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 با استفاده از متن کاوی یو حرفه ا یعلم یها ینهآن بر زم یرو تاث یسرقت ادب
 

  2حمیدرضا کوهی 1معصومه رئوف فوشازده

 وری آریاناعلوم و فنآموزش عالی موسسه ، کامپیوترگروه مهندسی ،  1

  آمل ،شمال گاهنش، داکامپیوترگروه مهندسی 2

 :چکیده

 ادبی سرقت مفهوم مقاله این .نیست احترام قابل اخالقی لحاظ از و است رایت کپی نقض که است، جهان سراسر در جدی مشکل یک ادبی سرقت

 موارد از برخی .است ای حرفه و علمی سطح در آن دانش تاثیر از و تحلیل و تجزیه برای ادبی،همچنین دهد. سرقت می توضیح را مختلف انواع و

 درحالی است رایج امر بسیار یک مشکل این بودن شده دزدیده می شود. جدی ارائه ای ایده و به سرقت رقته ملی و جهانی سطوح در ادبی سرقت

 شود ، می کشورها محسوب تمام در جنایت علمی و جرم یک عنوان به ادبی سرقت کنند، می حفظ را رایت کپی حقوق که دارد وجود که قوانینی

های زبانی استفاده شده در کنیم و ویژگیما از متن کاوی استفاده می .دهند می انجام مجازات بدون را رفتارها این بارها که متجاوزان به این حریم

 .نوشتاری استفاده شده در ان آنالیز کنیم کنیم تا بتوانیم یک سند را با توجه به مدلکلمات را استخراج می

 

 کلمات کلیدی: 

 تقلب ؛متن کاوی ؛حق کپی برداری؛سرقت ادبی

 مقدمه 1

 از بسیاری است شده باعث ، مختلف اطالعات آوردن انواع دست به برای اینترنت به ای ایندهفر طور به دسترسی و تکنولوژیکی های پیشرفت امروز

 به اشاره بدون از وب اطالعات کپی با خود کار انجام برای آسان های راه دنبال به سطوح، آموزان و دانشجویان تمام دانش ویژه به و متخصصان

 ادبی سرقت عنوان به که است چیزی این. نویسندگان استفاده کنند دیگر از مطالب خود آثار عنوان انتقال آن اثربه برای تالش و دقیق منابع

 ادبی سرقت کنند، فکر است ممکن برخی که آنچه خالف بر [1]است. ادبی سرقت از رسمی این تعریف زبان آکادمی گفته طبقشود.  می شناخته

 شعر مسابقه یک طی اسکندریه در کتابخانه باستانی اثر چند ، پنجم قرن در گوید می که ویتروویوس هنظری طبق زیرا نیست، جدید مشکل یک

 قانون به توجه با دزد عنوان به و شد، کشف سرقت آنها شد، که بودند ارائه داده به نویسنده اثرنسبت را خودشان که کننده شرکت چندین توسط

 با ندارند، فعالیت خاصی در این زمینه به صورت گسترده انتشارات دارد اما وجود دانشگاهی تقلب وضعیت بررسی برای هایی تالش .شدند مجازات

ومهندسین وپژوهش گران  پزشکان عنوان مثال اغلب به. های خاصی در این زمینه ارئه دهند دستورالعمل و مقرراتها باید  دانشگاه اکثر حال، این

نگاری، تحقیقات علمی و سرقت ادبی یکی از موضوعات روزمره است به عنوان مثال، در موسسات آموزشی، روزنامه ادبی می باشند. سرقت معرض در

های صورت گرفته در متون موجود در که رئیس جمهور مجارستان اقدام به سرقت ادبی کرده است. با پیشرفت همچنین در سیاست. اخیرا فاش شد

توانند هرآنچه را که برای نوشتن سندی نیاز دارند به آسانی پیدا کنند اما تشخیص این موضوع کمی سخت است. های تحت وب، افراد میسرویس

توان برای این مهم های مختلفی را میاز رویکردهای کامپیوتری برای مقابله یا این مسئله است. روش به همین دلیل، جامعه نشازمند استفاده

  [2]های ذاتی زبان.هایی برای جستجوی وب یا رویکردهایی با موضوعیت ویژگیی تشابه الگوریتم و یا سیستمسازی کرد مانند مقایسهپیاده

هایی که فقط در توان به دو دسته تقسیم کرد. روشتشخیص سرقت ادبی با رویکرد الگوریتمی را میهای توان گفت که روشدر حالت کلی می

هایی که اسناد مشکوک را با اسناد مرجع مورد اند و همچنین روشدهند که تشخیص سرقت ادبی ذاتی نامیده شدهمورد اسناد مشکوک اطالع می

