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تقدری وتشکر
سپاس گذا ر استادی هستیم هک اندیشیدن را هب ما آموخت,هن اندیشو اهرا ...
تکم
اس جناب آاقی دکتز محمد عبدا للهی هک طی یل ایه پایان انهم دلسوساهن راهنما ومشاور مابودند وراهنمایی اه و مشاوره اهی ایشان همواره کمک
و کارگشای ما بوده است,امکل تشکر را داریم وهم چنیه جناب آاقی مهندس نیک فرجام هک رد گرد آوری ایه مجموهع مشاور و
راهنمای ما بودند متشکریم.
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چکیده
ثب تَسؼِ ی رٍس افشٍى تؼبهالت اختوبػی ٍ هیشاى اعالػبت ٍ حدن دادُ ّب ثزقزاری ارتجبط یکی اس هَضَػبت ثسیبر هْن در
سًذگی رٍسهزُ اًسبى ّب هیثبضذ.هطکل ػوذُای کِ در ایي سهیٌِ ٍخَد دارد ػذم ثزقزاری ارتجبط یب استفبدُ اس دادُّب
ٍاعالػبت ثِ سثبى دیگز است.
ثٌبثزایي هْوتزیي هسئلِ ثَخَد آهذُ در سًذگی اهزٍسُ ارائِ راُ حل ٍ راّکبری خْت تزخوِ یک سثبى ثِ سثبى دیگز است.
تزخوِ هبضیٌی راّکبری است کِ ثزای حل ایي هطکل ارائِ ضذُ است ٍ ثِ خبعز اّویت آى,در دًیبی اهزٍس تَخِ ثسیبر
سیبدی ثِ آى ضذُ است.
تزخوِ هبضیٌی,تزخوِای است کِ تَسظ کبهپیَتز ٍثذٍى دخبلت اًسبى اًدبم هیضَد کِ سیز ضبخِای اس سثبى ضٌبسی
هحبسجبتیثَدُ ٍدر آىیک هتي اس یک سثبى عجیؼی ثِ سثبى دیگز تَسظ کبهپیَتز تزخوِ هیضَد.
درایي پزٍصُ تحقیقبتی استفبدُ اس تکٌیکْبی سثبى ضٌبسی هذ ًظز است کِ اهکبى تزخوِ هتَى پیچیذُ تز ضبهل تطخیص
ػجبرات,تزخوِ اصغالحبت,تطخیص ػجبرات ًب هتؼبرف ثب کیفیت ثسیبر ثبالتزرا ثباستفبدُ اس ثزًبهِ ّبی کبهپیَتزی فزاّن
هیکٌذ کِ الجتِ السهِ ایي کبر رهش گطبیی اس هتي هجذا ٍکذ گشاری هدذد اس هفبّین درک ضذُ ثِ سثبى هقصذ هیثبضذ.
هْوتزیي چبلص تزخوِ هبضیٌی تحلیل هتي ّوبًٌذ اًسبى ٍتَلیذ هتي خذیذ ثب تَخِ ثِ هؼیبرّبی سثبى هقصذ است کِ
اهزٍسُ ثب تَسؼِ خْبًی ایٌتزًت ٍ ضجکِ ّبی هختلف اختوبػی ثستز ثشرگی ثزای ًقل ٍاًتقبل اعالػبت ,افکبر ٍ فزٌّگ
ایدبد ضذُ است.
تزخوِ هبضیٌی آهبری ثِ ػٌَاى یکی اس ثْتزیي رٍش ّبی هوکي ثزای تزخوِ ی سثبى هجذا ثِ سثبى هقصذ هی ثبضذ.
در ٍاقغ تزخوِ هبضیٌی آهبری ثزای سثبى ّبیی کِ اس لحبػ سبختبری ثْن ًشدیک ّستٌذ خزٍخی یب ثِ ػجبرتی تزخوِ
هٌبسجی را ارائِ هیدّذ,اهب ثزای ثزخی اس سثبًْب هبًٌذ سثبى ّبی اًگلیسی ٍ فبرسی ثِ ػلت تفبٍتّبی سبختبری دٍسثبى
ٍػذم ٍخَد پیکزُ دٍسثبًِ ثشرگ هَخت ضذُ است کِ ایي رٍش ثزای تزخوِ فبرسی ثِ اًگلیسی ٍیب ثبلؼکس تزخوِی
هغلَة ٍ قبثل قجَلی را تَلیذ ًکٌذ.
