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 چکیده

. مسئله تشخیص زبان یکی از استشوند در دسترس حجم زیادی از متون که به هر زبانی نوشته میبا فراگیر شدن اینترنت و وب 

انجام  انگلیسییص زبان در متون هایی بر روی تشخپژوهش تاکنون. است مراحل اصلی برای هر نوع پردازش دیگر بر روی متن

های اجتماعی متون محاوره بیشتر مورد . از طرفی با گسترش رسانهمحدود است در این حوزه زبان فارسیکارها روی شده اما 

 این مقالهدر  های تشخیص زبان ارائه شده برای زبان رسمی دقت خوبی برای این نوع متون ندارند.روش د کهنگیراستفاده قرار می

الخط مشابه یعنی کردی مرکزی، های با رسمتمرکز بر تشخیص زبان فارسی و زبان وشده  ارائه محاوره جهت تشخیص زبان روشی

)الگوی زبانی  یک مرحله سنجش آماری است. فرآیند طراحی شده ازهای اجتماعی شبکهعربی، پشتو و اردو و فضای مورد مطالعه، 

مجموعاً برای ارزیابی روش پیشنهادی تشکیل شده است.  (هاواژهایستهای ویژه و )نویسه یرآماریو دو مرحله غ ها(تاییNمبتنی بر 

نتایج به دست آمده از . است های اجتماعی استخراج شدههای شبکهجمله از هر پنج زبان به صورت تصادفی از پیام ۰۱۱۱تعداد 

که تلفیق روش آماری و غیرآماری روش پیشنهادی دهد که شان میآوری شده نعه داده جمعارزیابی روش پیشنهادی بر روی مجمو

دهنده عملکرد خوب روش همچنین نتایج به دست آمده نشان .ه استتوجهی نسبت به روش آماری به تنهایی داشتبهبود قابل است

یی تشخیص زبان پشتو و کردی این ابزار همچنین توانا مندی مانند گوگل و زیراکس است.پیشنهادی در مقایسه با ابزارهای قدرت

 مرکزی را دارد که برای سایر ابزارهای معروف تشخیص زبان، قابل شناسایی نیست.

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -۰

هر یک به که – اینترنت یرو در دسترس اطلاعات افزایش حجمبا روزه ام
 را 1نباز توانایی تشخیص که زاریببه ا دهلعااوقفنیاز   -اندزبانی نگاشته شده

تشخیص زبان، فرآیند نگاشت یک سند به  .است محسوس کامالً باشد داشته
توان گفت به طور خلاصه می .[1ت ]زبانی است که سند به آن نوشته شده اس

شناسانده  آن که به بانیز ویگلا توجه به باباید بتواند  ابزار تشخیص زبان

بین  از دارد گفتاررهپا واعنا وعقو نگیوچگ قواعد و شناختی که از و شده،
 زبان متن مورد نظر را به درستی تعیین کند. مختلف، هایکاندید

 هوای املوایی،های اجتماعی، انوواع لل در متون استخراج شده از شبکه
ها بوه دلیو  خورد. گاهی کاربران این شوبکهها به چشم میها و مخففنوواژه

محدودیت فضای در دسترس یا زمان و حتوی گواهی نیوز از سور تفونن و یوا 
هوای جدیود اژههای مورد استفاده و یا خلق وخلاقیت، اقدام به تغییر ظاهر واژه

های اجتماعی بوه شود که آنچه که در شبکهکنند. بدین ترتیب مشاهده میمی



شود، چندان با فارسی معیار همخوانی ندارد عنوان زبان فارسی به کار برده می
 و به عبارتی این فضاها دارای ادبیات خاص خود هستند.

 و ودهبح های مطرچالش اجتماعی همواره از هایشبکهن در باز تشخیص
وی حاه و تاوک، سیرربورد م متوون کوه دارد رخنموون بیشتر مانیز مسئله نیا

چند زبان باشند. علواوه بور ایون، متوون  از متشک  یاالفبا  از رجخا هاینویسه
های ها، املا نامناسب متون، متون دارای واژههای ساختگی و نوواژهدارای واژه

قب  از انجوام  تشخیص زبان هستند. مخفف از دیگر مشکلات موجود در مسیر
، 2بندیدسووته زی،ساخلاصووه عملیووات مختلووف روی مووتن نظیوور ترجمووه،

