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  مقدمه .1
اند هاند و گاه از ابتدا به فارسی نگارش شدفارسی از متن عربیاي در متون تفسیري فارسی که گاه ترجمه

می ابتدا آیه مورد نظر مطرح . شودبطور معمول هدف تفسیر آیات قرآن کریم به ترتیب ذیل دنبال می
و ) س(اطهار  آیات قرآنی دیگر و یا احادیثی از ائمهشود؛ سپس آیه بطور یکجا و یا قطعه قطعه به استناد 

. کندشوند، که بطور معمول متن عربی حدیث نیز توضیح فارسی آنرا همراهی میگر تفسیر میروایات دی
در کنار دهند، متون فارسی، که بخش عمده تفسیر را تشکیل می در داخلبنابراین متون تفسیري فارسی 

. اندعربیی است که آنها نیز مانند قرآن کریم به زبان تحاوي متون حدیثی و روای ،آیات قرآن کریم
متون اي عربی در هتشخیص بخش: توان به دو زیر مسئله تبدیل کردبنابراین مسئله پژوهش حاضر را می

بدین ترتیب مسئله اول به . فارسی تفسیري، و سپس تشخیص آیات قرآن کریم از سایر متون عربی
رده دیدگاه فنون از ٢و مسئله دوم به عنوان یک مسئله تشخیص منبع ١عنوان یک مسئله تشخیص زبان

مسئله تشخیص زبان در پژوهشی از آنجا که . اندقابل بررسی ٤متن کاوي هايکه از زیر شاخه ٣بندي متن
 يهاکرهیدر پ یاز عرب یهوشمند جمله فارس صیتشخ يهاروش یمطالعه و بررسدیگر تحت عنوان 

توسط پژوهشگر حاضر تحت بررسی است، با فرض موفقیت سامانه فوق در  یو عرب یمخلوط فارس
هاي عربی از فارسی، پژوهش حاضر در مسئله دوم متمرکز شده و در آن تالش بر تفکیک تفکیک بخش

 .آیات قرآن کریم از سایر متون عربی خواهد بود

پاسخ سؤاالت ذیل  حصول به کاري مناسب براي حل این مسئله طرح پژوهشی حاضربراي دستیابی به راه
 از آیات قرآن کریم هوشمندهاي تشخیص را سر لوحه پژوهش امکان سنجی خود قرار داده است تا روش

هاي هوشمند مربوطه ی تبیین شده و زمینه را براي تولید سامانهفارس متون تفسیري در یعربسایر متون 
  .فراهم کند
 سامانه دیتول يبرا میرک قرآن يریتفس یفارس یمتن يهارهیکپ تیمک و تیفکی .1

 باشد؟ دیبا چگونه متون نیا در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند

                                                 
١ Language Detection 
٢ Source Verification 
٣ Text Classification 
٤ Text Mining 
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 ازین مورد میرک قرآن يریتفس یفارس یمتن يهارهیکپ پردازش شیپ يبرا يافزارها نرم چه .2
 است؟

 بر یمبتن يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه دانش گاهیپا ایآ .3
 یفارس یمتن يهارهیکپ از نیماش يهاآموخته ای بود خواهد یانسان شده يساز ادهیپ قواعد
 م؟یرک قرآن يریتفس

 نونک تا يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه مشابه ياسامانه ایآ .4
 است؟ شده دیتول ای یبررس

 است؟ يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه ملکم ییهاسامانه چه .5

 باشد؟ داشته دیبا يمعمار چه يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه .6

 ست؟یچ يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه اربردک و تیاهم .7

 مواجه ییچالشها چه با يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه دیتول .8
 است؟

 
 .هاي ذیل به پاسخهاي الزم سوق داده استپژوهش حاضر را از بررسی سؤاالت فوق

 نگارش سانیک يترهاکاراک با آن تمام هک یمتن داخل در توانندیم هک ییهاسامانه یبررس .1
 ،دهند صیتشخ است متن یلک زبان از ریغ به یزبان به هک را يارشته شده،

 ،متن يبند طبقه يهاسامانه يمعمار یبررس  .2

 ،پردازش يبرا میرک قرآن يریتفس یفارس یمتن يهارهیکپ تیمک و تیفکیی بررس  .3

 کیکتف نحوه سپس و يریتفس یفارس متون از یعرب يهابخش اولیۀ يساز جدا نحوه یبررس  .4
 ،یعرب يهابخش گرید از میرک قرآن اتیآ

 ،دارند وجود یعرب متون يبند طبقه و پردازش هدف با هک ییهاسامانه و هاپژوهش یبررس .5

 وجود میرک قرآن اتیآ يبند طبقه و پردازش هدف با هک ییهاسامانه و هاپژوهش یبررس .6
 ،دارند

