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  (ماشینی)خودکار  سازی نمایه افزارهای نرمو  ها روشمروری بر مفاهیم، 
 

   هادی هراتی

 

 

  :چکیده

 متخصصان گرااش باعث خصهه د در لا ههج دالیتهها ي،  بههه ،علمي اطالعات منابع روزافزون گسترش

 ،بهی   درااه   .است شده اطالعات و بازاابي وج ی جست سازی آسان یراهكارها استفاده از به اطالعات

 هههای روشانهه ا   بی  در .است اطالعات به رسیدن جهت سههراع هههای راه از اكي منههابع سههازی اهههنما

 خ د خاد ل ت و ضعف نقاط یدارا هراك که و ترکیبههي (ماشههیني)خ دکههار دسههتي،  سههازی نمااههه

 نم دن پذاروجه    جسهت  بر عالوه که است ههااي  روش از اكي ماشهیني خ دکار اها   سازی نمااه ،هستند

 لا ج در خصههههه د بهههههه اطالعات انفلار ۀپداد برابر در آدمي ت ان افزااش باعث ،م ج د اطالعات

اسهت و   شهده  انلامو مرور مت ن  ای کتابخانهاا  مقا ه با استفاده از روش مطا عه  .است شده ا كترونیكي

 زیسا نمااهشامل ان ا   ماشیني سازی نمااه اجما ي به بررسيدستي،  سازی نمااهک تاه به  ای اشارهضم  

معرفي مي  سازی نمااه افزار نرمچند  پااان در و پردازد ميبه زباني ساده  ماشیني، مزااا و معااج و نقد آن

 .گردد

 بازاابي ،سهازی  نمااههای افزار نرم خ دکار، یسازنمااه ،ماشیني یسازنمااه نمااه سازی، :ها لیدواژهک

 .3اطالعات

  

                                                 
1
. Automated indexing (Machine Indexing) 

2
 اطالع مرکز ارشد کارشناس و تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد، دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم دکتری دانشجوی. 

  l.comhadiharati77@gmai: ؛ رایانامهمشهد فردوسی دانشگاه مرکزی کتابخانه و رسانی

3
. Information retrieval 

mailto:hadiharati77@gmail.com
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 مقدمه

ای بهه   دالیتا ي، باعث االاد پداده اپي و خص صاًهای چ امروزه حلم زااد اطالعات در شكل

کنندگان در اسهتفاده از اطالعهات    پیامد اا  انفلار، سردرگمي استفاده. شده است 1نام انفلار اطالعات

ههای مهر ر    اكهي از روش . و ذخیهره شه ند   دههي  سازماناطالعات جهت بازاابي بااد به نح ی . باشد مي

سهازی باعهث    نمااهه . باشد ها جهت بازاابي مفید و مرتبط منابع مي آن سازی اطالعات، نمااه دهي سازمان

ها مدرک به مدرک و منبع مه ردنرر   راحتي و در حدالل زمان از میان میلی ن ش د که کاربر بت اند به مي

 .خ د از طراق جستل ی چند کلیدواژه، دسترسي اابد

سهازی جههت انتخها      حهی  نمااهه  در . باشهد  سازی فعا یت اصلي هر سیستم اطالعاتي مهي  نمااه

ههر  . نمهاایم  وتحلیهل مهي   ی محت ای اك مهدرک هسهتند، مهدرک را تلزاهه     ت صیفگرهااي که نماانده

کهه ت صهیفگرها    هنگهامي . ت صیفگر نشانگر ارزش معنااي اك بخش از مهدرک جههت بازاهابي اسهت    

اگر اا  کار را رااانه انلام  آاد و سخ  به میان مي سازی دستي نمااهش ند از  ساز انتخا  مي ت سط نمااه

و رااانه مشترکاً  که اا  کار ت سط انسان ش د و درص رتي نامیده مي سازی خ دکار اا ماشیني نمااهدهد، 

سهاز از میهان ت صهیفگرهااي کهه      کهه نمااهه   مثالً هنگامي. نامیم ميسازی ترکیبي  نمااهانلام گیرد، آن را 

، بهه  Weiss 2001   )شهده اسهت    ترکیبي انلام سازی مااد، نمااهش د، انتخا  ن ت سط رااانه پیشنهاد مي

 (.11، 1391 نقل از نیاکان

  سازی دستی نمایه

سهاز انلهام    سازی ت سط شخص نمااه سازی دستي، مراحل نمااه ط ر که بیان شد در نمااه همان

باشهند،   مهي  خ بي بیانگر محت ای مدرک ساز ت صیفگرهای هر مدرک را که به گیرد و شخص نمااه مي

 .کند ها نیز استفاده مي واژه ها اا گنج نامه کند و در اا  کار از اصطالح مشخص مي

 :باشد سازی دستي دارای نقاط ضعفي به شرح زار مي نمااه

 ؛گیرد مي ولت زاادیسازی  به د یل کندی عمل نمااه .1

ان مختلهف  سهاز  زااد از اكدسهتي ززم برخه ردار نباشهد زاهرا نمااهه      احتمال ممك  است به .2

هرکدام از دادگاه خ د و با ت جه به تلربه و تخصص خ د ت صیفگرهای مختلفي را برای 

 اك مدرک اا سند انتخا  خ اهند نم د؛

باشهد و بااهد از متخصصهان     سازی مهي  ساز در امر نمااه نیاز به تلربه و تخصص بازی نمااه .3

 م ض عي نیز استفاده نمااد؛

 .طلبد از نیروی انساني متخصص، هزانه زاادی را ميو استفاده  د یل اتالف ولتبه  .3

                                                 
1
 . Information explosion 

2
. Manual indexing 
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ته ان بهه اسهتفاده از نیهروی عقالنهي       باشهد کهه مهي    سازی دستي دارای نقاط ل تي نیز مهي  نمااه

سهازی ماشهیني امكانهات     وتحلیل محت ای مدرک نام برد و همچنی  نسهبت بهه نمااهه    ساز در تلزاه نمااه