از طرفوی  لیره ابتدا باید زبان آن مشخص باشد.و  4، تقطیع متن3بهنجارسازی
تحلیو  و  متووندر  7، عقیوده کواوی6و موتورهای جسوتجو 5اطلاعاتیابی زبا

ر یگاز د 10های پرسووش و پاسوو  هسووامانو  9های ترجمووه، ماشووین8احساسووات
 سازند. می رشکاآ را نباز تشخیص به که نیاز هایی هستندهوزح

های ویوهه و نویسوه تواییNمقاله ما یک روش جدید مبتنی بور  در این
ارائوه  های اجتمواعیاز شوبکه برای تشخیص زبان متون محاوره گرفته شوده

هوای بوا زبوان فارسوی و زبان. روش پیشونهادی قابلیوت تشوخیص یمهدمی
یج اتوباشود. نمی الخ  مشابه یعنی کردی مرکوزی، عربوی، پشوتو و اردورسم
 نسبت بوههای گفته شده دهد که روش پیشنهادی برای زبانرزیابی نشان میا

هوای روش 2در بخوش  ابتودااداموه  در ری دارد.جود کارایی بهتوابزارهای مو
به طوور  راروش پیشنهادی  3 بخشدهیم و در می رپیشین را مورد بررسی قرا

. در کنویمروش پیشونهادی را ارزیوابی موی  4دهیم. در بخش شرح می کام 
  کنیم. بیان می 5را در بخش  ینهایت نتیجه گیری و کارهای آت

 های پیشینمروری بر روش -2

در ساخت ابزار تشخیص زبان بدین صورت است که در ابتدا با توجه  اولیهایده 
ساخته  های هدفبرای زبان 11های مخصوص هر زبان الگوی زبانیبه ویهگی

سپس برای  شوند.ها به سیستم آموزش داده میین الگو یا الگوشود. سپس امی
رار گرفته و بوا با همان روشی که قبلاً مورد استفاده ق تشخیص زبان سند جدید

شود. سپس الگوی زبانی سند جدید با الگوی زبانی ساخته می معیارهای مشابه،
که کمترین  شود. زبان الگوییآنچه که سیستم از قب  آموزش دیده مقایسه می

فاصله و به عبارتی بیشترین شباهت را با الگوی زبانی سند جدید داشته باشود، 
 یزبوان یساخت الگوو یهاروش .[2] شودبه عنوان زبان سند جدید تعیین می

 یاصولا مبتن ی. روش آمارشوندیم یمتقس یرآماریو ل یآمار یبه دو دسته کل
  [.3] ژه استبر وا یمبتن یرآماریو روش ل 12هاییتاNبر 

N سنجدیرا م هایسهدنباله از نو یکوقوع  احتمالاست که  یروش ییتا .
 یسوهتوجه به آمودن نو با یسهنو یکاحتمال آمدن  کندیمشخص م یبه عبارت

هوا و در واژه یمعمولاً تووال یدر متون طولان [.3]قب  از آن چقدر است  یگرید
ها ابتودا در این دسته از روش. ودشیم یدهسنج یشترب روفح یمتون کوتاه توال

متن  زبانبندی های دستهتهیه شود و سپس با روش هایسهنو هاییتوال یستل
ها را طبوق شناخته شوده، سوند یکتکن ینبهتر [.2] شودشناسایی میمجهول 
زبوان  یوکسوند و  یک ینب هایسهنو یتوال ییتاNشان بر حسب یازامت یاآمار 
 یمتوون ی،مودل زبوان یودتول یروش ابتدا بورا یندر ا[. 1]  کندیم یبنددسته

هوا آن هاییسوهنو یهوا مشوخص بووده و تووالکه زبوان آن شوندیانتخاب م
بسامدشوان در متوون مرتوب  یوبسپس به ترت هایتوال ین. اگرددیاستخراج م

 یوککه طبق آن، بسوامد  شودیاستفاده م 13یفاز قانون ز جاین. در ا شوندیم
 شوودیکه به آن اختصواص داده م یا( با رتبههایسهنو یتوال جاینرخداد )در ا

را بوه خوود  یوکرتبوه  یتوال ینکه پربسامدتر یمعن یننسبت عکس دارد. بد
 یرتبوه عودد یتووال ینکوم بسوامدتر یوبترت ینو به همو دهندیاختصاص م