 ،دارند وجود یفارس متون يبند طبقه و پردازش هدف با هک ییهاسامانه و هاپژوهش یبررس .7
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 وجود يریتفس یفارس متون يبند طبقه و پردازش هدف با هک ییهاسامانه و اپژوهش یبررس .8
 .دارند

  
ه از آیات قرآن کریم در متون تفسیري فارسی میزان و چگونگی استفاددر گزارش پژوهشی حاضر ابتدا 

شاخه  هوشمند آیات فوق در این متون از لحاظ علمی،مشکل تشخیص با تبیین آنگاه ، شدهبررسی 
. شودتوضیح داده می بندي متون،ته شده است، یعنی ردهعلمی که براي حل این مسئله از آن مدد جس

تواند با تکیه بر شود که میاشاره می Benedetteo, Caglioti & Loretoدر این راستا به الگوریتم 
هاي فشرده سازي از مفهوم آنتروپی در نظریه اطالعات رشته مورد نظر را حتی در شیوه استفاده الگوریتم

ص که توسط شکرالهی و همکارانش براي اي خادر پایان شیوه. بندي نمایدطول بسیار کوچک رده
  .گیرد تشریح خواهد شدتشخیص آیات قرآنی از یکدیگر مورد استفاده قرار می
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روري بر کیفیت و کمیت آیات قرآن کریم در م .2
  تفاسیر فارسی

استفاده از آیات قرآن در آنها، بخشی از ترجمه  کیفیت و کمیت تفاسیر فارسی در خصوص در بررسی
  . شودر مجمع البیان در ذیل ارائه میفارسی تفسی

  
»لْکت تابِ آیاتیمِ الْککهایى آیه یا شده پیش در آن ذکر که هایى آیه یعنى »الْح 

 و محفوظ باطلى هر از که است قرآنى کریم آیات آنها گردیده نازل محمد بر که
 .نیست آن در دروغى و اختالف. است ممنوع تباهى و فساد هر از

 هاى آیه ها سوره این یعنى. است قرآن هاى بسوره اشاره »تلک«: اند گفته برخى و
 گویاى چون نامیده محکم را آن اینکه و است، محفوظ لوح یعنى حکیم کتاب

 علت که است قولى و. کرده جمع را حکمت و علوم آنکه براى یا و است، بحکمت
 مانند است حق بر راهنماى و دلیل کتاب که است آن »حکیم« به کتاب توصیف

 که دهدمی بینشى و معرفت بانسان آنکه براى هم و باشد، بحق گویاى که کسى
 .دهدمی تمیز رستگارى و نجات طریق از را هالکت راه بدانوسیله

 استفهام بصورت جمله »النَّاس أَنْذرِ أَنْ منْهم رجلٍ  إِلى أَوحینا أَنْ عجباً للنَّاسِ کانَ أَ« 
 بعضى چنانچه و) است انکارى استفهام باصطالح و( است انکار منظور اما است
 :اند گفته

 خداى آیا که شگفتیم در ما یعنى هستند، مکه مردم نیز -مردم -»ناس« از منظور
 مردم براى پیغمبرى بعنوان را وى که نکرد پیدا را کسى طالب ابى یتیم جز سبحان
 این از یکىه ب ما اینکه آیا: که شودمی این آیه معناى ترتیب این روى و. بفرستد

 چه براى یعنى! است شگفت و تعجب موجب بترساند را مردم تا کردیم وحى مردم
 با! کنیم وحى خودشان از بمردى ما که کنند تعجب باید چرا و کنندمی تعجب
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 واجب و الزم اى برنامه چنین عاقلى هر نظر پیش و نیست، تعجب جاى اینجا اینکه
 و خویش معرفت و فرمود، کامل را بندگانش عقل تعالى -خداى وقتى زیرا بود،
 و نیایند راه باین آنها که بود معلوم هم این و ساخت، واجب آنان بر را شکرش اداى

 و کند، دعوت بخدا را آنها و بیاید نزدیک از که شخصى بوسیله جز نگردند اصالح
 روى از صورت این در سازد، متنبهشان و انداخته خدا بیاد را آنها که باشد کسى

 .بود الزم خداوند بر کارى چنین انجام حکمت

 آنچه و فرستاد را پیغمبر آن بخاطر که را وجهى آن خداوند مطلب این بدنبال سپس
 مردم که کردیم وحى بدو ما: گوید که جمله این با فرموده ذکر کرده وحى بدو را
 .ده بیمشان بدان و کن، آگاه بعذاب را

 »شِّرِ وینَ بنُوا الَّذأَنَّ آم ملَه مقٍ قَددص نْدع هِمبنعمت در خلود و شرافت وسیله و »ر-

 کارهاى و صالح اعمال ارج و ارزش ضمناً تا کن، معرفى آنها براى را بهشتى هاى
 مقام و نیک پاداش »صدق قدم« از منظور: اند گفته برخى و. گردد معلوم هم نیک

 منظور یا و. شود داده بدان نیک اعمال فرستادن پیش نتیجه در که است ارجمندى
 نقل عباس ابن از وجه دو هر این و. یافته ذکر سبق آنها براى قبال که است سعادتى

» ...  الْحسنى منَّا لَهم سبقَت الَّذینَ إِنَّ«: شریفه آیه است دوم قول این مؤید و. شده
»1«. 

