
 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  
 

  

ند د ه    کا یا
  ینامه کارشناس انیپا

  افزار نرم یمهندسش یگرا

 

  عنوان

 یها وبالگ یکیسنجش نزد یار برایک معی یابیشنهاد و ارزیپ
  براساس محتوا یفارس

  

  نگارش

  شرق یرین نصیدیآ
  

  استاد راهنما

  یحسن ابوالحسندکتر 
  

  ۱۳۸۸ ماه دی



 

 

 
  
  
  
  

ند  ه    کا یدا
  

  یاز ملزومات درجه کارشناس یقبول شده به عنوان قسمت
 وتر نرم افزاریکامپ یمهندس

  فیشر یدانشگاه صنعت
  
  

 یها وبالگ یکیسنجش نزد یار برایک معی یابیشنهاد و ارزیپ  :ان نامهیعنوان پا

  بر اساس محتوا یفارس

  شرق  یرین نصیدیآ  :ه کنندهیته

  یحسندکتر حسن ابوال  :استاد راهنما

  ۱۳۸۸  :سال اجرا

  
  

  

  

  :مورخ  :محل امضاء  :نام استاد پروژه
  

  :نمره پروژه
  

  :به عدد
  

  :به حروف
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  :م  قد

  

وارم،در  ما  ی دبار  با  ر واره    ی  ی  و  شاش ھ ود یره   ن 

کارم، دا ش و  ما  وزا   ا با دا واره   د مااش ھ ود یر   ن 

،یم آ واو  د ی ادا یا  یا زه  ان  د آنی ا  دا ش با   .را
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  ر و تشکریتقد

ا ر یت تشکر و قدردانینها یابوالحسنحسن دکتر  یزم جناب آقایدانم از زحمات استاد عز یبر خود الزم م

 شانارزنده  یها یینماراه، نامه انین پایعنوان اشان از همان ابتدا در انتخاب یت ایحسن نظر و درا. عمل آورم به

در  گر روشن یهمچون چراغج ینتا یبند شان در جمعیا ی مدبرانه یتًا رهنمودهای، و نهامراحل مختلف یدر اجرا

  .بر سر راه من بوده است ریتمام مس

ت ینامه دلسوزانه از من حما انین پایا یکه در تمام مراحل اجرا یدکتر صفر یز الزم است از جناب آقاین

  .تشکر کنممانه یت کردند، صمیکار را تقو ی ادامه یمن برا ی زهیانگراه،  یها یدر دشوارکردند و 

ج و یف در راه گسترش نتایظر یها دهیا ی که با ارائه زیشهرضا ن یرعلیمهندس سجاد ش یآقااز جناب 

شان یکه ا یا رزندهنکات ا .کنم یم ینامه بودند، سپاسگذار انین پایا یمن در اجرا یمنابع، حام ین معرفیچن هم

نامه  انین پایا ییت نهایفیدر ک ییسزا ر بهیشدن آن ارائه داشتند، تأث ییش از نهاینامه و پ انین پایاز ا ینیدر بازب

  .داشته است

. ی قدردانی هستند شایستهز یف نیوب شر یحامد ملک از شرکت فارس و بهنام پورنادرروزبه پورنادر ، ان یآقا

 دو یآوردها از دست و تجربیات کار با زبان فارسی »یواژگان پرکاربرد زبان فارس«به  مربوط یعلم یها داده

  .دست آمده است زان بهین عزیا ی مانهیصم یها تیجانب در آن شرکت و تحت حما نیا یکارآموز ی دوره

نیز » پدیا یسایت ویک وب«و » سایت گوگل وب«، »بستار اینترنت«های  نام موجود غیرانسانی به ۳در پایان از 

سال  ۱۰قریب (مادرم  دکترایی  نامه ی پایان نامه را با پروسه ی این پایان ی تهیه وقتی پروسه. کنم تشّکر می

ای در باالبردن کارایی، سرعت و دّقت  وصفقابل ر عزیز کمک غی ۳حق این  بینم به میکنم،  مقایسه می) پیش

    .اند کارم داشته
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  دهیچک
که  یتاحد. باشند یم نترنتیا یاید محتوا در دنیو تول اتش ارتباطیافزا یها دهیدن پیدتریها از جد وبالگ

دانند  یها م ق وبالگیو از طر یرا توسط کاربران عاد ۲٫۰در وب دشده یتول یعمده محتوا از صاحب نظران یبرخ

  . )[Oreilly 05]و  ]۸۶ ،یصابر[(

 ؛ها است آن  وندها و ساختاریبراساس پ ،یمهندس ی اه ، در شاخهها وبالگ یبر روانجام شده  یها لیغالب تحل

 یاجتماع ی ا شبکهیک گراف یصورت  به تحلیل یمناسب براو مدل آماری  یلیک بستر تحلیها  چرا که وبالگ

 ی هیو برپا یعلوم انسان یها ز عمدتًا در شاخهین ها وبالگ ییمحتوا یها یبررس. ])۸۶ ،یجمال([باشند  یم

 و یفارس های وبالگدر ] ۸۶ ،پرور ییایض[ نظیر( است شکل گرفته یل انسانیتک و تحل هب تک یبردار نمونه

]Hurring 05 [های انگلیسی در وبالگ(. 

. گردد یمها باز  نگارشو تفاوت  یبه ساختار زبان فارس یفارس یها وبالگ ییمحتوا یعمده مشکل بررس

زبان  یک سو و مشکالت ساختاریاز  الخط بودن رسم یا هقیو سل انه با نوشتاریاز تفاوت گفتار عام یمشکالت ناش

  یفارس یها خودکار وبالگ ییل محتوایگر باعث شده تا تحلید یاز سو) سان ُشکر و ِشَکر کی یر امالینظ( یفارس

   .شده استباشد که کمتر به آن پرداخته  ی، موضوعزبان

 یبرا یاری، معواژگان مستقل ی نهیگنج عنوان ، صرفًا بهها وبالگ ییمحتوا خودکار ین پروژه با بررسیدر ا

با استفاده از یک  ار،یت معیموفقاز  یابیک ارزیعنوان  بهسپس . خواهد شدارائه دو وبالگ  یکیان شباهت و نزدیب

 یبند دسته یرو این معیارکرد  عملوبالگ که در همین پروژه تهیه شده است،  ۹۰۰۰محک شامل قریب 

 های در پیش رو، با ذکر چالشت یدر نها .ه خواهد شدسنجید، یت موضوعفهرسبر حسب یک ها  وبالگ

  .دادم یارائه خواه یآت یکارها یبرا یشنهاداتیپ

  یدیواژگان کل

 ها وبالگ یبند ها، دسته وبالگ یکینزد محتوا، یوبالگ، بررس یمحتوا های فارسی، وبالگ وبالگ،
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  ) کمیفصل  ۱

  فارسی های وبالگآشنایی با 

 ی خچهیبا ذکر تار در ادامه. اختصاص داردآن  یلغو ی و ترجمه وبالگ ین فصل ابتدا به معرفیا ۱بخش 

با  ۲بخش در  . شود پویش میها  ها و اهداف آن سندگان وبالگینو ی ، دامنهیسینو از وبالگ و وبالگ یمختصر

ر د  .مطرح خواهد شد یفارس یها خاص وبالگ یها یژگیو ، ها آن یمعرف و  یفارس یها وبالگ یایگذر به دن

اندازی از  های پردازش متون فارسی، چشم ای به دشواری های خط و زبان فارسی و اشاره با معرفی ویژگی ۳بخش 

  .از این فصل ارائه خواهد شدبندی  یک جمع ۴نهایتًا در بخش  .شدآتی ترسیم خواهیم مراحل 

  وبالگ یمعرف ۱.۱

د محتوا را به خود یتول ی نترنت سهم عمدهیا یای، عماًل مشارکت مخاطبان در دن۲٫۰ش وب یدایبا پ

ف یدر تعر. ها هستند وبالگ نترنتیادر کاربران  ین ابزار مشارکتیتر جین و رایتر سادهاز  یکی. اختصاص داده است

  :میخوان یم ۱یفارس یایپد یکیدر و) نهاد شده است شیآن پ یبرا» نوشت وب« یکه معادل فارس(وبالگ 

 نام به کوتاه مطالب از متشکل ینترنتیا گاه وب کی از یتصفحا ای گاه وب کی بالگ ای وبالگ نوشت، وب

 از یزمان بیترت به که است ییوندهایپ و یشخص روزانه خاطرات و اطالعات شه،یاند یمحتوا با) Post( پست

  .باشد نفر چند ای کی است ممکن وبالگ سندهینو. اند گرفته قرار میقد به دیجد

 در معمواًل .است) Page( صفحه گاه وب در مطالب واحد که یالح در است، »پست« وبالگ، در مطالب واحد

 یزمان فاصلٔه. شود یم ثبت ادداشتی آن به ثابت وندیپ و سندهینو نام زمان، و خیتار برچسب مطلب، هر یانتها

 یبستگ نوشت وب سندٔهینو خواست به مطلب هر شدن نوشته زمان و ستین کسانی لزومًا نوشت وب مطالب نیب

 قرار کاربران دسترس در یمعمول گاه وب کی اتیمحتو همانند نوشت وب کی در شده نوشته طالبم. دارد

 یدسترس مثاًل( هستند ها ادداشتی یگانیبا به یدسترس یبرا یروش یدارا ها نوشت وب موارد شتریب در. ردیگ یم

                                              
1 http://fa.wikipedia.org/wiki/وب نوشت  
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 در را خاص عبارت ای واژه کی یبرا جستجو امکان ها نوشت وب از یبعض). موضوع ای خیتار حسب بر یگانیبا به

  .دهند یم کاربر به مطالب انیم

  :کرد ین معرفیصورت خالصه وبالگ را چن توان به یف، مین تعریبا ا

 :وبالگ ی ساده فیتعر

کنند و  یروز م به مرتبًا، آن را ییها ادداشتیبا ثبت  یسندگانیا نویسنده یکه نو) WWW(وب  یرو ییفضا

و بخش  یگانیبا یداراوبالگ عمومًا . معکوس قرار دارند یخیب با نظم تارنخست مطال ی در صفحهغالبًا 

  .است) ادداشتیهر  یمجزا برا(از کاربران  ینظرخواه

 
. استفاده شده است Jorn Bargerتوسط  ۱۹۹۷بار در ماه دسامبر سال  نیاول) وبالگ(» Weblog« ی واژه

، یونانی Logos ی شهی، از رLogو ) World Wide Webصورت مختصر ( Webب دو لفظ ین واژه از ترکیا

. ترجمه کرد» وب یرو ینگار واقعه«توان وبالگ را  یم یصورت لغو ن رو بهیاز ا. است دآمدهیکردن پد ثبت یمعن به

  .دیمصطلح گرد Peter Merholzتوسط  ۱۹۹۹ز در سال یاست ن) بالگ( blogن واژه که یا ی صورت ساده

  ها وبالگ ی خچهیتار ۱.۱.۱

ها درنظر  وبالگ یرا برا یمشخص ی هیگذار اّول انیتوان بن یوب، نم یایر بودن دنیت و فراگیبه جامع با توجه

اواخر  یهاBBSها و  ا فرومی یمیقد یهاusenetوبالگ نشأت گرفته از  یچه مسلم است، ساختار کنون آن. گرفت

 ی، برخ)Swarthmoreان کالج یشجواز دان( Justin Hallها،  گزارش ین حال، برخیبا ا. اند یادیم ۸۰ ی دهه

Dave Winer ) با گزارشاتScripting News (یحت یو برخ Tim Berners-Lee )ن یرا اّول) مخترع وب

 ن ساختاریا .است هها بود ه در ساختار آنیاول یها ن وبالگیوجه اشتراک ا. دانند یا میسندگان وب در دنینو

روز  به یزمان یها بوده که در بازهسنده ینو ی قهیسب با سلحات متنایها و توض نکیاز ل یمنظم ی مجموعه

  .است شده یم

 متیق ارزان ای و گانیرا سیسرو نیچند یانداز راه با ار کم بود یها بس نرخ رشد وبالگ ۱۹۹۹تا سال 

 ، Pitas, Livejournalرینظ یهائ سیسرو.  نهاد شیافزا به رو آنان تعداد ، یسینو وبالگ و وبالگ با دررابطه

Blogger  و EditThisPage.com ، یها سیسرو از استفاده.  باشند یم نهیزم نیا در یهائ نمونه 
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 وبالگ جادیا به اقدام سرعت به توانستند یم وبالگ جادیا به مندان عالقه و نبود یباالئ یفن دانش فوق،مستلزم

 به ۲۰۰۲ سال اواسط تا رقم نیا و دجایا وبالگ کهزاری از شیب ، ۲۰۰۰ سال اواسط تا. ندینما خود نظر مورد

ی  نامه و مشتقات آن به واژه blogی  ، واژه۲۰۰۵در سال  .]۸۴ ،یکرم] [۸۳ ،یبهبهان[د یرس ونیلیم مین از شیب

ت ی، به گزارش سایعموم یسینو وع وبالگیسال از آغاز ش ۱۰ب یاکنون پس از گذشت قر .۲آکسفورد راه یافتند

thefuturebuzz.com ۳ ت یون وبالگ توسط سایلیم ۱۳۳ش از یب ۲۰۰۹تا سالTechnorati.com 

  .اند خوانده یزبان مختلف م ۸۱ون نفر وبالگ به یلیم ۳۴۶حدود  ۲۰۰۸اند و در ماه مارچ سال  شده یگزار سیاند

  جاد وبالگیاز ا هدفها و  وبالگ یمحتوا ۱.۱.۲

 یسادگ تواند به ینترنت میکاربر ادانش است که هر  یک قالب محتوایخود  یخود چه مسّلم است وبالگ به آن

ن یا. خود بکند ی قهیدانش و سل ی خود، و اشاعه یک وبالگ برایاقدام به ساختن  یا نهیچ هزیو بدون پرداخت ه

  . ردیرا در بر گ یعیف وسیها ط وبالگ یعمل باعث شده تا محتوا یو آزاد یسادگ

   :۴کند یم یبند ر طبقهیصورت ز دسته به ۵وبالگ را در جاد یا یا و دستاوردهایمزا] ۸۳ ،یبهبهان[

شرفت یحال پ در سطح جهان به سرعت درد و نشر اطالعات یزان تولیم ):داده(انتخاب مطلب  .۱

امکان مطالعه  ی، حت یتین وضعیاست در چن یهیبد.  دینما یم یرا ط یتصاعد کاماًل یو روند  بوده

به منظور  ییها زمیفاده از روش ها و مکانز وجود نداشته و ما مستلزم استیاز آنان ن یبخش اندک

ک رابطه خاص بدون از دست دادن منبع یافتن اطالعات مورد نظر در ینگ اطالعات و یلتریف

توانند  یک موضوع خاص می یوبالگ ها با تمرکز بر رو. میباش یارزشمند و محدود زمان م

و خواندن مطالب منتشر شده بر با مطالعه . ندیارائه اطالعات را فراهم نما یمناسب برا یبستر

افتن ی، احتمال  ه و منشتر شده استیق مشترک با شما تهیبا عال یک وبالگ که توسط فردی یرو

مطالب منتشر شده در  یب و جمع بندیبا ترک. گردد یمعقول فراهم م یمطالب مورد نظر در زمان

                                              
2
 http://www.askoxford.com/worldofwords/bubblingunder/archive/bubbling_03/    

3 http://thefuturebuzz.com/2009/01/12/social‐media‐web‐20‐internet‐numbers‐stats/  
ست  نامه است، اما تصور نگارنده این ی اجتماعی داشته و خارج از مباحث فّنی این پایان تر جنبه بندی بیش ست تصور شود، این دسته که ممکن م اینرغ علی  ۴

ربوط به زبان و خصوصًا م -را بهتر شناسایی کرده و در مراحل فنی  -های فارسی  خصوصًا وبالگ -ها  تواند نویسندگان وبالگ که دّقت در این اهداف می

  .ی مسئله کمک شایانی بکند با شناخت مخاطب به درک بهتر دامنه -نگارش فارسی 
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از اطالعات مورد  یجموعه اتوان به م ی، مین وبالگ انتخابیچند  ک موضوع خاص ازیارتباط با 

 .افتیعالقه، دست 

 یشه هایاز افکار و اند یگانیک بایبه منزله   ات وبالگیمحتو :یت دانش و تجارب شخصیریمد .۲

 یاز به اطالعاتیدر صورت ن  نوشته شده و یمتفاوت یسان آن بوده که در مقاطع زمانیوبالگ نو

. به آنان مراجعه نمود  د واژه خاصیک کلیاس و بر اس  توان با استفاده از مراکز جستجو یخاص م

، گردد یک وبالگ مشخص میلف ؤتوسط مک موضوع خاص که یمتعدد مرتبط با  یها نکیوجود ل

مندان قرار  آر عالقهیک موضوع خاص را در اختیت موجود در رابطه با یامکان دنبال نمودن وضع

  .دهد  یم

 یبرا یا رسانه محاوره ایط و یها به مح ، وبالگبود ینیب شیقابل پهمانگونه که  :هیارتباط دو سو .۳

سان و خوانندگان از ین وبالگ نویب یل و امکان تعامل اطالعاتیتبد  یو تخصص یمباحث عموم

ت دوطرفه یفوق از ماه یژگیو.  گردد یگر فراهم میکطرف و خوانندگان با خوانندگان از طرف دی

  .ردیگ یت اهداف خود بکار مبودن وب به نحو احسن استفاده و آن را در جه

،  یا را در جامعه شبکه یمناسب یها لیها و پتانس فرصت یسیده وبالگ نویپد : یا جامعه شبکه .۴

. ها به مرور زمان توسط خوانندگان خود شناخته خواهند شد سندگان وبالگینو. دینما یجاد میا

 یرگز تصور آن را نمد هیقرار خواهند گرفت که شا یهائ ب آنان در معرض فرصتین ترتیبد

د و ارائه اطالعات داشته باشد یدر تول یسهم یتواند دارا یهر شخص م یا در جامعه شبکه. کردند

 یدارا یا جامعه شبکه. دیگران استفاده نماید یاطالعات یتواند از دستاوردها یز میو خود ن

و استفاده از   عاتد و ارائه اطالیدر تول یک سهمیاست که در آن هر ) انسان( ییها ستگاهیا

  .گران را بر عهده خواهند داشتیاطالعات د

ک یمثبت در خصوص چرخش آزادنه اطالعات در  یریتاث یها دارا وبالگ : نگ اطالعاتیروت .۵

کسان یا سازمان یک جامعه و یک وبالگ اغلب به یسنده یخواننده و نو. باشند یم یجامعه اطالعات

ب ما شاهد تقابل ین ترتیبد. وجود نخواهد داشت یمرز خاص ن آنانیارتباط ب یتعلق نداشته و برا

 یجاد میرا ا یک جامعه اطالعاتیه یبوده که زمن یاس گسترده و جهانیک مقیشه ها در یافکار، اند

  .  ر ممکن استیغ ًامشکل و گاه یخارج از وبالگ امر یایدر دن ین روابطیجاد چنیا. دینما



 

۱۲ 

 

  :دهد یها ارائه م ر شدن وبالگیفراگ یل عمده برایدل ۳ن یچن هم یو

که  یا امکاناتیو  یک نرم افزار خاص و انحصاریک وبالگ به یات یعمل : عدم وجود انحصار .۱

سان در حوزه عملکرد وبالگ ینو وبالگ. باشد ی، وابسته نم ک سازمان خاص استیار یدر اخت" صرفا

ا یاوت و  ی، ل یشکل ظاهرتوانند  یباشند و در هر زمان م یم یعمل مناسب یآزاد یخود دارا

ک مقام خاص به آن یرا بدون کسب اجازه  یدیجد یها یژگیا ویر داده و ییآن را تغ  اتیمحتو

ک یو هر   ارائه نموده  ه هایزمن یت انسان را در تمامیخالق یوبالگ ها بستر الزم برا. ندیاضافه نما

،  ینش محصوالت متفاوت اطالعاتیت خود و آفریخالق یقادر به شکوفائ ین کره خاکین ایاز ساکن

 . خواهند بود

 یم یزندگ یک جامعه مدرن اطالعاتیدر   که یافراد یتمام  :تعداد و تنوع گسترده کاربران .۲

نسبت به   عیافت بازخورد سریگران ، دریل به انتشار تجارب خود ، استفاده از تجارب دیکنند ، تما

مان بهتر از امروز و یفردا( را دارند  انش و تجارب خودج و بهبود دینتا یابیموارد منتشر شده ، ارز

ک یجاد نموده و پس از طرح یقدرتمند را ا یک شبکه ارتباطیوبالگ ها ) . روز یامروزمان بهتر از د

ن یبد. م بودیخواه  یع آن در شبکه ارتباطیسر  د در وبالگ، شاهد حرکتیا موضوع جدیده و یا

ن زمان یعتریح ، امکان استفاده از آن در سریشمند و صحک مطلب ارزیتب درصورت ارائه یتر

سنده آن با یکه مطلب منتشر شده نادرست باشد ، نو یگران فراهم شده و در صورتید یممکن برا

ح یتواند اشتباه خود را در اسرع وقت تصح یآنان ، م یمورد نظر و بررس یع بازخوردهایافت سریدر

  . دینما

 یاده کنندگان نرم افزار میسان خود پیاز وبالگ نو یادیتعداد ز :سانیوبالگ نو یارتباط شغل .۳

ک ید یجد یها یژگیح ویس قادر به تشریآنان به عنوان وبالگ نو ین مواردینیدر چ. باشند

  . متعدد خواهند بود  یمطلوبتر و با استفاده از فن آورها یتیفیمحصول با ک

کرده،  یگردآورد] ۸۵ ،یرسول[نوشتن را که  روش وبالگ ۱۰ها،  یبند ن دستهیبر ا یا کننده لیعنوان تکم به

 یبند طبقه یبرا یعنوان مالک ن پروژه بهیار ایمع یابی، در فصل ارزیبند ن دستهیا. میکن یان میصورت خالصه ب به

  .ردیگ یها براساس سبک محتوا مورد استفاده قرار م ک وبالگیو تفک
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 نیتر جیرا از یکی دیشا نیا :یشخص اتیصخصو و دیعقا حیتصح و ابراز یبرا کردن بالگ .۱

 روزانه گزارش ای روزانه خاطرات دفتر به هیشب وبالگها، نیا. است وبالگ از استفاده یها شکل

 .است یعیطب

 یلیدال از یکی ندیگو یم بالگرها اصطالح، در :بالگرها گرید با ارتباط جادیا یبرا کردن بالگ .۲

‐e یجا به و میبود لیفام و دوستان با ارتباط خواستار که ودب نیا میکرد آغاز را کردن بالگ ما که

mail  چیپ در چیپ رهیدا ای( فرستادن mail (میکرد یم بالگ فقط. 