در ایي پبیبى ًبهِ سؼی هیضَد درهَرد ایي هَاًغ ٍهطکالت ثب استفبدُ ا اس اعالػبت سثبى ضٌبسی راُ حلی هٌبسجی ارائِ
گزدد.

کلوات کلیدی :
تزخوِ هبضیٌی,تزخوِ هبضیٌی آهبری ,هذلّبی سثبًی ,هذل تزخوِ
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فص
ل اول :

مقدهم
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پیشگفتار :
ٍخَد سثبى ّبی هختلف ٍرضذ ٍگستزش تؼبهالت ثیي الوللی در سهیٌِ ّبی هتفبٍت در خبی خبی دًیب هطکالت فزاٍاًی را
ثزای افزاد ثِ هٌظَر ثزقزاری ارتجبطٍتؼبهل ثب یکذیگز ایدبد کزدُ است.
اس عزفی ًویتَاى ثزای رفغ ایي هؼضل آهَسش سثبى ّبی گًَبگَى ثزای ّوِ افزاد یب خَاهغ اخجبری ًوَد ٍ ّوچٌیي
دستزسی ثِ افزاد هتزخن در ّوِ خبٍدر ّز سهبى هَرد ًیبس اهکبى پذیز ًویثبضذ ٍدر ایٌدبست کِ استفبدُ اس کبهپیَتز
ثسیبر هَرد ًیبس هیثبضذ.ثِ ایي ًَع تزخوِ کِ تَسظ کبهپیَتز صَرت هیپذیزد تزخوِ هبضیٌی گفتِ هیضَد.
در ٍاقغ اٍلیي اقذاهبت در سهیٌِ تزخوِ هبضیٌی اس سبل  5391ضزٍع ٍتب ثِ اهزٍس اداهِ داضتِ ٍدر ایي سهیٌِ پیطزفت
ّبی ثسیبر سیبدی ثذست آهذُ است.
ثزای ایدبد یک هتزخن هبضیٌی اصَال اس دٍ رٍیکزد استفبدُ هی ضَد کِ ػجبرتٌذ اس :
 -5رٍیکزد هجتٌی ثز قبًَى
 -2رٍیکزد هجتٌی ثز پیکزُ
در رٍیکزد ًخست ثزاسبس سثبى هجذأ ٍسثبى هقصذ یکسزی قبًَىّب تذٍیي ضذُ ٍثزاسبس آى ػول تزخوِ اًدبم هیپذیزد
کِ یکی اس هحذٍدیتّب ٍهَاًغ اصلی آى ّویي هحذٍد ثَدى آى ثِ قَاًیي هیثبضذ.
ٍ اهب رٍیکزد دٍم  :ایي رٍیکزد ثز اسبس ًوًَِّبی قجلی ٍتزخوِّبی اًسبًی اًدبم ضذُ ثِ تزخوِ هتَى خذیذ
هی پزداسد.در ایي رٍیکزد ًیبسی ثِ قَاًیي ثزای تزخوِ ًیست ثلکِ ًیبسهٌذ ثِ یک پیکزُ هَاسی ٍ دٍسثبًِ ّستین.
یکی اس رٍشّبی پز اّویت در ایي رٍیکزد,رٍش تزخوِ آهبری هیثبضذکِ ثِ ػلت ػولکزد ثسیبر هٌبست آى  ,در سبلْبی
اخیز ثسیبر هَرد تَخِ قزار گزفتِ است.
ّذف ایي رٍش ایي است کِ اس رٍی پیکزُّبی هَخَد  ,هذلّبی السم ٍهَرد ًیبس استخزاج گزدد.ایي هذلّب تطکیل ضذُ
است اس هذل سثبًی ٍ هذل تزخوِ.اس ایي رٍ هی تَاى ثِ سَْلت ٍثذٍى ًیبس ثِ داًص سثبًی سیبد اس ایي هشیت استفبدُ ًوَد.
الجتِ آًچِ کِ در ایي رٍش حبئش اّویت ثَدُ ایي است کِ یک پیکزُ ثشرگ داضتِ ثبضین.اگز ثخَاّین داًص سثبًی کِ
ثصَرت ضوٌی داخل پیکزُ هَاسی هَخَد است را استخزاج کٌین ٍدر قبلت هذلّبی سثبًی ٍ تزخوِای ثیبى کٌینً,یبسهٌذ
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یک پیکزُ ثشرگ هَاسی ّستین.در ٍاقغ هطکل ٍهبًغ اصلی کِ در ایي رٍش ٍخَد دارد ایي است کِ هب دستزسی ثِ ایي
پیکزُ را ًذارین.
