفاده میی فاصله محاسبه جهتدرون پروفایل 

ای ارائه شده در فصل سوم پیاده نمود. هتوان بر روی سایر روشی فاصله( را میها در محاسبهانگرام

ها ای تغییر داد که اندیس انگرام، آن را بگونهRLPتوان با ایجاد تغییراتی در روش به عنوان مثال می

 در فاصله تأثیرگذار باشند.

 

 های پراکنده:انگرام مبتنی برهای روش یتوسعه (3

 سعه است:که در فصل چهارم پیشنهاد شد از دو جهت قابل تو VNGروش 

  استفاده نمودیم، اما « واریانس»های پراکنده از کمیت برای تعیین انگرامدر این روش

 ها به کار برد.پراکندگی انگرام میزانهای دیگری را جهت تعیین توان کمیتمی

 اده ی کسینوسی استفی میان دو پروفایل از معیار فاصلهی فاصلهدر این روش برای محاسبه

 ی فاصله به کار برد.توان معیارهای دیگری را جهت محاسبهمیکردیم، اما 

                                                 

 

1 http://www.gutenberg.org/ 
2 Download 
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 ی پارامترهای مورداستفاده در آزمایش:گسترش مجموعه (4

 استفاده شد: Lو  Nی وسیعی از پارامترهای های فصل پنجم از گسترهدر آزمایش

1 10

50 3000

N

L

 

 
 

را  Lی رسد، اما بازهچندان معقول به نظر نمی 12به مقادیر بیش از  Nی هر چند گسترش بازه

3000یهای آینده بازهشود در پژوهشتوان گسترش داد؛ به ویژه پیشنهاد میمی 5000L   نیز

 مورد آزمایش قرار گیرد.

 

 ی غیر از یک:به ازای مقادیر آستانه O-SPIآزمودن روش  (5

1thrc به ازای SPI-Oپنجم همواره از روش  های فصلدر آزمایش  هایی )یعنی انگرام استفاده شد

شود در تحقیقات آینده این . حال پیشنهاد میشدند(بود حذف می 1ها برابر که تعداد تکرار آن

 آزموده شود.نیز  thrcروش به ازای مقادیر مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
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 هاپیوست
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 :1پیوست  

 ی تخصیص نویسندهمشخصات تکمیلی حوزه

 

 دو قالب اصلی بررسی 1-1

 توان براینشده دو قالب میی واقعی متن دیدهمتن و نویسندههای موجود در مجموعهنویسندهبا توجه به 

 [:22ی تخصیص نویسنده در نظر گرفت ]مسئله

 نشده، ی واقعی متن دیدهدر این حالت مطمئن هستیم که نویسنده :1بسته-تخصیص مجموعه

 AASنشده، سیستم ای هر متن دیدهمتن است. لذا به ازهای موجود در مجموعهیکی از نویسنده

نماید. یک نمای ی واقعی اعالم میمتن به عنوان نویسندههای موجود در مجموعهیکی از نویسنده

 نمایش داده شده است. 6-1ای در شکل کلی از چنین مسئله

 

 نشده، ی واقعی متن دیدهدر این نوع، الزامی وجود ندارد که نویسنده :2باز-تخصیص مجموعه

یا  AASنشده، سیستم متن باشد. لذا به ازای هر متن دیدههای موجود در مجموعهکی از نویسندهی

نماید، و یا اعالم ی واقعی اعالم میمتن به عنوان نویسندههای موجود در مجموعهیکی از نویسنده

نشده  متن نوشتههای موجود در مجموعهکدام از نویسندهنشده توسط هیچکند که متن دیدهمی

 دهد. یک نمونه از این مسئله را نمایش می 7-1است. شکل 

ت های صورباشد. هر چند اکثر پژوهشبسته می-تر از مجموعهباز مشکل-ی مجموعهبه طور کلی حل مسئله

بسته متمرکز شده اند، اما -نامه( بر روی قالب مجموعهی تخصیص متن )از جمله این پایانگرفته در حوزه

بسته صورت گرفته و نتایج جالبی بدست آمده است. از -های زیادی بر روی قالب مجموعهشاخیرا پژوه

 [ اشاره نمود.13و  22توان به ]ها میی این پژوهشجمله

بسته تمرکز شده است، اما با توجه به -نامه بر روی قالب مجموعههمانطور که گفته شد در این پایان

دو  2-1-1باز و توجه روزافزون پژوهشگران به آن، در بخش -عههای ایجاد شده در قالب مجموپیشرفت

 نماییم.ی خاص از این قالب را مختصراً بررسی میمسئله

                                                 
1 Closed-Set Attribution 
2 Open-Set Attribution 
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 بسته-مجموعه قالب سنده،ینو صیتخص یمسئله از یکل ینما: 1-1شکل 

 

 

 باز-مجموعه قالب سنده،ینو صیتخص یمسئله از یکل ینما: 2-1شکل 

 

 ی بنیادینبررسی دو مسئله 1-2

حل آن بتوان سایر مسائل حوزه را حل نمود، ای که با دانستن راهی تخصیص نویسنده، به مسئلهدر حوزه

-تری از تخصیص مجموعهی جامعمسئلهباز -گویند. از آنجا که تخصیص مجموعهمی« ی بنیادیمسئله»
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وند. در شباز تعریف می-بسته است، مسائل بنیادین تخصیص نویسنده معموالً در حالت تخصیص مجموعه

 ها و مسائل بنیادین بهبندی قالبچنین تقسیمنماییم. هماین بخش دو مورد از این مسائل را بررسی می

 آمده است. 8-1صورت نموداری در شکل 

 

 

 نیادینی مسائل و هاقالب یبندمیتقس: 1-1شکل 

 

 تصدیق نویسنده:ی مسئلهالف( 

نشده حتماً یکی از ی واقعی متن دیدهبسته نویسنده-همانطور که گفته شد، در تخصیص مجموعه

متن بایست دو نویسنده در مجموعهحداقل میمتن است، لذا در این حالت های موجود در مجموعهنویسنده

نویسنده بدون معناست. اما در تخصیص -ی تکبسته-ی تخصیص مجموعهحضور داشته باشند و مسئله

متن فقط شامل یک نویسنده باشد. در این حالت توان حالتی را درنظر گرفت که مجموعهباز می-مجموعه

گونه بیان کرد: تعدادی متن از توان اینرت مسئله را میشود، صونامیده می« 1تصدیق نویسنده»خاص که 

ی شود، آیا این متن توسط نویسندهی مشخص در اختیار داریم. حال متن جدیدی به ما داده مییک نویسنده

نمایش داده  9-1 این مسئله در شکل AASمتن و سیستم موردنظر نوشته شده است یا خیر؟ مجموعه

 اند. شده

                                                 
1 Author Verification 
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 متنی-ی دومسئلهب( 

 متن وجود دارد. حال فرض کنیم کهی تصدیق نویسنده فقط یک نویسنده در مجموعهگفتیم که در مسئله

ست: گونه امتن وجود داشته باشد. صورت مسئله در این حالت اینفقط یک متن از این نویسنده در مجموعه

ود، آیا این متن توسط همان شی مشخص در اختیار داریم. متن جدید به ما داده مییک متن با نویسنده

خواهیم بدانیم آیا این دو نویسنده نوشته شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر: دو متن در اختیار داریم. می

نمایش داده  13-1متن و سیستم این حالت در شکل متن توسط یک نفر نوشته شده اند یا خیر؟ مجموعه

 شده اند.

اشند بباز معمولی می-ی مجموعهسختی باالتری نسبت به مسئله یی بنیادین فوق دارای درجهدو مسئله

باز دیگری را حل نمود. پوسا در پژوهش -ی مجموعهتوان هر مسئلهها میی حل آن[. اما با دانستن نحوه22]

[ بر 21و  21چنین تحقیقات ]ی بنیادین تصدیق نویسنده ارائه داده است. هم[ روشی برای حل مسئله22]

 اند.متنی متمرکز شده-ی دوهروی مسئل

 

 

 سندهینو قیتصد یمسئله یکل ینما: 1-1شکل 
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 یمتن-دو یمسئله یکل ینما: 1-1شکل 

 

 بررسی دو نوع زبان متن 1-3

پردازش متن، حال به بررسی انواع مختلف متن موجود در این حوزه ی پس از بررسی مسائل مختلف حوزه

نمایش داده شده است، یک متن بر اساس نوع زبان  11-1پردازیم. همانگونه که در شکل از دیدگاه زبان می

 شود:بندی میبر دو نوع تقسیم

 د، باشایج بشری میهای رهای نوشته شده به یکی از زبان: این متون در واقع متن1متون زبان طبیعی

 به عنوان مثال: فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، چینی و ...

 نویسیهای مختلف برنامهشده در زبان: این متون که در واقع کدهای نوشته2نویسیمتون زبان برنامه 

 شوند:بندی میباشند، به دو صورت تقسیممی

o شوند:بندی مینظیر موارد زیر تقسیمهایی نویسی: متون به دستهبر مبنای زبان برنامه 

Visual Basic .NET ،C++ ،C# ،Java ... و 

o  از نوع متون زبان  توضیحا معموالً متن نوشته شده در : از آنج1توضیحبر مبنای وجود

نویسی بسیار حائز اهمیت در متون برنامه توضیحطبیعی است، لذا وجود یا عدم وجود 

ر شده فقط بهای ارائهاست. لذا متون بر این مبنا به دو دسته تقسیم شده و برخی از روش

                                                 
1 Natural-Language Texts 
2 Programming-Language Texts 
3 Comment 
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های برنامهو  توضیحهای دارای برنامه نمایند:آمیز عمل میها موفقیتروی یکی از این دسته

 .توضیحفاقد 

های ارائه شده برای رسند و معموالً نیز روشفاوت به نظر میی فوق در ظاهر کامالً متهرچند دو حوزه

ا در برخی دهد؛ امنویسی( پاسخ میتخصیص نویسنده فقط بر روی یکی از این دو نوع زبان )طبیعی یا برنامه

ی دهد. لذا برخها، برای نوع دیگر نیز پاسخ مطلوب میهای ارائه شده برای یکی از این نوع زباناز مواقع روش

ی تخصیص نویسنده، بر روی هر دو نوع زبان قابل اجراست، اما برخی دیگر های ارائه شده در حوزهروش

 هاست.فقط مخصوص یکی از انواع زبان

ی تخصیص نویسنده از نظر جامعیت زبانی انواع مختلفی دارند. شده در حوزههای ارائهبه عبارت دیگر روش

 ا در نظر گرفت:توان موارد زیر ربه عنوان نمونه می

 ها قابل اجرا هستند. به عنوان های طبیعی، آن هم فقط یکی از آنها فقط بر روی زبانبرخی روش

 مثال: روشی مخصوص زبان انگلیسی

 های طبیعی، اما تمامی آنها قابل اجرا هستند. به عنوان مثال: روشی که ها فقط بر زبانبرخی روش

 ها قابل اجراست.ی و هم سایر زبانهم روی زبان انگلیسی، هم زبان فارس

 های طبیعی قابل اجرا هستند، بر روی تمامی ها عالوه بر آنکه بر روی تمامی زبانبرخی روش

 باشند.نویسی نیز قابل اجرا میهای برنامهزبان

 

 

 متن زبان یبندمیتقس: 6-1شکل 
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 : 2پیوست  

 یگرفته در زبان فارسصورت یهاپژوهشمرور 

 

ی تخصیص هایی که تا کنون در حوزهنامه، از میان پژوهشگرفته در این پایانهای صورتطبق بررسی

نویسنده بر روی متون فارسی صورت پذیرفته است، شش پژوهشی که در ادامه بیان شده، در دسترس 

تر نه )و به طور خاصی مبتنی بر نموها با استفاده از الگووارهباشند. الزم بذکرست که تمامی این پژوهشمی

 متکی هستند. NLPهای حاصل از ابزار تر بر ویژگیبا استفاده از مدل فضای برداری( صورت پذیرفته و بیش

 

 1331، و همکارانپژوهش اول: شاهمیری  2-1

ی فردوسی صورت گرفت. اولین پژوهش تخصیص نویسنده، توسط شاهمیری و همکاران بر روی شاهنامه

طراحی سیستمی جهت تشخیص اشعار شاهنامه از سایر اشعار ادبیات فارسی بود. [ 16هدف این پژوهش ]

 الزم بذکرست که در این تحقیق هر بیت شعر، به عنوان یک نمونه متن در نظر گرفته شده است.

  بیت از اشعاری خارج از شاهنامه 133بیت از اشعار شاهنامه و  133پایگاه داده: شامل 

 سه دسته ویژگی مورداستفاده قرار گرفته است:های مورد استفاده: ویژگی 

o ها ی مصراعها، تعداد حروف قافیهقافیه بودن مصراعهای فیزیکی: ترتیب حروف، همویژگی

 و ...

o های مفهومی: تعداد واژگان ناایرانی، تعداد واژگان ناایرانی و ...ویژگی 

o و ...های آوایی: وزن شعر، تعداد هجا، تفاضل هجای پو مصراع ویژگی 

 ویژگی برای تبدیل متن به بردار انتخاب شده است. 17در مجموع، 

 های عصبی مصنوعیبندی مورد استفاده: روش آنالیز آماری و روش شبکههای طبقهروش 

  ی عصبی حاصل شده است.درصد بوده و با استفاده از شبکه 133نتایج: بهترین نتیجه دقتی معادل 

 

 1331، همکارانو دوم: شاهمیری  پژوهش 2-2

ها افزایش یافته داده گسترش و تعداد ویژگیی تحقیق قبلی است و در آن پایگاه[، ادامه17این پژوهش ]

 اند. در ضمن یک روش جدید )درخت تصمیم( نیز آزمایش شده است.
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  بیت از اشعاری خارج از شاهنامه 133بیت از اشعار شاهنامه و  133پایگاه داده: شامل 

 شده در پژوهش قبلی را داراست، اما در این پژوهش بندی بیانورد استفاده: همان دستههای مویژگی

 ویژگی برای تبدیل متن به بردار انتخاب شده است. 61در مجموع، 

 های عصبی مصنوعیبندی مورد استفاده: روش درخت تصمیم و روش شبکههای طبقهروش 

 ی درصد بوده و با استفاده از شبکه 133عادل نتایج: در این پژوهش نیز، بهترین نتیجه دقتی م

 عصبی حاصل شده است.

 

 1331، و همکارانپژوهش سوم: شاهمیری  2-3

جای تشخیص اشعار شاهنامه از غیر شاهنامه، به تشخیص [ صورت مسئله گسترش و به18در این پژوهش ]

 ی موجود تبدیل شده است.شاعر یک بیت از میان چهار گزینه

 بیت از اشعار فردوسی، خیام، حافظ و مولوی 833ل پایگاه داده: شام 

 شده در پژوهش قبلی را داراست، اما در این پژوهش بندی بیانهای مورد استفاده: همان دستهویژگی

 ویژگی برای تبدیل متن به بردار انتخاب شده است. 68در مجموع، 

 عصبی مصنوعی هایبندی مورد استفاده: روش درخت تصمیم و روش شبکههای طبقهروش 

  ی عصبی حاصل شده درصد بوده و با استفاده از شبکه 9/91نتایج: بهترین نتیجه دقتی معادل

 است.

 

 1331، تابستان و همکارانپژوهش چهارم: فرهمندپور  2-1

[ که در دانشگاه بوعلی سینای همدان صورت پذیرفته است، برخالف سه پژوهش قبل، 19در این پژوهش ]

 ی متون نثر فارسی است نه متون نظم.نویسندههدف تشخیص 

 داده تهیه شده است:پایگاه داده: دو پایگاه 

o  دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا. به ازای هر نویسنده  23دانشگاه بوعلی سینا: شامل متونی از

 کلمه برای آزمایش 139کلمه برای آموزش،  1133کلمه،  2339

o ی فارسی زبان هم عصر. به ازای هر ت نویسندهعصر: شامل متونی از هشنویسندگان هم

 کلمه برای آزمایش 2133کلمه برای آموزش،  1333کلمه،  7713نویسنده 

 های مورد استفاده: چهار دسته ویژگی مورداستفاده قرار گرفته است:ویژگی 
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o های واژگانی: پرمایگی واژگانی، میانگین طول کلمات، میانگین طول جمالت )بر ویژگی

 یسه(حسب نو

o های نحوی: توزیع تکرار عبارات اسمی، قیدی و صفت و ...ویژگی 

o های ربطی و ...های معنایی: تعداد تکرار انواع افزودهویژگی 

o هایی خاص، همچون: فاصله، ی توزیع نویسههای وابسته به کاربرد: نحوهویژگیEnter ،Tab 

 و ...