 روز در را آنها خداوند انداختن پیش »صدقٍ قَدم« معناى که است آن دیگر قول و
 یوم السابقون اآلخرون نحن«: است فرموده نیز حدیث آن در چنانچه میباشد، قیامت
 بر قیامت روز در ولى هستیم امت آخرین زمان نظر از که امتى آن مائیم -»القیامۀ

 اللَّه صلى -محمد شفاعت یعنى »صدقٍ قَدم«: گویند برخى و -جوییم سبقت دیگران
 امام از و گفته خدرى سعید ابو که است وجهى این و. قیامت روز در -آله و علیه

 .شده روایت نیز السالم علیه صادق
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 که است ساحرى پیغمبر این: گویند کافران »مبِینٌ لَساحرٌ هذا إِنَّ الْکافرُونَ قالَ« 
 قرآن با معارضه از آنها ناتوانى و عجز بر دلیل سخن این و. است آشکار سحرش

  .اند داشته منسوب جادو و بسحر را آن و اند، شده متوسل گفتار این به که بوده کریم
  

همانطور که در این نمونه دیده می شود درصد کمی از متن به آیات قرآنی اختصاص دارد و بدنه اصلی 
نکته دیگر اینکه آیات . متون تفسیري قرآن کریم صادق استمتن فارسی است، که این مطلب در مورد 

- قرآن بکار رفته در متن داراي حرکه هستند که این امر براحتی آنها را از بخشهاي اصلی متن جدا می
آید در همین خصوص نمونه متنی که از همان منبع در پی می. کند؛ ولی این امر همیشه صادق نیست

  .قابل توجه است
  

 روال نیز و آیات سیاق لیکن اند، گفته باره این در مفسرین آنچه الصهخ بود این
 را "ارحام "کلمه اگر اینکه توضیح. نیست سازگار گفتار این با بیاناتش در قرآن
 اللَّه اتقوا و ":شود مى چنین کالم تقدیر بگیریم "الذى "موصول براى مستقل اى صله

 سوگند ها رحم به را یکدیگر که خدایى از بترسید -باالرحام تسائلون الذى
 از خالى نامبرده صله چون است، ناتمام عبارت این که است معلوم و "دهید مى

 .نیست جایز این و است ضمیر

 اللَّه اتقوا و ":گفتیم مى مثال گشت مى بر موصول به ضمیرى صله این از اگر بله( 
 توانستیم مى وقت آن» 1« "بهم فتساءلون مودة ارحامکم بین و بینکم جعل الذى
  )."مترجم "بگیریم مستقلى صله را "االرحام و "کلمه

  
اینگونه  .برخالف نمونه متن تفسیري قبلی، در این نمونه متن آیات قرآنی بکار رفته داراي حرکه نیستند

بکار رفته در چنین تفاسیري دارند که ) ع(آیات بدون حرکه شباهت بسیاري به احادیث ائمه معصومین 
آید از این گونه متن تفسیري که در پی می. کندتر میامر تشخیص آیات قرآن کریم را بسیار مشکل

  .است
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 :فرمود السالم علیه صادق امام

 .کنید صبر واجبات برابر در »الفرائض على اصبروا« 

 .کنید صبر مشکالت برابر در »المصائب على صابروا« 

 »1«. کنید دفاع خود پیشوایان از »األئمه على رابطوا و« 

 صابروا و الخمس الصلوات على اصبروا«: فرمودند آله و علیه اللَّه صلى خدا رسول
 شبانه نمازهاى بر »تفلحون لعلکم اهللا سبیل فى رابطوا و بالسیف عدوکم قتال على

 هماهنگ یکدیگر با خدا راه در و فعال دشمن، با جهاد در و کنید پایدارى روزى
  .شوید رستگار تا باشید

  
  :اند، مانند متن تفسیري ذیلاند اشعار عربی که در چنین متونی بکار رفتهاز همین قبیل

  
 .دهد آگاهى سخن بمقطع مخصوصى جهت از که است اى نشانه: آیۀ

 :گوید خود شعر در اعشى چنانچه. است محکم بمعناى اینجا در: حکیم

 »1« قالها ذا من لیقال قلتها قد             حکیمۀ الملوك تأتى غریبۀ و         

 جاى در خداوند آنکه بدلیل است) داور و( حاکم بمعناى حکیم: اند گفته برخى و 
 .»فیه اخْتَلَفُوا فیما النَّاسِ بینَ لیحکُم«: فرمود قرآن درباره دیگر