 لهیبوس توانند یم زین مردم ان،یآشنا و دوستان از نظر صرف :یاجتماع تعامل یبرا کردن بالگ .۳

 کره مختلف نقاط در بالگرها اگر یحت  شوند خوب یاجتماع -یارتباط شبکه كی صاحب وبالگها

 عالقمند آنها به که را یموارد توانند یم باشند، متفاوت یها فرهنگ با و گوناگون یکشورها و نیزم

 مطرح موضوع به که دارند وجود یاریبس افراد حتم، طور به و بگذارند وبالگ در و یطراح هستند،

 .باشند داشته عالقه شده

 وبالگها از توانند یم مردم ،یلیتحص میحج چتر نیا  داخل در :لیتحص منظور به کردن بالگ .۴

 با مشترك یها پروژه در توانند یم معلم و یمرب نیهمچن کنند استفاده زین یآموزش یروشها یبرا

 استفاده آن از... و ها انجمن با ارتباط یقرار بر یبرا  ای و کنند یهمکار آموزان دانش و انیدانشجو

 .کنند

  بالگرها یول نگرفته قرار جیرا حد در هنوز کارکرد نیا :کار یجستجو یبرا کردن بالگ .۵

 .بگذارند همگان شینما معرض به را خود اتیتجرب توانند یم

 بوده مردم از یاریبس توجه مورد شهیهم مسافرتها گزارش :مسافرت كی عیوقا ثبت یبرا بالگ .۶

 خود سفر مثبت موارد و اتیزئج ثبت یبرا بالگها از نیمسافر که است آن خاطر به نیا.  است

 توانند یم بالگرها  اند، شده یانداز راه جهان یجا همه در ها نت یکاف که یوقت از. کنند یم استفاده

 .کنند   روز به  را خود وبالگ هم، سفر طول در
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 از یاریبس و شود انجام وب قیطر از یتجار یستدها و داد از یاریبس امروزه :تجارت یبرا بالگ .۷

 نهیهز نیکمتر با را خود محصوالت فروش ای دیخر درخواست قیطر نیا از توانند یم هابالگر

 .دهند قرار گرانید یتماشا معرض در) نهیهز بدون بایتقر(

 یهایخبرگزار و ها رسانه در اجبار  كی به لیتبد یاسیس یبالگها :یاسیس امور یبرا بالگ .۸

 یبرا ها بالگ  قدرت از استفاده یبرا را ییههارا استمدارانیس یحت و اند شده لیتبد ایدن یاسیس

 هم یعاد مردم حاال و کنند یم استفاده خود موکالن با ماندن ارتباط در ای و یاسیس ینبردها

 .ندیبگو یراحت به یاسیس مطالب  مورد در را خود حرف توانند یم

 خواهند یم که ییشرکتها و سازمانها  :یدولت یها هیاعالم و یآگاه و اطالع یبرا کردن بالگ .۹

 منفعت ها وبالگ از استفاده با بدهند گسترش را یدولت یها خبر و ببرند باال را مردم یآگاه سطح

 از توانند یم شده ذکر موارد مثل گروهها گرید و ها تهیکم انجمنها، کلوپها، أتها،یه. برند یم یادیز

 .کنند استفاده ارتباط یقرار بر و مردم جذب یبرا بالگ

 استفاده خود منفعت و سود یبرا وبالگ از بالگرها از یاریبس :منفعت و سود یبرا ردنک بالگ .۱۰

  .کنند یم درآمد کسب روش نیا از ،یوبالگ یها شبکه یانداز راه با و کنند یم
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  یفارس یها وبالگ ۱.۲

 یفارس یها وبالگ ی خچهیتار ۱.۲.۱

 ۲۰۰۱( یشمس یهجر ۱۳۸۰رماه سال ویدر شهر ین وبالگ در زبان فارسیاند که اول القول اکثر منابع متفق

آغاز شده ) فیشر یوتر دانشگاه صنعتیکامپ یان رشته مهندسیاز دانشجو(» یریسلمان جر«توسط ) یالدیم

 .نوشته شده بود یرین وبالگ توسط خود جریت ایریافزار ساخت و مد نرم. است

 یصورت دست چنان به که هم با انتشار وبالگش، )نگار روزنامه( »ن درخشانیحس« ،یریجرپس از روز  ۱۸

ای آموزش  انتشار مقالهسال، درخشان با  ماه همان آبان ۱۴اش را آغاز کرد و در  یسینو شد، وبالگ یت میریمد

 .۵را آموزش داد Blogger.comکمک سایت  نویسی به وبالگ

  در اینترنت سیفار یها آمار مربوط به وبالگ ۱.۲.۲

 ی رتبه اند هزار وبالگ بوده۲۵۰که حدود  یفارس یها وبالگ ،۱۳۸۴در سال ] ۸۶ ،پرور ییایض[ ی به گفته

ر ینظ(ها  ر زبانیها به سا ل رشد وبالگیدل و به ۱۳۸۶که در سال  یدر حال .اند فعال را داشته یها م وبالگچهار

، زبان ۲۰۰۴، در سال ۶پدیا نقل از ویکی به. دا کرده استیران به دهم تنّزل پیا ی رتبه...) و  یولی، اسپانیفرانسو

 NITLE Blog Census۷ت یبا استناد به آمار سا فارسی نوزدهمین زبان رایج اینترنت بوده است و اکنون

  . ها داراست ا را در وبالگیدن یها دهم زبان ی رتبه یز زبان فارسیاکنون ن

اینترنت در ایران، روز مربوط به زبان فارسی و درصد کاربران  تحریم کشور ایران، آمارهای بهدلیل  متأسفانه به

عنوان یک کشور  وجود ندارد و در این سایت حتی اسمی از ایران به InternetWorldStats۸سایت مرجع  در وب

های زبان فارسی با زبان عربی و نفوذ مؤثرتر کشورهای  چنین شباهت نویسه هم. آسیایی هم برده نشده است

باعث شده تا بسیاری از اسناد ) االت متحده آمریکاخصوصًا وابسته به ای(زبان در مراجع آمارگیری  عرب

                                              
   http://en.wikipedia.org/wiki/Blogging_in_Iranپدیا  ویکی: منبع ۵ 

 ۶ http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage   

گذاری شده  سی اندیسهای فار باید در نظر داشت این سایت آمار وبالگ.  http://www.knowledgesearch.org/census/lang.htmlقابل مشاهده در آدرس  ۷ 

های فارسی نسبت به انگلیسی، به احتمال  درصدی وبالگ منتهی نرخ یک. دهد که قابل قیاس با ادعای چند صد هزار وبالگ نیست وبالگ نشان می ۱۹۰۰۰را 

  .تری باشد تواند معیار مناسب قوی می

   http://www.internetworldstats.com/stats3.htmبه آدرس  ۸ 
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خود  های رایج در اینترنت را به در میان زبان ۹ی هشتم که اکنون رتبه(زبان در زمره اسناد زبان عربی  فارسی

  . قرار بگیرند) اختصاص داده

م دسترسی به تواند دلیل دیگری برای عد از سوی دیگر، نبودن یک نهاد یا سازمان متّولی داخل کشور می

نویسان، تنها در مسائل مربوط به فیلترینگ، نهادهای دولتی یادی از  قول برخی وبالگ و به. های دقیق باشد داده

» نویس وبالگ«های ایران،  که هنوز در فرهنگ بسیاری از شهرها و خانواده کنند؛ طوری دنیای وبالگستان می

تلویحًا استفاده » نویسی وبالگ«ترنت به این رسانه روی آورده و صرف آزاد بودن تریبون این است که تنها به فردی

  .ویژه در مورد انتقادات سیاسی است از آزادی افراطی، به

، Persianblog.irنویسی نظیر  ی وبالگ دهنده سایت سرویس هایی که از وب حال، با گزارش ای علی

blogfa.com ها  و پس از آنmihanblog.com ،blogsky.com ،Parsiblog.com  تعداد توان  می... و

ها  تعداد از این وبالگ که چه منتهی این. میلیون وبالگ تخمین زد یک الی دوهای فارسی را حتی قریب  وبالگ

سال از آخرین  بیش از یک(اند  ها مرده تعداد از این وبالگ و چه) پست دارند ۱۰تر از  کم(هنوز نوزاد هستند 

های فارسی  عالوه بر این، هیچ تخمینی از تعداد وبالگ .سادگی قابل ارزیابی نیست به) گذرد شان می روزرسانی به

شوند  صورت خصوصی یا عمومی دنبال می به) Facebookیا  Yahoo! 360نظیر (های اجتماعی  که در شبکه

  .وجود ندارد

گفت که موج ابتدایی  توان چنین های فارسی در آینده، می ی نرخ رشد وبالگ بینی درباره عنوان یک پیش به

یک معیار فردی » داشتن وبالگ«های فارسی اکنون سپری شده است و از نظر اجتماعی، دیگر  وبالگ) آغازگر(

ها و از سوی دیگر ورود  دلیل این امر از یک سو فراگیر شدن وبالگ. رود شمار نمی روز بودن به برای به

زبانان در دنیای  ، تنها واسط تعاملی برای فارسی۸۳تا  ۸۱های  برای مثال در سال. های جدید است تکنولوژی

تر از  مراتب بیش های اجتماعی با امکاناتی به ، داشتن وبالگ بود؛ اما اکنون وفور شبکهChatاینترنت، پس از 

های آنالین از سوی دیگر،  سو و وجود تاالرهای گفتمان متعدد در مسائل گوناگون و حتی بازی وبالگ از یک

متأسفانه نبودن یک . تر از قبل شود کار اینترنت برای ایجاد وبالگ بسیار کم ی کاربران تازه ه تا انگیزهباعث شد

                                              
   http://www.internetworldstats.com/stats7.htm: منبع ۹ 
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متّولی رسمی برای ارزیابی این تغییرات، ما را در دسترسی به اطالعات دقیق و بررسی دالیل این تغییرات ناکام 

  .گذاشته است

  های فارسی و غیر فارسی های وبالگ تفاوت ۱.۲.۳

در بررسی ) با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(پرور، که از اولین محققان دولتی  مید ضیاییدکتر ح

  :۱۰شمارد های فارسی و غیرفارسی را چنین برمی ترین تفاوت وبالگ باشد، مهم های فارسی می وبالگ

از  یناش شود یده مید ییاز نظر محتوا های فارسی و غیرفارسی وبالگن یان ایکه م ین تفاوتیمهمتر

ما  یها شود جوان ین مسأله سبب میا  .کشور وجود دارد یو اجتماع یاسیس یاست که در فضا ییها تیمحدود

 یها منع گر جوانید یکنند که در کشورها یان میرا ب یخود را منعکس کنند و مسائل یها نوشته عمدتا دل

ات یروزمره، شعر و ادب یها و داستان یودمانخ یها حرف ین ما با حجم انبوهیند، بنابرایها را بگو ندارند آن

  میا مواجه

ك و یاز لحاظ گراف یرانیا یها برخوردارند، اما وبالگ یاز سادگ یخارج یها ز وبالگین یاز بعد ظاهر[...] 

شتر به عنوان ین امر بیا یرانیا یها در وبالگ یگذار کامنت ی نهین در زمیهمچن. دارند یاریها تنوع بس فرمت

ن گذاشتن کامنت یهستند از ا یو تخصص یعلم یها وبالگ یکه دارا یشود و کسان یسته مینگر یسرگرم

 یها امین قسمت پیها باز است و در ا نتمعمدتا بخش کا یغرب یها که در وبالگ یکنند در حال ینظر م صرف

  .شود یو کارشناسانه رد و بدل م یعلم

طور مثال تعداد زیادی  به. طور دقیق اضافه کرد گیزه را نیز بهتوان تفاوت در فرهنگ و ان ها، می به این تفاوت

های عام نظیر  گیرد، برخی مناسبت قرار می» آموزشی«یا » علمی«ها که از نظر محتوایی، در دسته  از وبالگ

 از این رو، شاید بتوان ادعا کرد که عدم وجود عاملی. ۱۱گویند نوروز یا یلدا را در یک پست جداگانه تبریک می

در نگارش » آزادی«شود که  ها در راستای هدف خاص، باعث می مند کردن پست برای محدود کردن و قاعده

  .دارد بودن و پرداختن به یک هدف واحد دور نگه» منظوره خاص«ها را از  ها، آن محتوا و سبک پست

                                              
   Lang=P‐http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News&510169: قابل مشاهده در آدرس. ۱۳۸۴مصاحبه با ایسنا، فروردین  ۱۰ 

   htmlpost_‐http://software.ce.sharif.edu/2006/12/blog.20: افزار دانشگاه صنعتی شریف وبالگ گروه نرم: مثال ۱۱ 
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رای مثال شاهد هستیم که ب. دهد الشعاع قرار می های محتوایی را نیز تحت پرواضح است که این موارد، تحلیل

ای از یک استاد را منتشر  صرف یک پست یک در آن جزوه افزار یک دانشگاه، به وبالگ دانشجویان مهندسی نرم

های  کنند ولی در سه پست آتی به مسائل و دغدغه نام می ثبت» آموزشی«ی  کنند، وبالگ خود را در شاخه می

  .پردازند می) ها خواندن در خوابگاه رسنظیر مشکالت سلف غذاخوری یا جّو د(روزمره 

هر حال،  به. ی ایران نسبت داد نوعی به فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه شاید بتوان این محورگریزی را به

  .نامه خارج است ی این پایان یابی این موضوع از حیطه بحث ریشه

  های فارسی های انجام شده روی وبالگ بررسی ۱.۲.۴

ها و  ای در ایران متوّلی فّعالی در زمینه بررسی وبالگ ی رسمی هاد یا وزارتخانهچه اشاره شد، هیچ ن چنان

پور  تنها موارد انجام و منتشر شده نیز گزارشات دکتر ضیایی. های محتوایی زبان فارسی در وب نیست سایر بانک

در سایر . اخته استوبالگ پرطرفدار، خصوصًا از نگاه سیاسی، پرد ۱۰۰است که به بررسی موردی و غیرخودکار 

جمالی، [نظیر (ها استفاده شده است  استخراج یک گراف یا شبکه لینکعنوان بستری برای  ها به موارد، از وبالگ

  .بندی انجام شده توسط خود کاربران بوده است و یا استناد بر دسته]) ۸۶

برای مثال . هستندش تحقیق ی رو و فاقد توضیح درباره بدون ذکر منبعهای انجام شده نیز  برخی از بررسی

کمّیت  و دانستهجوان و نوجوان نویسان را  اکثر وبالگنویس،  وبالگ» فردمحوری«با رویکرد ] ۸۵شوقی، [

ی  هیچ توضیحی درباره چنین وی هم. های جوانان خوانده است ها را ناشی از سلیقه موضوعات مختلف وبالگ

وبالگ فارسی در سال  ۱۶۴٬۸۴۵بندی او که بر روی  طبقه در. آوری اطالعات ارائه نکرده است ی جمع نحوه

که تعداد  اند، در حالی پرداخته هزار وبالگ به مسائل شخصی و عمومی می ۵۳انجام شده، حدود  ۱۳۸۵

دهد که  این آمار نشان می. عدد است ۱۷و  ۴۷، ۶۸ تنها ترتیب داری و انقالب اسالمی به های زنان، کتاب وبالگ

     .دان هم دقیق نبوده استبررسی مذکور چن
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  یفارس یها وبالگو  یزبان فارس ۱.۳

های فارسی بر زبان فارسی  ی تأثیر وبالگ درباره ۱۲خبرگزاری ایسناای با  پرور در مصاحبه دکتر حمید ضیایی

  :گوید می

سته از ها برخوا وبالگ[...]. د آین الملل به شمار می در سطح بین یزبان فارس یایاح یبرا یها مرکز ثقل وبالگ

د یتواند در تول یم یا هر جامعه ین متناسب با فرهنگ بومیبنابرا. عموم جامعه هستند یها ازها و خواستهین

  .}[... داشته باشد یمحتوا، گسترش فرهنگ و زبان آن جامعه نقش موثر

نگستان اگر فره[...].  زبان هستند یفارس یها نترنت متعلق به وبالگیموجود در ا ین متون فارسیتر عمده

ت یآن، حما یها ن روشیاز بهتر یکیت کند یحما یران بخواهد از فرهنگ و زبان بومیدر ا یان فارسیزبان و ادب

افزارها و  رشد نرم .[...]شوند یها، محسوب م ژه وبالگینترنت به ویدر ا یفارس ید کنندگان محتوایاز تول

نترنت یا یایرا در دن یت زبان فارسیاست که اهم ی، از جمله ابزاریمانند گوگل فارس یجستجو فارس یموتورها

  .دهد ینشان م

های خصوصی  های سازمان سایت تبلیغاتی بودن وب/های دولتی، اقتصادی سایت با توجه به فرمالیته بودن وب

چنین عدم حمایت  و هم  زبان فارسی ی محتوی به و دولتی، محدود بودن تعداد کاربران اینترنتی تولیدکننده

توان  ، می)۱۳م آن استسی و دوکه فارسی زبان  پدیای فارسی نظیر ویکی(های دانش  در تدوین بانکعمومی 

نظیر یاهو و (جو  مشاهده کرد که در اکثر جستجوهای عمومی برای عبارات فارسی در موتورهای رایج جست

در چنین شرایطی، نقش . باشند ها می های فارسی یا خبرگزاری ، حداقل نیمی از نتایج مربوط به وبالگ)گوگل

  .شود ی محتوای فارسی در اینترنت به روشنی دیده می های فارسی در تولید و اشاعه وبالگ

های فارسی  ست که محتوای فارسی گسترش یافته شده در وبالگ شود این جا مطرح می پرسشی که در این

  است؟» اصول و قواعد خط و زبان فارسی«اندازه برطبق  تا چه

  .را بشناسیم» اصول و قواعد خط و زبان فارسی«ه این پرسش، ابتدا باید برای پاسخ ب

  

