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 چکيده
است.  شیها رو به افزا تیسا نیارائه شده توسط ا یها سیو سرو کیحراج الکترون یها تیوب سا

اکنون ت یشود ول یم یادیاستفاده ز یسیبه زبان انگل کیحراج الکترون یها تیاز عامل ها در سا

 تیوب سا یبرا یاستخراج اطالعات به زبان فارس یهوشمند برا یعامل ها یدرباره طراح یقیتحق

مورد  طیاست که شرا یعامل یطراح قیتحق نیانجام نشده است. هدف از ا کیحراج الکترون یها

به او   یکم کاربر است در مدت زمان ازیرا که مطابق با ن ییکرده و کاالها افتیکاربر را از او در ازین

ستم یاز س دیخر ندیکل فرآ یخودکار ساز یشامل شش مرحله است برا دیخر ندی. فرآدیارائه نما

استفاده شده است. پس از  یاستخراج اطالعات از مدل حالت متناه یو برا یچندعامل یها

مدل  نی. استفاده از اندینما یم لیرا تکم دیخر ندیفرآ ینرم افزار یاستخراج اطالعات عامل ها

 .کند. یکاربر را فراهم م ازیکاالها  شده و محصوالت  مرتبط با ن یباعث باال رفتن سرعت جستجو

مدل  ،یزبان فارس ،استخراج اطالعات ،هوشمند یعامل ها ، کیحراج الکترون :يديکل واژگان

 یحالت متناه
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 1 یمتق ديوح

 دانشگاه قم،کیتجارت الکترون شیاطالعات گرا یارشد فناور یکارشناس 1

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

  یمتق ديوح
mvahid500@gmail.com 

 یفارس کيالکترون ياستخراج اطالعات از فروشگاه ها
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 مقدمه

 افتهیتوسعه  اریبس نترنتیبا حضور ا ریاخ یمروز است که در سالهاا یایدن یجامعه اطالعات یندهایاز جمله فرآ کیتجارت الکترون

و خدمات پس از  لیفروش ، تحو ندیتجارت ، که شامل محصول و خدمات مورد مبادله ، فرآ یسه بعد اصل کیاست. در تجارت الکترون

و  یکیزیف یاز حالت ها یگوناگون باتی. ترکندیانم رییتغ کیو کامال ملموس تا حالت الکترون یکیزیتوانند از حالت ف یباشند ، م یفروش م

 نیداشته باشند ، باالتر یکیهر سه بعد حالت الکترون کهیبوده و در صورت یکیکننده سطوح تجارت الکترون نییابعاد تجارت، تع یکیالکترون

و کامال قابل لمس است و در  یکیزیهر سه مرحله، ف یاست که در تجارت سنت یدر حال نی. اردیگ یشکل م یکیسطح در تجارت الکترون

کاالها و خدمات  یاز جستجو یبه کار گرفته شود. چرخه تجار یاز مراحل چرخه تجار یبخش ایتواند در تمام  یم یکیتجارت الکترون جهینت

و خدمات  یگارانتپس از فروش مثل  یها تی، سفارش، حمل و پرداخت بها، فعال رهعرضه کننده و انجام مذاک ی، جستجو ازهایمتناسب با ن

 [1شده است.] لیپس از فروش تشک

کسب شده در مورد محصوالت و خدمات ،  یاطالعات و داده ها ریدر مراحل تفس داری، خر یو فروش سنت دیخر یها تیدر فعال

تجارت  یف اصلاست. هد اریصرف وقت و تالش بس ازمندیانجام مذاکره و معامله و پرداخت ، ن تیو در نها دیخر نهیبه میاتخاذ تصم

[ 2است.] ندیفرآ نیکردن ا نهیو فروش و به دیمراحل خر هیو فروشنده در کل داریخر تیو فعال یکیزیحداقل کردن حضور ف کیالکترون

را درک  تینوع فعال ینرم افزار یعامل ها نیهوشمند است. ا یمختلف عامل ها یاز کاربردها کیتجارت الکترون یها ندیفرآ یهوشمند ساز

توانند  یهوشمند م ینرم افزار یدهد. عامل ها یم      از کاربر انجام  یا هیاول العاتاط افتیتجارت را به طور مستقل ، با در ندیو فرآکرده 

طرف  یندهایفرآ لیو تسه یکی،حراج ها، کنترل و نظارت در تجارت الکترون یکیاز کاربردها از جمله : پست الکترون یعیدر گستره وس

 [4[ ]3ه شوند.]استفاد یمشتر

 ستمیس کیانجام شده است. در  کیحراج الکترون یها تیهوشمند در سا یدرباره کاربرد عامل ها یادیز قاتیتاکنون تحق

که منابع  یطیخودشان برسند در مح یو شخص جیکار کنند و به اهداف را گریکدیدارند تا با  ازیخودمختار و هوشمند عامل ها ن یچندعامل

 نیحل ا یبرا یاضیر دگاهید کی یو ما یاست. ل یاتیداده شود ح صیمنابع به طور کارا تخص نیچطور ا نکهیدارد، ا یکم یلیخ ایمحدود و 

است.  کیدر تجارت الکترون شرفتیدر حال پ یقاتیموضوع تحق کیخودمختار بر اساس عامل  نیآنال ی[ حراج ها5مسئله ارائه داده اند.]