پربسامدتر در هر  یتوال یصدخواهد داشت. کاونار و ترنک  معتقدند س یبزرگتر
 یوبترت ین. بود[4]آن زبوان اسوت  یصتشوخ یبورا یخوب یارن، نشانه بسزبا
 ییهوادر زبان هوایتوال ینپربسامدتر یکه حاو شوندیم ادهآم یزبان یهامدل

کوه  یدهد. در اداموه، هنگوام یصها را تشخاست که ابزار قرار است بتواند آن
 هواییالتو ین، پربسامدترزبان آن برای تشخیص و شودیوارد م یدیمتن جد

. شووندیگفته شد مرتب م یشچه در پمشابه آن یبیآن استخراج شده و به ترت
 یشاز پو یزبوان یو در واقع با الگوها هایسهنو یبا توال یدجد یستل ینسپس ا

فاصوله را بوا  ینکه کمتر یمدل زبان. شودیم یسهمقا یستمس یشده برا یینتع
 [.4]است  یدکننده زبان متن جدیینداشته باشد، تع یدمتن جد هاییتوال یستل

 یبرا یزن یشناسالهام گرفته از زبان یها، مدلیآمار یهادر مقاب  روش
را نوام  هاواژهیسوتا یستتوان لیمثال م یاند. براشده یشنهادزبان پ یصتشخ

مختلف  یهازبان هاییستآن با ل یپوشانسند بر حسب هم یکبرد که در آن 
واژه و مقولوه  یشوام  همبسوتگ یگورد یهواروش [.5]شوود یمو یبنددسته
بور  یمبتنو یهوا. از روششودیم [7] یدسته گرامر یهاو مدل [6] یدستور

 توان نام برد.یم یزرا ن یههو هاییسهممنوعه و نو یهاواژه، واژه
از  یشاست کوه بو ییها یسهنو یتمرکز بر رو های ویههنویسه در روش

 ودجو یا ریگد هواینبازبان باشند و در ز یک دهینتوانند نما یها میسهنو یگرد
 یسوه،منبوع مقا هاواژهیسوتدر روش ا [.8] شووندیم یافوتبه ندرت  یاندارند 
در متون مختلف اعوم  یهستند که تعدادشان محدود است اما به فراوان یکلمات

دسوته از  نیا [.9] شووندیم یافت یرهو ل یعلم ی،اجتماع یاسی،س ی،از فرهنگ
 یوزن یگواه و رهشاحوروف ا یر،شام  حروف رب ، حروف عطف ، ضماکلمات 

 .زبان باشند یبرا یخوب یندهنما توانندیافعال پرکاربرد هستند که م

 روش پیشنهادی -3
 ها،یسوهنو ییتواNمشتم  بور  یسه بخش یزبان یاز الگو یشنهادیروش پدر 
حاصو   یزبان یالگو یجه. در نتشودمی استفاده هاواژهیستو ا یههو هاییسهنو

 یوزناز کاربرد هور روش  یو مشکلات ناش بردیم هر سه روش سود یایاز مزا
شوده و  یدهسه مرحله سنج یهر متن مجهول ط یبترت ین. بدشودیم فبرطر

بوه صوورت  یسهحاص  از مقا یجو نتا شودمی یسههر پنج زبان مقا یبا الگوها
عودد را داشوته باشود  نیکه کوچکتر ییالگو .شودیم یانمثبت ب یحمقدار صح

 نشانگر زبان متن مجهول است.

 دادگانآوری جمع -3-۰

دادگوان  ی،اجتمواع یهامحاوره شوبکه یزبان فارس یکرهو ساخت پ یبا طراح
زدوده شد. از  یزآن ن هاییشده و ناخالص یو بهنجارساز یآورجمع یقاب  قبول

شوده  پوهوهش اسوتفاده یوندر ا یفارس یزبان یجهت ساخت الگو یکرهپ ینا
 یکورد یزبوان یسواخت الگوو یبورا یازدادگان مورد ن یآورجمع یاست. برا
 یهادر شوبکه ییهواهوا و کانالافوراد کورد زبوان، گروه ییبا راهنموا یمرکز
 یوههوا، از مطالوب آن جهوت تهگروه یانتخاب شده و با اطلاع اعضا یاجتماع