 بردار انتخاب شده است.ویژگی برای تبدیل متن به  1133در مجموع، بیش از 

 استفاده از روش  بندی مورد استفاده: پنج روش استفاده شده است:های طبقهروشLDA ، استفاده

 kNNاستفاده از روش و  1استفاده از روش دلتا، استفاده از درخت تصمیم، ی عصبیاز شبکه

 :نتایج: بهترین نتایج بدست آمده در این پژوهش عبارتند از 

o درصد، با استفاده از روش  6/81انشگاه بوعلی: دقت داده دپایگاهLDA 

o درصد، با استفاده از روش  133عصر: دقت داده نویسندگان همپایگاهLDA 

 

 1331، زمستان و همکارانپژوهش پنجم: فرهمندپور  2-1

 ها.دادههای جدید روی همان پایگاه[ در واقع گسترش تحقیق قبلی است به ازای روش13این پژوهش ]

 داده مورد استفاده قرار گرفته اند.پایگاه داده: همان دو پایگاه 

 ها استفاده شده است.های مورد استفاده: از همان ویژگیویژگی 

 استفاده از روش  بندی مورد استفاده: چهار روش استفاده شده است:های طبقهروشkNN ، استفاده

 ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش دلتاو  kNNترکیب الگوریتم ژنتیک و روش ، از روش دلتا

 :نتایج: بهترین نتایج بدست آمده در این پژوهش عبارتند از 

o درصد، با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش  83داده دانشگاه بوعلی: دقت پایگاه
kNN 

o درصد، با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و  133عصر: دقت داده نویسندگان عمپایگاه

 kNN روش
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 1332، و همکارانپژوهش ششم: رمضانی  2-1

[ که در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته است، همانند دو پژوهش قبل، هدف تشخیص 11در این پژوهش ]

 ی مختلف استفاده شده است.هایی با تعداد نویسندهدادهی متون نثر فارسی است. اما از پایگاهنویسنده

 ی معاصر نویسنده 13و  23، 13، 1، 2ه شده است: پایگاهی شامل داده تهیپایگاه داده: پنج پایگاه

 فارسی

 های مختلفی استفاده شده است، از جمله:های مورد استفاده: ویژگیویژگی 

o های در سطح نویسه و ...ها، انگرامای: تعداد نویسههای نویسهویژگی 

o های لغوی: تعداد لغات، طول جمالت و ...ویژگی 

o اطالعات افعال، اطالعات قیدها و ... های نحوی:ویژگی 

های فوق به صورت مجزا مورد آزمایش قرار گرفته اند، تا تأثیر و در این پژوهش، چندین مجموعه از ویژگی

 میزان موفقیت هریک در تخصیص نویسنده مشخص گردد.

 استفاده از روش  بندی مورد استفاده: سه روش استفاده شده است:های طبقهروشSVM ، استفاده

 C5استفاده از روش و  kNNاز روش 

 نمایش داده  1-2داده در جدول آمده روی هر پایگاهنتایج: اطالعات مربوط به بهترین نتایج بدست

ه ای که باالترین دقت را نتیجشده است. این اطالعات شامل موارد مقابل است: باالترین دقت، ویژگی

 رین نتیجه شده است.بندی که منجر به تولید بهتداده و طبقه

 

 دادهگاهیپا کیتفک به ششم پژوهش در امدهبدست جینتا نیبهتر: 1-2جدول 

 نویسنده 11 نویسنده 21 نویسنده 11 نویسنده 1 نویسنده 2 

 درصد 61 درصد 71 درصد 83 درصد 96 درصد 133 باالترین دقت

 ویژگی
 طول 

 کلمات

فرکانس تکرار 

 هانویسه

 فرکانس تکرار 

 کلمات

فرکانس تکرار 

 هانویسه

فرکانس تکرار 

 هانویسه

 kNN C5 C5 C5 C5 بندطبقه
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 1پیوست  

 ی تخصیص نویسندههاو روش هایژگیو ییسهمقا

 

بندی ی تخصیص نویسنده را از سه دیدگاه تقسیمشده در حوزههای ارائهها و روشهای قبلی، ویژگیدر بخش

 ست(:آمده ا 1-2بندی به صورت خالصه در شکل نمودیم )این تقسیم

 های مورد استفادهاز دیدگاه ویژگی (1

 ی استخراج ویژگیاز دیدگاه نحوه (2

 ی تخصیص(متن )الگووارهی رفتار با متون مجموعهاز دیدگاه نحوه (1

ی مطالعاتی خود را از نظر این سه دیدگاه تعیین نماییم، یعنی به این سؤاالت پاسخ خواهیم حوزهحال می

 نامه:خواهیم در این پایاندهیم که می

 ها استفاده نماییم؟از کدام دسته از ویژگی (1

 ها را به صورت ایستا استخراج کنیم یا به صورت پویا؟ویژگی (2

 کدام الگوواره را در دستور کار خود قرار دهیم؟ مبتنی بر نمونه یا مبتنی بر پروفایل؟ (1

به  رسینتایج این شش بربندی به منظور پاسخ به این سؤاالت، شش بررسی متفاوت انجام داده و از جمع

 رسیم.پاسخ سؤاالت فوق می

 

 های گذشتهنامه و پژوهشبررسی اول: نیازهای پایان 3-1

 بایست به دو نکته توجه کرد:نامه، میدر تعیین روند کلی روش مورد استفاده در این پایان

روش بایست پذیرد؛ لذا مینامه بر روی متون فارسی و عربی صورت میتحقیقات این پایان (1

 باشد.« 1مستقل از زبان»نامه تا جای ممکن شده در این پایاناستفاده

ی متون زبان ی تخصیص نویسندههای گذشته در حوزهدیدیم، پژوهش 1-2همانطور که در بخش  (2

متمرکز شده اند. از طرفی ابزارهای  NLPهای حاصل از ابزارهای فارسی ، عموماً بر روی ویژگی

NLP ری های دیگنامه روی ویژگیوده و دشواری باالیی دارند. لذا اگر در این پایانوابسته به زبان ب
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متمرکز شویم، عالوه بر اجنتاب از دشواری موجود در  NLPهای حاصل از ابزارهای غیر ویژگی

 های تخصیص متن فارسی را آغاز کرده ایم.ی نوینی در پژوهشاستفاده از این ابزار، حوزه

 ی زیر را از بررسی اول استخراج نمود:توان نتیجهپس به طور خالصه می

هایی را انتخاب نماییم نامه، بهترست روشهنگام تعیین روش مورد استفاده در این پایان : 1ی نتیجه

 که:

 مستقل از زبان باشند. (1

 بنا شده باشند. NLPهای حاصل از ابزار هایی غیر از ویژگیبر مبنای ویژگی (2

 

های نحوی و ای در برابر ویژگیهای لغوی و نویسهویژگیبررسی دوم:  3-2

 معنایی

های نحوی و معنایی، عموماً مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای دیدیم که استفاده از ویژگی 2-2در بخش 

های شده در بخشهای ارائهبوده و لذا وابستگی زیادی به زبان متن دارند. از طرفی با بررسی مثال NLPخاص 

 ای:های لغوی و نویسههای مبتنی بر استفاده از ویژگیتوان دریافت که روشبه راحتی می 2-2-2و  2-2-1

ی خاص در یک متن، باشند. به عنوان مثال شمارش تعداد تکرار یک کلمهعموماً مستقل از زبان می (1

 باشد.به هیچ عنوان وابسته به زبان متن نمی

 ارند.خاصی ند NLPمعموالً نیاز به ابزار  (2

 باشند.های لغوی و معنایی میدارای پیچیدگی و دشواری به مراتب کمتری نسبت به ویژگی (1

بایست به دنبال روشی باشیم که هم مستقل نامه میدر بررسی اول بیان شد که با توجه به هدف این پایان

کدام از این دو معنایی هیچهای نحوی و خاصی نداشته باشد، اما ویژگی NLPاز زبان بوده و هم نیاز به ابزار 

ای عموماً دارای این دو خصیصه های لغوی و نویسهویژگی را ندارند. از طرفی با توجه به موارد فوق ویژگی

 گونه بیان نمود:ی بررسی دوم را اینتوان نتیجههستند. لذا در مجموع، می

ای های، نحوی و معنایی(، ویژگینویسهها )یعنی لغوی، ی اصلی ویژگیاز میان چهار دسته : 2ی نتیجه

 باشند.تر میه مناسبنامای برای تحقیقات این پایانلغوی و نویسه
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 های لغویای در برابر ویژگیهای نویسهوم: ویژگیسبررسی  3-3

را  ایهای لغوی و نویسهدر بررسی اول به این نتیجه رسیدیم که از میان چهار نوع ویژگی اصلی، ویژگی

تر ناسبنامه میک از این دو نوع ویژگی برای اهداف این پایانخواهیم بررسی کنیم که کدامم. حال میبرگزینی

 [:11گرفته در پژوهش ]های صورتباشد؟! طبق بررسیمی

 های کلمات دستوری و کلمات پرتکرار در مجموع )از نظر دقت و های لغوی، ویژگیاز میان ویژگی

 باشند.می تریهای مناسبسادگی( ویژگی

 ند.تری هستهای مناسبهای مبتنی بر انگرام در مجموع ویژگیای، ویژگیهای نویسهاز میان ویژگی 

رام های مبتنی بر انگهای کلمات دستوری، کلمات پرتکرار و ویژگیی ویژگیپس بررسی خود را بر مقایسه

ی کلمات دستوری و کلمات پرتکرار با هاتر شدن متن در ادامه از ویژگیکنیم. به منظور روانمتمرکز می

کنیم. یاد می« های دومویژگی»های مبتنی بر انگرام به عنوان و از ویژگی« های اولویژگی»عنوان 

 ی تخصیص متن نشان داده است که:های صورت گرفته در حوزهپژوهش

 مچون زبان چینی( هایی که تعریف دقیقی از کلمه ندارند )ههای اول بر روی زبانسازی روشپیاده

های دوم چنین محدودیتی ندارند، زیرا نیازی به تعریف سازی روشبا مشکل مواجه است. اما پیاده

 گردند.ها استخراج میکلمه نداشته و مستقیماً از روی نویسه

 های اول نیاز به سیستمی داریم که بتواند کلمات یک متن را از هم جدا سازی روشبرای پیاده

نی که ادبیات متن رسمی باشد، تولید چنین سیستمی بسیار آسان است و لذا به عنوان نماید. زما

ای داشته باشد، تولید آید. اما زمانی که متن ادبیات محاورههای اول به حساب نمیضعف روشنقطه

ی دوم چنین محدودیتی ندارند، زیرا هیچ های دستهچنین سیستمی پیچیده خواهد شد. اما روش

 های متن نیاز نیست.اصی برای جداسازی نویسهسیستم خ

 گیرند. این ترتیب عموماً اطالعات های اول ترتیب قرار گرفتن کلمات در متن را نادیده میروش

های شود. اما ویژگیگفته می« 1اطالعات متنی»ها مهمی را در خود دارد که اصطالحاً به آن

 بهمراه دارند.های دوم این اطالعات را نیز با خود روش

 باشند. به عنوان مثال فرض کنیم های اول میتر از روشهای دوم در برابر نویز بسیار مقاومروش

ی اشتباهاً کلمه ’simplistic‘ی یک ایراد امالیی در متن وجود داشته باشد: به جای کلمه

‘simpilstc’ متفاوت به حساب  های اول این دو کلمه دو ویژگی کامالً نوشته شده باشد. در روش
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های دوم این دو کلمه با حفظ تفاوت، تعدادی ویژگی )انگرام( مشترک نیز آیند، اما در روشمی

 کنند.تولید می

 های ها نسبت به روشهای تولید شده توسط آنهای دوم تعداد باالی ویژگیضعف اصلی روشنقطه

کلمه است، اما  1فقط دارای دو  ’The arrival of the Savior‘باشد. به عنوان مثال عبارت اول می

 نماید )به ازای هر نویسه، یک انگرام(.انگرام تولید می 21

 و در نهایت:

  ای و لغوی مختلف بر روی یک های نویسهمیالدی، با آزمایش ویژگی 2337گریو در سال

هترین سه بهای مبتنی بر انگرام در سطح نویمتن یکسان، به این نتیجه رسید که ویژگیمجموعه

 [71دهند. ]عملکرد را از خود نشان می

 صورت خالصه نمود:ی بررسی سوم را بدینتوان نتیجهبندی موارد فوق میدر نهایت با جمع

ای و از میان انواع مختلف های نویسهای، ویژگیهای لغوی و نویسهاز میان ویژگی : 1ی نتیجه

 د.باشنتر مینامه مناسبن پایاننگرام برای تحقیقات ایهای مبتنی بر اای، ویژگیهای نویسهویژگی

 

 بررسی چهارم: استخراج ایستا در برابر استخراج پویا 3-1

 ترند، حالنامه مناسبهای مبتنی بر انگرام برای تحقق اهداف این پایانپس از آنکه مشخص شد ویژگی

 !ایستا استخراج نماییم، یا به صورت پویا؟ها را به صورت بایست به این سؤال پاسخ داد که آیا این ویژگیمی

 بایست دو نکته را مورد توجه قرار دهیم:بدین منظور می

 [، هرچند در گذشته استخراج ایستا رواج بسیار زیادی در بین 28شده در ]طبق بررسی انجام

 برده است، اما جدیداًی تخصیص متن از آن بهره میگران داشته و اکثر تحقیقات حوزهپژوهش

ها نشان داده است که عموماً استخراج پویا جواب ها شده اند، زیرا بررسیاستخراج پویا جایگزین آن

 دهد. ی تخصیص نویسنده ارائه میبهتری در مسئله

  های مبتنی بر انگرام استفاده بیان شد، زمانی که از ویژگی 2-1-2از طرفی همانطور که در بخش

 گردد.یا برای حل مسئله انتخاب میشود، عموماً روش استخراج پومی

 ی بررسی چهارم پی برد:توان به نتیجهپس به راحتی می
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ها )ایستا و پویا(، استخراج پویا برای تحقیقات این ی استخراج ویژگیاز میان دو نحوه : 1ی نتیجه

 باشند.تر مینامه مناسبپایان

 

ر ی مبتنی بلگووارهی مبتنی بر نمونه در برابر ابررسی پنجم: الگوواره 3-1

 پروفایل

های مبتنی بر انگرام استفاده نموده و بایست از ویژگیهای قبلی به این نتیجه رسیدیم که میدر بررسی

ی تخصیص موجود، یکی را بایست از میان دو الگووارهها را به صورت پویا استخراج نماییم. حال میآن

مبتنی  یی مبتنی بر نمونه و الگووارهی این بخش از الگووارهامهتر شدن متن، در ادبرگزینیم. به منظور روان

 کنیم.یاد می« ی دومالگوواره»و « ی اولالگوواره»بر پروفایل به ترتیب با عناوین 

ی تخصیص نویسنده، تحقیقات خود را بر روی گران حوزهدهد که اکثر پژوهش[ نشان می11های ]بررسی

 ی دوم ضروری است:اند. اما توجه به سه نکته در مورد الگووارهکردهی اول متمرکز الگوواره

ار ی دوم را در دستور ککنند، اکثراً الگووارههای مبتنی بر انگرام استفاده میهایی که از ویژگیروش (1

بندی در تقسیم 2312ست که الیتون در سال ی دوم تا جاییدهند. غالب بودن الگووارهخود قرار می

های پروفایل»و « مدل فضای برداری»ی ها را به دو دستههای تخصیص نویسنده، آنشکلی رو

 [:11نویسد ]بندی نموده و می)در فصل سوم شرح داده خواهد شد( گروه« 1مبتنی بر انگرام محلی

های گذشته بر شوند، اما پژوهشهای تولید پروفایل، الزاماً به یک روش خاص محدود نمیهر چند روش»

 «وی استفاده از انگرام جهت تولید پروفایل متمرکز شده اند.ر

وع ی این نی استفادهشود، اما عمدههای مبتنی بر انگرام استفاده میی اول نیز از ویژگیهر چند در الگوواره

 ی دوم است.ها در الگووارهویژگی

وجود اذعان به غالب [، با 22میالدی ] 2311ی مروری خود سال پوسا و استاماتاتوس در مقاله (2

ی اول، بهتر بودن همیشگی این الگوواره را رد کرده و روشی با ها در مورد الگووارهبودن پژوهش

ی اول هایی که از الگووارهدهند که پاسخ بهتری از سایر روشی دوم ارائه میاستفاده الگوواره