 ستمیدر ساخت س یدیموضوعات کل هیبق یبر رو قیحراج تمرکز کرده اند اما از  تحق یها یا و استراتژه زمیمکان یبر رو قاتیاغلب تحق

مسئله بر اساس  نیحل ا یبرا ویغفلت نموده اند. هوانگ و ل یتجار یشرکا نیب یحراج و همکار یابیمانند مکان  نیحراج خودمختار آنال

 [6رائه  نموده اند. ]را ا یراه حل یباز یو تئور اریعامل س یتکنولوژ

 یاجرا یبرا یساختار ریاز بازار و ز یاطالعات کامل نترنتیشده است.ا جیرا یلیخ کیحراج الکترون نترنتیبا استفاده گسترده از ا

و  ای.اکااست کیحراج الکترون یقالب ها نیتر جیرا متیق نیدوم دهیو مزا ینزول دهیکند. مزا یکمتر را فراهم م ییاجرا یها نهیحراج با هز

 ینزول یها دهیانواع مزا لهیبه وس دارانیخر تیکنند چطور رضا یبررس نکهیا یارائه داده اند برا کیاز حراج الکترون  ایمدل پو کیبدور  

 یقرار گرفته است. برا یمورد بررس ستایمختلف حراج ا یدر اقتصاد درباره روشها یموضوع به صورت تئور نیشود. ا یواقع م ریتحت تاث

رفتار و  قیتحق یساز  برا هیبر عامل ارائه شده است که در آن محققان از شب یمبتن یدی، مدل جد دگاهین دیا یها تیلبه بر محدودغ

، حراج کننده به دو نقش  یگروه دی[ در حراج خر7کنند.] یاستفاده م یو اجتماع یاقتصاد یها طیخودمختار در مح یتعامل عامل ها

 ی.کوائن برادیآ یکنندگان و عامل حراج بوجود م نیتام نیکننده و عامل حراج. رابطه عمده عامل ها ب نیمشود: تا یم میمختلف تقس

کند و سپس راه  یم یرابطه عامل محور را بررس نیحراج را شرح داده و تضاد اهداف و عدم تقارن اطالعات ا انیرابطه ، ابتدا جر نیا لیتحل

 [8دهد.] یمسئله ارائه م نیحل ا یرا برا یحل

را بهبود ببخشد. چونگ  یریادگی ییتواند کارا یفعال م یریادگیبر وب و  یآموزش مبتن طیدهد که مح ینشان م ریاخ قاتیتحق

رقابت  قیرا از طر رانینموده و مشارکت فعال فراگ جادیبر وب ا یمبتن ستمیس کی لهیموثر را بوس یریادگیرا توسعه داده است که  یستمیس

 یعامل ها نیحراج در ب کیدرباره  یکند. رقابت باز یم لیحراج تسه یعامل ها یسیو برنامه نو کیالکترون رتوعات تجاموض یبرا یباز

 یزیبرنامه ر رانیفراگ لهیهستند که به وس ینرم افزار یهاعامل      در واقع اریس یباشد. عامل ها یم انشیمنابع  مشتر دهیمزا یبرا اریس

 ازیکارا نباشد و ن ادیز ندهیشود اما ممکن است در آ یبر وب استفاده م یمبتن یها تیدر سا یراج به طور گسترده اح زمی[ مکان9شده اند .]

حراج استفاده نموده  یدر عامل ها کیشبکه ژنت یسیباشد. چوان از برنامه نو ایحراج پو طیحراج قابل انطباق به مح یبه تحول عامل ها

برنامه  نیکند. همچن یکمتر کمک م متیبا ق شتریب یکاالها دیخر لهیبوس یها در رشد استراتژ چوان به عامل یشنهادیاست. مدل پ

 [10شود.] یم یجار طیمناسب در شرا یاستراتژ دنیباعث فهم کیشبکه ژنت یسینو
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مان مدت ز کیدر  ایپو طیدرون مح عیو سر قیعاقالنه ، دق میهوشمند گرفتن تصم یعامل ها یاتیح یها ییاز توانا یکی

از  یدسته بند        یکنند. برا یم یمعرف یمثبت و منف یبر اساس الگوها دیجد یروش دسته بند کی اری یاست. مصباح و تق یمنطق

 یشتریتواند سود  ب یکننده ها هستند  م یکه مجهز  به دسته بند ییشده است . عامل ها ادهاستف TAC/ADالگ داده  حراج  خچهیتار

