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 ییدر شناستا یاساست یهتاز چالشا یکتی. شودیگرفت  م ههره یاز افراد عاد یهزرگ

گذاشت  ه  آن توج  نشتده استت، وجتود عتدم  یک  در کارها های نامدارموجودیت

 ییهااستت. است  هتای نامتدارموجودیتاز  یهرخ حیدست  صح صیدر تشخ تیقطع

مقالت ،  نیتدست  تعلق داشت  هاشند. در ا کیاز  شیوجود دارند ک  ممکن است ه  ه

و ه  کمتک هستتر آمتازون  یسپارچالش در تمام مراحل جمع نیها در نظر گرفتن ا

 ترییتتو دادگتان انگلیستیدر  هتای نامتدارموجودیت ییتتر،، هت  شناستا کا یمکان

را  یینهتا یهاپاست  د،یتام یستازن یشیهتر ه یمبتن یتمیو ها ارائ  الگور  یاپرداخت 

 ن،یشتیپ یها کارها س یدر مقا ر،دقت کا ت ،یالگور نی. ه  کمک ا یاکرده یآورجمع

 41-41 دارخصتو  کلمتات اههتام درو  درصتد 7-5در حدود  در مورد هم  کلمات

 است.  افت ی شی، افزادرصد

 ،8یاجتمتتاع هتتایشتتبک  ،7یستتپارجمع ،1دیتتام ستتازین یشتتیه ها:کلیدددوا ه

  .40یمحاسبات انسان ،9های نامدارموجودیت ییشناسا

 

 . مقدمه 1

از  یادیتو در هتر لحظت ، حجت  ز  کنییم یزندگما اکنون در عصر اطلاعات 

 یمناستب هترا هتایاز روش ی. هرختوردارشتودیم دیتول نترنتیاطلاعات در ا

استت. استتخراج  ضتروری هتااطلاعتات و استتخراج دانتش از آن نیپردازش ا

 ناستناد هتدو لیاستت کت  هتا تبتد یعیاز پردازش زهان طب ایحوزه ،اطلاعات

 کنتدیقاهتل در، مت هانیماش هرای را هاآن افت ،یساختار، ه  اطلاعات ساخت

 یاصتل فیاز وظا یکی های نامدارموجودیت یی. شناسا(3042، 44)پیسکورسی

هتای موجودیتو کشتف  ییک  هت  شناستا رودیاستخراج اطلاعات ه  شمار م
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 پتردازدمی اند،ک  از قبل مشخص شده هاییها در دست و قرار دادن آن نامدار

عمتتدتا از  هتتای نامتتدارموجودیت ییشناستتا یهتتا. روش(3007، 43)نتتادو

 کننتتدیمشتتاه  استتت اده متت هتتایکتتردیو رو نیماشتت یریادگیتت هتتایت یالگتتور

. (3044، 41ستاتن ؛3003، 45مگنینی ؛3040، 41پتروویچ ؛3008، 42منصوری)

 تیها رعااست ک  قواعد زهان در آن ایقاعدههامنظ  و متون  روی هاروش نیا

 یخاصت یهایژگیو ،یاجتماع یهامتون موجود در شبک  ،یشده است. از طرف

هتای موجودیت ییشناستا یهتادارند ک  هاعث کاهش قاهل توج  دقتت روش

( کوتتاه 4: (3045، 47)دوچنستکی شامل هایژگیو نی. اشودیموجود م نامدار

نتوع آن  صیتشخ یکلم  هرا یسند هاییژگیو یریهودن متن ک  مانع هکارگ

 ریتغ ستازیهتزر  ایتنامعمو   هایاختلا  )تل ظ یدارا ی( محتوا3. شودیم

هتر  موجتود اکرتراً هتایست یهودن )تمرکز س ن ( چند زها2استاندارد حروف(. 

 در هتاآن تیتو موفق یستپارجمع یاست(. ظهور هستترها یسیزهان انگل یرو

و  یعتیمختلف هاعث شد ک  توجت  دانشتمندان پتردازش زهتان طب یهان زمی

. از (3041، 48)ستاهوجلب شتود  کردیرو نیه  ا ،های نامدارموجودیت یشناس

مرهتو  هت   یهتاتیدر فعال یپارستاهتزار جمع یریهکارگ یهاتیمز نیترمه 

 .هاشدیزهان خا  م کیمحدود نبودن آن ه   ،یعیپردازش زهان طب

کارفرمتا  کی ل یه  وس   یوظ ای تیکار، مسئل ، فعال سپاریهرون ،یسپارجمع

هاشتتد. در یمتت یفراختتوان عمتتوم کیتت قیتتاز افتتراد از طر یهتت  گتتروه هزرگتت

کت  هنتوز  یتا مسائل شودیه  کارگرفت  م یتوان محاسبات انسان ،یسپارجمع
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. (3044، 49)کوینحل شوند  ستند،ین وتریه  صورت کارا قاهل حل توسط کامپ

