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 چکیده

 گراف تشابه هایروشدر این مقاله روشی نوین برای تشخیص سرقت علمی در اسناد فارسی ارائه شده است. این روش از ساختار گراف و یکی از  

سند مشکوک به های ابتدا دوتاییکند. در این روش ها( برای یافتن تشابه در دو سند متنی به زبان فارسی استفاده میمشابهت گرهروش تکرار در )

های مشترک در دو سند از حد ، اگر تعداد دوتاییکنیمقایسه میداده مهای اسناد ذخیره شده در پایگاه و با دوتایی آوریمبدست میسرقت علمی را 

شوند. می انتخاب علمی سرقت  شخیصتیا عدم وجود سرقت علمی به عنوان ورودی تابع  وجودآستانه مشخص بیشتر باشد این دو سند برای تشخیص 

 وجود ،شوند، سپس به کمک روش تشابه وجود همسایگان مشترک در دو گرافتبدیل میهایی دارای ساختار منظم ابتدا سندها به گراف در این تابع

 ،Fمعیار پس از اجرای روش پیشنهادی روی دو مجموعه داده،  شود.به عنوان خروجی این تابع حاصل می ،سرقت علمی یا عدم وجود سرقت علمی

درصد  13و  )سرقت علمی از نوع معنایی( اولدرصد روی مجموعه داده  22 افزار مشابه یاب سمیم نور،گرام نرم-nاین روش نسبت به روش مبتنی بر 

 باشد.می بیشترمقابله با داده نویز  این روش برای تواناییهمچنین  بهبود یافته است. ،روی مجموعه داده اول )شامل انواع سرقت علمی(

 کلیدی هایواژه
 متن فارسی، یابیسرقت علمی، گراف، تشابه

  مقدمه -1
متنی مانند  هایدادههای مختلف ونهگرا  مروزه حجم زیاادی از االععاا   ا

ها روزانه در و حجم این داده دهندتشااکیل میکتاب، مقاله و سااایر اسااناد 

رویکردهای  به نیاز ،های متنیافزایش رشد دادهدلیل بهحال افزایش اسات.  

ها این نوع داده ازجدیدی برای تجزیه و تحلیل، کاوش و اساااتخراا دانش 

ابزارهای پیشرفته خودکار برای استخراا االععا  از . دستیابی به وجود دارد

. در تحقیقا  باشاادمی 1کاویمتن، یکی از مهمترین اهداف های متنیداده

 .[1] تاسشده  کاوی معرفیرویکردی جدید برای متنگراف به عنوان  ،اخیر

ساختار چیدمان مانند توانند االععا  مهم سااختارهای مبتنی بر گراف می 

 .های متن را اساااتخراا کند، جفت کلما  پر تکرار و ساااایر ویژگیکلما 

دهای مهم آن شااناسااایی  زیادی دارد و یکی از کاربر کاوی کاربردهایمتن

 تعداد  میاندر بسیاری از موارد نیاز داریم که در  .[2] باشدمیاسناد مشابه 

 زیادی از اسااناد، سااندهای تکراری و یا نزدیک به کپی را تشااخیص دهیم.

