Keyword and Phrase Extraction
from Persian Texts:
A Review of the literature
Atefeh Kalantari*
PhD Candidate; Knowledge and Information Science Department;
School of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran;
Academic Librarian; Nursing & Midwifery Faculty;
Qazvin University of Medical Sciences; Qazvin, Iran;
Email: atefeh_kalantari@shirazu.ac.ir

Abdolrasool Jowkar
PhD in Knowledge & Information Science; Professor; School
of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran;
Email: ajowkar2003@yahoo.com

Seyed Mostafa Fakhrahmad
PhD in Computer Engineering; Associate Professor; Department
of Computer Science and Engineering & IT; Shiraz University;
Shiraz, Iran Email: fakhrahmad@shirazu.ac.ir
Javad Abbaspour
PhD in Knowledge & Information Science; Assistant Professor;
School of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran;
Email: javad.abbaspour@gmail.com

Hajar Sotudeh
PhD in Knowledge & Information Science; Associate Professor;
School of Education & Psychology; Shiraz University; Shiraz, Iran;
Email: sotudeh@shirazu.ac.ir

Massoud Mortazavi
PhD Candidate; Knowledge & Information Science Department;
School of Education & Psychology; Ferdowsi University
of Mashhad; Mashhad, Iran; Research & Development Specialist;
Pars Azarakhsh Co.; Tehran, Iran;
Email: mortazavi.massoud@mail.um.ac.ir

Amir Javadi
PhD in Medical Informatics; Assistant Professor; Social Medicine
Department; Qazvin University of Medical Sciences; Qazvin, Iran;
Email: javadi_a@yahoo.com

Zahra Pourbahman
PhD Candidate in Computer Engineering; AmirKabir University
of Technology; Tehran, Iran Email: pourbahman@aut.ac.ir

* Corresponding Author

xviii

Received: 10, Oct. 2019

Accepted: 14, Jun. 2020

Abstract: Keyword and phrase extraction is a prerequisite of many
natural language processing tasks. However, a review on the related
Persian and English literature showed that a few studies have already
been done on how to extract keywords and phrases from Persian texts.
Thus, aiming to shed light on the research status of Keyword and phrase
extraction from Persian texts, the present study reviews the Persian
and English publications which have assessed their research ideas
over Persian texts. We also focus on each of the studies to challenge
their methodologies, implementations and evaluation methods and
measures.
To our knowledge, a total number of 14 Persian and 6 English papers
exist which have worked on the extraction of Persian keywords and
phrases. Investigating on the papers revealed that they were mostly
based on statistical and linguistic information. A majority of the papers
suffered from the lack of either appropriate methodologies or lucid
explanation of their research ideas. They generally used non-standard
datasets and vague or problematic metrics to evaluate the experimental
systems. Generally speaking, except 3 papers that appropriately
reported their proposed methods, the other papers lacked reproducibility
and generalizability. Hence, their results cannot be confidently used as a
benchmark in evaluating future works, and their proposed ideas cannot
be employed in developing applications for extraction of key words and
phrases from Persian texts.
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از متــون فارســی بــرای آزمــودن ایدههــا اســتفاده کردهانــد،میپــردازد .ســپس ،هــر مقالــه را از نظــر
روششناســی ،نحــوة اجــرا وپیادهس ـازی ،روش ارزیابــی ،و معیارهــای آن مــورد تعمــق قــرار داده و بــه
چالــشمیکشــد.
در مجمــوع 14 ،مقالــة فارســی و  6مقالــة انگلیســی بــه اســتخراج کلمــات و عبــارات کلیــدی از متــون
فارســی پرداختهانــد .روش بیشــتر ایــن مقــاالت اســتفاده از اطالعــات آمــاری وزبانشــناختی بــوده
اســت .اکثــر ایــن مقــاالت یــا در روششناســی انتخابشــده ایــراد دارنــد و یــا نویســندگان نتوانســتهاند
ایــدة پیشــنهادی خــود رابهوضــوح بــرای خواننــده تبییــن نماینــد.در بســیاری از مقــاالت از مجموعــة
دادة اســتانداردی بــرای ارزیابــی سیســتم اســتفاده نشــده و نحــوة محاســبة معیارهــای ارزیابــی مبهــم یــا
دارای اشــکال اســت.
در مجمــوع،بهجــز  3مقالــه کــه روش اجراشــده رابهنحــو نســبتاً قابلقبولــی گــزارش کردهان ـد ،ســایر
مقــاالت قابلیــت تکرارپذیــری و تعمیــم ندارنــد .ایــن اســت کــه نمیتــوان از آنهــابهعنــوان معیــار
پایـهایبــرای ارزیابــی سیســتمهای آینــده اســتفاده کــرد یــا از ایــدة مطرحشــده در آنهــا بــا اطمینــان در
ســاخت و توســعة نرمافزارهــای کاربــردی و عملــی در حــوزة اســتخراج کلمــات کلیــدی اســتفاده نمــود.
كليدواژههــا :اســتخراج کلمــات کلیــدی ،اســتخراج عبــارات کلیــدی ،پــردازش زبــان طبیعــی ،زبــان
فارســی ،بررســی مــروری
 .1مقدمه

منظــور از پــردازش زبــان طبیعــی کلیــة تالشهایــی اســت کــه متخصصــان ایــن حــوزه

انجــام میدهنــد تــا ادراک ،فهــم ،تجربــه ،دانــش وبهنوعــی هــوش انســان رابهگونــهایدر
قالــب کدهــای برنامهنویســی بــه سیســتمهای کامپیوتــری آمــوزش دهنــد کــه بــا حداقــل نیــاز بــه
حضــور و دخالــت انســا ِن متخصــص موضوعــی و اطالعاتــی (مثــل کتابــداران موضوعــی ســابق)،
بهتریــن و مرتبطتریــناطالعــات در کوتاهتریــنزمــان ممکــن بــه کاربــر ارائــه شــود .بدینمنظــور،

وظیفــة اصلــی و دشــوار پــردازش زبــان طبیعــی بــه دههــا وظیفــة کوچکتــر تفکیــکشــده کــه
انجــام و یــا بهبــود هــر یــک از آنهــا گامــیاســت در راســتای تحقــق هــدف غائــی پــردازش زبــان

طبیعــی .اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی یکــی از آن دههــا وظیفــة کوچکتــر اســت کــه

خــود زیربنــا و گام نخســت بســیاری دیگــر از وظایــف ایــن حــوزهاســت .شــاید بتــوان گفــت کــه
نخســتین تالشهــا در زمینــة اســتخراج خــودکار کلمــات /عبــارات کلیــدی همزمــان بــا تــاش

بــرای نمایهســازی خــودکار /ماشــینی در حــوزة کتابــداری و علــم اطالعــات صــورت گرفتــهاســت.

طــی ســالیانی کــه پــردازش زبــان طبیعــی و بهتبــع آن اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی

مــوردتوجــه جامعــة پژوهشــی حــوزة علــوم کامپیوتــر قــرارگرفتــه ،مطالعــات و پژوهشهــای
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متعــددی در زمینــة پــردازش متــون انگلیســی و اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی از آنهــا
صــورتگرفتــهاســت کــه کثــرت جمعیــت انگلیس ـیزبان و نیــز پذیــرش زبــان انگلیســیبهعنــوان

زبــان علمــی از ســوی جوامــع علمــی رامیتــوان از مهمتریــن علــل ایــن امــر دانســت .گذشــته از

ایــن ،طــرح ایدههــا و الگوریتمهــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــینی ،شــبکههای عصبــی ،و غیــره نیــز

منجــر بــه بهبــود قابلتوجهــی در نتایــج حاصــل از پــردازش زبــان انگلیســی و اســتخراج عبــارات

کلیــدی از آن شــدهاســت.1

امــا بررســی متــون فارســی و انگلیســی ایــن حــوزه نشــان میدهــد کــه تالشهــای

انگشتشــماری بــرای اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی از متــون فارســی صــورتگرفتــهاســت.

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی پیشنیــاز بســیاری دیگــر
از وظایــف پــردازش زبــان طبیعــی اســت .یکــی از علــل ایــن امــر آن اســت کــه پــردازش زبــان

فارســی بــه اذعــان پژوهشــگران متعــدد ،بهدلیــل ماهیــت عناصــرزبانشــناختی و تحریــری آن بــا
چالشهــای متعــددی روبهروســت .بنابرایــن ،وظایــف مختلــف پــردازش زبــان فارســی در نخســتین

مراحــل آنچنــان بــا چالشهــا مواج ـه میشــوند کــه کمتــر بــه نتایــج مطلــوب رســیده و در همــان
مراحــل اولیــه متوقــفمیگردنــد .ازایــنرو ،پژوهشــگران فارســیزبا ِن حــوزة پــردازش زبــان
طبیعــیپیادهســازی و آزمــون ایدههایشــان رابــرپایــة پیکرههــا و متــون انگلیســی طرحریــزی

میکننــد .بدینترتیــب ،پــردازش زبــان فارســی کمتریــن پیشــرفت عملــی را در عرصــة وظایــف
مختلــف تجربــهمیکنــد و د ر نتیجــه ،شــاهد هســتیم کــه بــا وجــود پیشــرفت قابـل توجــه در حــوزة

ترجمــة ماشــینی از زبــان انگلیســی بــه بســیاری از زبانهــا و بالعکــس ،ترجمــة ماشــینی از زبــان

فارســی بــه انگلیســی و بالعکــس کاســتیها و نقــاط ضعــف متعــدد دارد .در حوزههــای دیگــر
اســتفادهکننده از نتایــج پــردازش زبــان طبیعــی نیــز چنیــن وضعیتــی حاکــم اســت .بــرای نمونــه،

یکــی از ایــن حوزههــا ،حــوزة سیســتمهای توصیهگــر محتوامحــور اســت کــه در آن بــا پــردازش

متــون و اســتخراج ویژگــی از آنهــا (کــه کلمــات /عبــارات کلیــدی از مهمتریــن آنهاســت)،
گزینههــای مرتبــط بــا آنهــا بــه کاربــران متقاضــی پیشــنهادمیشــود.

بنابرایــن،بهمنظــور تعییــن موقعیــت کنونــی پــردازش زبــان طبیعــی فارســی وبهطــور خــاص

 .1در صــورت تمایــل بــه کســب اطالعــات تکمیلــی در خصــوص روشهــای اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی
میتوانیــد بــه مقالــة زیــر مراجعــه فرماییــد:
S. Siddiqi, & A. Sharan. 2015. Keyword and Keyphrase Extraction Techniques: A Literature Review. Int J
Comput Appl. 109 (2):18–23.
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اســتخراج کلمــات /عبــارات کلیــدی از متــون فارســی ،ایــن مقالــهبــه مــرور مقــاالت فارســی و

انگلیســی منتشرشــده در ایــن حــوزه کــه از متــون فارســی بــرای آزمــودن ایدههــای خــود اســتفاده

کردهان ـد،پرداختــه و ســپس ،هــر مقالــه را ا ز نظــر روششناســی ،نحــوة اجــرا وپیادهس ـازی ،روش
ارزیابــی و معیارهــای آن مــورد تعمــق قــرار داده و بــه چالــشمیکشــد.