 .طلبد کمتری را مي

 ماشینی خودکار یاسازی  نمایه

سازی دستي اا انسهاني و ت  یهد انبه ه اطالعهات بخصه د در شهكل        نقاط ضعف اساسي نمااه

 سهازی  سازی و استقبال از نمااهه  دالیتا ي، باعث حرکت به سمت استفاده کامل از رااانه در فرااند نمااه

 .شد (ماشیني)خ دکار

 (ماشهیني )سازی خ دکهار  نمااه ،اطالعات دهي سازمانهای اخیر با ورود رااانه به عرصه  در دهه

فراانهد  ( ماشهیني )سهازی خ دکهار   نمااهه . م ردت جه لرارگرفته و بها سهرعتي فزاانهده رو بهه رشهد اسهت      

کاهش زمان، هزانهه و تهالش فكهری     باهدف های نمااه به مدرک بدون دخا ت انسان و تخصیص واژه

 .است

ه اا ت  ید گردنهد، بهه آن   شد ص رت خ دکار از مدارک استخراج که ت صیفگرها به درص رتي

در اهك تعراهف سهاده    (. 12، 1391، به نقل از نیاکان  Kaiser 1993)ش د  سازی ماشیني گفته مي نمااه

بهه  (. 11، 1333نیاکهان  )سازی خ دکار، فرااند انتخا  ت صیفگر ت سط رااانه است  ت ان گفت نمااه مي

ای از مت  مدرک  های نمااه و استخراج اصطالحمرحله انتخا   سازی از عبارتي انلام تمام مراحل نمااه

دهنهده م ضه   آن هسهتند تها مرحلهه تهدوا  نمااهه ت سهط رااانهه و بهدون دخا هت انسهان را              که نشهان 

 (.121، 1337ن روزی )گ اند  سازی خ دکار مي اا نمااه 1ای سازی رااانه نمااه

ته ان   ای مهي  در نرهام رااانهه   ههای چهاپي آن اسهت کهه     ای با نمااه های رااانه تفاوت عمده نمااه

داگهر، در   عبهارت  بهه . راحتي اطالعهات کتابشهناختي مهدارک را وارد کهرده و بهه نمااهه اضهافه نمه د         به

سازی و در نمااهه   ی کمتر، مدارک جداد را نمااه ت ان با سرعت بیشتر و نیز هزانه ای مي های رااانه نمااه

سهازی اطالعهات ههر رکه رد اسهت کهه        ای در غنهي  اانهه های را تفاوت داگر در لابلیت نمااه. وارد کرد

ای  ههای رااانهه   بنهابراا  در نمااهه   هها هسهتند؛   های چاپي به د یل محدودات فضا، فالهد ااه  لابلیهت    نمااه

ای  سهازی رااانهه   برای مثال در نمااه. محدوداتي ازنرر افزودن اطالعات بیشتر به هر رک رد وج د ندارد

سهازی اطالعهات    ترتیهج بها غنهي    اا  تص ار آن را به هر رک رد افزود و به ت ان مت  کامل مدرک اا مي

، 1339 وزاتهي   ن روزی و)تری در دسترس کاربران لرارداد  کتابشناختي، محت ای ا ر را به شكل کامل

111.) 

ای است  سازی خ دکار به معنای استفاده از رااانه در تعیی  اصطالحات نمااه بدا  ترتیج نمااه

سازی به کمك رااانه، کاربرد رااانهه در   در نمااه. سازی به کمك رااانه جدا ش د د از مق  ه نمااهکه باا

                                                 
1. 

Computerized indexing 
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امها در   کنند؛ سازی مي که افراد خ د نمااه سازان است، درحا ي انلام کارهای تكراری و راهنمااي نمااه

، 1333  اشهرفي راهزی  کهامم په ر و   )شه ند   ها بدون دخا ت انسان االهاد مهي   سازی خ دکار نمااه نمااه

131.) 

رااانهه  . 2خ اندن بها رااانهه باشهد؛     مت  مدرک لابل. 1ای مستلزم آن است که  سازی رااانه نمااه

 هها و  بت انهد بهرای واژه  . 3صه رت انفهرادی و جداگانهه شناسهااي کنهد؛ و       ها را به بت اند هر اك از واژه

وزاتهي   به نقهل از نه روزی و   ، (Lancaster 1978های م ردنرر ت صیفگر مناسج انتخا  کند  عبارت

1339 ،111.) 

. دارد آشهكار  مزاتهي  انسهاني  اسهتخراج  بر خ دکار استخراج :(ماشیني )خ دکار سازی نمااه مزااای

 بلكهه  نیسهت  برخه ردار  ن   اا  از دستي سازی نمااه و است منسلم و اكپارچه کامالً ماشیني استخراج

 نقاط بنابراا  است؛ مشكل رااانه طراق از سازی نمااه ن   اا  امانل و است تخصیصي سازی نمااه ن عي

 :از اند عبارت ماشیني سازی نمااه مزااای و ل ت

 زمان؛ و ولت در ج اي صرفه .1

 سازی؛ نمااه طبیعي زبان از استفاده .2

 روش ؛ اص  ي معیارهای از پیروی و استفاده .3

 سازی؛ نمااه هزانه ب دن پاای  .3

 (.13، 1331 مهری) دستي سازی نمااه به نسبت فنّاوری بیشتر امكانات از ریبرخ ردا .1

 .در بازاابي مدارک جامعیت افزااش .1

 عنهه ان بههه انسههاز نمااهههاسههت و  انسههاز نمااههه بههرای یبانيتپشهه( ماشههیني) خ دکههار سههازی نمااههه. 7

 .خ دکار محس   خ اهند شد سازی نمااهفرااند  کنندگان کنترل

 ت انهااي  کهه  نهدارد  وجه د  ملر  ساز نمااه داگر ماشیني، سازی نمااه در :ماشیني یساز نمااه عیج