                                              
   Lang=P‐http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News&572508: ، قابل مشاهده در آدرس۱۳۸۴مصاحبه با ایسنا، مرداد  ۱۲ 
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  فارسی خّطاصول و قواعد  ۱.۳.۱

آن نیز  )دستور خط( الخط های اخیر حتی رسم های بسیار پویا است که در سال زبان فارسی از جمله زبان

بنیاد دولتی  ذاری کافیعدم تأثیرگمتأسفانه  .خوش تغییرات متعدد و بعضًا نامناسب شده است شدت دست به

های متنوعی برای تدوین  باعث شده تا دستورخط» ۱۴فرهنگستان زبان و ادب فارسی«حفظ خّط فارسی یعنی 

و نه (است که تنها به نکاتی در باب خط ] ۸۳قدسی، [ها  ای از این دستورخط نمونه. کتب و مقاالت ارائه شود

]) ۸۴فرهنگستان ([مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در تضاد با دستور خط  اشاره کرده) زبان

الخط نوین و  و رسم]) ۸۳زارعیان، ([زبان جدید ی جدانویسی رفته و حتی یک  برخی، فراتر از اشاعه .است

  .اند را ابداع کرده alefbe.persianblog.ir متفوات وبالگ

  :گوید می ۱۵ای در مصاحبه) شناس مترجم، محقق، زبان(ابوالحسن نجفی 

 خواندن آنکه یکی: دارند استدالل دو ورزند، یم اصرار یسیجدانو بر که یکسان همه: نجفی+ 

 دارم دیترد من اما .رندیبگ ادی آسانتر مدرسه شاگردان آنکه گرید و کند دایپ مطابقت نوشتن با) تلفظ(

 مشکل »ها« چسباندن یکم ییابتدا اول  آموز دانش یبرا آغاز در است ممکن .بفهمند بهتر سمیبنو جدا اگر که

 زمان و زحمت یکم ابتدا دیشا. ندارد یمشکل گرید د،ید صورت نیا به چشمش و گرفت ادی یوقت اما باشد،

 را خود سنت و میکن عوض را خود الخط رسم دیبا م،یبگذار شاگرد دهان در و میبجو را لقمه نکهیا یبرا ایآ. ببرد

  [...] م؟یبگذار پا ریز

 طور همین واقعًا آیا. ایم نداشته الخط رسم سنت" اصال ما که دارند اعتقاد برخی): کننده مصاحبه(رسولی 

 است؟

 اما هست اختالفاتی. ببینیم توانیم می و هست قدیمی متون در. داشتیم الخط رسم سنت ما. خیر :نجفی+ 

 به »ی« نوشتاری شکل از استفاده یا است، تفضیلی صفت »تر« کردن اجد یا چسباندن حد همان در اختالف

. نیست امروزی اختالف اندازه به اختالفات این اما. پدرم ی نامه در مثال همزه، جای به میانجی صامت عنوان

 میان جزئی اختالف یك ما اگر. است کلی و جزئی اختالف میان تفاوت. است واقعی بلبشوی یك امروز الخط رسم

 .کند می فرق خیلی باشد، متفاوت الخط رسم دو کلی به اینکه تا باشیم داشته الخط رسم دو

                                              
   http://www.persianacademy.ir :سایت وب ۱۴ 

   /:language.org/Group/Talk.asp?ID=914‐/www.persianhttp: موجود در آدرس. مصاحبه از آرزو رسولی ۱۵ 



 

۲۱ 

 

 دارد؟ پیامدی چه الخطی رسم اختالفات این ):کننده مصاحبه(رسولی 

 توانم نمی دارم، داستان و رمان مطالعه به که ای عالقه همه با من خود. شود می مطالعه از مانع اصاًل :نجفی+ 

 و باشد ام عهده بر تکلیفی آنکه مگر ام، نخوانده داستانی و رمان هیچ مدتهاست و بخوانم را امروز های نوشته

 برایتان هایی نمونه رفت یادم. است شکنجه برایم الخط رسم این خواندن واقعًا. باشند خواسته من از اظهارنظری

 کس هر شود، دخالت الخط رسم در که دادیم که ای اجازه با ما. کنند می چه الخط رسم این با ببینید که بیاورم

 هم مثل نفر دو آنکه نتیجه. نوشت باید چطور که کند اجتهاد و بکند را دخالت این که داند می خود حق

 که کسانی کردند؟ خدمتی چه بود، خدمت قصدشان که کسانی. نداریم واحدی الخط رسم و نویسند نمی

 این: بگویم تر کلی نکته یك اصاًل .کردند بود، آنچه از خرابتر را آن کنند، اصالح را فارسی خط خواستند می

  .نیست پذیر اصالح فارسی خط

 به» بنام خدا«برای مثال تغییر نگارش . هایی واضح و شفاف دارند الخط استدالل برخی از تغییرات جدید رسم

  .است »نام به«با ترکیب  وتی متفا یک واژه» مشهور«معنی  به» بنام« به این دلیل است که» نام خدا به«

برای . ندارند) در مثال فوق ی نادرست استفاده از واژه مانند(اما برخی از این تغییرات دلیل خاص و مستدلی 

تنوین انتهایی لغات را  )ها با زبان عربی شاید در راستای گریز از شباهت( های چاپ شده مثال برخی کتاب

و » حتی«و یا برخی کلمات عربی مصطلح نظیر  »حتمن«یا » مثلن«کنند؛ نظیر  نگارش می» ن «صورت  به

  .کنند نگارش می» مستثنا«و » حتا«صورت  را به» مستثنی«

برخی معتقدند . اشاره کرد» ی اضافه یای واصل در نقش کسره«توان به  از تغییرات دیگر در این راستا می

 .دانند را صحیح می» خانٔه ما«چنان  ی همو برخ) در راستای حذف همزه(صحیح است » ی ما خانه«نگارش 

کند و  را توصیه می» ٔ ما خانه«، امالی ]۸۴فرهنگستان، [جاست که فرهنگستان زبان فارسی در  ی مهم این نکته

 ی های درسی دوره که در کتاب کنند، حال آن پدیای فارسی نیز از این دستور طبعّیت می مراجعی نظیر ویکی

  .شود تدریس می» ی ما خانه«ی اکنون امال ابتدایی هم

امالی لغاتی نظیر برای مثال  .نویسی است به جدانویسی و چسبیده ی دیگری از این تغییرات مربوط دسته

  .اند» چگونه«و » کتابخانه«ی  صورت جداشده» گونه چه«و » خانه کتاب«



 

۲۲ 

 

نه با ترویج دستورهای گردند که متأسفا ای شدن خط فارسی برمی هایی از این دست تنها به سلیقه مثال

تنها ثبات زبان فارسی را  این دگرگونی نه. تر متون فارسی هستیم روز شاهد دگرگونی بیش به مختلف خط، روز

طور که  باید توجه داشت که همان. زند اسناد و متون نیز لطمه میبرد، بلکه به حفظ یکپارچگی  زیرسؤال می

و نه (که ساختار واژه در ذهن انسان کاماًل بصری و یکپارچه است  جا استاد نجفی در مصاحبه خود گفتند، از آن

کننده  گیر و کسل های مختلف خط، فرآیند مطالعه و یادگیری را دشوار، زمان ، تفاوت در نگارش)حرف به حرف

  .کند می

ط ها دیر شده است و حتی برخی زبانشناسان معتقدند که خ الخط سازی رسم سان متأسفانه اکنون برای یک

های  از این رو، حداقل برای تسهیل دسترسی به اسناد و داده. فارسی هرگز به یک صورت واحد باز نخواهد گشت

شود که در این  های پردازش متون زبان فارسی حس می ی رفع چالش ای، نیاز به کسب تجربیاتی در زمینه رایانه

  .نهاد خواهیم کرد نامه اقداماتی در همین راستا را پیش پایان

  خط فارسی در دنیای رایانه و اینترنت ۱.۳.۲

های کاغذی  مثاًل در نامه(های نگارش خط فارسی  ها و تفاوت شده در فصل قبل تنها به دشواری مطالب گفته

برای مثال، عدم رعایت . شود دوچندان میها  در دنیای رایانه، این دشواریمتأسفانه  و کرد اشاره می) با خودکار

و » می«فاصله بین  مثاًل عدم قرار دادن فاصله قبل از نقطه یا ویرگول، یا گذاشتن نیم(های صحیح  گذاری فاصله

جای فارسی  به» ,«مثاًل استفاده از ویرگول انگلیسی (های نادرست  ، استفاده از نویسه...)و » شود می«در » شود«

نظیر (شخیص نادرست نویسه ، ت)فارسی» ی«جای  عربی به» ي«یا » واژه«جای  به “واژه”ی انگلیسی یا گیومه

با . باشند از مشکالت مضاعف زبان فارسی در رایانه می... و  )دلیل ریز بودن فونت به» خانٔه ما«جای  به» خانة ما«

های آنان در پردازش زبان بسیار  رفت یابیم چرا پیش های زبان انگلیسی، در می ها با سهولت ی این دشواری مقایسه

  .اقدامات مشابه در زبان فارسی استتر از  تر و ساده سریع

چشم  متأسفانه در این حوزه نیز عدم حمایت، پیگیری و تأثیرگذاری نهادهای دولتی بهاما از سوی دیگر، 

ر کردن دستور یموضوع فراگ] ۸۵شورا، [، شورای عالی انقالب فرهنگی در ۱۳۸۵برای مثال در سال . خورد می

  .است ودهمب نیل تصویانه را به شرح ذیاز را یریگ با بهره یفارس مصوب فرهنگستان زبان و ادب یخط فارس



 

۲۳ 

 

، یح زبان فارسیانت از دستورخط صحیانه و صیرا یها طیدر مح ینگارش زبان فارس یده به منظور سامان

 یا انهینرم افزار نوشتار را یموظف است ظرف مهلت شش ماه نسبت به طراح یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 یمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یاب خودکار و براساس دستورخط زبان فارسی تم غلطسیمجهز به س

  .دیاقدام نما

، پس از گذشت دو سال و اندی، هیچ ۱۶ی همشهری ی دکتر حمید ضیایی پرور با روزنامه و طبق مصاحبه

اطالع رسانی، طرح  ی شورای عالی در اقدامی مشابه دبیرخانه .افزاری نشده است ی نرم خبری از این بسته

با هدف ساماندهی به محتوای اینترنت  ۱۳۸۴را در سال ) تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران(» تسما«

  .۱۷آغاز کرد که این پرونده نیز ناتمام مانده است

 .درستی تبیین شود به» ها زبان وبالگ« ست ها، نخست الزم برای ساماندهی و پردازش محتوای وبالگ

 ی اند، در مقاله ها بوده در وبالگ یت زبان فارسیوضع کنندگان ین بررسیزاده که از اول س بهرام اشرفمهند

  :کنند یم ین معرفیرا چن» ها زبان وبالگ«در  یدیمهم و کل یژگیو هشت] ۸۲زاده  اشرف[

ن و تفاوت وه نوشتیسندگان در شیرا آزاد بودن نویست، زین یزبان وبالگ ها کار چندان آسان یف کلیتوص

زبان خاص خودش را داشته  یآنها، باعث شده است که هر وبالگ یقه هایاد در تخصص ها و سلیار زیبس یها

ن یا. را ذکر کرد که در غالب وبالگ ها مشترک باشد ییها یژگیرسد که بتوان و ین حال، به نظر میباا .باشد

  :تر اسیها به شرح ز یژگیو

 ینوشتار زبان ای زبان ینوشتار گونه عتًایطب آنها زبان اند، هشد لیتشک متن از عمدتًا ها وبالگ که آنجا از )۱

 است کینزد اریبس یگفتار زبان به ها وبالگ ینوشتار زبان اما. است

 خود قول از عمومًا ها وبالگ مطالب عالوه، به. است یا محاوره ای یررسمیغ زبان عمومًا ها وبالگ زبان )۲

 .شود یم انیب سندهینو

 .شود یم تکلم آن به تهران در که است اریمع یفارس زبان همان عمدتًا ها، الگوب زبان )۳

 .است وتریکامپ ای انهیرا یفن حوزه از یمتعدد یها واژه یحاو ها وبالگ زبان )۴

                                              
   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=61892 :همشهری آنالین. پرور مصاحبه با دکتر حمید ضیایی. های جهان و زبان فارسی رسانه ۱۶ 

1cd1‐http://www.scict.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=865faefc‐: است ۱۳۸۵بسایت این طرح مربوط به سال روزرسانی و آخرین به ۱۷ 

b6c919bba080‐b470‐4540   



 

۲۴ 

 

 .شوند یم نوشته زین گانهیب خط با بعضًا که شود یم استفاده یمتعدد گانهیب یها واژه ها، وبالگ زبان در )۵

 یآن یها ینوآور معرض در محاوره، زبان خود مثل و است، ریمتغ و راستانداردیغ عمدتًا اه وبالگ الخط رسم )۶

 .است

 و مهم یها وبالگ اغلب که هرچند است، یادیز نسبتًا ینگارش و یپیتا یها غلط یحاو ها وبالگ یها نوشته )۷

 .دارند یقبول قابل نگارش پرخواننده،

  .است یفارس خط الزامات با آن قیتطب عدم و یکیالکترون طیمح یها تیمحدود تابع ها، وبالگ الخط رسم )۸

ها به یک  ها، موجب دشواری پردازش متون و تبدیل آن ویژگی در زبان وبالگ ۸پرواضح است که وجود این 

ها و تفکیک  بندی وبالگ تواند در دسته اما درسوی دیگر همین غیراستاندارد بودن می. شود فرم استاندارد می

های  در وبالگ) MS Windows(عامل شرکت مایکروسافت  برای مثال نوشتار سیستم. اقع شودها مفید و آن

که در (» پنجره«خود تمایز بین  خودی است و این نوشتار فینگیلیش، به» ویندوز«صورت  مرتبط با رایانه عماًل به

در . کند مشخص میرا » )Windows(عامل پنجره  سیستم«و ) تواند رایج باشد ادبی می/های شخصی وبالگ

  .تواند معیار باشد به خودی خود نمی Windowsی  که در زبان انگلیسی همین کلمه حالی

ی محتوایی وبالگ از روی واژگان آن نتایج چندان  رود که تشخیص دسته با توجه به این نکته، احتمال می

  .است پاسخ به میزان کارایی این نوع تشخیص، پرسش اصلی این پروژه. بدی هم ندهد

  های پردازش متون به زبان فارسی بندی دشواری جمع ۱.۳.۳

با توضیحات ارائه شده، اکنون برای ما خیلی . های فارسی آشنا شدیم در این فصل با مفهوم وبالگ و وبالگ

با (ی ورزش قرار گرفته  وبالگی مواجه شویم که در دستهها، با  هنگام بررسی وبالگ دور از انتظار نیست که به

  .ولی به بیان خاطرات شخصی و با دستور خط پر از اشتباهی نوشته شده است) دی توسط خود کاربرانبن طبقه

بندی کنیم تا  المقدور کالسه در فصل بعد، قصد داریم نکات ذکر شده پیرامون دشواری زبان فارسی را حتی

چنین با بررسی تعداد  هم .ی واژگانی یک وبالگ داشته باشیم بتوانیم یک معیار مناسب برای استخراج گنجینه



 

۲۵ 

 

ی  ی واژگان اصالح شده و دسته ی محدود، قصد داریم شباهت بین گنجینه ها در یک دامنه مناسبی از وبالگ

    .را با استفاده از معیار ارائه شده ارزیابی کنیم...) شخصی، ورزشی، آموزشی، (ها  وبالگ



 

۲۶ 

 

 )فصل دوم ۲

 ها آوری داده و نحوه جمع پروژه تعریف

. شود ذکر می های در نظر گرفته در انجام پروژه سازی پروژه، موانع و ساده معرفی صورت ابتدافصل در این 

  .شود شرح داده میپروژه خام های  آوری داده ی جمع نحوهسپس با معرفی بستر اجرایی پروژه، منبع و 

 صورت مسئله ۲.۱

  تعریف پروژه ۲.۱.۱

عنوان  اساس محتوایشان را بسنجیم و از آن بههای فارسی بر  در این پروژه قصد داریم شباهت بین وبالگ

  .های فارسی استفاده کنیم بندی وبالگ ابزاری برای دسته

  پروژههای  دستاورد ۲.۱.۲

ی محتوای فارسی در وب هستند، نتایج این پروژه  تولیدکنندهترین  های فارسی شاخص جا که وبالگ از آن

توان از همین روش برای تشخیص  برای مثال می. ودها نیز قابل گسترش خواهد ب صورت عملی در سایر حیطه به

گذاری  نوعی عمل تگ ها استفاده کرد و به نهاد خبرهای مشابه در خبرگزاری ی یک خبر یا پیش» دسته«خودکار 

 .خودکار را اجرا کرد

  ها موانع اصلی تحقیق و راهکارهای رفع آن ۲.۲

این  .در زیر ذکر شده استشان  برای حل ی مای انجام این پروژه، همراه با راهکار پیشنهاد مشکالت عمده

ترکردن  اند و غالبًا با ساده شدن پروژه پیشنهاد و ِاعمال شده راهکارها صرفًا در راستای رسیدن به هدف و عملی

ترین هر کدام از این  ست که نزدیک واضح. دهند حل عملی برای رفع مشکل ارائه می صورت مسئله، تنها یک راه



 

۲۷ 

 

از همین رو، . تواند گام مفیدی در راستای ارتقای کیفیت نهایی بردارد به صورت اصلی مسئله میها  سازی ساده

  .ترین پیشنهاد راهبردی برای کارهای آتی دانست توان اصلی این موضوع را می

  الخط فارسی تنوع در رسم ۲.۲.۱

های  تفاوت های فارسی، های اساسی پیش روی محتواکاوی وبالگ در فصل قبل دیدیم که یکی از چالش

ی زیر مطرح  دسته ۵تعدادی از این مشکالت را در قالب ] ۸۰مرتضایی، [ .های فارسی است الخط اساسی در رسم

  :کند می

 ۶، متخصصان این رشته ۱۸رسانی نقل از واژگان کتابداری و اطالع به :های علمی گوناگونی معادل .۱

 Crossمعادل برای  ۱۳و  Layoutمعادل برای  Online ،۱۲معادل برای  Manual ،۹معادل برای 

Reference جای فایل یا  نظیر پرَونجا به(برخی مصّوبات فرهنگستان زبان فارسی . اند بکار برده

 .کنند در این بازار آشفته سهم مهمی ایفا می) جای زونکن پروندان به

ات، های شیمیایی، ابزارها و تجهیز ر برگردان اسامی خاص، عناصر و ترکیبد: ضبط اسامی .۲

و در این میان  ندارد های دیگر هیچ قاعده خاصی در فارسی وجود از زبان... های جغرافیایی و  محل

، »رابینسن«های  صورت به» Robinson«برای مثال نامی نظیر . ی مترجم دخیل است تنها سلیقه

اصطالحات تخصصی و جدیدالورود . شود نوشته می» روبنسن«و حتی » ربینسون«، »روبینسون«

، »ماکروسافت«برای مثل . دنیای کامپیوتر و رایانه نیز در این بین سهم مناسبی دارند به

 .هستند Microsoftبرای ) ولو نادرست(هر سه نوشتاری رایج » میکروسافت«و » مایکروسافت«

نامه  این موضوع در فصل قبلی همین پایان :نویسی فاصله سرهم نویسی، جدانویسی و بی .۳

یا » درسی برنامه«یا » ی درسی برنامه«یا » برنامه درسی«حال مشکالتی نظیر  بااین. بررسی شد

یا » گرمکن آب«یا » آبگرمکن«مثال دیگری از این سبک . چنان پابرجاست هم» برنامٔه درسی«

نیز در این » علیرضا«یا » رضا علی«بعضی اسامی خاص نظیر . است» کن گرم آب«یا » کن آبگرم«

                                              
  .۱۳۷۶. های کشور تهران، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه. »رسانی واژگان کتابداری و اطالع«. هاشمی، ابوالفضل  ۱۸



 

۲۸ 

 

ها را باید  ی نام مختار است، هردوی این نگارش ون در این موارد دارندهقاعده دخیل هستند و چ

 .صحیح دانست

در زبان فارسی موجب ) ها، ان، ات، ین، ون، مکّسر(ّدد عالمات جمع در فارسی تع: انواع جمع .۴

برای . ها، مشکلی به مشکالت باال افزوده شود گردیده است در ثبت برخی واژگان، نظیر کلیدواژه