نموده  یساز ادهیو پ یرا طراح یحراج چندکاربره و چند دسترس ستمیس کی[ چن 11بدست آورند.] ستندیکه مجهز ن ینگرایبا د سهیدر مقا

داشته باشد.  یو عامل ها دسترس   میس یب یمجهز به پروتکل کاربرد لیوسا ،وب  قیحراج از طر ستمیتوانند به س یاست. کاربران م

 یبانیپنهان و حراج دو طرفه را پشت متی، حراج ق ییکای، حراج آمر ی، حراج هلند یسیج انگلحراج انواع مختلف حراج  شامل حرا ستمیس

 یدر بازارها کنواختی یگذار متیبا قانون ق ینیگزیجا یبرا شنهادیپرداخت بر اساس پ ای یزیتما یگذار متی[ قانون ق12کند.] یم

و اوکاما با  نگیدهد. ز یرا کاهش م متیق یداریبازار را کمتر و ناپا یها متیمدل  ق نیانتظار که ا نیارائه شده است. با ا کیالکترون

دهد حراج  یارائه م Q-learning  تمیالگور اساسرا بر  دهیمزا یها متیق  یریکه هر عامل انطباق پذ یی، جا یچند عامل دگاهیاستفاده از د

نشان داده است که حراج پرداخت بر اساس  یتجرب جینموده اند.نتا هسیمقا گریکدیرا با  کنواختی یگذار متیو ق شنهادیپرداخت بر اساس پ

 [13]شده است .  متیق یداریبازار و ناپا متیباعث کاهش ق شنهادیپ

 یهاتیسا    است. از عامل ها در  شیها رو به افزا تیسا نیارائه شده توسط ا یها سیو سرو کیحراج الکترون یها تیوب سا

استخراج اطالعات به  یهوشمند برا یعامل ها یدرباره طراح یقیتاکنون تحق یشود ول یم یادیاستفاده ز یسیانگلبه زبان  کیحراج الکترون

کاربر را از  ازیمورد ن طیاست که شرا یعامل یطراح قیتحق نیانجام نشده است. هدف از ا کیحراج الکترون یاه تیوب سا یبرا یزبان فارس

. در ادامه در بخش دو به استخراج اطالعات ، بخش سوم استخراج دیکاربر است به او ارائه نما ازیطابق با نرا که م ییکرده و کاالها افتیاو در

 پرداخته شده است. قیتحق یریگ جهیبه نت انیمدل ارائه شده  و در پا ی، بخش چهارم معمار یفارس کیوناطالعات از صفحات حراج الکتر

 

 استخراج اطالعات -1
قالب از  یاست که هدف آن  استخراج  اطالعات دارا   (Information Retrieval)اطالعات یابیباز یعاستخراج اطالعات نو

شود. منظور  یم    در نظر گرفته  یعیپردازش زبان طب یشاخه ها ریبدون ساختار است. استخراج اطالعات از ز ایساختارمند  مهین یاسناد

اطالعات و داده ها را  عیامکان تجم نیباشد. همچن یموارد خواسته شده از صفحات وب مو استخراج  صیوب ، تشخ یاز استخراج   داده ها

،  یمشتر ازیاطالعات وب با توجه به ن یجمع آور لیخدمات  ارزش افزوده از قب دیها و صفحات وب ( جهت تول تیاز چند منبع ) وب سا

 .دهد یم را به ما رهیو غ شرفتهیپ ی، جستجوها دیمحصوالت هنگام خر سهیمقا

دارد.  عامل  یادیز اریبس تیکه در صفحات بدون ساختار وب وجود دارد استخراج اطالعات وب اهم یاطالعات زانیرشد م لیدل به

جام بدون ساختار پردازش ان یداده ها یبه استخراج اطالعات دارند تا بر اساس اطالعات استخراج شده بتوانند  رو ازین ینرم افزار یها

(  lexicons and grammars)مانند گرامر و واژه نامه   یعیپردازش زبان طب یها کیاطالعات قبال از تکن اجاستخر یها ستمیدهند.س

استخراج کردن الگوها در  یبرا یو الگو کاو نیماش یریادگی یاستخراج اطالعات وب از روشها یها ستمیکه س یکردند در حال یاستفاده م

اچ  یتوانند تگ ها یشوند   نم یاجرا م افتهی رساختیمتون غ یکه برا یزبان شناس یل هایکنند.تحل یوب استفاده م صفحات یقالب ها

 یکمتر استفاده شده و برا یزبان شناس یها لیاز تحل جهیوجود دارد استخراج کنند در نت نیمتن آنال کیام ال را که در  کسیا ایام ال  یت

 [18-14].شود یاستفاده م یگرید یروشهاوب از  یاستخراج اطالعات رو

 

 اطالعات یابیدر باز یخط و زبان فارس لیمسا -1-1
از مشکالت زبان  یبه برخ  ییکند.مرتضا یم جادیاطالعات ا یابیو باز رهیذخ ستمهاییرا برای س یمشکالت یخط و زبان فارس