تتر، استت کت  در آن،  کتا یحوزه آمتازون مکان نیدر ا شگامیپ یهسترها زا

هت   گریسپس افراد د کنند،یم یرا طراح ی یتحت عنوان کارفرما، وظا یافراد

. کنندیم افتیپاداش در   ،یپرداخت  و در قبا  اتمام هر وظ فیوظا نیانجام ا

 ،ییهتااز روش ادهت شده توسط افراد مختلف، ها است دیتول یهاپاس  تیدر نها

، 30اپیتروس) شتودیحاصتل مت ،یکلت  ت یوظ ییشده، و پاس  نهتا یآورجمع

 یهتاتیدر فعال یستپاراهتزار جمع یریهکتارگ یهاتیمز نیتر. از مه (3040

زهتان ختا   کیتمحتدود نبتودن آن هت   ،یعتیمرهو  ه  پتردازش زهتان طب

 .هاشدیم

در  تیتوجود عدم قطع ،های نامدارموجودیت ییدر شناسا گرید یاساس چالش

وجتود  ییهااستت. است  های نامدارموجودیتاز  یهرخ حیدست  صح صیتشخ

، 34)کتائودستت  تعلتق داشتت  هاشتند  کیتاز  شیدارند ک  ممکن است هت  هت

رفتتن  نیهاعتث از هت ،موجودیتت نامتدار یهااز دستت  کی. حذف هر (3008

 یکت  تتاکنون هترا ییچتالش، در کارهتا نایت. شتودیدرهتاره آن مت یاطلاعات

در نظتر گرفتت  نشتده استت.  ،اندارائت  شتده های نامتدارموجودیت ییشناسا

 یچتالش طراحت نیترا ها توجت  هت  ا پیشنهادی یسپارما روش جمع نیهناهرا

 یهتتاتییمقالتت ، شتتامل تو نیتت. مجموعتت  داده متتورد استتت اده در ا یاکتترده

تتر،  کا یاست ک  آن را ها کمک هستر آمازون مکان تریشده از توئ یآورجمع

هتر  حیصتح یهاهدستت آوردن دستت  ی. ستپس هترا یاکرده یگذارهرچسب

 ست یمقا یارائ  شده استت. هترا دیام یسازن یشیهر ه یمبتن یتمیکلم ، الگور

 یاهیتارز اریتاز ست  مع ن،یشتیپ یهاو روش  یپا یهاها روش یشنهادیروش پ

 یکل کلمتات و هت  هترا یه  هرا یشنهادیروش پ رد. عملک یااست اده کرده
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 ی، معمتار4دست  تعلق دارند، ههتتر استت. شتکل  کیاز  شیک  ه  ه یکلمات

 ریه  صورت ز توانیمقال  را م نیا ی. دستاوردهاهاشدیم یشنهادیچارچوب پ

 خلاص  کرد:

های صتحیحی تمرکز روی مسئل  عدم قطعیت موجود در تعیین دست  (4

ها تعلق دارد و محاسب  درج  عضتویت ه  آن وجودیت نامدارمک  یک 

 ها.در این دست  موجودیت نامدار

ستپاری و از طریتق هستتر آوری داده، هتا هکتارگیری روش جمتعجمع (3

آمازون مکانیکا  تر،. طراحی واسط کارهری ه  شکلی هوده است کت  

از  های مرهو  ه  کلمتات راهتوان عدم قطعیت موجود در تعیین دست 

 پاس  کارهران دریافت کرد.

پاست  کتارهران، کت   یاهیتو ارز آوریجمع یهرا یدیجد ت یارائ  الگور (2

 است. دیام یسازن یشیه ت یآن، الگور یاصل  یپا

پرو ه

  وییت هر داد  قرار  1
و یفه ی  عنوا   حت

 به جم   شکستن  2
  کی  دهنده کلما 

  
HIT 1

HIT 2

HIT 3

HIT n

...
HIT n

و ای 

HIT nHIT n HIT n

هر و یفه باید به سه 
نفر وا  ار شود

Assig 1 Assig 2 Assig 3

 Amazonوا  اری ها

mechanical 

Turk

کار رها و ای  
را می پ یرند

کار رها و ای  
را انجا  می دهند

 الگوریت
AEM

جوا  کار رها برای 
صحت سنجی به الگوریت  
پی نهادی داده می شوند

مجموعه ای ا  جم   
رسانه اجتماعی

دسته صحی  هر 
ی  ا  کلما 

 
و  های نامدارموجودیت. معماری چارچوب پیشنهادی هرای شناسایی 4شکل 
 های توییتر ها کمک هستر آمازون مکانیکا  تر،.ها در دادهزدایی از آناههام