 وى براى که فرستدمی خود از پیش را آن انسان که است چیزى ازهرى بگفته: قدم
 و  ابوعبیده و. است شرف در متقدم بمعناى قدم: گفته اعرابى ابن و. باشد اى ذخیره
 »قدم« را او عرب شود پیشقدم شرى کار یا و خیر کار در کس هر: اند گفته کسایى
  .دارد تقدم یعنى. است قدمى اسالم در را فالنى: گویند چنانچه گویند،
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در نظر  هاي فوق بکار رفته استهایی که به صورت دستی در نمونه متنبنابراین اگر برخی نشانه گزاري
آیات قرآن کریم در متون تفسیري فارسی در عمده موارد هیچ مشخصه ظاهري تمییز  ،گرفته نشوند

  .دارنددهنده ن
  .از تفسیر نور نکات قابل توجهی وجود دارد در نمونه ذیل از لحاظ طول آیات قرآنی بکار رفته نیز

  
»مقٍ قَدددارد معنى چند »ص: 

 در و مبارزه در یعنى ،»االسالم فى قدم الحرب، فى قدم« مثل. خوب ى سابقه 1
 .دارد سابقه اسالم

 .نیکو و صدق منزلت و مقام 2

 اللَّه صلى اللَّه رسول را »صدقٍ قَدم« سنّى و شیعه روایات در. صدق پیشواى و رهبر 3
 »1«. اند دانسته السالم علیه على و آله و علیه

 »2«. است شده معرّفى شفاعت مقام »صدقٍ قَدم« از مراد روایتى در. شفاعت 4

 دانستن بعید با بلکه نداشتند، منطقى و دلیل گونه هیچ پیامبر رسالت رد در کافران
 با فقط نیز را اعتقادى اصول که چنان. کردند مى خالى شانه آن پذیرش از آن،

 :کردند مى انکار تعجب

ۀَ جعلَ أَ«: توحید در هآل ي هذَا أَ«: نبوت در» 3« »واحداً إِلهاً الْ ثَ الَّذعب ولًا اللَّهس4« »ر «
 و علَینا الْملْک لَه یکُونُ أَنَّى«: امامت در» 5« »رمیم هی و الْعظام یحیِ منْ«: معاد در

ۀً یْؤت لَم و منْه بِالْملْک أَحقُّ نَحنُ عنَ س6« »الْمالِ م«  

 
یا حتی کلمه تنها  در این نمونه آیه مورد نظر هم بطور کامل بکار رفته است، و هم در حد عبارت و

بلکه هاي فارسی، بنابراین در متون فارسی تفسیري، اول اینکه، نه تنها تمامی بخش. شکسته شده است
هاي این آیات در کنار بخشباشند؛ دوم اینکه، مخلوط شده نیز فاقد حرکه می بسیاري از آیات قرآنی

، از هاي مختلفاند؛ و مطلب آخر اینکه، این آیات در طولعربی دیگر نظیر احادیث و اشعار قرار گرفته
  .اندجمله طوالنی گرفته تا یک کلمه تنها، در داخل متون فارسی مخلوط شده
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  متن بندي و تشخیص منبعرده .3
یک متن در کنار دیگر متونی که از منابعی دیگرند ولی هم متن مورد نظر و هم  منبعمسئلۀ تشخیص 

 .شودنگریسته می بندي متناز منظر رده اي است کهاند حوزهدیگر متون به زبانی یکسان نگاشته شده
انتساب اسناد متنی بر اساس محتوي به یک یا چند طبقه از قبل تعیین  کهبندي متن، بطور کلی رده

هاي الکترونیکی یا مرتب کردن بالدرنگ نامه .، یکی از مهمترین مسایل در متن کاوي استاست شده
یافته و یا پیدا کردن  ستجوي ساختها، تشخیص موضوع متن، جها در سلسله مراتبی از پوشهفایل

-دسته ،بنديطبقه(رده بندي  باشد، از جمله کاربردهاي مبحثاسنادي که در راستاي عالیق کاربر می
 ٣بنديو رده ٢، آموزش رده بند١پردازش-که در آن سه مرحلۀ پیش متن است) بنديکالسیا  بندي

  .وجود دارد
شود تا قابل استفاده نرم افزارهاي رده ٤متن باید بازنماییدانش موجود در هر , پردازش-در مرحله پیش

متن که برگرفته از عناصر موجود در آن  ٦هاياز ویژگی ٥این بازنمایی به شکل مدل برداري. بندي گردد
است که برخی مواقع بوسیلۀ نرم افزارهاي پردازش  ٧ها کلمهرایجترین این ویژگی. گیرداست انجام می

در برخی . آنها است ١٠نحوي -شوند که حاوي اطالعات صرفی همراه می ٩هاییبرچسببا  ٨زبان طبیعی
ترین شیوه استفاده از مدلشوند که رایجتري نیز تبدیل میهاي پیچیدهها به صورتموارد این ویژگی