 .2روش پژوهش

مــرور نظاممنــد متــون کــه بیشــتر در حــوزة علــوم پزشــکی رایــج اســت ،از ســال  1993توســط

شــرکت «کاکریــن» 1و بــا هــدف بررســی اثــر مداخــات بهداشــتی 2کــه از طریــق کارآزماییهــای

بالینــی تصادفــی 3مــورد آزمایــش قــرار گرفتهانـد ،شــروع شــدهاســت .مــرور نظاممنــد متــون عبــارت

اســت از ارزیابــی انتقــادی تمــام مطالعاتــی کــه بــه یــک پرســش پژوهشــی خــاص پرداختهانــد.

پژوهشــگری کــه مــرور نظاممنــد را انجــاممیدهــد ،از یــک روش ســازمانیافته بــرای شناســایی،
گــردآوری ،و ارزیابــی پیکــرة متــون حــول موضــوع مــورد نظــر اســتفادهمیکنــد و بدینمنظــور،

از مجموعــهایاز معیارهــای ازپیشتعیینشــده بهــرهمیگیــرد (.)Onwuegbuzi 2016

بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر یــک مــرور نظاممنــد متــون 4اســت کــه بــا هــدف

پاســخگویی بــه ایــن پرســش کــه «چگونــهمیتــوان کلمــات /عبــارات کلیــدی را از متــون

فارســی اســتخراج نمــود؟» انجــام شــدهاســت.بهمنظــور یافتــن کلیــة مطالعــات صورتگرفتــه در

ایــن حــوزه ،از ترکیبــات مختلــف عبــارات جــدول  ،1بــرای جســتوجو و بازیابــی مقــاالت و
پایاننامههــای فارســی احتمالــی در پایگاههــای اطالعاتــی Google ،Civilica ،ISC ،IranDoc ،SID

 magiran ،Scholarو غیــره اســتفادهشــدهاســت.

جدول  .1ترکیبهای مختلف عبارات برای جستوجو و بازیابی مقاالت و پایاننامههای فارسی
استخراج

خودکار

کلمات /کلمههای

تخصیص

اتوماتیک

عبارات /عبارتهای

متن

واژگان /واژههای

زبان

نمایهسازی

کلیدی

متون

فارسی

همچنیــن ،ترکیبهــای مختلــف عبــارات جــدول  ،2بــرای جس ـتوجو و بازیابــی مقــاالت و
3. randomized clinical trials

2. healthcare interventions

1. Cochrane
4. systematic literature review
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پایاننامههــای انگلیســی احتمالــی در پایگاههــای اطالعاتــی  Google Scholar ،Scopusو Pubmed

(بهدلیــل وجــود رشــتة انفورماتیــک پزشــکی) مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانـد.

جدول  .2ترکیبهای مختلف عبارات برای جستوجو و بازیابی مقاالت و پایاننامههای انگلیسی
Text

Persian

Extraction

Keywords

Automatic

Important

Assignment

Keyphrases

Texts

Farsi

Indexing

Words

Language

افــزون بــر نتایــج جســتوجوهای صورتگرفتــه و بــا اســتفاده از جســتوجوی اســتنادی

عمیــق ،فهرســت منابــع و مآخــذ مقــاالت دارای شــرط ورود بــه مطالعــه نیــز مــورد کاوش قــرار

گرفتــه و از میــان آنهــا مــدارک مرتبــط احتمالــی گزینــش و بــه مطالعــه واردشــدهاند.

همچنیــن ،مقــاالت و پایاننامههــای متعــددی بررســیشــدهاند کــه از میــان آنهــا  14مقالــة

فارســی و  6مقالــة انگلیســی دارای شــرط ورود بــه مطالعــه بودهانــد، و بنابرایــن ،بقیــة مقــاالت از

چرخــة مطالعــه حــذفشــدهاند.
 -شرط ورود به مطالعه:

مقالــه یــا پایاننامــه بهزبــان فارســی یــا انگلیســی باشــد ،امــا بــرایپیادهس ـازی و آزمــودن آن

حتمـاً از متــون و پیکرههــای فارســی اســتفادهشــدهباشــد.
 .3مروری بر پژوهشهای صورتگرفته

اگــر بپذیریــم کــه رویکــرد و چگونگــی اســتخراج کلمــات یــا عبــارات کلیــدی نســبت بســیار

نزدیکــی بــا نمایهســازی خــودکار دارد ،آنــگاهمیتــوان گفــت کــه تاریخچــة شــروع آن در دنیــا

بــه اوایــل دهــة  1950میــادی برمیگــردد .امــا نخســتین تالشهــا در ایــن حــوزه در کشــور مــا از
اوایــل دهــة  1380شمســی یعنــی حــدود  50ســال بعــد از آن تاریــخ آغــا ز شــدهاســت.

«تشــکری» کــه در ســال  1380در پایاننامــة کارشناســی ارشــد خــود روی روشهــای

شــاخصگذاری خــودکار بــرای متــون فارســی کار کــرده بــود ،در ســال  1382بههمــراه «میبــدی»،
نخســتین نمایهســاز خــودکار متــون فارســی را طراحــی کــرد .آنهــا بــرای ارزیابــی سیســتم

پیشــنهادی خــود یــک مجموعــة دادة فارســی در حــوزة کامپیوتــر ایجــاد کردنــد کــه شــامل 450

567

زمستان  | 1399دورة  | 36شمارة 2

چکیــدة مقالــه و پایاننامــه ،همــراه بــا  32عبــارت پرسوجــو 1و قضــاوت ربــط 2مربوطــه بــود
(تشــکری و میبــدی  .)1382بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع و متــون فارســی دیجیتــال در آن زمــان،

ایــن کار رامیتــوان نقطــة قــوت کار آنهــا دانســت .سیســتم طراحیشــده توســط آنهــا بــه نــام
«نمایهســاز» ،بــا اســتفاده از قانــون «زیــف» 3تمــام واژههــای متــون مجموعــة داده رارتبهبنــدی

میکــرد .آنهــا دریافتنــد کــه  20درصــد از واژگان متمایــز ،بیــش از  85درصــد از کل واژگان
متــون را تشــکیلدادهانــد .بنابرایــن ،فهرســتی از  150واژة فاقــد خاصیــت تعیینکنندگــی بــرای

مجموعــة داده تهیــه کــرده و آنهــا را حــذف نمودنــد .امــا دربــارة ادامــة فراینــد نمایهســازی ،در
متــن مقالهشــان توضیحــی ندادهان ـد .از ســایر توضیحــات و اســتناد بــه برخــی منابــع بــرای توجیــه

انتخــاب نمایهســازی کنترلنشــدة پسهمــارا اینگونــه برمیآیــد کــه آنهــا تمــام واژههــای

باقیمانــده راواژههــای نمایــهایدر نظــر گرفتهانــد .آنهــا مقادیــر دو معیــار دقــت و بازیافــت را

بــا انجــام عملیــات ریش ـهیابی و بــدون آن محاســبه کردنــد و دریافتنــد کــه ریش ـهیابی ،بازیافــت را

افزایــشمیدهــد ،ولــی باعــث کاهــش دقــتمیگــردد (همــان).

پژوهشــگران دیگــری هــم دســت بــه طراحــی ســامانههای نمایهســازی خــودکار زدهانــد .از

آن جملــه «بشــیری ،کربالئــی و موســوی» یــک سیســتم نمایهســازیبهنــام «ســینا» طراحــی کردنــد

کــه پــس از حــذف واژگان ایســتا ،کلمــات موجــود در متــن ورودی را ریشـهیابیمیکــرد .اســاس

عملکــرد الگوریتــم ریشــهیابی «ســینا» ،همچــون ریشــهیاب انگلیســی «پورتــر» 4حــذف پســوندها

و پیشــوندهابــراســاس قوانیــن ازپیشتعریفشــده و اســتثناهای تعیینشــدهبــود .پــس از اعمــال

عملیــات ریشــهیابی روی متــن ورودی و حــذف مجــدد واژگان ایســتا ،نمایهســاز «ســینا» بــه
کلمــات باقیمانــدة متــن بــر اســاس الگوهــای  ltn ،Lnu ،TF-IDF5و  ntcوزنمــیداد تــا بهتریــن

کلمــاتبهعنــوان نمایــة متــن تعییــن گردنــد .آنهــا در نهایــت ،بــا مقایســة مقادیــر دقــت و بازیافــت

بهدس ـتآمده از طریــق هــر الگــوی وزندهــی دریافتنــد کــه  TF-IDFو  Lnuبهتــر از ســایر الگوهــا
میتواننــد بــه تعییــن کلمــات نمایــهایمتــون فارســی کمــک کننــد (.)1384

آنهــا همچنیــن ،بــرای ارزیابــی سیســتم نمایهســاز «ســینا» ،از مجموعــه دادهایکــه «تشــکری

و میبــدی» ( )1382ایجــاد کــرده بودنــد ،اســتفاده کــرده و بــا محاســبة دقــت و بازیافــت تعییــن
کلمــات نمایــهایبــا انجــام ریش ـهیابی و بــدون آن دریافتنــد کــه اســتفاده از ریش ـهیاب ،عــاوه بــر
3. Zipf
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2. relevance judgement

1. query

5. Term Frequency-Inverse Document Frequency

4. Porter
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اینکــه میانگیــن دقــت را افزایــشمیدهــد ،باعــث کاهــش بیــش از  50درصــدی حجــم نمایــة
ساختهشــده از متــون هــممیشــود (همــان).

نکتــة مبهــم در مــورد مقالــة «بشــیری ،کربالئــی و موســوی» ( )1384ایــن اســت کــه چگونگــی

اســتفاده از مجموعــة دادة «تشــکری و میبــدی» ( )1382بــرای ارزیابــی نمایهســاز «ســینا» را توضیــح
ندادهانـد .بنابرایــن ،ایــن ســئوال قابــل طــرح اســت کــه آیــا اساسـاً ایــن مجموعــة داده بــرای ارزیابــی
سیســتم طراحیشــده توســط آنهــا مناســب بــوده یــا خیــر.

«گزنــی» بــرای تعییــن عبــارات کلیــدی متــن از ســه معیــار تعــداد رخــداد کلمــه (تعییــن حــد

بــاال و پاییــن بــرای تعــداد تکــرار کلمــات) ،مجــاورت مکانــی کلمــات (فاصلــة کمتــر برخــی
واژههــا ،احتمــاالً بــر جنبــة خاصــی از یــک موضــوع داللــتمیکنــد) ،و موقعیــت مکانــی آنهــا
نســبتبههــم (واژههایــی کــه بــه یــک موضــوع خــاص مرتبــط هســتند ،احتمــاالًبههــم نزدیکتــر

قــرارمیگیرنــد) اســتفاده کــرد .وی اســتفاده از ایــن ویژگیهــا را ســاده و مقــرونبهصرفــه دانســته

و معتقــد بــود کــه بــا توجــه بــه ماهیــت مقالههــای فنــی ،احتمــال وجــود کلماتــی بــا بیــش از یــک

معنــا و یــا چنــد کلمــة هممعنــا در چنیــن مقاالتــی انــدک اســت ( .)1385او پــس از حــذف ســیاهة

واژگان ایســتا ،بــرای ترکیــب واژههایــی کــه حــروف آغازیــن آنهــا مشــترک اســت (ظاهــرا ً

همریشــه هســتند) ،بــه مقایســة هــر جفــت واژهبهصــورت حرفبهحــرف در فهرســت الفبایــی

واژههــا پرداخــت و کلماتــی را کــه  4حــرف آغازیــن مشــابه داشــتند بــا هــم ترکیــب کــرد .بــا

ایــنحــال ،ازنظــر وی ،بــا توجــه بــه ماهیــت زبــان فارســی ایــن رقــم بیــن  3تــا  5قابــل تغییــر

بــود .وی امــکان خطــای ایــن روش تطبیــق را کمتــر از  0/5درصــدمیدانســت« .گزنــی» ایــدة

پیشــنهادیاش را روی  50مقالــه آزمایــش کــرد و عبــارات کلیــدیبهدسـتآمده را بــرای ارزیابــی

بــه  8متخصــص نمایهســازی داد .او بــدون آنکــه بــه نتایــج ارزیابــی متخصصــان اشــاره نمایــد،

نتیجــه گرفــت کــه انتخــاب خــودکار عبارتهــای کلیــدیبهنحــوی کــه بیانگــر موضــوع کلــی
مقالــه باشــند ،عملــی اســت و ایــن عبارتهــا تــا حــدود زیــادی شــبیه عبارتهایــی هســتند کــه
توســط انســان انتخــابمیشــوند (همــان).