فاصله  یو ب یسیجدانو ،یسیمرز کلمات: سرهم نو نیی، تع یاسام ،ضبط یمعادل های علم یاشاره شده اند که عبارتند از: گوناگون یفارس

 ] 1[های مختلف نوشتاری   رت، انواع جمع ها ، صو یسینو

کنند .به عنوان مثال بر  یمفهوم از اصطالحات متفاوت استفاده م کیو انتقال  انی: متخصصان در بیمعادل های علم یگوناگون-

 ] 2[معادل بکار رفته است.   Manual  ،9 معادل  و برای کلمه Online   ،12 برای کلمه یهاشم قیاساس تحق

وجود ندارد. به عنوان  یقاعده خاص ،یزبانها  به فارس ریاز سا رهیافراد، سازمان ها، عناصر و غ ی: در برگردان اسامیضبط اسام-

  میپوتاس وم،یپتاس م،یسه معادل وجود دارد: پتاس Potassium کلمه یمثال برا

توان  یاز واژه ها را م ارییچنان است که بس یخط فارس وهی: شیسیفاصله نو یو ب یسیجدانو ،یسیمرز کلمات:  سرهم نو نییتع-

کرده  رهیکه ذخ ی. چرا که واژه ها را تنها به همان صورتستیقابل درک ن وتریشکل واژه ها، برای کامپ یچندگونگ نیبه چند صورت نوشت. ا
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 ای. عالمت جمع ها که به صورت سرهم ردیگ یمختلف جدا از هم قرار م یواژه مرکب در مکان ها کی. گاه کندیم یابیشناسد و باز یاست م

 ای. برای مثال:  آب گرم کن،  آب گرمکن، آبگرم کن، آبگرمکن کندیم جادیای ا انهیوضع را در فهرست های را نیهم ز،یجدا نوشته شود ن

 رضا یعل رضا،یعل

 گاهیاست در پا دهیسبب گرد یقاعده در زبان فارس ی؛ ون(  و وجود جمع ب نیدد عالئم جمع) ها؛ ان؛ ات ؛ انواع جمع ها: تع  -

 نیسازی در انتخاب ب هینما ساز در هنگام هیبر مشکالت باال افزوده شود. نما یبرند، مشکل یها را به صورت جمع به کار م دواژهیکه کل ییها

 .و مانند آن ها، مردد است نیادان/ استادها، محققان/محققاست/دیاسات ها،مدارس/مدرسه 

در  ییهایسبب   ناهماهنگ ،یشکل نوشتاری واژه ها و اسام یو دوگانگ دیصورتهای مختلف نوشتاری: همزه، الف مقصوره، تشد-

 . لیو اسماع لیو اسمع ئتیه ات،یگردد. مانند ه یاطالعات پردازش شده م یورود داده ها و پراکندگ

 

 مراحل استخراج اطالعات-1-2
 ریباشد که در ز یم یابی شهیو ر ی، کلمات عموم یساز، حذف کلمات اضاف هیمراحل استخراج اطالعات از صفحات وب شامل نما

 .شود یشرح داده م

 ساز هینما-

 نی. در اردیگ یر مساز قرا هینما  اریسازی در مخزن، در اخت رهیمراحل ذخ یبعد از ط  کیحراج الکترون تیصفحات سا تمام

واژه  دیسند به منظور استخراج کل یمحتوای اطالعات لیتحل ندیسازی فرا هی. نماردیگ یقرار م لیو تحل هیمورد تجز یبخش، اطالعات ارسال

گفته  دییکند، کلمه کل حیداخل سند را تشر اتیکه محتو یسازی است. هر عبارت مهم ا هینظام نما ژهیها به همراه ارزش آن با زبان و

مراحل کار نشان داده شده  1که در شکل ردیانجام بگ دیروی متن با دیبا ییپردازش ها شیسری پ کی دیی.برای استخراج کلمات کلشودیم

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یحذف کلمات اضاف-

 رهی، حروف ربط و غاند(  شهیاز افعال ) که خود ر یو صفات ، برخ دهایاز ق یاریحروف اضافه ، بس رینظ یکلمات اضاف حذف

  .شود یمتن  م یگذارند، بلکه باعث خالصه ساز ینم یمنف ریمتن تاث یمعموال در مضمون کل

 یکلمات عموم-

 نیوجود دارند. ا ادیواژه ها در همه متون با تکرار ز یگردند. بعض یدر متن ورودی حذف م یسازی، واژه های عموم هیروند نما در

حروف اضافه و ربط هستند که در  ود،یق ر،یمثل ضما ییواژه ها، واژه ها نیشوند. در واقع ا یم دهیزبان نام یمگونه واژه ها، واژه های عمو

  .سند ندارد ییبر ارزش محتوا رییتاث ،یابیباز

 

 حذف کلمات اضافی
 حروف اضافه ، قیدها ، صفات

حذف پیشوندها و 

پسوندهای غیر 

 ضروری

 حروف پیشوندی و پسوندی

 ریشه یابی افعال

 

