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 دهیچک
 .سوت ها از آن بورداری  بهوره  منظوور  بهها  سیکردن و کشف سرو وجو جست ۀ، مسئلیانش ابریرا ۀدرحوز یاز مالحظات اصل یکی
صوورت   رممکن است، انجام خودکار و دریر و بعضاً غیگ رخودکار، وقتیو غ یدست صورت بهمناسب  یها سیافتن سرویآنجاکه از

از یو کورد ن ین رویا یریکارگ البته به ؛هاکمک کند سیند کشف سرویت و سرعت فرایفیش کیتواند به افزا یامکان افزودن معنا به آن م
ار یبسو  یکوار  ،انجام شوود  رخودکاریغ صورت بهز اگر ین کار نیموجود دارد که ا یها سیسرو همۀ یبرا ییمعنا یها جاد شرحیبه ا

ها اسوتفاده   ندین فرایا یخودکارساز برای یعیپردازش زبان طب یها پژوهشگران معموالً از روش ،لین دلیر خواهد بود. به همیگ  وقت
 .اند دهکر
 ک مسوئلۀ یو انجوام دهود، همانوان     یت قابل قبوول یفی، با کیزبان فارس یرا برا یابر یها سیکه بتواند کشف سرو یستمیجاد سیا

 یهوا  سوت  یج سیتواند به بهبود نتوا  ی، میابر یها سینمودن کشف سرو ییمعنا ها، برای یشناس . استفاده از هستاناست باز یقاتیتحق
 کمک کند. یس ابریکشف سرو

ن یارائه شده اسوت. بود   یزبان فارس یبرا ،یشناس مبتنی بر تکامل هستان یابر یها سیکشف سرو ای برای هن مقاله، سامانیدر ا
 یهوا  کیو تکن یریگکوار  بوه با ، برد یم کار به یابر انشیرا در سیسرو کی وجوی جست یرا که کاربر برا یکلمات یصورت که معان

 در .کنود  یمو  استفاده کاربر ازین مورد سیسرو افتنی و وجو جست جهت آن از و، کرده یبند دسته و ، استخراجیشناس ر، هستانیتفس
ن یبود  . یدسوتر  نودار   را در ها ن دادهیا یوجود دارد که ما در زبان فارس یابیارز یبرا یمناسب یها ابزارها و داده ،گرید یها زبان

سوه بوا   یرا در مقا یج قابول قبوول  یاسوتفاده شوده اسوت و نتوا     یشونهاد یپ سامانۀ یابیارز یبرا یب دقت و فراخوانیمنظور از ضرا
 دهد. ینشان من یشیپ یها پژوهش
 .ییمعنا یوجو جست، موتور ییست  معنای، سیشناس ، تکامل هستانیس ابریس، سرویکشف سرو :یدیکل یها واژه
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 مقدمه .1
، استفااد  ا   یانش ابریفراوان را یایمزا دلیل به ر،یاخ ک دهۀیدر 

