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 يگاههایپا اطالعات در یابیره و بازیذخدر  یواژگان فارس یسیو جدانو یسینووستهیپ يل چالشهایتحل
  یاطالعات

  

   ١کيخشآه سادات يسم
  ٢يفتاح... حمت اردکتر 

  چكيده

محيط دليل ويژگيهاي خاص دستوري و نگارشي، دشواريهايي را در ذخيره و بازيابي اطالعات در زبان و خط فارسي به :مقدمه
الخط فارسي نيز از يکسو به علت عدم توافق و چند رأيي پديدآورندگان متون و از سوي ديگر بدليل رسم. انداي پديد آوردهرايانه

سازان پايگاهها، کاربران و هنگام ذخيره، جستجو و بازيابي چالشهاي متعددي را براي طراحان و نمايهپيچيدگيهاي ذاتي خود، به
  .ابع بوجود آورده استپديدآورندگان من

 به رسانياطالع و کتابداري رشته موجود هاينامهپايان از عنوان ١٠٠.شد انجام محتوا تحليل روش به پژوهش اين :روش بررسی
رساني اي اطالعمركز منطقهاطالعاتي پژوهشگاههاي علوم و فناوري اطالعات ايران و پايگاهاي  در فارسي متون از اي نمونه منزله

 ،با استفاده از دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان .شد انتخاب تصادفي صورتبه عنوان ٥٠ پايگاه هر از و علوم و فناوري
در مرحله بعد، عناوين موردنظر در هر دو پايگاه و با حالتهاي و  کلماتي که درست يا نادرست نوشته شده بودند از يکديگر تفکيک

 .شدند و در نهايت، نتايج بازيابي در پايگاهها مورد ارزيابي و مقايسه قرار گفتمتفاوت کلمات مرکب، جستجو 

. انددرصد نادرست نگارش شده ۸/۲۸به صورت درست و از کلمات عناوين درصد  ۲/۷۱نتايج اين بررسي نشان داد  :هايافته
ها، در مورد نامهاغلب نويسندگان پايان ودرصد سه جزيي هستند  ۵/۴۷درصد اين کلمات، دو جزيي و  ۶/۵۱مشخص شد همچنين، 

رساني علوم و اي اطالعدر پايگاه اطالعاتي مرکز منطقه. اندباشند دچار خطا شدهجزيي و مشتق مي ۲نحوه نگارش کلماتي که 
و فناوري اطالعات  در پايگاه اطالعاتي پژوهشگاه علومو  انجاميدعنوانها به بازيابي عنوان مورد نظر  فناوري، تنها حالت ثبت شده

  .الخط همچنان بازيابي شدندبا تغيير رسمعنوانها درصد  ۵۸تنها ايران، 
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پايگاه اطالعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران نسبت به پايگاه اطالعاتي مرکز اين پژوهش نشان داد که  :گيرينتيجه
- پايان نامه ها در حالتهاي مختلف پيوسته و جدا نوشته شده بهتر عمل ميرساني علوم و فناوري در بازيابي عنوان اي اطالعمنطقه

جزيي و مشتق  ۲گارش کلمات نهمچنين الزم است به نگارندگان پايان نامه ها، استفاده از قواعد يکدست ملي به ويژه در . کند
  . تاکيد شود

  الخط، پيوسته نويسي، جدانويسيمخط فارسي، ذخيره و بازيابي، پايگاههاي اطالعاتي، رس :ي کليديهاواژه

 يهانامهانين پايدر محدوده عناو يواژگان فارس يسيو جدانو يسينووستهيپ يژگيشده است با نگاه به و ين جستار کوتاه سعيدر ا
رساني اي اطالعمنطقهمركز ران و ياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور يگاه اطالعاتين مشکل در دو پايا يو بررس يرسانو اطالع يکتابدار

 ييرد و راهکارهايقرار گ يالخط، مورد بررسن بخش از رسميمورد نظر به ا يگاههاين پايسندگان و همچنيت توجه نويوضع، علوم و فناوري
  .ن مشکالت ارائه شوديحل ا يبرا

  مقدمه

 ٣نترنت استيا يايهم جزء ده زبان اول دن ن زبان هنوزيو کاربران ا يسينترنت، هرچند زبان انگليا يبه استناد مرکز آمار جهان
 يمطالعه و طراحت، ين وضعياش است و يدر حال افزازبان در وب  يسير انگليو کاربران غ يسير انگليتعداد مدارک غاما 

ن مسأله يز به اين )۲۰۰۸( ٤گرانيهمانطور که آل احمد و د. ر ساخته استيمختلف را ناگز ين زبانهايا يبرا يابيباز يستمهايس
ز بدان صحبت يانه نيخاورم يکشورها يکستان که در برخيران، افغانستان و تاجيا يعنوان زبان رسمبه يزبان فارساشاره دارند، 

خود از  يدر جستجوها يل مختلفيدالزبان به يد شوند و کاربران فارسيتولن زبان ياز وب به ا ياديشود، سبب شده منابع زيم
، مسائل ياز جمله فارس يسيرانگليغ ينترنت، جستجو به زبانهايدر ا يسيل غالب بودن زبان انگليبدلاما  کنندن زبان استفاده يا

 تياهم و سو ک ياز  يمشکالت زبان فارس. )۱۳۸۴، يراث(نترنت به همراه دارد يا ياز مشکالت عموم يجدا يو مشکالت مختلف
 عموم مردم يدر زندگ يو حت يقاتيو تحق يکاربرد يهانهيدر همه زمکه ، يانه و خط و زبان فارسيروزافزون موضوع را افتني

 يهاپژوهش يريگسبب شکلکنند، يان ميبز ين) ، نوزده۱۳۸۹(خان جنيو ب يصامت گر، همانطور کهيد يسواز  افته،يرسوخ 
  .ستن حوزه شده ايدر ا ياديز

   يمختلف يتوان از نگرگاههاياطالعات را م يابيره و بازيحوزه ذخدر ارتباط با  يزبان فارس يهايدشوار
 يژگيپرداخته است، بطور مشخص بر و يالخط فارسبه مسائل رسم يدگاه ساختاريمقاله حاضر که با د .نمود يبنددسته

اشكال كمي شوند، با اين كه يوسته و جدا نوشته ميکه به دو شکل پ يکلمات. د دارديتاک يکلمات فارس يسيوسته و جدانويپ
 يابيره و بازيذخ ينظامهاتواند آن را بخواند اما در  آورند و هر آشناي به زبان فارسي به راحتي مي در خواندن متن به وجود مي
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4 AleAhmad, et al. 
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-هيز طراحان و نمايدآورندگان متون و منابع و نيپد يازمند توجه از سوين رو، نيو از ا کننديجاد ميا يادياطالعات، مشکالت ز
   . باشنديم ياطالعات يگاههايسازان پا

