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 چكيده
 ريتمدي. است تحقيقاتي هايزمينه از بسياري در پژوهش اساسي هايگام از يكي داده تحليل و آوريجمع

 و كنند مراجعه هاداده به بعدها بتوانند خود هم پژوهشگران كه شودمي موجب پژوهشي هايداده صحيح
 ساير براي را امكان اين هاداده گذارياشتراك با هم و نمايند، استفاده هاآن از خود ديگر هايپژوهش در

ر اين مسئله د. دهند قرار استفاده مورد ديگر اهداف براي را هاداده آن بتوانند كه نمايند فراهم پژوهشگران
دق شوند، نيز صامي استفاده آن از زبان پردازش يا مطالعه هايي كه برايهاي زباني، يعني دادهخصوص داده
توانند با رعايت نكات مربوط به مديريت اي زبان ميشناسان و متخصصان پردازش رايانهاست و زبان

تعريف و  ضمن پژوهش اين هاي حوزة تخصصي خود بردارند. درمثبتي در پژوهشهاي زباني، گام داده
هشي به پژو هايداده هاي زباني، ابتدا به تجربيات جهاني از موضوع مديريتداده پيرامون توضيحاتي ارائه

 يترمدي و اندازيراه و زباني هايداده توليد از آمده دست به شود و سپس تجربياتطور عام پرداخته مي
 ذاريگاشتراك چون نكاتي. شودمي گذاشته اشتراك به مقاله خوانندگان با »فارسي زبان دادگان مرجع«

 تفادةاس شرايط و معنوي مالكيت وضعيت كردن مشخص معتبر، دادة اشتراك هايپايگاه در زباني هايداده
 از تفادهاس هنگام بايد رانكارب كه مستندي كردن مشخص و داده توصيف براي مناسب مستندات تهية داده،
 هايالبق مبناي بر داده ساختاربندي داده، توليد براي مناسب اوليه منابع از استفاده دهند، ارجاع آن به داده

 بزارهايا ايجاد ارزيابي، مختلف هايروش از استفاده با داده كيفيت از اطمينان كسب مشترك، و استاندارد
 يپيشنهادات جمله از داده فايل براي مناسب ساختارهاي از استفاده و ،داده نمايش و پردازش براي مناسب
 .است شده ارائه مقاله اين در زباني هايداده مديريت براي كه هستند
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 طبيعي، زبان پردازش اي،پيكره شناسيپژوهشي، زبان هايداده مديريت زباني، هايداده كليدواژگان:
 رايانشي. شناسيزبان

 . مقدمه1

گيري از بهره .شودمياستفاده از آن اي است كه براي مطالعه يا پردازش زبان داده 1از دادة زبانيمقصود 
شناسي دارد. اي طوالني در علم زبانهاي واقعي كاربرد زبان سابقهآوري نمونههاي حاصل از جمعداده
هاي طالعات خود به دادهمتوجه زبانشناساني كرد كه در م 1950از دهة  2رغم انتقاداتي كه چامسكيعلي

وري و آهايي كنار گذاشته نشد. بكارگيري رايانه براي جمعكردند، استفاده از چنين دادهزباني اتكاء مي
ليل هاي تحها و شيوههاي مبتني بر داده كرد و با توسعة دادههاي زباني كمك شاياني به روشتحليل داده

ي هايمطالعة زبان بر مبناي نمونه«همان با تعريفي ساده كه » 3ايرهشناسي پيكزبان«، 1980جديد از اوايل دهة 
 ). 2001انري، است، رشد قابل توجهي داشت (مك» از كاربرد واقعي زبان

كرده است. پردازش  4هاي زباني كمك شاياني به حوزة پردازش زبان طبيعيدادهتوليد انبوه از سوي ديگر 
هاي ها براي انجام فعاليتاي است كه هدف آن استفاده از رايانهشتهرزبان طبيعي يك زمينة پژوهشي ميان

توان به ترجمة ماشيني، پرسش ها ميسودمندي است كه با زبان انسان سر و كار دارد. از جملة اين فعاليت
توان هاي موجود براي پردازش زبان را مي). روش8200، 5و پاسخ خودكار و . . . اشاره كرد (جورافسكي

تقسيم كرد. در رويكرد مبتني بر قاعده پژوهشگران » 7آماري«و » 6مبتني بر قاعده«به دو دستة كلي جهتي از 
 بركنند. تدوين چنين قواعدي زمانمجموعة محدودي از قواعد را براي انجام فعاليت مورد نظر تدوين مي

آماري به دنبال پاسخ براي  دهند. در رويكردگاه فهرست كاملي را تشكيل نمياست و مجموعة قواعد هيچ

                                                   
١ linguistic data 
٢ Noam Chomsky 
٣ corpus linguistics 
٤ natural language processing 
٥Jurafsky, D. 
٦ rule-based 
٧ statistical 
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). 1999، 1(مانينگ» اند؟شوند كدامالگوهاي متداولي كه در كاربرد زبان ديده مي«اين پرسش هستيم كه 
هاي آماري مستلزم دسترسي به مجموعة بزرگي از شناسايي چنين الگوهايي توسط رايانه و با روش