 هرچنهد  ماشهیني  سهازی  نمااهه (. 13، 1331 مههری ) باشد داشته را مدارک محت ای صحیح درک امكان

 باعهث  امهر  ااه   کهه  دههد   کهاهش  را( دلهت ) مانعیت ممك  است و ي گردد مي جامعیت افزااش باعث

 .گردد مي نامرتبط مدارک بيبازاا و کاذ  رازش

 

 انواع نمایه سازی خودکار

 :سازی خ دکار را برشمرده است  نكستر دو ن   نمااه

سازی خ دکار بر اساس بسامد تكهرار واژه بهه    تاراخچه نمااه: 1سازی استخراجي خ دکار نمااه .1

ااه   . شهده اسهت   تهها در مت  ن شه  ای برای شمارش حض ر واژه های ساده برنامه. گردد بازمي 1911دهه 

                                                 
1. Automatic extraction indexing
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ههای غیهر اسهمي     برای حذف واژه 1ای کنند که مت  را با سیاهه بازدارنده ص رت عمل مي ها بدا  برنامه

هها را بهر    کننهد؛ سهپو واژه   ها مقااسه مهي  مانند حروف تعراف، حروف اضافه، حروف ربط و نراار آن

سهت کهه بسهامد حض رشهان بیشهتر      های بازی فهر تنها واژه. کنند بندی مي اساس میزان حض رشان رتبه

 .ش ند ای مدرک انتخا  مي عن ان اصطالحات نمااه است به

ههااي کهه    سهازی فهرسهتي از واژه   اا  ن   نمااه به عبارتي در: 2سازی تخصیصي خ دکار نمااه .2

سهپو  . نامنهد  ش د که آن را سهیاهه کنتهرل مهي    ش ند از لبل االاد مي احتمازً در مدرک زااد تكرار مي

ن اصهطالح  عنه ا  دهد و در ص رت انطباق، واژه بهه  های مدرک را با اا  فهرست مطابقت مي ه واژهرااان

 (.179، 1333، به نقل از کامم پ ر و اشرفي رازی  (Lancaster 1991 گردد ای انتخا  مي نمااه

 

 سازی ماشینی های مختلف نمایه روش

هها   ده است که در ادامهه بهه شهرح آن   ش سازی ماشیني نشان داده های مختلف نمااه روش 1در شكل 

 .ش د پرداخته مي

 
 سازی ماشیني های نمااه روش: 1 شكل 

 

 شناسی های زبان روش .1
 

های شكل شناسي بر مبنای راشه  غات و ساختار نح ی و معنااي  ک شند با کمك تحلیل ها مي اا  روش 

 :ش ند سه دسته تقسیم ميشناسي به  های زبان روش. مت  مدرک، ت صیفگرها را استخراج نمااند

 است زبان دست ر از بخشي واژشناسي اا تك شناسي راخت: 3شناسي وتحلیل راخت تلزاه: ا ف

 شهناختِ  به واژه ساخت داگر، سخ ِ به(. 19، 1331 کلباسي) دهد مي لرار تحلیل م ردِ را واژه ساخت که

 کهارِ . پهردازد  مهي  سهازی  واژه در نیهز  و نحه ی  ههای  لا ج در اكداگر با آنها نشینيِ هم هایِ راه و تك اژها

                                                 
1
 . Stop list 

2
.
 Automatic assignment indexing

 
3
. Linguistic methods 

4
. Morphological analysis 
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 و تك اژها به اافت  دست و ها جمله و ها عبارت تلزاه زبان، اك واژه ساختِ بررسيِ در شناس زبان اصليِ

 .است زبان آن دست ریِ هایِ رده براساسِ آنها بندیِ دسته سپو و ها واژه

کنهد و   شهه  غهات عمهل مهي    بهر مبنهای را   شناسي در نمااه سهازی ماشهیني   راخت وتحلیل تلزاه

کند؛ بنهابراا  در سهطح کلمهات انلهام      کلمات بدون بار معنااي م ج د در  یست بازدارنده را حذف مي

دار را بهه   دهنده کلمهات معنهي   های تشكیل پذارد و ومیفه تحقیق بر روی شكل کلمات واحد و بخش مي

بدون وابستگي بهه شهكلي کهه ههر     به همی  منر ر ت صیف شكل اصلي اا راشه اك مفه م، . عهده دارد

 (.13، 1391، به نقل از نیاکان  Kaiser 1993)دهد   غت در مت  دارد را انلام مي

 نحه ه ی  بهه  مربه ط  ل اعهد  مطا عهه  دانهش  بهه  شناسهي  جملهه  اا نح : 1وتحلیل نح ی تلزاه:  

 ساختار .ش د مي اطالق زبان اك در جمالت درک و االاد منر ر به ها واژه آمدن هم کنار در و ترکیج

 .سازند مي را جمالت و عبارات و لرارگرفته اكداگر کنار در کلمات چگ نه اانكه اعني نح ی

گیرد و  در سطح جمالت اك مدرک ص رت مينح ی  وتحلیل در نمااه سازی ماشیني تلزاه

+ عهل ف+ م ضه   »ط ر مثال عبارتي ماننهد   به. دهد کلمات م ج د در اك جمله را م ردبررسي لرار مي

همچنهی  مفهاهیم عبهارتي    . دهد ش د که ساختار دست ری اك جمله را ارائه مي در نرر گرفته مي« فاعل

« نامه ارزاهابي شهد   اا  پااان»جمله . ش د عن ان اك کلمه مرکج بازشناخته مي به« ه ش مصن عي»مانند 

در . باشهد  اي مهي شناسها  لابهل « شهده  نامهه ارزاهابي   پااهان »اعنهي  ( اك کلمه مرکج)به شكل اك عبارت 

نیاکهان  )شه د   وتحلیل نح ی برای هر جمله اك مهدرک، سهاختاری نحه ی در نرهر گرفتهه مهي       تلزاه

1391 ،13.) 