  يالخط فارسدر رسم يسيجدانو و يسينووستهيپ

 تصور استم را سه فرض يبات در زبان فارسيترک يسيا جدانويو  يسيوسته نويدر باب پ يفرهنگستان زبان و ادب فارس
 ين دستورالعملهايا يدر پژوهش حاضر برمبنا. که در ادامه به آنها اشاره شده است )۳۸. ، ص۱۳۸۸، يدستور خط فارس(

  . فرهنگستان عمل شده است

 .ن موارد استثناييهمه کلمات مرکب و تع يسيجدانو يبرا ين قواعديتدو .۱

 .ن موارد استثناييهمه کلمات مرکب و تع يسيوسته نويپ يبرا ين قواعديتدو .۲

ار در خصوص ياخت گر و دادنيد يبعض يسيوسته نوياز کلمات مرکب و پ يبعض يالزام يسيجدانو يبرا ين قواعديتدو .۳
 .سندگانير کلمات به نويسا

را  يسينووستهيا پيو  يسيجدانو يده و تنها موارد الزامي، فرض سوم را برگزيب دستور خط فارسين و تصويفرهنگستان در تدو
  : ن کرده استيمع

جزء که  يکشنبه و کلماتيگونه مانند بسيط يبه عنوان مثال مرکبها .شونديوسته نوشته ميکه الزاماً پ يکلمات مرکب) الف
 .اندح داه شدهيطور کامل توضبه يگر که در متن دستور خط فارسيشود و تک هجايي هستند و موارد دآغاز مي" آ"دومشان با 

  . رهي، مصدر مرکب و غياضاف يبهايمانند ترک. شونديکه الزاماً جدا نوشته م يکلمات مرکب) ب

گونه  يوه ها و رسم الخط هايتاکنون از ش يراستاران و ناشران آثار فارسيسندگان، ويهمانگونه که اشاره شد، نو ن حال،يعدر 
ن يبه هم. ره شده استيو در وب ذخ ياطالعات يگاههايدر پا ين گونه گونيبا هم ياستفاده کرده اند و متون موجود فارس يگون
  .فراوان همراه است يبا چالشها يمتون فارس يابيل هم جستجو و بازيدل

  پژوهشو اهداف ضرورت 

نظام نحوي يا ساختاري هر زبان در واقع مهمترين شاخص استقالل و تمايز يك زبان از زبانهاي ديگر است كه بر پاية واژگان 
 Oroumchian , et(ژه يت متفاوت و ويا، ماهيدن ير زبانهايساسه با يدر مقا، يان فارسبز .)١٣٨٨نوبهار، ( گيرد زبان شكل مي

al. , 2007 ( ازمند يآن ن يبرا يابيبازره و يذخ يستمهايس يطراحز، يل نين دليبه همدارد و  يادهيچيپ ينظام ساختارز يو ن
، ۱۳۸۸، يدستور خط فارس(ز وجود دارند ين ين تفاوتها نه تنها در ساختار زبان بلکه در خط فارسيا. است ياژهيمالحظات و

 يسبب پراکندگ) ۱۳۸۴ گرانيو د يديشه( يم در زبان فارسيالخط و مفاهرسم يگونه گوننبود استاندارد و متأسفانه،  .)۱.ص
ژه در يوبه يخط فارس يهايژگين ويدآورندگان به اياز پد يعدم توجه برخ. شده استن زبان يا يبرا ياق نگارشيسبک و س
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در گاهها ين پايا يجستجو اغلب به ناکارآمد يو موتورها ياطالعات يگاههايطراحان پا يتوجهيو گاه ب يمتون و منابع علم
وسته يمسائل مربوط به پ ييسازد، شناساين پژوهش را آشکار ميآنچه ضرورت پرداختن به ا. منجر شده است يابيجستجو و باز

ن ير اساس اب. است ياطالعات و متون فارس يابيره و بازيدر ذخ ن مسائليزان توجه به ايو م ينگارش فارسدر  يسيو جدانو
ب و يترک يهايژگيو از جنبه و يالخط فارساست که از نظر رسم ييهايکاست ييضرورت، هدف از پژوهش حاضر، شناسا

زان توجه طراحان و ين ميهمچن. افته استيانعکاس  يکتابدار يهانامهانين پايدر عناو يکلمات در زبان فارس يسيجدانو
به   رساني علوم و فناورياي اطالعمركز منطقهران و ياطالعات ا يعلوم و فناور يپژوهشگاهها ياطالعات يگاههايسازان پاهينما

ن پژوهش ياست که ا يگر اهدافي، از دياطالعات يگاههاين پايا يسازنهيبه يبمنظور تالش برا يکلمات فارس يهايژگين ويا
  .کنديدنبال م

  پژوهش مسأله

اطالعات به زبان  يابيره و بازيعمده در ذخ يرهاياز متغ يکيکند، يز اشاره مين) ۱۳۷۶( يهمانطور که حر ،يفارسالخط رسم
، گرانيو د يديشه(کلمات بوده است  يوه امالين اختالف نظر در مورد شيشتريز مسبب بير نياخ يهاهو در ده است يفارس

جستجوگران  يشود، برايمتون م ينکه سبب ناهماهنگيعالوه بر ا يفارس يهاحاکم بر نحوه نگارش واژه يهايدشوار). ۱۳۸۴
دآورندگان متون و منابع ي، پد)۱۳۸۴، يراث(ن است که عدم توجه کاربران يمسأله ا. نهديم يش رويرا پ يز مسائليط وب نيمح
ر مسائل يواژگان در کنار سا يسيو جدانو يسينووستهيپ يهايژگيبه و يفارس ياطالعات يگاههايسازان پاهيز طراحان و نمايو ن

 ين اساس، پژوهش حاضر در پيبر ا. اطالعات شود يابيره و بازيدر ذخ ياديتواند سبب بروز مشکالت زي، ميالخط فارسرسم
و  يرا با محدود نمودن به حوزه کتابدار يسيو جدانو يسينووستهياز جنبه پ يالخط فارست اصول رسميزان رعايآن است تا م

را که  يين روشهاينموده و همچن ياند، بررسکار انتخاب شدهنيا يعنوان نمونه براکه به ييهانامهانيپابه و صرفاً  يرساناطالع
حاصل، ضمن  يهاافتهي يکند و بر مبنا يياتخاذ نموده باشند، شناسانه ين زميدر ا ياطالعات يگاههايپا يبرخممکن است 