های مهم شاناساایی اسناد مشابه، تشخیص سرقت علمی در   یکی از شااخه 

ها و االععا  به معنی اسااتفاده از نوشااته باشااد. ساارقت علمی،اسااناد می
                                                                 

1 Text mining 

ون اینکه قدردانی مناسبی از آن نویسنده شده باشد بدنویسنده دیگر است، 

 .[3] شده باشد به آن منبع ارجاعیا و 

اما   شده است. ترامروزه شاناساایی سرقت علمی به کمک نرم افزارها آسان  

زمانی که در . باشدانواع مختلفی از سارقت همچنان موووع پردردسری می 

ساختار سند مرجع با جابجایی کلما  تغییر کرده باشد یا از سارقت علمی  

های ارائه شااده برای تشااخیص روش کلما  مترادف اسااتفاده شااده باشااد،

ای هبنابراین نیاز به بهبود روش. سااارقت علمی کارایی قابل قبول را ندارند

باشد. انواع سرقت علمی به دو دسته اصلی سرقت تشخیص سرقت علمی می

شاااود. در این مقاله هدف پیدا تقسااایم می 3و بین زبانی 2انهعلمی تک زب

سطح سرقت علمی  ۴باشد که خود شامل کردن سرقت علمی تک زبانه می

 .دشومی

هایی از متن بدون در این کعس در سند مشابه قسمت :نزدیک به کپی. 1  

  شده است. آوردهتغییر از متن اصلی 

2 Mono-lingual 
3  Cross-lingual 



مشابه از متن اصلی با وارد  کعس ساند در این  :سابک  بردارینساخه . 2  

کردن تغییرا  جزیی )اساااتفاده از کلما  مترادف و تغییرا  دساااتوری( 

 استفاده کرده است.

از نساخه اصلی بازنویسی   در این کعس ساند  :سانگین  بردارینساخه . 3  

                                                                 کاملی را با تغییر ساختار انجام داده است.

از نسخه اصلی در تعداد کوتاهی  در این کعس سند :بدون سرقت علمی. ۴ 

  .[2]ای استفاده کرده است کلمه 322تا  222کلمه مانند گزاره 

منتشر ۴آوری شاده توس  پژوهشکده فناوری و االععا  مجموعه داده جمع

در بخش بازیابی منبع تشخیص سرقت علمی، شامل  ،PAN2015شده در 

 شود.سطح باال می ۴

، با ایده گرفتن از رویکرد گراف، هر ساااند را به تعدادی پیشااانهادیروش 

بررساای دقی   بخش با الول مشااخص و  هر بخش را در صااور  لزوم برای

به رخداد همزمان کلما  در پنجره با اندازه ثابت  روشسااارقات علمی باا   

ها ، پس از این مرحله به کمک روش مشاااابهت گرهکندمیگراف تبادیال   

آوریم، اگر میزان تشااابه از حد آستانه میزان تشاابه دو گراف را بدسات می  

 خورد. مشخص بیشتر باشد، آن بخش به عنوان سرقت علمی برچسب می

یاب وش اسااتفاده شااده در نرم افزار مشااابه، نساابت به رروش پیشاانهادی

 22نور، در بخش تشاخیص سارقت علمی با نساخه برداری سنگین    سامیم 

درصاد بهبود داشاته است، که در بخش تحلیل نتایب بررسی شده است. اما   

های موجود در برابر توان بیان نمود که، روشباه الور خعصاااه اینگونه می 

از کلما  مترادف، جابجایی کلما ، های جدید سرقت علمی )استفاده روش

ندارند. بنابراین نیاز  کارایی قابل قبول را و سایر موارد مشابه( تغییر ساختار

رآمد های جدید نیز کاکه بتواند در برابر روش باشدتری میبه ابزار پیشرفته

شود باشاد. در این مقاله رویکرد نوینی برای تشخیص سرقت علمی ارائه می 

 که از نظر دقت، و مقابله با داده نویز کارایی قابل قبولی دارد. 

 

 پیشینه موووع -2

ه های گوناگونی ارائه شدبرای تشخیص سرقت علمی تک زبانه، تاکنون روش

 اند.ها، به اختصار توویح داده شدهر این بخش، هر کدام از این روشاست، د
 6ترین آنهاا، روش اثر انگشااات : کاه معروف 5هاای مبتنی بر کااراکتر  روش

 از کاراکترها ایاثر انگشت متن را  به عنوان مجموعه هایباشد. الگوریتممی

کاراکتری تقسااایم  nهای ساااپس کاراکترها را در دساااته ،در نظر گرفته

باشاااند. در این گرام می -5گرام و -8گرام، -16نمایند، معروفترین آنها می

روش درجه شاباهت بساتگی به تعداد کاراکترهای مشابه در رشته ها دارد.   