 انسهاني  های زبان در معاني ی مطا عه و بررسي دانش معناشناسي: 2وتحلیل معناشناختي تلزاه: ج

  غت از شده گرفته معناشناسي. ندگ ا مي معناشناسي را معنا و واژه میان ارتباط بررسي بط رکلي،. است

 دز هت  بهی   رابطهه  روی بهر  معمه زً  علهم  اا . باشد مي معنا ی مطا عه علم و به معني semantika ا ناني

 .دارد تمرکز ش د مي استفاده چه برای معانیشان اانكه و ها نشانه و عالئم عبارتها،  غات، مانند ها کننده

در سهطح مته ن مشهترک در اهك پااگهاه      معناشهناختي   وتحلیهل  در نمااه سازی ماشیني تلزاهه 

کند تا مت ن مشهترک بت اننهد    گیرد و ارتباطات معنااي بی  مدارک را شناسااي مي اطالعاتي ص رت مي

بنهابراا  ارتبهاط بهی      (13، 1391نیاکهان  )معني تلزاه و درنتیله بازاابي شه ند   ص رت واحدهای هم به

گهردد و بها بازاهابي     های مشابهت مشخص مهي  با ت جه به مقیاس مدارک م ج د در اك فاال اا پااگاه

 .گردند اك مدرک، ساار مدارک مرتبط با آن مدرک نیز از طراق پی ندهای مشابهت بازاابي مي

ته ان   نخست ارتباط میان دو مدرک را مي: باشد های مقیاس مشابهت مدارک بدا  لرار مي مالک

ته ان فهرک کهرد کهه ههر چهه        مهي . هها بهه دسهت آورد    آنههای م جه د در مته ن     با مقااسهه اصهطالح  

                                                 
1
. Syntactic analysis 

2
. Semantic analysis 
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کهه   دوم آن. باشهد  تهر مهي   ها به هم نزداك ها بیشتر باشد، م ض   محت ای آن های مشترک آن اصطالح

ت ان پذارفت کهه مهدارک دارای    مي. های مشترک آن دو مدرک را آزم د ت ان تعداد نسبي ارجا  مي

کهه بلهای اسهتفاده از     سه م آن . تي مشهترک بیشهتری هسهتند   محت ای مشابه، دارای استنادهای کتابشناخ

ت ان  کنند، مي های اخیری را که به اا  دو مدرک استناد مي های مشترک، میزان بیشتری از مقا ه ارجا 

 (.213، 1373 و آزاد پائ )برد  برای به دست آوردن مقیاس مشابهت به کار
 

 های آماری روش .2
 

ههای   هر مفه م منفهرد در مهدرک بها حضه ر آن در جااگهاه      کند که معني ها مشخص مي اا  روش

نرهر دارنهد کهه در     ههای آمهاری در ااه  زمینهه اتفهاق      همه روش. مختلف مدرک ارتباط تنگاتنگ دارد

بنابراا   غات  سازی بار معنااي هر اصطالح واحد در مدرک به تعداد آن در مدرک بستگي دارد؛ نمااه

ههدف آمهارگیری از اطالعهات آن    . شه د  گذاری مهي  ها ارزش آن ش ند و ارتباط مت  شمارش مي درون

ههای آمهاری عمهالً     روش. عن ان ت صیفگر انتخا  شه ند  است که  غات دارای بار معنااي در مدرک به

شهناختي در جههت بهبه د     ههای زبهان   کهه روش  ش ند، درحها ي  برای باز بردن جامعیت به کار گرفته مي

 (.29، 21، 1391نیاکان )مانعیت کاربرد دارند 

 مدرک در اصطالح حض ر کثرت تشخیص پااه بر طرحي که ماشیني سازی نمااه پیشگامان از اكي

 به ها واژه آن در که آورد وج د به ای سیاهه کار اا  برای وی. باشد هانو پیتر   ن مي است، کرده ارائه

 اهك  در کهرات  به که مفاهیمي ههم روش اا  در. گرفت مي لرار کم به زااد از ،(بسامد) فراواني ترتیج

 ت صهیفگرها  ااه   وسهیله  بهه  چراکهه  شه ند؛  نمي انتخا  ت صیفگر عن ان به دارند وج د اطالعاتي پااگاه

 مهدرک  در نهدرت  بهه  کهه  مفهاهیمي  همه روش اا  در همچنی . ش ند نمي تفكیك اكداگر از مدارک

  ) ندارند را مدرک محت ای ارائه  انت که ش د مي فرک و ش ند مي تلقي معنااي بار بدون دارند، وج د

 Weiss 2001 داگر فرک بر آن است که مفاهیمي که غا بهاً در   عبارت به (.33، 1391، به نقل از نیاکان

ته ان از اكهداگر    ها وج د دارند ت صیفگر نیستند، چراکه با اا  مفهاهیم مهدارک را نمهي    ملم عه داده

 .آاند لابلیت ارائه محت ای مدارک را ندارند ک ميتفكیك نم د و مفاهیمي که ندرتاً در مدار

تعهداد والعهي ههر مفهه م در ههر مهدرک       ( 1: ط رکلي از سه مرحله تشكل شده اسهت  اا  طرح به

بر اساس نتااج مرحلهه اول تعهداد ههر مفهه م در ملم عهه مهدارک محاسهبه        ( 2. ش د تشخیص داده مي

. شه ند  ش ند، جدا مهي  د اا در حدالل تعداد ماهر ميدر پااان مفاهیمي که در حداکثر تعدا( 3. گردد مي

، بهه نقهل از نیاکهان     Kaiser 1993)گردنهد   عن ان ت صیفگر استفاده مي مانند به سپو  غاتي که بالي مي

1391 ،33.) 