ی این تعّدد با  مقایسه. ، هر سه در زبان فارسی رایج هستند»استادان«و » اساتید«، »استادها«مثال 

توانند دشواری این  می) نظیر انگلیسی یا فرانسوی(های بیگانه  قواعد ساده و مشخص جمع در زبان

 .وضوح نشان بدهند مشکل را به

از مشکالت  ،نگی شکل نوشتاری، الف مقصوره، تشدید و دوگاهمزه: های مختلف نوشتاری صورت .۵

الله داوود  آیت«و » اله داود عطائی آیت«، »هیأت«و » هیئت«برای مثال . رایج در زبان فارسی است

  .هایی از این دوگانگی هستند ، مثال»پائیز در آینه«و » پاییز در آیینه«، »عطایی

از این  مشکالتی داریم تا حد امکان پروژه با ِاعمال فیلترهایی بر روی واژگان استخراج شده، سعیدر این 

  .شود های آتی ارائه می ها در فصل شرح کامل این فیلترها و اثرات آن. قبیل را رفع کنیم

  پیچیدگی زبان فارسی و عبارات فارسی ۲.۲.۲

تواند در نقش و کاربرد آن واژه دخیل  پرواضح است که محل قرارگیری کلمات در یک جمله یا عبارت، می

شود  با فاصله از هم نوشته می» شود می«ای نظیر  در زبان فارسی معمواًل کلمهیک مثال ساده،  عنوان به. باشد

در سوی دیگر . شمارند واژه در زبان فارسی می را یک ایست» می«وند  و از همین رو پیش) »می شود«صورت  به(

کرامـت فزاید  / ـه حال آوردبیا ساقی آن می ک«گوید  ی حافظ که می نامه در بیت اّول ساقی» می«همین لفظ 

هایی در زبان فارسی که  چنین مثال .ی مستقل و با معنی کاماًل متفاوت است ، یک کلمه»کـمال آورد

که هم » مهر«حرفی  نظیر ترکیب سه. شود وفور یافت می هنگام ضرورت است، به گذاری در آن تنها به ِاعراب

باشد و هم ) گذاری سپاس(» ُشکر«تواند  که هم می» شکر«؛ یا )حّبتم(» ِمهر«باشد و هم ) نشانه(» ُمهر«تواند  می

  ).شیرین مانند قند(» ِشَکر«

  :بندی کرد گیریم را چنین دسته توان تأثیرات واژه در جمله یا عبارت که ما آن را نادیده می طور کلی می به



 

۲۹ 

 

» باز«در باال یا » می«نظیر مثال  .ندشو سان خوانده و نوشته می ی که به دو گونه یکیاه واژه .۱

چنین . استفاده کرده است» جناس«ی  در دو بیت زیر از غزلیات حافظ که به اصطالح ادبا، از آرایه

که  دهند در حالی بررسی شوند، برخی از معانی خود را از دست می هایی درصورتی که مستقاًل واژه

 .هند داشتها نگاه شود، معنی دقیق خود را خوا در جمله یا عبارت اگر به آن

ه ا و  شاید دلم  وید بازسا    ن ش   ی از 

ن ت  گ  ده  وید باز     س    وی    ش 

نظیر ُشکر و ِشَکر در مثال  .شوند دلیل عدم گذاشتن ِاعراب مشابه نوشته می هایی که به واژه .۲

شود که این تفکیک صورت  باعث میکه گذاشتن ِاعراب  رغم این علی. از قصاید حافظ باال یا بیت زیر

ها برای تفکیک  شود، بود و نبود آن گذاری همواره انجام نمی جا که این اعراب بپذیرد، اما از آن

 .صورت بدون اعراب، تأثیری نخواهد داشت

ن  ود ا م  ی  ش ز ت ق جا رد ذا ن  و  د  ی  ش ش 

ی نامرتبط در  صورت دو واژه شان به ی در میانی خال ی یک فاصله واسطه هایی که به واژه .۳

که همین  کنیم در حالی ی خالی از هم جدا می ها را با استفاده از فاصله ما در این پروژه واژه. آید می

» بینی کف«ی  واژه برای مثال. تواند در معنای واژه تأثیرگذار باشد فواصل خالی و ترکیب واژگانی می

» زنان چرخ«شود؛ و یا ترکیب  کل عوض می فاصله نوشته شود معنای آن بهدر صورتی که با ) رّمالی(

سان استفاده از فاصله  بدین. است نوشته شده» چرخ زنان«صورت  در شعر زیر از حافظ که با فاصله به

ی مستقل به  صورت دو کلمه ی مرّکب به ی ما یک کلمه شود تا در پروژه فاصله، باعث می جای نیم به

 .تواند تأثیر نامطلوبی ایجاد کند ه در معنا و کاربرد میشمار رود ک

ه  ر از  ورز  ک و   ت  ن              ای پ خ ز ی چ ید ر ور ه  وت     خ
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جزیره «برای مثال . گیرند های قبل یا بعد از خود معنی می هایی که با توجه به واژه واژه .۴

زبان «از سوی دیگر . زی یعنی جاکارتا در آن قرار داردایست که پایتخت اندون نام جزیره» ۱۹جاوا

افزارهای  نویسی، خصوصًا در ساخت نرم های برنامه یکی از پرکاربردترین زبان» نویسی جاوا برنامه

تواند مفهوم دقیقی برای ما  نمی» جاوا«ی  با این وصف، صرف مشاهده. های تلفن همراه است گوشی

تواند به مفهوم اّول و  می» جاوای اندونزی«یا » جزیره جاوا«ی  مشاهده که ارمغان بیاورد، در حالی به

  .تواند به مفهوم دوم اشاره کند می» دانلود جاوا« یا »برنامه جاوا«، »کد جاوا«عبارات 

کنیم؛  فرض استقالل واژگانی عماًل فرض بزرگی است که ما در این پروژه بر آن تکیه میها،  با این توصیف

معنا و اثر واقعی یک واژه در عبارت نیاز به عملیات پردازش زبان طبیعی دارد که هم بسیار دشوار  چراکه تعیین

  .محتمل به داشتن درصد خطای باال است) نظیر زبان وبالگ(و هم در یک محیط غیراستاندارد 

 ۱۰های  صورت که تمامی واژه بدین. یک وبالگ را داریمجدای از این فرض، ما فرض یکپارچگی واژگانی 

های مختلف کاری  گیریم و به نرخ ظهور یک واژه در پست درنظر می مجموعهپست اخیر یک وبالگ را یک 

برای مثال وبالگ الف را . تواند بخش مهمی از اطالعات بالقوه را دور بریزد ست که این فرض می پرواضح. نداریم

استفاده  )ع( »امام حسین« ترکیببار از پست از ده پست آخرش، در هر کدام دو  ۵در نظر بگیرید که در 

امام « ترکیبدر سوی دیگر وبالگ ب را در نظر بگیرید که در یکی از ده پست آخرش، ده بار . است کرده

دریافت که وبالگ الف احتمااًل یک وبالگ مذهبی است توان  صورت ضمنی می به. شود مشاهده می )ع( »حسین

تواند یک وبالگ از هر  که وبالگ ب، می های آن را دارد، در حالی پستکه اما سوم شیعیان محوریت نیمی از 

های مربوط به اّیام محّرم را تسلیت گفته است و یا حتی به مضامین  موضوعی باشد که در یک پست، مناسبت

  .اشاره کرده است)) ع(اندازی ایستگاه مترو میدان امام حسین نظیر راه(دیگری از آن ترکیب 

  یت موضوععدم وجود محور ۲.۲.۳

ای هستند که  قاعده های دانش آزاد و بی ها پایگاه وبالگ است نیز اشاره شده] ۸۵شوقی، [گونه که در  همان

وبالگ حال و هوای ) یا نویسندگان(شود تا نویسنده  ها اغلب باعث می فقدان معیارهای سود و زیان در آن

                                              
   http://en.wikipedia.org/wiki/Javaنقل از  به ۱۹ 
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راکندگی مطالب در وبالگ امری اجتناب از این رو پ. شخصی خود را به موضوع مشخص شده ترجیح بدهند

  .ناپذیر است و باید همواره این موضوع را مدنظر قرار داد

ها انتظاری نادرست است؛ چرا که موضوع  بندی موضوعی وبالگ از همین رو، انتظار موفقّیت باالی یک دسته

  .باشد ای داشته ست پویایی مهارنشدنی ها، ممکن ها، به تقلید از محتوای وبالگ وبالگ

  ها ی موضوعی برای تمام آن ها و نبودن سیاهه گستردگی دنیای وبالگ ۲.۲.۴

است که ) بیش از یک میلیون(های فارسی بسیار زیاد  ی نخست باید در نظر داشت که تعداد وبالگ در وهله

خی از چنین باید در نظر داشت که اخیرًا بر هم. ها در هیچ کجای وب موجود نیست متأسفانه لیست کاملی از آن

را از امکانات سایت خود حذف   ۲۰ی موضوعی سیاهه) PersianBlogنظیر (های فارسی  دهندگان وبالگ سرویس

  .ها بر اساس موضوع محدودتر شده است کرده و از این رو دسترس ما به وبالگ

. ایم های سایت بالگفا را در نظر گرفته برای مقابله با این قبیل مشکالت، در این پروژه تنها وبالگ

 http://www.blogfa.com/Membersهای این سرویس دهنده در آدرس  بختانه فهرست موضوع وبالگ خوش

هنگام  های بالگفا به شود، اما توصیه که این فهرست موضوعی توسط خود کاربران تهیه می رغم این علی. قرار دارد

  :ها بدین شرح هستند برخی از این توصیه. ت وبالگ در فهرست موضوعی بسیار مناسب استانتخاب موضوع و ثب

o  باشد آن  مرتبط با یک موضوع خاص می) حدود دو سوم مطالب(شما تنها در صورتی که اکثر مطالب

  .موضوع را برای بالگ خود انتخاب کنید

o اشته باشد، وبالگ شما از فهرست درصورتی که موضوع انتخاب شده با مطالب وبالگ شما همخوانی ند

   .موضوعی حذف شده و دیگر امکان انتخاب موضوع را نخواهید داشت

o   برخی موضوعات دارای سطوح جزئی تر هم میباشد اگر مطالب بالگ شما با چند زیر گروه همخوانی

ثال اگر در م. دارد و یا اصوال متعلق به زیر گروه خاصی نیست سطح باالیی یا عمومی را انتخاب کنید

نویسید حتما موضوع هنر را انتخاب کنید اما  می. .. مختلف هنر مانند فیلم و ادبیات ومورد شاخه های 

  اگر صرفا در مورد سینما می نویسید زیرگروه سینما را انتخاب کنید

                                              
  نامند می directoryکه غالبًا آن را   ۲۰
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  .شدی ما مناسب با بندی انجام شده در این فهرست موضوعی، برای پروژه رود دسته از این رو انتظار می

به کلّیت وجه  های سایت بالگفا، به هیچ است که محدود کردن دنیای مورد ارزیابی به وبالگ الزم به یادآوری

زبان شناخته  پایگاه اصلی وبالگنویسان فارسی ۳عنوان یکی از  زند، چرا که این سایت به ای نمی ی ما لطمه پروژه

احتمال  از این رو به. باشد اّول تعداد کثیری از کاربران می دلیل امکانات متنوع و کارایی آسان، انتخاب شده و به

  .های آماری این سایت، نتایج بسیار مناسبی به ما خواهد داد قریب به یقین نمونه

  HTMLهای  از میان تگاستخراج متن خام  ۲.۲.۵

استخراج  نهایی وبالگ را بسازند، HTMLشوند تا  ها در قالب وبالگ تلفیق می های وبالگ پستجا که  از آن

  .گیرند های مختلفی می ها فرمت های متنوع، داده ای نیست چرا که تحت قالب ها کار ساده های خام پست داده

گیری بر اساس حجم متناسبی از  تصمیمچنین  های خام و هم تر به داده از همین رو، برای دسترسی ساده

  .شود آن استخراج می RSSپست آخر هر وبالگ با استفاده از  ۱۰های فارسی، تنها  داده
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  بستر اجرای پروژه ۲.۳

  عنوان بستر اجرایی سایت بالگفا به معرفی وب ۲.۳.۱

بندی  چنین وجود یک دسته شده توّسط بالگفا و هم های میزبانی های وبالگ با توجه به استاندارد بودن فرمت

قاتی این پروژه انتخاب بستر تحقیعنوان  های سایت بالگفا به ، وبالگ)هزار وبالگ۲۰۰با حدود (موضوع غنی 

و به ادعای خود سایت  ۲۱سال گذشته ۵های فارسی زبان در طی  ی وبالگ دهنده فراگیر بودن این سرویس. شدند

 . های فارسی زبان باشد ترین سایت وبالگ پربیننده

  های سایت بالگفا برای وبالگ موجود بندی دسته ۲.۳.۲

های خودشان را در  دهد تا وبالگ سایت اجازه می وب ی فهرست موضوعی سایت بالگفا به کاربران این سامانه

خود ) آوری نظیر علم و فن( دسته ۱۶برخی از این . از پیش تعیین شده ثبت کنند ی موضوعی دسته ۱۶یکی از 

دسته و  ۵۹شوند که جمعًا  می...) زیست، کشاورزی، نجوم و  نظیر پزشکی، محیط( زیردستهشامل چندین 

تعداد  مختلف یها دسته در بالگفا تیسا یها وبالگ تعداد درصد: ۱نمودار در . هندد را تشکیل می زیردسته

) ها تعداد مجموع، شامل خود دسته و زیردسته( موضوعات  های اصلی دستههای موجود در هر یک از  وبالگ

  .است نمایش داده شده

دسته فرعی  ۴۳دسته اصلی یا  ۱۶یکی از تواند  کاربر می این صورت است که روش ثبت موضوع در بالگفا به

در . را انتخاب کنند) های اصلی هستند های فرعی، زیردسته دقیقًا یکی از دسته که هر کدام از این دسته(

های  ، منتهی در لیست وبالگ)توسط کاربر(شود  بندی، یک وبالگ تنها در یک دسته یا زیردسته ثبت می دسته

های  و هم وبالگ» عمومی: علمی«ی اصلی این گروه، یعنی  های دسته مثل علمی، هم وبالگ اصلی یک گروه

  .گیرند قرار می... و » نجوم: علمی«، »کشاورزی: علمی«تمام زیردسته، مثل 

مثاًل . ها دچار پراکندگی موضوعی است بندی عمومی برخی از دسته توان ادعا کرد که دسته با این توضیح می

ی هنر و  های مشخص شده قرار گرفته باشد و در هیچ از زیردسته» عمومی: هنر و ادبیات«ی  در دستهوبالگی که 
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تجار

ورزش

3%

گی

لف

شخصی

 و فن آوری

ر و رسانه ها

ورزش

فوتو بالگ

یگر کشورها

باشد که» یی

ویسنده و نه م

ی تفاوت خاصی

بندی  ن دسته

مختلف یها ته

علم و فن

10%

وبالگ و

الگ نویسی

2%

خانواده و زندگ

1%

های مختل

علم 

اخبار

فارسی زبان در د

آرای سفره«یا » 

نوگر ویژگی  ن

ز نظر محتوایی

دن نویسنده این

دست در بالگفا ت

وبال 
فوتو بالگ

1%

نگ و   تاریخ

1%

ا در دسته ه

هنر و ادبیات

گرمی و طنز

معه و سیاست

وبالگ نویسی

هنگ و   تاریخ

ف

۳۴ 

»سازی مجسمه

خص شده، بیان

عمومًا ا» شورها

و غیرایرانی بود

تیسا یها وبالگ

ترنت

%

فرهن
  و توریسم

1%
یگر 

د وبالگ ها 

ه

سر

جامع

وبالگ و و

فره

م«، »نقاشی« 

های مشخ سته

ن در دیگر کشو

وضوع ندارند و

و تعداد درصد 

رایانه و اینت

10%

سفر  

فارسی زبان در دی

کشورها

1%

صد تعداد

یانه و اینترنت

یشه و مذهب

جارت و اقتصاد

واده و زندگی

فر  و توریسم

واند مربوط به

 تعدادی از دس

زبان فارسی«ی 

صوص همان مو

:۱نمودار 

خصی

26%

ت

فا

درص

رای

اندی

تج

خانو

سف

تو ت نباشد، می

  .ی ندارد

ر سوی دیگر،

های مثال وبالگ

های مخص الگ

شخ

6

هنر و ادبیات

18%

ادبیات

خاصی

در

برای م

و یا وبال



 

۳۵ 

 

» یهود«ی  وبالگ در زیردسته ۶۴برای مثال تنها . ها در یک زیردسته است مشکل سوم، کم بودن تعداد داده

  .برای شناسایی یک زیردسته جدید در بررسی ما کافی نیستندگیرند که  قرار می

جدول . شوند های در بررسی ما حذف می زیردسته/دسته ۵۹دی از آن گفته شده، تعدا اتبا عنایت به نک

ها  که از این به بعد به تمام آن(های مورد بررسی ما  لیست زیردسته های مورد بررسی سلیست کال:  ۱جدول 

زمینه تیره  پس» ته شدهدر نظر گف«های محذوف با دلیل در قسمت  دسته .دهد را نشان می) گوییم می» کالس«

  .دارند

 در نظر گرفته شده تعداد زیردسته دسته کد دسته

 عمومی 7994 عمومی اخبار و رسانه ها 01

 2122 1 اخبار و رویدادها  اخبار و رسانه ها  0101

 803 1 مطبوعات و رسانه ها  اخبار و رسانه ها  0102

 814 1 گارانخبرنگاران و روزنامه ن  اخبار و رسانه ها  0103

 عمومی 36158 عمومی هنر و ادبیات 02

 16467 1 ادبیات و شعر   هنر و ادبیات  0201

 850 1 کتاب  هنر و ادبیات  0202

 2530 1 سینما و تئاتر  هنر و ادبیات  0203

 7986 1 موسیقی  هنر و ادبیات  0204

 684 1 تصویر برداری  هنر و ادبیات  0205

 2508 1 هنرمندان  ت هنر و ادبیا 0206

 عمومی 19649 عمومی رایانه و اینترنت 03

 1662 1 طراحی برنامه نویسی  رایانه و اینترنت  0301

 2525 1 اینترنت  رایانه و اینترنت  0302

 1294 1 اخبار آی تی و جامعه اطالعاتی  رایانه و اینترنت  0303

 4292 1 زیهای کامپیوتریمعرفی نرم افزار و با  رایانه و اینترنت  0304

 595 1 سخت افزار  رایانه و اینترنت  0305

 1779 1 هک و امنیت شبکه  رایانه و اینترنت  0306

 عمومی 19525 عمومی علم و فن آوری 04

 1370 1 بهداشت و سالمت  علم و فن آوری  0401

 1368 1 پرشکی  علم و فن آوری  0402

 1091 1 محیط زیست طبیعت و  علم و فن آوری  0403

 826 1 زبانهای خارجی  علم و فن آوری  0404

 1088 1 کشاورزی و بیو تکنولوژی  علم و فن آوری  0405

 1955 1 برق و الکترونیک  علم و فن آوری  0406

 2032 1 معماری و عمران  علم و فن آوری  0407

 937 1 نجوم  علم و فن آوری  0408



 

۳۶ 

 

 334 1 کتابداری  علم و فن آوری  0409

 2585 1 علوم پایه  علم و فن آوری  0410

 344 1 پرستاران  علم و فن آوری  0411

 عمومی 7591 عمومی تجارت و اقتصاد 05

 1202 1 مقاالت و مطالب  تجارت و اقتصاد  0501

 1628 1 وبالگ شرکتها و سازمانها  تجارت و اقتصاد  0502

 1642 1 لکترونیکتجارت ا  تجارت و اقتصاد  0503

 1745 1 کسب درآمد در اینترنت  تجارت و اقتصاد  0504

 عمومی 13657 عمومی اندیشه و مذهب 06

 1617 1 فلسفه و عرفان  اندیشه و مذهب  0601

 6287 1 اسالم  اندیشه و مذهب  0602

 957 1 قرآن  اندیشه و مذهب  0603

 275 1 مسیحیت  اندیشه و مذهب  0604

 207 1 زرتشت  ندیشه و مذهب ا 0605

 عدم کفایت تعداد 64 یهود  اندیشه و مذهب  0606

 2803 1 عمومی فوتو بالگ 07

 عمومی 4808 عمومی وبالگ و وبالگ نویسی 08

 441 1 قالبهای وبالگ  وبالگ و وبالگ نویسی  0801

 248 1 مباحث وبالگ و وبالگ نویسی  وبالگ و وبالگ نویسی  0802

 2119 1 عمومی نگ و   تاریخفره 09

 عمومی 7625 عمومی جامعه و سیاست 10

 2328 1 سیاست روز  جامعه و سیاست  1001

 396 1 زنان  جامعه و سیاست  1002

 1318 1 جامعه  جامعه و سیاست  1003

 6634 1 عمومی ورزش 11

 13897 1 عمومی سرگرمی و طنز 12

 50766 1 عمومی شخصی 13

 2963 1 عمومی و زندگیخانواده  14

 1083 1 عمومی سفر  و توریسم 15

ی محتوایی  دستهیک  1052 عمومی فارسی زبان در دیگر کشورها 16

 ندنیست  33 تاجیکستان  فارسی زبان در دیگر کشورها  1601

 560 افغانستان  فارسی زبان در دیگر کشورها  1602

 های مورد بررسی سلیست کال:  ۱جدول 

به  list/classes.txtمورد هستند که در فایل ۴۷های مورد بررسی جمعًا  اکنون لیست کالس

