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 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 فٍرسث نطالب

⍟ َىلدى 
⍟ ىروری ةر ادةیات ىّضّع 
⍟روش پیضٍِادی 
⍟ ارزیاةی 
⍟گیری و کارُای آجی َ  ٌحیج

⍟ ىراجع 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 

 علهیسرقث -نَضَعجعریف 

 و ایده ُا از اسحفاده ادةی -عهيی سركث
 عتارات و ایده عٍّان ةَ دیگران، عتارات
 یا فکری دسحترد ٌّعی واكع در و خّیش

  ىی جّاٌد  عهيی سركث .اسث دزدی ایده
 دسحتردُای از وسیعی طیف صاىم

 ىطانب اجفاكی کردن کپی جا آگاُاٌَ
 .ةاصد دیگران

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 علهی در اسياداىَاع سرقث -جعریف نَضَع

 

 عهيیاٌّاع سركث 
 در اسٍاد 

 چٍدزةاٌَ

 جک زةاٌَ

سركث صده از ىحً كسيث ُای جرازةٍدی )داخهی 
(اظهی  

  

(ةازیاةی ىٍتع)خارجی   

  

ةدون 
 سركث

سركث 
 ةدون اةِام

 سركث ةا اةِام

 جعادفی
سركث ةا اةِام 

 خالظَ 

سركث ةا 
 اةِام جرجيَ 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 PANىساةلات 
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 اٌهیث نَضَع

 
 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

⍟ٌضریَ وةسایث گزارش اساس ةر Sience، َکياةیش ىطانعَ ىّرد کضّرُای ُي 
 از ةرخی در پدیده ایً ونی ُسحٍد عهيی ىجاىع در عهيی سركث ىسئهَ درگیر

  .اسث داده رخ ةیضحر کضّرُا
 
⍟در کَ ایراٌی پژوُضگران درظد پاٌزده از ةیش کَ اسث صده گزارش جدلیق ایً در 

َ اٌد عهيی سركث خّد ىلاالت  .داصح
 
 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 1-نَضَعاٌهیث 

 
 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 (sciencemag.org)ٌلضَ سركث عهيی در جِان  -1صکم 
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 جضخیط سرقث علهیپیضیو روش ٌای 

 

 صياره روش

 1 اٌگضث ٌگاری  پیدا کردن ىضاةِث ةَ کيک روش 

 گرام-n پیدا کردن ىضاةِث ةا روش 

  

2 

 3 (ةازیاةی ىٍتع) ةٍدیخّصَةر ىتحٍی  روش

 4 ساخحاری  پیدا کردن ىضاةِث ةا روش    

 5 ىعٍاییُای ىتحٍی ةر صتاُث روش

 6 گرافروش ىتحٍی ةر 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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 پیضیو ىهایش نحونضکالت روش ٌای 

 

روش ُای پیضیً ىضکالت رفع ىضکالت در روش پیضٍِادی  

 ةی جّجِی ةَ جرجیب کهيات اسحفاده از گراف جِث دار

 ةی جّجِی ةَ ساخحار ىحً جّجَ ةَ کم جيهَ 

 ةی جّجِی ةَ کهيات ىحرادف اسحفاده صده اىکان اضافَ کردن کهيات ىحرادف ةَ گراف ىحٍاظر ىحً

جضخیط ةِحر سركث عهيی ٌّع خالظَ ةا جّجَ ةَ ویژگی 
َ ُای ةیضحر  اٌحخاب جعداد گره ُای ُيسای

عهيی از ٌّع خالظَ دكث پاییً در جضخیط سركث  

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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 ىهَدار نراخل جضخیط سرقث علهی -روشنحدلَژی و 
 سطح ةازیاةی نيتع  

 