 شده باشد. اي از مكالمات ضبطيا مجموعهاي از متون و تواند به صورت مجموعههاست كه ميداده

ها براي مطالعه و پردازش زبان هاي با كيفيت كه بتوان از آنشود دسترسي به دادههمانطور كه مالحظه مي
كنندگان . براي همين منظور الزم است كه توليدكنندگان و استفادهاستفاده كرد بسيار حائز اهميت است

وند. هاي زباني آشنا شگذاري و استفادة مطلوب دادهوط به نحوة توليد، اشتراكهاي زباني با مسائل مربداده
هاي زباني يكي از هاي پژوهشي، كه دادهبه همين منظور در اين مقاله به تجربيات جهاني از مديريت داده

مورد توجه هاي زباني آن نيز تجربيات حاصل از مديريت داده شود و در ادامةهاست، پرداخته ميانواع آن
 گيرد.قرار مي

 
 هاي پژوهشيدادهمديريت . 2

ارائة نتايج اصيل پژوهشي به صورت رقومي  براياي است كه به منظور تحليل مقصود از دادة پژوهشي داده
هاي پژوهشي براي انجام تحقيقات دادهاز ). 2،2015شود (دانشگاه ادينبروآوري، مشاهده و يا توليد ميجمع

ه خواهد راجع بيك متخصص تغذيه كه مي ،براي نمونهشود. مي هاي مختلف علمي استفادهعلمي در رشته
ها، ، اطالعاتي مانند رژيم غذايي افراد، وزن آنكندتاثير مصرف يك مادة خوراكي بر سالمتي افراد تحقيق 

 مطالعه كارشناس محيط زيست كه در خصوص تغييرات آب و هوايي ؛كندآوري ميسنشان و . . . را جمع
رة كتابداري كه قصد دارد دربا ؛هاي گذشته داردكند نياز به اطالعاتي راجع به وضعيت اقليمي طي سالمي

هايي امهنهايي را از طريق پرسشيابي دانشجويان پژوهش كند نياز دارد كه بدين منظور دادهرفتارهاي اطالع
آوري تواند با جمعكند ميشناختي را مطالعه ميكه يك فرايند زباني شناسزبانباالخره و  ؛دست آورده ب

تمام اين موارد منجر به  .كندهاي فراوان از كاربرد فرايند مورد نظر در متون مختلف آن را بررسي نمونه
 د. زننگيري علمي ميها دست به تحليل و نتيجهشود كه پژوهشگران بر اساس آنهايي ميتوليد داده

                                                   
١ Manning, C. D.  
٢ University of Edinburgh 
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ها را به صورت دست اوّل و از طريق مشاهده، وان با توجه به اينكه محقق خود آنتهاي پژوهشي را ميداده
و يا اينكه از منابع ديگر مانند تحقيقات گذشته يا آمار و اسناد  ،آوردنامه، مصاحبه و. . . بدست ميپرسش

هاي ريت دادهمبحث مدي). در 1378ناميد (خاكي، » ثانوي«و » اوّليه«آيند به ترتيب سازماني به دست مي
ي اوّليه هاي پژوهشگذاري دادهاشتراكبه فرايند توليد، مستندسازي، نگهداري، و  بهبوداهميت پژوهشي بر 

ر واقع د د.شوميتأكيد  هاي پژوهشي ثانويو ضرورت دسترسي هرچه بيشتر و بهتر پژوهشگران به داده
ن ند كه توليدكنندة داده قصد داشته باشد آكهاي پژوهشي زماني بيشتر اهميت پيدا ميموضوع مديريت داده

توان براي به اشتراك مزاياي متعددي را ميبرداري ساير پژوهشگران به اشتراك بگذارد. را جهت بهره
 ):1،2015توان به موارد زير اشاره كرد (دانشگاه كمبريجهايي برشمرد كه از آن ميان ميگذاشتن چنين داده

 گران باشددي هاي پژوهش در دسترستنها هنگامي كه داده :جي مستقل نتايجپذير كردن اعتبارسنامكان -
 توان تشخيصهاي احتمالي را ميها و نمودارسازيپذير خواهند بود و عددسازيهاي متقن امكانارزيابي

 داد.
ذاري گهاي پژوهشي در كنار اشتراكگذاري دادهاشتراك :شدن پژوهشگسترده كردن دامنة تأثير و ديده -

 ها شود.ها و ارجاع بيشتر به آنتواند موجب تأثيرگذاري بيشتر پژوهشنتايج تحقيقات مي
 ارزشمندي منابع پژوهشي هاي: دادهكاريها با جلوگيري از دوبارهگذارياستفادة بهينه از سرمايه -

). با عرضة 2011 همكاران، و  ايندن( شوندمي توليد باال هزينة و زياد زمان صرف با اغلب كه هستند
هاي مشابه و تكراري هاي پژوهشي به جامعة علمي ديگر شاهد صرف هزينه و زمان براي توليد دادهداده

 نخواهيم بود.
 توانند محمليهاي پژوهشي انتشاريافته ميداده :هاي جديدها و مشاركتايجاد فرصت براي همكاري -

 هاي علمي ميان محققان باشند.براي همكاري
اي هتجميع داده: شونداي تركيب ميها به اشكال جديد و نوآورانهشبرد پژوهش هنگامي كه دادهپي -

افزايي و دستيابي به نتايج علمي نوآورانه شود. همچنين بسياري تواند موجب همپژوهشي مختلف مي

                                                   
١ University of Cambridge 
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رد اند مود شدهتوان براي كاربردهايي غير از كاربرد اصلي كه براي آن توليهاي پژوهشي را مياز داده
 استفاده قرار داد.