                                                 
1
. Statistical Methods 
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مزات روش   ن دروالع گرااي آن است، چراکه ومیفه اصلي محاسبه تعداد اصطالحات و تفكیك 

باشد و ضعف آن در تعیی  فقط بیشترا  و کمترا   غات است؛ زارا حذف  يها بر اساس تعدادشان م آن

ت اند جامعیت را پاای  بیاورد و باعث ش د که بسیاری از مهدارک مهرتبط    مفاهیمي با حداکثر تعداد مي

،  Kaiser 1993)ت اند مانعیت را پاای  بیهاورد   ناداده گرفته ش ند و حذف مفاهیمي با حدالل تعداد مي

 (.31-33، 1391ل از نیاکان به نق

آانهد؛   ای مهي  ، برگرفت  پنج درصد کلماتي اسهت کهه غا بهاً در بهازترا  رتبهه سهیاهه واژه      ف  داگر

ههای غیهر متنهي و     ص رت که با حذف حروف تعراف، حروف اضافه، حروف ربط و داگهر واژه  بدا 

با بسامد باز بهرای مهدرک در نرهر     ای های نمااه ای از اصطالح ها در سیاهه بازدارنده، سیاهه آوردن آن

های آمده در مهت    سازی ماشیني، گزانش تنها واژه های آماری نمااه اكي داگر از روش. ش د گرفته مي

، 1373و آزاد  ،  بهه نقهل از پهائ     (Salton 1986 آاهد  مهي  کم دومرتبه در اك بنهد مهت    است که دست

ی هها  روشبنهابراا  در   ها مبتني اسهت  اربرد واژهچگ نگي کها صرفاً بر ماهیت آماری  اا  روش (.233

 .آماری میزان بسامد ت صیفگر ها مد نرر لرار مي گیرد
 

 های مبتنی بر احتماالت روش . 
 

شه د   سازی رااضي مراحل بازاهابي بهه کهار گرفتهه مهي      ها تئ ری احتمازت برای مدل در اا  روش

(Kaiser 1993  21، 1391، به نقل از نیاکان.) هها تعیهی  احتمهال ربهط      گ نهه از روش  ي در ااه  به عبارت

هها حضه ر زاهادی     گیرد، بدا  معني که برای مدارکي کهه اهك واژه در آن   داشت ، مبنای کار لرار مي

ها نقهش مههم و اصهلي را     ش د و برای مدارکي که اا  واژه در آن ندارد احتمال کمي در نرر گرفته مي

 (.77، 1331آلا بخشي )د ش  دارد، احتمال بیشتری در نرر گرفته مي

سازی م ردبحث، به جزء روش مبتنهي بهر احتمهازت، بهر منطهق بازاهابي دو        های نمااه وشتمامي ر

مقداری تكیه دارد، اعني هر مدرک م ج د در فاال اا مرب ط است و اا نامرب ط، بدا  لرار اا بازاهابي  

اي هها  ای اا برچسهج  های نمااه برای بازنم دن اك مدرک معی  اصطالح. ش د ش د و اا بازاابي نمي مي

ای  ههای نمااهه   منز هه اصهطالح   هها را بهه   هها وارد نرهام شهد، آن    زماني که اا  اصطالح. ش د برگزاده مي

ای اها نمااهانگر    در م رد هر مدرک، اصطالح نمااه. ش ند شناسد که بدان وسیله مدارک بازاابي مي مي

ت اند به اا  مفهه م   نميچنی  نرامي از بازاابي . تنها دو مقدار در اختیار است. مدرک هست و اا نیست

و  پهائ  ) ای تا حدودی بیانگر محت ای مدرکي معی  باشد، ااری رساند که احتمال دارد اصطالحي نمااه

 (.211-211، 1373 آزاد

رهیافت احتمها ي  ( 211، 1373 و آزاد ، به نقل از پائ  (Maron and Kuhns 1960و ک نز  مارون

ص رت که پو از دراافت اهك درخ اسهت، نرهام     بدا . ردندسازی و جستل  را پیشنهاد ک برای نمااه

                                                 
1
. Probability-based methods 
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اا  شماره نشانگر احتما ي . دهد بازاابي اك شماره ربط را به هر مدرک م ج د در فاال اختصاد مي

بدا  ترتیج، ملم عه بازاابي شده . است که مدرک م ردنرر پاسخگ ی اك پرسش معی  خ اهد ب د

های  اا  شماره. های ربط غیر صفر است مدارک مرب ط به شماره بندی شده از از فاال شامل سیاهه رتبه

 .های کلیدی رااج م ج د در درخ است و هر مدرک به دست آورد ت ان از اصطالح ربط را مي

کنهد، اها    ساز اك تصهمیم را اتخهاذ مهي    سازی غیر احتما ي نمااه ت ان گفت در نمااه ط رکلي مي به

سازی مبتني بر احتمازت اا ت زاني، ااه  امكهان    ؛ و ي در نمااهت صیفگر با مدرک مرتبط هست اا خیر

تها  /. 1وج د دارد که هر ت صیفگر را انتخا  و به آن با ت جه به ارتباطي که با مدرک دارد، وزني بهی   

ش د تا بعداً بر اسهاس ااه  میهزان     داده مي 1تا /. 1را بدهد و به عبارتي به ت صیفگر مقدار مرتبطي بی   1

 .ط مدرک اا مدارک م ردنرر بازاابي گرددارتبا

امتیاز روش احتما ي اا ت زاني اا  است که برحسج هر درخ استي، میزان ربط هر مدرک با اهك  

بندی  ش د و سیاهه تمامي اسناد و مدارک برحسج اا  مقادار احتما ي رتبه مقدار احتما ي نشان داده مي

. دارد بسهتگي  نیهز  مهدرک  در ت صهیفگر  حضه ر  محهل  بهه  ت صیفگرها به امتیازدهي. ش د و بازاابي مي

 امتیهاز  باشهد،  آمهده ... و مت  های سرفصل کلیدی، کلمات چكیده، عن ان، در ت صیفگر اانكه به بستگي

 .گیرد مي تعلق جستل  های کلیدواژه با مقااسه در آن به متفاوتي ربط میزان درنتیله و متفاوت