 دهد.کنند، میاستفاده می

                                                 
1 Local N-gram Profiles (LNG) 
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ی تخصیص نویسنده گرفته در حوزههای صورتمی پژوهشدیدیم، تما 1-2گونه که در بخش همان (1

ی دوم با آنکه در متون التین )به خصوص اول متمرکز شده و الگوارهدر زبان فارسی بر روی الگوواره

مهری قرار گرفته است. لذا لذا جای خالی آمیزی داشته، مورد بیانگلیسی( عملکرد بسیار موفقیت

توان  شود و با تمرکز بر روی آن، میان فارسی به شدت حس میی دوم در زبتحقیقات الگوواره

 ی متون فارسی آغاز کرد.ی تخصیص نویسندهفصلی جدید را در حوزه

 کنیم:ی بررسی پنجم را بدین صورت بیان میبندی سه مورد فوق، نتیجهبا جمع

ی ی بر پروفایل(، الگووارهی تخصیص موجود )مبتنی بر نمونه و مبتناز میان دو الگوواره : 1ی نتیجه

 اشند.بتر مینامه مناسبمبتنی بر پروفایل برای تحقیقات این پایان

 

 گیری نهاییبندی نتایج و نتیجهبررسی ششم: جمع 3-1-1

 نماییم:بندی میهای اول تا پنجم را بدین صورت جمعنتایج حاصل از بررسی

نامه های زیر برای تحقیقات این پایانموجود، روشهای ها و روشاز میان تمامی ویژگی ی نهایی: نتیجه

 هایی که:باشند: روشمناسب می

 های مبتنی بر انگرام استفاده نمایند.از ویژگی (1

 ها را به صورت پویا استخراج کنند.ویژگی (2

 ی مبتنی بر پروفایل را در دستور کار خود قرار دهند.الگوواره (1

 نامیم.می NDP»1ای هروش»ها را به صورت قراردادی این روش

بندی نمود که تقسیم NDPهای ی روشتوان در دستهشده تا کنون را میهای ارائهتعداد زیادی از روش

 نماییم.ها را در فصل سوم بررسی میترین آنمهم

 

 

 

 

                                                 
1 N-gram-based, Dynamic and Profile-based (NDP) 
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 : 1پیوست  

 متداول یهااز روش انگرام یافتهتوسعه یهانسخه

 

پردازیم. اند، میارائه شده CNGکه بر مبنای روش  NDPهای در این بخش به بررسی هفت مورد از روش

 بایست چند نکته را بیان نماییم:ها میپیش از آغاز این بررسی

 یی ارائهشود: فلسفهدر این بخش نیز به منظور معرفی هر روش، سه مشخصه از آن تشریح می (1

 ی فاصلهروش، سیستم استخراج پروفایل و سیستم محاسبه

 نماییم:ر را رعایت میدر تمامی مطالب این بخش، نمادگذاری زی (2

  :یک متن دلخواهT 

 متن: ی موجود در مجموعهیک نویسندهA 

 نشده: متن دیدهU 

 متن: تعداد نویسندگان موجود در مجموعهM 

 گونه بیان نمود:ها را اینتوان هدف دو سیستم اساسی این روشپس می

  سیستم استخراج پروفایل: استخراج پروفایل ازT 

 ی میان پروفایل ی یک مقدار عددی به عنوان فاصلهصله: محاسبهی فاسیستم محاسبه

ی ی فاصله)یا به طور خالصه: محاسبه Aشده از و پروفایل استخراج Uشده از استخراج

 (Aو  Uمیان 

)طول پروفایل( از قبل  L)طول انگرام( و  Nکنیم که پارامترهای هنگام تشریح هر روش فرض می (1

 نماییم.بیان گام صفرم صرف نظر می اند و لذا ازتعیین شده

اند و خواننده به منظور آشنایی ها در این بخش به صورت مختصر شرح داده شدهتمامی روش (1

 (.2-1ی اصلی هر یک مراجعه نماید )جدول بایست به مقالهها، میتر با این روشکامل

به ابتدای نام  CNGت باشد، گاهی عبارمی CNGها، روش جا که مبنای تمامی این روشاز آن (1

در برخی مقاالت با « هادار پروفایلاشتراک وزن»شود. به عنوان مثال از روش ها افزوده میروش

شود. در این بخش هنگام نوشتن یاد می CNG-WPIو در برخی دیگر با عنوان  WPIعنوان مستقل 

عنوان کامل هر روش به  ها استفاده شده، اما در نوشتن روابط ریاضیمتن از عناوین مستقل روش

 کار رفته است.
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شوند )یعنی بر مبنای معرفی می 2-1شده در جدول ها به همان ترتیب ارائهدر این بخش روش (6

به  1-1( در بخش CNGسال ارائه(. از میان هشت روش موجود در این جدول، روش اول )روش 

وش هشتم( در این بخش معرفی مانده )از روش دوم تا رطور کامل تشریح شد. حال هفت روش باقی

 شوند.می

 

 SPIروش دوم: روش  1-1

ارائه گردید. هرچند این روش در ابتدا  [27]ی میالدی و در مقاله 2337بار در سال برای اولین SPIروش 

نویسی معرفی شد، اما بعدها در متون زبان طبیعی نیز های برنامهی کدبرای مسائل تخصیص نویسنده

قرار  NDPهای ترین روشی مهمبخش آن موجب شد تا در زمرهمورداستفاده قرار گرفته و عملکرد رضایت

 SCAPیا به طور خالصه « ی کد مبدأپروفایل نویسنده»ا عنوان گیرد. با وجود اینکه گاهی از این روش ب

 گیرد.مورداستفاده قرار می SPIنامه همواره نام شود، اما در این پایانیاد می

 

 ی روشی ارائهفلسفه 1-1-1

باشد. این روش نوع جدیدی از می CNGها بر روی روش سازیدر واقع حاصل ایجاد برخی ساده SPIروش 

چنین معیار جدیدی برای ی پروفایل کالسیک است( معرفی نموده و همشدهی سادهه نسخهپروفایل را )ک

 کند.پیشنهاد می Aو  Uی میان ی فاصلهمحاسبه

 

 سیستم استخراج پروفایل 1-1-2

( CP، نوعی خاص از پروفایل موسوم به پروفایل کالسیک )CNGبیان شد، روش  1-1همانطور که در بخش 

انگرام -Lای شامل دهد. این نوع پروفایل در واقع شامل دو مجموعه است: مجموعهمیرا مورد استفاده قرار 

 انگرام پرتکرار.-Lی هر یک از شدهای شامل فرکانس نرمالپرتکرار و مجموعه

ها، تعریف جدیدی ی فرکانستغییر کوچکی در این نوع پروفایل ایجاد نموده و با حذف مجموعه SPIروش 

به عبارت دیگر این «. انگرام پرتکرار آن-Lپروفایل یک متن عبارتست از »دهد: ارائه می از پروفایل یک متن
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معرفی  SPIگردد، لذا پروفایلی که روش ایجاد می CPها از پروفایل ی فرکانسنوع پروفایل، از حذف مجموعه

 باشد. یعنی:می CNGشده در روش ارائه Gی نماید، فقط شامل یک مجموعه است که همان مجموعهمی

(1-1)  CNG SPI CNG

T TPR G   

نامیده و « 1شدهپروفایل ساده»پروفایل کالسیک است، ی شدهی سادهاین نوع پروفایل را که در واقع نسخه

 دهیم.نمایش می SPبا نماد 

نیازی به شمارش  SPای ایجاد شده باشد که هنگام استخراج پروفایل شاید در ذهن خواننده چنین فرضیه

بایست ( میCNGباشد، زیرا در این روش نیز )همانند روش ها وجود ندارد. این فرضیه صحیح نمیانگرام

انگرام پرتکرار متن تشکیل شود. البته پس -Lی ها صورت پذیرد تا در اثر آن مجموعهفرایند شمارش انگرام

یباشد، زیرا مجموعهی اعضای آن نمیشدهی فرکانس نرمالاز تشکیل این مجموعه دیگر نیازی به محاسبه
CNG

TF .دیگر در پروفایل قرار ندارد 

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-1-3

( استفاده RDی نسبی )از معیار فاصله Aو  Uی میان ی فاصلهبرای محاسبه CNGبه یاد داریم که در روش 

باشد. پس با توجه ها میآمده است، این معیار مبتنی بر فرکانس انگرام 7-1ی طور که در رابطهشد. همانمی

( جهت RDی نسبی )توان از معیار فاصله، دیگر نمیSPیل ها در پروفای فرکانسبه حذف شدن مجموعه

به  SPIبایست روش جدید ارائه گردد. در روش ی میان دو پروفایل استفاده نمود. لذا میی فاصلهمحاسبه

 باید مراحل زیر را طی نمود: Aو  Uی میان ی فاصلهمنظور محاسبه

 را تشکیل داد: SPI(U,A)یر، مجموعهی زیبایست با استفاده از رابطهابتدا می گام اول:

(1-2) ( , ) CNG CNG

U ASPI U A G G  

CNGهایهای مشترک میان پروفایلمتشکل از انگرام SPI(U,A)یمجموعه SPI

UPR  وCNG SPI

APR  باشد.می 

)یا « 2شدههای سادهی اشتراک پروفایلفاصله»با استفاده از معیار  Aو  Uی میان سپس فاصله گام دوم:

SPIDشود( محاسبه می: 

                                                 
1 Simplified Profile (SP) 
2 Simplified Profile Intersection Distance (SPID) 
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(1-1) 
(U,A)

(U,A) ( , ) 1CNG SPI
SPI

Dist SPID U A
L

     

، عبارتSPI(U,A). با توجه به تعریفSPI(U,A)یبرابرست با تعداد اعضای مجموعه SPI(U,A)که

(U,A)SPI هایهای مشترک بین پروفایلتعداد انگرام»توان به صورت را میCNG SPI

UPR  وCNG SPI

APR  »

 تعبیر نمود.

 

 CNG-D1روش سوم: روش  1-2

معرفی شد. این روش روند جدید برای  [26]ی میالدی در مقاله 2337بار در سال این روش برای اولین

 نماید.ایجاد می Aو  Uی میان ی فاصلهی محاسبهاستخراج پروفایل ارائه نداده و فقط تغییر کوچکی در نحوه

 

 ی روشی ارائهفلسفه 1-2-1

متفاوت، نشان داده است که اگر متون موجود برای یک های متنگرفته بر روی مجموعههای صورتآزمایش

( عملکرد L)خصوصاً به ازای مقادیر بزرگ  CNGیا چند مورد از نویسندگان دارای طول کوتاهی باشند، روش 

ی تغییراتی در معیار فاصله D1دهد. به منظور رفع این محدودیت، روش چندان مناسبی از خود ارائه نمی

به  RDبه یاد داریم که معیار  1-1نماید. از بخش ( ایجاد میRD)یعنی معیار  CNGمورداستفاده در روش 

CNGیهر انگرام موجود در مجموعه CNG

U AG G G ی خاص تخصیص داده و در نهایت تمامی یک فاصله

عریف این ی تتغییری در نحوه D1طور که در ادامه خواهیم دید، روش نمود. هماناین فواصل را جمع می

 دهد.ارائه می Gی مجموعه

 

 سیستم استخراج پروفایل 1-2-2

گیرد. به عبارت دیگر را پی می CNGدقیقاً همان روند استخراج پروفایل ذکرشده برای روش  D1روش 

 توان چنین نوشت:نماید. پس میاستفاده می CPنیز از پروفایل  D1روش 

(1-1)  1 ,CNG D CNG CNG

T T TPR G F   
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 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-2-3

دهد. این ارائه می Aو  Uی میان ی فاصلهمعیار جدیدی را برای محاسبه D1طور که گفته شد روش همان

 شود، عبارتست از:نامیده می RD1معیار فاصله که اصطالحاً 

(1-1) 1( , ) 1( , ) ( )CNG D CNG

g G

Dist U A RD U A d g



   

)که در آن )CNGd g گردد قالب کلی دو طور که مالحظه میقابل محاسبه است. همان 13-1ی از رابطه

 RD1با هم تفاوت دارند. در معیار  Gی ی تعریف مجموعهباشد، اما در نحوهیکسان می RD1و  RDمعیار 

CNGیاین مجموعه به صورت اجتماع دو مجموعه

UG وCNG

AG (، در حالیکه در 8-1ی شود )رابطهتعریف می

 گردد:به صورت زیر تعریف می Gی مجموعه RD1معیار 

(1-6) CNG

UG G  

نشده تجمیع های موجود در پروفایل متن دیده، فقط فواصل متناظر با انگرامRD1به عبارت دیگر در معیار 

 شوند.در پروفایل نویسنده نادیده انگاشته میهای موجود ( انگرامRDشده و )بر خالف معیار 

  

 CNG-D2روش چهارم: روش  1-3

نیز  D2اند. روش در یک مقاله ارائه گردیده D2و  D1های آمده است، روش 2-1همانطور که در جدول 

ی فاصله را در دستور کار قرار داده، اما معیار جدیدی برای محاسبه CPهمان پروفایل  D1همانند روش 

 معروف است. RD2دهد که به معیار ارائه می

 

 ی روشی ارائهفلسفه 1-3-1

به حساب آورد. در این روش ابتدا به ازای هر  D1یافته از روش ای تکاملتوان نسخهرا در واقع می D2روش 

وجود های مهای متناظر با انگرامشود. سپس تجمیع فاصلهانگرام یک مقدار فرکانس استاندارد محاسبه می

دهی بدین صورت است: هر چه ی اصلی این وزنپذیرد. ایدهدار صورت میبه صورت وزن Gی در مجموعه

 تر باشد، وزننشده و فرکانس استاندارد آن انگرام بیشدر متن دیده اختالف میان فرکانس یک انگرام

هایی که فرکانس استفاده شود تا انگرامدهی موجب میتری به خود اختصاص خواهد داد. این نوع وزنبیش
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ی ی فاصلهتری در محاسبهها با مقدار معمول )فرکانس استاندارد( تفاوت زیادتری دارد، تأثیر بیشاز آن

دهی در ادامه شرح ی وزنی فرکانس استاندارد یک انگرام و نحوهی محاسبهداشته باشند. نحوه Aو  Uیان م

 داده خواهد شد.

 

 سیستم استخراج پروفایل 1-3-2

 گیرد. به عبارت دیگر:در دستور کار قرار می CPنیز پروفایل  D2، در روش D1همانند روش 

(1-7)  2 ,CNG D CNG CNG

T T TPR G F   

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-3-3

دهد. گام اول روندی دارای دو گام اصلی پیشنهاد می Aو  Uی میان ی فاصلهجهت محاسبه RD2معیار 

ها پذیرد. این گاممتن صورت مینشده بوده و با توجه به متون موجود در مجموعهکامالً مستقل از متن دیده

 عبارتند از:

 متنگام اول: استخراج پروفایل مجموعه

 این گام خود شامل دو مرحله است:

یا « 1متنابرمتن مجموعه»می نویسندگان را به هم متصل نموده تا های تمابایست ابرمتنابتدا می (1

 دهیم.نمایش می Cتشکیل شود. این ابرمتن را با نماد « 2ابرمتن کل»

 نماییم.، پروفایل ابرمتن کل را استخراج میCNGسپس با استفاده از روش  (2

 را در اختیار خواهیم داشت که به صورت زیر است: Cشده از در پایان این مرحله، پروفایل استخراج

(1-8)  ,CNG CNG CNG

C C CPR G F  

باشند. به های بدست آمده توسط این پروفایل میدر واقع فرکانس 1-1-1-1شده در بیانمقادیر استاندار 

 (، مقدار فرکانس استاندارد آن برابرست با:gعبارت دیگر به ازای هر انگرام دلخواه )

                                                 
1 Corpus Super-Text 
2 Total Super-Text 
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(1-9) ( ) ( )standard CNG

Cf g f g  

ی آن انگرام در شدهعبارتست از فرکانس نرمال gانگرام  1فرکانس استاندارد»توان گفت: به طور خالصه می

 «شده از ابرمتن کلپروفایل استخراج

 ی فاصلهگام دوم: محاسبه

توان آن را که می RD2گردد. معیار محاسبه می RD2با استفاده از معیار  Aو  Uی میان در این گام فاصله

 باشد:در نظر گرفت، به صورت زیر می RD1دار معیار -ی وزننسخه

(1-13) 2 2( , ) 2( , ) ( ) ( )CNG D CNG D

g G

Dist U A RD U A d g w g



    

)که در آن )CNGd g  همان عبارت موجود در معیارRD چنینشود. هممحاسبه می 13-1ی بوده و از رابطه
2 ( )Dw g  در واقع وزن متناظر با انگرامg گردد:صورت تعریف میبوده و بدین 

(1-11) 
2

2 ( ) ( )
( )

( ) ( )

CNG CNG
D U C

CNG CNG

U C

f g f g
w g

f g f g

 
  

 
  

)ی متناظر با آن )، فاصلهgتوان بدین صورت تفسیر نمود: به ازای هر انگرام مثل روابط فوق را می )CNGd g

2باشد. این وزن که با نماد( دارای یک وزن می ( )Dw g گر اختالف میان شود، در واقع بیاننمایش داده می

)نشده )در متن دیده gفرکانس  )CNG

Uf g( و مقدار استاندارد فرکانس این انگرام )( )CNG

Cf gباشد. الزم ( می

نشده دقیقاً برابر با مقدار استاندارد فرکانس این ( در متن دیدهgxبذکرست که اگر فرکانس یک انگرام )مثالً 

 Aو  Uی کل بین برابر صفر شده و لذا این انگرام تأثیری در فاصله gxنگرام انگرام باشد، وزن متناظر با ا

 نخواهد داشت.