های از متن را دارند که ی ذاتی، با استفاده از آنالیز اسناد مشکوک، سعی در تشخیص تکههای تشخیص سرقت ادبدهند. روشمقایسه قرار می

های مدلسازی استایل نوشتاری استفاده های امروزی فقط از تکنیکبصورت بالقوه توسط شخص دیگری نوشته شده اند. به این منظور، روش

ی اسناد با سندهای مرجع طرف دیگر، تشخیص سرقت ادبی خارجی بر استفاده از مقایسههای معناداری هستند. از کنند و به دنبال یافتن تفاوتمی

های این سند را با اسناد مرجع مورد بررسی قرار ابتدا یک سند را دسته بندی کرده و سپس همبستگی ویژگی ،داللت دارد این روش سنتی

های مختلفی برای تشخیص میزان سرقت ادبی توان از تکنیکی آن، میجمهدهد. بر اساس میزان تشابه از قبیل کپی برداری کامل و یا ترمی

 [3]استفاده کرد. 
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 بیان مسئله 2

 [4].است شده تعریف دیگران آثار از توجه قابل کپی یک" عنوان به سرقت ادبی. است ربودن معنای به التین پالژریسم از "ادبی سرقت" کلمه
آن اثر  خودشان که کند می اثبات منبع داشتن بدون را آنها که است دیگری شخص های ایده یا کلمات از ای نسخه شامل ریاضی فرمول های

تنداز کپی رشود عباهایی که در سرقت ادبی استفاده میروش [5]. دیگری می باشد نویسنده های نوشته از استفاده سوء" عنوان رانوشته اند وبه

 د.انواع مختلف سرقت ادبی:شوکارهای دانشجویی و آموزشی دیده میکه در بسیاری از رداری ادبی ،برداری محض و یا کپی ب

 شود.کپی برداری می ض: متن مورنظر بصورت کلمه ایکپی برداری مح 
 نطور بعضی از کلمات عوض نمی شودی متن و همیولی ایده رجمه کردن: متن عوض می شودت. 
 شود.وت و زبان مرجع متفاوت کپی برداری می: ایده با استفاده از کلمات متفاسرقت نظریه 

های ادبی و به سادگی بدست آورد. با توجه به اینکه بعضی از سرقت توان با مقایسهدر اختیار باشد می پی برداری محض را چنانچه متن اولیهک

یابد تشخیص آن با توجه در سرقت ادبی افزایش می شود.  هرچقدر میزان تغییرات اعمال شدهتر میهای کشف آنها نیز پیچیدهشوند راهپیچیده می

کنند. برای مثال کامپیوتر اسامی، شود ساده تر است چرا که کامپیوتر از زبان مرجع استفاده میهایی که با کامپوتر انجام میبه استفاده از روش

یک متن و با استفاده از کلمات و واژگان دیگری کپی ی دهد. اما زمانی که ایدهای و جمالت را تشخیص میمعنی، کلمات چندتکهکلمات هم

ی شود.. به همین دلیل پیشرفت علم برای تشخیص این گونه سرقت، سرعت گرفته است. مسئلهتر میشود تشخیص سرقت ادبی سختمی

 دهد:تشخیص سرقت ادبی، در بسیاری از مسائل رخ می

 موسسات آموزشی 
 تحقیقات علمی 
 نگاریروزنامه 
 ادبیات 

 یک دیگری، در فرد کار از بخشی یا کامل طور کند که به می چنین تعریف "محتوی به ارائه یا ارائه عمل" را ادبی جهانی سرقت مالکیت سازمان

برای کاهش سرقت  لوگیری و تشخیص بررسی کردتوان از دو بعد جسرقت ادبی را میی مسئله .[6]است یافته تغییر کمتر یا بیشتر محتوا یا فرم

توان با تشویق و آموزش گیرد اما میهای تشخیص کپی پس از وقوع سرقت ادبی صورت میادبی این دو بعد را باهم ترکیب کرد. در حالیکه روش

 :ویژگی دو است که دارای سرقت اصل در ادبی سرقت بنابراین،.[7] همگانی از اینکار جلوگیری کرد

  مجاز غیر ناقص یا کپی نسخه .1

 واقعی نویسنده جایگزین . ،2

 از مالکیت سرقت می کند حقوق دیگر را نویسنده یک از نمایندگی به کار یک یاتکثیر و شده منتشر  موجود سارق اطالعات هنگامی که نتیجه در

 نویسنده را نقض کرده است.