اخته شده هاي مناسب استخراج یا سبراي بازنمایی متون با استفاده از ویژگی. است ١١گرمی-سازي چند

                                                 
١ Pre- Processing 
٢ Training Classifier 
٣ Classification 
٤ Knowledge Representation 
٥ Vector Model 
٦ Features 
٧ Word 
٨ Natural language processing 
٩ Tags 

١٠ Morpho syntactic 
١١ N- gram 
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 آن ١شود که به عنوان وزنها به ارزشی عددي نگاشت داده میاز این ویژگی از همان متون هر یک
 mه در آن شود کایجاد می m×nبراي این منظور ماتریس  .شودویژگی در متن مورد نظر محاسبه می

یا به عبارتی  i تعداد تکرار ویژگی Aijایجاد شده، و  هايویژگیکل  n ها،در رده هاي موجودکل متن
  . است jوزن آن در متن 

آید که براي حل ها پیش میوزن این ویژگیشکل گستره و پراکندگی زیاد در این هنگام بطور معمول م
ها که بیش از دیگران قابلیت شود تا مقادیري از ویژگیرجوع می ٢هاهاي گزینش ویژگیآن به شیوه

  .متون را دارند گلچین شوند ٣تمییز دهندگی
   ٤هاي رده بندي از سامانه هاي یادگیري ماشین با ناظربند، براي ایجاد سامانهدر مرحله آموزش رده

پردازش از -هاي به دست آمده در مرحله پیشوزن- بوسیله ویژگی هااین سامانه. شودگیري میبهره
بند ه یک ردهاند آموزش داده شده و باز قبل رده بندي شده ٥متونی که تحت عنوان متون آموزشی

  . تبدیل می شوند  ٦متون
پردازش و تبدیل به -بندي، پس از گذر از مرحله پیشبندي، متون مورد نظر براي ردهدر مرحله رده

شوند تا، هاي انتخاب شده در مرحله آموزش، به رده بند داده میوزن در قالب ویژگی- بردارهاي مقدار
میزان . بندي شوندهاي آن ردهبند، در یکی از ردهبه ردههاي از قبل آموزش داده شده مطابق با رده
  .بندي معادل ارزیابی انجام شده بر روي آن در مرحله آموزش فرض می شودبند در این ردهموفقیت رده

کند بندهاي مختلف را از یکدیگر متمایز میبند، آنچه ردهدر اجراي مراحل فوق براي ایجاد یک رده
پردازش است بعالوه نوع سامانه یادگیري -ا در مرحله پیشاستفاده از ویژگیبیشتر نوع و چگونگی 

در دو بخش بعدي به دو نمونه از فنون . شودماشینی که انتخاب شده و براي منظور خاص تنظیم می
  .شوداند اشاره میهاي متون به منظور تأیید منبع بکار رفتهموفق که براي استفاده از ویژگی

 

                                                 
١ Weight 
٢ Feature selection 
٣ Discrimination 
٤ supervised machine learning 
٥ Train 
٦ Text Classifier 
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   Benedetteo, Caglioti & Loreto الگوریتم .4
روش مورد استفاده توسط  در ایجاد، استخراج و گزینش ویژگیهاي متن غالب کنونی هاي شیوهیکی از 

Darrio Benedetteo, Emanuele Caglioti and Vittorio Loreto براي  که در آن است
ها از دهی مقادیر ویژگیتوالی کلمات استفاده شده و براي وزن از ویژگی  تشخیص منبع رشته فرضی

   .گیري شده استفنون نظریه اطالعات بهره
و پروتئین، اغلب به صورت  DNAهاي طبیعی، همچون زبان و توالی بسیاري از پدیدهبه نظر گروه فوق، 

بطور . شان را استخراج کردتوان اطالعاتآنها می شوند که با تجزیهبازنمایی می ٢از کاراکترها  ١هاییرشته
ها و کارکردشان است که نشانگر ژن ٣هاییتوالی-توان زیرو پروتئین می DNAتوالی ال در مورد مث

  .توان زبان، نگارنده و موضوع آنرا مشخص ساختو در متون مکتوب می. تشخیص داد
  

و تئوري  Benedetteo, Caglioti & Loretoالگوریتم  .4-1
  اطالعات

واصل شد که در آن اطالعات کلمه  ٤اطالعات از منظر نظریهتوان را میها رشته تجزیه چنین اهدافی از
تواند است که منشأ ساطع کنندة رشته می ٧غریبی٦و آن میزانرشته، ٥ آنتروپی: یابدمعناي خاصی می