 

 WPIروش پنجم: روش  1-1

ای ارتقاءیافته معرفی شد، در واقع نسخه [27]ی میالدی و در مقاله 2311بار در سال  که اولین WPIروش 

( استفاده نموده، اما معیار SPشده )از پروفایل ساده SPIباشد. این روش همانند روش می SPIاز روش 

                                                 
1 Standard Frequency 



116 

 

ی اشتراک فاصله»نماید. این معیار جدید را ( معرفی می11-1ی )رابطه SPIDی جدیدی به جای فاصله

 دهیم.نمایش می WPIDنامیده و با نماد « 1دار-پروفایل وزن

 

 ی روشی ارائهفلسفه 1-1-1

های مشترک بین دو پروفایل به عنوان مبنای سنجش فاصله ام، تعداد انگرSPIبه یاد داریم که در روش 

گیرد، با این تفاوت که به هر انگرام نیز همین رویه را در پیش می WPIگرفت. روش مورداستفاده قرار می

صورت قابل بیان است: انگرامی که در پروفایل دهی بدینی اصلی این وزندهد. ایدهیک وزن اختصاص می

 تری( است. به عناون مثالتری )وزن بیشاز نویسندگان قرار داشته باشد، دارای اهمیت بیشتری تعداد کم

 gyگاه انگرام نویسنده وجود داشته باشد، آن 2در پروفایل  gyنویسنده و انگرام  1در پروفایل  gxاگر انگرام 

 به خود اختصاص خواهد داد. gxتری نسبت به تر بوده و لذا وزن بیشخاص

های مشترک بین دو پروفایل محاسبه که بر مبنای تعداد انگرامبه جای آن Aو  Uی بین ایت، فاصلهدر نه

های مشترک بین دو پروفایل محاسبه های متناطر با انگرام( بر مبنای میانگین وزنSPIDگردد )معیار 

 ی فاصله در ادامه تشریح خواهد شد.دهی و محاسبهگردد. روند این وزنمی

 

 استخراج پروفایل سیستم 1-1-2

شود. لذا ( استفاده میSPشده )، از پروفایل سادهT( برای استخراج پروفایل SPIدر این روش )همانند روش 

 توان نوشت:می

(1-12)  CNG WPI SPI CNG

T T TPR PR G    

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-1-3

دهد، دارای دو گام اصلی است. ارائه می Aو  Uی میان ی فاصلهجهت محاسبه WPIDروندی که معیار 

با توجه به متون موجود نشده بوده و ، در این روند نیز گام اول کامالً مستقل از متن دیدهRD2همانند معیار 

 ها عبارتند از:پذیرد. این گاممتن صورت میدر مجموعه

                                                 
1 Weighted Profile Intersection Distance (WPID) 
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 ی وزن متناظر با هر انگرام گام اول: محاسبه

 این گام خود شامل سه مرحله است:

 نماییم.میاستخراج  CNGها را با استفاده از روش ابتدا پروفایل تک تک نویسنده (1

شده های استخراجهای موجود در تمامی پروفایلرا با اجتماع بر روی انگرام CGیسپس مجموعه (2

 دهیم. به عبارت دیگر:ی قبل تشکیل میدر مرحله

(1-11) 
1

j

M
CNG

C A

j

G G


  

 کنیم:، یک مقدار وزن محاسبه میCGیمجموعهبه ازای هر انگرام موجود در  در نهایت (1

(1-11) 

1

1

CNG
A j

g M

g G
j

w

I







  

 که در آن:

(1-11) 
1,

0,

j

CNG
A j

j

CNG

A

CNGg G

A

if g G
I

if g G

 
 



  

در پروفایل  gمعکوس تعداد نویسندگانی که انگرام »عبارتست از:  gبه عبارت دیگر وزن متناظر با انگرام 

لذا انگرامی که در پروفایل تعداد کمتری از نویسندگان وجود داشته باشد، دارای وزن « ها قرار دارد.آن

 ود.باالتری خواهد ب

، حداقل در پروفایل یکی از نویسندگان وجود دارد، لذا مقدار CGیجا که هر انگرام موجود در مجموعهاز آن

 ی زیر خواهد بود:وزن متناظر با یک انگرام همواره در بازه

(1-16) 1
1gw

M
   

 ی فاصلهگام دوم: محاسبه

 این گام شامل دو مرحله است:

 :نماییمرا محاسبه می Aو  Uی زیر شباهت میان پروفایل ابتدا با استفاده از رابطه (1
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(1-17) 
( , )

1
( , )

( , )
g

g SPI U A

WPI U A w
SPI U A 

   

)ی مجموعه , )S PI U A شده در روش ی معرفیدر واقع همان مجموعهSPI  بوده و به منظور

)چنین استفاده نمود. هم 11-1ی بایست از رابطهتشکیل آن می , )SPI U A  برابرست با تعداد

)یاعضای مجموعه , )SPI U A . 

)الزم به ذکر است که , )WPI U A های موجود های متناظر با انگرامدر واقع برابرست با میانگین وزن

)ی در مجموعه , )SPI U Aتوان گفت:. لذا می 

(1-18) 1
( , ) 1WPI U A

M
   

)برای تبدیل کمیت 29-1ی با توجه به رابطه (2 , )WPI U A  که در واقع یک معیار سنجش شباهت(

صورت نامیده و بدین WPIDاست( به یک معیار فاصله، کافیست آن را معکوس نماییم. این معیار را 

 نماییم: تعریف می

(1-19) 1
( , ) ( , )

( , )

CNG WPIDist U A WPID U A
WPI U A

    

 

 RLPروش ششم: روش  1-1

معرفی شد. این روش نوع جدیدی از پروفایل  [28]یمیالدی و در مقاله 2311بار در سال اولین RLPروش 

ند دهد. هرچها پیشنهاد میی میان این نوع پروفایلی فاصلهرا ارائه نموده و معیار جدیدی نیز برای محاسبه

یجاد نموده است. با توجه به ارائه شده است، اما تغییرات زیادی در آن ا CNGاین روش نیز بر مبنای روش 

 دانست. NDPهای ی عطفی در روشتوان نقطهرا می RLPحجم تغییرات صورت گرفته، روش 

 

 ی روشی ارائهفلسفه 1-1-1

 CNGشده در روش نوع جدیدی از فرکانس است که جایگزین فرکانس ارائه RLPمبنای اصلی روش 

محاسبه  CNGام دارد، خود با استفاده از روش ن« 1شدهکانونی-فرکانس باز»گردد. این فرکانس که می

                                                 
1 Re-centered Frequency 
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بایست سه مرحله ، میT( در متن gی این نوع از فرکانس برای یک انگرام دلخواه )شود. به منظور محاسبهمی

 را طی نمود:

نماییم:استخراج می CNG( متن را با استفاده از روش L=Infiniteابتدا پروفایل کامل )یعنی به ازای  (1
CNG

TPR 

های تمامی نویسندگان ایجاد سپس پروفایل کامل ابرمتن کل را )که از کنار هم قرار دادن ابرمتن (2

CNGکنیم:استخراج می CNGشود(، با استفاده از روش می

CPR 

 گردد:رت محاسبه میصوبدین Tدر متن  gی متناظر با انگرام شدهکانونی-در نهایت فرکانس باز (1

(1-23) ( ) ( ) ( )RLP CNG CNG

T T CL L
f g f g f g

 
   

ی یک انگرام در یک متن، در واقع حاصل تفاضل فرکانس شدهکانونی-به عبارت دیگر فرکانس باز

 .(Cو ابرمتن کل ) Tی آن انگرام در دو متن خواهد بود: متن شدهنرمال

رکانس ی فابتدا با محاسبهتوان چنین شرح داد: شده را میکانونی-مفهوم فرکانس بازبا توجه به موارد فوق، 

با چه فرکانسی  gتوان به این نکته پی برد که به طور معمول انگرام در ابرمتن کل، می gی انگرام شدهنرمال

)شود. پسدر متون ظاهر می )CNG

C L
f g


دهد. حال را نشان می gدر واقع میزان متداول استفاده از انگرام  

، Tدر متن  gکند که فرکانس استفاده از انگرام بیان می شدهکانونی-فرکانس بازمقدار عددی توان گفت می

 .باشدمتداول استفاده از این انگرام می تا چه حد مطابق میزان

شده که شده )بر خالف فرکانس نرمالکانونی-رسد که فرکانس بازدر انتها ذکر این نکته ضروری به نظر می

ی بین تواند مقادیر منفی نیز به خود بگیرد و در حالت کلی بین بازهصفر تا یک است( می یهمواره در بازه

کند. در ادامه خواهیم دید که این نوع جدید از فرکانس، مبنای استخراج پروفایل در + تغییر می1تا  -1

 خواهد بود. RLPروش 

 

 سیستم استخراج پروفایل 1-1-2

ی مجموعه»شود: پروفایل یک متن بدین صورت تعریف می CNG از مباحث قبلی به یاد داریم که در روش

L-هاآن ی تک تکشدهشده(، به همراه فرکانس نرمالترین فرکانس نرمالانگرام پرتکرار )یعنی دارای بیش .»

گیرد: شده مورد استفاده قرار میکانونی-بار بر مبنای فرکانس بازمشابه این تعریف اما این RLPدر روش 

شده، به همراه کانونی-ترین فرکانس بازانگرام دارای بیش-Lی یل یک متن عبارتست از مجموعهپروفا»
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به عبارت این نوع «. ها باشدی تک تک این انگرامشدهکانونی-ی دیگری که شامل فرکانس بازمجموعه

دهند، به صورت زیر نمایش می RLPنامیده و با نماد « 1شدهکانونی-پروفایل محلی باز»پروفایل که آن را 

 شود:تعریف می

(1-21)  ,RLP RLP RLP

T T TPR G F  

 که در آن:

 
RLP

TG ای شامل مجموعهL-ِباشد.شده میکانونی-ترین فرکانس بازدارای بیش انگرام 

 
RLP

TF ی تک تک اعضایشدهکانونی-ای شامل فرکانس بازمجموعهRLP

TG .است 

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-1-3

 بایست سه گام اساسی را طی نماییم:می Aو  Uی میان فاصله یبه منظور محاسبه RLPدر روش 

 Gی گام اول: تشکیل مجموعه

باشد، تشکیل می Aو  Uهای های موجود در پروفایلرا که در واقع حاصل اجتماع انگرام Gی ابتدا مجموعه

 دهیم:می

(1-22)  1 ',..., ,...,RLP RLP

U A k LG G G g g g   

 دهیم.نمایش می ’Lتعداد اعضای این مجموعه را با نماد 

RLPهایی بردارگام دوم: محاسبه

UP وRLP

AP 

RLPبردارهای

UP وRLP

UP بردارهایی شامل ،L’ ها متناظر با یکی از باشند که هر کدام از این المانالمان می

RLPام از بردارهای-kهای است. به عبارت دیگر المان Gی های موجود در مجموعهانگرام

UP وRLP

AP  متناظرند

 شوند:صورت محاسبه می. این بردارها بدینGی ام موجود در مجموعه-kبا انگرام 

  المانk-ام از بردارRLP

UPی انگرامشدهکانونی-، برابرست با فرکانس بازkg  در متنU. 

  المانk-ام از بردارRLP

APی انگرامشدهکانونی-، برابرست با فرکانس بازkg  در ابرمتنA. 

                                                 
1 Re-centered Local Profile (RLP) 
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 به عبارت دیگر:

(1-21) [ ] ( )RLP RLP

U U kP k f g  

(1-21) [ ] ( )RLP RLP

A A kP k f g  

 ی فاصلهم: محاسبهسوگام 

RLPی میان دو برداربرابر با فاصله Aو  Uی میان ، فاصلهRLPدر روش 

UP وRLP

UP شود. در نظر گرفته می

RLPی میان دو پروفایل )ی فاصلهی محاسبهبه عبارت دیگر مسئله

UPR وRLP

APRی ی محاسبه( به مسئله

RLPی میان دو بردار )فاصله

UP وRLP

APشده برای توان از هر کدام از معیارهای معرفیشود. لذا می( تبدیل می

دهندگان ...( استفاده نمود. ارائهو  2، منهتن1ی اقلیدسیی بین دو بردار )از جمله فاصلهی فاصلهمحاسبه

اند. طبق این معیار پیشنهاد داده« 1ی کسینوسیی فاصلهشدهی اصالحنسخه»، معیاری با نام RLPروش 

 شود: صورت محاسبه میبدین Aو  Uی میان دهیم، فاصلهنمایش می MCDکه آن را با نماد 

(1-21) 
2 2

( , ) ( , ) 1

RLP RLP

U ARLP

RLP RLP

U A

P P
Dist U A MCD U A

P P
    

 که در آن:

  منظور ازRLP RLP

U AP P در واقع همان ضرب داخلی دو بردارRLP

UP وRLP

AP باشد.می 

 
TP  و

AP بردارهایی به ترتیب نمایانگر اندازهRLP

UP وRLP

AP .هستند 

 

 RLP-IAFروش هفتم: روش  1-1

 2312بار در سال باشد، برای اولینمی RLPی روش یافتهی تکاملکه در واقع نسخه RLP-IAFروش 

دهد، بلکه فقط در معرفی شد. این روش نوع جدیدی از پروفایل را ارائه نمی [11]ی میالدی و در مقاله

 کند.ی فاصله تغییراتی ایجاد میی محاسبهنحوه

 

                                                 
1 Euclidean Distance 
2 Manhattan Distance 
3 Modifier Version of Cosine Distance (MCD) 
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 ی روشی ارائهفلسفه 1-1-1

RLP، دو بردارRLPاز مطالب گذشته به یاد داریم که در روش 

UP وRLP

UP باشند. ی فاصله میمبنای محاسبه

RLPهای بردارهایدار کردن الماندر واقع وزن IAF-RLPی اصلی روش ایده

UP وRLP

AP جا باشد. از آنمی

هی دها را وزنباشند، لذا این روش در واقع انگرامهای این دو بردار متناظر با یک انگرام میکه هر یک از المان

(، تعداد نویسندگانی است که از آن انگرام استفاده WPIدهی )مشابه با روش نماید. مبنای این وزنمی

 با هر انگرام در ادامه شرح داده خواهد شد.ی وزن متناظر ی محاسبهاند. نحوهنموده

 

 سیستم استخراج پروفایل 1-1-2

شده (، همان روند معرفیTبرای استخراج پروفایل یک متن دلخواه ) RLP-IAFهمانطور که گفته شد روش 

 دهد. به عبارت دیگر:را مورداستفاده قرار می RLPدر روش 

(1-26)  ,RLP IAF RLP RLP RLP

T T T TPR PR G F    

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-1-3

 بایست چهار گام را طی نمود:می Aو  Uی میان ی فاصلهبرای محاسبه RLP-IAFدر روش 

 Gی گام اول: تشکیل مجموعه

های موجود در دو پروفایل تشکیل با اجتماع بر روی انگرام Gی مجموعه RLPدر این گام، همانند روش 

 شود:می

(1-27)  1 ',..., ,...,RLP RLP

U A k LG G G g g g   

 Gبه ازای هر عضو  iafی گام دوم: محاسبه

« 1فرکانس معکوس نویسنده»یک مقدار به عنوان  Gی در گام دوم، به ازای هر انگرام موجود در مجموعه

 شود، به صورت زیر قابل محاسبه است:نمایش داده می iafنماییم. این نوع فرکانس که با نمادمحاسبه می

                                                 
1 Author Inverse Frequency (IAF) 
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(1-28) 

1

( ) log( )