 

 یماشینخودکار یا  فرایند نمایه سازی

سازی خ دکار، تبدال مت ن به شكل دالیتال ت سط نیهروی انسهاني و    او ی  مرحله در فرااند نمااه        

بهه فراانهد تبهدال    . افزارهای خاصي به مت  ماشهی  خه ان اسهت    وسیله نرم سپو تبدال مت ن دالیتا ي به

نهه ری اهها  اهها تشههخیص کاراکترهههای نهه ری خهه ان مههدارک دالیتههال بههه متهه ن ماشههی  خهه ان، ن اسههه 

OCRاختصار به
1
 مته ن  خ دکهار  بازشناسهي  بهرای  پیشهرفته  تكن  ه ژی  دروالهع اهك   OCR. گ اند مي  

 . است رااانه ت سط وارااش لابل مت ن به ها آن تبدال و PDFهای  اسناد تص اری و فاال در م ج د

 با ها آن ثراک اما دارند وج د مت  به PDF های تص اری و فاال تبدال برای زاادی افزارهای نرم

کهار   ی نتیله و کنند خ بي به مت  تبدال نمي به م ردنرر را های فاال و ندارند خ بي ی میانه فارسي زبان

افزارهااي هم وجه د دارنهد کهه     ا بته نرم .است راخته هم به و معني بي هااي ف نت با و ناخ انا متني ها، آن

ههای تصه اری فارسهي را بهه مهت  ماشهی         ر فاالت انند مت ن م ج د د زبان فارسي را پ شش داده و مي

اشهاره    Readirisو  e-PDF To Text Converterافهزار   ت ان به نهرم  جمله مي از آن. خ ان تبدال کنند

 .کرد

                                                 
1
 . Optical Character Recognition 
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ههای کلیهدی را نشهان     سازی ماشیني و فراانهد اسهتخراج ماشهیني واژه    شمای کلي نمااه 2 شكل            

سازی با تبدال مت ن غیر دالیتال به دالیتال آغاز و در گام بعهدی وارد   مااهبر اا  پااه فرااند ن. دهد مي

ههای   در اا  گام مت ن پی سته به واژگان شكسهته شهده و وجه د نهام    . ش د زارسیستم تحلیل واژگاني مي

ههااي کهه    سپو بر پااه فهرست حهذفي، واژه . ش ند و اختصارات در آن بررسي مي خاد، اصطالحات

ن را ندارند، حذف و واژگان داگهر بهرای راشهه گیهری وارد زارسیسهتم راشهه گیهری        ارزش نمااه شد

اگر واژه از . ش د در اا  گام ابتدا ن   واژه مشخص و راشه گیری بر پااه ن   انلام مي. ش ند ها مي واژه

های داگهر آن و اگهر فعهل نباشهد، راشهه کلمهه تشهخیص داده         و واژگي ن   فعل باشد، زمان، ن  ، ب 

ها نگاه معنااي باشد، از  ها در حا ت مفرد در نرر گرفته و اگر نگاه به واژه در اا  گام همه واژه. ش د مي

در اهك گهروه   « زمی »و « جغرافیا»برای نم نه ممك  است واژه . ش ند بندی مي دادگاه معنااي نیز دسته

همچه ن پخهش و بسهامد و     ههااي  سازی محاسبه شهاخص  آخرا  گام از فرااند نمااه. معنااي لرار گیرند

انهد،   شهده  هها و اصهطالحات تخصهیص داده    ههااي کهه بهه واژه    در پااان بر پااه وزن. تخصیص وزن است

ت انهد جزئهي از    عنه ان نمااهه برگزاهده شه ند، مهي      اانكه چه تعهداد واژه بهه  . ش د بندی انلام مي او  ات

ش د و  بیشتر مي( جامعیت)احتمال بازاابي  ساز باشد؛ چراکه با انتخا  تعداد نمای بیشتر، ترجیحات نمااه

 (.331-331، 1392و خسروجردی،  جال ي منش، علیدوستي،)آاد  پاای  مي( مانعیت) دلت

 
 (.331 ،1392 خسروجردی، و علیدوستي، منش، جال ي)سازی ماشیني شمای کلي نمااه: 2 شكل
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نامهه ت سهط عامهل     اصهطالح ذکر است پااگاه اسامي خاد، پااگاه اختصهارات و پااگهاه    لابل  

سهاز ماشهیني واژگهان برگزاهده از مته ن       شه ند و نمااهه   تهیه مهي ( های مرب طه متخصصی  ح زه)انساني 

در . دههد  ای تطبیق مي ها جهت استانداردسازی و مستند کردن اصطالحات نمااه مختلف را با اا  پااگاه

ههای   ه اسهت ههر سهه نه   روش    شهمای کلهي آن آمهد    2کهه در شهكل   ( ماشهیني )سازی خ دکهار   نمااه

ش د و  ها مشخص مي در بخش راشه گیری کلمات که در آن ن   واژه. سازی ماشیني کاربرد دارد نمااه

شناختي و در بخش وزن دهي به اصطالحات  های زبان گیرد، از روش راشه گیری بر اساس آن انلام مي

آنلهااي کهه بحهث محاسهبه بسهامد      . دشه   و انتخا  کلمات، از دو روش آماری و احتما ي استفاده مهي 

هها بها اسهتفاده از بسهامد، میهزان       وزن دادن به واژه کلمات در سند مطرح است از روش آماری و هنگام

درنهاات . ش د ها، از روش احتما ي اا ت زاني استفاده مي پخش کلمات در سند و محل لرار گرفت  واژه

بندی اساس میزان ربهط   که اا  وزن دهي و او  ات گیرد بندی ص رت مي ها او  ات بر اساس وزن واژه

 .کند سند با درخ است کاربر را مشخص مي

 

 ماشینی سازی نمایه ی برنقد

االاد  ها و های م ج د در مت ، مكان آن ای بسیاری برای شناسااي واژه های رااانه امروزه برنامه