 .اند همراه کد دسته نوشته شده



 

۳۷ 

 

  ها آوری داده جمع ۲.۴

  ها پیدا کردن وبالگ ۲.۴.۱

 برای. ایم های فارسی بالگفا را انتخاب کرده از وبالگ) کالس(موضوعی دسته  ۴۷در بخش قبلی گفتیم که 

اند را  روز رسانی شده وبالگی که اخیرًا به ۲۰۰دسته،  ۴۷سازی حجم محتوای بررسی، از هر کدام از این  سان یک

ی  هزار وبالگ در شاخه۱۰این ) آدرس(نام . هزار وبالگ را تشکیل بدهند۱۰کنیم تا مجموعًا حدود  پیدا می

list  ی کالس مربوطه دسته-در فایل با کد(پروژه قرار دارد.(  

های  ها از آدرس صورت خودکار و با دریافت اطالعات وبالگ به findLists.phpاین کار با اجرای فایل 

 $http://www.blogfa.com/Members/UsersList.aspx?dir=$dirname$&page=$pageبا فرمت 

 ۲۰در هر دسته (دسته  های آن شماره صفحه وبالگ $page$کد دسته و  $dirname$است که  انجام شده

  .را دارد) وبالگ

وبالگ  ۲۰۰: ۲جدول در ) 0203کد (» سینما و تئاتر«وبالگ منتخب کالس  ۲۰۰عنوان مثال لیست  به

  .یابند پایان می blogfa.com.ها با آدرس  تمامی این نام .ده استآم »سینما و تئاتر«شده برای کالس  انتخاب

  RSSدریافت محتوای  ۲.۴.۲
وبالگ ذخیره شده و در فایلی با نام خود وبالگ و در  ۲۰۰×۴۷=۹۴۰۰هر کدام از این  RSSدر گام بعدی 

این کار با اجرای فایل . شماره کالس است $class$شود که  ذخیره می /$RSS/$classشاخه 

collectRSS.php کالس اجرا  ۴۷پذیرد که در آن شماره کالس تنظیم شده و روی تمامی  انجام می

  .شود می

متأسفانه دسترسی . شناسیم می RSSها ما هر وبالگ را با یک فایل  آوری داده اکنون در پایان مرحله جمع

آنان خالی یا حاوی یک  RSSاست و در نتیجه فایل  ها توّسط مقامات قضایی مسدود شده به برخی از این وبالگ

    .از آنان باقی مانده است ۲۲اند و تنها یک رّد تغییر مسیر پیام خطای دسترسی است؛ برخی نیز کاماًل پاک شده
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۳۸ 

 

  

091536211611400film30namagarane‐
javan 

30namatarane 500film 

5557520 60moj7thkindaamirkhanbollywoodabdollahi‐ha 
absurddramaadamhayeroshanagdahak78alimosleh alirezapoorsabagh 
aminetarokhamir‐khajouieamir‐morarfilm ariaghoreishi 
arishtagroupartiston2artyektaashkiolabkhandi asrbekheir‐

hossein67 
azaadpic bahmanabdollahibamn‐fbandaregenaveh bazi‐behdad 
beheshtidecorbehzad‐joonambestloadbia2musicworld cfj 
charpayetheaterchehrepardazcinema‐cinemastcinema57 cinemacafe 
cinemacallistocinemafilmhaclipmobclubninja comingsoon 
cutnews dagvilldarabgerdtheaterdedalus dezdemona 
donya2filmdvdclassicfilmeghlimaaaaaaaempori‐sea‐1372 eshghecinema 
farid76 farzollahifathihassanfilmarchive filmcomment 
gaw‐sandoghghatreiazeshghghazalemagigabit groupgolzar 
hadis591halfmoonhalgheh3hamedazizi hanhayjin 
hanhyejin2happytheatrehastiwamanheatfilm hendi 
hollywood20honar3hosseinsoleimaniibcpars imdbfa 
iranboys20iranianactorsiranshortfilmiribtv isfahan‐theater 
jahanpa jaskphotojavadroshanjumong4 kakashi 
kamynetworkmoviekatkhatamkhateratttt kianooshsemsari 
koochee kouroshfilmky2leila333 m‐dogoharani 
mahdis2011mahkhorshidmahmoodnazerimahnaficy maji 
managaramaninasrmanoochehr‐

khandan 
mashghshab mehdifilm2 

mehditabatabaei3dmeysamgmigliore1362miladarang mizansen 
mohamadirezamohsensarafimojtaba000mostafarekabi mostafazamane 
movie30tymsntheatermy‐callmyfreshmovies naghdefilm 
najvan namayesh0nasimkocholonastaranbanou newavangard 
nezamabadinimagroupniusha‐

zeighami0711 
nnezami2001 okhovat1art 

onstage openfestivalpafapakantheater perscnema 
persiapixpinkmaxpooyan‐animationpostadam pulpfiction94 
qobbezarrinrafeiraimandram‐art ramaneman 
rephotographyrezacoronrmvb‐mkv‐movierojinrahimi saba‐shop 
sabrian sabzjansaharfilmsahmema scarymovies 
se7enfilmsecret‐7seda‐doorbin‐shersfxiran shabahpasha 
shanashirsimplesinama‐hlsoroushgudarzi srttuteatr 
stalag17 sweeny1373t‐t‐aienetaktoop tamashaclub 
tarafdaran‐glorytaranehh‐alidoosti taravat‐theatertazyeh‐m tehran‐movies 
television‐irantheater‐theaterthirdmantime4me trannoom 
trix twoshotv‐filmvahid‐aks vahiddarvishi 
vahmehonarviistawebnavawiseman yahage 
yasna‐bustyeganehtheatergroup z‐moviezahrm75 zohal777 

  »سینما و تئاتر«شده برای کالس  وبالگ انتخاب ۲۰۰: ۲جدول 



 

۳۹ 

 

ها را حذف  ز کالساز هر کدام ا) عدد ۲۰(تر  حجم درصد فایل کم ۱۰ما   با این وصف، برای رفع این مشکل

ها، که بین پنج تا  اکنون این فایل. وبالگ داشته باشند ۱۸۰وبالگ، عماًل  ۲۰۰جای  های ما به کنیم تا دسته می

 ۴۴۰ما را با حجم تقریبی  ۲۳وبالگ، محک ۴۷×۱۸۰=۸۴۶۰ی این  ای دارند، مجموعه کیلوبایت حجم داده ۵۰۰

  .دهند مگابایت تشکیل می

، استخراج واژگان و ِاعمال فیلترهای مختلف روی )RSSیک (دی به تحلیل یک وبالگ جا که مراحل بع از آن

 فصلست این مراحل به نوع دیگری در کارهای آتی انجام شوند، آن مراحل را در یک  آن اختصاص دارد و ممکن

  .کنیم جداگانه ذکر می
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۴۰ 

 

  )فصل سوم ۳

 های یک وبالگ سازی و تحلیل داده مناسب

به فرمت مناسب برای ) RSSیک فایل (های یک وبالگ  های مختلف تبدیل داده یح گامدر این فصل به تشر

تجزیه (نوع فیلتر ساختاری  ۳ها شامل معرفی  این گام .شود پرداخته میها با هم،  ی وبالگ ی کار و مقایسه ادامه

تبدیل (و نهایتًا پایانی ) های خاص زبان فارسی وابسته به ویژگی(، زبانی )فارسی، مستقل از زبان RSSساختار 

  .باشند می) ها به فرمت مطلوب ما داده

های مورد نظر خواهند بود؛ چرا که هر وبالگ تنها  های ما آماده برای اجرای الگوریتم در پایان این فصل، داده

  .ار هر واژه در دسترس خواهد بودی واژگانی ساده با نرخ تکر صورت یک گنجینه به

  و معرفی فیلترها RSSتحلیل یک  ۳.۱

ابتدا  XMLی این  در بدنه. است XML۲۴تهیه شده از محک ما، یک فایل متنی با ساختار  RSSیک فایل 

صورت یک  پست اخیر هر کدام به ۱۰ذکر شده است، سپس  RSSآدرس، عنوان، معرفی و تاریخ آخرین ساخت 

item ادامه مطلب«ی محتوا در صورت داشتن بخش  خالصه(پست شامل لینک مستقیم، محتوا  هر. اند آمده«( ،

  .تاریخ، نام نویسنده و لینک به صفحه نظرات است

را به فرمت مناسب برای تحلیل  XMLدر این بخش ما با ِاعمال فیلترهای متعدد، این ساختار متنی 

 ۳شوند به  فیلترهایی که در این بخش استفاده می. کنم ل میتبدی) گنجینه واژگانی با نرخ تکرار مفید(خودمان 

   .شوند تقسیم می )۲۷Fبا نماد (نهایی و  )L۲۶با نماد ( ، زبانی)S۲۵با نماد ( ی ساختاری دسته
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۴۱ 

 

ما راجع به چگونگی خاص اثر دارند و مستقل از دانش   در تغییر ساختار و فرمت دادهفیلترهای ساختاری، 

همین ترتیب و با تغییرات داخلی، برای  عبارت دیگر این فیلترها، به به .کنند قضاوت می گیری واژگان فارسی شکل

به  )نویسه نادرست( عربی» ي«ای از این فیلترها تبدیل  نمونه .پردازش هر زبان دیگری نیز باید استفاده شوند

 .ی واژه است ابهمث ی متوالی به خروجی این فیلترها تعدادی نویسه. است )نویسه صحیح( فارسی» ی«

ما  های گرفته شده را با توجه به دانش شوند، واژه فیلترهای زبانی، که پس از فیلترهای ساختاری اعمال می

یابی سطحی،  ها و ریشه سازی همزه ها، یکسان واژه حذف ایست. کنند سازی می ی زبان فارسی نرمال درباره

 .هایی از فیلترهای زبانی ما هستند مثال

اعمالی . کنند آل ما تبدیل می کننده، خروجی فیلترهای زبانی را به فرمت ایده یلترهای نهایی یا تثبیتنهایتًا ف

از وظایف  PHPها در زبان  تر داده نظیر متناسب سازی نرخ تکرار و نوشتن در فایل خروجی برای خواندن راحت

  .دهد لف پروسه و نحوه کارکرد این فیلترها را نمایش میمراحل مخت ۲نمودار . این فیلترها هستند

  



 

۴۲ 

 

  

  

  عه فیلترهامجمو

  یک وبالگ فارسی

collectRSS.php 

خروجی 
RSS

های  داده
  وبالگ

خروجی 
HTML 

فرمت  به خروجي
  مورد نظر ما

فیلترهای 
 (F)نهایی 

فیلترهای 
   (L) زبانی

فیلترهای 
 (S)ساختاری 

findLists.php 

  : داده
  خام RSS: داده  ای واژههای  نویسه

  : داده
  واژگان نهایی

 
 ها داده یساز مناسب و یآور جمع ی پروسه: ۲نمودار 



 

۴۳ 

 

  فیلترهای ساختاری ۳.۲

که واژه (های متوالی  ای از نویسه به دنباله RSSکه گفته شد، فیلترهای ساختار وظیفه تبدیل ساختار  چنان

د و وارد جزئیات داخلی متن کنن ای از کلمات نگاه می شکل دنباله این فیلترها به متن به .را دارند) شوند نامیده می

کار رفته شده در این بخش به شرح  فیلترهای ساختاری به .شوند نمی) گذاری یا امالی نادرست نظیر اعراب(

  .زیرند

  RSSکردن یک  تجزیه :)S01( فیلتر ساختاری یکم ۳.۲.۱

تر، ما در این فیل. های مربوط به خودش است با فرمت و تگ XMLیک فایل  RSSشد،  گونه که گفته همان

و  titleچنین  ها و همitemموجود در  description و titleهای  ، تنها تگRSSهای مختلف یک  از بین تگ

description کنیم صورت متنی ذخیره می ها را به اصلی را انتخاب کرده و محتوای این تگ.  

زبان  XMLParserاست که یک  RssReader.phpدر فایل  parseRSSی تابع  این عملیات بر عهده

PHP سازی کرده است را پیاده.  

جا که نام  از آن. در متن خروجی استنکته قابل توجه در این فیلتر، ِاعمال تأثیر عنوان و توضیح خود وبالگ 

ترتیب با  های یک وبالگ هستند، محتوای این دو بخش به کننده ترین توصیف ترین و دقیق و عنوان وبالگ مهم

ها، در  برای توضیحات در تمام وبالگ ۵برای عنوان و ) RSSهای  ابر تعداد پستبر( ۱۰ضریب تکرار ثابت 

در عنوان یک » زیستگاه«ی خاص نظیر  تر وجود یک کلمه عبارت واضح به. شوند ی واژگانی ِاعمالی می دنباله

ن در نیمی از ها و وجود آن در توضیحات یک وبالگ برابر تکرار آ وبالگ، معادل تکرار این واژه در تمامی پست

های مشابه یا مرتبطی  هایی که عنوان رود که این سیاست باعث شود تا وبالگ انتظار می. رود شمار می ها به پست

  .وجود بیاید شان به تری بین دارند، نزدیکی بیش

 HTMLهای  حذف تگ): S02(فیلتر ساختاری دوم  ۳.۲.۲

سر و کار داریم، در این فیلتر، با استفاده از تابع جا که ما در این پروژه تنها با واژگان فارسی وبالگ  از آن

strip_tags  زبانPHP های  اقدام به حذف تگHTML  ازRSS کنیم خوانده شده می.  



 

۴۴ 

 

  .دهند از کاراکترها خواهد بود که تشکیل متن ساده را می  صورت یک دنباله با ِاعمال این فیلتر، متن ما به

 

  فارسی» ک«و » ی«عربی به » ك«و  »ي«تبدیل : )S03(ساختاری سوم فیلتر  ۳.۲.۳

فارسی » ک«و » ی«عربی به » ك«و » ي«های دریافت شده تبدیل حروف  ترین عمل بر روی داده ابتدایی

 MSعامل  فرض سیستم کلید پیش مثاًل صفحه(های رایج  کلید صفحهاین مشکل از استاندارد نبودن . است

Windows XP (را در فیلترهای آتی » می«ی  بار واژه ست یک تنها کافی با ِاعمال این فیلتر،. شود ناشی می

  .نیز کار خواهد کرد) با ي عربی(» مي«بنویسیم و مطمئن باشیم این لفظ روی 

  .است آمده ۳جدول ای در  لیست این تبدیالت نویسه

  دکد یونیکد جدی  ی جدید نویسه  توضیحات  کد یونیکد قبلی  سابقی  نویسه

U+647U+0654  ٔه  ۲۸ه و همزه روی آن  U+06C0  ٔه

 U+0647  ه  های دوچشم عربی U+06BE  ه

  U+06CC  ی  یای عربی U+064A  ي

  U+06CC  ۳۰ی  ۲۹الف مکسوره عربی  U+0649  ى

 U+06A9  ک  کاف عربی  U+0643  ك

  تبدیالت الزامی نگارشی، ناشی از اشتباه نگارنده ۳جدول 

کند و  استفاده نمی» ي«عمد از  کنیم کاربر هرگز به ل توجه در این فیلتر این است که ما فرض مینکته قاب

تبدیل (های دیگری از این دست  تبدیل .هستند» ی«ی نادرستی از  های موجود در واقع نسخه»ي«تمامی 

نگارش «لزامًا تبدیل ، چون انوشتار هستندسازی  سان که در راستای یک) »ا«به » آ«، نظیر نویسه به نویسه

  .شوند اجرا می ۳.۳.۲ بخش  زبانی فیلترنیستند، در » نادرست به درست

                                              
شود که در ترکیب  استفاده از این نویسه باعث می. است فارسی متفاوت«ٔ  » + » ه«ی عربی یونیکد است و با  باید دقت شود که این ترکیب تنها یک نویسه  ۲۸

  .من است+فاصله+«ٔ  »+»خانه«تلفیقی از » خانٔه من«که  موجود نباشد، حال آن» خانه«عماًل واژه » من ٔهخان«

   http://www.fileformat.info/info/unicode/char/649: است» Arabic Letter Alef Maksura«نام دقیق این نویسه  ۲۹ 

   http://www.fileformat.info/info/unicode/char/6CC: است» Arabic Letter Farsi Yeh«نام این نویسه  ۳۰ 
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  واژگان حائل: )S04(ساختاری چهارم فیلتر  ۳.۲.۴

. روند کار نمی ی یک کلمه به کنند و در میانه مرز بین کلمات را مشخص میهایی هستند که  ها نویسه۳۱حائل

جا که تنها  هستند؛ منتهی در این پروژه از آن ۳۳و کاراکتر خط جدید ۳۲موجود فاصله خالی های ن حائلتری ساده

: ۴جدول های فارسی مّدنظر ما هستند، ما تمامی کاراکترهای  ای از نویسه عنوان دنباله تنهایی و به خود واژگان به

 . بریم کار می عنوان حائل برای جداسازی واژگان به را به ۴جدول کار گرفته شده بههای حائل  لیست نویسه

,  .  (  )  [  ]  {  }  !  ? 