RLP
A j

M

g G
j

M
iaf g

I







  

RLPمتن بوده و عبارتبرابر با تعداد نویسندگان موجود در مجموعه Mکه در آن 
A j

g G
I


( 26-1ی )مشابه رابطه 

 شود:بدین صورت محاسبه می

(1-29) 
1,

0,

j

RLP
A j

j

RLP

A

RLPg G

A

if g G
I

if g G

 
 



  

)به عبارت دیگر )iaf g  معکوسنسبت زیر: )به همین جهت آن را فرکانس  عکسعبارتست از لگاریتم 

 نامند(نویسنده می

 ها وجود دارد( به )تعداد کل نویسندگان(در پروفایل آن gنسبت )تعداد نویسندگانی که انگرام 

RLPگام سوم: تشکیل بردارهای IAF

UP  وRLP IAF

AP  

RLPبردارهای IAF

UP  وRLP IAF

AP   شاملL’ ها متناظر با بک انگرام از باشند که هر یک از این المانالمان می

برای  RLPچه در روش ی این دو بردار از روندی مشابه آناست. در این گام جهت محاسبه Gی مجموعه

RLPی بردارهایمحاسبه

UP وRLP

AP ین تفاوت که در این روش هر المان از شود؛ با اارائه شد، استفاده می

RLPبردارهای

UP وRLP

AP در مقدارiaf شود. به عبارت دیگر المان متناظر با آن المان ضرب میk-ام از بردار
RLP IAF

UP  که با انگرامkg شود:صورت محاسبه میمتناظر است، بدین 

(1-13) [ ] ( ) ( )RLP IAF RLP

U U k kP k f g iaf g    

RLPام از بردار-kو به طور مشابه برای المان  IAF

AP  :داریم 

(1-11) [ ] ( ) ( )RLP IAF RLP

A A k kP k f g iaf g    

 ی فاصلهگام چهارم: محاسبه

شود. تنها تفاوت آنست محاسبه می MCDبا استفاده از معیاری شبیه به  Aو  Uی میان در این گام، فاصله

RLPبار به جای بردارهایکه این

UP وRLP

AP از بردارهای ،RLP IAF

UP   وRLP IAF

AP  شود. این معیار استفاده می

 شود:شود  به صورت زیر تعریف مینمایش داده می MCD-IAFجدید که با نماد 
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(1-12) 
2 2

( , ) MCDIAF( , ) 1
RLP IAF RLP IAF

RLP IAF U A

RLP IAF RLP IAF

U A

P P
Dist U A U A

P P

 


 
  


  

 

 O-SPIروش هشتم: روش  1-7

معرفی گردید. در این روش که در واقع از  [29]ی میالدی و در مقاله 2311بار در سال اولین O-SPIروش 

، پارامتر جدید دیگری Lو  Nایجاد شده است، عالوه بر پارامترهای  SPIایجاد یک تغییر جزئی در روش 

 دهیم.نمایش می thfدر ادامه این پارامتر را با نماد«. 1ی فرکانسآستانه»شود: ارائه می

 

 ی روشی ارائهفلسفه 1-7-1

های با تعداد تکرار کم )مثالً های مختلف نشان داده است که انگراممتنبر روی مجموعه SPIاعمال روش 

گونه اطالعاتی در مورد سبک نوشتاری اند(، عالوه بر اینکه هیچبار در متن آمدههایی که فقط یکانگرام

شوند. می SPIی متن در خود ندارند، گاهی به عنوان نویز عمل کرده و موجب کاهش دقت روش نویسنده

هایی را از پروفایل متن حذف نماییم. این روش نوع جدیدی مآنست که چنین انگرا O-SPIی اصلی روش ایده

 برد.به کار می Aو  Uی میان ی فاصلهرا جهت محاسبه SPIDچنان معیار از پروفایل را ارائه داده، اما هم

 

 سیستم استخراج پروفایل 1-7-2

 باشد:تنها دارای یک مجموعه می SPشده در این روش، همانند پروفایل پروفایل ارائه

(1-11)  O SPI O SPI

T TPR G   

Oکه SPI

TG   :یمجموعه»عبارتست ازCNG

TG هایی که دارای فرکانس کوچکتر یا مساوی پس از حذف انگرام

 باید دو گام را طی نمود: T، به منظور استخراج پروفایل متن SPI-Oپس در روش «. باشندمی thfبا 

CNGهایاستخراج نموده و مجموعه CNGبایست پروفایل متن را با استفاده از روش ابتدا می (1

TG و
CNG

TF .را تشکیل داد 

                                                 
1 Frequency Threshold 
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و یا کمتر از  thfها مساوی با مقدارهایی را که فرکانس متناظر آنبایست تمامی انگرامسپس می (2

CNGیآنست، از مجموعه

TG ی حاصل همانحذف نمود. مجموعهO SPI

TG  .خواهد بود 

پروفایل »شود، اصطالحاً ( ایجاد میSPشده )ها از پروفایل سادهاین نوع پروفایل را که با حذف برخی انگرام

 دهیم. نمایش می SP-Oنامیده و با نماد « 1شدهی حذفشدهساده

نیز  thf، پارامترLو  N، عالوه بر پارامترهای SP-Oیم که در تشکیل پروفایل نمایدر انتها مجدداً تأکید می

، به عنوان کنندنماید. البته این مقدار آستانه را معموالً با استفاده از تعداد تکرار بیان مینقش مهمی ایفا می

و یا کمتر از آنست را باید حذف نمود. به  1ها هایی که تعداد تکرار آنشود که تمامی انگراممثال گفته می

شود. استفاده می« 2تعداد تکرار آستانه»، از پارامتر دیگری به نام thfعبارت دیگر در عمل به جای استفاده از

 در ارتباط است: thfشود، به صورت زیر با نمایش داده می thrcاین پارامتر که با نماد

(1-11) th
th

rc
f

Q
  

نشان  thrcگرفته بر روی مقادیر مختلفهای صورتهای متن است. پژوهشتعداد کل نویسه Qکه در آن 

4thrcداده است که معموالً به ازای   با افت شدید عملکرد روشSPI-O چنین بهترین شویم. همرو میروبه

1thrcپاسخ معموالً به ازای  [29]شود حاصل می. 

 

 ی فاصلهسیستم محاسبه 1-7-3

ی اشتراک پروفایل فاصله»معیار جدیدی با نام  Aو  Uی میان ی فاصلهدر این روش، برای محاسبه

دهیم( با نمایش می SPID-Oشود. قالب کلی این معیار )که آن را با نماد ارائه می« 1شدهی حذفشدهساده

به کار  SPهای نوع ی پروفایلبرای محاسبه SPIDباشد. به یاد داریم که معیار یکسان می SPIDمعیار 

دانست. این معیار  O-SPبرای پروفایل  SPIDی معیار یافتهتوان تعمیمرا می O-SPIDرود. حال معیار می

 شود:به صورت زیر تعریف می

(1-11) 
(U,A)

( , ) 1O SPI
OSPI

Dist U A
L

    

                                                 
1 Omitted Simplified Profile (O-SP) 
2 Threshold Repetition Count 
3 Omitted Simplified Profile Distance (OSPID) 



116 

 

 که در آن:

(1-16) ( , ) O SPI O SPI

U AOSPI U A G G   

های مشترک ، در واقع تعداد انگرامOSPIDدر معیار  Aو  Uی میان ی فاصلهیعنی مبنای اصلی محاسبه

 باشد.می Aو  Uشده از استخراج O-SPهای میان پروفایل

 

 شدهبندی هشت روش معرفیمقایسه و دسته 1-3

ی خواهیم با ارائهآشنا شدیم. در انتهای فصل می NDPهای ترین روشدر این فصل با هشت مورد از مهم

که بتوانیم ها را برای خواننده فراهم آوریم. برای آنها، امکان درک بهتر آنبندی از این روشیک دسته

کنیم: ها را مرور میبندی مناسبی از این هشت روش داشته باشیم، ابتدا دو سیستم اساسی این روشدسته

 آمده است. 1-1ین مرور به طور خالصه در جدول ی فاصله. اسیستم استخراج پروفایل و سیستم محاسبه

 

 فصل نیا در شدهیمعرف روش هشت بر یمرور: 1-1جدول 

 معیار فاصله نوع پروفایل نام روش ردیف

1 CNG 
 پروفایل کالسیک

CP 
 ی نسبیفاصله

RD 

2 CNG-SPI شدهپروفایل ساده 
SP 

 شدهاشتراک پروفایل سادهی فاصله
SPID 

3 CNG-D1 پروفایل کالسیک 
CP 

 D1ی نسبی معیار فاصله
RD1 

1 CNG-D2 پروفایل کالسیک 
CP 

 D2ی نسبی معیار فاصله
RD2 

1 CNG-WPI شدهپروفایل ساده 
SP 

 دار پروفایلی اشتراک وزنفاصله
WPID 

1 RLP دهشکانونی-پروفایل محلی باز 
RLP 

 شدهکسینوسی اصالحی فاصله
MCD 
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7 RLP-IAF دهشکانونی-پروفایل محلی باز 
RLP 

 فرکانس معکوس نویسنده -شده ی کسینوسی اصالحفاصله
MCD-IAF 

3 O-SPI 
 شدهی حذفشدهپروفایل ساده

O-SP 
 شدهی حذفشدهی اشتراک پروفایل سادهفاصله

O-SPID 

 نماییم:میدر ادامه جدول فوق را در دو سطح تحلیل 

 :معیار فاصله

لذا اگر بخواهیم  باشند.ی نمیی یکسانهیچ دو روشی دارای معیار فاصلهشود، طور که مالحظه میهمان

ود. واضح شی مختلف ایجاد میبندی نماییم، هشت دستهدسته ی فاصلهسیستم محاسبهها را بر مبنای روش

 ها نخواهد کرد.بندی هیچ کمکی به درک بهتر روشاست که این نوع دسته

 :نوع پروفایل

-Oو  CP ،SP ،RLPدهند: شده در مجموع چهار نوع پروفایل را مورداستفاده قرار میهشت روش معرفی

SPبایست به نکات زیر توجه نمود:ی. در مورد این چهار نوع پروفایل م 

  پروفایلSP ها از پروفایل ی فرکانسبا حذف مجموعهCP شود، لذا ایجاد میSP  در واقع

 باشد.می CPای از زیرمجموعه

  پروفایلO-SP ها از پروفایل با حذف برخی انگرامSP گردد، لذا ایجاد میO-SP توان را می

 در نظر گرفت. SPای از زیرمجموعه

  پروفایلRLP  روند کامالً متفاوتی را نسبت به پروفایلCP دهد، زیرا این پروفایل )بر خالف ارائه می

CP س باشد. پشده میکانونی-شده است(، مبتنی بر فرکانس بازکه مبتنی بر فرکانس نرمال

ی دیگری عهها را زیرمجموتوان یکی از آندو نوع کامالً متفاوت بوده و نمی CPو  RLPهای پروفایل

 در نظر گرفت.

 11-1اند را به صورت شکل هایی که تا کنون معرفی شدهتوان تمامی پروفایلبا توجه به مطالب فوق، می

 بندی نمود. تقسیم

ها در واقع همانطور که در این شکل آمده است، در کل دو نوع پروفایل اصلی داریم و سایر پروفایل

 باشند:فایل میای از این دو نوع پروزیرمجموعه

  پروفایلCPشود.شده تشکیل می: که بر مبنای فرکانس نرمال 
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  پروفایلRLPگردد.شده تشکیل میکانونی-: که بر مبنای فرکانس باز 

ها در دو دسته جای شده قرار دهیم، روشهای معرفیبندی روشاگر این دو نوع پروفایل را مبنای تقسیم

 (. 11-1گیرند )شکل می

 

 (یاصل یدسته دو به) شدهیمعرف یهاروش در لیپروفا انواع یبندمیتقس: 1-1شکل 

 

 

 لیپروفا یاصل نوع دو یمبنا بر فصل نیا در شدهیمعرف روش هشت یبندمیتقس: 2-1شکل 
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دهد، اما به منظور شده در اختیار ما قرار میهای معرفیبندی دید خوبی از روشبا وجود اینکه این تقسیم

( را به عنوان یک نوع جداگانه O-SP)به همراه پروفایل  SPکاراتر شدن این تقسیم بندی بهترست پروفایل 

. الزم بذکرست در RLPو  CP ،SPت: ها در نظر بگیریم. در نتیجه سه نوع پروفایل خواهیم داشاز پروفایل

ی انواع اصلی در نظر گرفته شده و در زمره SPای از پروفایل به عنوان زیرمجموعه O-SPاین حالت پروفایل 

شده ها، هشت روش معرفیبندی پروفایل(. بر مبنای این تقسیم11-1آید )شکل ها به حساب نمیپروفایل

 دسته جای داد.در سه  16-1توان همانند شکل را می

 

 (دسته سه به) شدهیمعرف یهاروش در لیپروفا انواع یبندمیتقس: 1-1شکل 

 

 لیپروفا دسته سه یمبنا بر فصل نیا در شدهیمعرف روش هشت یبندمیتقس: 1-1شکل 
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 : 1پیوست  

 شدههای استفادهمتنی مجموعهمقایسه

 

ی مختصری از خواهیم مقایسهنامه، حال میمتن مورد استفاده در این پایانچهار مجموعهپس از معرفی 

ها ارائه دهیم. این مقایسه بر مبنای چند ویژگی متفاوت صورت پذیرفته و ابتدا به صورت جداگانه بیان آن

 گردند.ندی میبجا جمعه صورت یکها ب( تمامی این مقایسه7-1-1شود. اما در انتهای بخش )قسمت می

 

 آلمتن ایدههای مجموعهبر مبنای رعایت ویژگی 1-1

ی تخصیص نویسنده ذکر شد. این سه آل در حوزهمتن ایدهسه ویژگی برای یک مجموعه 1-1-1در بخش 

 نماییم:ویژگی را به طور خالصه یادآوری می

 دوره بودن نویسندگان موجود در مجموعهویژگی اول: هم 

 ژانر بودن متون انتخابی-ع و همموضو-ویژگی دوم: هم 

 هایی نظیر سن، تحصیالت و ...ویژگی سوم: مشابه بودن نویسندگان از نظر ویژگی 

ها رعایت شده شده، کدام ویژگیی معرفیخواهیم بررسی کنیم که در هر کدام از چهار مجموعهحال می

 آمده است: 17-1گونه که در جدول است. همان

 های مجموعهCPPT  وRSK-40 اند.ها صرف نظر کردهویژگی اول را رعایت نموده و از سایر ویژگی 

 ی مجموعهBASU-2 های دوم و سوم را نیز در عالوه بر رعایت ویژگی اول، تالش نموده تا ویژگی

 نظر بگیرد.

o اند، این مجموعه دارای موضوع جا که تمامی متون درباره با یک موضوع نوشته شدهاز آن

اما از نظر ژانر نیاز به بررسی متخصصین ادبیات دارد تا معلوم گردد آیا ژانر  واحدی است؛

متن یکسان است یا خیر. گردآورندگان مجموعه، صحبتی از ژانر متون به میان  23تمامی 

 اند.نیاورده

o  با توجه به اینکه تمامی نویسندگان، دانشجویان ترم اول مهندسی بوده اند، لذا این مجموعه

 ی در رعایت ویژگی سوم نیز موفق بوده است.تا حدود
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 ی مجموعهAAAT های اول و دوم )تا حدودی( را رعایت نموده و از ویژگی سوم صرف نظر ویژگی

 نموده است.