سٍد ىضکّک 1ةخش  سٍد ىرجع 1ةخش    
  

اٌحخاب ةخش ُا ةرای ساخث 
گراف ةراساس خداكم 

ث اونیَِىضاة  

طّل ىساویُایی ةا جداسازی ىحً ةَ ةخش  

سٍد ىضکّک ةَ 
 سركث عهيی

اسٍاد ىرجع ىّجّد 
فیهحر اسٍاد ىرجع و  در پایگاه داده

اٌحخاب سٍدُای 
 کاٌدید

جضخیط سركث عهيی یا 
 عدم وجّد سركث

پردازشپیش  

ُای ىلایسَ دو ةَ دوی گراف
-ایجاد صده و صٍاسایی گراف

 ُای ىحضاةَ

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

در سركث عهيی ٌّع 
داخهی ایً ىرخهَ 

.ٌیاز ٌيی ةاصد  

ً ٌای اسحفاده صده در پیاده سازی  ةسح
 روش پیضيٍادی

ةسحً پردازش نحو ٌضم-1  
 NLTKةسحً پردازش نحو -2

 igraphةسحً  -3

 صتکً واژگان فارس ىث -4
 صتکً واژگان وردىث-5
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 1-روشنحدلَژی و 

 
 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 نرخلً پیش پردازش
 
⍟ًاسحفاده از ةسحَ ُضو در ٌرىال سازی ىح 
⍟ (ةرای ىرخهَ اٌحخاب سٍدُای کاٌدید )ةرچسب زٌی جز کالم 

 
 (سرقث علهی ىَع خارجی)نرخلً  اىحخاب سيدٌای کاىدید 

⍟ S1 :ٌا شيد نظکَک ةً شرقث غلهی نجهَغً دوجایی  

⍟ S2 :نجهَغً دوجایی ٌا شيد نرجع    

⍟  |Y=|S1 ∩ S2=جػداد دوجایی ٌای نظحرک 
⍟ Ω نظحرکجػداد دوجایی ٌای آشحاىً  =  

 
 

⍟ًدوجایی ٌا جيٍا طانل کلهات ةا جگ اشم نی ةاطيد و شایر جگ ٌا ناىيد غفث ٌا و قیدٌا حذف طده اىد: ىکح. 

 

𝑌 > Ω 
 ةهی 

 خیر

اٌحخاب ةَ 
عٍّان سٍد 

 کاٌدید

.سٍد کاٌدید ٌيی ةاصد  
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 2-روشنحدلَژی و 

 
 

⍟نرخلً جداسازی نحو 

 
⍟ ای از پاراگراف ُا َ  جضخیط سركث عهيی ةا اةِام خالظَ----------------جداسازی ىحً ةَ ىجيّع
⍟ َای جداسازی ىحً ة َ  جضخیط سركث عهيی سایر سطّح داخهی ----------------جيالتاز ىجيّع
⍟ َةخش ُایی ةا طّل ىضخعی از کاراکحرُاجداسازی ىحً ة 
⍟ َجضخیط سركث عهيی سطح خارجی-------جعداد ىضخعی از کهياتةخش ُایی ةا جداسازی ىحً ة 

 
⍟نعیار نضاةٍث اولیً جهالت 
⍟صتاُث کسیٍّسی 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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 3-روشنحدلَژی و 

 
 

 ساخث گراف ةرای ةخش ٌایی ةا خداقل نضاةٍث اولیًنرخلً  
   

 اشهی،کلهًگروه شيد، نفٍَم، پاراگراف،جهلً، : گره
 

 رخداد ٌهزنان کلهات  دشحَری، نػيایی، آناری،:  ةرقراری یال
 
 
   
 

           

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

ًجهل 

پاراگراف 

 نحو 

پيجره ةا اىدازه ثاةث 

 :در روش پیضيٍادی
 (ةَ جز ایسث واژه ُا)کهيات : گره

رخداد ُيزىان : ةرقراری یال
 در پٍجره ةا اٌدازه ثاةث  کهيات
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 4-روشنحدلَژی و 

 

 ادانً-ساخث گراف ةرای ةخش ٌایی ةا خداقل نضاةٍث اولیًنرخلً  
 
 
 

 
⍟ای از جتدیل نحو ةً گراف ً  ىهَى
⍟شپس و ایمپرداخحً ایران در الکحروىیکی گردطگری ٌایفػالیث ةر نروری ةً اةحدادر نا نقالً ایو در 