 متن کاوی با ها تکنیک تحلیل و تجزیه 3

 مطالعه به نیمه هدفمند صورت به اولیه تحوالت است  یافته تکامل زندگی ابتدای از متن تحلیل و تجزیه های تکنیک با توسعه گذشته سال 50 در

 یک تفسیر معنای تواند برای می خودکار کامال تحلیل و تجزیه پرداخته است . ، ادبی متون بزرگ های مجموعه در کلمات تک پذیرش فرکانس

 استفاده شود.  کنند می استفاده وب از امروز که کسانی مانند متنی تون از بیشماری های مجموعه در جمله

افزونگی در مجموعه ای از متون، به خصوص در وب، از یک طرف یکی از مسائل و مشکالت موجود در پردازش زبان طبیعی بوده و از طرفی دیگر 

مشابه و مشترک در متون متفاوت  موجب ایجاد فرصتهای تحقیقاتی جدیدی در این حوزه شده است. به عبارت دیگر وجود مفاهیم و اطالعات

 موجب فراخوانی مقادیر زیادی از متون توسط موتورهای جستجو شده و از سویی دیگر کاربر جستجو کننده نیز باید زمان زیادی را صرف خواندن

تعداد زیادی جمالت با مفاهیم مفاهیمی تکراری در متونی متفاوت بکند. در بسیاری از موارد این مشکل حتی در یک متن نیز قابل مشاهده است. 

 مشابه وجود داشته که در رویکردهای خالصه سازی استخراجی با توجه به درجه اهمیت مشابه و نزدیک به هم همگی انتخاب و استخراج می شوند.

ی و تعداد جمالت قرار خطا و مشکل بزرگ ایجاد شده به این صورت بروز می کند که با توجه به اینکه در خالصه استخراجی درصد خالصه ساز

گرفته شده در متن خالصه تا حدودی توسط کاربر مشخص می شود، جمالتی بسیار شبیه به هم و در عمل با یک مفهوم در متن خالصه قرار می 

ی را نمی یابند. گیرند. در حالی که مفاهیم مهم دیگری نیز در متن وجود داشته که به دلیل دریافت امتیاز کمتر شانس قرار گیری در متن خروج
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این در حالی است که جمالت مهم استخراج شده در عمل یک جمله بوده که به شکلهای متفاوتی یک مفهوم را می رسانند. این مشکل در خالصه 

وجود جمالت بسیار مشابه به هم در یک متن عمل پاسخگویی در سیستم های  [8].سازی های چند سندی بسیار بیشتر مشاهده می شود 

از این رو ایجاد برنامه ای که بتواند بخشهای مشابه موجود در یک یا . ]9[را نیز در انتخاب بهترین پاسخ دچار ابهام می کند  1پاسخگویی به سواالت

مورد توجه  چند متن را تشخیص داده و با ادغام این بخشها عمال متنی کوتاهتر اما با تمام جزئیات ایجاد کند یکی از رویکردهایی است که بسیار

کرده قرار گرفته است. استفاده ترکیبی روشها و الگوریتم های حوزه های مختلف پردازش طبیعی متن می تواند به تولید این ماشینها کمک شایانی 

ی متن اشاره که از جمله می توان به روشهای موجود در متن کاوی، بازیابی اطالعات موجود در متن، ترجمه ماشینی، خالصه سازی و تولید طبیع

اصوال ایجاد خالصه ای چکیده ای، تولید یک متن جدید از روی متنی دیگر است. حال تولید متن جدید می تواند به دو صورت زیر انجام  .کرد

ا جمله شود. در رویکرد اول کل متن خوانده شده و سپس با استفاده از مفاهیم بدست آمده متنی خالصه، در برگیرنده کل مفاهیم متن اصلی، ب

بندی و کلماتی جدید ایجاد شود. همانطور که در گزارشهای قبل نیز بررسی شده است ایجاد این نوع خالصه کاری سخت، نیازمند ماشین ها و 

ی الگوریتم های قوی بوده و بسیار وابسته به زبان و حوزه ای خاص می باشد. رویکرد دیگری نیز وجود دارد که در ابتدا جمالت مهم با روشها

استخراجی برچسب گذاری شده و سپس الگوریتمهای ایجاد خالصه چکیده ای مانند فشرده سازی جمالت و ادغام جمالت مشابه بر روی آنان 

 اعمال شود. موضوعی که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است ادغام جمالت مشابه می باشد. در این رویکرد دو مسئله مهم باید مورد توجه

د. مسئله اول پیدا کردن راهی برای تشخیص جمالت مشابه به هم و مسئله دوم ایجاد رویکردی برای ادغام آنان و تبدیل آنها به یک و یا قرار بگیر

ادغام جمالت یک متن به نوعی ایجاد یک متن جدید از روی متنهای دیگر است. اصوال ایجاد متن  .حداقل تعداد بسیار کمی از جمالت می باشد