  . ديارائه نما يعمل ييشنهادها و راهکارهايحاضر، پت حال ينشان دادن وضع

 نه پژوهشيشيپ

رباز مورد توجه ين مقوله از دين است که ايانگر ايب ياطالعات به زبان فارس يابيانجام گرفته در حوزه باز يپژوهشها يبررس
نه ين زميکه در ا ييتهاينگاه به فعال .بوده است يو زبانشناسانه يرا، يو اطالع رسان يصاحبنظران و پژوهشگران علوم کتابدار

عنوان مسأله به يابيدارد که در حوزه باز يو ابعاد مختلف يزبان فارس يهايمشکالت و دشوار يت از گستردگيصورت گرفته حکا
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 يهادر حوزهن پژوهشها ياز ا يبر آن است تا برخ يدر ادامه، سع. ٥سازديم يرفع آنها را ضرور يرخ نموده و لزوم تالش برا
  . ان شونديو ب يبنددسته، يواژگان فارس يمختلف نوشتار يز شکلهايو ن يسيجدانو و  يسينووستهيپ، يابيشهير

صورت گرفته در مشکالت  يتهاين حوزه نشان از عدم وسعت فعالينه در ايشيمرور پ :يسيوسته نويو پ يسيجدانو 
که  ياند مانند پژوهشنموده يينه را شناساين زميمسائل مطرح در ان پژوهشها، ياغلب ا. دارد يسينووستهيو پ يسيجدانو

زبان، انجام دادند و در  يفارس يهادر وب يمحتوا کاو يرفع چالشها يبرا يافتن روشيدنبال به) ۱۳۸۴( و همکارانش يديشه
ب و يها و مسائل ترکيژگيبه و ييهااشاره توانين آنها ميرا برشمردند که در ب يخط فارس ين چالشهاياز مهمتر يت، برخينها

انتخاب مناسب : ن پژوهشگران ارائه دادند عبارت است ازيکه ا يين راه حلهايترعمده. ز مالحظه نموديواژگان را ن يسيجدانو
ک استاندارد يف ي، تعرينيماش يه سازيدر نما ي، استمداد از علم اصطالح شناسيفارس يهاتيسا در وب يموضوع يسرعنوانها

 يبرا يک واسط کاوش فارسيو استفاده از  يه سازيدر وب، استفاده از مفرد و جمع در نما يم و رسم الخط فارسيمفاه يبرا
  . يرسم الخط يرفع چالشها

ابش مدارک مشابه در ي يسازنهيبا عنوان به) Kashefi, et al., 2010(و همکارانش  يکاشف را يپژوهش نه،ين زميالبته در ا
حذف  يکلمات و کارآمد يبهايپسوند و ترک ۳۰۰ش از يب ييانجام دادند و در آن به شناسا ياطالعات به زبان فارس يابيباز
پنهان،  يمعان يه سازيروش استفاده شد؛ نما ۴ن پژوهش از يدر ا. آنها پرداختند يابيبه هنگام باز يشوندها از متون فارسيپ

افت يمدارک مشابه، بهبود و باز يابيزان بازيشوندها، ميبا حذف پ نشان دادجه ينت .٦نگينگليو ش ينديآ، هميبردار يمدل فضا
 . ابدييش ميافزا ياطور قابل مالحظهن منابع بهيا

از  ياريکسان، در بسي ييمعنا يهادستهک زبان در ي يها، که عبارت است از قرار دادن واژهيابيشهير :واژگان يابيشهير
و همکارانش  يم طرقيکه رح يپژوهش. ، مدنظر استين پردازش زبان فارسيو همچن يعيپردازش زبان طب يهانهيزم
)Rahimtoroghi, et al., 2010 (ن يز شاهد ايانجام دادند ن يزبان فارس يبرا يبر قواعد دستور يمبتن يابيشهينه ريدر زم

نمودند که از ساختار کلمات و قواعد  يرا طراح يابيشه يرتم يالگورقواعد دستور زبان،  ين پژوهشگران، برمبنايا. مدعا است
ج نشان داد يشد و نتا ييشناسا يقاعده دستور ۳۳ن اساس، يبر ا. دينمايشه هر کلمه استفاده مير ييشناسا يآنها برا ييامال

% ۸/۴زان يشده را به م يابيبازج ي، دقت نتاياطالعات در مورد زبان فارس يابيباز يستمهاياب در سيشهين ريکه استفاده از ا
  . دهديم کاهش% ۶شده را تا  يسازهيل نمايدهد و اندازه فايش ميافزا

                                                             
در مجموعه مقاالت . "مسا ئل رسم الخط فارسی در رویارویی با فناوري نوین اطالعاتی ". )1379( نرگس ،نشاط: د بهیشتر نگاه کنیاطالعات ب يبرا  5

  .مرکز اطالع رسانی جهاد: تهران : دانشگاه فردوسی : مشهد . به کوشش رحمت اهللا فتاحی. کاربرد و توسعه : فهرستهاي رایانه اي 
از آنها  يادیکه حجم ز یکلمات ییشناسا يکه برا کسان استیباً یمتون تقر یینه شناسایموجود در زم ياز روشها یکی) Shingling(نگ ینگلیتم شیالگور  6

h: برگرفته از.  رودیکار مت است بهیاهم یات بییجز p://www.farsipaper.ir/group/d1fe51a944a24a179e6649b78cc369f3  
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پور و ميکرتوان به پژوهش يعنوان مثال مبه. قرار گرفته است يزبانشناخت يهاير بررسيگاه در کنار سا يابيشهيرتوجه به 
 يجمله يو از برچسب زن اجزا Idri يابين پژوهش از مدل بازيدرا .اشاره نمود )Karimpour, et al., 2009( گرانيد

TNT  يابيارز يابيباز يهامتين اساس، بهبود عملکرد الگوريو بر ا استفاده شد ٧خانجنيکره بيبرچسب پ ۴۰با استفاده از 
ق نشان داد ين تحقيا يهاافتهي. شد ين پژوهشگران بررسيکار ا يگر از بخشهايد يکيعنوان به يابيشهير رين تأثيهمچن. شد

شده داشته باشند، اما  يابيج بازينتا يدر اثر بخش ير اندکيارکان سخن ممکن است تأث يکه هرچند استفاده از برچسب زن
  . ابدييش ميافزا يزان قابل توجهيمشده به يابيج بازيرود، دقت نتايکار مبه يابيشهيهمراه رن روش بهيکه ايزمان

 Delamic and( يک و ساوويکه انجام گرفته، توسط دالم يگري، پژوهش ديدر متون زبان فارس يابيشهير ريتأثدر مورد 

Savoy, 2009 (اهه واژگان ي، استفاده از سيابيشهيو ر يسازهيمختلف نما يهاياستراتژ يابيبوده است که با هدف ارز
 ,Okapi, DFR از جمله  يمتعدد يابيباز يمدلهان پژوهش از يدر ا .کننديشنهاد ميسبک را پ يابيشه يک ريبازدارنده و 