این روش نتایب خوبی را در تشااخیص ساارقت علمی بدساات می آورد اما   

 ،یردگ  صور  میرخی کلمابزمانی که سارقت علمی با بازنویسی یا تغییر  

                                                                 

4  ICT Research Institute 
5 Character-Based 

6 Fingerprint  

7 Structural-Based  
8  Tree-Structured 
9  Cosine similarity 
10 Classification  

 ها،این روشدسته دوم  .[5] [4] باشاد نمیدر تشاخیص سارقت علمی کارا   

باشند، با این تفاو  که به جای کاراکترها، های اثر انگشت میمانند الگوریتم

و این کلمااا  در  گیرناادمیمااا   در نظر کلاز   سااانااد را مجموعااه ای

ها، درجه میزان تشاااابه این پنجره. دهندمیهایی با اندازه ثابت قرار پنجره

 .[7] [6] نمایدتشابه اسناد را مشخص می

در دو روش قبل به ویژگی کلما  موجود در  :7های مبتنی بر ساختارروش

ها، های مبتنی بر ساختار، به عنواناساناد توجه شاده اسات، ولی در روش   

های روش ترینها و منابع توجه شده است. یکی از معروفها، بخشپارگراف

باشااد، که اخیرا به آن توجه می 8ساااختار درختروش مبتنی بر ساااختار، 

شود، ای تعریف میساختار درخت، مدل دوالیه روش بسیاری شده است. در

برای بازیابی اسناد و الیه پایین برای تشخیص سرقت علمی بین  یه باالکه ال

، 9شباهت کسینوسیهای تشخیص شباهت مانند اسناد بازیابی شده به روش

 .[8] است در نظر گرفته شده

اسناد براساس کلما  خاص در این روش   : 12بندیروش مبتنی بر خوشاه 

هدف بازیابی اسناد  ،. در این روششوندبندی میخوشاه )یا کلما  کلیدی( 

  .[10] [9] استیند تشخیص سرقت علمی آمشابه و سرعت بخشیدن به فر

در این روش براساااس قواعد دسااتوری، پیش   :11روش مبتنی بر دسااتور

گیرد. یکی از پردازش اولیه برای تشاااخیص شاااباهت اساااناد صاااور  می

در پژوهش   باشااد.می 12زنی پاره گفتارمهمترین قواعد دسااتوری برچسااب

زنی پاره گفتار، از تکنیک انجام شااده براساااس این روش، پس از برچسااب 

در دو ساند، برای تشخیص سرقت علمی   13زیردنباله مشاترک ترین الوالنی

 .[12] [11]  کننداستفاده می

 ، تشااخیص ساارقت علمی اساناد روش  :1۴روش مبتنی بر شاباهت معنایی 

باشاد که از شبکه واژگان برای یافتن شباهت  مبتنی بر شاباهت معنایی می 

کند. معروفترین شبکه واژگان در زبان انگلیسی، شبکه معنایی اساتفاده می 

توان به االععا  بیشتری در باشاد. به کمک شبکه وردنت، می می 15توردن

مورد یک کلمه دساات یافت. این روش، زمانی که ساارقت علمی، به کمک  

 نباشد. شبکه واژگااساتفاده از کلما  مترادف، صور  گرفته باشد، کارا می 

 .[15] [13] [14] آوری شده استفارسی، جمع نیز برای زبان 16نتفارس

شود، در این روش، هر متن به یک گراف تبدیل می  :17روش مبتنی بر گراف

های اسااامی یا جمع  توانناد کلما ، عبار  هاا می کاه در این گراف گره 

باشند ها میدهنده ارتباط بین گرهها که نشاان موجود در متن باشاند و یال 

زمان کلما  در یک جمله د ارتباط معنایی بین کلما  یا رخداد همنتوانمی

توویح داده شده  این روش بیشتر. در بخش روش پیشنهادی را نشان دهند

ه های تشااابتوان از مزیت الگوریتماساات. با تبدیل هر متن به یک گراف می

 .[3] گراف، برای تشخیص سرقت علمی استفاده نمود

11 Syntax-Based  
12 Part-of-speech (POS) 
13 Longest Common Subsequence (LCS) 
14 Semantic-Based  
15 WordNet 
16  FarsNet 

 