ً ای  از پس اىحٍا در و اشث، طده ارائً شَئیس کظَر ةا ایران الکحروىیکی گردطگری ٌایةرىانً ةیو نقایص
 .کيیمنی نطرح الکحروىیکی گردطگری در را آن کارةرد ٌا،طتکً ىظریً جدید غلم نػرفی

 
 
 در جهالترخداد ٌهزنان کلهات 

 

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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   5-روشنحدلَژی و 

⍟ A: ٌهصایگان درجً اول گره نظحرک گراف شيد نظکَک 

⍟ B :ٌهصایگان درجً اول گره نظحرک گراف شيد نرجع   

⍟ 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝐴, 𝐵 =
𝐴∩𝐵

𝑚𝑎𝑥 (𝑙𝑒𝑛 𝐴 ,𝑙𝑒𝑛 𝐵 )
 

 روش جکراری

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

روش ُای جکراری 
اسحخراج ویژگی 
  فاظهَ ویرایضی 

گراف ٌای نضاةًنرخلً جضخیط   

α  if (𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦:آشحاىً نظاةٍث گره ٌا  𝐴, 𝐵 ) > α  then   A similar to B 
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 6-نحدلَژی و روش

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 
 

 

 ادانً-نضاةًنرخلً جضخیط گراف ٌای 
  

آسحاٌَ جعداد گره ُا ىضاةَ ىضخط ىی کٍد آیا دو گراف ىضاةَ ىی ةاصٍد یا خیر؟      
 
 

 
X: ىضاةَگره ُای جعداد    

 :β ىضاةَجعداد گره ُا آسحاٌَ 
𝑋 > β 

 ةهی 

 خیر

 جضخیط سركث عهيی

 عدم وجّد سركث عهيی
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 (ةازیاةی نيتع)فارسی  نجهَعً داده -ارزیاةی

⍟ سرقث علهی نعيایی و ةا درجً اةٍام ةاالنجهَعً داده 
 
 
 
⍟ ًنعيایی، ةا اةٍام، ةدون اةٍام، ةدون )داده ٌهً سطَح سرقث علهی نجهَع

 (سرقث علهی
  

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

د سٍد ىضکّک          جعدا     جعداد سٍد ىرجع            

1500 112 

د سٍد ىضکّک          جعدا     جعداد سٍد ىرجع            

1500 300 
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 (جرازةيدی نحو)نجهَعً داده فارسی  -ارزیاةی

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

د  جفث سٍدجعدا  

    

عهيی سطح سركث  

 ةدون سركث عهيی 652

 سركث عهيی ةدون اةِام  129

 سركث عهيی ةا اةِام جعادفی  282
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⍟  آنَزش و آزنایشنجهَعً داده 

 
 
 
 
 
 

 

 (جرازةيدی نحو)نجهَعً داده اىگلیسی -ارزیاةی

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

د  جفث سٍدجعدا  

    

عهيی سطح سركث  

 ةدون سركث عهيی 1000

 سركث عهيی ةدون اةِام 1000

 سركث عهيی ةا اةِام جعادفی 1000

 سركث عهيی ةا اةِام جرجيَ  1000

 سركث عهيی ةا اةِام خالظَ 1185
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 ةازیاةی نيتع – نعیارٌای ارزیاةی

 

 

⍟ثدق =
طده ةازیاةی درشث شيدٌای جػداد

طده ةازیاةی درشث شيدٌای جػداد  طده ةازیاةی اطحتاه شيدٌای جػداد + 

 

=فراخَاىی 
طده ةازیاةی شيدٌای جػداد  

طده ةازیاةی شيدٌای جػداد ظدهى ةازیاةی شيدٌای جػداد +   

 

 F نػیار= 2 ∗  
 فراخَاىی∗دقث
 فراخَاىی+دقث

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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 جرازةيدی نحو – نعیارٌای ارزیاةی