  .براي ما محفوظ نگاه دارد

                                                 
١ Strings 
٢ Characters 
٣ Subsequences 
٤ Information theory 
٥ Entropy 
٦ Measure 
٧ Surprise 
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 یکینزد ای يعام از دور یها مفهوم زوج رشته ١ینسب یاطالعات يتوان بر اساس محتوایم بیترت نیبد
یم يریگاندازه ٣داده يسازمنبطق بر فنون فشرده ياوهیبا ش ٢فاصله نیکرد که در آن ا فیآنها تعر نیب

 نیب یواقع ٥ییها بعنوان تفاوت معنازوج رشته نیب ٤یفاصله اطالعات نیشود و هدف از آن استفاده از ا
 Shannonمتن دارد؛  ٦نهیبه يکدگزار نهیریبا مشکل د یکینزد اریارتباط بس یآنتروپ مفهوم. آنها است

 نیبهتر. رشته است یوجود دارد و آن آنتروپ یرشته فرض يامکان کدگزار يبرا ٧يکشف کرد که حد
از کاراکترها طول  يارشته یآنتروپ: ارائه شده است Chaitin-Kolmogorovتوسط  یآنتروپ فیتعر

است که  يحد نیا. کندیم دیتول یعنوان خروجکه رشته را به ) تیبه واحد ب(است  يابرنامه نیکوچکتر
خود را  يورود لیکنند فایکه تالش م ییهادارند به آن برسند؛ الگورتم یسع يسازفشرده يهاتمیالگور

را در داده ٨با نسخه دوم يهارشته LZ77 تمیربطور مثال الگو. ندینما لیممکن تبد لیفا نیتربه کوتاه
گشته و بوسیله دو عدد  ٩بافر پیش بینی رینظ نیتریبه دنبال طوالن .کندیم دایپ لیذ بیبه ترت يورود

شود، و می نظیر آغازفاصله، که نمایانگر بعد مسافتی است که : کندنشانگري را براي آن نظیر تولید می
 ,d(بوسیله نشانگر  σ1… σnبعنوان مثال، نظیر توالی . استانگر تعداد کاراکترهاي متناظر طول، که نمای

n( شود که در آن ارائه میd سپس توالی متناظر با عددي  .شودفاصله از جایی است که نظیر آغاز می
ضروري  nو  dهایی که براي کدگزاري تعداد بیتیا به عبارتی، : )1( شود که برابر است باکدگزاري می

  .است
Log2 (d) + log2 (n)                (1) 

بر . معکوس احتمال وقوع آن است ١٠پی در پی از مرتبه σ1… σnبطور خالصه، میانگین فاصله بین دو 
هاي کند و بایتکدگزاري می هاي کمیبا تواتر بیشتر را با بایتهاي ساز توالیاین اساس، برنامه فشرده

                                                 
١ relative informational content 
٢ distance 
٣ data-compression 
٤ informational distance 
٥ semantic 
٦ optimal coding 
٧ limit 
٨ duplicate 
٩ lookahead buffer 

١٠ order 



  

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 يریتفس یفارس متون در قرآن اتیآ صیتشخ هوشمند سامانه دیتول یسنج انکام

 19/04/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو ج  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   15 -) ج - 3(صفحه 

را که از منبعی همه  Lا طول ب یک توالی LZ77 تمیرالگو اگر .داردهاي نادر نگاه میرا براي توالی بیشتر
، آنگاه طول فایل فشرده شده کدگزاري کند است sساتع شده و آنتروپی آن به ازاي هر کاراکتر  ١سویی

به . کندمیل می ∞کند در حالیکه طول متن به سمت میل می sتقسیم بر طول فایل اولیه به سمت 
عملکرد آن با افزایش طول فایل کند، اما کدگزاري نمیکالم دیگر، این الگوریتم فایل را به بهترین شکل 

 .سازي ابزاري قوي براي اندازه گیري آنتروپی هستندهاي فشردهبنابراین الگوریتم. شودبهتر و بهتر می

فرض می . با مثال ذیل آسانتر قابل توصیف است سازيهاي فشردهدر الگوریتم مفهوم آنتروپی نسبی
و یک  pبا احتمال  0یک  A: کنندرا ساتع می 1و  0رشته هایی از  Bو  Aکنیم دو منبع همه سویی 

 q – 1را با احتمال  1یک و  qبا احتمال  0یک نیز  Bکند، در حالیکه ساتع می p – 1را با احتمال  1
آنرا بطور نسبی به صورت بهینه ، سازي کندرا فشرده Aاز  اي ساتعی که رشتهالگوریتم. نمایدساتع می

 - log2 (1 –با  1بیت و کدگزاري یک  log2 p –با  0کدگزاري یک به عبارت دیگر، : کندکدگزاري می
p) هاي ساتع از این کدگزاري بهینه براي رشته. بیتB آنتروپی به ازاي هر کاراکتر . بهینه نخواهد بود