 دلیتل  بته کاربران مورد توجه قرار گرففته است      یط براین محیا

مشتلل  ن یت ط ابتر، ا یشد  در محت  تعداد خدمات ارائه عیرشد سر

 یابر یها سیتوانند سرو ید که چگونه میآ یش میکاربران پ یبرا

 ابنتد  یشد  ب ارائه یها سیا  سرو یان انبوهیا  خود را ا  میمورد ن

شتود  استفااد  ا     یس شتناخفه مت  ین مسئله به نام کشف سترو یا

ن یدتریت اففن جدیت  توانتد بترای   یشد  مرو  به یها یشناس هسفان

بتا   یشناس هسفان توسعۀ دلیل بهان کمک کند  کاربر  بهها  سیسرو

ک یت ، یپرتلرار، پتس ا  گششت  متدت    یدیاسفااد  ا  کلمات کل

مثتا  فتر     رایب ؛م داش یخاص خواه در دامنۀ یشناس هسفان

حتو    »ستفم، در  یشد  به س اضافه یابر یها سیسرو یم تمامیکن

تلامل ند ین صورت با توجه به فرایباشند، در ا «وب یها یفناور

 ۀرنتد یستفم دربرگ یس یشناست  هسفان ی، پس ا  مدتیشناس هسفان

ن یخواهتد بتود  بتد    «وب یهتا  یفنتاور  حتو ۀ »م و لغات یمااه

تلامل »عبارت  رو  نگه داش   را به یشناس هسفان یسفیمنظور با

ک یت  یرستان رو  هتا بته موضتوه بته     در پتووهش « یشناس هسفان

 اشار  دارد  یطیرات محییجه  تطابق با تغ یشناس هسفان

 یهتا  سیکشتف سترو   یبرا ییسفم معنایک سین مقاله یدر ا

م یق ماتاه یت شنهاد شد  است  کته ا   ر  یپ ی، در  بان فارسیابر

نتد  یهتا فرا  ن آنی، مفرادف، مفضاد و   ( و ارتبتا  بت  یکلمات )معن

 یشناس هسفانن با اسفااد  ا  یدهد  همچن یرا انجام م وجو جس 

هتا   ن آنیم و ارتبا  بت یمااه و یمعان ا  کلمات،ای  هتوان شبل یم

ن یت ا کترد  و بتا تلامتل    یستا مانده  یمراتبت  صورت سلسله بهرا 

 یشناست  هستفان د در یت رات جدییت املان اعما  تغ ،یشناس هسفان

ط ابتر  یبا محت  را یشفریب یجاد کرد تا بفواند سا گاریموجود را ا

 داشفه باشد 

د ا  یت با ،یس  کته در هتر  بتان   ا گر آنی  دیحائز اهم نلفۀ

، تلامتل  یشناست  هستفان  یمخصوص آن  بتان بترا   یها افزار نرم

کترد   استفااد   یعت ی بتان  ب  یهتا  و انجام پردا ش یشناس هسفان

 ی بتان فارست   یگتر بترا  ید یها  بان یهاافزار نرم )املان اسفاادۀ

گا  دادۀ لغات، تعداد لغات هر  بتان و  ین پایوجود ندارد(  همچن

هتر  بتان    یاست  کته بترا    ییهتا  نگارش کلمات، چتالش  نحوۀ

 افتزار  نترم ا   ،ن مقالته یت شتد  در ا  سفم ارائهیدر س مفااوت اس  

، و ا  مجموعته  یشناست  هستفان اعمتا    منظتور  بته  [1] ن  فارس

 ییشناستا  ی، بترا [2]   دادگتان یسا شد  در وب یمعرف یها داد 

 اسفااد  شد  اس   یکلمات توقف فارس

کته   ان شد یمرتبط ب یکارها ،2مقاله، ابفدا در بخش  در ادامۀ

و  یفارستت یهتتا مشتابه در  بتتان  یهتتا ا  پتتووهش یبرخت  ،در آن

 یشتنهاد یپ شتامل ستامانۀ   3 شد  است   بختش   یمعرف یسیانگل

ح یتشر شد ، مراحل آن و سامانه ارائه یمعمار یاس  که به معرف

روش  یابیت بته ار   4 هر مرحلته پرداخفته است   بختش     یاجزا

 یهتا  ستفم یس یابیت ار  نتۀ یموجتود در  م  یها شد  و چالش ارائه

 5 ، در بختش  یت پرداخفته است   در نها   یس ابتر یکشف سترو 

 یها  یشفر فعالیتوسعه و تلامل ب برای یشنهاداتیو پ یریگ جهینف

 شد  ارائه شد  اس   انجام

 مرتبط یکارها .2

 یهتا  سیکشتف سترو   نتۀ یشتد  در  م  انجام یها پووهش یبررس

نه متورد  ین  مید در ایجد یها انجام پووهش تواند برای یم یابر

 یها ن پووهشیتر ا  مهم ین مقاله، برخیرد  در ایاسفااد  قرار بگ

شتود    یمت  یبررست  یابر یها سیکشف سرو نۀیشد  در  م انجام

 ۀنت یشتد  در  م  انجتام  یهتا  پووهش ها در دو بخشِ ن پووهشیا

 یهتا  و پتووهش  ی بتان فارست   یبترا  یابتر  یها سیکشف سرو

 یست ی بان انگل یبرا یابر یها سیکشف سرو نۀیشد  در  م انجام

 رد یگ یقرار م یمورد بررس

 یابتر  یهتا  سیکشف سرو برای یمفااوت یها سفمیتاکنون س

مبنتا بتود  و    یست یهتا  بتان انگل   آن یباً در تمامیکه تقر ارائه شد 

 ییایهتا همچتون است ان    ر  بتان یز در ستا یت ن یمخفصر یها تالش

  [3] صورت گرففه اس 

، بته ماهتوم   یط ابتر یم مطرح در محت یر مااهیکنار سا[ 3]در 

پرداخفته شتد     Discovery as a service (Daas)بنتام   یدیت جد

کته املتان کشتف     انتد  د کتر  یرا معرفت  یها چهتارچوب  آن اس  

ستا د  در   یل فتراهم مت  یت ط موبایرا در محت  یابتر  یهتا  سیسرو

 ۀنت یحتات کتاربر و  م  یترج هتا،  شد  توستط آن  یچارچوب معرف

ستفم  ین سیت ا یابیت ز در نظر گرففه شد  اس   در ار ین یو یکار
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ن مقالته فقتط بته    یت   ااففته است   یز ارتقا یس نیدق  کشف سرو