کار «گزنــی» اگرچــه از نخســتین تالشهــا بــرای اســتخراج عبــارات کلیــدی از متــون فارســی

اســت ،امــا بیشــتر جنبــة نظــری دارد تــا انجــام کار پژوهشــی؛ چراکــه بــهنظــر میرســد ،بیشــتر

پیشفرضهــای مطرحشــده بهجــای اینکــه حاصــل نتیجهگیــری از طریــق گــردآوری دادههــا

ت کــم اســتناد بــه اســناد و مدارکــی باشــد کــه درســتی ایــن پیشفرضهــا
و تحلیــل آنهــا یــا دس ـ 
را قب ـ ً
ا تائیــد کردهانــد ،مبتنــی بــر نظریههایــی بــر اســاس احتمــال و حــدس و گمــان اســت.
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در همیــن راســتا «عرب ـی نرئــی ،وحیــدی اصــل و مینایــیبیدگلــی» پــس از حــذف واژگان
ایســتا بــه ریشــهیابی کلمــات پرداختنــد و پــس از آن مجــددا ً اقــدام بــه حــذف واژگان ایســتا

نمودنــد .آنهــا بــا در نظــر گرفتــن یــک حــد فرکانــس بــاال و یــک حــد فرکانــس پاییــن ،کلمــات
بیــن ایــن دو مقــدار رابهعنــوان کلمــات کاندیــدا تعییــن کردنــد .ســپس ،بــا اســتفاده از روش

 ،Luhnبــه هــر جملــه یــک فاکتــور اهمیــت نســبت دادنــد .آنــگاه،بهمنظــور کاهــش تعــداد کلمــات

باقیمانــده ،بــا اســتفاده از یــک لغتنامــة الکترونیکــی فارســی ،کلمــات هممعنــا را بــا یکــی از

کلماتــی کــه همــان معنــا را داشــت ،جایگزیــن کردنــد .ســپس ،کلمــات هــر مــدرک را بــا اســتفاده

از رابطــة اعــم 1در قالــب یــک درخــت ســازماندهی کــرده و هــر دو کلمــه را بــا نزدیکتریــن ریشــة
مشترکشــان در درخــت جایگزیــن کردنــد .آنهــا ادعــا کردنــد کــه ایــن دو کار باعــث همگــون

شــدن مســتنداتمیشــود و در نتیجــه ،مدارکــی کــه دارای مضمــون مشــابهی هســتند ،کلمــات
کلیــدی آنهــا نیــز تقریب ـاً یکســانمیشــود (.)1386
آنهــا در پژوهشــی دیگــر 100 ،متــن فارســی را از  5طبقــة مختلــف در نظــر گرفتــه و

کلمــات کلیــدی آنهــا رابهصــورت دســتی اســتخراج نمودنــد .آنــگاهبهمنظــور ارزیابــی ایــدة

پیشنهادیشــان بــرای اســتخراج کلمــات کلیــدی ،میــزان شــباهت کلمــات کلیــدی استخراجشــده

توســط سیســتم بــا کلمــات کلیــدی تخصیصدادهشــدهبهصــورت دســتی را محاســبه کردنــد.
نتایــج نشــاندهندة  61/32درصــد شــباهت بــود.بهعــاوه ،نتایــج آزمایشــات آنهــا نشــان داد کــه

کلمــات کلیــدی بــا اولویــت بــاال ( 5کلمــة کلیــدی نخســت) در هــر طبقــة موضوعــی شــباهت

زیــادی (بیــن  75-85درصــد)بههــم دارنــد (.)1386

اگرچــه توضیحــات کلــی «عرب ـی نرئــی ،وحیــدی اصــل و مینایــیبیدگلــی» ( )1386درک

ایــدة کلــی آنهــا را تســهیل نمــوده ،امــا حــذف جزئیــات مهمــی همچــون نحــوة جایگزینــی کلمات

هممعنــا و چگونگــی برخــورد بــا مســئلة رفــع ابهــام کلمــات و نحــوة ایجــاد درخــتبــراســاس

رابطــه اعــم و ابــزار احتمالــی استفادهشــده ،صحــت و دقــت نتایــج گزارششــده توســط آنهــا را

زیــر ســئوالمیبــرد؛ ضمــن آنکــه نهتنهــا دربــارة مــاک انتخــاب متــون و چگونگــی تخصیــص

کلمــات کلیــدی بــه آنهــا توضیحــی ارائــه نشــده ،بلکــه حتــی نحــوه و معیــار ارزیابــی آنهــا از

عملکــرد سیســتم پیشنهادیشــان نیــز بســیار مبهــم اســت.

«فرهــودی و یــاری» بــا هــدف طبقهبنــدی متــون فارســی ،اقــدام بــه اســتخراج عبــارات کلیــدی
1. hypernym
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کردنــد .آنهــا از  800مــدرک متعلــق بــه  8دســتة موضوعــی مجموعــة دادة «روزنامــة همشــهری»
اســتفاده کــرده و پــس از حــذف واژگان ایســتا ،بــرای متــون هــر دســتة موضوعــی واژهنامــهای

ایجــاد کردنــد کــه کلمــات رایــج آن دســتة موضوعــی را بههمــراه فراوانــی آنهــا در متــون
همــان دســته دربرمیگرفــت.بهعــاوه ،واژهنامــة دیگــریشــامل تمــام کلمــات موجــود در تمــام

متــون نیــز تولیــد و از TF-IDFبهعنــوان معیــار انتخــاب ویژگــی بــرای تعییــن کلمــات رایــج در
هــر واژهنامــه اســتفاده کردنــد .ســپس ،بــرای هــر مــدرک بُــرداری ایجــاد کــرده و از TF-CRF1

بــرای وزندهــی بــه کلمــات هــر مــدرک اســتفاده نمودنــد .ســپس ،ماتریســی ایجــاد کردنــد کــه

ردیفهــای آن نمایانگــر مــدارک موجــود در نمونــه و ســتونهای آن نمایانگــر تمامــی واژههــای

موجــود در واژهنامــة کلــی بــود و الگوریتمهــای یادگیــری ماشــینی  KNN2و  SVM3را روی ایــن
ماتریــس پیــاده نمودنــد تــا مشــخص شــود کدامیــک در طبقهبنــدی متــون فارســی موفقتــر عمــل

میکنــد (.)Farhoodi & Yari 2010

کاســتی پژوهــش ) Farhoodi & Yari (2010آن بــود کــه آنهــا ارزیابــی خاصــی از میــزان

موفقیــت سیســتم در انتخــاب صحیــح کلمــات کلیــدی ارائــه نکردنــد ،بلکــه تنهــا موفقیــت نهایــی
سیســتم در تعییــن طبقــة درســت بــرای مــدارک آزمایشــی را گــزارش کردنــد؛ درحالیکــهبــهنظــر

میرســد ،نتیجــة نهایــیبهشــدت تحــت تأثیــر میــزان دقــت و بازیافــت مرحلــة اســتخراج کلمــات

کلیــدی اســت .ب ـاوجــود ایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه ارزیابــی داخلــی یکــی از روشهــای ارزیابــی

سیســتمهای اســتخراج کلمــات کلیــدی اســت ،موفقیــت سیســتم در تعییــن طبقــة درســت متــون را
نیــزمیتــوانبهمنزلــة موفقیــت روش استفادهشــده بــرای اســتخراج کلمــات کلیــدی تعبیــر کــرد.
«کیــان و زاهــدی» از اســتخراج کلمــات کلیــدی از متــون فارســی اســتفاده کردنــد تــا

دســترسپذیری محتــوای وب از طریــق موتورهــای جس ـتوجو را بهبــود بخشــند .آنهــا پــس از
پیشپــردازش و حــذف واژگان ایســتا از متــون مــورد آزمایــش ،مقادیــر مجموعــهایاز ویژگیهــا

را بــرای هــر یــک از n-gramهــای مســتخرج از متــن محاســبه کــرده و از آنهــابهعنــوان پارامترهــای

تابــع نمرهدهــی اســتفاده کردنــد .ســپس ،بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک ،ویژگیهــای مــورد
استفادهشــان را بهینــه ســاختند .آنهــا مجموعــة دادهایشــامل محتــوای متنــی  4500صفحــه وب از

ســایتهای رســمی 4و غیررســمی 5فارســی ایجــاد کــرده و از میــان آنهــا محتــوای  600صفحــه را
3. Support Vector Machine

2. K-Nearest Neighbor

1. Frequency-Category Relevancy Factor

5. non-official

4.official
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انتخــاب نمودنــد و از خواننــدگان متخصــص خواســتند تــابـه هــر صفحــه کلیدواژههایــی تخصیــص

دهنــد .ســپس 100 ،مــدرک رابهعنــوان مجموعــة آزمــون و ده صفحــة اول نتایــج موتورهــای

جســتوجوی «گــوگل»« ،یاهــو» و «اماسان» 1رابهعنــوان پارامترهــای ســازگاری تعییــن کردنــد
وبهمنظــور ارزیابــی اثربخشــی روش پیشــنهادی خــود مقادیــر معیارهــای دقــت ،بازیافــت ،و  F1را

بـهازای اندازههــای مختلــف مجموعــة آموزشــی گــزارش کردنــد .آنهــا  TF-IDFنرمالسازیشــده

ی بــرای الگوریتــمرتبهبنــدی موتورهــای جســتوجو دانســتند.
را مهمتریــن ویژگــیرتبهبنــد 

آنهــا همچنیــن ،ادعــا کردنــد کــه بــا اســتفاده از دو تابــع نمرهدهــی پیشنهادیشــان ،بازیافتــی بهتــر
و دقتــی در حــد بهتریــن پژوهشهــای صورتگرفتــه روی مــدارک فارســیبــهدســتمیآیــد

وافــزون بــر ایــن،بهدلیــل اســتفاده از نتایــج موتورهــای جس ـتوجو بــرای بهینهســازی اســتخراج

کلمــات کلیــدی ،دســترسپذیری از طریــق موتورهــای جســتوجوی عمومــی بهبــودمییابــد

(.)Kian & Zahedi 2011

ی خــود ارائــه
آنهــا توضیحــات مبســوط ،شــفاف و روانــی در خصــوص روش پیشــنهاد 

کردهانــد،امــا نحــوة محاســبة مقادیــر معیارهــای دقــت ،بازیافــت و  F1در مقالــة آنهــا نامعلــوم
اســت و مشــخص نیســت کــدام صفحــات وب از میــان نتایــج  10صفحــة نخســت صحیــح تلقــی