ها، مؤسسات پژوهشي و هاي پژوهشي امروزه در بسياري از كشورها مورد توجه دولتمديريت داده
گذار علم و فناوري در برخي كشورها با راهكارهايي پژوهشگران قرار گرفته است. نهادهاي سياست

آمريكا، شوراهاي  2كنند؛ براي مثال بنياد ملي علوممي» 1برنامة مديريت داده«پژوهشگران را ملزم به ارائه 
هاي پژوهشي كنندة بودجهترين نهادهاي تأمين، و ... كه از اصلي4، بنياد پژوهش آلمان3پژوهشي انگلستان

هاي پژوهشي و ارائة برنامه گذاري دادهكنندگان پژوهانه را ملزم به اشتراكدريافت ،در اين كشورها هستند
شود (ايندن و هاي زير پاسخ داده ميمديريت داده به پرسش ةكنند. معموًال در يك برناممي مديريت داده

 ):2011همكاران، 

ها انجام اي حين پژوهش توليد خواهد شد؟ چه اقداماتي براي تضمين كيفيت داده و فرادادهچه داده
گذاري داده ر براي اشتراكگذاري داده وجود دارد؟ پژوهشگاي براي اشتراكخواهد گرفت؟ چه برنامه
هاي اخالقي و قانوني مواجه است؟ مالكيت معنوي داده متعلق به كيست (و با چه مسائل يا محدوديت

ه چه گيري از داده بسازي و پشتيبان)؟ ذخيرهكنند توانند از آن استفادهكاربران با چه نوع مجوزي مي
اند و هر كدام چه وظايفي دارند؟ توليد داده خيلشكل خواهد بود؟ چه افرادي در فرايند توليد داده د

 هايي دارد و چه منابعي مورد نياز است؟چه هزينه

هاي دانشگاهي در اين زمينه هاي پژوهشي، بسياري از كتابخانهجديد بودن موضوع مديريت داده به خاطر 
ماساچوست، دانشگاه  كنند. براي مثال مؤسسه فناورياي ارائه ميخدمات ترويجي، آموزشي و مشاوره

كمبريج، كالج سلطنتي لندن، دانشگاه هاروارد، دانشگاه آكسفورد، كالج دانشگاهي لندن، دانشگاه استنفورد، 

                                                   
١ Data Management Plan 
٢ National Science Foundation (http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp) 
٣ Research Councils UK (http://www.rcuk.ac.uk/research/datapolicy) 
٤ German Research Foundation 
(http://dfg.de/en/research_funding/proposal_review_decision/applicants/submi
tting_proposal/reusing_research_data) 
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، 1كيو. اس. 2014/2015بندي مؤسسه فناوري كاليفرنيا، دانشگاه پرينستون و دانشگاه ييل كه بر اساس رتبه
نه و يا دفاتر پژوهش خود خدماتي را در زمينه مديريت ده دانشگاه برتر جهان هستند، همگي در كتابخا

ها، مراكز مستقلي نيز هستند كه ترويج و هاي دانشگاهكنند. عالوه بر كتابخانههاي پژوهشي ارائه ميداده
ها عبارتند از مركز ترين آنشدههاي پژوهشي را در دستور كار خود دارند كه شناختهآموزش مديريت داده

 .3هاي پژوهشيو اتحادية داده 2يجيتالسازماندهي د
اند. از نمونه اين مجالت روي آورده 4ايهاي انتشاراتي معتبر به انتشار مجالت دادهاز سوي ديگر، سازمان

اشاره كرد.  8از گروه انتشاراتي نيچر» 7داده علمي«و  6از انتشارات الزوير» 5خالصه هايداده«توان به مي
هاي مختلف تمركز دارند و يكي از شرايط اصلي پذيرش هاي علمي در حوزهدادهچنين نشرياتي بر توصيف 

ت فهرس«هاي مرتبط با مقاله در يك پايگاه معتبر اشتراك داده است. وبگاه ها ارائة شدن دادهمقاله در آن
رفي حوزة تخصصي مع 152كشور و  48پايگاه اشتراك داده را از  1300بيش از » 9هاي پژوهشيمخازن داده

ي گذاري داده پژوهشكند كه پايگاه مناسبي را براي اشتراككرده است. اين فهرست به محققان كمك مي
 هايدر سراسر جهان هست كه پايگاهمختلفي هاي زباني نيز مراكز در خصوص داده. كنندخود انتخاب 