 ی بتان فارست   یآن بترا  یارهتا زاف نترم  ل پرداخفته و یط موبایمح

 س  یمناسب ن

کشتف   یهتا  هتا و روش  ین تلنولوژیآخر یبه بررس[ 4] در

س را ا  پتن   یکه کشف سروط ابر پرداخفه شد  یس در محیسرو

 یهتا   کیت تلن  1 :ل قترار داد  است   یت ه و تحلیمورد تجزدگا  ید

 یهتا  یوگت یپارامفرهتا و و   3 ؛ش داد یمد  نمتا   2 ؛یریگ میتصم

ز پتس ا   یت ان نیت در پا  م، اهتداف یماتاه   4 ؛یابتر  یها سیسرو

استفااد  ا   س بتا  یکشف سرو یها روش یسا  سه و خالصهیمقا

کشتف   پتووهش در حتو ۀ   یها دگا ، مسائل و چالشین پن  دیا

 ان شد  اس  یس بیسرو

کترد  است      یمعرفت  نه رایبر  م یس مبفنیکشف سرو[ 5] در

 ۀنت ی  با توجه بته  م یایکبا یها سیلرد کشف سروین رویهدف ا

  شرح درخواس  کاربر و ا العتات  اس  و ا العات کاربر یکار

قترار   وجو جس شوند و س س مورد  یبسط داد  م ول یتحل ،نهی م

 یو تلامتل آن بترا   یشناست  هستفان ن مقتاتت ا   یت رنتد  در ا یگ یم

 اسفااد  نشد  اس   وجو جس ند ینمودن فرا ییمعنا

[ 6] در ن پووهش ا  آن گرففه شد ،یا یاصل ۀدیکه اای  همقال

بتا   یست یدر  بتان انگل  یابر یها سیکشف سرو را برای یطیمح

ا   یو برخت  ییمعنا یها ها، روش یشناس اسفااد  ا  تلامل هسفان

 د  اس  کر یمعرف یعیپردا ش  بان  ب یها ابزارها و روش

، ابتزار  یست یانگل WordNet یشناست  هستفان ا   ،ن مقالهیدر ا

GoodRelations تلامتتتل  یا بتتترایپتتتد یلتتتیو دانشتتتنامۀ و

ا   یعتتی بتتان  ب یهتتا انجتتام پتتردا ش یو بتترا ،یشناستت هستتفان

  یقابل کی چیاسفااد  شد  اس  که ه GATE یمجموعه ابزارها

 را ندارند  ی بان فارس یاسفااد  برا

کشتف   بترای  ییهتا  ز پتووهش یت ن ی بان فارست  یتاکنون برا

شد   انجام یها تعداد پووهش یول انجام شد ، یابر یها سیسرو

ار یبست  یست یسته بتا متوارد مشتابه انگل    ی، در مقای بان فارس یبرا

 اندک اس  

نته  یس آگا  به  میکشف سرو ن براییلرد نویک روی [7] در

کشتف   یبترا شد  است     یر معرفیمحاسبات فراگ یها در شبله

س، یسترو  ۀنت یکاربر و ا العات  م نۀیها، ا  ا العات  م سیسرو

هتا استفااد     سیف سترو یتوصت  ها برای یشناس ن ا  هسفانیهمچن

 شد  اس  

موقت    یها در شبله ها سیکشف سرو یبرا یاففیره[ 8] در

 صتورت  به یشنهادیراهلار پ شنهاد شد  اس  یپ MANET  اریس

  انتد  د شت  یبنتد  موجود دستفه  یها رمفمرکز بود  اس  و گرو یغ

 یمرکتز  ن شد  که با پوشتۀ ییتع یهر دسفه سرگروه یس س برا

  اس در ارتبا  

 یهتتا یوگتتیعتتالو  بتتر و ،سیکشتتف ستترو یبتترا [9] در

 (Qos) هتا  آن یر عمللترد یات غی، خصوصها سیسرو یعمللرد

د ا العات مربتو   یکنند  بادیکه تولز در نظر گرففه شد  اس  ین

 د  باشد ز ارائه کریرا ن ها سیسرو یر عمللردیات غیبه خصوص

گرففه منحصر  صورت یها ن مقاتت، پووهشیک ا  ایدر هر

 صتورت  بته و تلامتل آن   یشناست  هستفان نتد و ا   ا نته یک  میبه 

 گسفرد  اسفااد  نشد  اس  

 یشنهادیپ سامانۀ .3

 ی بان فارست  یبرا [6] مشابه یسفمیس ن مقاله، ارائۀیا یاصل ۀدیا

، ا  ابتزار  یشناست  هستفان  یبترا WordNet  ا [ 6] بود  اس   در

GoodRelations تلامتتتل  یا بتتترایپتتتد یلتتتیو و دانشتتتنامۀ

انجتتام  بتترای GATE ی، ا  مجموعتته ابزارهتتا یشناستت هستتفان

اسفااد  شتد  است ،    یسی، در  بان انگلیعی بان  ب یها پردا ش

 وجود ندارد  یدر  بان فارس یین ابزارهایکه چن یحالدر

 ینت  بترا   ا فتارس یت  یفارست  WordNetن پووهش ا  یدر ا

ن مجموعته  یت اسفااد  شد  است   ا  یشناس هسفانجاد و تلامل یا

متورد   بتود  و در نستخۀ   ی بتان فارست   ین مجموعه برایتر کامل

  استت هتتزار متتدخل  33ش ا  ی( شتتامل بتت2.1 )نستتخۀ استتفااد 

ه یشتب  یابتزار  GoodRelationsاسفااد  ا  ابتزار   یجا ن بهیهمچن

 GoodRelationsن ابتزار همچتون   یت د شد  اس   در ایبه آن تول

)گر  پدر و فر نتد(   is_subset_of ای is_a ق رابطۀیکلمات ا   ر

 یمراتبت  ک ساخفار سلسلهی ،ند و در مجموها ارتبا گر در یلدیبا 

 بترای ا  یت متورد ن  یابزارهتا  ،ن پتووهش یت کنند  در ا یجاد میرا ا

هتا   اففن تشتابه آن یع کلمات، ی، همچون تقطیعیپردا ش  بان  ب

 د شد  اس  یز تولین و   
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 شده ارائه ۀسامان معماری (:1) شکل

 

آن  یو اجتتزا یمعمتتارشتتد ،  ستتامانۀ ارائتته یدر ادامتته بتته معرفتت

 شود  یپرداخفه م

 شده ۀ ارائهسامان یمعمار. 1 .3

 ر وجود دارد:ی  یها سفمیسریسفم،  ین سیدر ا

  یابر یها سیا العات سرو یآور : جمع1 سفمیسری 

  یدی: اسفخراج کلمات کل2سفم یسری 

  یشناس : تلامل هسفان3سفم یرسی 

  ییمعنا وجوی جس : موتور 4سفم یسری 

 شوند  یم یها به اخفصار معرف رسامانهین  یکدام ا  اادامه هرکه در 

 یابر یها سیاطالعات سرو آوری جمع . زیرسیستم1 .1 .3

بته ا العتات    یابیدستف  بترای  GoodRelations   ابزار آمادۀا [6]در 

ن ابتزار پتس ا  تبت     یت اسفااد  شد  اس   در ا یابر یها سیسرو

پتردا ش   یاسفااد  ا  ابزارهاا محصو ، با یس یک سرویا العات 

 شود  یانجام م یسینو هیس حاشیهر سرو یبرا یعی بان  ب

و  است   یار مناستب یابتزار بست   ،یست ی بان انگل ین ابزار برایا

ار متورد  یبست  ییس معنتا یکشتف سترو   یها سفمیس درخصوص

نته  ین  میت در ا یساانه ابتزار مناستب  مفأ یرد؛ ولیگ یاسفااد  قرار م

بته نتام    یچتارچوب  [13]ارائه نشد  است   در   ی بان فارس یبرا

FLOPPIES ا  ا العتتات  ییک مختتزن معنتتا یتتجتتاد یا بتترای

دارنتد،   یکته ستاخفار جتدول    ییها با اسفااد  ا  داد  محصوتت،

 یهتا  شامل روش یبیترک یروش ،ن پووهشیشد  که در ا یمعرف

ن بختش  یت شتد  است   در ا   ستا ی  پیتاد  [ 13و  5شد  در ] ارائه

 ۀگتا  داد یک پایت در  یابتر  یهتا  سیمربتو  بته سترو   ا العات 

 ،ریت تواند به دو روش   یم  یرسیسفمن یشود  ا یوارد مای  هرابط

 کند: آوری جمعها را  سیا العات سرو

 س توسط کاربریثبت اطالعات سروالف. 

ک یت توستط   یابتر  یهتا  سیا العات سترو  ،ن روشیدر ا
س یدرج سترو  یبترا  شتود   یس درج مت یکاربر، در مخزن سرو

 RDFاسفاندارد  یها املان خواندن ا العات با اسفااد  ا  قالب

 وستیلۀ  هشتد  بت   ا  ا العات ذخیر ای  هنمون در  یر وجود دارد 

RDF : آورد  شد  اس 

?<xml version="1.0>?" 

rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns"# 

xmlns:cd="http://www.sthsite.com/cd>"# 

<rdf:Description 

rdf:about="http://www.sthsite.com/cd/google 

drive>" 

 <cd:title>ویدرا گوگل</cd:title>  

 <cd:company>گوگل</cd:company> 
 <cd:type>IaaS</cd:type> 

 <cd:details> 
 اسناد سیسرو همان جز یا د یپد ویدرا گوگل که یوجود با

ۀ پوشت  کیت  بتا  یسا  هماهنگ املان و دتریجد یظاهر با گوگل

 ار ش کتته دارد ییهتتا  یتتقابل ستت ،ین عامتتل ستتفمیس در ختتاص

 ویت درا گوگتل  نلته یا نخست    دهتد  یمت  متا  بته  را کردن یبررس

 طیمحت  در را گونتاگون  یهتا  فرمت   بتا  لیفا نوه 33 تا تواند یم

 یگتر ید یهتا  سیسترو  کته  اس  یحال در نیا  کند با  مرورگر

 یگتالر  طیمحت  در را کار نیا تنها گرید یبرخ و Dropbox چون

  دهند یم صورت وب

 ۀپوشت  کیت  فیت تعر املان ویدرا گوگل یها یوگیو گرید ا 

 ا  یبانیپشتف  هتا،  لیت فا یسا  همگام یبرا عامل  سفمیس در دیجد

  است  ( خومان Drag and Drop همان ای) کن رها رویبگ  یقابل

 گتر ید با آن یل ارچگی و وب طیمح در ویدرا گوگل قوت ۀنقط

 ۀشتبل  د،یت ندروا عامتل  سفمیس ل،یمیج یعنی گوگل یها سیسرو

  اس     و پالس گوگل یاجفماع
</cd:details> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description 

rdf:about="http://www.sthsite.com/cd/drop 

box>" 