شده بر مبنای نزدیک های معرفیبندی نموده و مجموعهشده در این قسمت را جمعدر انتها مطالب ارائه

 کنیم:رتب میآل ممتن ایدهبودن به مجموعه

 ی اول: رتبهBASU-2 

 ی دوم: رتبهAAAT 

 ی سوم: رتبهCPPT  وRSK-40 

 

 آلدهیا یمجموعه یهایژگیو کردن تیرعا یمبنا بر هامتنمجموعه یسهیمقا: 1-1جدول 

نام 

 متنمجموعه

 ویژگی اول

 دوره بودن نویسندگانهم

 دوم ویژگی

 موضوع و ژانر مشابه

 ویژگی سوم

 های مشابه نویسندگانویژگی

CPPT رعایت نشده رعایت نشده رعایت شده 

RSK-40 رعایت نشده رعایت نشده رعایت شده 

BASU-2 تا حدودی رعایت شده تا حدودی رعایت شده رعایت شده 

AAAT رعایت نشده تا حدودی رعایت شده رعایت شده 

 

 ادبیات و دوره بر مبنای زبان، 1-2

ای( شده از نظر زبان )فارسی یا عربی(، ادبیات )کتابی یا محاورهمتن معرفیچهار مجموعه 18-1در جدول 

 توان نکات زیر را استخراج نمود:اند. از این جدول میی نگارش )معاصر یا کهن( مقایسه شدهو دوره

 ی شده، فقط مجموعههای معرفیاز میان مجموعهAAAT ها زبان عربی بوده و سایر مجموعه دارای

 باشند.به زبان فارسی می

 ی دو مجموعهCPPT  وRSK-40 ی معاصر نوشته دارای متونی با ادبیات کتابی بوده و در دوره

ی معاصر نگاشته شده، اما بر هرچند همانند دو مورد قبلی در دوره BASUی اند، اما مجموعهشده

 ای است. رهها دارای ادبیات محاوخالف آن

 ی مجموعهAAAT باشد.ی کهن میها مربوط به دورهبر خالف سایر مجموعه 
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 دوره و اتیادب زبان، یمبنا بر شدهیمعرف یهامتنمجموعه یسهیمقا: 2-1جدول 

 دوره ادبیات زبان نام مجموعه

CPPT معاصر کتابی فارسی 

RSK-40 معاصر کتابی فارسی 

BASU-2 معاصر ایمحاوره فارسی 

AAAT کهن کتابی عربی 

 

ی ی تخصیص نویسندهگرفته در حوزههای صورتشود که بدانیم پژوهشاهمیت این مقایسه زمانی آشکار می

 ترای عموماً مشکلهای محاورهای، نشان داده است که تخصیص نویسنده در مجموعهمتون کتابی و محاوره

های کتابی است. لذا مجموعهها، کمتر از آمده در این مجموعهبوده و تقریباً در اکثر موارد دقت بدست

 [19]داشت. فرهمندپور و همکاران  BASU-2متن بایست انتظار رسیدن به دقت باال بر روی مجموعهنمی

 اند.درصد را گزارش نموده 6/81در بهترین حالت دقتی معادل 

 

 بر مبنای تعداد نویسنده  1-3

ها مقایسه شده را بر مبنای تعداد نویسندگان موجود در آنی معرفیخواهیم چهار مجموعهدر این بخش می

 6-1شده برای هر مجموعه استفاده شده و نتایج حاصل در شکل ارائه Dنماییم. بدین منظور از جداول 

 نمایش داده شده است. 

تر است. تخصیص تر باشد، آن مسئله سختها بیشطبقه، معموالً هر چه تعداد 1بنددر طراحی یک طبقه

در نظر گرفته و هر نویسنده را معادل یک طبقه  2بندیی طبقهتوان به صورت یک مسئلهنویسنده را نیز می

ی تخصیص ها در یک مسئلهتوان نتیجه گرفت که هر چه تعداد نویسندهفرض نمود. در این صورت می

 ت.های باال در آن کمتر استر بوده و امید به دست یافتن به دقتسئله مشکلتر باشد، آن منویسنده بیش

 

                                                 
1 Classifier 
2 Classification 
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 مجموعه در موجود سندگانینو تعداد یمبنا بر شدهیمعرف یهامتنمجموعه یسهیمقا: 1-1شکل 

 

 توان موارد زیر را نتیجه گرفت:می 6-1از شکل 

 متن مجموعهRSK-40 ی مشکلی به شمار با توجه به تعداد باالی نویسندگان موجود در آن، مسئله

 [11]شده توسط رمضانی و همکاران رود. باالترین دقت گزارشرفته و انتظار دقت باال در آن نمی

 باشد.درصد می 61بر روی این مجموعه، دقتی معادل 

 ی مجموعهBASU-2 ان تقریباً زیادی است و این امر موجب افزایش پیچیدگی دارای تعداد نویسندگ

 شود.آن می

 های مجموعهCPPT  وAAAT ها را از این توان آندارای تعداد نویسندگان متوسطی بوده و می

 نظر مسائل نسبتاً آسانی در نظر گرفت.

 

 بر مبنای طول متون  1-1

پردازیم. سؤالی که ممکن است در می شدهی معرفیدر این بخش به بررسی طول متون در چهار مجموعه

متن چقدر است؟ به منظور پاسخ ذهن ایجاد شود آن است که مقدار مناسب برای طول متون یک مجموعه

 گیریم:به این سؤال موارد زیر را در نظر می
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  ی سرانگشتی برای سنجش مناسب بودن طول متون ( یک قاعده[92و  91]در برخی مقاالت )مثل

ی طول مورد نیاز برای تخصیص نویسنده با دقت باال، کمینه»تن ارائه شده است: میک مجموعه

 «.کلمه در هر متن 2133عبارتست از: حداقل 

 کلمه( ارائه  1333تر از ای از کار بر روی متون کوتاه )حتی کوتاهالبته تا کنون نتایج امیدوارکننده

 .[11]شده است 

 73نویسه و کمتر، به دقتی باالتر از  113روی متونی با طول که الیتون و همکاران بر تر آنجالب 

 ![91]درصد رسیده اند 

کلمه در هر متن برای رسیدن به  2133توان چنین گفت که هرچند طول حداقل پس در مجموع می

رسد، اما این بدان معنا نیست که برای متونی با طول کمتر از آن، دسترسی های باال مناسب به نظر میدقت

توان این گزاره را صحیح دانست: هر چه طول متون به دقت مناسب غیر ممکن است. ولی در هر صورت می

 تر باشند، دقت باالتری مورد انتظار است.متن بیشیک مجموعه

شوند، مبتنی بر نویسه هستند، اما )همانطور که در نامه بررسی میکه در این پایان NDPهای هرچند روش

 تر از تعدادجا که در بررسی طول متون استفاده از معیار تعداد کلمات متداولبیان شد( از آن 2-1-1بخش 

ط طول متون دهیم. اگر متوسها را بر مبنای تعداد کلمات انجام میهاست، در این قسمت مقایسهنویسه

 Cشده، با استفاده از جداول ی معرفیگاه چهار مجموعه)تعداد کلمات( را مبنای مقایسه قرار دهیم، آن

 شوند.مقایسه می 7-1شده برای هر یک، به صورت شکل ارائه

 

 مجموعه در موجود متون طول متوسط یمبنا بر شدهیمعرف یهامتنمجموعه یسهیمقا: 2-1شکل 
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 توان چنین نتایجی را استنباط نمود:از نمودار فوق می

 ی مجموعهCPPT  باشد و لذا انتظار کلمه نیز، دارای طول مناسبی می 2133حتی با پذیرفتن معیار

 رود.دقت باال در آن می

 ی مجموعهRSK-40  باشد که چندان باال نبوده و کلمه می 1333دارای طول متوسطی در حدود

 شود.موجب افزایش پیچیدگی این مجموعه می

 های مجموعهBASU-2  وAAAT  باشند که کلمه می 111و  133به ترتیب دارای طول متوسط

ت انتظار بایساین مقدار برای رسیدن به دقت مناسب در تخصیص نویسنده، بسیار کم است. لذا نمی

 ها را داشت.دقت باال در این مجموعه

 

 بر مبنای تعداد متون به ازای هر نویسنده 1-1

توان بر مبنای دیگری نیز مقایسه نمود: تعداد متون به ی تخصیص نویسنده را میهای حوزهمتنمجموعه

د کل متون تقسیم بر تعدا»دهیم به صورت نشان می TCPA. این کمیت که آن را با نماد 1ازای هر نویسنده

های مبتنی بر نمونه حائز شود. هر چند این معیار معموالً در الگووارهتعریف می« تعداد کل نویسندگان

ده شهای معرفیمتنهای صورت گرفته در این فصل، مجموعهتر مقایسهاهمیت است، اما برای جامعیت بیش

 نماییم.را بر این مبنا نیز مقایسه می

را ترسیم نمود. هرچند تا کنون معیار  8-1توان نمودار شکل ها، میمجموعه Dاز اطالعات جداول با استفاده 

در یک مجموعه ارائه نشده است، اما آنچه مسلم است  TCPAخاصی برای تشخیص مناسب بودن یا نبودن 

 ر برای در مجموعههای باالتمتن باالتر باشد، امید رسیدن به دقتهر چه مقدار این کمیت برای یک مجموعه

 یابد.افزایش می

 توان چنین نتیجه گرفت:از نمودار فوق می

 ی مجموعهCPPT ها در وضعیت بسیار بهتری قرار داشته و انتظار دقت باال نسبت به سایر مجموعه

 رود.از آن می

 های مجموعهRSK-40 ،BASU-2  وAAAT  تعداد متن کمتری نسبت بهCPPT  در خود دارند و

 رسند.تری به نظر میهای پیچیدهاین منظر مجموعه لذا از

                                                 
1 Text Count Per Author (TCPA) 
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 سندهینو هر یازا به متن تعداد یمبنا بر شدهیمعرف یهامتنمجموعه یسهیمقا: 1-1شکل 

 

 بر مبنای تعداد کلمات به ازای هر نویسنده 1-1

های مبتنی تر زمانی دارای اهمیت است که بخواهیم از الگووارهبیش TCPAطور که بیان شد کمیت همان

رسد: های مبتنی بر پروفایل، کمیت دیگری مناسب به نظر میبر نمونه استفاده نماییم. اما برای الگوواره

نمایش داده شده و به صورت  WCPAاین کمیت اختصاراً با نماد «. 1تعداد کلمات به ازای هر نویسنده»

از  شود. با استفادهتعریف می« متن تقسیم بر تعداد کل نویسندگاند کل کلمات موجود در مجموعهتعدا»

را برای چهار  WCPAتوان نمودار مقادیر شده، میهای معرفیمتنشده برای مجموعهارائه Dو  Cجداول 

 رسم نمود. 9-1مجموعه به صورت شکل 

ستخراج پروفایلی از یک نویسنده هستیم که به بهترین شکل ی مبتنی بر پروفایل، به دنبال ادر الگوواره

متن باالتر برای یک مجموعه WCPAممکن سبک نوشتاری وی را نمایش دهد. به طور کلی هر چه مقدار 

ایش های باالتر افزیابی به دقتهایی باالتر رفته و لذا انتظار دستباشد، احتمال استخراج چنین پروفایل

 توان نتیجه گرفت که:می 9-1جهت با استفاده از شکل یابد. به همین می

 ی مجموعهCPPT  دارای کمیتWCPA رود.باشد و لذا انتظار دقت باال از آن میبسیار باالیی می 

                                                 
1 Word Count Per Author (WCPA) 
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 های مجموعهBASU-2  وAAAT  از نظر کمیتWCPA  در وضعیت بسیار پایینی قرار داشته و

 شیم.ها داشته بابایست انتظار دقت باال از آننمی

 ی مجموعهRSK-40  در وضعیتی بین دو حالت فوق قرار داشته و لذا از این منظر، دقتی متوسط از

 رود.آن انتظار می

 

 

 سندهینو هر یازا به کلمات تعداد یمبنا بر شدهیمعرف یهامتنمجموعه یسهیمقا: 1-1شکل 

 

 هامقایسهبندی جمع 1-7

شده را از یک منظر خاص مورد بررسی و های ارائهمتنهر بار مجموعه 6-1-1تا  1-1-1های در قسمت

 هایبایست مقایسهها، میمقایسه قرار دادیم. به منظور رسیدن به یک دید جامع نسبت به این مجموعه

بندی تعیین سطح دشواری جمعبندی نماییم. هدف ما از این های قبلی را جمعپذیرفته در قسمتصورت

ر شود که دهایی استفاده میبندی فقط نتایج حاصل از مقایسههاست، لذا در این جمعمتننسبی مجموعه

آل متن ایدههای مجموعهی رعایت ویژگیتعیین سطح دشواری مؤثر باشند. به همین جهت نتایج مقایسه

ی تعداد متن موجود به ازای هر دشواری( و مقایسه )به دلیل عدم در بر داشتن اطالعاتی در مورد سطح

بندی معدر این ج ی مبتنی بر پروفایل(کننده از الگووارههای استفادهنویسنده )به دلیل عدم تناسب با روش

با توجه به شکل  نمایش داده شده است. 13-1بندی به صورت کِیفی در شکل این جمع شوند.لحاظ نمی

 توان به صورت تقریبی بر اساس دشواری مرتب نمود:شده را میمتن ارائهمجموعه، چهار 1-13
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 ی مجموعهBASU-2 ی دو ها در زمرهی موجود است، زیرا در تمامی مقایسهدشوارترین مجموعه

 تر قرار دارد.ی سختمجموعه

 های مجموعهRSK-40  وAAAT ر چند گیرند. هی دوم این مقایسه قرار میمشترکاً در رده

 رسد.کمی دشوارتر به نظر می AAATی مجموعه

 ی مجموعهCPPT ترین ها عنوان سادهباشد، زیرا در تمامی مقایسهی موجود میترین مجموعهآسان

 مجموعه را داراست.

 نمایش داده شده است. 11-1در شکل بندی به صورت کِیفی این رتبه

 

 

 مختلف یمبنا چهار بر شدهیمعرف یهامتنمجموعه یدشوار سطح یفیکِ یسهیمقا: 1-1شکل 

 

 

 یفیکِ صورت به شدهیمعرف یهامتنمجموعه یدشوار سطح یینها یسهیمقا: 6-1شکل 
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 : 6پیوست  

 هانامه و پاسخ به آنهای بنیادین پایانپرسش

 

 های بنیادینپرسش 1-1

بان ی زی تخصیص نویسندهگرفته در حوزههای صورتاز فصل دوم به یاد داریم که تا کنون تمامی پژوهش

های طبیعی( بوده است. اما در این )پردازش زبان NLPهای های مبتنی بر سیستمفارسی منحصر به روش

های  مستقل از سیستمهایی کامالًدر دستور کار قرار گرفتند که در واقع روش NDPهای نامه روشپایان

NLP های نامه استفاده از روشباشند. لذا نوآوری اصلی این پایانمیNDP  در حل مسائل تخصیص

در زبان فارسی  NDPهای ای در استفاده از روشجا که هیچ پیشینهباشد. از آنی زبان فارسی مینویسنده

گرفته به نوعی باشند که بتوان با استفاده از ورتهای صنامه سعی شد پژوهشوجود ندارد، لذا در این پایان

در زبان فارسی ارائه داد. بدین منظور دو مورد اساسی  NDPهای ها، یک دید کلی از عملکرد روشنتایج آن

 در دستور کار قرار گرفت:

ی فقط یک روش خاص و تالش برای ارتقای عملکرد آن، سعی نامه به جای مطالعهدر این پایان (1

مطالعه گردیده و شده در فصل سوم( )هشت روش بیان NDPهای ی وسیعی از روشترهگسشد 

آمده، یک دید کلی در مورد عملکرد این مورد آزمایش قرار گیرند تا بتوان با استفاده از نتایج بدست

 ها در زبان فارسی ارائه داد.نوع روش

های مورد آزمایش متند مجموعه، تالش شNDPهای ی وسیعی از روشی گسترهعالوه بر مطالعه (2

ند. تری باشآمده دارای جامعیت بیشی تقریباً وسیعی باشند تا نتایج بدستنیز دارای گستره

. این BASU-2و  CPPT ،RSK-40متن دارای زبان فارسی استفاده شد: منظور از سه مجموعهبدین

 ا:شوند؛ زیری وسیعی از متون فارسی را شامل میها گسترهمجموعه

 در آن( ها هم متون کتابی وجود داردCPPT  وRSK-40و هم متون محاوره )( ایBASU-

2.) 

 ( عالوه بر متون بلندCPPTشامل متون کوتاه نیز می ،)( باشندRSK-40  وBASU-2.) 
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 نویسنده در  6ی وسیعی است: ها نیز دارای گسترهتعداد نویسندگان مجموعهCPPT ،23 

 .RSK-40نویسنده در  13و  BASU-2نویسنده در 

ی تخصیص های آینده در حوزهتواند مبنای کار پژوهشهای این فصل میدید کلی حاصل از آزمایش

 گران این حوزه ارائه دهد.ی زبان فارسی قرار گرفته و اطالعات مفیدی را به پژوهشنویسنده

در حل مسائل تخصیص نویسنده(،  NDPهای نامه، عالوه بر نوآوری اصلی )استفاده از روشدر این پایان

نوآوری دیگری نیز صورت پذیرفته و دو روش جدید برای حل مسائل تخصیص نویسنده پیشنهاد شده است. 