ن اين مراكز عبارتند از تري. دو مورد از مهماندايجاد كردههاي دادهچنين گذاري براي اشتراكتخصصي 
 ).1995(تأسيس:  11) و انجمن اروپايي منابع زباني1992(تأسيس  10هاي زبانيكنسرسيوم داده

 

                                                   
١ QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/٢٠١٤) 
٢ Digital Curation Centre (http://www.dcc.ac.uk) 
٣ Research Data Alliance (https://rd-alliance.org) 
٤ data journals 
٥ Data in Brief (http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief) 
٦ Elsevier 
٧ Scientific Data (http://www.nature.com/sdata) 
٨ Nature 
٩ Registry of Research Data Repositories (http://www.re٣data.org) 
١٠ Linguistic Data Consortium (http://www.ldc.upenn.edu) 
١١ European Language Resources Association (http://www.elra.info) 
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 مرجع دادگان زبان فارسي. 3

 فارسي هاي زبانگذاري دادهبه عنوان بستري براي اشتراك 1391مرجع دادگان زبان فارسي در اسفندماه سال 
 در دسترس عموم كاربران وب www.dadegan.irه اينترنتي كه با آدرس اندازي شد. در اين پايگاراه

شناسايي شده نيز هاي ديگر داده معرفي شده است و تقريباً به همين تعداد داده 43 اكنون تعداداست، هم
هاي منتشرشده در داده  آمار 1دول كنند. جسازي براي انتشار در مرجع را طي مياست كه مراحل آماده

 كند:ارائه مي را مرجع دادگان
 هاي منتشرشده در مرجع دادگانآمار مربوط به داده - 1جدول 

 هاي متنيداده هاي صوتيداده هاي تصويريداده هاتعداد كل داده

43 2 8 33 

 
هاي متني هستند. مرجع دادگان دادهشده در هاي معرفيشود اكثر دادههمانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

گي از متون رهستند. پيكره متني عبارت است از مجموعة بز 2مورد واژگان 10و  1مورد پيكره 32از اين ميان 
شود كه توازن دقيقي از متون يك يا چند ژانر را شامل باشد. واژگان يا آوري ميكه معموًال به نحوي جمع

(مانند برچسب ها مات و /يا عبارات است كه به همراه اطالعات مربوط به آناي از كلمجموعه 3منبع واژگاني
 ). 2009، 5شوند (بردفهرست مي) 4اجزاي سخن

ديل هاي تبها كه عمدتاً در سامانهسازي متن آنشده به همراه پيادههاي صوتي عبارتند از مكالمات ضبطداده
است كه  هاييهاي تصويري دادهگيرند و منظور از دادهمي متن به گفتار و گفتار به متن مورد استفاده قرار

                                                   
١ corpus 
٢ lexicon 
٣ lexical resource 
٤ part of speech tag 
٥ Bird, S. 
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گيرند و مشتمل بر تصاويري از متون مورد استفاده قرار مي 1خواني نوريهايي چون نويسهبراي فعاليت
 . نويس هستندچاپي و يا دست

ه صفح كي ،يريو تصو يصوت ،ي، اعم از متندر مرجع دادگان زبان فارسي هااز داده كيهر  يمعرف يبرا
در ادامه ضمن معرفي اطالعات موجود در . شودميآدرس وب منحصر به فرد اختصاص داده  كيمجزا با 

نكات  ها توجه شود. اينشود كه حين تهية دادة زباني بايد به آنصفحات معرفي داده، به نكاتي پرداخته مي
تعميم داده شود. هر صفحة معرفي داده هاي زباني به مديريت انواع دادة پژوهشي تواند عالوه بر دادهمي

 هاي زير است:شامل بخش
هاي شود. خوب است كه براي دادههر داده داراي عنواني است كه در ابتداي صفحه درج مي عنوان داده:

زباني توليدشده از ابتداي انتشار نامي مناسب انتخاب شود كه كاربران هنگام ارجاع به داده به صورت 
ستفاده كنند. در انتخاب نام پيكره بايد به نكاتي از قبيل گويا بودن، كوتاه بون، بيش از دست از آن ايك

 اندازه عام نبودن و . . . توجه شود. 
شود داراي كدي منحصر به فرد است كه در اي كه در مرجع دادگان زبان فارسي ثبت ميهر دادهكد داده: 

ها و صلي اين كدها در مرجع دادگان، آرشيو كردن دادهشود. كاربرد اصفحه معرفي داده نمايش داده مي
ها است. همچنين در مورد برخي صفحات كه عنوان پيكره براي استفاده در اطالعات و مدارك مربوط به آن

شود. در كنار اين كد تاريخ ثبت داده آدرس صفحه مناسب نيست، از كد داده براي اين منظور استفاده مي
 شود. ديد از صفحة داده نيز نمايش داده ميدر مرجع و تعداد باز

براي معرفي هر داده توصيف مختصري به اندازة يك پاراگراف كوتاه در باالي صفحة معرفي معرفي داده: 
 شود. داده ارائه مي