 یشده و بورا یدادگان سپس بهنجارساز یناستفاده شد. ا یدادگان زبان کرد
دادگوان موقوق از زبوان اردو،  یهجهت ته یالگو آماده شد. مراح  مشابه یهته
مکاتبوات  یو ها از قبمطالب شام  انواع نوشوته ینشد. ا یط یزپشتو ن ی،عرب

حجم  ی،اجتماع یهاها، شعر، خبر، مطالب طنز بود. در شبکهنوشتهروزمره، دل



 هاییامتمام پ یرو ین. از اشودیم هائار یداریو شن یدارید یاز محتوا یادیز
استفاده در دادگان موورد نظور را نداشوته و  یتها قابلشبکه ینارسال شده در ا

 یگذر زمان و ارسال تعوداد کواف یازمنداز دادگان هر زبان ن یحجم مناسب یهته
بوه دقوت  یودبا یزن ینوشتار هاییامپ ینتوس  کاربران بود. هم ینوشتار یامپ

 یورهاز اطلاعات مستق  از زبان مانند شکلک، تارنموا و ل یا عارشده ت یبررس
 باشند.

 ساخت الگوی زبانی -3-2

دادگان هر زبان استخراج  هاییسهنو ییتاN ی،زبان یالگو یددر مرحله اول تول
 یناسوت و نوه واژهب بوا توجوه بوه قووان یسهنو ی. اما چرا تمرکز بر روشودیم

 یوتها و در نهاواج ینیهمنش یبرا ییهایتمحدود یف،و قواعد تصر ییآراواج
. از دهدیرا نم دلخواهیواژه وجود دارد که اجازه ساخت هر گونه واژه  ی تشک
به مطالعه زبوان  یکه به طور تخصص یافراد یهر زبان، حت یشورانگو یطرف

مطلب  ین. اکنندیم یترا رعا ینقوان ینا یلات،نپرداخته اند و افراد بدون تحص
روست که اگر قورار  ینمصداق دارد و از ا یزن یدجد یهاواژه در هنگام ساخت

مشوابه  یوزیآن چ یجوهد، نتکنو یدتول یدیزبان واژه جد یفرد فارس یک اشدب
 ییهاواژه ییتاNاستدلال، اگر مثلاً با محاسبه  یننخواهد بود! با ا« پپچگزش »

لوف مخت هواییوجوود دارنود، احتموال رخوداد توال یکه اکنون در زبان فارسو
در  یقبل ینز طبق قوانین یدجد هاییسهاز آنجا که نو یم،را داشته باش هایسهنو

مشوابه  یزن یدجد یهاواژه ییتاN یخوب یببا تقر یرند،گ یقرار م یکدیگرکنار 
 ییبا دقت بالا توانیم یبترت ینموجود در زبان خواهد بود و بد یقبل یهاواژه
 یهواهوا و واژهمشک  وجود نوواژه یقطر یننسبت داد. از ا یها را به فارسآن

به وجوود توک توک  یازبرطرف شده و ن یاجتماع هایهدر زبان شبک یساختگ
 ینکه در ا یا. نکتهیستزبان ن یصها در دادگان مورد استفاده در ابزار تشخآن
هور زبوان  یمورد توجه قرار داد، هم اندازه بودن حجم دادگوان بورا یدبا یانم

 شود. یزپره یبه زبان خاص یریاست تا از سوگ
 یوبها را بوه ترتآن یدبا ی،دادگان فارس هاییسهنو ییتاNبعد از استخراج     

 یو توال یکآنها رتبه  ینمرتب کرده و به پرتکرارتر یبسامدشان در متون فارس
پرتکرار  یتوال یآخر نسبت داد. تعداد مشخص یبا تعداد تکرار کمتر رتبه دو و ال

 ین. ایرندگ یمورد استفاده قرار م یزبان یانتخاب شده در الگو یستل یاز ابتدا
اردو،  ی،مرکوز یکورد یعنوی یالخ  مشابه فارسوبا رسم یهازبان یروند برا
 یبورا ییتاNبر  یمبتن یزبان یالگو یهتکرار شده و صورت اول یزن یپشتو، عرب