شــدهاند .حتــی پیشتــر از آن ،مشــخص نیســت کــه از کلمــات کلیــدی استخراجشــده توســط

سیســتم پیشنهادیشــان چگونــه بــرای جســتوجو اســتفاده شــدهاســت .تعــداد و مشــخصات

کلمــات کلیــدی استخراجشــده توســط سیســتم نیــز در هیــچ کجــای مقالــه گــزارش نشــدهاســت.
«حســینی خوزانــی و بیــات» بــرای اســتخراج کلمــات و عبــارات کلیــدی از متــون فارســی از

الگوریتــم  n-gramبــرای شناســایی کلماتــی بــا ریشــة مشــترک اســتفاده کردنــد و بــا اســتفاده از

 TF-IDFبــه هــر یــک از کلمــات وزنــی دادنــد و ماتریســی از ایــن اوزان ایجــاد نمودنــد کــه از آن
بــرای اســتخراج کلیدواژههــای یــکیــا چندکلم ـهای اســتفاده کردنــد .آنــگاه بــا کمــک عبــارات

کلیــدی استخراجشــده تمــام جمــات کلیــدی متــون مــورد آزمایــش را اســتخراج نمودنــد .آنهــا
ایــدة خــود را روی مجموعــة دادهایشــامل  1200مــدرک از  7حــوزة موضوعــی مجموعــة دادة

«همشــهری» آزمایــش کردنــد و نتایــج آن را بــا الگوریتــم همرخــدادی کلمــات کــه توســط

«ماتســوئو» و ایشــیزوکا» 2آزمایــش شــدهبــود ،مقایســه کردنــد .آنهــا تعــداد کلمــات غیرتکــراری،
تعــداد کلمــات کلیــدیبهدســتآمده از الگوریتــم همرخــدادی بــرای هــر مــدرک ،و تعــداد
2. Matsuo and Ishizuka
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عبــارات کلیــدی یــکو دوکلمــهایبهدسـتآمده را گــزارش کردنــد (Hosseini Khozani, S. M.

.)H., & Bayat, H. 2011

آنهــا نهتنهــا از معیارهــای رایــج همچــون دقــت و بازیافــت بــرای ارزیابــی ایدهشــان

اســتفاده نکردنـد ،بلکــه در بخــش بحــث و نتیجهگیــری مقالــه نیــز هیــچ تفســیری در زمینــة مقادیــر
گزارششــد ه در قالــب جــدول ارائــه ننمودن ـد تــا خواننــده دریابــد مفهــوم ایــن مقادیــر چیســت و

آیــا نتیجــةبهدس ـتآمده بهتــر از الگوریتــم همرخــدادی بــوده یــا خیــر .امــا اســتفاده از مجموعــة

دادة اســتانداردی همچــون پیکــرة «روزنامــة همشــهری» را میتــوان بهعنــوان نکتــهای مثبــت در
کار آنهــا دانســت.

در مطالعــهای دیگــر« ،پرویــن» و همــکاران از اصطالحنامــه اســتفاده کردنــد تــا تمــام

واژههــای متــرادف را بــا عضــوی از خانــوادة ترادفشــان کــه زودتــر از ســایرین در متــن رخ داده

بــود ،جایگزیــن کننــد .آنــگاه ،روابــط والــد و فرزنــدی کلمــات ،تضــاد /تــرادف و شــمول را تعییــن

کردنــد .ســپس ،بــه کلمــات متــرادف /متضــاد ،وزن یــک و بــه کلماتــی کــه واژة رأسشــان نیــز در

همــان متــن موجــود بــود ،وزن یــکبهعــاوة آلفــادادنــد .آنهــا ایــدة خــود را در دو بخــش مــورد

آزمایــش قراردادنــد .در بخــش اول ،از یــک طبقهبنــد ســاده اســتفاده کردنــد تــا کارایــی روش

پیشنهادیشــان را نشــان دهنــد و معیارهــای صحــت ،آنتروپــی 1و خلــوص 2را گــزارش کردنــد.
در بخــش دوم ،از الگوریتــم خوشــهبندی «کامیانگیــن» 3و اطالعــات متقابــل نرمالسازیشــده

بهعنــوان معیــار ارزیابــی اســتفاده کردنــد (.)Parvin et al. 2012

آنهــا بهمنظــور ارزیابــی ایــدة پیشنهادیشــان 400 ،متــن از  5دســتة موضوعــی مختلــف از

«روزنامــة همشــهری» رابهعنــوان مجموعــة داده جمــعآوری کردنــد و بــا ایجــاد یــک ماتریــس
 ،n×mیــک فضــای ویژگــی تشــکیل دادنــد کــه در آن n ،تعــداد کلماتــی بــود کــه حداقــل در
یکــی از مقــاالت مجموعــة دادهبهعنــوان کلمــة رأس شناســاییشــد ه بــود .موجودیــت ســتون j

ام و ردیــف iام در ایــن ماتریــس ،فراوانــی کلمــة رأس  jدر مقالــة iام بــود و  ،mتعــداد مقــاالت

مجموعــة داده بــود .آنهــا ایــن ماتریــس را یــک بــار بــا اســتفاده و بــار دیگــر بــدون اســتفاده از
س دســتنامة حــری 4تولیــد کــرده بودنــد ،تکمیــل کردنــد .نتایــج نشــان
اصطالحنامــهایکــهبــراســا 
3. K-Means

2. purity

1. entropy

 .4به این رفرنس استناد شدهاست:

A. Hori. 2003. A manual to make and develop a multilingual thesaurus. Tehran: Scientific Documentation
)Center (in Persian
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داد کــه در صــورت اســتفاده از اصطالحنامــه ،سیســتم دچــار ســردرگمی کمتــری میشــود و طبقــة
موضوعــی مــدارک بیشــتری رابهدرســتی تعییــن میکنــد (.)Parvin et al. 2012

نکتــة تأمــل برانگیــز ایــن اســت کــه افــرادی کــه بــا فراینــد تولیــد و بهروزرســانی

اصطالحنامههــا آشــنایی دارنــد،میداننــد کــه ایــن فراینــد تــا چــه حــد پیچیــده و زمانبــر

اســت و حتــی اصطالحنامههــای معتبــر تخصصــی کــه توســط تیمهــای آکادمیــک هدایــت و

بهروزرســانیمیشــوند ،هرگــز بــه مرحلــة تکامــل و توقــف تولیــد نمیرســند .بنابرایــن ،کفایــت

اصطالحنامــة تولیدشــده توســط «پرویــن» و همکارانــش مــوردســئوال اســت .از ســوی دیگــر،

توضیحــات ارائهشــده توســط آنهــا دربــارة روش اجــرا و نحــوة وزندهــی بــه کلمــات کلیــدی
کاندیــدا آنقــدر مبهــم و پیچیــده اســت کــه قابلیــت تکــرار توســط خواننــده را نــدارد.

«کیــان و زاهــدی»بهمنظــور افزایــش دقــت ،بــدون کاهــش قاب ـل توجــه در مقــدار بازیافــت،

فــاز پسپردازشــی طراحــی نمودنــد کــه در آن رشــتههایی از کلمــات جالــب توجــه 1را بــا
اســتفاده از فراینــد مهندســی معکــوس از مجموعــة دادة آموزشــی اســتخراج کردنــد .ســپس ،منطقــة
همســایگی هــر رشــته را مشــخص کردنــد تــا تعییــن کننــد کــه واژههــای کاندیــدای استخراجشــده

بــا یــک روش ،چقــدر بــه کلمــات انتخابشــده توســط انســان نزدیــک اســت .آنهــا بــرای هــر
رشــتة جالــبتوجــه دو مفهــوم همســایة راســت و چــپ تعریــف کردنــد و هــر واژهایرا کــه بــا

یــک کلیــدواژه در مجموعــة آموزشــی رابطــة همســایة چــپ یــا همســایة راســت داشــت،بهعنــوان

یــک  AASبرچســب زدنــد .ســپس،بــرای انتخــاب کلمــات کلیــدی نهایــی روش پسپردازشــی را

بــر مبنــای قانــون احتمــال کل 2تعریــف کردنــد و یــک تابــع نمرهدهــی ایجــاد کردنــد کــه هرچــه

مقــدار آن بیشــتر باشــد،بهمعنــای احتمــال باالتــر رخــداد یــک واژة کلیــدی اســت و بدینترتیــب،
کلمــات کلیــدی نهایــی را از میــان کلمــات کاندیــدا بــا باالتریــن نمــره انتخــابکردنــد (& Kian

.)Zahedi 2013

آنهــا ایــدة خــود را روی  800مــدرک از موضوعــات مختلــف مجموعــة دادة «روزنامــة

همشــهری» آزمایــش کردنــد کــه در آن از چنــد کاربــر خواســته بودنــد بــه هــریــک ،کلمــات و

عبــارات کلیــدی دلخواهشــان را تخصیــص دهنــد .آنهــابهمنظــور ارزیابــی ایــدة خــود ،چندیــن
آزمایــش ترتیــب دادنــد و هــر بــار نتایــج را بــا اســتفاده از  AASو بــدون آن بــرای ارزیابــی کلمــات

کلیــدی انتخابشــده گــزارش کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه در تمــام آزمایشهــا اســتفاده از AAS
2. total probability theorem
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منجــر بــه افزایــش دقــت و کاهــش بازیافــت میشــود.

آنچــه درک ایــدة اجراشــده توســط «کیــان و زاهــدی» ( )2013را دشــوارمیســازد ،ایــن
اســت کــه اوالً تعریــف رشــتههای جالــب توجــه در مقالــه و ثانیـاً نحــوة اجــرای مهندســی معکــوس

بــرای اســتخراج چنیــن رشــتههایی مبهــم اســت.بهعــاوه ،آنهــا بــرای ارزیابــی ایــدة خــود از

روشهــای ارائهشــد ه در مقاالتــی اســتفاده کردهانــ د کــه بــرای زبــان فارســی طراحــی نشــده

بودنــد .ایــن اســت کــه بــهنظــر میرســد چگونگــی اجــرای ایــن روشهــا روی متــن فارســی جــای
توضیــح بیشــتری دارد کــه در مقالــة آنهــا خالــیبــهنظــرمیرســد.

«احمــدی و حســینیخواه»بهمنظــور اســتخراج کلمــات کلیــدی از متــن ،از دو نــوع شــبکة

عصبــی ( LVQو  )MLPاســتفاده کردنــد و پــس از یکدستســازی متــنِ  100خبــر فارســی و حــذف
کلمــات کمتــر از ســه حــرف و نیــز واژگان ایســتا ،کلمــات باقیمانــده رابهعنــوان کلمــات کلیــدی

کاندیــدا درنظــر گرفتنــد .ســپس،بــهازای هــر کلمــة کلیــدی کاندیــدا فاکتورهــای ک ّمــی از
قبیــل  ،IDF ،TFکلمــات عنــوان (تخصیــص  0و  )1و میانگیــن موقعیــت کلمــه در متــن را محاســبه

کــرده و شــبکة عصبــیایایجــاد کردنــد کــه تعــداد نورونهــای الیــة ورودی آن برابــر ( 4تعــداد

فاکتورهــای ک ّمیشــده) و تعــداد نورونهــای الیــة خروجــی آن برابــر ( 2کلیــدی بــودن یــا نبــودن
هــر کلمــه) بــود .آنهــا از  80خبــر ،بــرای آمــوزش دو نــوع شــبکة عصبــی (پرســپترون چندالیــه و
 )LVQاســتفاده نمودنــد و هــر مــدل را بــا درنظـر گرفتــن دســتهبندی موضوعــی و بــدون آنهــا اجــرا

کردنــد و هــر بــار مقادیــر دقــت و بازیافــت را گــزارش نمودنــد .نتایــج نشــان داد کــه بــا در نظ ـر
گرفتــن دســتهبندی موضوعــی متــون وبهشــرط اســتفاده از اوزان مخصــوص هــر دســتة موضوعــی

نتایــج بهبــودمییابــد و روش  MLPهــم عملکــرد بهتــری نســبت بــه  LVQدارد ( .)1392اگــر از
ابهــام موجــود در نــگارش نحــوةپیادهســازی آزمایشهــا توســط آنهــا بگذریــم ،مقالــة آنهــا
یکــی از معــدود مقــاالت قابــلقبــول اســتخراج عبــارات کلیــدی از متــون فارســی اســت.