ی باشد، بررسی عملکرد دو روش پیشنهادی و مقایسهلذا موضوع دیگری که بیان آن در این فصل ضروری می

 باشد.ها با هشت روش مطالعه شده میآن

 نامه یکهای فارسی و عربی، در این پایانین با توجه به اشتراک زیاد و شباهت باالی الفبای زبانچنهم

را در  NDPهای متن دارای زبان عربی نیز مورد آزمایش قرار گرفته است تا بتوان عملکرد روشمجموعه

ی وان آن را به کل متون زبان عربتزبان عربی نیز ارزیابی نمود. البته این ارزیابی دارای جامعیت نبوده و نمی

 متن حاصل شده است.تعمیم داد، زیرا فقط از بررسی یک مجموعه

 بایست در این فصل پاسخ دادهنماییم که میهای بنیادینی را ارائه میبا توجه به موارد فوق، اکنون پرسش

 شوند:

 های فارسی و عربیدر زبان NDPهای الف( عملکرد روش

 باشند؟ی زبان فارسی میقادر به حل مسائل تخصیص نویسنده NDPهای آیا روش :1پرسش 

 باشند؟ی زبان عربی میقادر به حل مسائل تخصیص نویسنده NDPهای آیا روش :2پرسش 

 های پیشنهادیروش ( عملکردب

تواند در حل مسائل تخصیص ها( میها )به جای فرکانس انگرامآیا استفاده از اندیس انگرام :3پرسش 

قادر است مسائل تخصیص نویسنده را با دقت  CNG-WISنویسنده مفید باشد؟ به عبارت دیگر آیا روش 

انه بایست دقت این روش را به صورت جداگمعقولی حل نماید؟ به منظور پاسخ دادن به این سؤال می

 موردبررسی قرار دهیم.ها( )مستقل از دقت سایر روش

ی پاسخ این سؤال ها چگونه است؟ ارائهنسبت به سایر روش CNG-WISعملکرد نسبی روش  :1پرسش 

 هاست.ی دقت این روش با سایر روشمستلزم مقایسه

تواند در حل مسائل تخصیص های متداول( میهای پراکنده )به جای انگرامآیا استفاده از انگرام :1پرسش 

قادر است مسائل تخصیص نویسنده را با دقت معقولی  VNGنویسنده مفید باشد؟ به عبارت دیگر آیا روش 
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انه موردبررسی بایست دقت این روش را به صورت جداگحل نماید؟ به منظور پاسخ دادن به این سؤال می

 قرار دهیم.

ی پاسخ این سؤال مستلزم ها چگونه است؟ ارائهنسبت به سایر روش VNGعملکرد نسبی روش  :1پرسش 

 هاست.ی دقت این روش با سایر روشمقایسه

 

 های بنیادینپاسخ به پرسش 1-2

 دهیم:های بنیادینی که در ابتدای فصل مطرح شد، پاسخ میدر این بخش، به پرسش

 های فارسی و عربیدر زبان NDPهای الف( عملکرد روش

 باشند؟ی زبان فارسی میقادر به حل مسائل تخصیص نویسنده NDPهای آیا روش :1پرسش 

باشد. در حل چنین مسائلی می NDPهای آمده در این فصل حاکی از قدرت باالی روشبلی، نتایج بدست

چنین در آزمایش درصد حاصل شده است. هم 133معادل  ی جالب آنکه در دو آزمایش اول، دقتینکته

وجود داشت(، دیدیم  NLPهای های مبتنی بر سیستمو روش NDPهای ی روشسوم )که امکان مقایسه

 دهند.از خود ارائه می NLPهای های مبتنی بر سیستمعملکرد بهتری نسبت به روش NDPهای که روش

 باشند؟ی زبان عربی میل مسائل تخصیص نویسندهقادر به ح NDPهای آیا روش :2پرسش 

کم توان یک حمتن عربی مورد آزمایش قرار گرفت، لذا نمییک مجموعه با توجه به اینکه در این فصل فقط

شده توسط گردآورندگان های ارائهآمده در آزمایش چهارم با دقتهای بدستی دقتکلی ارائه داد؛ اما مقایسه

 های مبتنیبر روی زبان عربی نیز عملکرد بهتری نسبت به روش NDPهای د که روشدهمجموعه، نشان می

 دارند. NLPهای بر سیستم

 

 های پیشنهادیروش ( عملکردب

تواند در حل مسائل تخصیص ها( میها )به جای فرکانس انگرامآیا استفاده از اندیس انگرام :3پرسش 

ا با دقت قادر است مسائل تخصیص نویسنده ر CNG-WISنویسنده مفید باشد؟ به عبارت دیگر آیا روش 

 معقولی حل نماید؟

باالیی را از خود ارائه داده  های بسیارپاسخ این سؤال مثبت است، زیرا این روش در دو آزمایش اول دقت

 %100در آزمایش دوم: و  %97.93در آزمایش اول:  است:
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ها در حل مسائل تخصیص مفید بودن اندیس انگرام»ی ها، اصل ایدهپس با استفاده از نتایج این آزمایش

 شود.تأیید می« نویسنده

 ؟ ها چگونه استنسبت به سایر روش CNG-WISعملکرد نسبی روش  :1پرسش 

د، باشبخش میشده در مسائل زبان فارسی رضایتعملکرد نسبی این روش نسبت به هشت روش مطالعه

 ی معقولی را کسب نموده است:ها رتبهدر تمامی آزمایش CNG-WISزیرا روش 

  ی ششم قرار گرفته است: متوسطآزمایش اول در رتبهدر 

 ی دوم قرار گرفته است: خوبدر آزمایش دوم در رتبه 

 ی چهارم قرار گرفته است: متوسطدر آزمایش سوم در رتبه 

ی هشتم را به خود اختصاص داده و لذا عملکرد نسبی متن دارای زبان عربی رتبهاما این روش در مجموعه

 باشد.تر میآن در زبان عربی نسبت به عملکردش در زبان فارسی ضعیف

تواند در حل مسائل تخصیص های متداول( میای انگرامهای پراکنده )به جآیا استفاده از انگرام :1پرسش 

سنده را با دقت معقولی قادر است مسائل تخصیص نوی VNGنویسنده مفید باشد؟ به عبارت دیگر آیا روش 

 حل نماید؟

های باالیی را از خود ارائه های اول و دوم دقتپاسخ این سؤال نیز مثبت است، زیرا این روش در آزمایش

 %99.13در آزمایش دوم: و  %97.93در آزمایش اول:  داده است:

های پراکنده در حل مسائل تخصیص مفید بودن انگرام»ی ها، اصل ایدهپس با استفاده از نتایج این آزمایش

 شود.تأیید می« نویسنده

 ها چگونه است؟نسبت به سایر روش VNGعملکرد نسبی روش  :1پرسش 

بخش شده در مسائل زبان فارسی چندان رضایتعملکرد نسبی این روش نسبت به هشت روش مطالعه

های ابتدایی جدول قرار در هیچ کدام از سه آزمایش اول نتوانسته است در رده VNGباشد، زیرا روش نمی

 گیرد:

  ی هفتم قرار گرفته است: ضعیفآزمایش اول در رتبهدر 

 ششم قرار گرفته است: متوسط یدر آزمایش دوم در رتبه 

 ی هفتم قرار گرفته است: ضعیفدر آزمایش سوم در رتبه 

باشد. روش دیگر می 9اما این روش در زبان عربی بسیار عالی عمل نموده و دارای بهترین عملکرد نسبت به 

ی ههای فارسی و عربی، نیاز به اطالعات مختصصان حوزکشف دلیل تفاوت عملکرد این روش در زبان

 نماییم.های آتی واگذار میشناسی دارد که آن را به پژوهشزبان
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 :7پیوست  

 تخصیص نویسنده ی یک آزمایشی ارائهنحوه

 

ی فصل که در ادامه ی یک آزمایش تعریف نماییم،خواهیم روند استانداردی برای ارائهدر این بخش می

به  بایستی هر چهار آزمایش مورداستفاده قرار گیرد. به طور کلی هنگام معرفی یک آزمایش میهنگام ارائه

 سه سؤال اساسی پاسخ داده شود:

 گرفته دارای چه مشخصاتی است؟ایشِ انجامآزم 

 نتایج حاصل از آزمایش چه بوده است؟ 

 آمده را تحلیل نمود؟توان نتایج بدستچگونه می 

شود: پاسخ سؤال اول در قسمت پاسخ به هر کدام از سه سؤال فوق بیان میاستانداردی برای در ادامه، روند 

 شود.ارائه می 1-2-1رین سؤال در ت پاسخ آخو در نهای 2-2-1، پاسخ دومین سؤال در 1-2-1

 

 مشخصات یک آزمایش 7-1

بایست چه هنگام معرفی یک آزمایش، می»خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که در این قسمت می

ها در واقع افزایش درک باید توجه داشت که هدف از بیان این مشخصه« های از آن بیان شوند؟مشخصه

کنند، هایی که درک چندانی به خواننده القا نمیی مشخصهشده است، لذا ارائهانجامخواننده از آزمایشِ 

ی تخصیص نویسنده( ذکر مواردی همچون های حوزهرسد. به عنوان مثال )در آزمایشضروری به نظر نمی

، کمک ستها بر روی آن صورت گرفته اای که پردازشنویسی مورداستفاده و مشخصات فنی رایانهزبان برنامه

کنیم. کند؛ لذا از بیان چنین مواردی صرف نظر میگرفته نمیچندانی به درک بهتر خواننده از آزمایش صورت

 نامه ارائه شدههای این پایانافزار تولیدشده جهت انجام آزمایشالبته در پیوست توضیحاتی در مورد نرم

 است.
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ن ک بهتری از آهای زیر بیان شوند، تا خواننده دری یک آزمایش بهترست مشخصهبه طور کلی هنگام ارائه

 آزمایش بدست آورد:

 

 متنی اول: مجموعهمشخصه

متن مورداستفاده در آن آزمایش است. بایست برای هر آزمایش بیان شود، مجموعهای که میاولین مشخصه

ختلف استفاده شده است: متن منامه از چهار مجموعهی فصل گفته شد، در این پایانطور که در مقدمههمان

CPPT ،RSK-40 ،BASU-2  وAAATبایست تعیین شود که کدام یک از این . پس در هر آزمایش می

ها در فصل چهارم به طور کامل متن. هرچند این مجموعهمتن مورداستفاده قرار گرفته استچهار مجموعه

سی قرار گرفته است، اما در این فصل نیز ها به طور جداگانه موردبررهای هر یک از آنمعرفی شده و ویژگی

اد ها و تعدمتن(، اطالعاتی از قبیل تعداد نویسندهی هر آزمایش )یعنی مجموعههنگام بیان اولین مشخصه

 دهیم.متن را ارائه میمتون موجود در مجموعه

 های آموزش و آزمایشی تشکیل مجموعهی دوم: نحوهمشخصه

ن برای ی آنشده را )که نویسندهیک سیستم تخصیص نویسنده، متن دیدهاز فصل سوم به یاد داریم که 

ها برای سیستم معلوم ی آنمتن )که نویسندهسیستم نامعلوم است( بر مبنای متون موجود در مجموعه

دهد. البته ممکن است به جای یک متن، باشند(، به یکی از نویسندگان حاضر در مجموعه تخصیص میمی

نشده جهت تخصیص نویسنده به سیستم اعمال شوند، که در این صورت سیستم هر یک هچندین متن دید

 دهد.را به یک نویسنده تخصیص می نشده را به صورت جدا پردازش نموده و هر کداماز متون دیده

ا ه)که عملیات تخصیص بر مبنای آن متن رای تخصیص نویسنده، گاهی متون موجود در مجموعهدر حوزه

اصطالحاً  نشده را و متون دیده« 2ی آموزشمجموعه»یا « 1متون آموزشی»اصطالحاً  پذیرد(صورت می

متن، الزم بذکرست که معموالً در یک مجموعه نامند.می« 1ی آزمایشمجموعه»یا « 1متون آزمایشی»

شوند. روند ده و پیش از شروع فرایند آزمایش تشکیل میهای آموزش و آزمایش از ابتدا معلوم نبومجموعه

 کلی تشکیل این دو مجموعه بدین صورت است: 

  :نشده انتخاب نموده متن اصلی را به عنوان متون دیدهتعدادی از متون موجود در مجموعهگام اول

 دهیم. ی آزمایش قرار میها را در مجموعهو آن

                                                 
1 Training Texts 
2 Train Set or Train Corpora 
3 Testing Texts 
4 Test Set or Test Corpora 
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  :ینماییم تا مجموعهی حذف میمتن اصلرا از مجموعهدر گام اول متون انتخاب شده گام دوم 

 آموزش حاصل شود.

 بایست بر چه مبنایی انتخاب نماییم؟نشده را میشود آنست که متون دیدهجا مطرح میسؤالی که در این

، های آموزش و آزمایش(نشده )و یا به طور کلی روند تشکیل مجموعهتشریح روند انتخاب متون دیده

 باشد.ی هر آزمایش ضروری میرائهی دومی است که بیان آن هنگام امشخصه

 ی سوم: روش مورداستفاده جهت تخصیص نویسندهمشخصه

 باشد.، روش مورداستفاده جهت تخصیص نویسنده میی یک آزمایشارائه الزم هنگامی سومین مشخصه

استفاده شده است.  NDPهای بایست تعیین نماییم که در اجرای آزمایش از کدام یک از روشیعنی می

روش  13، تمامی شده در این فصلچهار آزمایش ارائهدر هر کدام از طور که در مقدمه بیان شد، همان

ر دها فراهم گردد. ی عملکرد آناند، تا امکان مقایسهتفاده قرار گرفتهشده در فصول قبلی مورداسمطالعه

 باشدیملذا نیازی به تکرار مجدد آن ن بوده وهای این فصل یکسان می آزمایشدر تما ی سوممشخصه نتیجه،

 آوریم.ش سخنی از آن به میان نمیی یک آزمایو هنگام ارائه

 ورداستفادهی پارامترهای می چهارم: مجموعهمشخصه

)طول  L)طول انگرام( و  Nدارای دو پارامتر اساسی است:  NDPاز فصول گذشته به یاد داریم که هر روش 

را  Lو  Nمقادیری از ل(. بدیهی است که مقدار این دو پارامتر در دقت روش تأثیرگذار خواهند بود. پروفای

مکن نامیم. البته ممی« جفت بهینه»و یا « بهینهپارامترهای »، آیدها بدست میکه باالترین دقت به ازای آن

است باالترین دقت به ازای چند جفت از پارامترها رخ دهد، که در این صورت روش موردنظر به جای یک 

ها را به صورت یک مجموعه نمایش دهیم: جفت بهینه، چند جفت بهینه خواهد داشت؛ لذا بهترست آن

 مجموعه ممکن است یک یا چند جفت قرار گیرند. در این«. 1های بهینهی جفتمجموعه»

لذا وجود ندارد،  های بهینه پیش از شروع آزمایشی جفتتعیین مجموعهجا که معیار خاصی برای از آن

به شود. در این فرایند استفاده می« 2جستجوی مُشبک»های تخصیص نویسنده از فرایند معموالً در آزمایش

آزمایش گرفته و ای از این پارامترها مورداستفاده قرار ، مجموعهLو  Nجای استفاده از یک مقدار خاص برای 

صورت به عبارت دیگر روند کلی جستجوی مشبک بدین شود.بار اجرا میبه ازای هر جفت از این پارامترها یک

 است:

                                                 
1 Optimal-Pairs Set 
2 Grid-Search 
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نماییم. به عنوان ادیر مختلف انتخاب میای از مق، مجموعهLو  Nابتدا برای هر کدام پارامترهای  (1

 مثال:

 
 

 

3,4

100,200,300

N

L




  

آزمایش آزماییم. یعنی ابتدا هر جفت از پارامترهای موجود در این دو مجموعه را یک بار می سپس (2

)به ازای جفترا  3, 100)N L   به ازای جفتبعد از آن  نموده،اجرا( 3, 200)N L   انجام

، هر جفت( 6های ممکن )در این مثال که تمامی جفت دهیمجا ادامه میتا آنرا و این روند  داده

  شوند. آزمودهبار یک کدام

 های بهینهی جفتاعضای مجموعهآمده به ازای هر جفت، های بدستی دقتدر نهایت با مقایسه (1

( و سپس هر maxAccی دقت را تعیین نموده )بدین صورت که ابتدا مقدار بیشینه د.نشوآشکار می

های بهینه قرار ی جفتشده باشد، درون مجموعه maxAccرا که منجر به تولید Lو  Nجفتی از 

  دهیم.می

 استفاده شده است: Lو  Nهای زیر به عنوان مقادیر های این فصل، از مجموعهدر تمامی آزمایش

(7-1) 
 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

50,100,200,300,...,1000,1100,..., 2000,2100,..., 2900,3000

N

L




  