شناستایی  هتای انجتام شتده در حتوزهدر ادام  این مقال  ه  مطالعت  پژوهش

(، ستپس هتا 3ای  )هخش سپاری پرداخت و رویکرد جمع های نامدارموجودیت

ستپاری، چتارچوب در نظر گرفتن چالش عدم قطعیت در تمتام مراحتل جمع



(. ستپس ست  معیتار ارزیتاهی هترای 2ای  )هختش پیشنهادی خود را ارائ  داده

( و در 1مطالع  عملکرد چارچوب پیشنهادی در نظر گرفت  شده است )هختش 

  (.5ای  )هخش ی و کارهای آتی پرداخت گیرنهایت ه  نتیج 

 های پی ینپژوهش. 2

های اسمی موجود، های شناسایی موجودیتهمانطور ک  قبلا ذکر شد، روش

های یادگیری ماشین و رویکردهای مبتنی هر قاعده ههره عمدتا از رویکرد

. (3044؛ ساتن، 3003؛ مگنینی، 3040؛ پتروویچ، 3008)منصوری، هرند می

های اسمی هصورت یک رویکرد مبتنی هر قاعده، قالب و شکل موجودیتدر 

شود تا سیست  ها است اده از این عبارت، عبارت ها قاعده نمایش داده می

. در رویکرد (3044، 33)ریتر اسامی خا  موجود در متن را شناسایی کند

ه  یک  های نامدارموجودیتمبتنی هر یادگیری ماشین، مسئل  شناسایی 

آماری هرای حل آن است اده هندی تبدیل شده و از یک مد  ل  دست مسئ

. هرخلاف رویکرد مبتنی هر قاعده، این رویکرد ه  راحتی (3007)نادو،  شودمی

هاشد. نتیج  ه  کارگیری این های جدید میها و زهانقاهل انطباق ها دامن 

درصد  90لی ا 85ها کاهش دقت از قاعده مرل توییتها هرای متون هیروش

. از این رو، رویکرد (3045، 32)دوچنسکیدرصد است  50الی  20ه  

سپاری، هرای دستیاهی ه  دقت هیشتر، توج  محققان را ه  خود جلب جمع

 کرده است.

 همچنتینسپاری مناهع زهتانی و فرایند جمع (3041)ساهو، ساهو و همکارانش 

 .کنندزیر هیان میچهار مرحل  شامل  را های نامدارموجودیتشناسایی 

مورد نظر ه   یعیپروژه: شکستن مسئل  پردازش زهان طب فیتعر (4

ک   یپاداش ایکردن دستمزد  نییو تع سپاریجمع فیاز وظا ایمجموع 

 ه  افراد تعلق خواهد گرفت.    یدر قبا  انجام وظ
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و  یآورو جمع یکارهر هایواسط یداده: شامل طراح یسازآماده (3

 داده است. سازیآماده

توسط چند ن ر    یوظ کی نک یدر مورد ا یرگی یپروژه: تصم یاجرا (2

 هاپاس  تی یهالا رفتن ک اگر چ  هاعثتعداد افراد  شیانجام شود. افزا

 . شودیم زین ن یهز شیامر هاعث افزا نیا یول شودمی

پاس   آوریه  جمع در این مرحل پاس :  یاهیو ارز یآورجمع (1

 . شودیپرداخت  م یینها ج یکنندگان و ه  دست آوردن نتشرکت

خطا  نیامکان خطا وجود خواهد داشت. ا ش یهم سپاریجمع کردیدر رو

 لیه  دل نک یا ایشده توسط افراد متقلب  دیتول هایپاس  لیممکن است ه  دل

 یهرا یمختل  هایروش نیشده هاشد. هناهرا جادی   ایوظ حیعدم در، صح

ه   توانمی هاآن جمل  از ک  اندشده یطراح یینها یهاپاس  تی یکنتر  ک

 اشاره کرد. دیام یسازن یشیه یو روش آمار تیاکرر یرا

است.  یسپارجمع کردیپاس  در رو یآورروش جمع نتری، سادهتیاکرر یرا

شده توسط تمام کارگرها ها  دیتول یهایک  خروج شودمیروش فرض  نیدر ا

 شودیدر نظر گرفت  م یپاسخ ح،یهستند. پاس  صح حیصح یکسانیاحتما  

، 35؛ مونرو3044، 31)لاو اندکرده دیاز کارگرها آن را تول یشتریک  تعداد ه

از  یامکان وجود دارد ک  هرخ نای(. b3041؛ هنتپوا، a3041، 31؛ هنتچوا3040

مورد نظر    یدر مورد انجام وظ ایکنند  دیتول یتصادف هایکارگرها پاس 

کنند و در اثر شانس در مورد  دینادرست تول هایدچار اشتباه شده و پاس 

 .(3041، 38؛ پانسیانو3008، 37)شنگ پاس  غلط ه  توافق هرسند کی
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شده توسط کارگرها  دیتول یک  خروج کندیم انیه د،یام یسازن یشیروش ه