 روش  ومبتنی بر کاراکتر  ترکیبی از روش وش پیشنهاد شده در این مقاله،ر

توجه به ساختار متن در این روش باعث می شود باشاد.  میگراف مبتنی بر 

حتی در صورتی که سرقت علمی انجام شده از نوع تغییر ساختار هم باشد، 

 .شود سرقت علمی در سند مورد نظر شناسایی

های ای برای ارائه روشی، انگیزهکاوهای پیشاااین در متنمشاااکع  روش

، ، مبتنی بر روش پایهپیشینهای روشاسات.   جدید برای نمایش متن بوده

وجه تباشاااند، در نتیجه به ترتیب کلما  بییعنی مدل مجموعه کلما  می

ا این فرض که ترتیب رخداد کلمه در جمله یا متن تاثیری در ب .هساااتناد 

هاا در کااربرد بازیابی االععا ، با فرض اینکه   این روشمعناای آن نادارد،   

ترتیب رخداد کلما  تاثیری در جمله یا متن و معنای آن نداشااته باشااند، 

ها در پیدا مشکل این روش .نتیجه ی وامنی و خوبی را استخراا می کنند 

باشااد، اگر موووعی با کلما  های مختلف متن میشاباهت قسامت  کردن 

، های قبلی مشابهت داشته باشددیگر نوشاته شاود و از لحام معنی با متن  

ها ها برای تشااخیص شااباهت مناسااب نیسااتند. این روش  دیگر این روش

   .[16] کنندهمچنین معنی و ساختار متن را بیان نمی

 روش پیشنهادی برای تشخیص سرقت علمی -3

توان با یک گراف متناظر کرد. اسااتفاده از گراف برای نمایش هر متن را می

توان یک متن بدون سااااختار را به که می متن باه این دلیال اهمیت دارد  

 سازیکمک گراف ساختارمند کرد و از مزایای رویکرد گراف آن برای خعصه

 .مند شدکاوی بهرهاساناد و سایر کاربردهای متن ، تشاخیص شاباهت   متن

، نیاز به وجود گراف هاهمچنین برای پردازش زبان البیعی توساا  الگوریتم

هستند  و جمع ها شامل کلما  ، گرهباشد. در گراف متناظر متنمتن می

، که این ارتباط از باشاااندهای گراف نمایانگر ارتباط بین کلما  میو یاال 

 .گردد، اساااتنباط میتگی به کاربرد گراف داردسااامتفاوتی که بهای روش

   .دهدبا یک متن کوتاه را نمایش میای از گراف متناظر نمونه 1شکل 

در این روش، بین هر دو کلماه کاه فاصاااله بین آنها کمتر از اندازه پنجره   

برای تشخیص سرقت علمی  ،یشنهاد شدهپروش  شود.باشاد، یال ایجاد می 

شااود، که در ادامه این مراحل به تفکیک شاارد داده را شااامل می مرحله 5

 شوند.می

ابتدا متن مشااکوک به ساارقت علمی را نرمال    پیش پردازش: -1مرحله 

 .نماییممی

این متن نرمال با تمام اسااناد نرمال  های کاندید:انتخاب سااند -2مرحله 

از بین تمامی در این مقایسه  .شودمی شاده مرجع در مجموعه داده مقایسه 

برای بررسی  ،کاندیدسند از آنها به عنوان  دیتعدا ،اساناد موجود در مرجع 

اسناد موجود در  ،در واقع برای باال بردن سارعت  شاوند. می بیشاتر انتخاب 

کردن اساااناد و انتخاب اساااناد فیلتر برای  .کنیممی فیلتررا پاایگاه داده  

این بسته برای پردازش زبان  استفاده نمودیم. ،[17]هضام  از بساته   ،کاندید

های آن برچسب زنی سند فارسی فارسی ارائه شده است، که یکی از قابلیت

نحوی در اسااناد را برچسااب  دکلما  موجو، بسااتهاین به کمک باشااد. می

                                                                 