«حســنپور و مدنــی» از اســتخراج عبــارات کلیــدیبهمنظــور دســتهبندی متــون فارســی

اســتفاده کردنــد .آنهــا لغتنامــهایاز متــون مجموعــة آموزشــی ایجــاد نمــوده و بهکمــک

«فارسنــت» بــرای ه ـر یــک از کلمــات آن ،بُــرداری از کلمــات هممعنــا ایجــاد کردنــد .ســپس،

تعــداد حضــور هــر یــک از کلمــات لغتنامــه و مفاهیــم موجــود در بُــردار هــریــک را تعییــن
کردنــد و بــرای رفــع ابهــام و تعییــن مفهــوم برنــده ،هــر کلمــه را بــه دســتهای از متــونتخصیــص

دادنــد کــه بیشــترین تکــرار را در آن دســته داشــتهاسـت .آنهــا بــا هــدف کاهــش فضــای مشــخصه
از روش آمــاری  χ2اســتفاده کــرده و فــرض کردنــد عبارتــی کــه تعــداد تکــرار بیشــتری در یــک
575

زمستان  | 1399دورة  | 36شمارة 2

دســته دارد،میتوانــد مشــخصة متمایزکننــدة خوبــی بــرای آن دســته باشــد .بدینمنظــور ،ابتــدا،

ماتریــس «عبارت-دســته» را ایجــاد و ســپس ،میــزان اثربخشــی هــر مشــخصه را در هــر دســته

محاســبه کردنــد .آنهــا در نهایــت ،گــزارش کردنــد کــه اســتفاده از «فارسنــت» منجــر بــه بهبــود 2
درصــدی در دقــت نتایــج بهدســتآمده از دســتهبندیمیگــردد (.)1393

نکتــه قابــل تأمــل دربــارة مقالــة «حسـنپور و مدنــی» ( ،)1393ایــن اســت کــه هیــچ راهنمایــی

دربــارة اینکــه هــر یــک از اجــزای فرمــول بــر چــه چیــز داللــت دارد و چگونــه چنیــن ترکیبــی بــه

نتیجــة مــورد نظــرمیرســد ،ارائــه نشــده و بنابرایــن ،نحــوة اســتفاده از ایــن رویکــرد بــرای کاهــش

فضــای مشــخصه چنــدان قابــل درک نیســت .ایــن مقالــه نیــز همچــون اغلــب مقــاالت ایــن حــوزه
فاقــد ویژگــی تکرارپذیــری اســت؛ چراکــه مراحــل انجــام کاربهنحــوی قابــل درک بــرای خواننــده

تشــریح نشــدهاسـت.

«نوریــان و یدالــهزادةطبــری» پــس از حــذف واژگان ایســتای اســناد متنــی مجموعــة دادة

«روزنامــة همشــهری» و ریشــهیابی کلمــات باقیمانــده ،فراوانــی ریشــة کلمــات و پرتکرارتریــن

کلمــات پیکــره را تعییــن کردنــد .آنــگاه کلمــات پرتکــرار هــر یــک از دســتههای موضوعــی پیکــره

را تعییــن کردنــد و بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری مجــذور کای ،کلماتــی را کــه در هــر ســند دارای

ارزش اطالعاتــی باالیــی بودنــد ،شناســایی کردنــد .آنهــا ایــن کار را بــا هــدف دســتهبندی اســناد
فارســی انجــام داده و از ایــن کلمــاتبهعنــوان ورودی دو دســتهبند مبتنــی بــر شــبکههای عصبــی
(الگوریتــم پسانتشــار و شــبکههای بــاور عمیــق) اســتفاده کردنــد .در نهایــت ،پــس از آزمــون و

خطاهــای متعــدد بــرای دســتیابی بــه مقادیــر مطلــوب پارامترهــای مختلــف ،مقادیــر دقــت ،بازیافــت،
معیــار  Fو زمــان محاســبة ایــن دو دســتهبند را گــزارش کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه دســتهبندی بــا

شــبکههای بــاور عمیــق بهمراتــب بهتــر و ســریعتر از شــبکههای عصبــی عمــلمیکنــد (.)1394
بــا وجــوداینکــه «نوریــان و یدالـهزادةطبــری» ( )1394توضیحــات مناســبی دربــارة الگوریتــم

پسانتشــار و شــبکههای بــاور عمیــق ارائــه کردهانــد، امــا توضیحــی دربــارة نحــوة اعمــال آنهــا

ندادهان ـد.بهعــاوه ،فرمــول استفادهشــده بــرای محاســبة مجــذور کای مملــو از پارامترهایــی اســت

کــه چیســتی آنهــا بــرای خواننــده نامشــخص اســت .در مجمــوع ،بــهنظــرمیرســد کــه کار آنهــا
توســط محققــان دیگــر قابــل تکــرار مجــدد نیســت.

«ویســی و افالکــی» پــس از حــذف واژگان ایســتای  500متــن از ســایتهای خبــری فارســی،

فراوانــی کلمــات هــر متــن و نیــز تعــداد کلمــات هــر متــن را محاســبه کردنــد و کلماتــی بــا بیشــترین

تکــرار رابهعنــوان کلمــات کلیــدی کاندیــدا درنظــرگرفتنــد و آنهــا رابهصــورت دوتایــی بــا
576
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هــم جفــت کردنــد .آنهــا از یــک واژهنامــه 1و الگوریتــم لســک 2بــرای اندازهگیــری شــباهت

جفتهــا اســتفاده کردنــد و در نهایــت ،بهتریــن کلمــات را بهعنــوان کلمــات کلیــدی نهایــی
انتخــاب کردنــد (.)1394

آنهــا بــرای ارزیابــی روش پیشــنهادی خــود مقادیــر معیارهــای دقــت و بازیافــتبهدسـتآمده

از روش فرکانــس عبــارت و روش پیشــنهادی را بــرای  200ســند خبــری از  5موضــوع محاســبه

کردنــد .مبنــای محاســبة ایــن مقادیــر ،کلمــات کلیــدی پیشفرضــی بــود کــه توســط ســایتهای

خبــریبههمــراه هــر خبــر منتشــرشــدهبــود .نتایــج نشــاندهندة عملکــرد بهتــر و قابــلتوجــه روش
آنهــا در اســتخراج  5عبــارت کلیــدی بــرای هــر متــن خبــری بــود .آنهــا در پایــان ،ارزیابی انســجام

کلمــات کلیــدی استخراجشــدهبــا اســتفاده از روش آنتروپــی را نیــز پیشــنهاد کردنــد.

نکتــة قابــل ذکــر در مــورد مقالــة «ویســی و افالکــی» ( )1394ایــن اســت کــه در مقایســه بــا

ســایر مقــاالت ایــن حــوزه وضــوح و شــفافیت بیشــتری در ارائــة نحــوة انجــام کار و نیــز مبنــا و
معیــار ارزیابــی ایــدة پیشــنهادی وجــود دارد و همیــن امــر تکــرار آن را امکانپذیــرمیســازد .امــا

در مــورد فارســی بــودن زبــان اســناد خبــری کــه ایــدة پیشــنهادی روی آنهــاپیادهسـازیشــده ،جــز
در چکیــدة مقالــه اشــارة دیگــری نشــدهاس ـت.

«باســره» و همــکاران کوشــیدند تجربــة پژوهشــگرانیبــهنامهــای «حــدود و عبدالدایــم»
3

4

( )2014را روی زبــان فارســیپیادهســازی نماینــد و هجــده ویژگــی آمــاری را از طریــق هفــت

شــیوة تصمیمگیــری چندمعیــاره مــور د آزمایــش قــرار دهنــد .آنهــا مجموعــة دادهای شــامل 244

متــن خبــری ایجــاد کــرده و آنهــا را بهروشــی نامعلــومبهصــورت دســتی برچس ـبزنی کردن ـد.

ســپس ،عملیــات ریشــهیابی ،حــذف واژگان ایســتا و اعــداد را روی ایــن مجموعــة داده پیــاده
نمودنــد و مقادیــر همــة هجــده ویژگــی آمــاری مــورد نظــر را اســتخراج کــرده و عبــارات کلیــدی

کاندیــدای  244متــن خبــری را اســتخراج نمودنــد .آنهــا توزیــع و نســبت واژگان کلیــدی بــه
واژگان غیرکلیــدی را  5درصــد در برابــر  95درصــد گــزارش کردنـد؛ امــا دربــارة نحــوة دســتیابی

بــه چنیــن نســبتی توضیحــی ارائــه ندادنــد .آنهــا مجموعــة دادههــا را بــرای یادگیــری بــه هفــت
الگوریتــم تصمیمگیــری داده و مــدل حاصــل را بــا معیــار  ،Fروی دادههــای آزمــون ارزیابــی کردنـد

و بــرای کلمــات کلیــدی عنــوان ،امتیــاز دو برابــر در نظ ـر گرفتن ـد .نتایــج نشــان داد کــه دو معیــار
3. Haddoud

2. Lesk

1. www.parsi.wiki
4. Abdeddaim
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 MLE1و  KLD2هنــگام اســتفاده از الگوریتمهــای تصمیمگیــری ،کارایــی باالیــی دارنــد .امــا اگــر
از الگوریتمهــای تصمیمگیــری چندمنظــوره اســتفاده نشــود ،باالتریــن کارایــی مربــوط بــه دو

ویژگــی  IDFو  DPM-Indexاســت (باســره و همــکاران .)1394

آنهــا بــا مقایســة نتایــج حاصــل از اجــرای هفــت الگوریتــم تصمیمگیــری چندمعیــاره و

نتایــج حاصــل از اجــرای شــیوة آمــاری  IDFدریافتنــد کــه الگوریتمهــای تصمیمگیــری روی متــون

فارســی کارایــی الزم را ندارنــد .بنابرایــن ،اســتفاده از IDFبهتنهایــی بــا همــة معیارهــای دیگــر

برابــریمیکنــد .از نظــر آنهــا بــرای افزایــش دقــت بایــد از ترکیبــی از شــیوههای تصمیمگیــری
اســتفاده کــرد .آنهــا بــرای ارزیابــی و محاســبة دقــت و بازیافــتبهجــای اســتفاده از انطبــاق دقیــق،
از انطبــاق نســبی اســتفاده کردنــد ،امــا دربــارة چگونگــی ایــن کار توضیحــی ندادنــد .از نظــر آنهــا

پیچیدگــی پیشپــردازش و اســتخراج ویژگــی از زبــان فارســی از عوامــل مؤثــر بــر دقــت سیســتم
اس ـت وبهکارگیــری ابــزار معنایــی در نظ ـر گرفتــن همرخــدادی کلمــات،بهکارگیــری ترکیبــی

از الگوریتمهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره و در نظــر گرفتــن معیارهــای مناســبتر ارزیابــی
برخــی از راهکارهــای بهبــود دقــت سیســتم هســتند (همــان).