 ها ساخته شد. زبان یناز ا یکهر 
شود. آن اضوافه  یزبان یخاص هر زبان به الگو ایهیسهدر مرحله بعد، نو     
. این شودیم« گ، چ، پ، ژ»شام  حروف  یدر فارس هایسهمثال، این نو یبرا

 یکوه مشوترکات زیواد یاز عرب یزبان فارس یروش مخصوصاً جهت بازشناس
صوورت  یوکاز  یشبو هایسوهنو یبرخو یبورا ی،. از طرفرودیدارند به کار م

مختلف  هایصورت «ٹ» یسهنو یمثال در اردو برا یبراوجود دارد.  ینوشتار
 اییسوهنو یوکواژه وجوود دارد و هور  یواژه، وس  واژه و انتهوا یابتدا یبرا

 یصورت نوشوتار یک. پس اگر فق  شوندیمحسوب م تفاوتیجداگانه با کد م
 یصاردو وجود داشته باشد، ابزار تشوخ یههو هاییسهنو یستدر ل یسهنو یناز ا

هوا را بوه عنووان آن یسهنو ینهم یهاصورت یگردر صورت برخورد با دزبان 
قورار  یررا تحوت تواق یینها یجهامر نت یننخواهد کرد و ا ینشانه زبان اردو تلق

 یسوهنو یوک ینوشوتار یهاهمه صورت یها برازبان یخواهد داد. اما در برخ
 یجهوت مهوم اسوت کوه تموام یونکود مشوترو وجوود دارد. از ا یوکتنها 

شده و در صوورت  یهر زبان بررس یههو هاییسههمه نو ینوشتار یهاورتص
 ها منظور شوند.متفاوت، تک تک آن یهاداشتن کد

شود کوه شوام   یههر زبان تهی هاواژهبه عنوان ایست یدر مرحله سوم لیست
ها و عام پرکاربرد و مخفف یهاحروف عطف، حروف رب ، ضمایر، افعال و اسم

نشانگر نوع زبان  تواندیها در متن من دست است. وجود این واژهاز ای یواژگان
 یسوتان، لزوم عدم تشوابه در واژگوان هور لیم یندر ا یتباشد. نکته حائز اهم

 یوک هایواژهایسوت یسوتعضو ل تواندیواژه فق  م یک یگر،د یاناست. به ب
 یپوشوانهم یپوهوهش دارا ینمورد نظر در ا یهاجا که زبانزبان باشد. از آن

سوه زبوان وجوود داشوتند. مثلواً  یادو  ییابتدا یستواژگان در ل یهستند، بعض
 یسوتمتفواوت، در ل یگرچوه بوا تلفو  و معوان« لوه» ،«ایون»، «ما»، «من»

باعث بروز  تواندیمطلب م ینمشترو هستند. ا یو عرب یفارس هایواژهایست
 یوتاهم جواینهوا در اواژه یزبان شود چون صورت نوشتار یصخطا در تشخ
 یفارس یهازبان ینب« به»و  «یچ»مثلاً واژگان  یاها. و تلف  آن یدارد نه معن

 یو کورد یفارسو ینب یزن« تو»و پشتو مشترو هستند. واژه  یمرکز یو کرد
زبان  یک یندهتنها نما یستیهر واژه با یو اردو مشترو است. به عبارت یمرکز

مشک ،  ینرفع ا یخواهد شد. برا یگیریمباشد وگرنه سبب بروز خطا در تصم
ها حذف شدند. به علاوه، مشترو آن یهاشده و واژه یبررس هایستتک تک ل

کوه بوه مورور عضوو قابوت  یسواختگ یهوااز واژه یتعداد یزبان فارس یبرا
 یفارسو یهواواژهیسوتا یسوتدر ل یوزاند نشده یاجتماع یهاشبکه هاییامپ

 شد.ساخته  یزبان یسه مرحله الگو یر زبان طه یبرا یبترت ینمنظور شد. بد
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در  شوود،، وقتی سند جدیدی بورای تشوخیص زبوان وارد می(1) مطابق شک 
هوای الخ  متن جدید قاب  پذیرش باشد، پربسوامدترین توالیصورتی که رسم

 شووند.چه در پیش گفته شد مرتب میآن استخراج شده و به ترتیبی مشابه آن
 یالگوو یکاول در  ی)با زبان نامشخص( با توال یدجد یستاول در ل یلاگر توا
باشد، قدر مطلوق تفاضو   یکسانشده )با زبان مشخص(  یینتع یشاز پ یزبان