18 2-gram 

حروف اوااافه،  مانند کلماتی که برچسااب آنها  اهمیت کمی دارد ،زنیممی

 18هادوتاییتعداد این مرحله ازپس .نماییمرا حذف می قیادها و کلما  رب  

در انتها تمامی  .کنیمموجود برای کلما  باقیمانده در ساند را محاسابه می  

همراه نام فایل آنها ها موجود در همه اسناد مرجع را در فایل متنی بهدوتایی

همین روند را برای ساند مشاکوک به سارقت علمی انجام    یم. کنذخیره می

 و سند مشکوک  (S2) مرجعها مشترک در سند ییاگر تعداد دوتا .دهیممی

سند مرجع به  ،بیشتر باشد( Ω)حد آستانه مشخص شده  از (S1)به سارقت 

 .شودعنوان یکی از کاندیدها برای بررسی بیشتر انتخاب می

S1 ها سند مشکوک به سرقت علمی :مجموعه دوتایی  

S2 ها سند مرجع :مجموعه دوتایی   

 |S1 ∩ S2|= های مشترکتعداد دوتایی

سااند مشااکوک به  هایی با الول مساااوی:تبدیل متن به بخش -3مرحله 

 52) هایی با تعداد کلما  مشخصبه بخش کاندیدد اسنیکی از اسارقت و  

 شوند.تقسیم می (کلمه در هر بخش

در این مرحله  شود.های ساند مرجع مقایساه می  هر بخش با تمامی بخش 

ر د .یابد کاهشزمان اجرا  تا ،گیردمی ها صور بخش  ینیز فیلترگذاری رو

کلمه اصلی و یکتا مشترک داشته باشند  5این مرحله اگر دو بخش حداقل 

اینصور  به بخش بعدی سند مرجع غیردر ،روندبه مرحله تشکیل گراف می

 رویم. می

هر بخش به گرافی  در مرحله تشکیل گراف ساخت گراف متناظر: -۴مرحله 

راف ین گباشند و در اهای آن کلما  اصلی و یکتا میگرهشود که تبدیل می

در واقع بین آن کلمه و سه  ؛شودخود همسایه می زکلمه بعد ا 3هر کلمه با 

 یم.کنترتیب یال برقرار میبه آنکلمه بعد از 

ی هایگرهال بدنپس از تشکیل گراف به تشاخیص سرقت علمی:  -5مرحله 

 ،در ساند مرجع هساتیم که با گره ای از گراف ساند مرجع مشاترک باشد    

 (1) رابطهسااپس با اسااتفاده از شااباهت جاکارد مشااابهت آن را به کمک  

 .کنیممحاسبه می

 

س ایم و سااا هلی گردشااا ری ا وتروییور در ایرار اردا تهبر فعل یت یمروربه   ابتداه مل دراین مقال   در

ر ایتهل اس از و دارایه شده است، هلی گردشا ری ا وتروییور ایرار بل شورر سرییس  بریلمه ای بینمقلیساه 

 م.شنیهل، شلربرد آر را در گردش ری ا وتروییور مطرح مرمعرفر علم جدید یظریه شبوه

 
 

 نمونه متن کی با متناظر گراف -1 شکل



 

𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕𝒚(𝑨, 𝑩) =
𝑨 ∩ 𝑩

𝐦𝐚𝐱 (𝒍𝒆𝒏(𝑨), 𝒍𝒆𝒏(𝑩))
 

 (1)  

 

B : همسایگان درجه اول گره مشترک گراف سند مرجع  

A : همسایگان درجه اول گره مشترک گراف سند مشکوک  

 

(، آن گره به α=0.66بیشاتر باشد )  αاگر مشاابهت دو گره از حد آساتانه   

 βدر انتها اگر بخشی بیش از حد آستانه  شود.عنوان گره مشابه انتخاب می

عنوان بخشی که در آن سرقت آن بخش به (، β=6گره مشابه داشته باشد )

براساس اجراهای  βو  αحد آستانه  خورد.است، برچسب می علمی رخ داده

  اند.صور  گرفته و به صور  تجربی بدست آمده

که در باال بیان شاادند،  یعلم ساارقت صیتشااخ مراحل نمودار 2در شااکل 

 آورده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 و تحلیل نتایب سازیپیاده -۴

سااازی و اجرای روش پیشاانهادی، روی مجموعه  نتایب پیاده در این بخش

 داده سرقت علمی اسناد فارسی آورده شده است. 
 