فقط برای ایجاد  یزبان طبیع گفته می شود. در گذشته از 3یه آن تولید متن در زبان طبیعبوده که ب 2طبیعی زبان پردازش شاخه ای از جدید خود

ی یک متن جدید معنی دار از روی برخی دانشهای موجود غیر متنی استفاده می شد. به عنوان مثال می توان به ایجاد متنهایی در مورد پیش بین

بوده و عمال وضع هوا از روی داده های موجود بدست آمده از سنسورهای جمع آوری کننده وضعیت آب هوا اشاره کرد. این عمل کاری هوشمندانه 

ا سیستم طراحی شده باید مانند یک فرد خبره هواشناس توانایی بررسی و آنالیز داده های موجود کسب شده را داشته و در مورد وضعیت آب و هو

 وی نمودار را گزارش دهد. مثال دیگری از این نوع می توان به تفسیر نمودارها اشاره کرد که سیستم طراحی شده توانایی انجام ایجاد متنی از ر

داشته باشد که این عمل عکس ایجاد نمودار از روی متن می باشد. شکل دیگری از این رویکرد ایجاد یک متن تشریحی از روی یک متن خالصه 

ایجاد بیشتر به سمت  یزبان طبیع اما مطالعات انجام شده اخیر در حوزه. [10]بوده که این هم عکس سیستم های خالصه سازی متن می باشد 

ه یک متن با مفهوم از روی متن یا متن های با مفهوم دیگر سوق پیدا کرده و عالقمندی زیادی در این حوزه برای بسیاری از محققان ایجاد شد

ن آنرا در نامیده شده که ایجاد خالصه های چکیده ای به نوعی از این نوع بوده و می توا 4است. ایجاد یک متن با مفهوم با استفاده از متون دیگر

، فشرده سازی  5قرار داد. خالصه سازی چکیده ای که در این حوزه قرار می گیرد شامل بخش هایی مانند ساده سازی جمالت یزبان طبیع حوزه

 متون دیگرایجاد یک متن با مفهوم با استفاده از  می باشد. دلیل محبوبیت تولید متن خالصه با رویکردهای مبتنی بر 7و ادغام جمالت  6جمالت

 ازیتوانایی روشهای پیشنهاد شده در آن برای کار با متن های موازی بوده که این متنهای موازی می توانند متن های مورد استفاده در خالصه س

همانطور که قبال ذکر شد می توان از ترکیب جمالت مشابه در سیستمهای پرسش و .چند سندی و یا حتی جمالت موجود در یک متن باشند

نیز استفاده کرد. بسیاری از این سیستم ها برای پاسخ به یک سوال لیستی از پاسخ ها را تولید کرده که با بکارگیری روشهای مختلف  (QA) پاسخ

 لبهترین و گویاترین پاسخ انتخاب می شود. حال می توان با ادغام بخشهای مختلف جمالت مشابه و همچنین فیلتر کردن بخشهای نامربوط به سوا

 [11]در لیست پاسخ های ایجاد شده کامل ترین پاسخ را تولید کرد 

برای تشخیص جمالت مشابه تا به حال راه حل های زیادی پیشنهاد شده است که هر کدام در نوع خود دارای مزایا و معایبی هستند. یکی از 

ان خالصه سازی متون با روش خوشه بندی است. به این صورت روشهایی که در بسیاری از تحقیقات انجام شده تا به امروز پیشنهاد شده است هم

که با خوشه بندی جمالت متن، جمله های مشابه در یک خوشه قرار می گیرند. برخی از روشهای خوشه بندی که در گزارشهای قبل نیز به 

ن موضوع اصلی متن در نظر گرفته و جمالت خصوص در بخش خالصه سازی استخراجی به آن اشاره شد، بزرگترین و چگال ترین خوشه را به عنوا

ارد آن را به عنوان خالصه متن در نظر می گیرند. اما احتمال بروز مشکالت ذکر شده قبل در این رویکردها بسیار زیاد خواهد بود. در اغلب مو

                                                           
1 Question Answering 
2 Natural language processing 
3 Natural Language Generation 
4 text to text generation 
5 Sentence Simplification 
6 Sentence Compression 
7 Sentence Fusion 
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گویی کرده است، اما برخی موارد را کال خالصه ایجاد شده در این رویکردها متنی با تکیه بر روی یک موضوع خاص بوده و به اصطالح خیلی پر

نادیده گرفته است. تنها مزیتی که در این رویکرد وجود دارد این است که در جمالت استخراجی هیچگونه اشکال گرامری وجود ندارد. وجود 