ين شود اها ارائه مييكي ديگر از اطالعاتي كه در صفحة معرفي داده مالكيت معنوي و شرايط استفاده:
هايي محدوديتكيت معنوي دادة زباني توليدشده متعلق به چه شخص و يا سازماني است و چه كه مالاست 

هايي چون استفاده تنها براي اهداف پژوهشي، توان با محدوديتها را ميداده. براي استفاده از داده وجود دارد
شر ة داده و عدم امكان بازنكنندغيرتجاري يا غيرنظامي و استفاده تنها توسط فرد يا واحد سازماني دريافت

                                                   
١ optical character recognition 
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 ها داد. يكها را به آنبرداري از دادهداده عرضه كرد و يا آزادي بيشتري به كاربران داد و اجازة هرگونه بهره
ها وضع شود، دامنة كاربرد هاي كمتري براي استفادة از دادهنكتة قابل توجه اين است كه هر چه محدوديت

بر آن تأكيد دارند.  1»هاي بازداده«ين همان موضوعي است كه طرفداران ايدة تر خواهد بود و اها وسيعداده
كنند كه درجات مختلفي از اي استفاده ميآماده 2هاينامههاي زباني از اجازهبسياري از توليدكنندگان داده

، 5تيآي، ام4زكريتيو كامان، 3هاي گنونامهتوان به اجازهدهند، از آن ميان ميآزادي را به كاربران مي
 .اشاره كرد …و  6آرالالپيجيال

گيرند بايد هاي زباني به عنوان يك منبع علمي مورد استفاده قرار ميهنگامي كه داده اطالعات ارجاع:
در  هاي زبانيترين شيوة ارجاع به دادهامروزه رايج. همچون ساير منابع به شكلي شايسته به آنها ارجاع داد

ة مورد نظر را دادشناسي و پردازش زبان، ارجاع به مقاله، كتاب و يا گزارشي است كه انزبجامعه علمي 
توصيف كرده باشد. خوب است به آدرس اينترنتي و زماني كه داده دريافت شده است نيز اشاره شود. 

نگام توان ههستند كه مي7ديجيتال يءشناساگر شهاي داراي شده در برخي پايگاههاي ثبتهمچنين داده
 ارجاع از اين كد نيز استفاده كرد.

هاي زباني در يك مقاله، همانطور كه در بخش اطالعات ارجاع توضيح داده شد، معموالً دادهات: مستند
هاي زباني عمدتاً شامل اطالعاتي چون كنندة دادهمستندات توصيفشوند. كتاب و يا گزارش توصيف مي

ها است. در زير به هر يك از داده ها و آمارارزيابي دادهها، دقيق دادههاي توليد، ساختار منابع توليد، روش
 پردازيم:اين موارد مي

 ،هاي زباني از مسائل مهمي است كه پژوهشگرانتخاب منابع اولية مناسب براي توليد داده منابع توليد: -
ها و ه نمايد. منابعي چون كتاببايد از ابتدا به آن توج ،ها را داردگذاري دادهمخصوصاً اگر قصد اشتراك

                                                   
١ open data 
٢ license 
٣GNU (http://www.gnu.org/licenses/)  
٤ Creative Commons (http://creativecommons.org/)  
٥ MIT (https://opensource.org/licenses/MIT) 
٦ Lesser General Public License For Linguistic Resources (http://www.iran-
inde.cnrs.fr/IMG/html/LGPLLR.html) 
٧ Digital Object Identifier (DOI) 
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هاي هيه دادهتوانند براي تمي …ها، مكالمات تلفني، و ها، سخنرانيمقاالت، صفحات اينترنتي، زيرنويس فيلم
آمده است كه  1(پاسخ) سازخالصه يهااستاندارد سامانه ةكرينمونه در مستندات پ يزباني استفاده شوند. برا

 7 با موضوعات مختلف از عبارتند از اخبار كرهيپ نيمتون ا يآورجمع يرامورد استفاده ب هيمنابع اول
زبان از مناطق مختلف جمالتي را ادا فارسي 300 2داتي و يا براي ايجاد مجموعة فارسداخل يخبرگزار

سئلة ميكي از نكاتي كه هنگام انتخاب منابع بايد به آن توجه داشت ها ضبط شده است. اند و صداي آنكرده
كارگيري و انتشار اسناد موجود در بعضي منابع مستلزم كسب مجوز از حقوق مالكيت معنوي است. به

برخي منابع حاوي اطالعات خصوصي اشخاص و يا مطالبي است كه از سوي ديگر هاست. صاحبان آن
 شار با مشكلام انتهايي كه با استفاده از چنين منابعي تهيه شده باشند هنگداراي مالحظات امنيتي هستند. داده

توان با پيشنهاداتي چون تقطيع كردن سندهاي موجود در منابع اوليه مواجه خواهند شد. در برخي مواقع مي
ها در داده زباني بدون رعايت ترتيب اوليه و يا حذف اطالعات شخصي از داخل سندها، و استفاده از آن

در منابع زباني به دست آورد. همچنين در  ثارشانآرضايت صاحبان آثار منابع اوليه را جهت استفاده از 
شود بايد رضايت افرد را براي انتشار آوري ميهايي چون مصاحبه جمعهاي زباني با روشمواردي كه داده