 <cd:title>باکس دراپ</cd:title>  

 <cd:company>باکس دراپ</cd:company> 

 <cd:type>IaaS</cd:type> 

 <cd:details> 
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 در هتا  لیت فا یستا   همگتام  یبرا باکس دراپ کالد سیسرو

 یهتا  لیت فا دیتوان یم شما  شود یم گرففه کار به گوناگون یابزارها

 را آن و انداخفه مخصوص پوشه درون یزیروم ۀانیرا در را خود

 ا  استفااد    دیباشت  داشتفه  زیت ن ختود  تاپ لپ و یگوش تبل ، در

 ستاد   جایگزاری و یک  حد در و ساد  اریبس Dropbox خدمات

 خاص ماتیتنظ اش یزیروم ۀبرنام ،گششفه نیا ا   اس  خودمان

 تتا  یا حرفته  کاربران ا  یاریبس دلیل، نیهم به ندارد یا د یچیپ و

 Dropbox قتوت  نقتا    کنند کار آن با توانند یم یسادگ به یمبفد

 در کته  د؛یآ یم حساب به آن API اش، یسرراسف و یسادگ ا  بعد

 خلتق  موجتب  که گرففه قرار دهندگان توسعه ا  یاریبس دسفرس

  اس  شد  یمفعدد یجانب یافزارها نرم
/<cd:details> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

ماننتد   ؛شتود  یافت  مت  یدر یا العات یس ابریهر سرو یبرا 

ن ی)ا یس ابریدهند ، نوه سرو ، شرک  ارائهیس ابریعنوان سرو

 یکنتد  برخت   یمشخص مشود  یکه ارائه مرا  یسیلد، نوه سرویف

و  SaaS ،PaaSنتد ا :  ا لتد عبتارت  ین فیت ا یر مملن بترا یا  مقاد

IaaSیس ابری( و شرح سرو  

  است   یس ابریسرو بارۀدر یح مفنیک توضیس یشرح سرو

آن  یدیه شد  و کلمات کلیتجز یبعد یها بخش ح درین توضیا

 رد یگ یمورد اسفااد  قرار م یشناس هسفانجاد یا برای

 استفاده از خزندهب. 

 صتورت  بته  یسفیبا یابر یها سیدر حا  حاضر ا العات سرو

دن که املتان اضتافه کتر    یدرحال سفم اضافه شوند،یبه س یدسف

شد  است   بتا    ینیب شیپ  یرسیسفمن یبه نام خزند  به ا یبخش

خودکتار   آوری جمتع ستفم، املتان   یاضافه شتدن خزنتد  بته س   

ن یت شتود  در ا  یهتا و محصتوتت فتراهم مت     سیا العات سرو

هتتا  سیا العتتات ستترو OWLروش بتتا استتفااد  ا  استتفاندارد 

 شود   یم آوری جمعک یاتومات صورت به

 یدیاستخراج کلمات کل زیرسیستم. 2 .1 .3

اس  کته در ادامته    یمخفلا یها خود شامل بخش  یرسیسفمن یا

 ها پرداخفه شد  اس   به شرح آن

 عیتقط. 1 .2 .1 .3

انجتام   یدیت اسفخراج کلمتات کل   یرسیسفمکه در  یفین فعالیاول

ع یت   تقطاست  و شترح آن   یس ابتر یع عنوان سرویشود، تقط یم

 یعت یپتردا ش  بتان  ب   یاصتل  یها ا  چالش یلی، یمفون فارس

ر یت بتا آن درگ  یع مفتون فارست  یکه تقط یا  مشلالت ی  برخاس 

ا  کلمتات مثتل    یوجتود فاصتله در برخت    ا : انتد  عبتارت اس ، 

 هتا  + درخت   صتورت  بته ملن اس  ن کلمات می  ا«ها درخ »

توان هنگام درج ا العتات   ین مشلل میرفع ا یع شوند  برایتقط

فاصله  میبا ن ،ها فاصله وجود دارد که در آنرا  یسفم، کلماتیدر س

ا ی «یمرخص ماند »همچون  یبین نمود  وجود کلمات ترکیگزیجا

مجزا در نظر گرففه  دو کلمۀ صورت بهکه مملن اس  « افزار نرم»

 یس و شترح آن بتر مبنتا   یعنوان سترو   یرسیسفمن یدر ا شوند 

 شود  یع میرگو ، پرانفز و    تقطیفاصله، نقطه، و ،یریگمحل قرار

 توقفحذف کلمات . 2. 2. 1. 3

شتود و   یه مت یت س تجزین بخش عنوان و شرح هتر سترو  یدر ا

 شوند  یشد  حشف م اف یس س کلمات توقف 

، یس ابتر یهتر سترو   یا ا ع، بته ین بخش، پس ا  تقطیدر ا

ن یت ا  ا یاریم داشت   بست  یار ختواه یت ا  کلمات در اخف یسفیل

نمودن  ییند معنایدر فرا یریچ تأتیهسفند که ه یکلمات، کلمات

شتود    ین کلمات کلمتات توقتف گافته مت    یندارند؛ به اسفم یس

ا : ا ،  انتد  عبتارت  ی  در  بان فارسیا  کلمات توقف را یبرخ

 ،    ن، آن، و، اس ، کهیبه، با، در، ا

ا  کلمتات توقتف  بتان     یستف ین بختش ل یا سا ی پیاد در 

 ستای   وبشتد  در   یمعرف یها ، به کمک مجموعه داد یفارس

 ه و ا  آن اسفااد  شد  اس  یته یدسف صورت به، «دادگان»