LMيعني يبردار يک فضايز دو مدل کالسيو ن tf idf ,  ز يو نLnu-ltc استفاده شد ارائه شده، يراه حلها يابيارز يبرا .
ن خط است که يا ياب برايشه يک ريشنهاد يو پ يالخط فارسژه به رسمين پژوهش مورد توجه قرار دارد، نگاه ويآنچه در ا

  ۸۸۱شامل  يااهه واژگان بازدارندهيت سيجمع لغتها را استخراج نموده و در نها يمورد استفاده و حالتها ين پسوندهايجتريرا
  .داشته باشد يکمک قابل توجه يبه زبان فارس يابيتواند در باز يآنها مت و کنترل يريمد کند که يشنهاد ميکلمه را پ

ن يکه وجود ا يدارند، و مسائل يمختلف نگارش يشکلها يفارس يهانکه واژهيتوجه به ا :واژگان يمختلف نوشتار يشکلها
 يشناسختيمسائل ر يو. د شديز تأکين) ۱۳۸۶( ينورعل ينهد در پژوهش عبدالهياطالعات در وب م يابيباز يش روياشکال پ

ستا و يگوگل، آلتاو يقرار داد و با استفاده از جستجوگرها يوب را مورد بررس ياطالعات از جستجوگرها يابيدر باز يزبان فارس
اطالعات  يابيدر باز يزبان فارس يهاين جستجوگرها، به دشواريافت که ايانجام داده و در يرا به زبان فارس يياهو جستجوهاي

  .اندج انجام ندادهيبهبود نتا يبرا ينپرداخته و تالش

 يياز جمله مرتضا. قرار دادند ياطالعات را مورد بررس يابيره و بازيدر ذخ يص، مسائل زبان و خط فارسطور مشخز بهين يبرخ 
ن يبه مهمتر يون، يهمچن. شمارديم اطالعات بر يابيرا در باز يزبان و خط فارس يهاياز دشوار ييهاکه نمونه) ۱۳۸۱(

و معتقد است  پرداختهز يشوند نيافت ميز کاهش بازيو ن يابيره و بازيمراحل ذخ يکه سبب کند يزبان فارس يهايدشوار
 يچاپ و نشر و هوشمند ساز يه واحدهايکدست در کلي ييهاها، کاربرد دستورالعملواژه يکسان سازيل ياز قب ييراهکارها

  .دين مسائل کمک نمايتواند به حل ايجستجو م

                                                             
ج از ین مجموعه از اخبار روزانه و متون رایا. باشد یمناسب م یدر زبان فارس یعیقات پردازش زبان طبیتحق يشده که برا يبرچسب گذار يکره ایپ  ٧

: برگرفته از .باشد یشده م يبرچسب گذارون واژه یلیم 2.6شده است و شامل  يموضوع مختلف جمع آور 4300
http://ece.ut.ac.ir/dbrg/bijankhan/  
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و  يگل تاجکه  يقياز جمله تحق. اندز از نظر دور نداشتهيبعد را نن ياز پژوهش خود توجه به ا ييعنوان جزز بهيگر نيد يبرخ
 يرسانعلوم اطالع يامرکز منطقه يگاه اطالعاتيدر سه پا يزبان فارس يخت شناسيمشکالت ر ينه بررسيدر زم) ۱۳۸۹(بذرگر 

 ييهادواژهيکل يانتخاب و جستجوانجام دادند و با  يران و جهاد دانشگاهيا ي، پژوهشگاه اطالعات و مدارک علميعلوم و فناور
ج ينتا. موردنظر مورد جستجو قرار دادند يگاههايها را در پادواژهين کليبودند، ا يزبان فارس ياز چالشها يانگر نوعيکه هرکدام ب

واژگان  يشناسختيجامع و قابل مالحظه به حل مسائل ر ياوهيگاه، به شين سه پايک از ايچين پژوهش نشان داد که هيا
ايگاه مركز پ: ب ذکر شده استين ترتين پژوهش به ايدر ا يمورد بررس يگاههايموارد مورد توجه پا .اندنپرداخته يفارس

نويسي؛ پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي  فاصله  و بي نويسي تنوين، تشديد، پيوسته: رساني علوم و فناوري اي اطالع منطقه
  .همزه به صورتهاي مختلف  :ها؛ پايگاه جهاد دانشگاهي نويسي، خط تيره، نقطه بين سرنامجدانويسي و بي فاصله : ايران

 يابيره و بازيوند با ذخيدر پ يانگر آن است که مسائل خط و زبان فارسيبکه در باال ذکر شد،  ييبه سابقه پژوهشها ينگاه
 يبررسسبب شده تا  يخاص حاکم بر نگارش خط فارس يهايژگيو. قرار داد يتوان از ابعاد مختلف مورد بررسياطالعات را م

ن ياز ا يرسد آگاهيبنظر م. ابديت يش اهميش از پيآورند، بيد ميپد يابيره و بازيکه در ذخ يتر هرکدام از آنها و مسائلقيدق
و زمان آن فرا  وجود آمده استبه يرسانو اطالع يژه متخصصان علم کتابداريومرتبط به يهان متخصصان حوزهيضرورت در ب

 کرد و با هدف قرار دادنين روياپژوهش حاضر با . ها ارائه شودين دشواريک از ايهر يق و موشکافانه برايدق ييحلهاده تا راهيرس
گذر از  يبرا يافتن راهي بمنظور و يواژگان فارس يسيب و جدانويترک يهايژگيو ن معضالت که عبارت است ازياز ا يکي

  . افته استيانجام  يو اطالع رسان يآن در حوزه کتابدار يچالشها

  پژوهش يوالهائس

  : ر انجام شده استيافتن پاسخ سواالت زي يپژوهش حاضر در پ

و  يحوزه کتابدار يهانامهانين پايزان در عناوي، تا چه ميالخط فارساز مسائل رسم يکيعنوان به يسيو جدانو يسينووستهياصول پ .۱
 ت شده است؟يرعا يرساناطالع

 قرار دارند؟) د، فعلياسم، صفت، ق(وسته نوشته شده جزو کدام نوع يا پيجدا  يهادواژهي، کليبه لحاظ شکل دستور .۲

 يهايژگيبا توجه به و رساني علوم و فناورياي اطالعمركز منطقهران و ياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور يعاتاطال يگاههايپا .۳
  ؟کننديمهاچگونه عمل نامهانين پايواژگان در عناو يسيجدانوو  يسينووستهيپ