 1 سه م بهه سهیاهه واژگهان بازدارنهده     هها از فهرسهتي م   نرم ا فبااي به وج د آمده است که در اغلج آن

اها فهرسهت    2عنه ان کشهف ا لغهت    افزارها بیشتر بهه  حال، نتااج حاصل از اا  نرم بااا . شده است استفاده

صه رت   ت اننهد بهه   هها نمهي   رااانه. ش ند استفاده، ت صیف مي های لابل های م ج د در مت  و نه نمااه واژه

تهر از اسهتخراج واژه و    سازی، تشخیص مفهاهیم مههم   ، زارا در نمااهها را ت  ید کنند کامالً خ دکار نمااه

ساز، با استفاده از فرااندهای فكری، محته ای مهدارک    وسیله نمااه در االاد نمااه به. ا فبااي کردن است

از سه ی داگهر   . پردازنهد  بهه االهاد نمااهه مهي     3ها تنها بها فراانهد ا گه راتمي    ش د؛ اما رااانه شناسااي مي

هااي کهه   های م ج د در مدرک بستگي ندارند، بلكه به واژه ای تنها به واژه اصطالحات نمااه تخصیص

هها   ها با مدرک نیز وابسته است که ت جه بهه آن  میزان آشنااي آن کنند و کاربران در جستل  استفاده مي

هها   د که در مه رد آن های بسیاری هستن عالوه، مدارک معم زً دارای واژه به. وسیله رااانه دش ار است به

هها ه شهمندی    کننهد؛ زاهرا آن   ها را نیز نمااه مي ای اا  واژه های رااانه اطالعاتي ارائه نشده است؛ برنامه

های غیر اطالعاتي  شده است از واژه ها ارائه های م ض عي که اطالعاتي درباره آن ززم برای تمااز واژه

ت اند محت ای مهدارک   های ساده کاربرد دارد و نمي د نمااهسازی خ دکار در االا بنابراا  نمااه ندارند؛

 (.173، 1333به نقل از کامم پ ر و اشرفي رازی  ،(Tulic 2005را تحلیل کند 

                                                 
1
 .Stop words list 

2
 . Concordance 

3. Algorithmic processes
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اكي از دزالي »: دارد سازی امهار مي در بیان پیچیدگي و معناگری فرااند نمااه 1مارتی  ت  یك

بپهردازد ااه  اسهت کهه     ( به معنای والعهي کلمهه  )ازی بهینه س ط ر خ دکار به نمااه ت اند به که رااانه نمي

سهازی و   نمااهه . ن اسي چیزی بیش از ا فبااي کردن واژگهان مهدارک اسهت    سازی و چكیده فرااند نمااه

باشد که بر پااه داوری در م رد م ضه   اهك    ن اسي حاصل فرااند کامالً عقالني و شه دی مي چكیده

رااانهه ابهزار مناسهبي بهرای فراانهد ا فبهااي       »: دارد ر ادامه بیان مهي او د. «مدرک و محت ای مدرک است

باشهد، و ههي ابهزار خهه بي بهرای ت  یههد محصه زت فكههری و انتزاعهي ماننههد       کهردن و اعمههال مشهابه مههي  

 (.297، 1333به نقل از دوزني و فرهاد پ ر،  ، (Sparck Jones 1980 «ن اسي نیست چكیده

 

 

 سازی هنمای افزار نرم چند مروری بر

و از  شه د  مهي ت  یهد   2  راج تكن  ه ژاز  از س ی شرکت افزار نرماا  : HTML/Prep افزار نرم

 افهزار  نرماا   .ww.levetechic.com/htmlprep.htmhttp://w :باشد مي دسترسي لابلطراق نشاني زار 

لهرار دارنهد را بهه     ای نمااهه که در اهك فااهل    ASCII های برچسجکار تبدال  اساساًتحت داس ب ده و 

نیست، بلكه بهرای   افزار نرممستقیم محص ل خ د  ط ر به ت  یدشدها بته نمااه . دهند ميال انلام .ام.تي.اچ

 Macrexو  Sky index ،Cindexپردازشهگر داگهر ماننهد     افزار نرمت  ید نهااي بااد اصل نمااه در اك 

اسهت کهه در    کننهده  تبدال افزار نرماك  HTML/Prepکه گفته شد  ط ر هماندر حقیقت .  ید ش ندت 

 خروجي داداری آن بهرای اسهتفاده کهاربران مطله   نخ اههد به د       درنتیله؛ باشد ميمحیط داس فعال 

 .(311 ،1333 فرهادپ ر، و دوزني)

و از  شه د  مهي ت  ید  3رکت براونت سط ش سازی نمااه افزار نرماا  : HTML indexer افزار نرم

 افهزار  نهرم ااه   . http://www.html-indexer.com/ index. Htm: است دسترسي لابلطراق نشاني زار 

را  سهازی  نمااهه داگر، کار  پردازشگر افزار نرمو بدون نیاز به  تنهااي به، HTML/Prep افزار نرم برخالف

 .(311 ،1333 فرهادپ ر، و دوزني) دهد ميانلام 

 و از نشهاني  شه د  مهي از سه ی شهرکتي بهه همهی  نهام ت  یهد        افهزار  نهرم ااه   : Macrex افزار نرم

http://www.macrex.com لدرتمنهد در   افهزار  نهرم اهك   عنه ان  بهه  افهزار  نهرم ااه   . اسهت  دسترس لابل

عامهل   ههای  سیسهتم و بهر روی انه ا     شه د  مهي مرتج روزآمدسهازی   ط ر بهمحس   شده و  سازی نمااه

 .(313 ،1333 فرهادپ ر، و دوزني) و اجرا است نصج لابلو مكینتاش  ، واستاواندوز

                                                 
1. 