 .اشکاالت گرامری بزرگترین چالش در ایجاد جمالت جدید در خالصه های چکیده ای می باشد

شه بندی می توان روش های دیگری را نیز بکار برد. در این روش ها می توان با توجه به بزرگی و اهمیت خوشه، از هر خوشه در رویکرد های خو

تعداد مشخصی جمله با باالترین درجه اهمیت را انتخاب کرده و به خروجی برد. مزیت این روش این است که می توان مدعی بود که از تمامی 

د در متن، مهمترین بخشهای آنان انتخاب و در خروجی قرار گرفته اند و خالصه خروجی حاوی تمامی مفاهیم موجود در مفاهیم و موضوعات موجو

بسیار باال همان متن است. اما اشکاالتی که در این رویکرد و با احتمال بسیار باال بروز خواهد کرد از این قرار زیر خواهند بود. اول اینکه با احتمال 

روز خواهد کرد. یعنی جمالت بسیار مشابه که عمال یک جمله هستند از هر خوشه انتخاب شده و جمالت مهم دیگر موجود درخوشه مشکل قبلی ب

ال برگزیده نخواهند شد. ثانیا خوشه های بسیار کم اهمیت و دور از اهداف اصلی متن نیز در این مسابقه سهمی داشته و بخشی از خروجی را اشغ

هدف خالصه سازی متن مورد نظر همخوانی ندارند. برخی از روشهای دیگر نیز از بین جمالت بسیار شبیه به هم یکی را به عنوان کرده که قطعا با 

وان جمله پایه انتخاب و بقیه را حذف می کنند. برای انتخاب جمله پایه از ویژگی های متفاوتی که در بخش ویژگی های امتیاز دهی به جمالت عن

 .ده می کنندشده است استفا

 یکی از مهمترین رویکردهایی که مشکالت نامبرده را حل کرده و به نوعی توانایی تولید یک خالصه چکیده ای با عدم افزونگی مطالب مشابه و

با می باشد. این رویکرد با یافتن جمالت مشابه  8سادگی پیاده سازی در حد سیستم های خالصه سازی استخراجی را داشته، ترکیب جمالت

لب روشهای های استخراجی و ترکیب آنان با استفاده از الگوریتمهای خالصه سازی چکیده ای امکان ایجاد خالصه های بهینه و بدون افزونگی مطا

، ادغام جمالت  نیز استفاده شده است. از موارد دیگر بکارگیری QA همچنین در سیستم های پاسخگویی سواالت .مشابه را فراهم می آورد

 2005در سال  10رجینا برزیالی است. ترکیب جمالت در خالصه سازی متن برای اولین توسط 9 اده از آن در سیستم های تولید زبان طبیعیاستف

به کار گرفته شده  11به صورت دیگری و تحت نام ترکیب اطالعات 1999اما مفهوم اولیه آن توسط همین محقق در سال (. 3معرفی شد )

 .[12]بود

  13و ترکیب متقاطع 12با توجه به نوع اطالعاتی که باید در جمله خروجی قرار بگیرد به دو دسته کلی ترکیب به صورت همجوشی ترکیب جمالت

شامل ترکیبی از   ترکیب متقاطع جمله خروجی شامل اطالعات هر دو جمله اولیه بوده و در رویکرد همجوشی در رویکرد(. 5تقسیم می شود )

ارائه شد از نوع رویکرد  2005در سال  رجینا برزیالی در جمله خروجی ظاهر خواهد شد. اولین روش ارائه شده که توسطاطالعات دو جمله اولیه 

 [13]نمونه از رویکرد ترکیب متقاطع می باشد  2005 امیل کراهمر، اروین مارسی  اول بوده و روش ارائه شده توسط

 :وجود داشته و مواردی را باید در نظر گرفت. مهمترین این چالشها از قرار زیر می باشند چالشهاییادغام جمالت  در ایجاد یک الگوریتم بهینه

 تصمیم گیری در مورد اینکه آیا دو جمله مورد نظر قابل ترکیب با هم هستند یا خیر. 

 چه بخشهایی از جمالت مورد نظر را برای ترکیب با هم باید انتخاب کرد. 

 ندچگونه این بخشها با هم ترکیب شو. 

 عملگرهای بهینه برای ترکیب بخشهای انتخابی جمالت 

 چگونه ترکیب گرامری جمله را پس از ترکیب بخشهای مورد نظر حفظ کرد. 