  پژوهش طرح

به  يرسانو اطالع يموجود رشته کتابدار يهانامهانيعنوان از پا ۱۰۰ل محتوا انجام شده است، ين پژوهش که به روش تحليدر ا
ب که ين ترتيبه ا .انتخاب شد يصورت تصادفبهعنوان  ۵۰گاه يموردنظر و از هر پا يگاهايدر پا ياز متون فارس يمنزله نمونه ا

و پس از  يآورران جمعيدر ا يليالت تکميدر مقاطع تحص يرسانو اطالع يرشته کتابدار يمجر ياز دانشگاهها يااههيابتدا س
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افت يگاه يپاک يکه در  يين عنوانهايهمچن. افته شديها دست نامهانين پاينام استادان راهنما به عناو يق جستجويآن از طر
  .اهه کنار گذاشته شدندياز س يابيگاه دوم در صورت بازيهنگام جستجو در پاها  بهافتهياز تکرار  يريمنظور جلوگشدند بهيم

 يتمام کلمات عنوانها .شتند انجام شدرا دا يسيو جدانو وستهيت پيکه قابل يکلمات مرکب ييبا هدف شناسا اسمها يجستجو
. دارا بودند يالخطلحاظ رسمموردنظر را به يژگيکه و فراهم شد ياز کلمات يااههيقرار گرفت و س يمورد بررسها نامهانين پايا

ا نادرست نوشته شده يکه درست  يکلمات) ۱۳۸۸(مصوب فرهنگستان زبان  ين مرحله، با استفاده از دستور خط فارسيپس از ا
قابل ذکر است . ل قرار گرفتنديمورد تحل) مشتق-مرکب، مشتق و مرکب(نوع از نظر تعداد اجزاء و و  ،کيگر تفکيکديبودند از 

ز يار ناچيسنده داده شده بود، بسيار به نويآنها در فرهنگستان وجود نداشت و در مورد آنها اخت يبرا ياکه قاعده يتعداد کلمات
ن کار با مشورت استاد راهنما مورد يا ييروا. نددر نظر گرفته شد يعنوان کلمه خنثحال، به هنگام جستجو، بهنيبودند اما با ا

ج ينتا. متفاوت کلمات مرکب، جستجو شدند يگاه و با حالتهاين موردنظر در هر دو پايدر مرحله سوم، عناو. د قرار گرفتيتائ
مورد  علوم و فناوريرساني اي اطالعمركز منطقهران و ياطالعات ا يعلوم و فناور يپژوهشگاهها ياطالعات يگاههايدر پا يابيباز
  . ق را شکل دادنديکه پاسخ سئواالت تحق شد حاصل يجينتات يسه قرار گفت و در نهايو مقا يابيارز

  پژوهش يهاافتهي

 يهدفهابه اهدف  يابيدست يدر پ. باشنديکلمه م ١٥٤٧در کل شامل ن ين عناويامشخص شد که  مورد نظريعنوانها يبا بررس
  ن يمورد توجه در عناو يالخطدگاه رسمياز د ينگارش يهايکاست ييبر شناسا يپژوهش مبن

مصوب فرهنگستان  يتک تک کلمات و مطابقت آنها با دستور خط فارس يپس از بررس، يرسانو اطالع يکتابدار يهانامهانيپا
م شدند که تعداد آنها، يتنظ جداگانه يااههيرا داشتند در س يسيوسته و جدانويت پيقابل يالخطکه از نظر رسم ييزبان، آنها

پرداخته  يک کلماتي، به تفک قواعد فرهنگستانبا توجه به پس از آن . ن بوديدرصد کل کلمات عناو ٤/٢٠کلمه، در حدود  ٣١٦
  . ن اساس درست و نادرست نوشته شده بودنديشد که بر ا

درصد به صورت درست نگارش  ۲/۷۱ يعنيکلمه  ۲۲۵، نشان داد ن پژوهشيوال اول ائافتن پاسخ سي يبرا ين بررسيج اينتا
دادند، يل ميرا تشک يمورد بررس يژگيو يکل کلمات دارا درصد۸/۲۸گر که يکلمه د ۹۱گر، يعبارت دا بهيه آنها يشده و بق

  . شده است ز آوردهين ۱ت در جدول ين وضعيا. اندنادرست نگارش شده

  يسيو جدانو وستهيپ يژگيو ين و دارايکلمات عناو يفراوان: ۱جدول 

  نادرست يهاکلمه  درست يهاکلمه  مورد نظر يژگيو يدارا يهاکلمه  نيعناو يهاتعداد کل کلمه
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

۱۵۴۷  ۱۰۰  ۳۱۶  ۴۲/۲۰  ۲۲۵  ۲/۷۱  ۹۱  ۸/۲۸  

  .که مرکب بودند، نشان داده شده است يز نسبت کلمات درست و نادرست از کل کلماتين ١در شکل 
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  الخط درست و نادرستنسبت کلمات با رسم: ۱شکل 

درصد  ۵، اسم هستند و حدود )درصد ۹۵ش از يب(ن کلمات يکلمات موردنظر نشان داد که اغلب ا يبررس وال دوم،ئدر مورد س
هستند،  يا صفتيد يواژگان ق يبه ندرت دارا يمتون علم زيو ن روديکار نمهکه در عنوان فعل بيياز آنجا. باشندير ميگر، ضميد

بهتر،  يبررس ين برايهمچن. ه استيز داشته باشند قابل توجيرا ن يسيوسته و جدانويپ يژگيکه و ين کلماتيعدم وجود چن
  :م شدنديبه سه دسته تقس ک ويز تفکين يبه لحاظ ساختار يسيو جدانووسته يپ يژگيو يکلمات دارا

 .دارند يدستور يگر معنايد يو اجزا يقاموس يمعنا يک جزء آنها دارايهستند که  ييآنها :کلمات مشتق -۱

 .باشنديم يقاموس يمعنا ياجزاء دارا ياند و تمامل شدهيشتر تشکيا بيهستند که از دو جزء  ييآنها: کلمات مرکب -۲

 .دارد يدستور يشان معناه اجزاءيو بق يقاموس يمعنا يشتر از آنها دارايا بي دو جزءهستند که  ييآنها: مرکب - کلمات مشتق -۳

مرکب بودند که  -ز مشتقيدرصد ن ۴۲ک به يدرصد مرکب و نزد ۱۸ش از يدرصد کلمات، مشتق، ب ۳۵حدود ن اساس، يبر ا
  . باشنديت مين وضعيانگر ايز بين ۲ن شکل شماره يو همچن ۲جدول شماره 

 

دهند، يز نشان مين ۳ و شکل شماره ۳ همانطور که جدول. قرار گرفت يبررسمورد ز ين کلمات نين، تعداد اجزاء ايهمچن
ار ي، درصد بسييو کلمات چهار جز هستند )درصد ۵/۴۷( ييو سه جز) درصد ۶/۵۱( يين کلمات، دو جزيشتر ايمشخص شد ب