پنهان )از جمل   یرهایاز متغ ایه  مجموع    ،یوظ حیعلاوه هر پاس  صح

پاس   کیک  ه   یتا زمان ت ،یالگور نیدارد. ا یهستگ زیکارگرها( ن یستگیشا

، 39)دیوید دهدیدو عمل را انجام م یمشخص همگرا شود، هصورت تکرار

 هایها است اده از هرچسب   یهر وظ یهرا حیپاس  صح نی( تخم4: (4979

 نی( تخم3هر کارگر.  تی یها و ها در نظر گرفتن کشده توسط کارگر دیتول

 هایپاس  ها هااز آن یافتیدر هایپاس  س یمقا قیهر کارگر از طر تی یک

 ت یهر الگور یپاس  مبتن آوریجمع هایاستنبا  شده. روش حیصح

افراد و وارد کردن  یگذارهرچسب ندیمد  کردن فرا ی، هرادیام یسازن یشیه

 زانیاز جمل  م یمختل  یاز پارامترها ند،یفرا نیمختلف مسئل  ه  ا هایجنب 

؛ 3041، 23ختان؛ 3045، 24ژو؛ 5304، 20)کوروهرند یههره م   یهر وظ یسخت

 .(3044، 21کاگر؛ 3009، 22وایت هیل

 حیدست  صح صیحوزه، وجود اههام در تشخ نیدر ا گرید یچالش اساس کی

ه   "Paris"است. ه  عنوان مرا ، کلم   های نامدارموجودیتاز  یهرخ

مسئل ، ه   نیاس  مکان هاشد. ا تواندیشخص هاشد و ه  م کیاس   تواندیم

 یاهوجود دارد. البت  در نوشت  یاجتماع یهاو ه  در شبک  یدر متون رسم

. شودیرفع م یادیتا حد ز ت،یدست  موجود ییاههام موجود در شناسا ،یرسم

 نیا های خاصی ک  دارد،ویژگی لیه  دل ،یاجتماع یهادر متون شبک  یول

چالش  نیا ن،یشیپ یهااز پژوهش کی چی. هکندیم دایپ یشتریاههام نمود ه

 اند.را در نظر نگرفت 

 .چارچو  پی نهادی3
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 ارائت  شتد. (3041)ستاهو، ک  توستط ستاهو  یسپارجمع یکل ندیهراساس فرآ