است، در حالیکه آنتروپی به ازاي هر کاراکتر ) 2(به صورت  Aبراي در کدگزاري بهینه  Bرشته ساتع از 
 .خواهد بود) 3(در کدگزاري بهینه آن  Bرشته ساتع از 

 
- q log2 p – (1 – q) log2 (1 – p)                           (2) 
- q log2 q – (1 – q) log2 (1 – q)                           (3) 

  
 Aآنتروپی نسبی  Aدر کدگزاري بهینه براي  Bبراي کدگزاري رشته ساتع از  هاي تلف شدهتعداد بیت

  :است Bو 

- q log2 
   – (1 – q) log2 

                                        (4) 

  
یک رشته  :مطابق الگوریتم ذیل است Bو  Aگیري آنتروپی نسبی بین دو منبع اندازه ،هشیو بر پایه این

. شوداستخراج می Bاز منبع  bکوتاه بهمراه یک رشته  Bو یک رشته طوالنی  Aاز منبع   Aطوالنی 
با یک الگوریتم   A + bآنگاه رشته. شودایجاد می Aبه بعد از  bبا الحاق   A + b سپس رشته جدید

                                                 
١ ergodic 
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محاسبه می) 5(از  Aدر کدگزاري بهینه براي  bدر نتیجه اندازه طول . شودفشرده سازي فشرده می
  .در واحد بیت اشاره دارد Xبه طول فایل فشرده شده  LXشود، که در آن 

ΔAb = LA +b  – LA                (5) 
 

Sآنتروپی نسبی 
A

 |b|شود، که در آن تخمین زده می) 6(بر اساس  Bو  Aبه ازاي هر کاراکتر بین  
 .تعداد کاراکترهاي رشته  است

S
AB

 = (ΔAb – ΔBb) / |b|                         (6) 

  
 .است) 7(نیز بر اساس  Bتخمین آنتروپی منبع 

 
ΔBb / |b| = (LB +b  – LB) / |b|                         (7) 
 

تا  1 بین باید bکیلو بایت، طول فایل  64تا  32با مرتبه  Aبطور تجربی ثابت شده است که براي فایل 
آن  از xبه ازاي رشته کوچک  است اگر Aiمتعلق به منبع  Xفایل ناشناخته  بنابراین .کیلو بایت باشد 15

  .باشد کمینه) 8(رابطه مقدار  (5)مطابق رابطه  فایل
 

LAi + x – LAi                               (8) 
  

  Benedetteo, Caglioti & Loretoارزیابی الگوریتم  .4-2
هاي رایج بندي متونی در زبانبراي ردهارزیابی گزارش شده توسط طراحان این الگوریتم در بکارگیري آن 

بندي متون فارسی و هرچند بکارگیري این الگوریتم براي رده. آن است% 93.3اروپایی حاکی از صحت 
 در تشخیص آیات قرآن کریم وهاي اولیه آزمایش در گزارش نشده است،توسط طراحان آن عربی 
، )ص(شکرالهی و همکارانش در دانشگاه نبی اکرم توسط از یکدیگر بر اساس الگوریتم فوق  احادیث
     .صحت مشابه حاصل شده استتبریز،
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  گیري از سامانه خبره مبینبهره .5
هاي متنی در تشخیص آیات شیوه دیگري که توسط شکرالهی و همکارانش براي ایجاد و گزینش ویژگی

خبره مبین است که به منظور بکارگیري سامانه قرآن کریم و احادیث از یکدیگر استفاده شده است 
ها در متون عربی کالسیک، همانند قرآن کریم و احادیث، توسط شکرالهی و برچسب گزاري دستوري واژه

  .همکارانش طراحی و پیاده سازي شده است
  

  پردازش-مرحله پیش .1- 5
بجاي هاي ایجاد شده کلمه است، در این الگوریتم سنگ بناي ویژگی در آن برخالف الگوریتم قبلی که

به عنوان مثال رشته ذیل ترجمه یکی از آیه . شودگیري میها بهرههکلمهاي دستوري از برچسبکلمه 
  .هاي آن استهاي دستوري کلمههاي قرآن کریم به تنها یک دسته از برچسب

  
PN PN PN PN  @ PN PN V PN  @ PN PN PN  @ N N PN @  N V P N  

  
هاي ترکیبی رشته ١گرمی-سازي چندهاي ساده با استفاده از مدلرشتهاز این هاي متنی، در ایجاد ویژگی

گزینش بهینه در بین . اندها انجام یافتهگرمی-ود، که تا کنون آزمایشات بیشتر روي جفتشمیساخته 
بندي رده بر اساس گزارشات پژوهشی متعدد در . انجام می گیرد ٢دو-ها بر اساس تابع خیاین ویژگی
بخش بوده نتیجه ٣کاويارائه شده است بهتر از توابع مرسوم دیگر در داده) 9(تابع که در شماره متن، این 

=    . است  ×(  ×     ×  ) (     )×(     )×(     )×(     ) (9) 