 یگذار سیو اند یدیاستخراج کلمات کل. 3  .2 .1 .3

کلمتات   عنتوان  بهماند   یپس ا  حشف کلمات توقف، کلمات باق

ن یت شتود  ا  یدر نظتر گرففته مت    یس ابتر یمربو  به سرو یدیکل

 شتود   یدرج مت  یس ابتر یر ا العتات سترو  یکلمات در کنار سا

س، یدر عنتوان و شترح سترو    ها ک ا  آنیس س تعداد تلرار هر

گتا   ین پایشود  ا یتب  م گا  داد  مجزایک پایمحاسبه شد  و در 

 بترای کلمات پر تلرار دامنته بتود  و ا  آن    ییشناسا یها برا داد 

 شود  یاسفااد  م یشناس تلامل هسفان
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 یسینو هیو حاش یدیبسط کلمات کل. 4 .2 .1 .3

 یدیت شتد ، بستط کلمتات کل    ارائته سفم یمهم س یها ا  بخش یلی

ک ا  کلمتات  یت ، هرن منظتور یا ی  برااس س یمربو  به هر سرو

، بتتا استتفااد  ا  یابتتر یهتتا سیشتتد  ا  ستترو استتفخراج یدیتتکل

ن صتورت کته   یت شوند؛ بته ا  یبسط داد  م ن  فارس یشناس هسفان

شتد  و در   وجتو  جست   نت   فتارس متورد نظتر در    یدیکل ۀکلم

کلمتات مفترادف آن    ی، تمتام نت   فتارس صورت وجود کلمته در  

شد  به همترا  کلمتات    شوند، س س کلمات اسفخراج یاسفخراج م

هتا   سیسترو  یه، برایحاش عنوان به، یس ابریمربو  به سرو یدیکل

هتر   یدیت )تبت  کلمتات کل   یست ینو هین حاشت یت شتود  ا  ا  یتب  م

تتر   عیسر وجوی جس  برای، وجو جس   یرسیسفمس(، در یسرو

 اس  اسفااد  شد  

 یبنتتد   دستتفهیتتدن قابل، املتتان اضتتافه کتتر ن بختتشیتتدر ا

شد  است ؛   ینیب شیز پیها، ن آن یدیاساس کلمات کلها بر سیسرو

 وجتوی  جست  نتد  ی ، فرایت ن قابلیت دن اکه با اضافه کرای  هبه گون

 رد یصورت گ یشفری  بیایس با سرع  و کیسرو

 یشناس تکامل هستان زیرسیستم. 2 .1 .3

شتود    یانجام مت  یشناس ند تلامل هسفانیفرا ، یرسیسفمن یدر ا

ها تعتداد   سیسرو یکه در تمام یدین منظور کلمات کلیا یبرا

 یشناست  شد  و به هستفان  ییداشفه باشند، شناسا یشفریتلرار ب

 :اس ر ی  صورت بهفم آن یکه الگور شوند؛ یاضافه م
TermList = GetKeyWordsList();  

For (i = 0; i < TermList.Count; i++) 

{ 
 

Term = Term List.GetTerm(i);  
TermConcept= SystemOntology. Search (Term); 

if (TermConcept != null) 

        return; 
else 

{ 

TermConcept= FarsNetOntology. Search (Term); 
if (TermParent !=null) 

{ 

TermParent= 
FarsNetOntology.SearchForParent(Term); 

if (TermParent !=null) 

SystemOntology.AddEntries(TermConcept
, TermParent); 

else 

SystemOntology.AddEntry(TermConcept); 
} 

else 

   SystemOntology.AddRntry(Term); 
 } 

   SystemOntology.UpdateForNewNodes(); 

} 

 یشناس تم تکامل هستانیشرح الگور. 1 .2 .1 .3

 یشناست  ، ا  هسفانیشناس تلامل هسفان یشد  برا فم ارائهیدر الگور

ن صتورت است  کته    یکار به ا ۀاسفااد  شد  اس   نحو ن  فارس

استفخراج    یرسیستفم شتد  در   اسفخراج یدیس  کلمات کلیابفدا ل

ن یت ک ا  ایت هر یا ا شتود  ست س بته    یاف  مت ی، دریدیکلمات کل

شتود    یم وجو جس سفم یس یشناس ابفدا در هسفان ،یدیکلمات کل

ستفم اضتافه شتد  بتود،     یس یشناست  قبالً به هسفان یدیکل کلمۀاگر 

 ۀاگتر کلمت   یشتود؛ ولت   یآن کلمه انجتام نمت   یبرا یگری  دیفعال

سفم اضافه نشد  باشد، آن کلمته  یس یشناس ا  قبل به هسفان یدیکل

 یدیت کل   اگر کلمتۀ شود یم وجو جس  ن  فارس یشناس در هسفان

 یدیت کل کلمتۀ  وجتود نداشت ، ختود    ن  ارسف یشناس در هسفان

شود  بتا   یسفم اضافه میس یشناس د به هسفانیک گر  جدی عنوان به

ن کلمته  یت ا ،یشناست  نتد تلامتل هستفان   یبه فرا یدن بخشاضافه کر

 ل خواهد شد یتبد یشناس ک ماهوم در هسفانیبه  یدیکل

وجتود داشت ،    ن  فارس یشناس در هسفان یدیکل ۀاگر کلم

ن گتر ، در ستطح   یکه نسب  به ای هگر یعنی) آنگا  گر  پدر آن

که ی هگر یعنیگر یتر اس ، به عبارت د یقرار دارد و کل یباتتر

 وجتو  جست  ز یت آن است  ( ن  رمجموعتۀ یافت  شتد ،    یماهوم 

شتد  بته همترا      افت  یشود  اگر گر  پدر وجود داش ، گتر    یم

 کته  درصتورتی شتود و   یاضافه مسفم یس یشناس پدرش به هسفان

بتته  ییتنهتتا شتتد  بتته افتت یافتت  نشتتود، ختتود گتتر  یگتتر  پتتدر 

 شود  یسفم اضافه میس یشناس هسفان

 یشناست  د به هستفان یجد یها ا گر یپس ا  اضافه شدن گر  

د، در یتتجد یهتتا روابتتط کلمتته یرستتانرو  نتتد بتتهیستتفم، فرایس

وجود ارتبا  ن مرحله، یشود  در ا یسفم انجام میس یشناس هسفان

ر یسفم نسب  بته ستا  یس یشناس شد  به هسفان ان کلمات اضافهیم

شتد  اضتافه    شتود و روابتط کشتف    یم یآن بررس یقبل یها گر 

فم تلامتل  یشوند  هدف ا  اضافه کتردن گتر  پتدر در الگتور     یم

و فراهم نمودن  یشناس هسفان ند توسعۀی، بهبود فرایشناس هسفان

م موجتتود در ین ماتتاهیآن، روابتتط بتت یاستت  کتته  تت  یبستتفر

مثتا  چنانچته    ؛ بترای تر کشف شوند عیسفم سریس یشناس هسفان

 یشناست  در هستفان  «یستفم یس یهتا افزار نترم »همچتون  ای  هکلم

 یشناست  در هسفان وجو جس پس ا   سفم وجود نداشفه باشد،یس
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 «یستفم یس یهتا افزار نترم »کته پتدر   « افزار نرم»ن ، ماهوم  فارس