 یهادر شتتبک  هتتای نامتتدارموجودیت صیتشتتخ یهتترا یشتتنهادیچتتارچوب پ

 هتایاست ک  هر کدام از این مراحل در زیرهخشچهار مرحل  دارای  یاجتماع

 تشریح شده است. 1،2تا  4،2

موجودیتت هتر  حیصتح یهادستت  نیتیدر تع تیتعدم قطع همچنین چالش

 نیتدر ا های پیشتین در نظتر گرفتت  نشتده استتک  تاکنون در روش ،نامدار

را در نظتر  "الیتزه خیلتی خوهت "جملت  هرای مرا  شده است.  لیمراحل دخ

هگیرید. کلم  الیزه، ه  می تواند ه  یک شخص اشاره کند و ه  ه  یک مکتان 

هتا تعلتق دارد، ای کت  کلمت  هت  آن)کاف  الیزه(. ها حذف هر یک از دو دست 

الیتزه "جملت   رود. دوهتارههخشی از اطلاعات مرهو  ه  این کلم  از هتین متی

توان گ تت کت  کلمت  را در نظر هگیرید. در مورد این جمل  نمی "خیلی خوه 

درصتد است   70درصد اس  انسان است و ها احتمتا   20الیزه مرلا ها احتما  

گیرد. هناهراین هاید درجت  مکان است. هلک  این کلم  در هر دو دست  جای می

 ود.ها، مشخص شعضویت کلم  الیزه در این دست 

 یتتیمورد مطالع  قرار داد ک  متا کم توانیم زیجهت ن نیرا از ا تیقطع عدم

و   ایمنبتع استت اده کترده نیآن از چنتد یرگیانتدازه یک  هترا  یداشت  هاش

هتر   دانییو نمت  یکنت جتادیحاصل، مصالح  ا هایجواب نیه  یمجبور هست

دهنتده هتر  لیتشتک هایما کلم  هایتیمنبع چقدر اعتبار دارد. در واقع کم

 ز،یت. منتاهع ن یرا مشخص کنت کیدست  هر   یدار یهستند ک  ما سع تییتو

 زانیتو متا از م کننتدیشرکت م سپاریجمع ندیهستند ک  در فرآ ییکارگرها

توج   دی. ها یستیمطلع ن   ،وظی انجام در هاآن ییتوانا زانیم ایدقت عملکرد 

 را ها ه  اشتباه گرفت. تیهودن و عدم قطع یاحتمال دیداشت ک  نبا

  عری  پرو ه. 1.3

ک   ،شدهتر، است اده  کا یپروژه از هستر سندهاکس آمازون مکان فیتعر یهرا

 یتر، استت. هرخت کا یآمازون مکان یشده از هستر اصل یساز یهستر شب کی



متورد  فیک  وظتا ی( کارفرما، فرد4 :هستر عبارتند از نیدر ا جیاز اصلاحات را

را  هتاآنتتا کارگرهتا  دهدیتر، قرار م کا ینظر خود را در هستر آمازون مکان

موجتود در هستتر را انجتام  فیاستت کت  وظتا یفترد ،( کارگر3انجام دهند، 

در هستتر استت کت  توستط  یواحد کار کی یهوش انسان   ی( وظ2 دهد،یم

 دیتها  ت یهتر وظ کنتدیک  مشخص م ی،( واگذار1و  شودیم فیکارفرما تعر

 توسط چند ن ر انجام شود.

ه  اشترا، گذاشت  شده توسط افراد انگلیسی  تییتو 500داده است اده شده، 

 تییتتو 3100و همکاران ها  تریاست، ک  از مجموع  داده ر ترییمختلف در تو

انتختاب  ت،ییتتو 3845ها  msm2013#و مجموع  داده  (3045، 25)هالدوین

دستت  تعلتق  کیتاز  شیهستند ک  ه  هت یکلمات یدارا ت،ییتو 350اند. شده

کلم  هت   245کلم  است ک   7442 ت،ییتو 500 نیدارند. تعداد کل کلمات ا

  ت یوظ کیتدر قالتب  ت،ییتهر تو یزندست  تعلق دارند. هرچسب کیاز  شیه

 زهیجتا کیافراد شرکت کننده،  نیه یکشقرار گرفت. در مورد پاداش، ها قرع 

افتراد  یهاپاست  تی ی، تعداد و ک رهر قد نیق گرفت. همچنه  فرد هرنده تعل

 داشتند. یکشدر قرع  یشتریهودند(، شانس ه یترقیهالاتر هود )افراد دق

 سا ی دادهآماده. 2.3

 یدر هالتا تییتاستت. متتن کامتل تو 3کارگر، ه  صورت شکل  یواسط کارهر

اش شکستت  شتده سازنده یهاه  کلم  تییسپس هر تو رد،یگیص ح  قرار م

است  "، "است  انستان"در پنج دست   ت،ییتو یهااست. هدف، قرار دادن کلم 

 ردنوارد ک یاست. هرا "ستنی اس " و "هااس  ریسا"، "اس  سازمان"، "مکان

از چهار دست  او ،  کیهر  یداده، هرا آوریجمع ندیدر فرا تیجنب  عدم قطع

از کتارگر درخواستت  کت   ینظتر گترفت ستبز و زرد در یهاه  رنگ ن یدو گز

سبز رنگ و در صتورت  ن یدر مورد نوع کلم ، گز نانیتا در صورت اطم  یکرد

 زرد رنگ را انتخاب کند. ن یگز نان،یعدم اطم
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 . اجرای پرو ه3.3

و  یاطلاع رستان یو حداکرر س  ن ر پاس  دادند. هرا کیحداقل    ،یه  هر وظ

پروژه، از هستر تلگترام استت اده شتده  نیافراد جهت شرکت در انجام ا قیتشو

 توسط چند ن ر انجام شود. تواندیم   یوظ کی نیاست. همچن

 

 
 . شمای وظی   در آمازون مکانیکا  تر،.3شکل 

 آوری و ار یابی پاسخجمع. 4.3

کلمات، یک الگوریت  مبتنی هر های صحیح هر یک از هرای تعیین کردن دست 

ای . هترای ایتن منظتور، نیازمنتد متدلی سازی امید، ارائت  کتردهروش هیشین 

استاس متد  یشتنهادی هرهستی  ک  رفتار افراد را مشخص کند. الگوریتمی پ

استت. ایتن متد  یتک متغیتر پنهتان  (3042، 21هتووی) ارائ  شده در مرجع

کننتد رگرها چ  زمانی تقلتب میکند هر یک از کادودیی دارد ک  مشخص می

های تقلتب کارگرهتا را متد  گیترد کت  استتراتژیو پارامترهایی در نظتر می

 کنند.می

-از احتما  پیشتین یکنواختت نمونت  𝑇𝑖هرچسب صحیح  𝑖هرای هر نمون   (4

 شود.هرداری می
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1از یک توزیع هرنولی ها پارامتر  𝑠𝑖𝑗، یک متغیر دودیی  𝑗هرای هر کارگر  (3 −

𝜃𝑗 (𝜃𝑗 دهنده احتما  اعتمادپذیری کتارگر نشان𝑗   در نظتر گرفتت ).استت

کند تقلب می 𝑖در مورد نمون   𝑗دهد ک  آیا کارگر نشان می 𝑠𝑖𝑗شده است. 