  .دهنديل مياز کلمات مورد نظر را تشک ياندک
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دهد، مشخص شد اغلب يز نشان مين ۴شده، همانطور که جدول  يبررس يکلمات استخراج شده از عنوانها يبا بررس
  . اندباشند دچار خطا شدهيو مشتق م ييجز ۲که  يها، در مورد نحوه نگارش کلماتنامهانيسندگان پاينو

ک اجزاء و نوع کلمهيالخط کلمات به تفکسندگان در رسميزان اشتباه نويم :۴جدول شماره  

  )ينسب يفراوان( يدرصد نادرست  تعداد اجزاء کلمه
  ۰۳/۳۸  ييجز ۲
  ۳۳/۱۷  ييجز ۳
  ۶۶/۶۶  شتريو ب ييجز ۴

  )ينسب يفراوان( يدرصد نادرست  نوع کلمه
  ۵۸/۶۷  مشتق
  ۵۶/۱۳  مرکب
  ۴۹/۱۸  مرکب- مشتق

گاه، با يمربوط به هر پا يعنوانها ،وال سومئبه س ييپاسخگون پژوهش و يبه هدف دوم ا يابيدست منظوربه ،در مرحله بعد
ب که ين ترتيبه ا. گرفتندپژوهشگر مورد جستجو قرار  ينادرست از سو ودرست  يدر حالتها يبه طور عمد" يعنوان يجستجو"

که  يين در عنوانهايو همچن يالخطح رسميکه کلمات به صورت نادرست نوشته شده بودند، جستجو با شکل صح ييدر عنوانها
هر دو  ين روش برايقابل ذکر است که ا. ز انجام شدين يالخطرسم کار رفته بودند، جستجو با شکل اشتباهح بهيکلمات صح

- مرکز منطقه يگاه اطالعاتيدهد، در پايز نشان مين ۵همانطور که جدول. عنوانها انجام گرفت يو در مورد تمام يگاه اطالعاتيپا

نشد و تنها  يابيرات مورد اشاره به هنگام جستجو، عنوان مورد نظر بازيياز تغک ي، با اعمال هريعلوم و فناور يرساناطالع يا
گاه يعنوان موردنظر از پا ۵۰ن جستجوها در مورد يدر انجام هم. ديانجاميعنوان مورد نظر م يابيعنوانها به باز ٨حالت ثبت شده

) درست به نادرست و برعکس(الخط ر رسمييبا تغدرصد  ۵۸ يعنيعنوان  ۲۹ران، ياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور ياطالعات
علت  .نشدند يابيرات، بازيين تغيدادند، با ايل ميمانده را تشکيدرصد باق ۴۲گر که يعنوان د ۲۱شدند اما  يابيهمچنان باز

به  يدر هر حالت يعنوان ين بود که ممکن است کاربر به خنگام جستجويالخط از درست به نادرست و برعکس، ار نوع رسمييتغ

                                                             
گاه یپاثبت شده بودند در  یپیو تا ییامال يکه با غلطها یین پژوهش، عنوانهاین ایح. گاه مربوط استیان نامه در پایحالت ثبت شده، نحوه درج عنوان پا  8

  . مورد جستجو قرار داد یثبت ين عنوانها را با همان اشتباههایز وجود داشت که نگارنده بناچار این يعلوم و فناور یرساناطالع يامرکز منطقه یاطالعات
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کاربر را بدون  ياز سومورد نظر  يجستجو ييد توانايبا ياطالعات يگاههاي، واژه را جستجو کند و پايبيا ترکيوسته يصورت پ
  . ح کلمات داشته باشندياز نحوه نگارش صح يزان اطالع ويتوجه به م

گاه يسه با پايران را در مقاياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور يگاه اطالعاتيپا يابيره و بازيذختوان عملکرد ين اساس ميبر ا
ز در يگاه نين پايها نشان داد که اافتهيهرچند  ؛مناسبتر قلمداد نمود يعلوم و فناور يرساناطالع يامرکز منطقه ياطالعات

ج حاصل از ينتا. کدست عمل نکرده استي يسيو جدانو وستهيپ يهايژگيبا و يکلمات فارس يابيو باز يسازرهينه ذخيزم
  . آورده شده است ۵گاه، در جدول يپا در دو يعنوان يجستجوها

يگاه مورد بررسيپا در دو يالخطمختلف رسم يها در حالتهانامهانيپا يعنوانها يج حاصل از جستجوينتا: ۵جدول   

  رساني علوم و فناورياي اطالعمركز منطقه  رانياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناورجهيگاه       نتيپا       
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ۱۰۰  ۵۰  ۴۲  ۲۱  نشده يابيباز
  ۰  ۰  ۵۸  ۲۹  شده يابيباز

  ۱۰۰  ۵۰  ۱۰۰  ۵۰  مجموع

  يريگجهينتبحث و 

نوزده؛ . ص، ۱۳۸۹جن خان، يو ب يصامت( يابيره و بازيدر ذخ ييهايکسو سبب ساز آشفتگياز ، يالخط فارسرسم يهايدگيچيپ
نترنت گشته يدر ا ياطالعات به زبان فارس ين جستجويو همچن) Oroumchian, et al., 2007و ۱۳۸۴گران، يو د يديشه

عنوان نمونه به. ن حوزه را چند برابر ساخته استيا يچالشها گريکديبر  مشکالت ييرات هم فرسايأثتل يدلگر بهيد يو از سو
، مطابق قواعد يالخط فارساگر در رسمتوان مثال زد؛ يم ن حدود کلمهييو تع يمرزبندبر را  يسيب و جدانوير ترکيتأث

ق يمرز دق ييل مشکالت عدم شناسايدلچرا که به. شوديچندان م دو يکلمات فارس ياستاندارد عمل نشود، مشکل مرزبند
 ياستفاده از دستورالعملها باد که يآيد ميپد يابيشهير يتمهايرکلمات و الگو يابيشهير يبرا ياعمده يکلمات، چالشها

الخط، مشکالت رسم ين چالشها حل خواهند شد که در صورت آشفتگياز ا يکلمات، بخش يسيدانوجب و يترک ياستاندارد برا
ره و يکه بر ذخ ياز مشکالت خط فارس يبخش ييدنبال شناسان پژوهش بهيا. که به آن اشاره شد، افزون خواهد شد يگريد

ن پژوهش با يج ايدوباره نتا يدر بازنگر. انجام شد يگذارند در محدوده کوچکير ميتأث ياطالعات يگاههاياطالعات از پا يابيباز
 . ديرس يج قابل توجهيتوان به نتايبا موضوع دارند، م يکترينه به ارتباط نزديشياز پ يبخش