 افعال و ریشه آنها

افعال ریشه       

 حذف شدنی

 حذف مجدد کلمات اضافی

 ج کلمات کليديمراحل استخرا -1شکل
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 یابی شهیر-

و باال بردن  هیهستند. به منظورکاهش حجم نما شهیر کیاز  یاز کلمات به کار رفته در متن، حالتهای دستوری متفاوت ارییبس

اشتقاق و ساخت کلمات از  یبرا یشود.زبان فارس یکلمات به جای حالت های دستوری متفاوت آنها استفاده م شهیمعموال از ر ،یابیباز اریمع

قانون  متاسفانه یالحاقات است. از طرف نیحذف ا ندیفرآ یدر زبان فارس یابی شهیر  نیکند. بنابرا یاستفاده م شوندهایالحاق پسوندها و پ

شود که کار  یم افتی یادیز یاستثناها شوندیوجود ندارد و در مورد هر پسوند و پ یزبان فارس یساخت واژگان اشتقاق یبرا یمدون و کل

خودکار بهبود  ابی شهیکرد، تا دقت ر یو نگهدار ییاستثنائات آن را شناسا دیدر مورد هر قانون با نیابراکند. بن یرا مشکل م یابی شهیر

 [19.]دابی

 

 یابی شهیطبقه بندي روش هاي ر-1-3

ها را  تمیالگور نیارائه  شده است. ا یدر زبانهای مختلف از جمله زبان فارس یابی شهیبرای ر ادییهای گوناگون ز تمیالگور

 .میکنیم    انیادامه بدسته ها را در  نی. امیدقت آنها در دسته های جداگانه طبقه بندی کن زانیبا توجه به نحوه عملکرد و م میتوانیم

 یجدول ابی شهیر-

روش با جستجوی واژه  نیجدول است. در ا کیهر واژه در  شهینگهداری ر رسد،یبه نظر م یابی شهیکه برای ر یروش نیتر ساده

برای  ادییجدول سربار ز نیگرفت، اما نگهداری ا یخوب جینتا توانیروش م نیگردد. هر چند از ا یواژه مشخص م شهیجدول، ر نیدر ا

 .میشده هست نییتع شیخواهد داشت و تنها محدود به کلمات از پ ستمیس

 پورتر تمیبر اساس الگور یابی شهیر-

 نیاست.در ا یسیدر زبان انگل یابی شهیروش های ر نیتر یمیاز قد یکیحال  نیروش توانمند و در ع کی (Porter) پورتر روش

و  ییقواعد امال تیفلوچارت عبور کرده و با افزودن و کاستن وندها با رعا کیمانند  رندهیگ می، برنامه از درون ساختاری تصم تمیالگور

  تمیالگور نیشده است. مشکل ا یطراح یسیبرای زبان انگل تمیالگور نیبطور خاص افعال دارد. ا ایکلمات  شهیر افتنیدر  یدستوری، سع

 یروشها خوب عمل نم نیبرای کلمات چندپاره ا ست،یکلمات مشخص ن قیمرز دق یدر فارس نکهیبرای کلمات جدا از هم است. با توجه به ا

 [20]شده است هیارا یبرای افعال فارس قانونبر  یساده مبتن ستمیس کی انیکنند.مگردوم

 (Deterministic finite-state machine(DFA) )یبر اساس مدل حالت متناه یابی شهیر-

نمونه ای از آن را   انینژاد و مگردوم یدفتر قاتیاست که در تحق یروش متداول ،یاهبر اساس مدل حالت متن یشناس ختیر

الگو بر اساس عبارات  فی[ تعر22شده است. ] هیارا یسلیب قیاست که در تحق یمدل زبان جهان کی[ اساس کار آنها بر 3[ ]21]دید توانیم

را  یمتناه حالت یشناس ختیپردازش گر ر یاست. طراح یمتناه-حالت نیسازی آن بر اساس مدل ماش ادهیشود و پ یمنظم انجام م

 فیتوص هیارا ،ی[.منظور از طرح زبان23ای ] انهیو بخش مربوط به طرح را یکرد:  بخش مربوط به طرح  زبان میبه دو بخش مجزا تقس توانیم

به گونه ای که قابل کاربرد در  یدر زبان فارس یناسش ختیر جامع از فیتوص هی. اراتاس یافعال در زبان فارس یشناس ختینظری کامل از ر

فعل در  یفیتمام صورت های تصر ستیبا یم فیتوص نیبرنامه های کاربردی است. ا یگام جهت طراح نیای باشد، نخست انهیبرنامه های را

طرح  شود،یم فیافزاری پردازشگر تعرسخت افزاری و نرم  ازهاییبخش ن نیای است. در ا انهیدهد. بخش دوم، طرح را هیرا ارا یزبان فارس