 هاي زباني جلب كرد. مكالمات حاصل از مصاحبه به صورت داده
. نندكزباني به صورت كامل تشريح  هايتوليد دادهدر الزم است پژوهشگران روش خود را  روش توليد: -

توان با مرور اي وجود دارد كه ميهاي جاافتادههاي زباني استانداردها و رويهامروزه براي توليد انواع داده
ها آشنا شد. محققي كه قصد دارد يك دادة هاي پيشين در حوزة مورد نظر با اين استانداردها و رويهپژوهش

د ضمن مشخص كردن اهداف و كاربردهاي مدنظر خود، داليل استفاده و يا عدم زباني جديد توليد كند باي
اردي كه مو. كندهاي مرسوم پيشين و ابتكارات به كار رفته در ايجاد دادة جديد را تشريح استفاده از روش

نكه دادة آ ها پرداخت عبارتند از: نظريه زباني مد نظر، اقدامات انجام گرفته برايتوان در اين بخش به آنمي
اي افزارهاي مورد استفاده برافزارها و سختنرمتوليدشده به خوبي نمايندة گونة زباني مورد مطالعه باشد، 

 يارسف يدادگان درخت، نيروي انساني دخيل در پروژة توليد داده و . . . . براي نمونه براي توليد تهية داده

                                                   
١http://dadegan.ir/catalog/pasokh 
٢http://dadegan.ir/catalog/farsdat 
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طور كه در مقالة مربوط به اين پيكره توضيح داده ، همان1انيبنهسته يادر چارچوب دستور ساخت سازه
شود. در اين روش ابتدا روابط نحوي درون تعدادي از استفاده مي 2استرپينگشده است، از روش بوت

شود، سپس پژوهشگر روابط نحوي را تكميل جمالت پيكره با تعداد محدودي قاعده تا حد امكان تعيين مي
ز تكميل روابط نحوي توسط پژوهشگر به مجموعة قواعد اوليه اضافه شده كند و قواعد پرتكرار حاصل امي

ط كند تا روابشود و اين كار ادامه پيدا ميو بخش ديگري از داده با مجموعة جديد قواعد تعيين رابطه مي
 نحوي در كل جمالت دادة مورد نظر تعيين شود. 

د. استفاده از ساختارهاي استاندارد و مشترك باعث هاي زباني بايد ساختارمند باشنداده ها:ساختار داده -
 يابستگو كرهيها را بتوان با ابزار مشترك پردازش كرد و مورد تحليل قرار داد. براي مثال پشود كه دادهمي

و يا پيكره متني زبان  2006در سال 4بر اساس ساختار همايش يادگيري زبان طبيعي 3يزبان فارس ينحو
هاي وابستگي كه جهت روشن شدن موضوع، قالب دادهتوليد شده است.  6اندارد ايگلزبر مبناي است 5فارسي

داده شود. در اين قالب، ارائه شده است در ادامه شرح داده مي 2006در همايش يادگيري زبان طبيعي سال 
است  چند واژه ايكي. هر جمله شامل انداز هم جدا شده يسطر خال كياست كه هر كدام با  يشامل جمالت

از هم جدا  7كاركتر تب كياست كه با  لديف 10. هر سطر شامل رنديگيمجزا قرار م يدر سطر كيكه هر 
فيلدهاي هر سطر در قالب همايش يادگيري زبان  .ستيمجاز ن هالدياده از فاصله درون فو استف اندشده

 :استرياطالعات زحاوي از چپ به راست  بيبه ترتطبيعي 

 شوديشروع م 1در هر جمله از شماره واژه كه  .1
 برخاستند)ي، اجرا، حاضرانمثال: (    صورت واژه .2
 )زيخ#خاست#رب اجرا، حاضر،مثال: (    واژه شهير .3

                                                   
١http://dadegan.ir/catalog/pertreebank 
٢ bootstrapping 
٣http://dadegan.ir/catalog/perdt 
٤ Conference on Natural Language Learning (CONLL) 
٥http://dadegan.ir/catalog/matni 
٦ EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards) 
٧tab 
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 فعل) اسم، اسم،مثال: (   1سخن درشت يبرچسب اجزا .4
 معلوم) جان،يب جاندار،مثال: (  2زيسخن ر يبرچسب اجزا .5
همچون  يهايژگياند (واز هم جدا شده |و . . . كه با كاراكتر  يصرف ،يونح يهايژگياز و يامجموعه .6

 )، . . . شمار، شخص، زمان/وجه/نمود افعال
 كه واژه مورد نظر وابسته به آن است) ياشماره والد (واژه .7
 )فاعل، مفعول، مسند، . . . با والد ( ينوع رابطه وابستگ .8
ارسي ها از جمله پيكره وابستگي زبان فبا والد كه در بسياري از پيكره نوع خاصي از رابطه وابستگي .10و  9

 . اند) پر شده-هايي با خط تيره (مورد استفاده قرار نگرفته است و لذا اين فيلدها در چنين پيكره
هاي ، ميزان وقوع ساختدر دادة زبانيموجود  اطالعاتي چون تعداد كلمات يا جمالت ها:آمار داده -