ستفم  یس یشناس هر دو گر  به هسفان شود و یم ییز شناسایاس  ن

ن کلمتات  یت ن صورت، پس ا  اضافه شدن ایشود  در ا یاضافه م

 کشف و اضافه شود  یشفرید بیارتبا ات جد مملن اس 

پتر   یدیت با اسفااد  ا  کلمات کل یشناس هسفان ۀتوسع دلیل به

ختاص   در دامنۀ یشناس ک هسفانی، یتلرار، پس ا  گشش  مدت

 یابتر  یها سیسرو یم تمامیمثا  فر  کن رایب ؛م داش یخواه

ن یت باشند، در ا «وب یها یحو   فناور»سفم، در یشد  به س اضافه

 ی، پتس ا  متدت  یشناست  ند تلامل هستفان یصورت با توجه به فرا

حتتو   »م و لغتتات یماتتاه رنتتدۀیستتفم دربرگیس یشناستت هستتفان

 خواهد بود  «وب یها یفناور

 ییمعنا وجوی جستستم موتور یرسیز. 3 .1 .3

 افت  درخواست  کتاربر و ارائتۀ    یدر  یرسیستفم ن یا یکار اصل

  یرسیستفم ن ی  اس ا  اویمفناظر با ن یابر یها سین سرویبهفر

 :اس ر ی  یها خود شامل بخش

 افت، فهم و بسط درخواست کاربریبخش در. 1 .3  .1 .3

ر را ی  یها  یاف  درخواس  کاربر، فعالین بخش پس ا  دریا

 دهد: یانجام م

 کند؛ یع میآن را تقط 

 کند؛ یکلمات توقف موجود در آن را حشف م 

   یدیت ستفم، کلمتات کل  یس یشناست  با استفااد  ا  هستفان 

 ؛1دهد یموجود در درخواس  کاربر را بسط م

 ر کلمتات  ی، ستا نت   فتارس  یشناست  با اسفااد  ا  هسفان

 دهد  یرا بسط م یدیکل

 وجو جس بخش . 2 .3  .1 .3

 کند: یاف  میس  دریدو ل یقبلن بخش، ا  بخش یا

 یشناست  آمتد  ا  هستفان   دست   بته  یدیس  کلمات کلیل 

 سفمیس

 یشناست  آمتد  ا  هستفان   دست   بته  یدیس  کلمات کلیل 

 ن  فارس

                                                             
  منظور ا  بسط دادن در این بخش، اضافه کردن کلمات مفرادف آن کلمه، 1

  اس شناسی  با اسفااد  ا  هسفان

 یشتد  بترا   نوشتفه  یها هیس  را با حاشین دو لید ایس س با

 یکترد  بترا   یریگ ها را اندا   د و شباه سه نمویس مقایهر سرو

 وجتوی  جس بار  کی شود: یانجام م وجو جس بار  ن کار دویا

ۀ یستفم بتا حاشت   یس یشناست  آمد  ا  هسفان دس  به یدیکلمات کل

 شتود و در مرحلتۀ   یسته مت  یهتا مقا  سیسرو یشد  بر تمام نوشفه

بتا   ن  فارس یشناس آمد  ا  هسفان دس  به یدیکلمات کل ،یبعد

 شود  یسه میها مقا سیسرو یشد  بر تمام نوشفه یها هیحاش

کلمتات   یها، بترا  شباه  آمد  در محاسبۀ دس  به یها ا یامف

 یو بترا  2.1سفم مقتدار  یس یشناس آمد  ا  هسفان دس  به یدیکل

 یدیت کلمات کل»ن معنا که ی  به ااس  1 ،ن  فارس یشناس هسفان

 یدیت سته بتا کلمتات کل   یسفم، در مقایس یشناس موجود در هسفان

خواهنتد   یشتفر یبا  یت ، امفنت   فتارس  یشناست  موجود در هسفان

 «داش  

ن دو جملته  یکلمات مشفرک بت  ق محاسبۀین شباه  ا   ریا

 شود: یر محاسبه می  صورت بهو  Dice ار فاصلۀیق معیو ا   ر

                                     

هستفند کتته  ای  هدو مجموعتته کلمت  S2و  S1 ،ن رابطته یت در ا

م  یگر محاستبه کنت  یلتد یهتا را بتا    زان شتباه  آن یم میخواه یم

کنتد و در   یصورت کسر تعداد کلمات مشتفرک را مشتخص مت   

ز تعتداد کتل کلمتات موجتود در دو مجموعته، قترار       یت مخرج ن

 زان شباه  دو مجموعه کلمتۀ یم میخواه یمثا ، م رایب؛ ردیگ یم

 م:یدس  آور ن رابطه بهیق همیر را ا   ری 

 شتد  در وب   س ارائهین سرویمجموعه کلمات او : بهفر

 ا العات کاربران  ینگهدار برای

 ا العات ختود در   ینگهدار یمجموعه کلمات دوم: برا

 د یس اسفااد  کنین سرویوب ا  ا

 13او :  تعداد کلمات کلمات مجموعۀ 

 11دوم:  تعداد کلمات مجموعۀ 

  :5تعداد کلمات مشفرک 

            
    

      
  

  

  
        

ن دو یت   و ااس  3.476ن دو جمله برابر ین شباه  ایبنابرا

 ند ا هیهم شبه ار بیجمله بس

 وجو جستج ینتا یبند بخش رتبه .3 .3  .1 .3

ا  یت استاس امف شتد  بر  افت  ی یابتر  یهتا  سین بخش سترو یدر ا
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مرتتب   یصتعود  صتورت  بته مشابه  خود با درخواس  کاربر، 