«معــادی و فــوالدی» از ترکیبــی از ویژگیهــای آمــاری ،قوانیــن ســادة زبــان ،و بــردار

تکــرار موقعیــت بــرای اســتخراج کلمــات کلیــدی از متــون فارســی اســتفاده کردنــد و پــس از
پیشپــردازش متــن ،از ویژگیهایــی همچــون فراوانــی واژههــا 3و طــول عمــر 4کلمــات بــرای

وزندهــی بــه واژههــای متــن ورتبهبنــدی آنهــا اســتفاده کردنــد .آنهــا متــن پیشپردازششــده

را بــا اســتفاده از یــک واژهنامــه شــامل واژگان کاربــردی 5غربــال کــرد و بــا محاســبة تعــداد تکــرار و

وزن هــر کلمــه در متــن ،جدولــی از کلیدواژههــا و وزن و موقعیــت ه ـ ر یــک ایجــاد کردنــد وبــر

اســاس آن ،وزن رتبــهایاولیــة 6هــر کلمــه و همرخــدادی  30کلمــه بــا بیشــترین وزنمرحلــة قبــل

را محاســبه کردنــد .روش محاســبة وزن ،واریانــس تکــرار موقعیــت بــرای هــر کلمــه ،همرخــدادی

و شــباهت کلمــاتبهگونــهایمختصــر و مبهــم در متــن مقالــه توضیــح دادهشــدهبهنحــوی کــه

تکــرار محاســبة آنهــا را بــرای خواننــده(گان) ناممکــنمیســازد (.)Maadi & Fouladi 2015

درهــرحــال« ،معــادی و فــوالدی» بــرای ارزیابــی سیســتم پیشــنهادی خــود پیکــرهایاز متــن

اصلــی  100مقالــة فارســی بــا موضوعــات مختلــف تولیــد کردنــد و کلیدواژههایــی را کــه نویســندة
3. TF

2. Kullback-Leibler Divergence

1. Maximum Likelihood Estimation

)نسبت تعداد کلمات بین اولین و آخرین رخداد یک کلمه به تعداد کل کلمات متن( 4. life time
6. initial ranking weight
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هــر مقالــه بــه آن تخصیــص دادهبــود،بهعنــوان نتایــج مطلـ ِ
ـوب ارزیابــی جــدا و ذخیــره کردنــد.

آنهــا مقادیــر معیارهــای دقــت ،بازیافــت و  F-measureرا بــرای  5و  10کلمــة کلیدی شناساییشــده

توســط سیســتم گــزارش کــرده و مطابــق انتظــار دریافتنــد کــه افزایــش تعــداد کلمــات ،بازیافــت را

افزایــش و دقــت را کاهــشمیدهــد (همــان).

یکــی از نــکات ســئوالبرانگیز دربــارة کار آنهــا ایــن اســت کــه چطــور نتیجــه گرفتهانــد

کــه روش پیشــنهادی آنهــا میانگیــن هارمونیــک را بهبــود بخشــیده اس ـت؛ حالآنکــه ،حتــی در
جدولــی کــه خودشــان گــزارش کردهانــد ،شــاهد کاهــش ایــن مقــدار در  10واژه در مقایســه

بــا  5واژه هســتیم؟! آنهــا انتخــاب کلیدواژههــای غیراســتاندارد توســط نویســندگان مقــاالت را
مشــکل اصلــی بســیاری از مقــاالتمیداننــد .اگرچــه میــزان بازیافــت کلیدواژههــای نویســنده

در مقایســه بــا کلیدواژههــای پیشــنهادی سیســتم قابــل قبــول نیســت ،امــابهنظــر ایشــان مقــدار
معیــار دقــت افزایــش یافتــهاسـت .دربــارة نحــوة محاســبة دقــت و بازیافــت توســط آنهــا توضیحــی

در مقالهشــان ارائــه نشــده ،امــابــهنظــرمیرســد بــرای ایــن کار تمــام عبــارات ،بــه کلمههــای

سازندهشــان شکســت ه شــدهاند .آنهــا پــس از برشــمردن برخــی از محدودیتهــای پژوهــش،
نتایــجرا امیدبخــش و قابــلقبــول توصیــف کردنــد.

«احمــدی و حبیبــی» بــرای اســتخراج کلمــات کلیــدی مجموعــهایاز اســناد فارســی در حــوزة

مهندســی کامپیوتــر بــه جداســازی کلمــات و حــذف واژگان ایســتا پرداختنــد .آنــگاه مجموعــة

دادهایشــامل مقادیــر ویژگیهــای  ،IDF ،TFکلمــات عنــوان و میانگیــن موقعیــت کلمــه در مــدرک
ایجــاد کردنــد و از آن بــرای کشــف دانــش بــا اســتفاده از شــبکههای عصبــی اســتفاده کردنــد .ایــن

پژوهشــگرانبهمنظــور تعییــن مقــدار بهینــة تعــداد نورونهــا و الیههــا آزمایشــات متعــددی انجــام

دادنــد کــه در نهایــت ،بهتریــن نتیجــه را از شــبکهایبــا یــک الیــة پنهــان و  10نــورونبــهدســت
آوردنــد .آنهــا ایــن شــبکه را روی مجموعــة دادههــا اعمــال نمــوده و از الگوریتمهــای مختلفــی

بــرای ایجــاد مــدل اســتفاده کردنــد وبهمنظــور ارزیابــی عملکــرد ایــن الگوریتمهــا از طریــق

ماتریــس آشــفتگی ،صحــت ،1نــرخ خطــا ،دقــت ،بازیافــت و ویژگــی 2را محاســبه کردنــد .آنهــا در

پایــان بــه مقایســة نتایــجبهدس ـتآمده از اجــرای روش پیشــنهادی خــود بــا نتایــج گزارششــده در

چهــار مقالــة دیگــر پرداختــه و ادعــا کردنــد کــه ایــدة پیشــنهادی آنهــا در مقایســه بــا ســایر ایدههــا
(بهجــز یکــی) عملکــرد بهتــری داشــتهاس ـت .آنهــا در نهایــت ،نتیجــه گرفتنــد کــه بــا اســتفاده از
2. specificity

1. accuracy
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ل قبولــی از متــون فارســی اســتخراج کــرد
شــبکة عصبــیمیتــوان کلمــات کلیــدی را بــا دقــت قابـ 

(.)1395

نکتــة حائــز اهمیــت دربــارة مقالــة «احمــدی و حبیبــی» ( )1395ایــن اســت کــه هیــچ اطالعــات

کاملــی دربــارة حجــم مجموعــة داده و مــاک محاســبة مقادیــر معیارهــای گزارششــده در مقالــه
ارائــه نشــده اسـت.

«راد» و همــکاران بــا اســتفاده از یــک اصطالحنامــه کلمــات هممعنــا ،اجــداد و وابســتهها

را شناســایی کردنــد تــا از آنهــا بــرای وزندهــی اســتفاده کننــد .آنهــا عــدم توجــه بــه زنجیــرة
واژگانــی را اِشــکال اصلــی روشهــای موجــود در بازیابــی متــن در زبــان فارســیدانســتند و از میــان

کلمــات هممعنــای موجــود در متــن یکــی رابهعنــوان نماینــده انتخــاب کردنــد وب ـهازای هــر بــار

تکــرار هــریــک از کلمــات هممعنــای آن ،یــک امتیــاز بــه امتیــازات کلمــة نماینــده اضافــه نمودنــد.

ســپس ،بــرای کلماتــی کــه بــا کلمــات نماینــده رابطــة اعــم ،اخــص ،و همبســته داشــتند ،وزن یــک

چهــارم در نظــرگرفتنــد .در نهایــت ،کلمــات دارای بیشــترین وزن و کلمــات پــدر رابهعنــوان
کلمــة کلیــدی معرفــی نمودنــد (.)1395

آنهــابهمنظــورپیادهس ـازی روش پیشــنهادی خــود از مــدل فضــای بــرداری اســتفاده کردنــد

و بــا انجــام آزمایشهایــی ،حــد آســتانة  3و  4امتیــاز را بــرای انتخــاب یــک کلمــهبهعنــوان کلمــة

کلیــدی تعییــن نمودنــد .ســپس،از  690مقالــه از  5دســتة موضوعــی ســایت «روزنامــة همشــهری»

بــرای ارزیابــی روش خــود اســتفاده نمودنــد .آنهــابهجــای اســتفاده از معیارهــای اســتاندارد

ارزیابــی سیســتمهای اســتخراج کلمــات کلیــدی ،درصــد کلمــات اضافــی اشــتباه و درصــد کلمــات

اصلــی بهاشــتباه حذفشــده را در موضوعــات مختلــف گــزارش کردنــد.بهعــاوه ،در مقالــة
آنهــا مشــخص نیســت کــه اصــوالًکلمــات کلیــدی درســت بــرای هــر متــن چــه بــوده کــهبــر

اســاس آنهــا ایــن مقادیــر محاســب ه شــدهاســت (راد و همــکاران )1395.
«باســره» و همــکاران در مقال ـهای کــه ظاهــرا ً گــزارش همــان پــروژة ســال  1394از زاویــهای

دیگــر اســت ،بــرای هــر عبــارت 18 ،ویژگــی آمــاری را محاســبه نمــوده و عبــارات عنــوان و
خالصــة اخبــار را اســتخراج کردن ـد و بــه عبــارات عنــوان دو برابــر ســایر عبــارات امتیــاز دادن ـد.

آنــگاه ،بــه مقایســة مقادیــر ویژگیهــای عبــارات پرداختــه و بــا فــرض مســئلة اســتخراج عبــارات
کلیــدی بهعنــوان یــک دســتهبندی دو کالســه ،شــش الگوریتــم دســتهبندی را روی مجموعــة

دادهپیادهســازی نمودنــ د و مقادیــر معیــار F1بهدســتآمده را بــا هــم مقایســه کردنــد و بــه ایــن
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نتیجــه رســیدند کــه الگوریتــم دســتهبند جنــگل تصادفــی 1بهتریــن نتایــج را تولیــدمیکنــد (.)1396

آنهــااز امتیــاز تعلقگرفتــه بــه هــر عبــارت توســط دســتهبند بــرای ایجــاد لیســترتبهبندیشــده

و انتخــاب  nعبــارت برتــربهعنــوان عبــارات کلیــدی اســتفاده کردن ـد؛ زیــرا ازنظــر آنهــا عــدم
تــوازن دادگان در پژوهشهــای اســتخراج عبــارات کلیــدی باعــث دقــت بــاال در شناســایی عبــارات
غیرکلیــدی و دقــت پاییــن در شناســایی عبــارات کلیــدیمیگــردد .امــا ،یافتههــا نشــان داد کــه

اگــر از امتیــاز تعلقگرفتــه بــه هــر عبــارت توســط دســتهبند جنــگل تصادفــی بــرای ایجــاد یــک

لیســترتبهبندیشــده و انتخــاب  nعبــارت برتــربهعنــوان عبــارات کلیــدی اســتفادهشــود،

هیچیــک از روشهــای نمونهبــرداری نمیتوانــد نتایــج را بهبــود بخشــد؛ حــال آنکــه ،اگــر از

خروجــی دســتهبند بــرای تصمیمگیــری نهایــی دربــارة کلیــدیبــودن یــا نبــودن عبــارات کاندیــدا

اســتفاد ه شــود ،شــیوة نمونهبــرداری  SYN-OSبــا توزیــع 50-50میتوانــد  F1سیســتم را تــا ســه

برابــر افزایــش دهــد و میــزان درســتی نتایــج را بهانــدازة زمانــی برســاند کــه از امتیــاز تعلقگرفتــه
بــه هــر عبــارت بــرای تعییــن کلیــدیبــودن یــا نبــودن آن اســتفاده میشــود.