 .گرددیم حیبرنامه تشر لهاییفا یو ساختار داخل هایژگیسازی شده و و ادهیپ  یزبان

 به کمک روش های آماری یابی شهیر-

مجموعه بزرگتر و کاملتر باشد  نی. هرچه اشودیبزرگ از کلمه ها با ساخت های گوناگون گردآوری م  یروش  مجموعه  نیا در

که  در   کلمه ها تکرار شده  ییشود. با روش آماری وندها یآماری به کار گرفته م لیروش تحل نی. در اکنندیها بهتر کار م ابی شهیر نیا

روش با سه مشکل بزرگ  نی. البته اباشدیروش م نیبرتری ا نیبزرگتر نیندارد و ا یروش به زبان بستگ نی. اگردندیم ییاند، شناسا

درست باشند.  زیکامل باشد و کلمات درون آن ن دیمجموعه با نیاست. ا ازیبزرگ از کلمه ها ن یروش به مجموعه  نیدر ا -1روبروست: 

با سرعت  ییوترهایبه کامپ ازیروش  ن نیدر ا -2ممکن است.     ریغ ز،ین یاز کلمات صد در صد درست فارس یمجموعه ی بزرگ یجمع آور

 زمانبر است. اریروشها بس نیی ا هیشته شده بر پااست و اجرای برنامه های نو ادیو حافظ ز

 یفارس یابی شهیانجام شده درباره ر قاتيتحق -1-3-1
[ اشاره نمود. 24[]4آماری ] ابی شهی[ ، ر23به پروژه بن] توانیم یکلمات فارس یابی شهیر نهیاز جمله کارهای انجام شده در زم

 ابی شهیر نیا تمی. الگورردیگ یمورد استفاده قرار م یابیموتور باز کیاز  یاست که به عنوان جزئ یخاص زبان فارس ابی شهیر کیپروژه بن 

) که از روی یپسوندهای فارس ستیرشته ای از لغت ورودی است که در ل ریکردن ز دایپ تمیقدم الگور نیپورتر است. اول ابی شهیر هیشب
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پسوندی را انتخاب  نیتر یطوالن تمیشد، الگور دایپسوند برای لغت پ کیاز  شتریر بشده است( وجود داشته باشد. اگ هیته یگرامر فارس

کاراکتر  3 شهیتعداد حروف برای ر نیکمتر نجایلغت(  را کمتر از حد مجاز نکند. )مثال  در ا یاصل بخش) شهیکه تعداد حروف ر کندیم

 شتریب ایحرف  3مانده دست ،  یاست و چون حروف باق تریکه شان طوالن دیدو پسوند ان و شان را د توانیاست(  مثالً برای لغت دستشان م

استفاده شده است که ورودی آن وارون  DFA کیپسوند آخر لغت از  نییکار برای تع نیبرای انتخابش وجود ندارد. در ا یهستند،مشکل

 .اند. ییشده ی رشته ی )کلمه ی(  ورودی است و   همه حالتها در آن حالت نها

بن  کشنرییبرسد. د یدارد تا به لغت اصل یرا برم ییشوندهایپ ایدر هر قدم پسوندها  یعنیحذف وند است.  ابی شهیر کیبن 

دارد )برمبنای  یکاراکترهای ممکن را از لغت برم نیشتریصورت است که ب نیبن به ا تمیشامل مصدر و بن مضارع فعل هاست. الگور

نباشد. مثال با   حیی به دست آمده ممکن است صح شهیروش ر نیبا ا ینباشد. ول ریامکانپذ گریتا د کندیم ارکار را آنقدر تکر نیقواعدی(  و ا

 یلیکه تبد کندیاستفاده م Recoding مشکل، بن از روش نی. برای حل ادیآیی خانگ به دست م شهی، ر یاز لغت خانگ یبرداشتن پسوند 

 .است افتهی رییرشته تغ Y رشته ی ورودی و x و کنندیرا مشخص م لیتبد نهیزم A و C است و در آن   AXC->AYC به شکل

 کیکلمه را با  ابی شهی[ هر دو ر25است .] یسیپورتر برای زبان انگل ابی شهیمشابه ر نایساز س هیشده در نما یطراح ابی شهیر

 شهیر نی. تفاوت ادیکلمه به دست آ شهیو رحذف شوند  شوندهایتا پسوندها و پ دهندیو پسوندها در چند مرحله تطابق م شوندهایسری پ

کند. در  یمحتوای اطالعات مشخص م نیبرای تخم صدایاز حروف صدادار و ب ییپورتر الگوها تمی. الگورگرددیبرم نهاها به تفاوت زبان آ ابی

مشکل از  نیبرای رفع ا ابی شهیر نیاز آنها استفاده کند. در ا تواندینم ابی شهیشوند. لذا ر یاز حروف صدادار نوشته  نم ارییبس یفارس

 ابی شهیاست، ر شوندیپ صیپورتر در تشخ ابی شهیبا ر ابی  شهیر نیا گرینموده است . تفاوت د فادهاست شهیحداقل طول ر فیروش تعر