Martin Tulic 
2
. Leverage Technologies 

3
. Brown 

http://www.levetechic.com/htmlprep.htm
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و از طراهق نشهاني    1از سه ی شهرکت روچسهتر    سهازی  نمااهه  افهزار  نهرم ااه   : Cindex افزار نرم

http://www.indexres.com هها  کتها   سهازی  نمااهه بیشهتر بهرای    افهزار  نهرم از اا  . است دسترس لابل ،

بهرای ت  یهد    ای حرفهاك ابزار  عن ان به افزار نرماا  . ش د ميشراات ادواری استفاده و ساار ن ها روزنامه

 را آن مانند و ،ن اسندگان ،م ض عي های نمااه ،نامه واژه ت ان مي افزار نرماا   وسیله به. ان ا  نمااه است

 ههای  محهیط  دررا  دهت  یدشه  نمااةلابلیهت نمهااش    افهزار  نهرم  اا  .ساخت او یه ت  یدشدۀ نمااة اساس بر

 میسر را ت  یدشهده نمااهه   از اشكال رفع و گیهری  غلهط  لابلیت داراست کهه مانند ورد را  کلمه پردازشگر

 ته انیم  مهي مثال  یبرا .کند مي کار کلمه پردازشگر افزار نرممانند اك  افزار نرم اا  حقیقت در .سازد مي

 بعهداً  که مدارکي یبرا لبلهي  ههای  بینهي  پیش به ت جه با حتي و کنیم اضافه نمااه بهجداد را  های مدخل

 .(311 ،1333 فرهادپ ر، و دوزني) گرفت نرر در را م ردنرر های مدخلشد،  خ اهند فاال وارد

ااه   . تصهاوار اسهت   سهازی  نمااهه اكي از ابزارههای   افزار نرمدر اصل اا  : Retriever افزار نرم

 و از نشهههاني شههه د مهههيت  یهههد  Dirk Djuge از سههه ی شهههرکتي آ مهههاني بهههه نهههام  افهههزار نهههرم

http://www.djuge.net/retriever  در عههی  کارآمههدی و وجهه د  افههزار نههرمااهه  . اسههت بازاههابيلابههل

 ت ان مياست  شده بیني پیشامكاناتي که در آن  ازجمله. بسیار ساده است امكانات بسیار، دارای محیطي

 :به م ارد زار اشاره کرد

( 2 ؛مختلف با ت جه به نیهاز کهاربر   های بخشو  ها فصلي در لا ج فرع های نمااهت  ید ان ا   (1

دسترسي در لا هج تصه ار    های کاربرگهذخیره خ دکار ( 3دسترسي سراع؛  های کاربرگهت  ید 

م جه د در نمااهه در ت  یهد اهك      ههای  لا هج اسهتفاده از تصهاوار و   ( 3برای شناسااي داهداری؛  

لابلیهت جسهتل  و حهذف    ( 1؛ (وارااش لابلاما  رکف پیش های فرمتا بته بر اساس ) ساات و 

تصاوار در اك پااگاه داده لبهال جسهتل ؛    دهي سازمانمدارات و ( 1و تكراری؛  تصاوار مشابه

ت  یهد و تنرهیم   ( 3؛ 2لابلیت نمااش تصاوار در اندازه والعي خ د و به عبارتي نمهااش شهفافه  ( 7

جداگانه بر اسهاس   های بخشتصاوار در  بندی گروه( 9سری و پشت سر هم؛  ص رت بهتصاوار 

 و فهاالي مختلف  های رنگجستل ی تصاوار بر اساس ( 11؛ (بر اساس پیكسل)کیفیت تصاوار 

 .(311 ،1333 فرهادپ ر، و دوزني) اند لرارگرفتهکه در آن 

 علمهي  مقازت عبارات خ دکار سازی نمااهجهت  افزار نرماا   :3(فنكسر) FaNexerنرم افزار  

 سه ی  از 1331 سهال  در کهه  اسهت  فارسهي  زبهان  بهرای  نم نهه  نخسهتی   خه د  ن   در مي باشد و يفارس

 فنهاوری  و عله م  رسهاني  اطهال   ای منطقهه  مرکهز  علمهي  هیأت عض  ف مني، لدامي فالحتي محمدرضا

 گرداد ارائه هندوستان میس ر دانشگاه به ای رااانه زبانشناسي دکتری رسا ه او یه طرح ص رت به شیراز،

                                                 
1
. Rochester 

2
. Slid show 

3
. Persian Keyphrase Automatic Indexer 
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 ااه   برجسهته  ههای  واژگي جمله از .(وابسته ب د عل م و کشاورزی های رشته به طرح او یه آن مرب ط)

. نیروی انساني مي باشد و التصادی ج اي صرفه همچنی  و ، اكدستي کاردلت سرعت، االاد افزار منر

 زبهان  پهردازش  در بنیهادا   مشكالت و مسائل به پرداخت  افزار نرم اا  ممتاز های واژگي ازاكي داگر 

 .است فارسي
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A review of concepts, methods and softwares of automated 

indexing 

 

Hadi Harati
 

 

 

 

Abstract 

 Increasing of scientific resources, particularly in digital format, is cause 

the Specialists tend to use the simplified procedures for searching and 

retrieving of  information. In the meantime, indexing of sources, is one of 

the fastest ways to get to information. through indexing methods of 

manual, automatic and combined,that each has its own strengths and 

weaknesses, automated indexing is one of the methods that addition to 

Searchable the available information, increase the power of man against 

the phenomenon of the information explosion, particularly in electronic 

format. This paper is done using library study and review of the literature 

and Referring short to manual indexing, investigate automated indexing 

includes variety of automated indexing, advantages and disadvantages, 

and Review it to simply and at the end will be introduced Some indexing 

software . 

 

 Keywords: indexing, machine indexing, automated indexing, indexing 

softwares, information retrieval 

 

                                                 
1. PhD student of Information Science and Knowledge, Azad University, Science and Research 

Branch of Tehran and  MSc Information Center and Central Library in Ferdowsi University of 

Mashhad;Email: hadiharati77@gmail.com  

mailto:hadiharati77@gmail.com