𝑠𝑖𝑗یا ن .  = کند و فقط هرچسب صحیح را تقلب نمی 𝑖: کارگر روی نمون  0

زنتد( متی 𝑖ه  نمونت   𝑗)هرچسبی ک  کارگر  𝑥𝑖𝑗هرای تولید کردن هرچسب 

𝑠𝑖𝑗 کند.کپی می = از  𝑥𝑖𝑗دهتد و : کارگر روی نمون  فعلی تقلب انجام می1

 𝑗دهتد کتارگر نشتان متی 𝜉𝑖𝑗 (𝜉𝑖𝑗ای ها هردار پتارامتر یک توزیع چندجمل 

شتود. در هرداری متیکند.( نمونت تقلب چگون  رفتار میهنگام انجام دادن 

 هستگی ندارد. 𝑡𝑖ه  هرچسب صحیح  𝑥𝑖𝑗این حالت هرچسب 

هتای مشاهده شده هستند در صورتی ک  هرچسب هاینمون  𝑥𝑖𝑗های هرچسب

، هتووی)اند ، متغیرهای پنهان𝑠𝑖𝑗های صلاحیت کارگرها، و شاخص 𝑡𝑖صحیح 

. هتدف، تنظتی  پارامترهتا هت  𝜉𝑖𝑗و  𝜃𝑗. پارامترهای مد ، عبارتنتد از (3042

-مشاهده شده، هیشین  شود. ماتریس هرچسب نمون ای است ک  احتما  گون 

-های کارگرها هرای هر کلمت  حاصتل متی(، ماتریسی است ک  از پاس Xها )

 زده است. 𝑖ه  کلم   𝑗هیانگر هرچسبی است ک  کارگر  𝑥𝑖𝑗شود. 

در راهکار پیشنهادی، هرای تاثیر دادن عدم قطعیت موجود در پاست  کارگرهتا 

ای . این ضتریب اطمینتان، مرهتو  هت  است اده کرده fاز یک ضریب اطمینان 

 Mو  Eهتای هاشد. گامانتخاب گزین  سبز یا زرد هر دست  توسط کارگرها می

سازی امیتد مبتنتی هتر عتدم قطعیتت پیشتنهادی، مرهو  ه  الگوریت  هیشین 

هتای ستازی امیتد هستتند. هتا ایتن ت تاوت کت  روشمشاه  الگوریت  هیشین 

ای را سازی امیتد، دستت آوری و ارزیاهی پاس  مبتنی هر الگوریت  هیشین جمع

هتودن  گیرند ک  احتمتا  صتحیحه  عنوان دست  درست یک کلم  در نظر می

ای کت  ها هاشد، ولی در روش پیشنهادی ما، دو دست آن، هیشتر از سایر دست 

هتای ها هیشتتر استت، هت  عنتوان دستت درج  عضویت کلم  مورد نظر ه  آن

، معمولتا موجودیت نامتدارشوند. اههام نوع یک صحیح کلم  در نظر گرفت  می



س درجت  عضتویت ، متاتریUدهد و ن  هیشتتر. متاتریس هین دو دست  رخ می

، و 𝑙هت  دستت   𝑖این ماتریس، هیانگر درجت  عضتویت کلمت   𝑢𝑖𝑙است. درای  

Λ(𝜃, 𝜉) (، راهطت  گتام 4هاشتد. راهطت  )نیز، مجموع  پارامترهای مد  میE 

 های سبزرنگ است.هرای هرچسب
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 Mهای زرد رنتگ استت. هتدف از گتام هرای هرچسب E(، راهط  گام 3راهط  )

 است. 𝜉𝑖𝑗و  𝜃𝑗( هرای هدست آوردن 2نیز، مشتق گرفتن از راهط  )
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، تعتداد N، تعداد کارگرها و M ها،تعداد دست  C، تاهع شاخص،Iدر رواهط هالا، 