  تواندیم

 ارائه نداده است. شوندیپ صیبرای تشخ یتمیپورتر الگور ابی شهیر کهیرا مشخص کند در حال شوندهایپ

 

 فارسی الکترونيک هاي فروشگاهخراج اطالعات از است-2

باشد که شامل حذف کلمات  یم یساز هیاستخراج اطالعات نما یمرحله برا نیهمان طور که در بخش قبل شرح داده شده اول

 ردیگ یانجام م یزبان فارس یمراحل برا نیاز ا کیباشد.در ادامه هر  یم یابی شهیر یو در مرحله بعد یو عموم یاضاف

 

 یو کلمات عموم یحذف کلمات اضاف-1-2
خوانده شده و در  لیکلمات از فا نیبرنامه ا یوارد نموده ، در هنگام اجرا یمتن لیفا کیرا در  یو کلمات اضاف یکلمات عموم

جدول صفحه با جستجو در  نیموجود در ا یکلمات اضاف،یهر مستند فارس یشود.هنگام بررس یم ختهیر یساختمان جدول درهم ساز

 شوند. یحذف م تند، شناخته شده و از مس یدرهم ساز

 

 یفعل ها  بر اساس مدل حالت متناه یابی شهیر-2-2
و بخش  یکرد:  بخش مربوط به طرح  زبان میبه دو بخش مجزا تقس توانیرا م یحالت متناه یشناس ختیپردازش گر ر یطراح

 ای. انهیمربوط به طرح را

 ریکه به انواع ز یگریبه شخص د ایفعل را به خود نسبت دهد  ندهیگو یعنیص وجود دارد : در فعل مفهوم شخیطرح زبان-

 زیجمع بودن وجود دارد و فعل زمان را ن ایشنونده و سوم شخص .در فعل مفهوم مفرد  ایمتکلم،دوم شخص  ایشود:  اول شخص  یم میتقس

 دهد. ینشان م

 می دهد. ساخت های زمان حال و امر را نشان 1جدول  آن ساخته می شود. های زمان حال ) مضارع( و امر از ساخت بن مضارع:
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شود،  یم ساخته یرا که از بن ماض ییساخت ها 2شود.جدول  یاز آن ساخته م ندهیزمان گذشته و آ یت ها: ساخیبن ماض

 [5دهد.] یم شینما

 

 
 

 

 

 مضارع يفعل ها صيتشخ یحاالت متناه ریپذ نييتع نيماش-2-2-1

 است: ریای : فعل مضارع شامل انواع ز انهیبخش مربوط به طرح را -

 روند( -دیرو -میرو -رود -یرو -: )رومساده

 (روندیم -دیرویم -میرویم -رودیم -یرویم -رومی: )مارىاِخب

 بروند( -دیبرو -میبرو -برود -یبرو -: )برومالتزامى

 روند( یدارند م -میرویم دیدار -میرویم میدار -رودیدارد م -یرویم یدار -رومی: )دارم مملموس

 دهد. یم شیپسوند را نما صیتشخ یبرا یحاالت متناه ریپذ نییتع نیماش 2پسوند: شکل  صیالف(تشخ
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 یحاالت متناه ریپذنییتع یهانیبه ماش یفعل یشوندهایپ صیتشخ یبرا یرشته ورود ری، ز یفعل یپسوندها صیپس از تشخ

 شود. یارسال م ریز

 دهد. یم شیرا نما شوندیپ صیتشخ یبرا یحاالت متناه ریپذ نییتع نیماش 3: شکل شوندیپ صی( تشخب

 د

 ی

 م

 ∑-{}د ی م 

Start 

1 
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4 

∑ 

∑ 

∑ 

3 
 ی

7 
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 ماشين تعيين پذیر حاالت متناهی تشخيص فعل هاي مضارع بخش پسوند -2شکل 
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 مدل ارائه شده يمعمار -3 

و بخش دوم مربوط به  ینرم افزار یعامل ها تیریباشد. بخش اول مربوط به مد یدو بخش م یمدل ارائه شده دارا یمعمار

 -1شود،  شش مرحله دارد: یانجام م یزارنرم اف یکه توسط عامل ها دیخر ندیاست.فرآ کیحراج الکترون یها تیسا یساز هینما ندیفرآ

خدمات پس از  -6 لیپرداخت و تحو -5مذاکره  -4فروشندگان   یابیارز -3درباره محصوالت  عاتاطال یآورجمع -2 ازین صیمرحله تشخ

ه قرار گرفته است مورد توج یادیز قاتیدر تحق متیق نیبدست آوردن بهتر یوب و مذاکره برا یکاال رو ی. روش جستجو یابیفروش و ارز

باشد.  یم یبه هوشمند ازین یخودکار ساز ندیدر فرآ نکهیا لیشده است به دل ادهعامل ها استف یاغلب از تکنولوژ قاتیتحق نی[.در ا26-30]