مقدار مختلف  13شوند، بدین صورت که شامل را شامل می Lو  Nی وسیعی از مقادیر ها گسترهاین مجموعه

باشند. لذا در مجموع، در هر آزمایش این فصل، هر یک از ده روش می Lمقدار مختلف برای  11و  Nبرای 

ی چهارم نیز )همانند شوند. در نتیجه مشخصهجفت پارامتر مختلف آزموده می 113موجود به ازای 

 د.باشی هر آزمایش نمیها یکسان بوده و نیازی به تکرار آن هنگام ارائهایشی سوم( در تمامی آزممشخصه

 

 بندیجمع

ها، دو مشخصه برای تمامی در این بخش چهار مشخصه برای هر آزمایش ارائه گردید که از میان آن

و  (نویسنده تخصیص جهت مورداستفاده روشی سوم )باشند: مشخصههای این فصل یکسان میآزمایش

(. در نتیجه بیان مجدد این دو مشخصه در هر آزمایش مورداستفاده پارامترهای یمجموعهی چهارم )مشخصه

ی اول آن بیان خواهد ی فصل هنگام معرفی یک آزمایش، فقط دو مشخصهضرورتی نداشته و لذا در ادامه

 (.آزمایش و زشآمو هایمجموعه تشکیل ینحوهی دوم )( و مشخصهمتنمجموعهی اول )شد: مشخصه
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 ی نتایج یک آزمایشارائه 7-2

، «بایست چگونه بیان شوند؟نتایج یک آزمایش می»با پاسخ به این سؤال که  خواهیمدر این قسمت می

از بخش قبل به یاد داریم که در هر آزمایش، آزمایش پیشنهاد دهیم.  یکی نتایج روندی استاندارد برای ارائه

شوند )جستجوی مشبک(. لذا جفت پارامتر مختلف آزموده می 113به ازای  NDPهای هر کدام از روش

جدول »نمایش داد. چنین جدولی را  1-1توان به صورت جدولی همانند شکل نتایج عملکرد هر روش را می

 نامند.می« 1جستجوی مشبک

 

 های این فصلمشبک برای آزمایشجوی تنمای کلی از جدول جس: 1-7 شکل

 شود: محاسبه می به صورت زیر Lو  Nروش به ازای هر جفت از یک دقت  الزم بذکرست که

(7-2) ( , )
( , ) 100 true

unseen

C N L
Acc N L

C
   

 آن:در  که

 unseenC  نشده متون دیدهکل تعداد برابراست با 

                                                 
1 Grid-Search Table (GST) 
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 ( , )trueC N L با پارامترهای  شدهطراحی ای که سیستمنشدهبرابرست با تعداد تعداد متون دیدهN 

 ها را به درستی تخصیص داده است.ی آن، نویسندهLو 

 یان نمود:توان به صورت زیر بهای بهینه را نیز میی جفتچنین، مجموعههم

(8-1)    max( , ) ( , ) ( , )optimalN L N L Acc N L Acc   

، شوندمتن آزمایش میبر روی یک مجموعه NDPروش  13های این فصل، آزمایش از هر کدام از آنجا که در

ی جدول جستجوی مشبک خواهیم داشت. با توجه به تعداد باالی این جداول، ارائه 13برای هر آزمایش لذا 

نامه موجب سردرگمی خواننده خواهد شد؛ پس بهترست فقط نتایج نهایی حاصل از ها در متن پایانآن

 ههای بهینی جفتمجموعهو  (maxAcc) ی دقتدار بیشینهمقجستجوی مشبک را بیان نماییم، یعنی 

( ( , )optimalN L) 

ستون  1و سطر  13جدولی دارای  توان در قالبهای این فصل را میبه عبارت دیگر نتایج هر کدام از آزمایش

: ستون اولباشند: های مذکور بدین شرح میبوده و ستون متناظر با یک روش از جدول هر سطر اد.نمایش د

ی و ستون سوم: مجموعه )بر حسب درصد(آمده در روش بدستباالترین دقت ، ستون دوم: نام روش

« جدول نتایج»)که در ادامه از آن با عنوان  یک نمای کلی از این جدول ی مربوط به روش.های بهینهجفت

 .نمایش داده شده است 2-1در شکل  یاد خواهیم کرد(،

 

 : نمای کلی از جدول نتایج مربوط به هر آزمایش2-7 شکل
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 تحلیل نتایج یک آزمایش 7-3

توان به صورت جدولی همانند شکل همانطور که در بخش قبل بیان شد، نتایج حاصل از هر آزمایش را می

توان نتایج موجود در خواهیم بررسی کنیم که چگونه میدر این قسمت می)جدول نتایج( نمایش داد.  1-2

 هایتحلیل تمامی آزمایشی یک روند استاندارد جهت را تحلیل نمود؟ هدف از این بررسی، ارائه این جدول

 باشند:به شرح زیر می جدول نتایج هایترین تحلیلسه مورد از مهم باشد.این فصل می

 هاروش بندیرتبه: اولتحلیل 

شده استفادهروش  13ی هر کدام از توان از جدول نتایج ارائه داد، تعیین رتبهتحلیلی که می تریناولین و مهم

 شود:بندی پیشنهاد مینوع رتبه در این قسمت دو. باشدمی

 بندی نوع اول: بر مبنای باالترین دقترتبه (1

بایست جدول نتایج را بر مبنای باالترین دقت عملکرد هر روش )ستون می بندیدر این نوع رتبه

های دارای صورت که روش یا روشدوم( مرتب نموده و به هر روش یک رتبه اختصاص دهیم، بدین

ی های دارای دومین مقدار بیشینه در رتبهی اول جای گرفته، روش یا روشرتبه باالترین دقت در

در این حالت ممکن است دو  دهیم.ها ادامه میزای تمامی روشدوم قرار داده شده و این روند به ا

 ی یکسانی باشند.روش دارای رتبه

 های بهینهبندی نوع دوم: بر مبنای باالترین دقت و تعداد جفترتبه (2

ی ر شود، روشدقت دو روش با هم براببندی همانند نوع اول است، با این تفاوت که اگر این نوع رتبه

 ی بهتری قرارتر باشد، در رتبهآن بیش ی متناظر بابهینه هایجفت یاعضای مجموعه را که تعداد

  دهیم.می

متن روی یک مجموعه B و A هایروشنتایج حاصل از جستجوی مشبک برای به عنوان مثال فرض کنیم 

 فرضی به صورت زیر باشد:

 
   

   

max

max

: 95% , (N,L) (3,500), (3,700), (4,600)

: 95% , (N,L) (4,400), (4,700), (5,500), (5,700), (6,800)

optimal

optimal

A Acc

B Acc

 

 
  

ی یکسانی اختصاص خواهد یافت، اما در رتبه Bو  Aهای بندی نوع اول به روشبا این فرض در رتبه

های در مکان بهتری قرار خواهد گرفت. دلیل این برتری آنست که تعداد جفت Bبندی نوع دوم، روش رتبه

 است. Aتر از روش یابی به دقت بیشینه در آن بیشتر بوده و لذا احتمال دستبیش Bی روش بهینه



182 

 

 های پیشنهادیتحلیل دوم: بررسی عملکرد روش

های پیشنهادی )روش ارزیابی عملکرد روشتوان از جدول نتایج ارائه داد، بررسی و دومین تحلیلی که می

CNG-WIS  و روشVNGباشد( می. 

 بهینه هایجفتتحلیل سوم: بررسی 

های بهینه در روش هایمقادیر جفتتواند بر روی جدول نتایج صورت پذیرد، بررسی سومین تحلیلی که می

ها به ازای مقدار که اکثر روش استی معمول ان دارای یک بازهدر هر زب Nباشد. معموالً پارامتر مختلف می

N ل ی معمودهند. به عنوان مثال در زبان انگلیسی بازهموجود در آن بازه، بهترین عملکرد خود را نشان می

 ، یعنی:[11] باشدمی 1تا  1بین  Nبرای 

(8-2) Normal-Range in English: 3 N 5   

 :[11] و در زبان یونانی داریم

(8-1) Normal-Range in Greek: 5 N 7   

توان برای پارامتر آیا در یک زبان خاص، می»سؤالی که شاید در ذهن مخاطب ایجاد شده باشد آنست که 

L شده برای ی معرفیپاسخ این سؤال مثبت است، اما معموالً بازه« ی معمول را معرفی نمود؟نیز یک بازه

Lی معمول ، بر خالف بازهN به عنوان آیدبوده و لذا چندان به کار نمیی وسیعی از مقادیر گستره شامل .

 :[11] مثال در زبان انگلیسی داریم

(8-1) Normal-Range in English: 1,000 5,000L   

در زبان فارسی ارائه نشده است.  Lو  Nی معمول پارامترهای متأسفانه تا کنون هیچ پیشنهادی برای بازه

ای هجفت عددی مقادیرتوان بر روی جدول نتایج صورت داد، بررسی های مفیدی که مییکی از تحلیللذا 

ی معمول برای پارامترهای باشد. هدف از این بررسی، در واقع تالش برای تعیین یک بازههر روش می یبهینه

N  وL متن دارای زبان فارسی )با بررسی این پارامترها بر روی نتایج سه مجموعه باشد.میCPPT ،RSK-

پیشنهاد داد؛ اما با توجه به اینکه برای  Lو  Nی معمول ای را به عنوان بازهتوان گستره( میBASU-2و  40

ربی بر مبنای آن یک ی معمول برای زبان عی بازهمتن در اختیار داریم، ارائهزبان عربی فقط یک مجموعه

 رسد.متن چندان معقول به نظر نمیمجموعه
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 : 8پیوست  

 ی مطالعات موردیتوضیحات تکمیلی در زمینه

 

 های گلستاننظیره 3-1

ی توان آن را به عنوان چالشی برای حوزههای ادبیات فارسی است که مییکی از شاخه« نویسینظیره»

شود که به تقلید از یک اثر مشهور و مقبول، به اثری گفته می« نظیره»تخصیص نویسنده در نظر گرفت. 

م، های آن گردآوری نماییمتنی شامل یک اثر و نظیرهن توصیف، اگر بتوانیم مجموعهپدید آمده باشد. با ای

 ی دشوار ادبی نیز آزمود.را در حل یک مسئله NDPهای توان قدرت روشگاه میآن

ت. این نوشته شده اس« گلستان»ست که بر کتاب هایینویسی، نظیرههای نظیرهترین نمونهیکی از معروف

ترین کتاب نثر فارسی در سراسر جهان بوده همواره رایج»باشد، ماندگاری از سعدی شیرازی می کتاب که اثر

در مورد [« 91اند. ]های دیگر ترجمه کردهو بیش از هر کتاب دیگری از آن نسخه برداشته و آن را به زبان

رسد شده است؛ اما به نظر میها، تا کنون اظهارنظرهای متفاوتی ارائه های گلستان و چرایی پیدایش آننظیره

نظیر گلستان و شوق و زیبایی بی»پرست جامع و راهگشا باشد: در این زمینه اشارات آقای حمید یزدان

شوری که در همگان )از پیر و جوان و خاص و عام( برانگیخت و آن را به عنوان گل سرسبد ادبیات پارسی 

خوانان شد، بسیاری را بر آن ها رفت و متن درس فارسیخانهبر تارک متون نظم و نثر نشاند و به مکتب

آزمایی و هنرنمایی کنند و در میدانی که سعدی توسن سخن را به جوالن درآورده، خودی داشت که بخت

اثر عنوان  11های گلستان را گران تعداد نظیرهبرخی از پژوهش[« 96ای کسب کنند. ]نشان دهند و آوازه

توان به این آثار اشاره نمود: نگارستان، خارستان، بهارستان، بلبلستان، ها میی آنه[. از جمل97اند ]کرده

ن، شاه(، نمکدان، نخلستاشکرستان، سُنبلستان، پریشان، گلستان )اثر محمد شریف، معاصر ناصرالدین

 مُلستان، هزاردستان.

شکل از چند خط نثر به کتاب گلستان شامل حکایاتی در هشت باب است که قالب ظاهری هر حکایت مت

ی نگارش اند هم از نظر محتوی و هم از نظر شیوهباشد. مقلدان سعدی سعی کردههمراه چند بیت شعر می

 کتابی مانند گلستان بنویسند.
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 غزلیات سبک هندی 3-2

بر روی متون نثر فارسی عملکرد بسیار مناسبی دارند. نتایج  NDPهای در فصل پنجم دیدیم که روش

ها در حکایات فارسی )ترکیبی از نظم و نثر( گر قدرت باالی این روشآمده در بخش قبلی نیز بیانبدست

توانایی حل مسائل  NDPهای خواهیم به سراغ متون نظم رفته و بررسی کنیم که آیا روشباشد. حال میمی

 ه بر روی اشعار را نیز دارا هستند یا خیر؟تخصیص نویسند

ی اشعار فارسی صورت گرفته توسط شاهمیری و ترین پژوهشی که تا کنون بر روی تخصیص نویسندهمهم

متنی ها مجموعه[. همانطور که در فصل دوم نیز بیان شد، آن18انجام شده است ] 1186همکاران در سال 

( گردآوری نموده و با استفاده از فردوسی، خیام، حافظ و مولوینی )متشکل از اشعار چهار شاعر بزرگ ایرا

اند. دست یافته %95.9های طبیعی(، به دقتی معادل )پردازش زبان NLPهای های مبتنی بر سیستمروش

نامه نقدی بر پژوهش شاهمیری و همکاران وارد است: شعرای انتخاب شده دارای ی این پایانبه نظر نگارنده

رسد. به منظور رفع این ها چندان دشوار به نظر نمیی کامالً متفاوتی بوده و لذا تشخیص اشعار آنهاسبک

 NDPهای سبک گردآوری شده و سپس روشمتنی شامل اشعار همنقیصه، تصمیم بر آن شد که مجموعه

 های شعر فارسی را بشناسیم:بایست ابتدا سبکمنظور میبر روی آن آزموده شوند. بدین

 [:98شناسی( برای شعر فارسی شش نوع سبک و دوره قائل شده است ]الشعرای بهار )در کتاب سبکلکم

 (6سبک خراسانی یا ترکستانی )آغاز شعر فارسی تا قرن  (1

 (13تا قرن  6سبک عراقی )از قرن  (2

 (11تا قرن  13سبک هندی )از قرن  (1

 (11های گذشته( )تمام طول قرن ی بازگشت )بازگشت به سبکدوره (1

 ی مشروطهدوره (1

 ی معاصردوره (6

متن ها، سبک هندی را )به جهت شباهت زیاد اشعار آن( برای گردآوری مجموعهها و دورهاز بین این سبک

توان به بزرگانی چون صائب تبریزی، بیدل دهلوی، انتخاب نمودیم. از شعرای معروف سبک هندی می

 شیرازی، غالب دهلوی و طالب آملی اشاره کرد. محتشم کاشانی، کلیم کاشانی، حزین الهیجی، عرفی
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Abstract 

 

Authorship Attribution is a subfield of Text-Processing and aims to determine 

identity of a text’s writer. In the other word, main objective of this subfield is to 

design a system which can “attribute” an unlabeled text (text with unknown author) 

to one of candidate authors. To design such a system we must access some labeled 

texts (texts with known author) for each candidate author. 

All previous research on authorship attribution of Persian texts were belonged to 

NLP-based methods; but the main objective of this thesis is to study performance of 

NDP methods in solving Persian author attribution problems. These methods are 

designed based on “N-grams” and are completely independent of NLP systems. 

In this thesis most important NDP methods are studied and then two novel methods 

are proposed based on them. The first proposed method (CNG-WIS) uses “Indices” 

of n-grams rather than their “Frequencies”. The second proposed method (VNG) 

uses “Variant N-grams” rather than “Most-Frequent N-grams”. 

In order to evaluate studied methods and also compare proposed method with them, 

we use four different corpuses (i.e. databases). One of them is gathered by author 

and contains 145 text from 6 Persian contemporary authors. Results indicates that in 

addition to studied NDP methods, the two proposed methods are powerful in solving 

authorship attribution problems in Persian and Arabic texts. 

At the end, two especial problem in Persian Literature are studied: Golestan’s Rivals 

and Indian-Styled Sonnets. For this purpose, two additional corpuses are gathered 

by the author: GBP (contains 75 Hekayats from 3 authors) and SBH (contains 90 

sonnets from 3 poets). Results indicates that in addition to Persian prose texts, NDP 

methods have good performance on Hekayat (mixture of prose and poem) and 

poems. 

 

Keywords: authorship attribution, n-gram, profile-based methods, style marker, 

CPPT corpus, GBP corpus, SBH corpus. 
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