\n  \r  \t   ؟ ،  &nbsp34; _  ;  \ 

'  %  :  ‐  >  <  =  |  / 

#  @  $  %  ^  &  *  `  '  ~ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

١  ٢  ٣  ۴  ۵  ۶  ٧  ٨  ٩  ٠ 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j 

k  l  m  n  o  p  q  r  s  t 

u  v  w  x  y  z  è  é  à  á 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

U  V  W  X  Y  Z 

 کار گرفته شده بههای حائل  لیست نویسه: ۴جدول 

 explodeتو توسط تابع (اند  فارسی جداشده» و«با  delimiters.txtکاراکتر در فایل تمامی این 

  ).راحتی تفکیک شوند به PHPزبان 

  ها واژه حذف ایست: )S05(ساختاری پنجم فیلتر  ۳.۲.۵

شوند و  وفور تکرار می به) مستقل از محتوا و سبک(واژگانی هست که تقریبًا در تمام متون  ها۳۵ واژه ایست

های بازیابی اطالعات، خصوصًا  در اکثر پژوهش .دهد هیچ اطالع خاصی به ما نمیتنهایی  بهحضورشان 

حذف . شوند های خام حذف می آوری داده ها پیش یا پس از جمع واژه ای واژگانی مستقل، ایسته پژوهش

                                              
31 Delimiter 

۳۲  Blank Space . 0کاراکترx20 هگزادسیمال جدول اسکی 
۳۳  New Line . 0کاراکترx0A هگزادسیمال جدول اسکی  
  Non Breaking Spaceکاراکتر    ۳۴
۳۵ Stop Words پدیا به نقل از ویکی :http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_words   
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و (ای  ویژه در حالتی که عبارات چند کلمه ی کار داشته باشد؛ به ست اثرات منفی برروی نتیجه ها ممکن واژه ایست

جا که استقالل واژگان  ا، از آنی م اما در پروژه. قرارست مورد بررسی قرار بگیرند) نه تنها واژگان مستقل

ها را بدون  واژه ، ایست)پیچیدگی زبان فارسی و عبارات فارسی: ۲.۲.۲بخش ( فرض عملیات قرار گرفته است پیش

  .کنیم دغدغه حذف می

از سوی دیگر، و  صورت رسمی وجود ندارد بهها  واژه برای ایستمرجعی از یک سو در زبان فارسی متأسفانه 

باعث پیچیده شدن عملیات دستیابی و ساخت این لیست ) »کردن«های فعل  نظیر تمام صرف(اشتقاق لغات 

 .شده استهای زبان فارسی  واژه بر روی ایستدر این زمینه  قابل قبولیهای  تالش با این وجود. شود می

]Taghva, 03 [ ۱۸۵۰ی غیرفعلی، بر اساس  واژه ایست ۱۵۰ی فعلی و حدود  واژه ایست ۱۲لیستی شامل 

نسبت تکرار /است که متأسفانه نرخ های مختلف ارائه کرده زبان در داخل و خارج از ایران و در مقوله سند فارسی

ی  روزنامه متن( Hamshahri Corpusبا استفاده از ] Darrudi, 04[ . است این واژگان در مقاله مشخص نشده

همراه  کلمه به ۵۰جمعًا (حرفی  ۵ی پرتکرار یک الی  واژه ۱۰لیستی از  )۱۳۸۱تا  ۱۳۷۵های  همشهری از سال

با ارجاع به هر دو ] ۸۶اسماعیلی،  شیخ[ .که تلفیقی از افعال و اسامی هستند ارائه کرده است )نرخ دقیق تکرار

 ۳۵ی فعلی و  واژه ایست ۲۰۰ای شامل  ، مجموعه۳۶»محک«منبع فوق، و با استفاده از مجموعه آزمون 

 Hamshahriی  با استفاده از بررسی بهبودیافته] ۸۷شرق،  نصیری[. ی غیرفعلی تهیه کرده است واژه ایست

Corpus هزار خبر از خبرگزاری  ۱۰ متن چنین و هم ۲۰۰۸پدیای فارسی تا ماه سپتامبر  های ویکی و کل داده

نیز با استفاده ] Davarpanah, 09. [ه استارائه کرد) همراه با نسبت تکرار(مهر، لیستی از واژگان زبان فارسی 

ی زبان  واژه ایست ۱۰۰۰ی مستقل به دامنه لیستی شامل  و تعدادی مقاله Hamshahri Corpusاز تحلیل 

  .تولید کرده است) آگاهانه و با بررسی انسانی(فارسی 

های درنظرگرفته شده برای  واژه ایست: ۵جدول ( زیر ی واژه ۵۰بندی از این مقاالت،  عنوان یک جمع به

 درصورت خودکار  تلّقی شده و به ی کّلی واژه عنوان ایست در این مرحله به )فارسی های وبالگ پردازش متون

پروژه  stopwords.txtاین واژگان در فایل  .شوند میجایگزین  ۳۷خالی با فاصلهمحتوای متن خوانده شده 

                                              
 ۳۶ http://ce.sharif.edu/~shesmail/Mahak/   

37 Space 
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واژه  عنوان ایست کلماتی که در ادامه و پس از ِاعمال فیلترهای مختلف به .دارندهرکدام در یک سطر قرار 

  .شوند بررسی می ۳.۳.۶  تشخیص داده خواهند شد، در بخش

  این  که  از  به  در  و

  خود  یک  آن  برای  با  را

  اما  یا  هم  نیز  بر  تا

  دیگر  آنها  مورد  است  هر  باید

  یکی  همه  اگر  پس  پیش  بین

  کرده  شده  ای  های  ها  می

  داد  ی  شد  کرد  دارد  شود

  دهد  همچنین  نمی  بود  اند  وی

          بی  کنند

  فارسی های وبالگ های درنظرگرفته شده برای پردازش متون واژه ایست: ۵جدول 

ی  شوند، در دامنه ظر گرفته میواژه در ن برخی واژگان که در حالت عادی ایست یک تصور بر این است که

در » تو«و » من«برای مثال وجود واژگانی نظیر . ای داشته باشند کننده توانند نقش تعیین ی ما می خاص پروژه

ی نزدیک نویسنده با خواننده باشد که این نکته  گر رابطه تواند از نظر مفهومی بیان صدر واژگان یک وبالگ، می

گیریم چرا که  اما ما این فرض را در نظر نمی .کند را القا می» شخصی«های  ی وبالگ نوعی قرارگیری در دسته به

ست در وبالگ تخصصی  مثاًل یک پزشک ممکن. ی یک وبالگ الزامًا متناسب با عنوان وبالگ نیست لحن نویسنده

  .را بیاورد» تو«استفاده کند و در گزارش یک گفتگوی تخصصی، بارها لفظ » ما«یا » من«خود بارها از ضمایر 
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 فیلترهای زبانی  ۳.۳

فیلترهای . پردازند شوند و به تغییرات داخلی کلمه می پس از فیلترهای ساختاری ِاعمال میاین فیلترها 

  .اند ِاعمال شده analyseBlog.phpاین فیلترها در فایل  .ندبه شرح زیرزبانی استفاده شده در این پروژه 

نداشته باشند » تبدیل نادرست به درست«ست عملکرد  لترها ممکنباید توجه داشت که برخی از این فی

  .شوند های مختلف نوشتار یک واژه می سان شدن فرم ، منتهی عمدتًا باعث یک)مانند تبدیل قرآن به قران(

فیلترها، خصوصًا نکات مربوط به ی این  برای درک بهتر کاربرد و دالیل استفاده] ۶۲۱۹استاندارد [ی  مطالعه

  .است های دیگری بر این نوع فیلترها اشاره شده به گسترش] ۸۳صدیقی، [چنین در  هم .شود توصیه می د،یونیک

  های ناالزم حذف نویسه): L01( یکمفیلتر زبانی  ۳.۳.۱

گذاری  گفته شد، ِاعراب» پیچیدگی زبان فارسی و عبارات فارسی: ۲.۲.۲ «چنان که در مورد دوم بخش 

ها را زیرسؤال  شود تنها باعث پیچیده شدن واژگان شده و یکسان بودن آن صورت کامل اجرا نمی واژگان، چون به

های ناالزم مرسوم در زبان فارسی را از درون واژگان حذف  ها و نویسه از این رو، در این فیلتر، ِاعراب. برد می

  .شکند ها کلمه را نمی شوند و حذف آن از داخل کلمه حذف می ها تنها این نویسه .کنیم می

شود، اما این تنوع در  الزم به ذکر مجّدد است که، اگرچه قرار دادن ِاعراب در اکثر اوقات باعث رفع ابهام می

) شیرین مانند قند(نوشتن واژه شکر برای مثال . ی ما خواهد زد نوشتار، لطمه بزرگی به تحلیل و اجرای پروژه

بدون (شکر «و » )به کسر شین و فتح کاف(ِشَکر «، »)به فتح کاف(شَکر «، »)به کسر شین(ِشکر «های  صورت به

  .درستی محاسبه نشود شود تا نرخ تکرار این واژه به باعث می» )اعراب

ها در  این نویسه. ذکر شده است ۶جدول شوند در  حذف میهایی که در این فیلتر  ها و نویسه لیست ِاعراب

  .اند هر کدام در یک سطر نوشته شده unuseds.txtفایل 

ـً ـٍ  ـٌ  ـَ  ـِ  ـُ   

ـْ ـّ  ـٔ  ـٰ  )کشیده( ـ   ء 
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  های ناالزم حذف شده توسط فیلتر زبانی یکم نویسه ۶جدول 

در اکثر قریب به ) »ء«(کرسی ی بدون  همزه]) ۸۴فرهنگستان، [استناد  به(جا که  از آنالزم به ذکرست که 

  .تبدیل شود» انشا«به » انشاء«کنیم تا نگارشی مانند  آید، آن را نیز حذف می اتفاق مواقع در انتهای کلمه می

  حذف پیشوندها و پسوندهای رایج): L02(فیلتر زبانی دوم  ۳.۳.۲

جمع یا با پسوند و پیشوند استفاده شده صورت  ایم، برخی کلمات به ای که ما پیدا کرده ی واژگانی در گنجینه

، »بازیگر«، واژگانی نظیر »سینما«برای مثال فرض کنید در کالس . روند شمار می ی مجزایی به و کلمه

کدام از این  در این حالت هیچ. کّل واژگان را تشکیل دهند ٪۵هر کدام » بازیگری«، »بازیگران«، »بازیگرها«

ی  ی آخر حذف شوند و همه که اگر پسوندهای سه واژه صی ندارند؛ در حالیکننده و شاخ واژگان نقش تعیین

  .عماًل شاخص خواهد بود ٪۲۰گذاشته شود، این واژه با نرخ تکرار » بازیگر«ها به حساب  تکرارهای آن

د ان فاصله توسط نگارنده متمایز شده در همین راستا، برخی پیشوندها و پسوندهای رایج زبان فارسی که با نیم

  . شوند در این فیلتر حذف می

  فاصله نیمیا ی مجازی  فاصلهمعرفی  ۳.۳.۲.۱

 U+200C، همان کد معروف استفاصله  نیم که در گفتار عام به ۳۸ی مجازی فاصله کاراکتر موسوم به

ی  ثبت شده است و هدف آن عدم اّتصال نویسه ZWNJیا  Zero Width Non-Joinerنام  یونیکد است که به

» نامهها«صورت  ای نیاید به ی ها، اگر فاصله بین دو نویسه» ها نامه«ی  برای مثال در واژه. استاش  قبلی به بعدی

جا که در  از آن. شود می» نامه ها«ی  بیاید دو کلمه) blank space(شود و اگر یک فاصله کامل  نوشته می

و فشاردادن کلید ) shift(تبدیل  داری کلید ، این نویسه با نگه]۲۹۰۱استاندارد [کلید استاندارد فارسی  صفحه

  .شود هم گفته می) Shift Space(» شیفت اسپیس«قابل تایپ شدن است، بعضًا به آن ) space(فاصله 

                                              
. است ش مطرح شده. ه ۱۳۷۲در سال ) http://www.isiri.org/std/3342.htm: قابل مشاهده در آدرس(مّلی  ۳۳۴۲این نام برای اّولین بار در استاندارد  ۳۸ 

  .قرار داده شده است) Pseduo‐Spaceمخفف ( PSPعالمت اختصاری آن نیز 



 

۵۰ 

 

  های رایج واژگان زبان فارسی پیشوند ۳.۳.۲.۲

ی از واژگان ما این پیشوندها تنها درصورت. است ، لیست پیشوندهای مرسوم زبان فارسی آمده۷جدول در 

ی  ها، در کلمه یک نویسه شوند که اّواًل الزامًا در ابتدای کلمه آمده باشند و ثانیًا بالفاصله بعد از آن حذف می

  .اند هر کدام در یک سطر آمده prefixes.txtاین پیشوندها در فایل . ی مجازی آمده باشد فاصله

 مثال پیشوند مثال پیشوند مثال پیشوند

شود می روم، می می ی اندازه مّدت، به به به هرطور، هرگونه هر   

شود روم، نمی نمی نمی گونه هیچ هیچ   ناشایست، نامرد نا 

صدا ، هممیهن هم هم پررنگ، پرآوازه پر چندان نه نه   

رو رنگ، کم کم کم گونه همین همین    ۳۹گونه طور، چه چه چه 

مزه رنگ، بی بی بی گونه همان همان     

بقهبامزه، باسا با این/ان/آن  که اینطور،  آن     

  پیشوندهای رایج واژگان زبان فارسی: ۷جدول 

ی مجازی بیاید حذف  تنها درصورتی که بالفاصله بعدشان فاصلهکه این پیشوندها الزم به ذکر مجّدد است 

یا » باران«در » با«برد؛ نظیر حذف ست کلمه را از بین ب ها ممکن صورت، حذف آن شوند چرا که در غیر این می

ی  عملکرد واژه» نا«یا » بی«البته باید توجه داشت که برخی از این پیشوندها، نظیر . »هرمزگان«در » هر«حذف 

دانیم مقصود ما در این پروژه درک مفهوم  طور که می ، اما همان)مزه نظیر نامرد یا بی(کنند  بعدی را نقض می

  .سازی واژگان هستیم ادهدنبال س نیست، بلکه به

  های رایج واژگان زبان فارسی پسوند ۳.۳.۲.۳

این پسوندها تنها . است ، لیست پسوندهای مرسوم زبان فارسی آمده۸ جدولبار در  مشابه بخش قبل، این

ها، در  ًا بالفاصله قبل از آنشوند که اّواًل الزامًا در انتها کلمه آمده باشند و ثانی درصورتی از واژگان ما حذف می

هر کدام در یک سطر  suffixes.txtاین پیشوندها در فایل . ی مجازی آمده باشد ی فاصله کلمه یک نویسه

  .اند آمده

 

                                              
  ]۸۳قدسی، [پیشنهاد   ۳۹



 

۵۱ 

 

 مثال پسوند مثال پسوند مثال پسوند

  ش ، جزوهش کتاب  ش  ت ، جزوهت کتاب ت ۴۱م ، جزوه۴۰م کتاب م

  شان خانه  شان  تان خانه  تان  مان خانه  مان

  اش خانه  اش  ات خانه ات  ام خانه  ام

  هایش جزوه  هایش  هایت جزوه  هایت  هایم جزوه  هایم

  هایشان نامه  هایشان  هایتان نامه  هایتان  هایمان نامه  هایمان

  اند رفته  اند  اید رفته اید  ایم رفته  ایم

  اختیارند صاحب  ند  اختیارید صاحب ید  اختیاریم صاحب  یم

  هایی مجّلل خانه  هایی  ای بود نهعجب خا ای  ی ما خانه  ی

 هائی لوکس خانه  هائی های لوکس خانه های  ها خانه  ها

  که طوری که، به آن  که تر ساده تر  است دیوانه  است

  چه چه، بازی کتاب  چه ترین ساده  ترین  ست مرده  ست

  شونده جاری  شونده  شده خوانده هشد  شدن دیوانه  شدن

  کننده جاری  کننده  کرده جاری کرده کردن دیوانه  کردن

  پسوندهای رایج واژگان زبان فارسی: ۸ جدول

نامه نیست و  بحث این پایانهای زده شده در جدول فوق  ها و مثال الخط ذکرست که صّحت رسم الزم به

  .ها گردآوری شده است شده در وبالگ های فوق صرفًا از روی موارد مشاهده مثال

  ا و اتصاالت مجازیه حذف فاصله ۳.۳.۲.۴

ی مجازی پایان یافته است،  گیری از وجود فاصله ها ما برای کمک جا که تالش در پایان این فیلتر، از آن

 PCPیونیکد،  ZWJ(و تمامی اتصاالت مجازی ) استاندارد فارسی PSPیونیکد،  ZWNJ(تمامی فواصل مجازی 

  .شود از متن واژه حذف می ۳.۳.۱ های بخش  ، مانند اعراب)استاندارد فارسی

                                              
ی مجازی را در مورد ضمایر ملکی جمع مجاز  این فاصله] ۸۳قدسی، [البته . شوند ی مجازی نوشته می ضمایر ملکی متصل منفرد گاهی به اشتباه با فاصله  ۴۰

  .داند می
۴۱   



 

۵۲ 

 

 سازی نوشتار و یکسان سان های هم تبدیل نویسه ):L03(فیلتر زبانی سوم  ۳.۳.۳

در این فیلتر سعی . مشکالت تجزیه و تحلیل زبان فارسی استی یک واژه از دیگر  امالی دوگانه یا چندگانه

  .نویسی را برطرف کنیم ی ثابت، مشکالت ناشی از دوگانه ها به یک نویسه کنیم تا با تبدیل برخی نویسه می

  .آمده است ۹جدول لیست این تبدیالت در 

  دلیل  کد یونیکد جدید  جدید ی نویسه  توضیحات  یونیکد قبلی کد  سابق ی نویسه

  سازی ساده U+0627  ا  )کاله(آ با مّد  U+0622  آ

  سازی سان یک  U+062A  ت  تای تأنیث U+0629  ة

  سازی سان یک  U+0626  ئ  همزه با کرسی و  U+0624  ؤ

  سازی سان یک  U+0626  ئ  همزه با کرسی الف U+0623  أ

  سازی سان یک  U+0626  ئ  همزه با کرسی الف زیرین  U+0625  إ

  نویسی جدول تبدیالت زبانی در راستای رفع برخی مشکالت دوگانه: ۹جدول 

) صورت ئ به(» ی«به کرسی ) ؤ، أ، إ، ئ(های متفاوت  سازی کرسی همزه سان است که یکدرست 

سازی  سان کار باعث یک اما این) متئسفانه نظیر متأسفانه (ست باعث امالی نادرست برخی واژگان بشود  ممکن

: ه عبارتند ازهای مربوط به همز نوشتن هایی از دوگانه مثال. شود های مختلف مربوط به همزه می نگارش

  .»مسئله«و » مسأله«، »هیئت«و » هیأت«، »مسؤول«و » مسئول«

  حذف کلمات با محتوای غیرالفبایی): L04(فیلتر زبانی چهارم  ۳.۳.۴

. های الفبای فارسی داشته باشند ای غیر از نویسه چنان نویسه ست برخی از واژگان هم در نهایت کار، ممکن

، )نظیر نوشتن نام اصلی یک فیلم به زبان چینی(های غیرمتداول  ز نویسهتواند به استفاده ا دلیل این امر می

جای  های نزدیک به فارسی، نظیر اردو به های نادرست زبان مثاًل استفاده از نویسه(اشکاالت نوشتاری نویسنده 

در این . رگرددب) ی دو بایتی یونیکد مثاًل خواندن ناقص یک نویسه(کننده  یا اشکاالت فّنی تجزیه) معادل فارسی

چنان با اشکال  حال، اگر موردی هم پروژه تمامًا سعی شده که این مشکالت تا حد امکان رفع شوند؛ بااین

  .شود کّلی حذف می به) واژه(مانده باشد، در این مرحله آن مورد  باقی



 

۵۳ 

 

  

  ؟یابی و اشتقاق احتمالی ریشه): L05(فیلتر زبانی پنجم  ۳.۳.۵

ترشدن  توانند به ساده دیدیم که حذف پیشوندها و پسوندها می) ۳.۳.۲ بخش (در بخش فیلتر زبانی دوم 

ی مجازی بررسی  در آن بخش ما پیشوندها و پسوندها را الزامًا با وجود کاراکتر فاصله. کلمات ما کمک کنند

چسبند، لزومی به  ی آخِر واژه نمی سهخود به نوی خودی که در مورد کلماتی که پیشوندشان به آن کردیم؛ حال می

سادگی صورت  تواند به ، حذف پسوند نمی»تانکتاب«ی  برای مثال درمورد کلمه. ی مجازی نیست استفاده از فاصله

  . بپذیرد

عنوان  به. اش است ی واژه بر اساس نرخ تکرار اجزای احتمالی شود تجزیه ای که در این مرحله مطرح می ایده

ای که با حذف  توانیم بررسی کنیم که آیا کلمه را پسوند موجود در انتهای یک کلمه بگیریم، می »تان«مثال اگر 

به » کتابتان«ی  احتمال قوی واژه کار، به آید از نرخ تکرار باالیی برخوردار است یا نه؟ با این دست می این پسوند به

همین ایده را . شود تبدیل نمی» عربس« ، مطابق خواست ما، به»عربستان«ی  شود و واژه تبدیل می» کتاب«

های طوالنی نیز انجام داد؛ چراکه اکثر اشتباهات نگارشی، مربوط به عدم استفاده از  توان برای شکستن کلمه می

که چون بدون فاصله نوشته شده (» یکصدموضوع«مانند  تکرار طوالنی و کم عنوان مثال عبارتی به. فاصله است

اش ُبرید و برشی که دو  ای های بین نویسه توان از تمام فاصله را می) ده شده استیک واژه تشخیص دااست، 

، »کصدموضوع+ی«صورت  ها به در این مثال، برش. سازند را انتخاب کرد ی با نرخ تکرار مناسب می کلمه

چون دو » موضوع+یکصد«ها  اند که از میان آن» ع+یکصدموضو«و ... ، »دموضوع+یکص«، »صدموضوع+یک«

  .شود سازند، برگزیده می ی پرتکرار را می کلمه

ای نظیر  برای مثال واژه. تری دارد اما باید درنظر داشت که این ایده هنوز خام است و احتیاج به بررسی دقیق

ی  واژه ی تک مکّرر است، باعث تجزیه» قهر«وجود این واژه در متنی که در آن لفظ . را درنظر بگیرید» قهرمان«

به » داستان«ی  ی ناخواسته طور تجزیه همین. شود که کاماًل نادرست است می» مان«و » قهر«ه ب» قهرمان«

شود؛ مثاًل  تر هم می ی نادرست پررنگ ها حذف نشده باشند، این تجزیه واژه در صورتی که ایست. »تان«و » داس«

  .»مان«و » در«به » درمان«ی  تجزیه



 

۵۴ 

 

برای . توانند تشخیص نادرستی را باعث شوند نیز می» پایانی» ی«نظیر (ی این تجزیه  حتی اشکال ساده

  .»ی«) + در آسمان(» ماه«به ) در آب(» ماهی«ی  مثال تجزیه

با . کنیم دلیل تأثیر منفی روی عملکرد کار ما بگذارد، در این پروژه این تجزیه را ِاعمال نمی از همین رو و به 

 .گر کامل زبان فارسی باشد تواند از نکات مهم یک تجزیه ها، می گونه تجزیه این حال معتقدیم که تأمل در این

  های جدید واژه حذف ایست): L06(فیلتر زبانی ششم  ۳.۳.۶

اند را در این  های جدیدی که پس از ِاعمال فیلترهای قبلی کشف شده واژه عنوان آخرین فیلتر زبانی، ایست به

  .کنیم اضافه می) ۳.۲.۵ بخش (شده های شناخته  واژه مرحله شناسایی کرده و به لیست ایست

. کنیم ها را بررسی می مان را انتخاب کرده و آن کالس ۴۷ی پرکاربرد هر کدام از  واژه ۲۰۰منظور،  برای این

ل نیمی ؛ در حداقکالس ۴۷از (اند  ی پرکاربردشان آمده واژه ۲۰۰هایی که در  همراه تعداد کالس ها به این واژه

  .اند ذکر شده ۱۰جدول در ) اند آمده

اند  ظاهر شده) ها درصد کالس ۸۰(کالس  ۳۷اّول که هر کدام در بیش از ی  واژه ۶۲از میان این واژگان ما 

اند و در فایل  لیست شده ۱۱جدول ها در  این واژه. گیریم های جدید می واژه ها را ایست گزینیم و آن را برمی

stopwords2.txt اند نیز هر کدام در یک سطر آمده.  