                                                           
8 Sentence Fusion 
9 Natural Language Generation 
10 Regina Barzialy 
11 Information Fusion 
12 Union Fusion 
13 Intersection Fusion 
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 در ترکیب جمالت (Dependency trees) استفاده از درخت های وابستگی 4

گیری درختهای وابستگی است. درختان وابستگی در از جمله رویکردهای مهمی که برای ترکیب جمالت مشابه در یک متن استفاده می شود بکار 

اجرا می کنند. در این رویکرد با انجام  ترکیب جمالت کاربرد داشته و همچنین نقش بسیار مهمی را در طبیعی زبان پردازش بسیاری از حوزه های

شناسایی می شوند. در درخت وابستگی  POS14 هایعمل پارسینگ بر روی جمله جایگاه و ارتباطات گرامری بین لغات جمله با اعمال الگوریتم 

مربوط به هر کلمه و روابط آن با  POS اطالعات مربوط به هر کلمه موجود در جمله درون نودهای درخت ذخیره شده است. این اطالعات شامل

را نمایش می دهد. در روش یاد شده سایر کلمات می باشد. خروجی عملیات پارسینگ یک درخت وابستگی بوده که به صورت بصری این ارتباطات 

هر جمله در متن به یک درخت تبدیل می شود. سپس درختان مشابه که نمایشگر جمالت مشابه هستند با هم ادغام شده و یک درخت را تولید 

است. روند تبدیل درخت می کنند. در نهایت درخت بوجود آمده از درختهای قبلی به جمله تبدیل شده که جمله تولیدی همان جمله ترکیب شده 

 .می گویند 15وابستگی نهایی به جمله متنی را خطی کردن درخت

عملیات خطی کردن درخت وابستگی نهایی و یا تشکیل جمله خروجی از روی درخت به دو صورت کلی صورت می گیرد. در رویکرد اول با استفاده 

از تکنیک های آماری کلیه حاالت ممکن جمله خروجی در نظر گرفته شده و بهترین حالت انتخاب می شود. اما در رویکرد دوم عمل ایجاد جمله 

استفاده از درخت های وابستگی برای ترکیب جمالت مشابه . [14]توجه به مفاهیم معنایی و ویژگی های موجود در زبان انجام می شود  خروجی با

نیز با استفاده از یک برنامه خطی درخت وابستگی را به یک گراف جهت  بکار گرفته شده است الصه در رویکردهای خالصه سازی و ایجاد متن خ

 ]51[تبدیل کرده است  16دار یک طرفه

 استفاده از رویکرد های موجود در متن کاوی و خوشه بندی در ترکیب جمالت 5

ن در بسیاری از روشهای پیشنهاد شده برای ترکیب دو یا چند جمله از روشهای خوشه بندی استفاده می شود. الگوریتم های خوشه بندی که در ای

انواعی باشند که تعداد خوشه های مورد نظر توسط کاربر مشخص شوند. از این نمونه می توان به روش مدل ها پیشنهاد می شوند اغلب باید از 

اشاره کرد. در این رویکردها سعی شده تا تعداد خوشه های بیشتری در نظر گرفته شده تا تعداد واحد های قرار گرفته  K-Means خوشه بندی

ن سطح معنایی را با هم داشته که یکی از آنها به عنوان جمله پایه در نظر گرفته شده و بقیه در شده در هر خوشه کم باشد. این جمالت شبیه تری

 انندآن ادغام می شوند. جهت ادغام دو جمله بسیار شبیه راه های بسیاری وجود دارد که مهمترین آنها ترکیب اجزای غیر مشابه با کلمات ربطی م

and و orخالصه ای شامل تمام موضوعات موجود در متن را ایجاد کرد. کارایی این گونه روشها در خالصه سازی  می باشد. به این ترتیب می توان

رویکرد خوشه بندی دیگری که می توان استفاده کرد خوشه بندی دو سطحی است. به این صورت که در  .های چند سندی بسیار باالتر خواهد بود

وضوعات متفاوت در خوشه های متفاوت قرار بگیرند. سپس هر خوشه با توجه به رویکرد قبلی مجددا ابتدا سطح اول اجرا شده و جمالت مربوط به م

ویکرد خوشه بندی شده تا در این مرحله جمالت بسیار مشابه با هم درون دسته هایی قرار گرفته و عمل ادغام چکیده ای بر روی آنان انجام شود. ر

ا افزودن سطحی دیگر در الگوریتم خوشه بندی برای ایجاد خالصه های چکیده ای چند سندی کارایی اشاره شده می تواند به همین صورت و یا ب

 .[16] بکار گرفته شده و نتیجه بسیار خوبی را ارائه دهد

 

 روش پیشنهادی 6

توالی محاسبه شده، با استفاده از  ایم. روش ارائه شده مبتنی بر تشابهاین مقاله روشی مبتنی بر آخرین تشابه، برای تشخیص سرقت ادبی ارائه کرده