-ختيمسائل ربه  که نشان داده شد در آن پژوهش. همخوان است) ۱۳۸۶( ينورعل يج پژوهش حاضر با پژوهش عبداللهينتا

نجا مشخص شد يو در ا پرداخته نشده استستا ياهو و آلتاويگوگل،  ياطالعات از جستجوگرها يابيدر باز يزبان فارس يشناس
قرار  يتوجهيز مورد بين يفارس ياطالعات يگاههايدر پا يسيوسته و جدانويپ يعني يخت شناسين مسائل ريک نمونه از ايکه 

 يگاههايبلکه در پا ير فارسيغ ينه تنها در جستجوگرها يزبان فارس يشناسختيگر به مسائل ريعبارت دبه. گرفته است
شنهاد يبر پ يوب مبن يطراحان جستجوگرها ياز سو يير حرکتهاياخ يالبته درسالها. ز پرداخته نشده استين يفارس ياطالعات
- يم ياکلمه و عبارت مورد جستجو صورت گرفته است که تا اندازه يمختلف نگارش يشنهاد شکلهايز پيجستجو و ن يعبارتها
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بهره الزم را  يهادهين ايتوانند از ايز ميزبان ن يفارس ياطالعات يگاههايپان ببرد و يرا از ب ياز مشکالت خط فارس يتواند برخ
  . ببرند

 گاهيپا هرچند در يواژگان عنوان يوسته و جدايمختلف پ ينشان داد، جستجو در حالتهان پژوهش يج اير که نتاهمانطو
انجامد اما همراه نمودن کلمه مورد نظر با ينم يابيت بازيبطور کامل به جامعران ياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور ياطالعات
ها افتهين يا يبر مبنا. انجامديعنوان مورد نظر م يابيموارد به باز يجستجوگر در برخ يعنوان از سو يهااز واژه يشتريتعداد ب

 يگاههايپا يعدم توجه برخدر مورد ) ۱۳۸۹(و بذرگر  يج پژوهش گل تاجيز شرح داده شد، هرچند نتايکه در بخش قبل ن
برخالف آنچه  از آن دارد کهج پژوهش حاضر نشان ينتاشود اما يد مييتأ يزبان فارس يخت شناسيبه مسائل ر يفارس ياطالعات

 ياز مرکز منطقهيران و نياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور ياطالعات يگاههايو بذرگر آمده است، پا يدر پژوهش گل تاج
   . اندکلمات توجه نشان نداده يسيوسته و جدانويپ يژگيبه و يعلوم و فناور يرساناطالع

کلمات در عدم  ير استاندارد نبودن شکل نوشتاريبر تأث يمبن) ۱۳۸۱( يياست بر آنچه مرتضا يديين پژوهش، تأين ايهمچن
  . دينمايت جستجو ذکر ميت و جامعيمطلوب

دن در يشينجا مورد اشاره قرار گرفت، ضرورت اندياز آنها در ا يکه بخش کوچک ياز نگارش خط فارس يبا توجه به مشکالت
توان به ياست، نم يهيبد. ش آشکار استيش از پي، بديجد يکيالکترون يط هايژه در محيبو آنبرطرف کردن  يمورد راهکارها

ز يد موشکافانه ابعاد مختلف خط و نيبابلکه از وب کنار گذاشت ن شکل يبه همرا  يزبان فارس يها، خط غنين دشواريبهانه ا
ن يا يهايدگيچير پي، مانند سايسيب و جدانويدر مورد مشکل ترک. نمود يطراح يمناسب يو راه حلها يرا بررس يزبان فارس

. ها کمک کنديدگيچياز پ يتواند به رفع بخشياز آنچه در ادامه آمده است م يقيک راهکار منحصر ارائه داد، تلفيتوان يخط، نم
  . دادتوان در دو بخش ارائه  يرا م راهکارهان يا

  يکدست ملير قواعد يت فراگيرعا يبرا ييراهکارها  - ۱

که  يت قواعديدر رعا يدآورندگان متون و منابع به زبان فارسيسندگان و پديت نويتوجه و حساس - 
 يکم در موارد ن قواعد، دستيت ايهمانطور که اشاره شد، رعا. ن نموده استيتدو يفرهنگستان زبان و ادب فارس

سازد، نه تنها يز خاطر نشان مين) ۱۳۷۲( يهمانطور که حر ن شده وجود داشته باشد،ييش تعيمشخص و از پ ياکه قاعده
ره و يذخ يتمهايالگور يو طراح يه سازيدر نما يزيهنگام طرحربه حاکم، يکدستيبه سبب  است، بلکه ياهيپا يکار
قواعد، ضمانت ن يت اينکه رعايبا فرض ا يد توجه داشت حتيالبته با. ديز خواهد انجاميتر مسائل نبه حل عالمانه يابيباز

از مشکالت را  ياسندگان، بخش عمدهيار نويو اخت يالخطرسم يحالتها يقاعده بودن برخيبالزم را داشته باشند،  يياجرا
کستان يمانند افغانستان و تاج ييدر کشورها ينکه زبان فارسيد توجه داشت با توجه به ايالبته با. گذارديم يحل ناشده باق
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ر يسا يمشکالت برا يرسد برخينظر مبه يالخط ملت قواعد رسميبا رعا يحت نصورتيدر اشوند،  ياستفاده مهم 
 . خواهد ماند ين قواعد نا آشنا هستند،  همچنان باقياران که با ايزبان در خارج از  يجستجوگران فارس

ن يا يدر ابتداهمانطور که . سندگان داده شده استيار به نويکه اخت يدر موارد يسيفرض نهادن جدانوشيپ - 
ن يتدو"يعنين آنها، يسوم. قابل طرح است يخط فارس يمواجهه با مشکالت نوشتار يمقاله اشاره شد، سه مفروضه برا

ر يار در خصوص سايدادن اختگر و يد يبعض يسيوسته نوياز کلمات مرکب و پ يبعض يالزام يسيجدانو يبرا يقواعد
به  يسندگان کمک قابل توجهينو يت آنها از سويو البته با شرط رعا ، هرچند با ارائه قواعد"سندگانيکلمات به نو

ارائه داده و موارد  ينينابيب يحلهانکه راهيکند اما با توجه به ايم يابيو رفع مشکالت جستجو و باز يخط فارس يکدستي
نکه تمام يبا تصور ا يحت. شودينه منجر مين زميدر ا يسپارد، به ابهام و چند دستگيسنده ميرا به نو ياديز

که انتخاب ياستفاده کنند، بازهم زمان يالخط فارسدآورندگان متون و منابع در وب مطابق با قواعد استاندارد رسميپد
ها نه تنها ين دشواريزبان آغاز خواهد شد و ا يقه نوسنده سپرده شود، مشکالت پردازشيشکل نگارش کلمه رسماً به سل