های  واژه ایست(نتایج این فیلتر . اند قابل مشاهده findNewSWs.phpکلیه کارهای این فیلتر در فایل 

  .استفاده شده است RssReader.phpدر فایل ) جدید
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 نرخ  واژه نرخ  واژهخنر  واژهنرخ  واژهنرخ  واژه نرخ  واژه

 26 میان  30 کسی  38 یعنی  44 اول  47 کنید  47 کردن 

 26 عکس  30 وبالگ  38 بدون  44 همین  47 ما  47 دست 

 26 نشان  30 کشور  37 حتی  44 کنیم  47 ایران  47 زمان 

 25 کم  30 البته  37 برنامه  44 دارند  47 کند  47 ولی 

 25 امروز  29 سایت  37 جدید  43 توجه  47 نظر  47 چه 

 25 خوب  29 اب  36 سر  43 هیچ  47 نام  47 حال 

 25 تواند  28 ایجاد  36 وقتی  43 بار  47 اینکه  47 روی 

 24 دوست  28 کتاب  35 بخش  42 داشت  46 شدن  47 چند 

 24 انتخاب  28 باال  35 تر  42 استفاده  46 بیشتر  47 نیست 

 24 حسین  27 مثل  35 کنم  42 ماه  46 زیر  47 بسیار 

 24 مانند  27 خدا  34 توسط  42 فقط  46 تمام  47 بعد 

 24 شرکت  27 شب  34 مردم  42 عنوان  46 تنها  47 وجود 

 24 امام  27 جهت  34 شود  41 زندگی  46 انجام  47 دو 

  27 علی  34 خیلی  41 گرفته  46 راه  47 کار 

  27 مختلف  33 هایی  41 نه  46 هستند  47 قرار 

  27 چرا  33 توان  41 باز  45 بوده  47 شما 

  27 دانلود  33 اید  40 شوند  45 سه  47 من 

  26 باشند  32 جهان  40 چون  45 صورت  47 روز 

  26 بودن  31 گروه  38 گفت  45 ادامه  47 سال 

  26 ترین  31 همان  38 بزرگ  44 تو  47 او 

  اند ظاهر شدهکالس  ۴۷ حداقل نیمی ازواژه پرتکرار  ۲۰۰واژگانی که در میان  لیست: ۱۰جدول 

 

 نیست چند روی حال چه ولی زمان دست کردن

 روز من شما قرار کار دو وجود بعد بسیار

 اینکه نام نظر کند ایران ما کنید او سال

امتم زیر بیشتر شدن  بوده هستند راه انجام تنها 

 توجه دارند کنیم همین اول تو ادامه صورت سه

 گرفته زندگی عنوان فقط ماه استفاده داشت بار هیچ

  بدون یعنی بزرگ گفت چون شوند باز نه

    )سری دوم( های جدید واژه لیست ایست: ۱۱جدول 
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  فیلترهای پایانی ۳.۴

  ؟ ۱حذف واژگان با نرخ تکرار ): F01(م فیلتر پایانی یک ۳.۴.۱

دلیل امالی نادرست یا عدم رعایت  چنان تعدادی از واژگان به رغم ِاعمال تمام فیلترهای قبلی، هم علی

صورت  های نوشتاری غالبًا به یک جا که این اشتباه از آن. شوند گذاری در لیست واژگان هر وبالگ یافت می فاصله

  .ماند نرخ تکرار این واژگان در حّد یک مورد باقی می شوند، معمواًل تکرار نمی

هایی که نرخ تکرارشان تنها یک  ست که واژه شود این جا مطرح می ای که در این با علم به این موضوع، ایده

یابیم که در هر وبالگی حدود نیمی  منتهی با بررسی موردی در می. از گنجینه واژگانی حذف کنیممورد است را 

ها که مشتمل بر  ی تمامی واژگان تمام وبالگ همچنین در گنجینه. ان نرخ تکراری برابر یک دارنداز واژگ

  .نیمی از کلمات نرخ تکراری برابر یک دارند ۴۲شود هزار واژه می۲۸۰

کار تأثیر منفی شایانی دارد و قسمت  شود، چرا که این تکرار منتفی می ی حذف واژگان کم از این رو، ایده

پست آخر،  ۱۰جای  بود، مثاًل به حال اگر حجم اسناد ما باالتر می با این. برد ز اطالعات را از بین میای ا عمده

کم بوده ) سبب اشتباهات نگارشی به(شد، احتمال داشت که تعداد واژگان با نرخ تکرار یک  شامل تمام وبالگ می

  .و قابل حذف باشند

  فرمت مناسببه نوشتن در خروجی ): F02(فیلتر پایانی یکم  ۳.۴.۲

ها خوانده شده و با ِاعمال فیلترهای پیشین  های تمام وبالگRSSعنوان آخرین فیلتر، در این بخش تمام  به

ها  در این فایل .شوند نوشته می DATAی  ای با شماره کالس وبالگ از شاخه در فایلی با نام وبالگ در زیرشاخه

. آید ، نرخ تکرار آن کلمه میtabی  کلمه، با یک فاصله آید و در آن سطر بعد از خود هر کلمه در یک سطر می

بتوانیم در یک خط به این  PHPزبان  parse_ini_fileکند تا با استفاده از تابع  این شیوه کمک می

  .ها دسترسی پیدا کنیم داده

  

                                              
ای نیستند و  ی ریشه ها واژه هزار واژه را همراه با نرخ تکرارشان در بر دارد که بالّطبع تعداد کثیری از آن ۲۸۰تمامی این  wordsدر شاخه  all.txtفایل   ۴۲

  .اند ها را در بر گرفته های نادرست واژه های یا نگارش مشتقات، ترکیب
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 )فصل چهارم ۴

  بندی دستهپیشنهادی برای  معیاری  معرفی و مقایسه

این  شباهتاکنون در این فصل . آمددست  یک لیست واژگان با نرخ تکرار به در پایان فصل قبل، از هر وبالگ

و از آن  شود آورده میدست  ی دیگر به شده های شناخته الگوریتمو  پیشنهادی مابرطبق معیار  با هم،ها  لیست

  .شود میها استفاده  وبالگ ۴۳بندی عنوان معیاری برای دسته به

آوری شده  وبالگ جمع ۹۰۰۰ی تقسیم  ی آزمایشی و آموزشی و نحوهها این فصل به معرفی نمونه ۱بخش 

-tfدهی  با وزن Cosine Similarityو  Jaccardهای  سپس با معرفی الگوریتم. به این دو قسمت اختصاص دارد

idfدر نهایت الگوریتم پیشنهادی ما معرفی شده و . های ما سنجیده خواهد شد ها بر روی نمونه ، عملکرد آن

ها، بخش پایانی این  بندی این روش گیری و جمع نتیجه. شود د آن با عملکرد دو الگوریتم قبلی مقایسه میعملکر

  .دهد فصل را تشکیل می

  های آزمایشی و آموزشی معرفی نمونه ۴.۱

وبالگ به همراه  ۸۵۰۰چه که در فصل دوم توضیح داده شدند، قریب  آوری شده، چنان های جمع داده

ی وبالگ را مالک قرار داده و قصد  ما انتخاب نویسنده. ی وبالگ هستند وسط نویسندهشده ت ی انتخاب دسته

 ۲۰کالس معرفی شده،  ۴۷برای همین منظور، ما از هر کدام از . ها را بر طبق آن شناسایی کنیم داریم نمونه

 ۱۸۰-۲۰=۱۶۰(ته های دس ی آزمایشی در نظر گرفته و سایر وبالگ عنوان نمونه را به) درصد ۱۰حدود (وبالگ 

 ۴۵سنجی ضربدری نوعی درستی ما به ۴۴ی آماری از این رو، شیوه. کنیم ی آموزشی تلّقی می را نمونه) عدد

 .است ۴۶دوره تک

                                              
43 Classification 
44 Statistical Method 
45 Cross‐validation 
46 Single round 
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بایست  که می(وبالگ آزمایشی  ۴۷×۲۰=۹۴۰، لیست makeTrainTest.phpبا کمک فایل پردازشی 

وبالگ  ۴۷×۱۶۰=۷۵۲۰، به همراه )ا مشاهده کنیمها ر های مختلف روی آن بندی شوند و نتایج الگوریتم دسته

در فایل متنی ) گیرد بندی قرار می ها، از ابتدا در اختیار الگوریتم دسته ی آن شده های تعیین که دسته(آموزشی 

traintest.txt است گردآوری شده.  

ایتًا با اجرای الگوریتم کنیم و نه های آزمایشی بررسی می در این فصل دو الگوریتم رایج را بر روی این نمونه

  .کنیم الگوریتم را مقایسه می ۳خودمان، نتایج عملکرد این 

ی یک وبالگ نمونه با  نیاز به مقایسه Cosine Similarityو  Jaccardهای  الزم به ذکرست که الگوریتم

اجرا » گ با کالسمقایسه وبال«اند و از این رو ما نیز الگوریتم خود را در حالت  ها داشته یک کالس از بالگ

  .ایم کرده

  

 Jaccardالگوریتم معرفی و ارزیابی  ۴.۲

ی زیر را برای  ساده ی رابطهاوایل قرن بیستم، آلمانی /محقق فرانسوی Paul Jaccard(۴۷(پول جکارد 

  :پیشنهاد داده است Bو  Aی  دو مجموعه شباهت/نزدیکی

,  )۱.۴(فرمول 
| |
| | 

، ما این معیار را با تمامی )ی  عنوان مجموعه به(ی آزمایشی  وبالگ نمونه ۹۴۰برای هر کدام از 

محاسبه کردیم ) ، جداگانهی  عنوان مجموعه به(کالس  ۴۷های آموزشی هر کدام از  های واژگانی نمونه گنجینه

  .برگزیدیم گ عنوان کالس مناسب برای وبال تر را به در آن بیش ,ای که  و از این بین کالس 

وده است، ما تنها متفاوت ب هزار واژه ۴۰تا  ۱۷بین  های مختلف جا که تعداد کلمات کالس البته از آن

ما در این ) (های مرجع  ی مجموعه تا اندازه ایم ها را انتخاب کرده ی پرتکرارتر هرکدام از دسته هزار واژه۱۵

  .معیار دخیل نباشد

                                              
   http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Jaccardبه نقل از  ۴۷ 
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و  ۳ نمودارمفّصل در طور  است که به بینی بوده در پیش ٪۳۶٫۲۷الگوریتم صّحت ی نهایی عملکرد این  نتیجه

 ۲تری نسبت به  کرد ضعیف رفت عمل طور که انتظار می این الگوریتم ساده، همان .نمایش داده است ۴نمودار 

  .الگوریتم دیگر دارد

منتهی . شده است ها در معیار تعریف ی تک به تک وبالگ البته از مزایای دیگر این الگوریتم امکان مقایسه

  .واژگان است ی مناسب وبالگ به  گیری دقیق این معیار نیازمند تجزیه اندازه

  .سازی شده است پیاده testing.phpاین الگوریتم در فایل 

 tfidfدهی  با وزن Cosine Similarityمعرفی و ارزیابی الگوریتم  ۴.۳

. بود Cosine Similarityبندی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت، الگوریتم  الگوریتم دومی که برای دسته

کند و شباهت دو  بعدی تصّور می یک بردار در فضای واژه باشد،  هر سند را که شامل  این الگوریتمدر حالت 

صورت ساده تنها دو  عنوان مثال، اگر فرض کنیم فضای ما به به. داند ین دو بردار میی ب بردار را متناسب با زاویه

  .دهد شان نشان می ی بین بعد دارد، شکل زیر میزان نزدیکی دو بردار را براساس زاویه

  ُبعد اّول

د 
ُبع

وم
د

 
 

 زاویه 

  مبدأ

  شان بین ی  ی دو بعدی و زاویه نمایش دو سند در فضای نمونه: ۱شکل 
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 ,را با عنوان  و  نظیر ) عبارتی بردار، از مبدأ یا به(توان نزدیکی دو نقطه  با این تعریف، می

 :چنین تعریف کرد

,  )۴.۲(فرمول  | || | 

تری و معنادارتری  های ظریف ، از نرخ)هر ُبعد(جای قرار دادن معیار نرخ تکرار برای هر واژه  در عمل، اما به

 )ُام کّل گنجینه ات ی  سب با واژهکه متنا( را ) ی نقطه(ُام سند  ، اگر ُبعد  عبارت دقیق به. شود استفاده می

  :صورت زیر بسط داد را به ,توان  صورت می ، در اینبنامیم ,

,  )۴.۳(فرمول 
∑ , ,

∑ ,
۲ ∑ ,

۲
 

  

ترین  یکی از رایج. دهد نشان می دهی  کاماًل منطبق بر وزناین رابطه اکنون شباهت کسینوسی را 

است که هم متناسب با نرخ تکرار واژه در سند است و هم متناسب  tf-idfدهی  دهی، معیار وزن معیارهای وزن

در زبان فارسی » و«یا » است«ای نظیر  عنوان مثال کلمه منظور از اهمّیت کلمه این است که به. با اهمّیت کلمه

  .در ارزیابی داشته باشدتأثیر دقیقی تواند  ها نمی رخداد آننرخ تکرار باالیی دارد و 

  tfidfدهی  معرفی وزن ۴.۳.۱

  :گیرد صورت زیر قرار می به tf-idfبر طبق روش  با این وصف، معیار ارزیابی 

tf  )۴.۴(فرمول  ,
,

∑ ,
 

tf. ُام است در سند  کرار عبارت تعداد دفعات ت ,که  نوعی  است، به Term-Frequencyکه مخفف  ,

  .کند رخداد یک واژه در عبارت را تعیین می) درصد(نرخ 

idf  )۵.۴(فرمول  log
| |

۱ | : |
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|ی تمام سندهای ما در گنجینه است و  مجموعه که  : کند  سندهایی را مشخص میتعداد  |

,(بار آمده باشد  ها حداقل یک در آن که عبارت  ُام  بودن عبارت  گر نرخ رایج بیان idfعبارتی  به). ۰

  .دهد نمایی نشان می-صورت عکس شود، شدت تکرار را به است که چون لگاریتم از آن گرفته می

وجود نداشته باشد، ) از اسناد گنجینه(ی ما کاًل در هیچ سندی  ایسهمورد مق عبارت ست  جا که ممکن از آن

  .افزاییم به مخرج یک واحد می

  .گیرد مورد استفاده قرار می) ۳.۴(شود که در فرمول  صورت زیر تعریف می دهی ما به نهایتًا معیار وزن

,  )۶.۴(فرمول  tf– idf , tf , idf  

 

  و مقایسه عملکرد  ارزیابی ۴.۳.۲

و  ۳ نمودارل در به تفصیاست که  بینی بوده در پیش ٪۴۸٫۷۲ی نهایی عملکرد این الگوریتم صّحت  نتیجه

ای  ارد و محاسبات پیچیدهکرد مناسبی نسبت به الگوریتم قبلی د این الگوریتم، عمل. نمایش داده است ۴نمودار 

همچنان ) idfیا  tfبه  های باالتر از یک نظیر دادن توان(دهی  توان با تعریف معیارهای دیگر وزن ضمنًا می. ندارد

  .از نزدیکی کسینوسی استفاده کرد

نوان ع به. لحاظ شده است idfها با کمک معیار  بختانه در این الگوریتم تأثیر رایج بودن یا نبودن واژه خوش

ظاهر  Bو  A) وبالگ(گیریم که در دو سند  را در نظر می» نورپردازی«و » کنند«ی  ی نمونه مثال دو واژه

شود که با ضریب  صورت اختالف یک ُبعد در نظر گرفته می تفاوت نرخ تکرار این دو واژه، بین دو سند به. اند شده

idf جا که  تر، از آن ساده به بیان. گیرد ی مورد نظر، این اختالف ضریب می واژهidf تقریبًا نزدیک » کنند«ی  واژه

روی  دهی  باالتر است، وزن) دلیل رخداد کمتر در بین کل اسناد به(» نورپردازی«ی  واژه idfبه صفر است و 

  .است و این مسئله عینًا مطلوب ماست» کنند«تر از  تر و حساس بزرگ» نورپردازی«

سازد، در نظر  سوی الگوریتم سوم خودمان رهنمون می الگوریتم که ما را بهی قابل توجه در این  اما نکته

ی  ی محاسبه شود که در مخرج رابطه جا ناشی می این مسئله از آن. ها در کلیه اسناد است نگرفتن نرخ تکرار واژه

idf با این . در آن اسناد نداریم شماریم، و کاری به نرخ تکرار  را دارند می ، ما تنها تعداد اسناد که عبارت
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ها  ها در اکثر وبالگ نزدیک به هم شوند، چرا که هر دوی این واژه» دارند«و » عکس«ی  برای دو واژه idfتفسیر، 

ی  دهنده تواند نشان ای است که تکّرر آن در یک وبالگ می واژه» عکس«که  آن حال. اند بار آمده حداقل یک

ی وبالگ  وجه اطالعی راجع به دسته هیچ به» دارند«که  باشد، درحالی» اسیعک«ی  اختصاص آن وبالگ به دسته

  .دهد به ما نمی

  .سازی شده است پیاده testing.phpالزم به ذکر است که اجرای این الگوریتم در فایل 

  

  الگوریتم پیشنهادی ما ۴.۴

دهیم  ی جدید پیشنهاد میده وارد شد، در این بخش ما یک روش وزن idfبا بیان ایرادی که بر تعیین معیار 

  .کنیم تعدیل می  و پارامترهای آن را برای این پروژه

  رهیافت اّولیه ۴.۴.۱

عدم تأثیرگذاری نرخ تکرار واژه در اسناد مختلف است و تنها در  idfبا  چنان که گفته شد، مشکل اصلی ما

ی این اهمال در تأثیر نرخ  نتیجه. کند را مشّخص می idfوجود یا عدم وجود یک واژه در یک سند، مخرج فرمول 

با یک واژه ) ها زیاد، در برخی کم در برخی دسته(تکرار نیز باعث عدم تمایز بین یک واژه با فرکانس بسیار متغّیر 

  .شود می  -بندی است که عمومًا فاقد محتوای مفید برای دسته - با فرکانس ثابت

در کلیه (سب تفاوت نرخ تکرارش، با نرخ تکرار عمومی گیری برای هر واژه را بر ح از این رو، ما معیار تصمیم

گیریم و آن را  می ی  را نرخ متوسط و مورد انتظار واژه تر ما  به عبارت دقیق. کنیم انتخاب می) اسناد گنجینه