ی ایم در استفاده از ارائههای دیگری مبتنی بر این الگوریتم وجود دارد اما نوآوری روشی که ما ارائه کردهواترمن است. گرچه روش-الگوریتم اسمیت

ین در این قسمت، دقت تشخیص سرقت ادبی را کنند. همچنها به ترتیب از سه نوع تشابه استفاده میی تشابه کلمات است. این روشتوزیع شده

 شود.تعریف می

 تشابه اسناد:

                                                           
14 Proof of stake 
15 Tree Linearization 
16 Directed Acyclic Graph 
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1ی لیست است.  برای  نشانگر طول این سند یا به عبارتی اندازه d، قدرمطلق dیک سند، لیستی از کلمات تعریف شده است. برای سند  ≤ 𝑖 ≤

|𝑑|  ،id   ،i 1  ی این سند است. برایامین کلمه ≤ 𝑖 < 𝑗 ≤ |𝑑|    i,jd سند 𝑑𝑖 , 𝑑𝑖+1 , … , 𝑑𝑗      است. برایi  های کوچکتر ازj ،i,jd  
 آید. بدست می qو p های از ترکیب لیست pq، سند qو p سندی خالی با طول صفر است. برای اسناد 

Dw  ی سند برای یک مجموعه D ی و یک کلمهwی اسناد ، نشانگر مجموعهdw  است بطوریکه تمام d  ها درD شد اگر موجود باD  مجموعه

و  Dترین واحد در ی اسنادی باشد که دارای طوالنی، مجموعه {D,E} ترین، طوالنیEو  D حال در نظر بگیریم برای مجموعه اسناد  .تهی نباشد

E یهستند. سپس مجموعهL(p,q)  ی مشترک مابین اسناد ترین دنبالهاز طوالنیp   و q ی بازگشتی است بصورت زیر که بصورت یک رابطه

 شود:تعریف می

 ما سه نوع تشابه مابین اسناد تعریف کردیم تا بتوانیم سرقت ادبی را تشخیص دهیم. 

بصورت   qو  p ترین سند است. این تشابه بین اسناد با استفاده از طول کوتاه LCSاولین نوع، تقسیم طول 

,lcs′(𝑝1:0  یا بعبارت دیگر  lcs' (p,q)( مقدار 1ی )بطه با توجه به رابطهشودکه در این راتعریف می 𝑞1:0) =     است و همینطور داریم:   0

 
,δ(v     که مقدار w)   برای v=w  است و در غیراینصورت برابر با صفر است. 1برابر 

,llcs(p  محلی است. تشابه در این نوع بصورت LCSکه بیان شد، طول   دومین نوعی q) شود کهتعریف می   llcs(𝑝1:0, 𝑞1:0) = و برای   0

 شود: باقی نقاط بصورت زیر تعریف می

 
 است. -1است و در باقی نقاط برابر با  1برابر f(v,w)  مقدار v=wکه در این رابطه برای 

 3ی شود که برگرفته از رابطهتعریف می   wllcs(p,q) محلی وزن شده است. تشابه در این نوع بصورتLCS آخرین نوعی که بیان شد طول 

 کند.ای نگاشت میعوض کردیم که این تابع یک جفت کلمه را به اعداد واقعی در محدوده g را با تابغی بنام  f است که در این رابطه، تابع 
 تشخیص سرقت ادبی و دقت:

ها، ورودی یک جفت سند و خروجی، مثبت ) ه کردیم. در این روشدر قسمت قبلی با توجه به تشابه اسناد سه روش برای تشخیص سرقت ادبی ارائ

باشد. هر روش میزان تشابه مابین نشانگر سرقت ادبی مابین دو سند ورودی( و منفی )نشانگر عدم وجود سرقت ادبی در این دو سند است( می

 کند.جواب مثبت یا منفی را اعالم میکند و سپس با توجه به تشابه بدست آمده و مقدار آستانه، ها را محاسبه میورودی

های نشانگر تعداد جفت Tp,Fp,Tn,Fnکنیم. فرض کنید قبل از تنظیم مقدار آستانه، سه سطح دقت، برای تشخیص میزان سرقت ادبی معرفی می

 اند:بینی شده توسط تشخیص باشد. که این اعداد به ترتیب در زیر آمدهپیش

 کنیم مثبت باشد(.نی خروجی مدل زمانی که از دو ورودی دارای سرقت ادبی استفاده میهای مثبت) یعجواب مثبت در جفت 
 های منفی )خروجی مثبت باشد زمانی که دو ورودی دارای سرقت ادبی نیستند(جواب مثبت در جفت 
 های منفیجواب منفی در جفت 
 های مثبتجواب منفی در جفت 