 آزمونمجموعه داده  .۴-1

  سااند 112 : مجموعه داده انتخاب شااده شااامل1مجموعه داده 

سرقت  که است ،PAN-CELF2015 [18]ارائه شاده در مسابقه  

سااازی شااده و تصااادفی با درجه باال   علمی آنها از نوع شاابیه

 . باشدمی

  سااند  322مجموعه داده انتخاب شااده شااامل : 2مجموعه داده

-PANسااند مرجع اساات که در مسااابقه   1522مشااکوک و 

CELF2015 [18] برای سااارقت علمی در زبان فارسااای تایید ،

شاده اسات. این مجموعه داده شامل سرقت علمی کپی، سرقت   

 سازی شده است.علمی پراکنده تصادفی و سرقت علمی شبیه

 

  ارزیابی کارایی روش پیشنهادی  .۴-2

ند عبارت که ختلفی در نتیجه تاثیر گذار هساااتنددر این روش پارامترهای م

 از:

 Ωو  α ،βحد آستانه  -1

دار بودن همچنین دار یا غیرجهتروش سااااخات گراف )جهات   -2

 تعداد همسایه در نظر گرفته شده برای هر گره(

 بساایار  Ωدر تشااخیص ساارقت علمی در مرحله بازیابی سااند، حد آسااتانه 

در . اساات بوده در نتیجه بدساات آمده موثرها بیشااتر از سااایر حد آسااتانه

 1های متفاو  روی مجموعه داده Ωنتایب بدساات آمده براساااس  1جدول

های علمی از نوع توان مشاااهده کرد که در ساارقتمی آورده شااده اساات.

با درجه ابهام باال )ابهام به معنای میزان تغییر در سااااختار متن معناایی و  

های مشااترک، کم باشااد( تعداد دوتاییاصاالی برای انجام ساارقت علمی می

گرام به تنهایی مورد استفاده -nهای مبتنی بر باشد، در نتیجه اگر روشمی

 دقرار گیرند، بساایاری از این سااندها به عنوان سااندکاندید انتخاب نخواهن 

 شد. 
 1مجموعه داده  درهای متفاو  Ωبراساس کارایی روش پیشنهادی  -1جدول 

F حدآستانه  دقت فراخوانی معیارΩ  

63.17 ۴8.75 89.72 Ω =  22  

68.۴8 55.67 88.95 Ω =  15  

7۴.87 66.96 8۴.91 Ω =  12  

79.5 83.9 75.6 Ω =  6  

 

 با روش مبتنی روش ارائه شده در این مقاله، سازی نتایب پیاده 2در جدول 

گرام )روش اساتفاده شاده در نرم افزار تشخیص سرقت علمی سمیم   -nبر 

 شده است. آورده 2و  1روی مجموعه داده بر نور( 

 

سند مشکوک 1بخش   سند مرجع 1بخش  

ها برای ساخت انتخاب بخش

مشابت  گراف براساس حداقل 

 اولیه

هایی با الول مساوی و تبدیل هر بخش به گرافبخشمتن به جداسازی   

به سرقت  مشکوکسند 

 علمی
ر داسناد مرجع موجود 

فیلتر اسناد مرجع و  پایگاه داده

 کاندید انتخاب سندهای

تشخیص سرقت علمی  

 یا عدم وجود سرقت 

پردازشپیش  

اد  جهای ایمقایسه دو به دوی گراف

های متشابه شده و شناسایی گراف  

 یعلم سرقت صیتشخ مراحل نمودار -2 شکل



 

 گرام-nمبتنی بر مقایسه کارایی روش پیشنهادی با روش  -2جدول 

2مجموعه داده   1مجموعه داده  
 روش

Fدقت فراخوانی معیار Fدقت فراخوانی معیار 

87.8 83.9 91.9 79.5 83.9 75.6 
روش 

 پیشنهادی

7۴.1 65.9 8۴.7 56.5 57.5 55.6 
-n روش

 گرام
 

 تحلیل نتایب .۴-3
 روش پیشنهادی با رویکردشود که مشاهده می ،ارائه شاده  با توجه به نتایب

برخوردار از دقت باالتری  گرام-nروش مبتنی بر گراف، نسبت به  مبتنی بر

متن به  پیشااانهادی اسااات. افزایش دقت به این دلیل اسااات که در روش

این امکان را فراهم  وشاود  با تعداد کلما  مشاخص تقسایم می   یهایبخش

نیز تشخیص داده  جملهحدود چند  علمی جزیی در  هایکند که سرقتمی

هایی به شاوند. همچنین در این روش به جای مقایسه کل متن، فق  بخش 

 .باشددادن سرقت علمی در آنها زیاد که احتمال رخ شودمی دقت بررسی

ر پذیری آن در برابرویکرد مبتنی بر گراف، بادلیل انعطاف  درباه الور کلی،  

های نوین ، برای روشگرام-nمبتنی بر  نسااابت به روشتغییر سااااختار، 

ایی کلما ، جکه عموما از الری  تغییر سااااختار متن، جاب) سااارقت علمی

 د(پذیرنصور  می های نویز و تغییراتی مشابه با این مواردکردن دادهاواافه 

 باشد.تر میمناسب

 