 يوازم كرهيپةمربوط به مثال در مقال يشود. برامي در مستندات مربوط به داده ارائهمعموالً و . . . مشخص 
 يهاطول جمالت، تعداد واژه نيانگيتعداد كلمات، تعداد حروف، م مربوط به ، آمار3تهران يفارس-يسيانگل

و  يسيجمالت انگل عيدر قالب جدول و اطالعات مربوط به توزپيكره تعداد خطوط  و منحصر به فرد
هاي مورد استفاده براي همچنين در داده. تها به صورت نمودار ارائه شده اسبر اساس طول آن يفارس

 5و بخشي به عنوان مجموعة آزمايش 4پردازش زبان كه معموالً قسمتي از داده به عنوان مجموعة آموزش
 ود. شبندي نيز ثبت ميشود، آمار مربوط به اين تقسيمارائه مي

معموال براي نشان دادن كارايي داده، در پايان معرفي داده، به نتايج به دست آمده از پردازش  :هدادارزيابي  -
نحوي تهيه شود، يك  6بانكشود. براي مثال اگر يك درختيا تحليل بر اساس دادة توليدشده پرداخته مي

هاي شود. از روشگر گزارش ميو دقت تجزيهشود شده آموزش داده مينحوي بر اساس دادة تهيه 7گرتجزيه
 زبان ياحساس داده گفتار گاهيپاتوان براي ارزيابي داده استفاده كرد. براي مثال براي ارزيابي ديگري نيز مي

                                                   
١ coarse-grained part-of-speech tag 
٢ fine-grained part-of-speech tag 
٣http://dadegan.ir/catalog/tep 
٤ training set 
٥ test set 
٦treebank 
٧parser 
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غم، ترس،  ،يشاد ت،يبا احساسات مختلف (عصبان شدهانياست از جمالت ب ياكه مجموعه 1يفارس
احساسات  در خصوصقرار گرفته است تا  زبانيفارس 34 اريدر اختشده ي ضبطچندش)، جمالت صوت

ند در اهداده شد صيدرست تشخ ييكه با درصد باال يجمالتنهايتاً كنند و اظهار نظر ها آنموجود در 
وافق تشود بررسي ها استفاده ميهايي كه براي ارزيابي كيفيت دادهيكي از روشند. اهگرفت رمجموعه قرا

هاي بزرگ كه نياز معياري است كه در طي تهية داده» هازنتوافق ميان برچسب«است.  2هازنميان برچسب
ها، بخشي زنگيري توافق ميان برچسبگيرد. براي اندازهزن دارد مورد استفاده قرار ميبه چند نفر برچسب

ين شود. پايبررسي مي اهزنشود و ميزان هماهنگي ميان برچسبزن داده مياز داده به بيش از يك برچسب
هاي ها ممكن است معاني متفاوتي داشته باشد از جمله اينكه اين كه برچسبزنبودن توافق ميان برچسب

ز انجام اها بايد بازنويسي شوند. مدير پروژه پس شده بايد بازبيني شوند و يا اينكه دستورالعملتعريف
ها را مقايسه كرده و در صورت نياز باز هم زنچسب، پس از مدتي مجدداً توافق ميان براصالحات الزم

و گزارش  ها بررسي شدهزندر پايان پروژه نيز توافق نهايي ميان برچسبكند. مياتي در روال كار ايجاد تغيير
 شود. مي

ود. شدر اين بخش اطالعات تكميلي كه الزم است كاربر راجع به داده بداند ارائه مياطالعات تكميلي: 
ثال اگر توضيحات تفصيلي مربوط به داده در يك وبگاه ديگر موجود است، آدرس آن وبگاه در اين براي م

شود و يا اگر مرورگر برخطي براي داده ايجاد شده است پيوند مربوط به آن ارائه قسمت نمايش داده مي
گرافيكي بسيار  نام يك مرورگر برخط است كه بازنمايي 3»سامانة جستجوي دادگان«شود. براي نمونه مي

و پيكرة وابستگي نحوي زبان فارسي  4خوبي از اطالعات موجود در فرهنگ ظرفيت نحوي افعال فارسي
 شود. كند. اين سامانه در بخش اطالعات تكميلي صفحات معرفي دو دادة نامبرده معرفي ميارائه مي

ا فايل داده بخشي از آن را  ببينند و ب دهد كه پيش از دريافتاين گزينه به كاربران اجازه ميمشاهدة نمونه: 
 هاست انطباق دارد يا خير. اي كه مد نظر آنساختار آن آشنا شوند و بررسي كنند كه آيا با داده

                                                   
١http://dadegan.ir/catalog/pesd 
٢ Inter-annotator agreement 
٣http://dadegan.ir/catalog/pervallex/search 
٤http://dadegan.ir/catalog/pervallex 
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كند. دريافت داده در مرجع دادگان اين گزينه امكان دريافت داده را براي كاربران فراهم ميدريافت داده: 
گيرد. يا فايل داده توسط توليدكنندة داده در اختيار مرجع دادگان م ميزبان فارسي به دو صورت كلي انجا