بدست  Tp/(Tp+Fn) و  Tp/(Tp+Fp)و   (Tp-Fp+Tn+Fn/(Tp+Tn) به ترتیب با استفاده از روابط recall و  precisionو  accuracyسپس 

 شود.تعریف می recall و precisionس شده، میانگین هارمونیک وزنF-measure آید. می



 های سازی هوش تجاری، راهکارها و چالشکاربرداولین کنفرانس ملی 

  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران– 1396دوم آذرماه 
 

 
7 |www.biconf.ir 

 
 

های مثبت و قبل از انجام آزمایش، دارای نشانهای از یک جفت سند هستند که ها نمونهبرای آزمایش داریم که این داده فرض کنیم مقادیری داده

 های آزمایشی تنظیم شده است بنابراین روش تشخیص یکی از شرایط زیر را نتیجه خواهد داد:منفی هستند. مقدار آستانه با توجه به داده

 Precision=recall  
 R>=99.9  

 است مورد ارزیابی قرار دادیم.  که بصورت عمومی در دسترس PAN corpora ما روش خود را با استفاده از

 Presicionای است که دو متن دارای سرقت ادبی از یکدیگر هستند. ،  که نشانگر درجهRecall  نشانگر میزان سرقت ادبی در متن

ادبی رخ  یا مثبت صحیح نشانگر متونی است که سرقت TPها تفسیر کرد. توان با توجه به کارآیی خوشه چیناست. این پارامترها را می

شده است که یا مثبت دروغین نشانگر این است که متن موردنظر باید بعنوان متن دارای سرقت ادبی تشخیص می FPداده است و 

نشانگر این  FNنشانگر این است که یک سند بعنوان سرقت ادبی دسته بندی شده است که اینگونه نیست.  TN اینگونه نبوده است. 

 است که یک متن که متنی که سرقت ادبی در آن تشخیص داده نشده است در صورتی که صحیح نیست.

 

 

  پارامتر F  نشانگر میانگی نوسان مابین persicion  وrecall .است 

 
 Granularity ارزیابی قرار دهد. هر پذیری یک الگوریتم را مورد پارامتری است که توسط پوتهاست معرفی شده است تا استفاده

یابد سرقت ادبی صورت گرفته فقط باید یک بار اعالم شود. چنانچه گزارش الگوریتم بصورت تکه تکه باشد این پارامتر افزایش می

 است. 1بهترین میزان این پارامتر 

 

 𝑆𝑅    و  مربوط به مواردی است که بصورت صحیح تشخیص داده شده اند| 𝐶𝑠 |  های صورت گرفته برای مربوط به تعداد تشخیص s  .است 

 Overall scoreشود.گیری می، امتیاز کلی بصورت زیر اندازه 
 

 گیرینتیجه 7

با توجه به افزایش استفاده از کامپیوتر و  .ی کلمات برای تعریف تشابه در اسناد را بررسی کردیمی توزیع شدهدر این مقاله، صحت استفاده از ارائه

ها و رویکردهای مختلفی بر تشخیص و اینترنت و همینطور افزایش متون دیجیتال، سرقت ادبی افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، روش

تون اصلی است که از این متون سرقت جلوگیری از سرقت ادبی ارائه شده است. یکی از اولین مشکالتی که در این زمینه وجود دارد عدم وجود م

شود.  با توجه به این های ارائه شده در این زمینه محدود میشده است و به متن دیگری انتقال داده شده است و به همین دلیل محاسبات الگوریتم

ی که قابلیت تشخیص سرقت ادبی براساس هایالگوریتم .هایی که به متون مرجع وابسته نیستند مورد مطالعه قرار گرفته استمسئله، الگوریتم

مبتنی بر تشابه اسناد و با استفاده از وزن و روش دیگر که های نوشتاری را دارند معرفی شده است تغییرات صورت گرفته در متن با توجه به استایل

ی توزیع شده دارای کاربردهایی برای ش ارائهتوان اینگونه نتیجه گرفت که استفاده از روی توزیع شده است. .  پس میتعریف شده توسط ارائه

 های ادبی پیچیده هستیم.   تشخیص سرقت ادبی است مخصوصا مواقعی که نیازمند تشخیص قطعی در سرقت
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ل کوتاه ی ما، مطالعه بر روی  تاثیر و پیامدهای بکارگیری پارامترهای مختلف بر روی رفتار مدل است علی الخصوص بر روی متونی با طوکار آینده

تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بر این اساس هایی را از خود نشان داده است است که میزان استفاده از کلمات میکه مدل ما ضعف

 .های مختلف نوشتاری با دقت باال تشخیص داده شوداستایل
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