 یدو تووال یونفاصله رتبوه ا صورت،ینا یرها صفر خواهد بود و در لفاصله آن
در  هایسوهنو یتووال ینمثال اگور اولو یخواهد داشت. برا یگرید یمقدار عدد

 یتووال ینو پنجمو« سولا» یسوهسوه نو یوببه صورت ترک یدجد یزبان یالگو
باشد، « سلا» هاییسهنو یبترک ینهم هم فرضیشپ یزبان یدر الگو هایسهنو

دوم  یخواهد بود. سپس برنامه بوه سورات تووال 4دو برابر با  ینتفاض  فاصله ا
هموه  یبورا یسوهمقا نیا عددیرا انجام داده و مقدار  یمشابه یسهرفته و مقا

موجود در  هاییاز توال یکیکه  یمحاسبه خواهد شد. در صورت هایسهنو یتوال
شوده  یوینتع یشاز پو یزبوان یالگوو یک هاییاز توال یک یچبا ه یدمتن جد

در  یاقودام یچکوه هو یخواهد افتادب در صورت یمطابقت نداشته باشد چه اتفاق
صوفر بووده و بوه  یتفاص  دو تووال که یستمعن ینمرحله انجام نشود، بد ینا

 فورضیشپ یزبان یمورد نظر در متن مجهول و الگو یرتبه توال یگر،عبارت د
داشت.  یمخواه یصدر تشخ یادیز یخطا یبترت ینبوده است و بد یکی یقاًدق
به  1000 یبدون مطابقت، مقدار عدد یهر توال یمشک ، به ازا ینرفع ا یبرا

 یوزن (2). چنان کوه از شوک  شودیاضافه م یتفاض  به آمار قبل یشینهعنوان ب
 یحاز اعداد صوح یستیل یتها در نهاپس از محاسبه تک تک تفاض  آید،یبرم

فاصوله دو  یوزانکننوده م یواناعداد ب ینجمع اداشت که حاص  یممثبت خواه
و  یودجد یزبوان یالگو یانم یسهروند مقا یناست. ا یسهمورد مقا یزبان یالگو
مرحلوه  یونت از ایانجام خواهد شد. در نها یزن فرضیشپ یزبان یالگوها یرسا



 هواییتوال یالگو یسهمثبت بدست خواهد آمد که حاص  مقا یحپنج عدد صح
 از پنج زبان مورد نظر است. یکبا هر  یدمتن جد

بووا زبووان نامشووخص، از لحوواو دارا بووودن  یوودمووتن جد ،در مرحلووه دوم
 هاییسوهنو یدارا یودمثال اگر متن جد ی. براشودیم یبررس یههو هاییسهنو
های ویهه هر نویسه. یستن یکه زبان متن عرب دانیمیباشد، م« گ، چ، پ، ژ»

 یسوهمقا یعنوان شد که از مرحلوه اول، بوه ازا ه است.آمد (1)زبان در جدول 
حاصو   یمثبتو یحعودد صوح ی،زبوان یاز پونج الگوو یکمتن مجهول با هر 

باشد، « گ،چ،پ،ژ» هاییسهنو ی. در مرحله دوم اگر متن مجهول داراشودیم
زبان پشتو  یههو یسهکه نو ی. در صورتشودیحذف م یسهمقا ندرواز  یزبان عرب

مرحله اول  یسهدرصد از عدد حاص  از مقا یک یزاندر متن مشاهده شود، به م
روال تکرار  ینا یزهر زبان ن یو برا ید. با هر نشانه جدشودیپشتو، کم م یبرا
کرده که  ییرتغها زبان یبرخ یعدد حاص  از مرحله دوم برا یت. در نهاشودیم

 دهنده فاصله آن از متن مجهول است. نشان
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 جدید با الگوهای زبانی های سندمقایسه توالی( 2شکل )

جوا کوه از قبو  اختصاص دارد. از آن هاواژهیستا یسوم به بررس مرحله
از لحواو دارا  یودشده، سند جد جمع آوریهر زبان  هایواژهیستاز ا یفهرست

 یسووتموجووود در ل یا. اگوور واژهشووودیم یبررسوو یووزن یواژگووان ینبووودن چنوو
هور واژه مجودداً  یشود، بوه ازا یافتهر زبان در متن مجهول  هایهواژیستا