  :کنیم گونه محاسبه می بدین

  )۷.۴(فرمول 
∑ ,

∑ ∑ ,
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توانیم اختالف نرخ تکرار هر  با این تعریف ما می. استُام  در سند  تعداد دفعات تکرار عبارت  ,که 

سپس . ی خاص در یک سند را با این نرخ متوسط مقایسه کنیم و به شّدت غیرعادی بودن آن نرخ پی ببریم واژه

  .نزدیکی دو سند داشته باشیم توانیم یک معیار برای ی همین شّدت میان دو سند، می با مقایسه

این واژه در باشد و  بازیگر۰٫۰۰۰۱۰۴برابر »  بازیگر«  ای نظیر عنوان مثال اگر نرخ تکرار متوسط واژه به

توان  گاه می داشته باشد، آن) برابر نرخ تکرار متوّسط ۱۰حدود ( ۰٫۰۰۱نرخ تکراری نزدیک به  Bو  Aدو سند 

  .با هم داشته باشند یاز نظر محتوایی شباهت خاص B و Aانتظار داشت که دو سند 

توانیم معیار برای غیرعادی بودن رخدادن یک واژه در یک سند تعریف کنیم و  ما می اکنون با کمک معیار 

  :شود صورت دقیق چنین تعریف می این معیار به. ی دو سند مالک قرار بدهیم این معیار را برای مقایسه

 

,  )۸.۴(فرمول 
tf ,  

tfکه  tfبرابر  )۴.۴(فرمول طبق  , ,
,

∑ ,
نهایت  عددی بین منفی یک تا مثبت بی ,مقدار . است 

میزان از صفر  است؛ هر چه) برابر میانگین(ی رخداد کاماًل عادی  دهنده میزان صفر برای این مقدار نشان. است

) (تر از صفر باشد برابر رخداد بیش از میانگین  کمتر باشد، بیانگر رخداد کمتر از میانگین و هر چه میزان بیش

,برای مثال میزان . است   .است در سند  ی  به معنای رخداد دوبرابر میانگین واژه ۱

  معرفی فرمول میزان شباهت پیشنهادی ۴.۴.۲

ارائه ) دهیم نشان می ,که آن را با ( Bو  Aتعریفی برای شباهت دو سند  از میزان  حال با استفاده

  صورت  بنامیم، در این را  Xهای متفاوت سند  اگر واژه. کنیم می

,  )۹.۴(فرمول   
 ∑ Sign , , , , , 

| | log ∑ tf , log ∑ tf ,
 

  



 

۶۴ 

 

صورت تجربی و با  به. است ,و  ,سو بودن  معّرف اهمّیت ما به یک Signفوق تابع در فرمول 

  .فته شده استدرنظرگر Signی  های متعّدد مقادیر زیر برای تابع چند مقداره آزمایش

Sign  )۱۰.۴(فرمول  X, Y

۱۰, ۱ و ۱

۱, و ۱ ۱

۰٫۱,        else       

 

    

بیش از مقدار میانگین  Bو  Aگوید که اگر یک واژه در هر دو سند  صورت مفهومی، معیار ما چنین می به

را برای هر دو سند )  (ضرب نسبت نرخ تکرار واژه به نرخ میانگین  ا حاصلبوده و م ۱۰باشد، ضریب تأثیر برابر 

در هر دو سند نرخ تکراری کمتر از   در صورتی که واژه. کنیم محاسبه کرده و در آن ضریب تأثیر ضرب می

یانگین و بوده و در صورتی که واژه در یکی از اسناد بیش از م ۱صورت ضریب تأثیر  میانگین داشته باشد، در آن

گون این واژه، عدم شباهت  است، چراکه نرخ تکرار ناهم ۰٫۱در دیگری کمتر از میانگین باشد، ضریب تأثیر منفی 

  .رساند دو سند را می

ازای تمام واژگان را بر حاصلضرب لگاریتم تعداد کلمات دو سند تقسیم  ی فوق به نهایتًا میانگین محاسبه 

  .دست بیاید بهکنیم تا میزانی برای شباهت  می

  ی اجرا و محاسبه نحوه ۴.۴.۳

گروه دیگر انجام داده  ۴۷و ) نمونه آزمایشی(های قبلی، مقایسه را بین یک وبالگ  جا که در الگوریتم از آن

ی برتر هر دسته را مورد  واژه ۱۰۰۰منتهی اواًل تنها . بودیم، در این الگوریتم نیز همین رویه را در پیش گرفتیم

های  ثانیًا واژه). تر به معیار واقعی و متناسب با یک تک وبالگ بشود نزدیک های  تا نرخ( مقایسه قرار دادیم

، )اند واژه بوده فرض  که به(های وبالگ  ی شباهت عالوه بر مجموعه واژه مورد بررسی ما در هر محاسبه

قرار داده شده  gensim.phpاجرای این الگوریتم در فایل  .اند ی پرتکرار دسته نیز بوده واژه ی  مجموعه

  .است

  



 

۶۵ 

 

  ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتم ما ۴.۴.۴

و  ۳ نمودارمفّصل در طور  است که به بینی بوده ٪ در پیش۴۷٫۴۴ی نهایی عملکرد این الگوریتم صّحت  نتیجه

یا ( Cosine Similarityکه الگوریتم ما عملکردی نزدیک به الگوریتم  رغم این علی .نمایش داده است ۴نمودار 

دهد که عملکرد این  ها نشان می اما بررسی موردی دسته) درصد ۴۸درصد در مقایسه با  ۴۷(دارد ) CSمختصرًا 

  .های متفاوت، الزامًا یکسان نبوده است دو الگوریتم در دسته

بوده است در حالیکه  ٪۷۰برابر » ادبیات و شعر: هنر و ادبیات«ی  ما در دسته برای مثال موفقیت الگوریتم

به  ٪۴۰اختالف  .بندی کند درستی دسته های آزمایشی را به نمونه ٪۲۰در این دسته تنها توانسته  CSالگوریتم 

بوده  CSنسبت به نیز از مصادیق دیگر قّوت الگوریتم ما » تصویر برداری«ی  به نفع الگوریتم ما در دسته ۲۰٪

 ٪۲۰به  ٪۵۰با برتری » فلسفه و عرفان«و مشابهًا » ITاخبار «ی  در دسته CSدر سمت دیگر، الگوریتم . است

  .توانسته بهتر از الگوریتم ما عمل بکند
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  بندی جمع ۴.۵

را معرفی و مقایسه جش نزدیکی های آموزشی و آزمایشی، دو الگوریتم رایج برای سن در این فصل ضمن معرفی نمونه

سپس روش خودمان را معرفی کردیم و دیدیم که عملکرد آن در حالت میانگین شبیه به عملکرد الگوریتم . کردیم

Cosine Similarity دهند های مختلف، عملکرد متفاوتی نشان می است؛ منتهی این دو الگوریتم در دسته.  

  :برخی از این مشکالت عبارتند از. های ما عاری از مشکالت نبوده است  باید توجه داشت که سنجش و مقایسه

یکسازی نوشتار پیشنهاد رفع اشکاالت نگارشی و که در فصل سوم، راهکارها و فیلترهایی برای  رغم این علی .۱

های تفکیک شده توسط فیلترهای ما، از دقت الزم برخوردار  ای از واژه شده است، اما همچنان قسمت عمده

کلمه مجزا که عماًل یک  ۳(» سینمائی«، »سینمای«، »سینما«عنوان نمونه، واژگانی نظیر  به. نیستند

ده، خصوصًا الگوریتم ما که به تفاوت نرخ تکرار با نرخ نهاد ش های پیش شوند تا الگوریتم باعث می) اند واژه

 .دهد، عملکرد مناسب خود را نشان ندهند تکرار متوسط بها می

بندی درستی را بیان  نویسان است که در برخی از موارد دسته بندی خود وبالگ بندی معیار ما، دسته دسته .۲

ثبت شده است، حال » عکاسی«ی  ود که در دستهش ها، وبالگی دیده می برای مثال در میان وبالگ. کند نمی

تواند به تغییر محتوای وبالگ با گذشت  دلیل چنین اشتباهاتی می. که محتوای آن دانلود ترانه است آن

 .برگردد) مثاًل در هنگام پر کردن فرم(زمان یا اشتباهات فنی 

: اینترنت و رایانه «ی  دسته سهثال برای م. ی مناسب از هم را ندارند های معرفی شده الزامًا فاصله دسته .۳

 در درآمد کسب: اقتصاد و تجارت«و » اطالعاتی جامعه و تی آی اخبار: اینترنت و رایانه«، »اینترنت

انتقاالت نقل و ( Forexسایت اینترنتی جدید در رابطه با شبکه  توانند معرف یک وب ، هر سه  می»اینترنت

 . باشند) پول و کسب درآمد

مورد سنجش قرار گرفت ) یک نظر نهایی(صورت تنها یک وبالگ  های معرفی شده به الگوریتمهای  خروجی .۴

برای مثال اگر یک الگوریتم، یک . میّسر نشد) ها و امتیازدهی به آن(های دوم و سوم  ی دسته و امکان ارائه

» پرستاران«ی  داد و چه در دسته قرار می) مرتبط نسبی(ی تصویربرداری  وبالگ عکاسی را چه در دسته

 .گرفت ، امتیاز صفر می)ربط بی(

های این پروژه در اّیام ماه محرم  جا که داده از آن. ها شایع است چنان در بین وبالگ نویسی هم عمومی .۵

ی کربال و یا اتفاقات  ی حماسه ها حداقل یک پست از خود را به یادواره است، اکثر وبالگ آوری شده جمع



 

۶۹ 

 

زیادی در  اند که این مسئله، نویز اختصاص داده) ۴۸۱۳۸۸زاداران در عاشورای حرمتی برخی ع بی(سیاسی 

 .تحلیل ما ایجاد کرد

ها  رسد که الگوریتم ما راه جدیدی برای ارزیابی شباهت اسناد و خصوصًا وبالگ نظر می با تمام این اوصاف، به

توانند  می) های مخرج یا لگاریتم Signی  نظیر ضرایب تابع چند مقداره(نهاد کرده است و پارامترهای آن  پیش

  .ی مورد استفاده تعدیل شوند بسته به گنجینه و دامنه

  ایجاد گراف شباهت ۴.۵.۱

با این . است ها بوده ی وبالگ با دسته الگوریتم تنها مقایسه ۳در این پروژه، معیار بررسی ما در ارزیابی این 

 وبالگ و ساخت یک گراف کامل-به- ی شباهت وبالگ ههای قابل اجرا در همین زمینه، محاسب حال، یکی از ایده

در صورت ساخت این . است )های آموزشی نمونه: های آزمایشی، بخش دوم نمونه: بخش اّول(دار دوبخشی  وزن

 KNNهای نظیر  الگوریتم گفته شده، امکان اجرای الگوریتم ۳های آن با هر یک از  دهی به یال گراف و وزن

عنوان  ی نزدیک یک رأس خاص دارد، به همسایه Kی  ترین رأس را در مجموعه شای که بی انتخاب دسته(

فراهم خواهد ) ای که کمترین میانگین فاصله را دارد و انتخاب دسته(و یا الگوریتم میانگین فاصله ) ی آن دسته

  .شد

نمونه  ۱۰۰۰حدود (میلیون یال  ۷داری حدود  محاسبه و نگهها نیازمند  جا که ساخت این گراف از آن

ی ما بررسی نشده و تنها  در محک ما خواهد بود، این ایده در پروژه) ی آموزشی نمونه ۷۰۰۰در  آزمایشی ضرب

  .در راهکارهای آتی پیشنهاد شده است

درصد از ۱۰مثاًل (عنوان شاخص دسته  های آموزشی به البته الزم به ذکر است که انتخاب تنها بخشی از نمونه

الگوریتم معرفی شده، انجام شد؛  ۳در کنار  KNNو سپس اجرای الگوریتم ) هر دستهوبالگ آموزشی  ۱۶۰

دلیل کیفیت  ربطی داشتند، این روش به های شاخص، بعضًا محتوای نادقیق و بی جا که وبالگ منتهی از آن

  .نامناسب کنار گذاشته شد

   
                                              

48 http://fa.wikipedia.org/wiki/۱۳۸۸_تظاهرات_هواداران_جنبش_سبز_ایران_در_تاسوعا_و_عاشورا_(۵_و_۶_دی)  
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  گیری و راهکارهای آتی نتیجه ۵

  بندی گیری و جمع نتیجه ۵.۱

هایی برای تحلیل  ، تالش)در فصل اول(ها و مشکالت خط و زبان فارسی  ضمن معرفی وبالگاین پروژه در 

ها در فصل دوم در راستای دستیابی به یک  این تالش. ها ارائه شد ها انجام و گزارش آن خودکار محتوای وبالگ

صل چهارم آوری شده و در ف های جمع سازی داده ی مناسب بود؛ سپس در فصل سوم مناسب بانک داده

  .معیارهایی برای سنجش و قیاس این محتواها بود

های  ها به دسته ی دسته بندی وبالگ های انجام شده، مسئله عنوان یک معیار برای ارزیابی کیفیت تالش به

نهادی ما برای ارزیابی  سپس الگوریتم پیش. مطرح شد...) نظیر سیاسی، ادبی، اقتصادی، علمی، (محتوایی 

ها با دو الگوریتم دیگر مقایسه شد که در این میان، عملکرد و صّحت الگوریتم ما تقریبًا مساوی با  شباهت وبالگ

  . بود» Jaccard«و بهتر از الگوریتم » tf-idfدهی  با وزن Cosine Similary«و رایج   الگوریتم شناخته شده

رود  بود، احتمال آن می CSاز الگوریتم شدت بهتر  ها به جا که عملکرد الگوریتم ما در برخی دسته البته از آن

سازی  آوری و مناسب های جمع تکمیل رویه. نیز غلبه کرد CSبتوان بر الگوریتم که با تغییر و بهبود الگوریتم ما، 

  .تواند کیفیت ارزیابی الگوریتم ما را بهبود ببخشد ها نیز از جمله عملیاتی است که می داده

  

  پیشنهاد برای کارهای آتی ۵.۲

نهاد  عنوان پیش نشده در این پروژه، موارد زیر به ها و عملیات انجام سازی در نظر گرفتن مشکالت، سادهبا 

  .شود برای ادامه و بهبود این پروژه و موارد مشابه ارائه می

یک مثال از اجرای این . ۵۰پدیا معرفی مختصری از این روش دارد ویکی .۴۹کار با عبارات مرّکب .۱

های  جای در نظر گرفتن هر تک واژه، واژه تواند چنین باشد که به ما میروش روی متد اجرایی 

                                              
49 Compound Terms 
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با این فرض، . در نظر گرفته شوند) term(یک عبارت ) ی متوالی برای مثال، هر دو واژه(متوالی 

شوند، منتهی تنوع عبارات ما  عدد می ۱ی تکی، برابر  واژه تعداد کّل عبارات در یک متن با 

های چنین پردازشی متفاوت از کار ما خواهد  واژه ست که ایست بدیهی. کند رشد می صورت نمایی به

 .بایست اصالح اساسی پیدا کنند بود و برخی فیلترهای زبانی معرفی شده در این پروژه نیز می

فارسی را بر اساس ساختار  های وبالگ] ۸۶جمالی، [ .تلفیق شباهت محتوایی و ساختاری .۲

در . است است و اجتماعات وبالگی را در آن شناسایی کرده رد بررسی قرار دادهمو) ها لینک(پیوندی 

شان  اند تا شباهت بین شان بررسی شده ها بر اساس محتوای واژگانی نامه نیز وبالگ این پایان

در . تری را ارائه دهد تر و دقیق ی مناسب تواند نتیجه تلفیق این دو فاکتور می. گیری شود اندازه

های مختلف آنالیزکردن محتوای وب  اش با بررسی روش در مقاله [Herring, 09]تا همین راس

تری نسبت به  ی دقیق اشاره کرده است که یک روش تلفیقی به احتمال زیاد نتیجه) ها نظیر وبالگ(

 .دهد می) ها، فقط محتوا فقط ساختار لینک(های منفرد  روش

ها  رمولی که در این پروژه برای شباهت وبالگف .ارائه شده تعدیل پارامترهای فرمول شباهت .۳

با افزودن پارامترهای دیگری به این فرمول و تعدیل . است، تجربی و شهودی بوده است ارائه شده

برای مثال اجرای یک الگوریتم ژنتیک برای . توان شاهد نتایج جدیدی شد پارامترهای موجود، می

تواند نتایج مفیدی در پی داشته  می) بندی ی دسته در مسئله(ی شباهت  پیداکردن کاراترین رابطه

 .باشد

در فصل سوم ما  .دار بندی روی یک گراف وزن دسته ی مسئله های دیگر در بررسی الگوریتم .۴

به یک مقدار عددی بین هر دو وبالگ تبدیل کردیم  ۵۱را از فضای برداری) RSS(های متنی  داده

رأسی  دار  ُبعدی به یک گراف کامل وزن- نده در فضای پراکی  عدد نقطه ی کار ما از  تا دامنه

. خواهند بود ۵۲پذیر راحتی روی مسئله کاربست به KNNهایی نظیر  پس از آن الگوریتم. تبدیل شود

که تنها نیاز به یک گراف  ها ی سایر الگوریتم با اجرای این تبدیل، اکنون راه برای اجرا و مقایسه

 .ستدار دارند، باز شده ا وزن

                                              
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_space_model  
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ی ساختاری، زبانی،  تفکیک فیلترهای ما به سه دسته. های دیگر اجرای الگوریتم روی زبان .۵

تنها ...) نظیر عربی، اردو و (ها دیگر  است تا برای اجرای این الگوریتم روی زبان پایانی، باعث شده

اهکار ما در که آیا اجرای ر بررسی این. نیاز به اطالعات بسیار مختصری از آن زبان داشته باشیم

تواند به  های دیگر بدون تسلط مناسب نیز میّسر است یا نه، می ارزیابی شباهت، بر روی زبان

 .کشفیات جالب زبانی بیانجامد
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 Applicable  پذیر کاربست
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 Classification  بندی دسته
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 Compound Terms  عبارات مرّکب

 Corpus  گنجینه

 Cross Validation  سنجی ضربدری درستی

 Delimeter  حائل

 Entry  مدخل

 Filter  فیلتر

 Format  قالب، فرمت

  Information Retrieval  بازیابی اطالعات

 Knowledge Base  پایگاه دانش

 Link  وندیپ

 Noise  نویز
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 Normalization  سازی نرمال

 Provider  کننده دهنده، تأمین سرویس

 Post  پست

 Stop Word  واژه ایست

 Tagging  گذاری تک

 Term Frequency (TF)  نرخ تکرار عبارت

 Training Data  یداده آموزش

 Weblog  وبالگ، بالگ

 Web  وب

 Website  سایت، وبسایت وب

  

   



 

 
 

Abstract  

Nowadays, Weblogs are one of the newest phenomenons in generating content and 
increasing social connectivity in the World Wide Web. It is gussed that a significant 
portion of the contents of the WWW, especially in Web 2.0, are produced by normal 
users and through weblogs ([Saberi, 86] and [Oreilly, 05]). 

Most of performed analyses on weblogs, in engineering areas, are based on the 
structure of and hyperlinks (inter-connection) between Weblogs; as they are a great 
benchmark for statistical analyses in a Graph Theory model or as a reliable instance of a 
Social Network [Jamali, 86]. Other analyses are mostly in human science fields and 
performed via a manual reading by human (e.g. [ZiaeiParvar, 86] on Persian Weblogs 
and [Hurring, 05] on English Weblogs). 

One of the toughest difficulties in analyzing the content of Persian Weblogs backs to 
the structructure of Persian language and writing, and the variety in styles (which is quite 
visible and mentionable in compare to other languages like English). Difference between 
speaking and writing language from one side and lack of usage of accent (which causes 
two words to be written exactly the same and read in different ways) from other side 
made Pesian Weblogs, a rugged field to explore. 

In this project, first an attempt to move toward the decomposing a Weblog into a set 
of words is proposed in details. Then a measure to evaluate similarity between Persian 
Weblog based on their contents will be suggested. After that, as an evaluation of that 
measure, it is going to be compared to two other known algorithms (Jaccard method and 
Cosine Similarity with tf-idf weighting). Finally, mentioning challenges and difficulties 
of our path, some ideas for future works in this rarely-explored field will be presented. 
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