                                                 
١ N-gram 
٢ Chi-square 
٣ data mining 
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ها را با یک عدد که میزان وابستگی یک ویژگی مورد نظر و یک رده در مقایسه با سایر رده این تابعدر 
هاي استفاده شده به آرگومان دار است،دهنده عدم وابستگی معنیدر صورت صفر بودن نشان بیان کرده و

  .باشندشرح ذیل می
  
• TP :تکرار ویژگی مورد نظر در رده مثبت عدادت 

• FP : هاردهسایر تعداد تکرار ویژگی مورد نظر در 

• FN :در رده مثبت تعداد متون فاقد ویژگی مورد نظر 

• TN :هاویژگی مورد نظر در سایر رده تعداد متون فاقد 

• N :هاها در تمامی ردهکل تعداد متن 

  
هایی که داراي باالترین مقدارند رده، براي هر رده ویژگی- بر اساس حاصل این تابع به ازاي هر ویژگی

- آنگاه نوبت وزن. هاستتعداد کل ویژگی% 10تا % 1شوند، که تعداد آنها بطور معمول بین گزینش می
  . شودمی محاسبه ) 10(به ترتیب  TF.IDFهاست که تابع رایج آن بر اساس تابع این ویژگی دهی به

    .    =   . log                                      (10) 
  

تعداد  به DF٢یا به اصطالح وزن آن در متن مورد نظر،  ١به تعداد تکرار ویژگی مورد نظر TFدر این تابع 
  .ها اشاره دارندبه تعداد کل متن N، و DF  ٣به معکوس IDFهاي شامل آن ویژگی، متن

                                                 
١ term frequency 
٢ document frequency 
٣ inverse 
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هاي ایجاد شده در هایی که حاوي تعداد تکرار تمامی ویژگیبدین ترتیب ماتریس بزرگ قبلی با سلول
هاي هاي ویژگیهاي آن حاوي وزنشود که سلولها بود به ماتریسی بسیار کوچک تبدیل میتمامی متن

  .هاستبراي همان متن گزینش شده
  

  بندمرحله آموزش رده .2- 5
هاي پردازش به عنوان مجموعه داده آموزشی براي سامانه- ماتریس نهایی ایجاد شده در مرحله پیش

و نیز   SVM ١هاي یادگیري ماشین با ناظرسامانهتا کنون . شودیادگیري ماشین با ناظر استفاده می
آموزش داده شده ص دسته آیات قرآنی از یکدیگرتشخی براي هاي فوقژگیوی با ٢درختهاي تصمیم گیري

  .ولی در زمینه تشخیص آیات قرآنی از احادیث و متون مشابه آزمایشات هنوز ادامه دارند ،اند
  

  ي و ارزیابیبندرده مرحله .3- 5
از آیات  یات قرآنی از یکدیگر، مانند آیات مکیگیري در تشخیص دسته آموفقیت چشمهاي فوق سامانه

حدود  F-scoreدر هر دو مورد  .اندهاي دیگر آن داشتههاي ابتدایی قرآن از جزءمدنی و نیز آیات جزء
  .مشاهده شده است% 95

   

                                                 
١ support vector machine 
٢ decision trees  
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  گیري نتیجه .6
در تشخیص هوشمند آیات قرآن در متون فارسی تفسیري، به جهت  بر اساس توضیحات عرضه شده

هاي دیگر عربی مانند احادیث و اشعار عربی در این متون و شباهت آنها با آیات مخلوط بودن بخش
اي دیگر کلیه بخشهاي عربی را از داخل متون فارسی تفسیري جدا نماید و سپس سامانهقرآنی، ابتدا باید 

- هاز طرفی دیگر، این بخشهاي عربی در قالب رشت .هاي عربی آیات قرآن تمییز داده شونددر این بخش
هاي بسیار کوتاه در حد یک کلمه هاي زیاد به اندازه یک آیه کامل یا چند سطر تا طولهایی با طول

  .اندظاهر شده
اي براي تشخیص آیات قرآن در متون فارسی تفسیري به عنوان سامانه با نگریستن به سامانه هوشمند

توجه در ، در کنار موفقیت قابل Benedetteo, Caglioti & Loretoالگوریتم  تأیید منبع متن،
- سامانه. هاي بسیار کوتاه نداشته استهاي طوالنی، توفیق شایانی در خصوص رشتهتشخیص منبع رشته

اي که براي حل این معضل با تالش شکرالهی و همکارانش در حال ایجاد شدن است، با وجود نتیجه 
ها از متون عربی دیگر از جمله احادیث هنوز بخش بودن در تفکیک آیات قرآنی از یکدیگر، در تفکیک آن

رسد پژوهش بیشتري باید در راستاي شناسایی وجه ممیزه زبان به نظر می. به سرانجام نرسیده است
  .قرآن با سایر متون مشابه انجام پذیرد
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