که باز هوم  شودیآن زبان کم م یدرصد از عدد حاص  از مرحله قب  برا یک
باز هوم  یبترت ینشباهت آن زبان با متن مجهول است. بد یزاندهنده منشان

کورده و در صوورت  ییوراعداد حاصو  از مرحلوه اول تغ یدر مرحله سوم بعض
 یجهبا داشتن نت یت. در نهاشودیتر معدد کم قدارم ید،مشابهت الگو با متن جد
در  یشوتریب ینوانبا اطم توانیم ی،زبان یهاالگو یسهحاص  از سه مرحله مقا

 یفاصله عدد ینکه کمتر یزبان یکرد. الگو گیرییمتصم یدمورد زبان سند جد

اسوت.  یودننده زبان متن جدک یینداشته باشد، تع یدمتن جد یزبان یرا با الگو
 یزبان یچند الگو یادو  یانمرحله دوم و سوم از آن جهت است که اگر م ودوج

اند فاصوله نامزد شده یدانتخاب به عنوان زبان سند جد یکه در مرحله اول برا
 گیرییمدر تصوم یوتسوبب قطع یوجود داشته باشد، مراح  بعود یکم یاربس

 خواهد شد.
از وجوود  یروش، بر مشوکلات ناشو ینست که با اا ینذکر ا یاننکته شا

 یحتو یفائق آمد. بوه عبوارت توانیم یزدر متن ن یساختگ یهاها و واژهنوواژه
 یودهد یکورهوجود داشته باشد که قبلواً در پ یدر عبارت مورد بررس یااگر واژه

 ینقووان دنقابت بوو ی باشد، بدل شده زبان ساخته یفارس یکنشده اما توس  
 یوتشوده، قابل یوفاسواس تعر یونکوه بور ا یزبوان یها و الگوواج یینهمنش
بخاطر سه  ینوجود دارد. همچن یاز زبان فارس یاآن به عنوان نمونه یصتشخ

بوا وجوود  یحتو یی،تاNبر  یمبتن یزبان یمرحله سنجش و عدم اکتفا به الگو
 هاییسوهمشوترو و نو واژگوانمورد نظور و وجوود  یهازبان ینب یپوشانهم
 .شودیانجام م ییزبان با دقت بالا یصابه، همچنان روند تشخمش

 ویژه هر زبان هاینویسه(۰)جدول 

 پشتو     اردو کردی عربی تمایز فارسی و عربی
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 ارزیابی روش پیشنهادی
با الگوهای زبوانی مختلوف، دو مرحلوه  روش پیشنهادیبرای بررسی عملکرد 

فقو  بوا اسوتفاده از (All) هوا برای هموه زبانآزمون اجرا گردید. مرحله اول 
یلترهای دوم و سوم بود و بدون اعمال ف (NG) تاییNالگوی زبانی مبتنی بر 

 1500الی  100به ازای )الگوی نوع اول( بدین صورت که برای الگوی زبانی، 
 هوای هور زبوان،توالی از ابتودای لیسوت توالی 100توالی برتر با گام افزایشی 

های متن مجهوول موورد مقایسوه قورار گرفتوه و نتوایج با توالیانتخاب شد و 
بار اجورای آزموون روی هور  15ارتی با تشخیص زبان حاص  قبت شد. به عب

تایی ولی با طوول متفواوت )تعوداد Nعبارت و هر بار با الگوی زبانی مبتنی بر 
های جدا شده از هر لیست(، روند تشخیص زبان تکرار شد. نتایج حاصو  توالی

های مورد استفاده به عنوان های مرحله اول را به تفکیک تعداد توالیاز آزمون
 نمایید.مشاهده می (3)ی در شک  الگوی زبان

در رابطه با زبان اردو  یعملکرد کل ینبهتر آید،یم( بر3طور که از شک  )همان
 ینرا بو یجوهنت ینبالاتر هایاکثر توال یکه به طور متوس  برا شودیمشاهده م
 ی،زبوان یپرکاربرد بوه عنووان الگوو یتوال 400ا ها دارد. زبان اردو بهمه زبان