 های مبتنی بر شباهت معناییبا روش روش پیشنهادیارزیابی  .۴-۴

ت. مناسب اس اساتفاده از شبکه واژگان برای تشخیص سرقت علمی معنایی 

کردن درجه مشابهت دو ان انگلیسای شبکه وردنت در ابتدا برای پیدا  در زب

هایی برای تشااخیص جمع  شااود و براساااس آن فرمولکلمه اسااتفاده می

مشااابه ارائه شااده اساات. در این پژوهش هدف ما تشااخیص تقلب در زبان 

نت بسیاری از امکانا  شبکه باشاد و نساخه اولیه شابکه فارس   فارسای می 

باشد حدود مینت موردنت را ندارد، همچنین تعداد کلما  موجود در فارس

باشد، به همین دلیل رویکرد ما در این روش و این شبکه در حال توسعه می

باشد و امکان مقایسه این روش در زبان فارسی با توجه به سااختار متن می 

. در این روش [20 ,19] باشاادهای شااباهت معنایی امکان پذیر نمیروش

امکان اسااتفاده از شاابکه واژگان برای بهبود دقت تشااخیص ساارقت علمی 

نت، دقت این روش را وجود دارد و در نظر داریم با بهبود نسخه اولیه فارس

 برای تشخیص سرقت علمی معنایی بهبود دهیم.

 

 پیشنهادی روشپیچیدگی زمانی  .۴-5

تعداد محدودی  از اسناد به  اولیه، پیشنهادی در مرحله فیلترسازی در روش

یابد. در شوند و سرعت اجرا افزایش میانتخاب می عنوان ساندهای کاندید 

مرحله بررساای بیشااتر تشااخیص ساارقت علمی)ورودی این قساامت جفت 

هایی با الول مساوی تقسیم به دلیل اینکه سند به بخش ،ساندها هساتند(  

کنند)حداقل شاااوناد و برای تبادیال باه گراف از فیلتر دیگری گذر می    می

ه شود(، کمشابهت اولیه که براساس کلما  مشترک در دو بخش تعیین می

برای افزایش سرعت زمان اجرا  دهد.مقایساه کاهش می تعداد نیز این عمل 

 گرافتوان هر سند در پایگاه داده را با تعدادی گراف متناظر نمود که هر می

باشااد و در زمان جسااتجو هر گراف از سااند نماینده یک بخش از سااند می

ده مقایسه شود. در نظر داریم در مشکوک مستقیما با یک گراف از پایگاه دا

های جستجو، زمان اجرا این روش را که کارهای آتی با استفاده از تکنولوژی

را بهبود  گرام بیشتر است-nهای مبتنی بر در حال حاوار نسابت به روش  

 دهیم.

 گیری و کارهای آتینتیجه -5

ان با ساختار، امک متنروش مبتنی بر گراف با تبدیل متن بدون سااختار به  

 فراهم را گراف برای پردازش زبان البیعی هایاساااتفاده از مزایای الگوریتم

که برای فیلتر اولیه  گرام-nمبتنی بر  باا روش ماا این روش را   نماایاد.  می

 سازی نشاننتایب حاصل از پیاده .ترکیب نمودیم شاود، میاساناد اساتفاده   

 دهند.این دو رویکرد با هم نتیجه بهتری را ارائه میکه دهد می

نت، دقت الگوریتم را در ادامه در نظر داریم که به کمک شبکه واژگان فارس

چنین این روش را هم. در تشاااخیص سااارقت علمی معنایی افزایش دهیم

دسته مهمتری از  .شده تعمیم داد های سرقتترازبندی بخشتوان برای می

های نوین سرقت علمی، سرقت علمی از نوع خعصه سازی متن اصلی روش

گراف  رویکردشود که بینی میا توجه به نتایب بدست آمده، پیشبباشد. می

 در تشخیص سرقت علمی نوع خعصه نیز، کارا باشد.
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