𝑝(𝑠𝑖𝑗هراهر هتا  𝛼𝑖𝑗𝑙وظایف است. همچنین  = 0|𝑇𝑖 = 𝑙, 𝑥𝑖𝑗 , Λ𝑡)  و𝛽𝑖𝑙 

𝑝(𝑇𝑖معاد   = 𝑙|Λ) .است 

 . ار یابی4

سازی امید دار و هیشین راهکار پیشنهادی خود را ها دو روش رای اکرریت وزن

های و هم  پاس  5/0های زردرنگ وزن کنی . تمام پاس مقایس  می

ای ک  دارای هیشترین وزن دو دست گیرند. سپس سبزرنگ، وزن یک می

سازی امید ساده هرای داده شوند. هرای هکارگیری هیشین هستند، انتخاب می

کنی . فرض او  اینک  کارگر، هرای هر کلم ، تنها خود، ه  دو شکل عمل می



کند ک  درمورد آن، اطمینان هالایی دارد. در این ای را انتخاب میدست 

(. در فرض EM-greenگیری  )زرد رنگ را نادیده میهای صورت، تمام پاس 

دوم کارگر، هرای هر کلم ، حتی اگر اطمینان پایینی نسبت یک دست  داشت  

کند. هناهراین تمام پاس  زرد رنگ را، سبز در نظر هاشد نیز، آن را انتخاب می

-های چند هرچسب ، دست (. هدف مسئل  مشاه  مسئل EM-allگیری  )می

تواند در دی ه  تعدادی دست  است هطوری ک  هر ورودی میهندی ورو

هند چند هرچسب ، . کی یت یک دست (3042، هووی)چندین دست  قرار گیرد 

در تطاهق جزی ممکن  شود.گیری تطاهق کامل یا جزئی، سنجیده میها اندازه

هدست آورد اما در تطتبق ها را درست هند فقط تعدادی از هرچسباست دست 

 دهد.ها هرای یک وردی را هدرستی تشخیص میدست  هند هم  هرچسب کامل

ها ها یا هرچسبهیانگر تعداد دست  lها است. ، هیانگر تعداد کلم nپارامتر 

𝐿𝑖است.  = 𝐿𝑖[1], … , 𝐿𝑖[𝑙]،  های مرهو  مشخص کننده مجموع  دست

𝐿𝑖[𝑗]هاشد. ، می𝑥𝑖ه  کلم   = ها هاشد و در غیر این ، جز هرچسب𝑐𝑗، اگر 1

𝐿𝑖صورت ص ر است. 
𝑐هند و های زده شده توسط دست ، هرچسب𝐿𝑖

𝑑، 

 هاشند.های صحیح کلم  میهرچسب

 . معیار ار یابی دقت1.4

و  یاز تطتاهق جزئت یقتی( نشان داده شده است، تل 1ک  در راهط  ) ار،یمع نیا

 تطاهق کامل است.
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، هتا توجت  هت  دیگتر ها ست  روش یشنهادیروش پ س یمقا جی، نتا1و  2شکل 

 شتودیکلم  دست  دوم در نظر گرفت  م کی یهرا یدقت است. در صورت اریمع

 هاشد. ن از حد آستا شیکلم  ه  دست  دوم، ه تیک  درج  عضو



 
های مختلف نسبت ه  مقدار حدآستان  هرای . مقایس  دقت روش2شکل 

 تمام کلمات.

 
های مختلف نسبت ه  مقدار حدآستان  هرای . مقایس  دقت روش1شکل 

 کلمات مبه .
 

هالتاتر از  ،یشتنهادیدقتت راهکتار پ زانیتمقدار حد آستان ، همواره م ییرتغها 

 بتایحد آستان ، تقر رتغیی ها هادقت هم  روش ن،یاست. همچن گرید هایروش

دست  هستند و  کیدارد. چرا ک  اکرر کلمات تنها مرهو  ه   کنواختی یروند

 کت یی. از آنجاشتودینممشتخص  ادیتدار، زحذف دست  دوم کلمات اههام ریتاث

هالتا هتود.  فوظتای انجتام در هتادارند، دقت آن ییهالا لاتیکارگرها سطح تحص

 زیتن رای اکرریتت ت یشده توسط الگور دیتول هایپاس دقت  نیانگیم نیهناهرا

دارد  ینزولت رونتدی ها،. در مورد کلمات مبه ، دقت در هم  روشهاشدیهالا م

 حتذف هتاکت  دستت  دوم آن یلمتاتحتد آستتان ، تعتداد ک شیچرا ک  ها افزا



دستت  دوم هستتند،  یتمام کلمات دارا ک ییو از آنجا شودیم شتریه شود،می

 .شودمی حذف هااز اطلاعات مرهو  ه  آن یمین

  نیبرچسب Fمعیار ار یابی امتیا  . 2.4

سنجد و از می را هانسبت ه  تعداد کلم  یتطاهق جزئ نیانگیم ار،یمع نیا

 نیدر ا دیگرو س  روش  یشنهادی. رفتار روش پدآیی( هدست م5راهط  )

حاصل، در جدو   جینتا نیدقت است، هناهرا ارمعی در هامشاه  رفتار آن ار،یمع

 شده است. هندیجمع 4

(5) 𝐿𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
1

𝑛
∑

2 ∑ 𝐿𝑖
𝑐[𝑗]𝐿𝑖

𝑑[𝑗]𝑙
𝑗=1

∑ 𝐿𝑖
𝑐[𝑗]+𝐿𝑖

𝑑[𝑗]𝑙
𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 با یابی Fمعیار ار یابی امتیا  . 3.4