ثزای ایدبد ایي پیکزُ در اثتذا ًیبس ثِ هٌبثغ السم ثزای ایدبد آى ٍّوچٌیي رٍضی ثزای تزاسثٌذی خولِ ثِ خولِ در ایي
پیکزُ ّستین.
درٍاقغ چبلطْبی ثشرگ ثزای ایدبد ٍیب تَلیذ پیکزُّبی هَاسی اس ایي قزار است:
ٍ -5خَد هٌبثغ السم ثزای سبخت ٍایدبد ایي پیکزُ
 -2رٍضی ثزای تزاسثٌذی خولِ ثِ خولِ ,ثزای پیکزُ ایدبد ضذُ
ثٌبثزایي ثبیذراّکبرّبیی ثیبثین کِ ثب استفبدُ اس پیکزُ ّبی کَچکتز ثتَاًین خزٍخی ثْتز ٍهٌبستتزی تَلیذ ًوبیین.ثزای
ایي کبر ثبیذ ثزخی اعالػبت سثبًی را ثغَر ٍاصح درٍى ایي پیکزُ ٍارد کزدُ تب ثخطی اس هطکالت هَخَد ثخبعز کَچک
ثَدى پیکزُ هزتفغ گزدد.
تحقیقبت سیبدی در ایي سهیٌِ درهَرد سثبى ّبی هختلف دًیب اًدبم گزفتِ است الجتِ ٌَّس کبر ٍتحقیق سیبدی در هَرد
سثبى فبرسی اًدبم ًطذُ است ٍثیطتز کبرّب اًدبم ضذُ ٍتحقیقبت در سثبى فبرسی ایدبد سیستن تزخوِ آهبری صزف
هی ثبضذ.الجتِ ثبیذ ایي ًکتِ را در ًظز گزفت کِ استفبدُ اس اعالػبت سثبًی در هتزخنّبی هبضیٌی آهبری ثستِ ثِ سثبىّبی
هَرد استفبدُ در سیستن هتزخن هتفبٍت خَاّذ ضذ.
سثبى فبرسی خشء سثبى ّبیی است کِ سبختبر پیچیذُ ای دارد  .در ٍاقغ ایي سثبى تصزیفی( ) infelectiveثَدُ ٍکلوبت
ثستِ ثِ ضخص,سهبى,ضوبیز هزثَط ثِ آى ثب فزمّبی هختلف در خولِ ًوبیبى هیضًَذّ.ویي اهز ثبػث ضذُ کِ تزخوِ
سثبى فبرسی ثِ سثبىّبی دیگز ثب چبلص رٍثزٍ گزدد.
ثِ عَر هثبل تزخوِ فبرسی ثِ اًگلیسی ٍیب ثبلؼکس ثبػث ثزٍس هطکل ثزای ایدبد ٍتَلیذ تزخوِ ثب تزتیت ٍتزراسثٌذی
هٌبست هی ضَدّ.وبًغَر کِ قجال گفتِ ضذ در صَرتی کِ پیکزُ هَاسی ٍرٍدی ثِ قذر کبفی ثشرگ ثبضذ هیتَاى ثزایي
گًَِ هَاًغ ٍهطکالت فبئق آهذ اهب ایدبد چٌیي پیکزُ ای ثسیبر سخت ٍدضَار است.

طرح پیشنهادی
در ایي پبیبى ًبهِ استفبدُ اس ثؼضی اعالػبت سثبى ضٌبسی ثزای رفغ ثزخی اس هطکالت ثِ ػٌَاى یکی اس اّذاف اصلی هغزح
ضذُ است.ثِ صَرتی کِ ثتَاى ثباستفبدُ اس پیکزُّبی کَچکتز هَخَد ػول تزخوِ را ثْجَد ثخطیذ.ثزای رسیذى ثِ ایي
ّذف دٍ راّکبر پیطٌْبد ضذُ است.
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راّکبر ًخست :کبّص تفبٍت سبختبری هیبى خوالت فبرسی ٍاًگلیسی هیثبضذ.هٌظَر ایي است کِ ثتَاى سبختبر خوالت
سثبى فبرسی ٍاًگلیسی را اس ًظز ًحَی هطبثِ ّن ًوبیین.ایي کبر ثبػث هیضَد کْؼجبراتی کِ تزخوِ یکذیگز ّستٌذ در
یک تَالی یکسبى در دٍ خولِ ّوتزاس فبرسی ٍاًگلیسی قزار ثگیزًذ.الجتِ السهِ ایي کبر ایي است کِ سبختبر ّز دٍسثبى
هَرد ثزرسی قزار گزفتِ ٍیکسزی قَاًیي ثزای تجذیل سبختبری استخزاج گزدد.