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
 

دقث =
صده ةازیاةی درسث ةخش ُای جعداد  

صده ةازیاةی اصحتاه ةخش ُای جعداد صده ةازیاةی درسث ةخش ُای  جعداد + 
 

=فراخّاٌی 
صده ةازیاةی جعدادةخش ُای  

صده ةازیاةی ةخش ُای جعداد ٌضده ةازیاةی ةخش ُای جعداد +   

 F ىعیار= 2 ∗  
 فراخّاٌی∗دكث
 فراخّاٌی+دكث

  PANىساةلات کد ارزیاةی در سایث 
 .كرار داده صده اسث
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⍟ٌحایج ةدسث آىده ةرای جضخیط سركث عهيی اسٍاد فارسی 

⍟1-  جاثیر پاراىحرΩ 
⍟2- سطح ةازیاةی ىٍتع 

⍟3- ًسطح جرازةٍدی ىح 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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F خدآسحاٌَ  دكث فراخّاٌی ىعیارΩ  

63.17 48.75 89.70 Ω =  20  

68.48 55.67 88.95 Ω =  15  

74.87 66.96 84.91 Ω =  10  

79.5 83.9 75.6 Ω =  6  

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

نقادیر نخحلف ةراساس کارایی روش پیضيٍادی  Ω نحفاوت در نجهَعً  (دوجایی ٌای نضحرکجعداد ) 
نعيایی و ةا درجً اةٍام ةاالسرقث  داده  

جاثیر پارانحر  -ارزیاةی Ω 
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 ىحایج ةخش ةازیاةی سيد اسياد فارسی -ارزیاةی

 

⍟ ةاالنجهَعً داده سرقث نعيایی و ةا درجً اةٍام 

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

75.6 

83.9 
79.5 

55.6 57.53 56.6 

 Fىعیار  فراخّاٌی دكث

 ىلایسَ ٌحایج روش پیضٍِادی ةا ٌرم افزار سيیو ٌّر

 ٌرم افزار سيیو ٌّر روش پیضٍِادی
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 ىحایج ةخش ةازیاةی سيد اسياد فارسی -ارزیاةی

 

⍟نجهَعً داده ٌهً سطَح سرقث علهی 

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

91.9 

83.9 
87.8 

84.7 

65.9 

74.1 

 Fىعیار  فراخّاٌی دكث

 ىلایسَ ٌحایج روش پیضٍِادی ةا ٌرم افزار سيیو ٌّر

 ٌرم افزاز سيیو ٌّر روش پیضٍِادی
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 اسياد فارسیجرازةيدی سيد ىحایج ةخش  -ارزیاةی

 

 دكث فراخّاٌی F ىعیار

 سركث عهيی ةدون اةِام 94.00 95.71 92.57

 سركث عهيی ةا اةِام  93.73 86.26 89.84

 کم پیکره 90.74 89.66 90.00

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 
 

 
⍟ىحایج ةدشث آنده ةرای جظخیع شرقث غلهی اشياد اىگلیصی 
⍟1- ًةررشی جاثیر چيد پارانحر نٍم در جظخیع شرقث غلهی ىَع خالغ 

⍟2- ٌهً شطَح جرازةيدی نحو 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 جاثیر پارانحرٌای نخحلف در جضخیط سرقث علهی ةا اةٍام خالظً

 

⍟ جاثیر جٍث دار ةَدن گراف نحو در جظخیع شرقث غلهی ىَع خالغً اشياد
 اىگلیصی

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 ٌّع گراف دكث  فراخّاٌی  Fىعیار

83.88 80.59 87.44 

 

 گراف جِث دار

غیر جِث دار گراف 78.76 81.40 80.36  



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 1-خالظًجاثیر پارانحرٌای نخحلف در جضخیط سرقث علهی ةا اةٍام 

 

⍟ حداقل آشحاىً نظاةٍث گره ٌا در جظخیع شرقث غلهی ىَع خالغً جاثیر
 اىگلیصیاشياد 

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 ٌّع گراف دكث  فراخّاٌی  Fىعیار

71.34 84.44 61.77 

 
α=0.4 

83.88 80.59 87.44 α=0.6 

64.45 60.93 87.75 α=0.8 
 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 2-خالظًجاثیر پارانحرٌای نخحلف در جضخیط سرقث علهی ةا اةٍام 

 

⍟ جاثیر ىَع جداشازی نحو درجظخیع شرقث غلهی ىَع خالغً اشياد
 اىگلیصی

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 ٌّع گراف دكث  فراخّاٌی  Fىعیار