شتوند   ی  انفختاب مت  ین نفایا  ا  ایشوند  س س تعداد مورد ن یم

 رند یار کاربر قرار بگیدر اخف یتا در بخش بعد

 برکار  بهج ینتا بخش ارائۀ .4 .3  .1 .3

اف  شتد   یدر یبند شد  ا  بخش رتبه   مرتبین بخش، نفایدر ا

تتوان تعتداد    ین بختش مت  یت رد  در ایگ یار کاربر قرار میو در اخف

 یهتا  سیاساس تعتداد سترو  کاربر را بر  بهشد   ش داد ی  نماینفا

 د ها محدود کر سیا  مربو  به سرویا امفیشد   ش داد ینما یابر

  یتعتداد نفتا   کته  درصتورتی شتد ،   سا ی پیاد  ۀیاول در نسخۀ

ا  یت بتا امف  یابتر  یها سیعدد باشد، سرو 13شفر ا  یب وجو جس 

س یگر حداکثر د  سرویشوند؛ به عبارت د یش داد  نمیکمفر نما

ن یش داد  خواهد شتد  همچنت  ینما کاربر  بها  ین امفیشفریب یدارا

 ،کمفتر باشتد   یس ا  مقدار مشخصیک سرویا  یامف که درصورتی

 ش داد  نخواهد شد ینما

 یشنهادیروش پ یابیارز. 4

 یابیط ارزیمح یمعرف. 1 .4

تتوان   یداشفه باشند، مت  یلسانیسفم، مجموعه داد  یچنانچه دو س

ل یت ن دلیبه همت  د سه کریشد  مقا گافه یارهایق معیها را ا   ر آن

مجموعتته داد   ،یمخفلتتف پووهشتت  یهتتا معمتتوتً در حتتو   

 یارائه شد  است  تتا پووهشتگران بفواننتد بتا اجترا       یداسفاندار

ر یسفم خود را بتا ستا  یان سیها، در پا آن یخود بر رو یها سفمیس

 سه کنند یها مقا سفمیس

استفاندارد   دادۀ یهتا  تتاکنون مجموعته   یست ی بتان انگل  یبرا

 د شد  اس :یلتو یفراوان

 SEER بتتتترایاستتتتفاندارد  ک مجموعتتتته دادۀیتتتت 

  اس  یپزشل حو ۀ یها پووهش

 DUC  وTAC  بتترایاستتفاندارد  یهتتا مجموعتته داد 

 یستا   خصتوص خالصته   به یمفن کاو یها پووهش

  اس خودکار مفون 

 همچتتتتون  یمراکتتتتزdatahub، StatLib، data.gov 

 یهتتتا مجموعتتته داد  بتتته ارائتتتۀ gcmd.nasa.govو

 پردا ند  یاسفاندارد م

 مجموعته   منظتور ارائتۀ   بته  یمراکز ی بان فارس یبرا

 :اند د ش یاندا  ان را کاربر  بهاسفاندارد  یها داد 

 مرکتز دادگتان    ی بان فارس ین مراکز براین ایتر مهم

و در  یک مرکز جامع جهت  معرفت  ین مرکز ی  ااس 

 یولت   اس  یار دادن فهرس  دادگان  بان فارسیاخف

، مجموعته داد   یابتر  یهتا  سیکشف سترو  نۀیدر  م

 وجود ندارد  یاسفاندارد

کشتف   یاستفاندارد بترا   عدم وجتود مجموعته دادۀ   دلیل به

جهت    fار یو مع یب دق ، فراخوانیا  ضر ،یابر یها سیسرو

 شود  یاسفااد  م مخفلف یها سفمیسه سیمقا

 ریت شتد  ا فرمتو      سامانۀ ارائته  یابیار  ین منظور برایبد

 اسفااد  شد 
 

N

q

N

qqN

Rank

Rankl
qecision

Re
)(Pr     

q

N

qqN

l

Rankl
qcall

Re

Re
)(Re


 

ن روابتط  یدر ا
qlRe   مفنتاظر بتا    یهتا  سیمجموعته سترو

  اس  qدرخواس  

 یشد  برا یابیس با یسرو N ا  یا مجموعه Rankن یهمچن

  اس  qدرخواس  

 یاریت مع F ر استفااد  شتد   یت هم ا  فرمتو     Fار یمع یبرا

 دهد  ین دق  و صح  را نشان میاس  که تعاد  ب

callecision

callecision
MeasureF

RePr

Re*Pr
*2


  

انجتام شتد  است ،     یست ی بان انگل یکه برا ییها پووهش در

و  JDOMهمچتون   ییسفم ارائه شد ، ا  ابزارهایس یابیار  یبرا

SAWDL4J شود  یاسفااد  م 

استفاندارد،   یهتا  ار داشفن مجموعه داد ین ابزارها با در اخفیا

 یولت  ،پردا ند یس میکشف سرو یها سفمیس یخروج یابیبه ار 

ل یت ن دلیوجود ندارد؛ بته همت   یین ابزارهایچن ی بان فارس یبرا

هتا   ستفم ین سیت ا یعمللترد نستب   ،شتد   سامانۀ ارائه یابیار  یبرا

 33ا   یا ن منظتور مجموعته  یت ا یشتد  است   بترا    یستا   هیشب
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هتا در   درخواس ن یا  ا یشد  برخ آوری جمع درخواس  کاربر

 ش داد  شد  اس  یر نمایجدو   
 سامانه ارزیابی برای جادشدهای های درخواست (:1) جدول

 یس خدمات حسابداریسرو ا العات در وب یرۀذخ
 افزاری نرمفروشگا  خدمات  افزارهای کاربردی مورد اسفااد  در وب نرم

 سرویس مدیری  اسناد و مدارک یس انجام محاسبات ابریسرو

 ام کوتا یس ارسا  پیسرو 3D Maxنگ یس رندریسرو

 سیسرو عنوان به  گا  داد یپا یغاتیل تبلیمیس ارسا  ایسرو

 ین مجا یس ماشیسرو نگیسفها سیسرو

 لیمی  ایریس مدیسرو ابیخدمات حضور و غ یها سیسرو

 ناریوب یخدمات برگزار ی  ارتبا  با مشفریریخدمات مد

 یاملیپ نظرسنجیخدمات  یفروشگا  مجا  یاندا  یس را سرو

 نام خدمات تب  ۀارائ یلیمیا یسنجی نظربرگزار

 یابیج ارزینتا .2 .4

م  در یدر نظتتر گتترفف یابیتتار  یو بتتراین منظتتور دو ستتناریبتتد

آمتد  در   دست   هبت   ین نفایانگیم اس   7برابر  Nاو   یویسنار

 ر آورد  شد:ینمودار  

 
 N=7شده برای  میانگین نتایج ارزیابی سامانۀ ارائه  (:1نمودار )