نکتــة قابــل ذکــر در مــورد مقالــة «باســره» و همــکاران ( )1396ایــن اســت کــه اگرچــه آنهــا

در ایــن مقالــه توضیحــات بیشــتری در خصــوص نحــوة ایجــاد مجموعــة دادة پژوهــش خــود ارائــه

کردهان ـد ،امــا همچنــان نحــوة برچس ـبزنی اخبــار و اینکــه چــه کســی ایــن کار را انجــام داده،

بــرای خواننــده مبهــم اســت .بهعــاوه ،توضیحــات ارائهشــده،بهویــژه در بخــش «نحــوة دســتهبندی»

بهقــدری مبهــم اســت کــه درک مقالــه و نتایــج حاصــل از آن را بــرای خواننــده دشــوارمیســازد و
محتــوای جدولهــا نیــزبهخوبــی دســتهبندی نشــده و مقایســه را دشــوارمیکنــد .بهعــاوه ،آنهــا
در مقالــة پیشــین خــود طــول مناســب عبــارات کاندیــدا را حداکثــر ســه کلمــه تعییــن کــردهبودنــد؛

بــاایــنحــال ،در ایــن مقالــه از عباراتــی بــا طــول حداکثــر  4کلمــه بــرای تعییــن عبــارات کلیــدی
اســتفاده کردهانــد و توضیحــی در ایــن مــورد ندادهانــد .بههرشــکل ،مقالــة آنهــا از قویتریــن

پژوهشهــای حــوزة اســتخراج عبــارات کلیــدی از متــون فارســی اســت.

«رضایــی» و همــکاران نیــز بــا هــدف بهبــود طبقهبنــدی متــون فارســی از اصطالحنامـة «اصفــا»

بــرای یافتــن کلمــات همخانــواده ،متــرادف ،متضــاد ،اعــم و اخــص و وابســته تکتــک کلمــات
باقیمانــده از مرحلــة پیشپــردازش و وزندهــی بــه آنهــا اســتفاده کردنــد و هــر جــا در متــن ،یــک

کلمــه یــا یکــی از مترادفهــای آن دیــده میشــد ،یــک واحــد بــه وزن آن اضافــهمیکردنــد.
1. random forest
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بههمینترتیــب ،حضــور کلمــات همخانــواده ،اعــم و اخــص یــک کلمــه در متــن منجــر بــه
افزایــش وزن آن بهترتیــب ،بهانــدازه  0/4و  0/2میشــد .آنهــابهمنظــور ارزیابــی ایــدة خــود

روش طبقهبنــدی متــون و مــدل فضــای بــرداری را روی  690مقالــه از  5دســتة موضوعــی «روزنامــة

همشــهری» ،شــبیه مجموعــة دادة استفادهشــده توســط «راد» و همــکاران ( ،)1395پیــاده کردن ـد و

ایــن کار را بهکمــک الگوریتــم طبقهبنــدی  KNNانجــام دادنــد و نتایــج حاصــل از عــدم اســتفاده
از اصطالحنامــه ،اســتفاده از اصطالحنامــه تنهــا در ســطح متــرادف و اســتفاده از اصطالحنامــه

بــا روش پیشــنهادی خــود را بــرای چهــار روش  5-KNN ،3-KNN ،1-KNNو  MLPارائــه نمودنــد.
بررســی نتایــج نشــاندهندة برتــری روش  1-KNNدر قیــاس بــا ســایر روشهــا بــود (.)1396

بــااینکــه «رضایــی» و همــکاران ()1396بهطــور قابــلقبولــی نحــوة بــرآورد مقادیــر بهینــة

ضرایــب استفادهشــده بــرای کلمــات همخانــواده و اعــم و اخــص را تشــریح کردهانــد ،امــا

محتــوای مقالــة آنهــا پراکندگــی زیــادی دارد و علیرغــم اینکــه هدفشــان از وزندهــی بــه

کلمــات کلیــدی افزایــش جامعیــت جس ـتوجو بــود ،در مقالــة خــود رابطــهایبیــن وزندهــی بــه

کلمــات و اثــر آن بــر جســتوجو برقــرار نکردهانــد.

«شــریفی و مهــدوی» ایــدة ایجــاد زنجیرههــای لغــوی بــرای متــون و ارائــة آنهــا بــه یــک

سیســتم یادگیــری ماشــینی بــا ناظــر را روی عنــوان ،چکیــده و واژگان کلیــدی  102مقالــه از ســه

مجلــة علمی-پژوهشــی فارســی در زمینــة علــوم رایانــه اجــرا و ارزیابــی نمودنــد .آنهــا پــس از
برچســبگذاری نحــوی ،تعییــن عبــارات اســمی و ریشــهیابی واژههــا ،بــا اســتفاده از اطالعــات

نحــوی و کتابخانــة «هضــم» ،1کلمــات کلیــدی کاندیــدای یــک و دوکلمــهای بخشــی از متــون
مجموعــة داده را اســتخراج نمودنــد .آنــگاه ،پــس از رفــع ابهــام کلمــات کاندیــدا از نســخة دوم
هستانشناســی «فارسنــت» بــرای ایجــاد زنجیــرة لغــویبــر اســاس روش «گالــی و مککیــوان»

2

اســتفاده کردنــد .آنهــا بــرای هــر واژة کاندیــدا ده ویژگــی شــامل شــش ویژگــی مربــوط بــه
زنجیــرة لغــوی و چهــار ویژگــی آمــاری را تعییــن کردنــد .آنــگاه بــا ایجــاد بــردار ویژگــی بــرای هــر
واژه ،دادة آموزشــی تولیــد کــرده و از مجموعــة دســتهبندهای «کتابخانــة وکا» ،3بــرای تعییــن مقــدار

بردارهــای ویژگــی متــن ورودی اســتفاده کردنــد تــا کلیــدی بــودن یــا نبــودن هــر واژة کاندیــدا را

تعییــن کننــد (.)1397

آنهــا از نرمافــزار «وکا» بــرای ارزیابــی ایــدة خــود اســتفاده کــرده و دادههــا را بــا چنــد
3. Weka
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1. HAZM
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دســتهبند مختلــف ارزیابــی کردنــد و هــربــار مقادیــر معیارهــای دقــت ،بازیافــت و Fرا گــزارش

نمودنــد .نتایــج نشــان داد کــه ماشــین بــردار پشــتیبان بــا باالتریــن دقــت نســبت بــه ســایر دســتهبندها
واژگان کلیــدی متــن را تعییــنمیکنــد ،امــا درعیــنحــال ،کمتریــن بازیافــت و در نتیجــه ،کمتریــن

مقــدار  Fرا نیــزبــهدســتمیدهــد.بههمیندلیــل ،آنهــا آزمایــش را بــا حــذف چهــار مــورد از

ویژگیهــای مربــوط بــه زنجیرههــای لغــویتکــرار کردنــد و ایــنبــار بــا اســتفاده از دســتهبند
«بیــز» 1ســاده بــه باالتریــن مقــدار معیارهــای بازیافــت و  Fدســت یافتنــد و نتیج ـه گرفتنــد کــه ایــن

چهــار ویژگــی تأثیــر زیــادی در نتایــجبهدس ـتآمده ندارنــد .آنهــا در پایــان نتیجــه گرفتنــد کــه
اســتفاده از ویژگیهــای معنایــی در کنــار ویژگیهــای آمــاری باعــث بهبــود نتایــجمیشــود و
اســتفاده از دســتهبند «بیــز» ســاده بهتریــن نتایــج را در تعییــن واژگان کلیــدی و غیرکلیــدی حاصــل

مینمایــد .آنهــا کمکــردن تعــداد واژگان کاندیــدای اولیــه را در افزایــش دقــت تعییــن واژگان

کلیــدی مؤثــردانســته و اســتفاده از اصطالحنامههــا یــا پیکرههــای تخصصــی را بــرای پــردازش
متــون تخصصــی و تعییــن ارتبــاط میــان واژگان پیشــنهادنمودنــد (همــان).

شــریفی و مهــدوی ( )1397بــرای دســتیابی بــه نتایــج قابــلقبــول ناچــار شــدند  4ویژگــی

از  6ویژگــیایرا کــه از طریــق زنجیرههــای لغــویبــهدســت آورده بودنــد ،حــذف کننــد .امــا
گزارشــی کــه نشــان دهــد آیــا اساس ـاً حــذف تمامــی ایــن ویژگیهــا لطمــهایبــه نتایــج حاصــل

از ویژگیهــای صرف ـاً آمــاریم ـیزد یــا خیــر ،ارائــه نکردهان ـد .ســؤالی کــه پیــش میآیــد ایــن

اســت کــه آیــا تأثیــر حاصــل از دو ویژگــیبهدس ـتآمده از زنجیرههــای لغــوی ،ارزش کاری را
کــه بــرای اســتخراج چنیــن زنجیرههایــی بایــد انجــام شــود ،دارد یــا خیــر؟

 .4بحث و نتیجهگیری

جسـتوجوها منجــر بــه شناســایی  14مقالــة فارســی و  6مقالــة انگلیســی شــد کــه بــه موضــوع

اســتخراج کلمــات و عبــارات کلیــدی از متــون فارســی پرداختهان ـد .خالصــهایاز ایــن مقــاالت

بهترتیـ ِ
ـب زمــان انتشــار در جــدول  ،3آمــدهاس ـت.