83.88 80.59 87.44 

 

َ ای از پاراگراف ُا  جتدیم ىحً ةَ ىجيّع

َ ای از جيالت 91.71 15.11 27.17  جتدیم ىحً ةَ ىجيّع

کاراکحر 1000جتدیم ىحً ةَ ةخش ُایی ةا طّل  66.56 14.31 23.56  

 

کاراکحر500جتدیم ىحً ةَ ةخش ُایی ةا طّل  76.94 8.81 15.82  

کاراکحر 300جتدیم ىحً ةَ ةخش ُایی ةا طّل  83.37 7.50 13.90  



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 نقایسً عهلکرد روش پیضيٍادی در جضخیط سرقث علهی ةا اةٍام خالظً
 ةا روش ٌای پیضیو 
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 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 اىگلیسیىحایج ةخش جرازةيدی سيد اسياد  -ارزیاةی

 

⍟ نجهَغً داده آنَزش 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

0.94 

0.84 
0.81 

0.83 
0.87 

0.9 0.89 0.89 

0.6 

0.88 

 کم پیکره اةِام خالظَ اةِام جرجيَ اةِام جعادفی ةدون اةِام 

ر 
یا
مع

F 

 Sanchez-Perez2014روش   روش پیضٍِادی



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 ىحایج ةخش جرازةيدی سيد اسياد اىگلیسی -ارزیاةی

 

⍟ آزنایضنجهَغً داده 

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

0.94 

0.84 
0.81 

0.83 
0.87 

0.9 0.89 0.89 

0.6 

0.88 

 کم پیکره اةِام خالظَ اةِام جرجيَ اةِام جعادفی ةدون اةِام 

ر 
یا
مع

F 

 Sanchez-Perez2014روش   روش پیضٍِادی



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 PAN2016اسياد فارسی   ىحایج اجرای روش ةرای نجهَعً داده

 

⍟نجهَغً داده آنَزش: 
َ دسث آىده از اجرای روش پیضٍِادی روی ىجيّعَ داده ٌحایج  -2جدول                    PAN2016  ة

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

 دكث  فراخّاٌی Fىعیار 

 ٌحایج 90 88.5 89.3



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 PAN2016 فارسیاسياد   ىحایج اجرای روش ةرای نجهَعً داده

⍟ آزنایضنجهَغً داده: 
 

 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

ً گیری  ىحیج

 
 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 

سركث عهيی ٌّع 
(ةازیاةی ىٍتع)خارجی  

 اسٍاد فارسی

ٌّع ىعٍایی و ةا درجَ 
 اةِام ةاال

 جيام سطّح سركث عهيی

ٌستث ةَ 
َ یاب  ىضاة
 سيیو ٌّر

 

درظد ةِتّد 23  

درظد ةِتّد 14  

سركث عهيی ٌّع داخهی 
اسٍاد فارسی( جرازةٍدی)  درظد F 90 ىعیار  

سركث عهيی ٌّع داخهی 
اسٍاد اٌگهیسی( جرازةٍدی)  درظد F 87 ىعیار  

PAN2015 

PAN2013 

  سركث عهيی ٌّع داخهی
ةا اةِام خالظَ  (جرازةٍدی)

 اسٍاد اٌگهیسی

درظد ةِتّد ٌستث ةَ  14
 2015روش آكای کانترگ 

PAN2013 



 آزمایشگاه شبکه وای کامپیيتری و اطالعاتی

 کارٌای آجی

 

⍟  ةٍتَد دقث شرقث غلهی نػيایی ةا ىصخً جَشػً یافحً طتکً واژگان
 فارس ىث

⍟ اىحخاب گره ٌای  نَثرجر ةً کهک پیکره اشانی خاص 
⍟ةٍتَد دقث ةً کهک از ةیو ةردن اثر کلهات نرکب پرجکرار زةان فارشی 
⍟ًجػهیم روش ةً جظخیع شرقث غلهی چيد زةاى 

 جضخیط صتاٌث اسياد ةا رویکرد نتحيی ةر گراف 
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