تطاهق  نیانگیم ار،یمع نیاست. ا یاهیهاز F ازیسوم مورد مطالع ، امت اریمع

 .دآیی( هدست م1و از راهط  ) سنجدمی را هانسبت ه  تعداد دست  یجزئ

(1) 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
1

𝑙
∑

2 ∑ 𝐿𝑖
𝑐[𝑗]𝐿𝑖

𝑑[𝑗]𝑛
𝑖=1

∑ 𝐿𝑖
𝑐[𝑗]+𝐿𝑖

𝑑[𝑗]𝑛
𝑖=1

𝑙

𝑗=1

 

  یها س  روش پا یشنهادیروش پ س یحاصل از مقا جینتا هندیجمع 3جدو  

 ،یاهیهاز F ازیامت اریاست. در واقع، مع یزنهرچسب F ازیامت اریها توج  ه  مع

هر دست  است. از  هایکلم  صیمختلف در تشخ هایدقت روش نیانگیم

گروه  ه متعلق  های نامدارموجودیت صتشخی در هادقت روش ک ییآنجا

 یقبل یارهاینسبت ه  مع زین اریمع نیا زانیاست، م نپایی "هااس  ریسا"

نسبت  یاهیارز اریدر هر س  مع یشنهادیحاصل از راهکار پ جنتای. است ترک 

 شیههبود در مورد کلمات مبه  افزا نیههتر است و ا نیشیه  س  روش پ

 .اهدییم
های مختلف، نسبت ه  زنی روشهرچسب F. میانگین امتیاز 4جدو  

 مقدار حدآستان  هرای تمام کلمات و کلمات مبه .



کل کلماتمیانگین هرای  روش  میانگین هرای کلمات مبه  

Uncertain EM 34/89 درصد درصد 07/70   

EM-all 49/87 درصد درصد 24/12   

EM-green 82/82 درصد درصد 55/53   

MV 10/79 درصد درصد 11/11   

های مختلف، نسبت ه  مقدار هازیاهی روش F. میانگین امتیاز 3جدو  
 مبه .حدآستان  هرای تمام کلمات و کلمات 

 میانگین هرای کلمات مبه  میانگین هرای کل کلمات روش

Uncertain EM 37/19 درصد درصد 45/10   

EM-all 33/11 درصد درصد 24/52   

EM-green 09/13 درصد درصد 22/12   

MV 21/51 درصد درصد 27/21   

  یری. نتیجه5

 یهادر شبک  های نامدارموجودیت ییحل مسال  شناسا یپژوهش هرا نیدر ا

در  تیچالش عدم قطع نی. همچن یههره هرد یسپارجمع کردیاز رو ،یاجتماع

را در مراحل  های نامدارموجودیتاز  یهرخ حیصح یهادست  ییشناسا

 ت یالگور یهر مبنا یتمیالگور تی. در نها یدر نظر گرفت یسپارجمع

و   یارائ  داد ییپاس  نها یاهیو ارز یآورجمع یهرا دیام یسازن یشیه

های پای  توانستی  در معیارهای مختلف ارزیاهی نتایج ههتری نسبت ه  روش

افراد،  ییپاسخگو ندیدر مد  فرآ  یتوانیم ،یآت قاتیتحق یهرا هدست آوری .

از   یتوانیم نی. همچن یکن لیکار را دخ یسخت لیاز قب یپارامترها

 . یلف افراد است اده کنرفتار مخت یهرا یمختل  یاحتمالات یهاعیتوز
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1. Abstract 

Name Entity Recognition (NER) is one of the main 

components of information extraction systems. It 

identifies the name entities of a textual document into 

their categories such as names of persons, 

organizations and locations. The documents in 



microblog services or social media sites often include 

informal texts which processing them is challenging. 

However, existing machine learning methods that are 

trained based on formal tagged datasets operate poorly 

for these types of text. Crowdsourcing can be 

considered as an alternative approach for solving the 

NER problem. In general, this approach uses a large 

number of human contributors (called workers) and 

their capabilities for solving the problems that neither 

machines nor humans can solve alone. One of the most 

important challenges in NER is uncertainty in 

identifying right category of name entities which is 

addressed in this paper. To this end, we consider the 

uncertainty in every steps of crowdsourcing and use 

Amazon Mechanical Turk platform to do NER on 

Twitter data in english. Then, we provide an 

Expectation Maximization algorithm for collecting and 

evaluating answers of different workers. Our 

evaluation shows 5-7  and 14-16 percent improvement 

for all words and ambiguous words, respectively.  

 

 