تجمع پرداخت از  ریشود. مد ینم کیاتومات ندیپرداخت کل فرآ یباشد. بدون خودکار ساز یم  یتراکنش مال کیمرحله از  نیپرداخت آخر

 نیدهند. ا یقبل از پرداخت را انجام م یها تیو مذاکره فعال یاستراتژ ،یاطالعات یشده است.    عامل ها جادیا یچند عامل یها ستمیس

کند تا  یم یرا فراخوان یعامل ، عامل مال ری، مد دیمرحله خر انیباشند. پس از پا یعامل م ریاز طرف مد فیعامل ها  منتظر ارسال وظا

عامل ها را به عهده دارد.به  یاست که از طرف کاربر امور هماهنگ یعامل نرم افزار کیعامل  ریمربوط به پرداخت را انجام دهد. مد اتیعمل

پرداخت را  ریمد یساختار چند عامل 4کند.شکل یم میخود تنظ طیکاال را طبق شرا دیخر یخودکار ساز اتیعامل، کاربر عمل ریمد لهیوس

 یپرداخت را اعالم م اتیشروع عمل یمال لعامل به عام ریرا اعالم کرد، مد دیخر اتیعمل انیعامل مذاکره پا نکهیاز ادهد. پس  یم شینما

 کند.
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 پرداخت ریمدی عامل چندي معمار -4 شکل               

 

 

 جمع :فهیوظ یاطالعاتي ها عامل

 فروشندگان درباره اطالعاتی آور

 ياستراتژي ها عامل

 اطالعات پردازش و سهیمقا:فیوظا

 درباره میتصم گرفتن قبل، مرحله

 دیخر

: فیوظا مذاکرهي ها عامل

 دییتا ، مذاکره ، متیق میتنظ

 دیخریی نها

 انجام:فهیوظ یمالي ها عامل

 پرداخت اتیعمل

  

 فروشنده
 مدیر عامل

 معماري کلی مدل ارائه شده -5شکل

ارسال کاالهای مورد 

نیاز کاربر به مدیر 

 عامل 

 مخزن

 

فحات مدیر ذخیره سازی ص

 اطالعات مربوط به صفحات حراج الکترونیک

 

 نمایه ساز

 پایگاه واژه ها

واژه و اطالعات مربوط به 

 آن

 مدیر عامل

 

واسط کاربری برنامه 

 استخراج اطالعات
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 مدل یابیارز -3-1

 کیحراج الکترون یها تیسا یخود بر رو ازیمورد ن یکاالها یبه جستجو یمدل ارائه شده ده کاربر به صورت عاد یابیارز یبرا

 یبدست آمده توسط عامل ها جیاانجام شد. نت ینرم افزار یعامل ها لهیبه طور همزمان به وس زیده کاربر ن نیا یپرداختند. درخواست ها

 بدست آمد. یکمتر اریدر زمان بس یبوده و از طرف کترینزد ربرانکا ازیبه ن  ینرم افزار
                                                                                                  

 يريگ جهينت -4
 یتیروزمره باعث شده تا اطالعات از درجه اهم یستفاده از فناوری اطالعات در زندگای و گسترش ا انهیهای را ستمیتوسعه س

 اریاستفاده از اطالعات ، دو مع زانیشده و م دیاطالعات تول زانیاند.م دهیبرخوردار شوند،  چنانکه عصر حاضر را عصر اطالعات نام ییباال

و  دیشود لذا تول یآن مشکلتر م تیریکنترل و مد ابدی یم شیالعات افزا. هر چه حجم اطندیآ یبه شمار م شورهابرای توسعه ک یاساس

بدانند که چگونه  دیاطالعات فراهم شوند. در واقع کاربران با نیبرای استفاده از ا ییابزارها دیبلکه با ستین یکاف ییوجود اطالعات به تنها

 ازیبه ن یروشهای استخراج اطالعات در قالب پاسخ ده جهیدهند.درنت پاسخ یمنابع اطالعات میحجم عظ نیا درخود  یاطالعات ازیبه ن دیبا

 شیها رو به افزا تیسا نیارائه شده توسط ا یها سیو سرو کیحراج الکترون یها تی. وب ساکندیم دایای پ ژهیو تیکاربران اهم یاطالعات

 یعامل ها یدرباره طراح یقیتاکنون تحق یشود ول یم یادیاستفاده ز یسیبه زبان انگل کیرونحراج الکت یها تیاست. از عامل ها در سا

ارائه شده است   یمقاله مدل نیانجام نشده است. در ا کیحراج الکترون یها تیوب سا یبرا یاستخراج اطالعات به زبان فارس یهوشمند برا

مدل باعث باال  نی.استفاده از ادینما یست جستجو مکاربر  ا ازیرا که مطابق با ن ییالهاکرده و کا افتیکاربر را از او در ازیمورد ن طیکه شرا

 کند یکاربر را فراهم م ازیمرتبط با ن یرفتن سرعت جستجو شده و کاالها
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