 كنند (در برخي مواقع پس از تكميلقرار گرفته است و كاربران فايل داده را مستقيماً از مرجع دريافت مي
هدايت  رهاي ديگتفاهمنامة كاربري) و يا اينكه كاربران براي دريافت داده به صفحات دريافت داده در وبگاه

هاي قالببايد در  هاييچنين فايلها وجود دارد اين است كه شوند. يك نكته كه در خصوص فايل دادهمي
باشد و به  txtخوان مانند هاي ماشينهاي متني بهتر است در قالب. براي مثال دادهقابل قبول ارائه شوند

ه بندي فايل بايد ب. از سوي ديگر پوشهكرد براي اين منظور استفاده pdfهايي چون هيچ وجه نبايد از قالب
 .(پوشة داده، پوشة مستندات و پوشة ابزار) ها به سهولت انجام پذيردنحوي باشد كه دسترسي به فايل

و از كاركترهاي نامناسب در  ها بايد طبق روال مشخصي باشد (معنادار و يكدست)همچنين نامگذاري فايل
 شود. ها مياين نكات ساده باعث تحميل زحمت به كاربران دادهها استفاده نشود. عدم رعايت آن

 يكي از صفحات معرفي داده در مرجع دادگان زبان فارسي به عنوان نمونه ارائه شده است.  1در شكل 
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اي از صفحات معرفي داده در مرجع دادگان زبان فارسي (صفحه معرفي فرهنگ ظرفيت : نمونه1شكل 

 نحوي افعال فارسي)
 
 گيري و كارهاي آينده. نتيجه4

راي ب انتخاب عنوان مناسبهاي اشتراك دادة معتبر، هاي زباني در پايگاهگذاري دادهاشتراكچون  ينكات
 فيوصت يبرامناسب مستندات  ةي، تهة دادهاستفاد طيو شرا يمعنو تيمالك تي، مشخص كردن وضعداده

استفاده از داده با آن ارجاع دهند، استفاده از منابع  هنگام ديكه كاربران با يداده و مشخص كردن مستند
 ياده بر مبنادساختاربندي داده،  ديتول يبراي و قابل دفاع داده، استفاده از روش علم ديتول يمناسب برا هياول

 جاديا ،يابيمختلف ارز يهاداده با استفاده از روش تيفياز ك نانياستاندارد و مشترك، كسب اطم يهاقالب
از جمله  داده ليفا يمناسب برا ياستفاده از ساختارها، و داده شيپردازش و نما يمناسب برا يرهاابزا
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ند در توانهاي زباني در اين مقاله ارائه شده است. اين نكات ميپيشنهاداتي هستند كه براي مديريت داده
ي براي هر يك از موارد فوق ريزهاي پژوهشي نيز مفيد واقع شوند. داشتن برنامهمديريت انواع ديگر داده

تواند به پژوهشگر در انجام شود، مياز ابتداي راه، همان چيزي كه از آن به عنوان برنامة مديريت داده ياد مي
 پروژة تهيه داده كمك كند. 

در خصوص مرجع دادگان زبان فارسي بد نيست به اين نكته اشاره شود كه اكنون با رونق گرفتن مباحثي 
گذاري داده ايجاد مخصوص براي به اشتراك 1هايفرمهاي باز، پلتهاي پژوهشي و دادهداده چون مديريت

اشاره كرد. بازسازي مرجع دادگان زبان فارسي  2كنباز سيفرم متنتوان به پلتشده است كه از آن ميان مي
 جام داد. توان براي ارتقاي آن انفرمي از اقدامات ارزشمندي است كه ميبر اساس چنين پلت

رغمي اهميت فراوان از موضوعات مغفول هاي پژوهشي، با تعريفي كه ارائه شد، عليموضوع مديريت داده
شناسي (كتابداري هايي چون علم اطالعات و دانشدر جامعة علمي ايران است. جا دارد كه متخصصان رشته

ها و ها، پژوهشگاهپردازند و دانشگاهگذاري علم و فناوري به مسائل اين حوزه برساني) و سياستو اطالع
ي بسترهاي الزم براي علوم و فناور يرساناطالع يامركز منطقهمراكزي چون كتابخانة ملي، ايرانداك و 

 هاي پژوهشي را فراهم آورند.گذاري دادهاشتراك
 
 
 . تقدير و تشكر5

كز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي ، معاون محترم مردر پايان جا دارد از جناب آقاي دكتر مهدي بهنيافر
اس ضمناً مراتب سپاندازي مرجع دادگان زبان فارسي تشكر كنم. در راهي هاي مديريتحمايت(نور) به خاطر 

اي هكنندگان داده و كاربران گرامي مرجع دادگان زبان فارسي كه طي سالو قدرداني خود را از تمامي فراهم
 دارم. اند اعالم ميهاي خود به پيشرفت مرجع دادگان كمك كردهمحبت اخير با نظرات ارزشمند و ابراز

 
 . فهرست منابع6

                                                   
١ platform 
٢ CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) 
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