ایي تجذیالت در سوت سثبى اًگلیسی (سثبى هجذأ) صَرت هیگیزد.ثب اخزا کزدى چٌیي تغییزاتی اًتظبر هیرٍد کِ هذل
تزخوِ ایدبد ضذُ ًسجت ثِ قجل ثْجَد یبثذ.ایي ثْیٌِسبسی در ًْبیت هٌدز ثِ ثْجَد ًْبیی هتزخن هبضیٌی هیضَد.
ٍاهب راّکبر دٍم:ایي راّکبر اس اعالػبت سثبًی ثیطتز درٍى پیکزُ استفبدُ هیکٌذ.در حبلت هؼوَل درٍى پیکزُ فقظ
خوالت اًگلیسی(سثبى هجذأ) ٍخوالت فبرسی(سثبى هقصذ)ٍخَد دارًذّ .وبًغَر کِ گفتِ ضذثسیبری اس لغبت ٍػجبرات در
سثبى فبرسی ثب سبخت ٍصزفّبی هتفبٍت اس یک ػجبرت,هتفبٍت اس یکذیگز در ًظز گزفتِ هیضًَذٍارتجبعی ثیي آًْب
ثزقزارًویضَد ثِ ّویي دلیل هیتَاى اعالػبت سثبًی دیگز ًظیز ریطِ ()stemکلوبت ٍثزچستّبی ثخصّبی
سخي( ) part of speedرا ّن داخل پیکزُ ٍارد ًوَد.ایي اعالػبت قبدر است تب حذی هطکالتی اس ایي دست را هزتفغ
کٌذ ٍهبرا در هزاحل ایدبد هذل ّبی هَرد ًیبس ثزای تزخوِ یبری کٌذً.تبیح ثذست آهذُ اس آسهبیطبت ًویبًگز ثْجَد
رٍشّبی پیطٌْبدی در ًتبیح ًْبیی تزخوِ هیثبضذ.ارسیبثی ثزرٍی ًتبیح در قبلت دٍ هؼیبر ٍّBLEUوچٌیيNIST
صَرت گزفتِ کِ ًتبیح ثذست آهذُ ,افشایص ّزدٍ هؼیبر را ًطبى هیدّذ.

ساختار پایاى ناهه
هغبلت ایي پبیبى ًبهِ ضبهل چْبر ثخص دیگز هیثبضذکِ ثِ ضزح سیز است:
فصل دوم(هرور ادبیات) :در ایي ثخص اثتذا هزٍری ثز هطکالت تزخوِ هبضیٌی خَاّین داضت ٍدر اداهِ ثِ رٍشّبی
گًَبگَى تزخوِ هبضیٌی اضبرُ ضذُ استّ.وچٌیي ثزخی تؼبریف در سهیٌِ پزداسش سثبى عجیؼی ًیش در ایي فصل ارائِ
هیگزدد ٍدر اًتْبی ایي فصل هزٍری ثز کبرّبی هزثَعِ دارین.
فصل سوم(روشهای پیشنهادی) :درایي فصل دٍ رٍش ثزای تزکیت اعالػبت تزخوِ آهبری ٍسثبىضٌبسیبرائِ گزدیذُ
است.ایي رٍشّب ثصَرت اػوبل پیص پزداسضی ثزرٍی پیکزُ صَرت هیپذیزدتب در هزحلِ ایدبد هذلّبی هَرد ًظز
گزدًذ.
فصل چهارم(پیادهسازی وارزیابی) :در ایي قسوت اثتذا هزاحل ًٍحَُی سبخت پیکزُ دٍسثبًِ هَرد ثزرسی قزار هی
گیزد سپس ًحَُی پیبدُسبسی رٍشّبی ارائِ ضذُ راثیبى هیکٌذ ٍدر اًتْب ًتبیح حبصل اس تزخوِ در قبلت هؼیبر ّبی
 NIST ٍ BLEUثیبى هیضَد.
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فصل پنجن(نتیجهگیری):در فصل پبیبًی ایي پبیبى ًبهِ ثِ ًتیدِگیزی رٍشّبی ارائِ ضذُ هیپزداسد ٍ پیطٌْبدّبیی
ثزای کبرّبی آتی ارائِ هیدّذ.
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