روشها و اطالعات استفادهشده در این مقاالت رامیتوان به چند دسته تقسیم کرد:

اســتفاده از اطالعــات آمــاری استخراجشــدهاز متــون (بــرای نمونــه :بشــیری ،کربالئــی و

موســوی 1384؛ عربــی نرئــی ،وحیــدی اصــل و مینایــی بیدگلــی 1386؛

Farhoodi and Yari

1. Bayes
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2010؛ نوریــان و یدالــهزادةطبــری 1394؛ Maadi and Fouladi 2015؛ احمــدی و حبیبــی ،)1395
اســتفاده از اطالعــات زبانشــناختی (بــرای نمونــه :بشــیری ،کربالئــی و موســوی 1384؛ عربــی

نرئــی ،وحیــدیاصــل و مینای ـی بیدگلــی 1386؛ Kian and Zahedi 2011؛ راد و همــکاران ،)1395
روشهــای یادگیــری ماشــینی (بــرای نمونــه :حس ـنپور و مدنــی 1393؛ باســره و همــکاران 1394؛

شــریفی و مهــدوی  )1397و ســایر روشهــا و اطالعــات (بــرای نمونــه ،قانــون  :Zipfتشــکری و
میبــدی 1382؛ شــبکة عصبــی :احمــدی و حســینیخواه 1392؛ الگوریتــم خوش ـهبندی کامیانگیــن:

Parvin et al., 2012؛ الگوریتــم لســک :ویســی و افالکــی 1394؛ الگوریتمهــای دســتهبندی :باســره

و همــکاران 1396؛ اصطالحنامــه و هستانشناســی :راد و همــکاران  ،1395شــریفی و مهــدوی

 1397و  .)Parvin et al. 2012بررســیها نشــانداد کــه اکثــر ایــن مقــاالت یــا در روششناســی
انتخابشــده ایــراد دارنــد و یــا نویســندگان نتوانســتهاند ایــدة پیشــنهادی خــود رابهوضــوح بــرای
خواننــده تبییــن نماینــد (بــرای نمونــه :نوریــان و یدالـهزادةطبــری 1394؛ حسـنپور و مدنــی 1393؛

احمــدی و حســینیخواه 1392؛ Kian, Zahedi 2013؛ Parvin et al. 2012؛ عربــی نرئــی ،وحیــدی

اصــل و مینایــیبیدگلــی 1386؛ تشــکری و میبــدی  .)1382بهعــاوه ،نحــوة ارزیابــی ایدههــا اغلــب
مبهــم یــا دارای اشــکال اســت .در بســیاری از مقــاالت از مجموعــة دادة اســتانداردی بــرای ارزیابــی

سیســتم اســتفاده نشــده (بــرای نمونــه :احمــدی و حبیبــی 1395؛ باســره و همــکاران  )1394و نحــوة
محاســبة معیارهــای ارزیابــی مبهــم یــا دارای اشــکال اســت (بــرای نمونــه :احمــدی و حبیبــی 1395؛
Maadi and Fouladi 2015؛ Kian and Zahedi 2011؛ راد و همــکاران  .)1395برخــی از مقــاالت از

معیارهــا و مالکهــای اســتاندارد بــرای ارزیابــی سیســتم اســتفاده نکردهان ـد (بــرای نمونــه :بشــیری

و همــکاران 1384؛ HosseiniKhozani and Bayat 2011؛ عربــی نرئــی ،وحیــدیاصــل و مینایــی

بیدگلــی 1386؛  )Farhoodi and Yari 2010و برخــی دیگــر نیــز نتوانســتهاند خواننــده را متقاعــد

کننــد کــه ایــدة بنیادی ـن آنهــا ارزشــمند و مؤثــر اســت (بــرای نمونــه :شــریفی و مهــدوی 1397؛

باســره و همــکاران  .)1394در برخــی مقــاالت ،جــداول و دادههایــی آمــده کــه در متــن بهخوبــی

تشــریح نشــدهاند و درک آنهــا بــرای خواننــده دشــوار یــا ناممکــن اســت (بــرای نمونــه باســره و

همــکاران 1396؛ Khozani and Bayat 2011؛  )Maadi and Fouladi 2015و برخــی نیــز از ابــزار

ناکارآمــدی بــرایپیادهس ـازی ایــدة خــود اســتفاده کردهانــد و همیــن امــر نتایــج را تحــتتأثیــر

ت (بــرای نمونــهParvin et al. 2012 :؛ احمــدی و حســینیخواه .)1392
قــراردادهاســ 

در مجمــوع،میتــوان گفــت کــهبهجــز  3مقالــة «ویســی و افالکــی» (« ،)1394احمــدی

و حســینیخواه» ( ،)1392و «باســره» و همــکاران ( )1396کــه روش اجراشــده رابهنحــو نســبتاً
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قابــلقبولــی گــزارش کــرده و معیارهــا و نحــوة ارزیابیشــان واضــح و قابــل درک اســت و نتایــج

واقعبینانــهای را گــزارش کردهانــد ،ســایر مقــاالت قابلیــت تکرارپذیــری و تعمیــم ندارنــد.

بنابرایــن ،نمیتــوان از آنهــابهعنــوان معیــار پایــهای بــرای ارزیابــی سیســتمهای آینــده اســتفاده
کــرد یــا از ایــدة مطرحشــده در آنهــا بــا اطمینــان در ســاخت و توســعة نرمافزارهــای کاربــردی و

عملــی در حــوزة اســتخراج کلمــات کلیــدی اســتفاده نمــود.

جدول  .3خالصة روشها ،ابزارها ،معیارها ،مجموعة دادهها و زبان مقاالت مرورشده
نویسندگان

ابزار کمکی روش

مجموعة داده

میبدی و
تشکری
()1382

-

حذف واژگان  450چکیدة مقاله و
ایستا ،قانون  zipfپایاننامة فارسی و 32
پرسوجو

بشیری،
کربالئی
و موسوی
()1384

-

حذف واژگان  450چکیدة مقاله و
ایستا ،ریشهیابی پایاننامظ فارسی و 32
بر اساس
پرسوجو
ریشهیاب
انگلیسی Porter

معیارهای ارزیابی زبان مجموعة زبان انتشار
مقاله
داده
گزارششده
Precision,

فارسی

فارسی

Precision,

فارسی

فارسی

گزنی ( )1385سیاهة
واژگان
بازدارندة
موضوعی

ویژگیهای
آماری

 50مقالة فنی

گزارشنشده

فارسی

فارسی

عربی نرئی ،لغتنامه
وحیدی اصل الکترونیکی
و مینایی
بیدگلی
()1386

روش Luhn

 100متن فارسی از 5
طبقة موضوعی مختلف

درصد شباهت

فارسی

فارسی

Recall, F1

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسنت

شبکة عصبی 623 ،سند از  5دستة
یادگیری با ناظر موضوعی از مجموعة
دادة «همشهری»

آنتولوژی
حسنپور و
مدنی ( )1393لغوی
فارسنت

یادگیری
 623سند از  5دستة
ماشینی ،انتخاب موضوعی از مجموعة
ویژگی با
دادة «همشهری»
الگوریتم ،X2

احمدی و
حسینیخواه
()1392

Recall

Recall

Precision,

Precision,
Recall
F1

TF-IDF

نرمالشده
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نویسندگان

ابزار کمکی روش

نوریان و
کتابخانة
یدالهزادة
هضم و
طبری ( :)1394کتابخانه
دستهبندی/
 NLTKزبان
طبقهبندی
پایتون

شبکة عصبی

مجموعة دادة
«همشهری»

Precision,
Recall,

فارسی

فارسی

F-measure

کارایی

ویسی و
افالکی
()1394

لغتنامه

آنالیز آماری

 200متن خبری از
سایتهای خبری فارسی
زبان

Precision,
Recall

فارسی

فارسی

باسره و
همکاران
()1394

-

 18ویژگی
آماری،
هفت شیوة
تصمیمگیری
چندمعیاره

 244متن خبری فارسی

Precision,

فارسی

فارسی

Recall,
F-measure

حسینیخوزانی
و بیات
()2011

روش آماری،
الگوریتم ،N-
TF*IDF ،Gram

 1200مقاله از  7دسته
پیکرة «همشهری»

تعداد کلمات
غیرتکراری هر
مدرک ،تعداد
کلمات کلیدی
بهدستآمده
از الگوریتم
همرخدادی،
تعداد عبارات
کلیدی یک و
دوکلمهای

فارسی

انگلیسی

کیان و زاهدی
()2011

الگوریتم
ژنتیک

 4500صفحة وب از
سایتهای رسمی و
غیررسمی فارسی

Precision,

فارسی

انگلیسی

پروین و
همکاران
()2012
کیان و زاهدی
()2013

586

مجموعة داده

معیارهای ارزیابی زبان مجموعة زبان انتشار
مقاله
داده
گزارششده

اصطالحنامه طبقهبند ساده،
محققساخته الگوریتم
خوشهبندی
کامیانگین

 690مقاله از مجموعة
دادة «همشهری»

رشتههای جالب  800مدرک از
موضوعات مختلف
توجه ،قانون
مجموعة دادة
احتمال کل،
منطقة اطمینان «همشهری»

Recall,
F-measure
NMI, Accuracy,

فارسی

انگلیسی

Precision,

فارسی

انگلیسی

Purity, Entropy

Recall,
F-measure
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نویسندگان

ابزار کمکی روش

معادی و
فوالدی
()2015

مجموعة داده

 100مقالة فارسی
ترکیبی از
منتخب از مجموعة
ویژگیهای
آماری ،قوانین مقاالت و مجالت معتبر
سادة زبان ،بردار در موضوعات مختلف
تکرار -موقعیت
کلمات

نرم افزار
احمدی و
حبیبی ( )1395متلب

شبکة عصبی

مجموعهای از اسناد
حوزة مهندسی کامپیوتر

معیارهای ارزیابی زبان مجموعة زبان انتشار
مقاله
داده
گزارششده
Precision,
Recall,

فارسی

انگلیسی

F-measure

Precision,
Recall,

فارسی

فارسی

Accuracy, Error
Rate

راد و همکاران ترکیبی از اطالعات
اصطالحنامة زبانشناختی،
()1395
اسالمی و خوشهبندی
اصفا
باسره و
همکاران
()1396

ترکیبی از
شیوههای
زبانشناختی،
یادگیری
ماشینی باناظر،
ویژگیهای
آماری ،دستهبند
جنگل تصادفی

رضایی و
همکاران
()1396

اصطالحنامة یادگیری
ماشینی با
اصفا
ناظر ،مدل
فضای برداری،
الگوریتم
طبقهبندی KNN

شریفی و
مهدوی
()1397

فارسنت،
کتابخانة
هضم،
نرمافزار
وکا

یادگیری
ماشینی باناظر

 690مقاله در  5دستة
موضوعی از سایت
«روزنامة همشهری»
 244متن خبری از اخبار
 32خبرگزاری

 690مقاله در  5دستة
موضوعی از سایت
«روزنامة همشهری»

 102مقاله از  3مجلة
علمی -پژوهشی فارسی
درزمینة علوم رایانه

Precision,
F-measure,

فارسی

فارسی

NMI, Purity,
Entropy
Precision,
Recall,

فارسی

فارسی

F-measure

صحت ،درصد فارسی
کلماتی که
بهاشتباه جزء
کلمات اصلی
شناسایی شده
بودند ،درصد
کلماتی که
بهاشتباه جزء
کلمات اضافی
در نظرگرفته
شدهبودند.

فارسی

فارسی

فارسی

Precision,
Recall
F-measure
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 در. دســتهبندی اســناد فارســی بــا اســتفاده از شــبکههای عصبــی.1394 . و میثــم یدالهزادهطبــری، زهــرا،نوریــان
. اوکرایــن.ســومین کنفرانــس بینالمللــی دســتاوردهای نویــن در علــوم مهندســی و پایــه

 در. اســتخراج کلمــات کلیــدی متــن فارســی بــا اســتفاده از آنالیــز آمــاری.1394 . و نیلوفــر افالکــی، هــادی،ویســی
. دوبــی.کنفرانــس بینالمللــی مهندســی و علــوم کاربــردی
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عاطفه کالنتري

 دانشــجوي دکتــري علــم اطالعــات و دانششناســي،1361 متولــد ســال

 ایشــان هماکنــون مســئول.(بازيابــي اطالعــات) دانشــگاه شــيراز اســت
.کتابخانــة دانشــکدة پرســتاري و مامايــي دانشــگاه علــوم پزشــکي قزويــن اســت

 خدمــات مرجــع و بازیابــی، ســامانههای توصیهگــر،پــردازش زبــان طبیعــی

.اطالعــات شخصیسازیشــده از جملــه عالئــق پژوهشــی وی اســت
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