دس   هب 94/3زان یدق  به م او  یس ابریعنوان سرو یبرا

انش یت را یهتا  سیدرصد سترو 94اس  که  ین معنیآمد  که بد

ن و کارشناسان اهسفند که مفخصص یسفیشنهادشد  در لیپ یابر

انتد    مرتبط، رشتد و گستفرش داد    یهاوجو جس  یآن را برا

ن معناست   یاس  که بد 42/3ن عنوان، یا یبرا یا  فراخوانیامف

کته در واقتع    ییهتا  سیدرصتد ختدمات و سترو   58که حتدود  

ستفم  یسۀ لیوست  هصادرشد  بودند، بت  یهاوجو جس ک به ینزد

ن یت ا یکته بترا   F1اس یت انتد  مق  قرار نگرففته  یبردار مورد بهر 

ن یت ن ایانگیت   و در انفهتا م است   58/3دست  آمتد ،    هعنوان بت 

دهنتتدۀ دقتت   نشتتان 3.9251ب دقتت  یهتتا بتتا ضتتر درخواستت 

ن یانگیت م  میدر نظر گرفف 33را برابر Nو دوم ی  در سنارس بات

 ر آمد  اس  یشد  در نمودار   سامانۀ ارائه یبرا یابی  ار ینفا

 
 N=30شده برای  میانگین نتایج ارزیابی سامانۀ ارائه  (:2نمودار )

 

د که هرچه یآ یدس  م هب جهین نفین دو نمودار، ایا ۀسیا  مقا

م( کمفتر  یت ا ستفم داد  یکته بته س   ییها )تعداد درخواس  Nمقدار 

 یب بتا خوان یب دقت  بتاتتر و ضتر   ی(، ضر13ا ی 5)مثالً  باشد

ا یت  33)متثالً   تر باشد بزرگ Nد و هرچه یآ یدس  م به یتر نییپا

  دست   بته  یبتاتتر  یب فراختوان ین و ضرییب دق  پای(، ضر53

 صاحات نامربو  را هم آورد  اس   یعنی ؛دیآ یم

 ندهیآ یشنهاد کارهایو پ یریگ جهینت. 5

ن یتتر  ا  مهتم  یلت یدر حتا  حاضتر،    یابتر  یها سیکشف سرو

  در اس ط ابر یارائه خدمات در مح نۀیموجود در  م یها  چالش

 یمفعتدد  یهتا  سیموضتوعات مخفلتف، سترو    یط ابر، بترا یمح

عرضه شد  اس   وجتود   سِ مخفلفیسرو توسط ارائه دهندگانِ

وجتود   کتاربران بته   ین چالش را برایا یمفعدد، برا یها سیسرو

ا  ختود را  یمورد ن یها سیتوانند سرو یآورد  اس  که چگونه م

 یهتا  ابند؟ تاکنون پتووهش یب شد  ارائه یها سیان انبو  سرویا  م

 یهتا  طی  محیایها بهبود ک آن یکه هدف اصل انجام شد  یادی 

 بود  اس   یس ابریکشف سرو

بتود    یست ی بان انگل یشد  برا انجام یها ا  پووهش یاریبس

را  یابتر  یهتا  سیهتا کشتف سترو    ا  آن یاس  و تنها تعداد کم

  اند د نظر قرار دا، مدی بان فارس یبرا
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ا   یابتر  یهتا  سیکشف سترو  برای یطیپووهش حاضر، مح

 یط بترا ین محت یکرد  اس   ا یمعرف یشناس ق تلامل هسفانی ر

افت  درخواست    یتواند بتا در  ید شد  اس  و میتول ی بان فارس

 یابیت س با یا  او را ا  مختزن سترو  یت مورد ن یها سیسرو کاربر،

م یچنانچته بختواه   د مشخص ارائه کن یبند ک رتبهینمود ، و در 

د یت تول ی بان فارست  یبرا یابر یها سیکشف سرو برای یطیمح

م شتد کته ا  آن   یختواه  رو روبته  یگونتاگون  یها با چالش ،میکن

استفاندارد   دادۀ  و مجموعته  یشناست  توان به نبود هسفان یجمله م

کشتتف  یهتتا ستتفمین سین موضتتوه نتتام بتترد  همچنتتیتتا یبتترا

اند که مفأساانه  د اسفااد  کر یقدرتمند یا  ابزارها یابر سیسرو

 وجود ندارد  یها در  بان فارس آن یبرا یا نمونه

 یابتر  یهتا  سیکشف سرو یط برایک محیشد ،  ارائه سامانۀ

 یبترا آن  ستا ی  پیتاد  ن ستامانه،  یت قتوت ا  ۀن نقطیتر   مهماس 

ن ی  همچنت است   ین فارست  بتا  یبترا  یابتر  یها سیکشف سرو

 یهتتتا  یتتتو قابل ینگتتتار هستتتفاناستتتفااد  ا  روش تلامتتتل 

هتا، سترع  کشتف     سیا العات سترو  یبر رو یگشار خصشا

 د  اس  یس را بهبود بخشیسرو

 یا مانته یپ یمرحله به مرحلته و معمتار   صورت به سا ی پیاد 

ک یت ر در ییت که با تغاس ؛ چراگر نقا  قوت آن ین سامانه ا  دیا

ر یبتر ستا   یرین تتأت یتتر  ستفم، بتدون آنلته کوچتک    یبخش ا  س

ستفم را متورد   یس یتتوان عمللترد کلت    یها داشفه باشد، مت  بخش

 قرار داد  یبررس

، یفارست  یهتا  یشناس هسفان نۀیموجود در  م یها  یمحدود

سفم، عتدم وجتود   یاسفااد  در س آماد  برای یعدم وجود ابزارها

کته  بود   ییها  یجمله محدودز ا ین ،اسفاندارد و    مجموعه دادۀ

ن یت   ایت سفم داشفه اس   با تقویس سا ی پیاد در  یمیر مسفقیتأت

شتد  را بهبتود    ۀ ارائته   حاصتل ا  ستامان  یتتوان نفتا   یها م بخش

 د یبخش

بته   ییهتا  لاهمؤ دن، اضافه کرشد  تلامل سامانۀ ارائه منظور به

استفخراج   خزنتد  بترای   ید   راحت شتو  یشنهاد میپ ها  یرسیسفم

و  ستا ی  د پیتا خودکتار،   صتورت  به یابر یها سیا العات سرو

ش دقت   یافتزا  یبترا  یعت یپردا ش  بتان  ب  یاسفااد  ا  ابزارها

 یکلمات توقف  بان فارست  یها گا  داد یو تلامل پا ها  یرسیسفم

 یکامتل ابتزار   یستا   یبته آن، بتوم   یریادگیت   یت و افزودن قابل

GoodRelations جهت    یابتزار  ستا ی  پیاد و  ی بان فارس یبرا

 یمشتابه بترا   یهتا  سفمیر سیا و سایپد یلیو اسفااد  ا  دانشنامۀ

 بترای  یستنج  شتباه   یهتا  ر روشیو اسفااد  ا  سا ی بان فارس

  یدها یامف
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