با آن مواجه  يکه نگارش خط فارس يير چالشهايوجود دارد بلکه سا يسيب و جدانويترک يهايژگيدر مورد کلمات با و
کرد يرو. ديافزايم ياطالعات به زبان فارس يابي، جستجو و بازيسازهينما يدگيچياست را شامل شده و بر ابهام و پ

از مشکالت  يبرخ توانديم شده استسندگان داده يار به نويکه اخت يدر موارد يسيفرض نهادن جدانوشيپ يشنهاديپ
هم مخرج بودن شروع شدن جزء دوم با الف،  :ن مشکالت عبارتند ازياز ا ييهانمونه. دينمابرطرف را  يسيوسته و جدانويپ

ابهام در و  ن کلمهياد جزء آغازيبسامد ز، يسيوسته نويبودن کلمه در حالت پنامأنوس ، ن جزء دوميجزء اول با حرف آغاز
 يسيوسته نويب به هنگام پيترکاجزاء 

 ره و پردازش واژگانيذخ يراهکارها - ۲

 يروشهاکردها و يتوانند انواع رويم يو اطالع رسان يانه و علوم کتابداري، علوم راينه، متخصصان زبانشناسين زميدر ا - 
ن حال يتر و در عجامع يابينه به قصد بازيره و پردازش بهيذخ رند که بهيش گيدر پرا  يپردازش هوشمند واژگان فارس

راه حلها در قسمت  يبرخ. است کمک کند يسيوسته نويو پ يسيدر جدانو يکدستياز عدم  يناش يهايقتر که کاستيدق
ژه يوهر زبانها بيکه در مورد سا يعمل يکردهايو رو يپژوهش يافته هاياستفاده از . پژوهش حاضر ارائه شده است يانيپا

  .ن هدف کمک کنديتواند به اياعمال شده م يزبان عرب

  پژوهش يشنهادهايپ

که در ادامه به ذکر آنها  يپژوهش يشنهادهايو پ يعمل يشنهادهاياند، پک در دو بخش آمدهيپژوهش به تفک يشنهادهايپ
  :پرداخته شده است

  يعمل يشنهادهايپ - الف
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رسد يبنظر م. ٩کنند يالخط فارسقواعد رسمت يدآورندگان منابع، خود را ملزم به رعايسندگان و پديشود نويشنهاد ميپ - 
ن اساس، يدهند و بر هميرا بر اساس کلمات استخراج شده از متون انجام م يسازهينما يفارس ياطالعات علم يگاههايپا

ن کار گذشته از يا. دارد يشتريضرورت ب يمتون علم يهادواژهيده و کلين، چکيها حداقل در مورد عناون قاعدهيت ايرعا
 ياطالعات يگاههايسازان پاهيطراحان و نما يشود، برايمحسوب م يخط فارس يکدستيو  ييايحفظ پو يبرا يآنکه تالش

  . آورديد ميرا پد يمشکالت کمتر
اطالع  يگاههايزبان و بخصوص پا يفارس ياطالعات يگاههايسازان پاهيکه بر پشتوانه پژوهش حاضر متوجه نما ياهيتوص - 

گاه مهم يعنوان دو پاران بهياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور و رساني علوم و فناورياي اطالعمنطقهمركز  يرسان
نه خط يران در زميا يرساناطالع يعال يانجام شده در شورا يج پژوهشهاياز نتا يمندن است که با بهرهيباشد، ايم يقاتيتحق

ج جستجو و کمک به کاربران ينتا يسازنهيخود را متناسب سازند و در جهت به يسازهينما يتمهاي، الگوريو زبان فارس
  . ندياستفاده نما ١٠شنهاد واژگانيپ يتهايمانند قابل يگاه، از امکانات کمکيپا

را  يسيب و جدانويترک يهايژگيکه و يکلمات يابيباز يبرا N-Geram يتمهايشود از الگوريه ميتوص ياطالعات يگاههايبه پا - 
 . دارند استفاده کنند

  يپژوهش يشنهادهايپ -ب

 يموضوع يهادر حوزه يسيوسته نويو پ يسيمختلف جدانو ينه بسامد شکلهايل محتوا در زميبه روش تحل يانجام پژوهش - 
توان  يرا م يچگونه است و چه راه حل يج در هر حوزه موضوعيتا آنکه مشخص شود شکل را يمختلف در متون زبان فارس

 .ش گرفتيدر پ يره بهتر واژگان زبان فارسيذخ يبرا

افتن ي يمشابه برا ييو انجام پژوهشها يدر زبان و خط فارس يو ساختار ي، واژگانييسطوح آوا ين چالشهايک مهمتريتفک - 
 . ياطالعات يگاههايمشکالت موجود در پا

 ين اشتباههايپربسامدتر يمنظور بررسبه يفارس ياطالعات يگاههاينوع واژگان مورد جستجو در پا يبندو دسته ييشناسا - 
 . يابيباز يهوشمند برا ينظام يگاهها با هدف طراحين پايج کاربران به هنگام پرس و جو در ايرا

ز يو ن ياحتمال يزان توجه، استفاده از راهکارهايسه ميمنظور مقابه يو عرب يالخط فارسمشکالت مشابه رسم ييشناسا - 
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Analysis Challenges of Connected and disconnected writing Persian words in 
the information storage and retrieval in databases 
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Abstract 

Introduction: Persian language and script, due to the special features of grammar and writing, 
create difficulties in information storare  and retrieval. On the one hand, Persian script because of 
different approaches to writing, and because of its inherent complexity has created enormous 
challenges for  database designers, indexers,  and end-users.  

Methods: This study was conducted using content analysis technique. 100 dissertations were 
randomly selected as the samples of scholarly Persian texts in the field of LIS in Iranian 
Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC) and Regional 
Information Center for Science & Technology (RICeST) . Using the command line adopted by 
the Academy of Persian Language, words that had been separated were analyzed to if the 
separations were true or false. Next, the items in both databases with different formats were 
searched and finally, the results were evaluated and compared.  

Results: The results showed that 71/2 percent of items are correctly written. Also, it was found 
that 51/6 percent of these words were two-part and 47/5 percent were three-part words and most 
writers were confused about writing words that are two-part and derivative. In the RICeST 
database, titles were retrieved only with entered format and in the IRANDOC database, only 58 
percent of items were retrieved by changing the format of writing.  

Conclusions: This study revealed that IRANDOC database did better in retrieving titles in 
different feature of writing than RICeST. Paper recommends that thesis writers also need to use a 
unified national rules with particular emphasis on writing two-part and derivative words.  

Keywords: Persian script, Information storage and retrieval, Farsi databases, Writing Style, 
Connected writing, Disconnected writing 
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