 ینبوا بهتور ی. زبان بعدماندیم قابت یجهرا داده و پس از آن نت یجهنت ینبهتر
( است که البتوه ی)سوران یمرکز یکرد ها،یدر اکثر توال یانگینبه طور م یجنتا

 را بدسوت داده اسوت. یجوهنت ینپرکاربرد بهتور یتوال 1000خود با استفاده از 
حالوت را  ینپرکاربرد بهتور یتوال 700در صورت استفاده از  یزبان فارس یجنتا

چنوان کوه از  یز. در رابطه با زبان پشتو نرسدیدرصد م 59د و به دهینشان م
پرکاربرد به عنووان  یتوال 700با استفاده از  ینهبه یجهنمودار مشخص است، نت

 100ها و بوا داشوتن زبان یهبقزودتر از  ی. زبان عربآیدیبدست م یزبان یالگو

https://en.wikipedia.org/wiki/%D9%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/%DA%88
https://en.wikipedia.org/wiki/%DA%91
https://en.wikipedia.org/wiki/%DA%BA
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. کندیافت م یجنتا نو پس از آ دهدیرا نشان م یجهنت ینپرکاربرد، بهتر یتوال
 1000بوا در نظور گورفتن  یجوهنت ینهر پنج زبان، بهتر یبرا یانگینبه طور م

 یهر زبان به عنوان الگو هاییسهنو هاییتوال یستل یپرکاربرد از ابتدا یتوال
قابو   یجبوا توجوه بوه نتوا درصد اسوت. 80۰6 یزانه که به مبدست آمد یزبان

هوای هور زبوان توا حودی افوزایش تعوداد توالی، (3شک  ) مشاهده در نمودار
ماند. این نتوایج تواند نتیجه را بهبود دهد و پس از آن دقت روش قابت میمی

تواننود بوه خووبی های پرکواربرد میدهد که تعداد محدودی از توالینشان می
 اینده آن زبان باشند. نم

 
 نتایج آزمون تشخیص زبان با الگوی نوع اول( 3شکل )

 هاییسوهنو یعنوی یگرد یلتردو ف یرتاق یزانجهت سنجش ممرحله بعد در      
بوه  یوازبوان  یصبر دقت عملکرد ابزار تشخ(F3) ها واژهایستو  (F2) یههو

 ینانجام شد. در ا یدیجد یهاآزمون ید،جد یزبان یالگو ییکارا یزانم یعبارت
و  یههو هاییسههر زبان، نو هاییسهنو یتوال ییتاNمرحله علاوه بر استفاده از 

دو  یونا یمد نظر قرار گرفته و با احتساب وزن برا یزهر زبان ن هایواژهایست
داده شود. هماننود  روش پیشنهادیزبان به  یصتشخ یبرا یعبارات قبل یلتر،ف

موورد سونجش   یمتفواوت یزبان یبار و هر بار با الگو 15مرتبه اول هر جمله 
هر  یبرا روش پیشنهادیدرست  هاییصتشخ یانگینم (4)ار گرفت. شک  قر

نشوان (  یتووال 1500توا  100متفواوت ) هواییتعوداد توالرای پنج زبان را بو
 .دهدیم

 
 نتایج آزمون تشخیص زبان با الگوی نوع دوم( 4شکل )

زبوان  یصآزمون تشوخ یجمتوجه بهبود قاب  توجه نتا توانیبا نگاه اول م     
هوا زبان یوهاز بق یشبو یزبوان فارسو یمخصوصواً بورا یجبهبود نتوا یند. اش

در  یفارسو یبورا یجحداق  نتا آید،یبرم (4)که از شک  محسوس است. چنان
در  فارسوی یجنتوا یناز بهتر یدرصد پاس  درست، حت 83۰5اول با  یتوال 100

رونود  یسوزبوان فار یبورا یجبهتر است. نتا یز( ن3ها )شک  مرحله اول آزمون
 یزبوان فارسو یعملکرد ابزار برا ینمرحله بهتر ینکرده و در ا یرا ط یسعود
درصود پاسو  درسوت  97که معوادل  آیدیبرتر بدست م یتوال 400 یدر الگو
 یزبوان یالگوو بواکمتور و  یاربدان معناست کوه بوا محاسوبات بسو یناست. ا

چنوین بورای هم. یدرسو یزبوان فارسو یبرا یعال یجبه نتا توانیم یکوچکتر
و  یوههو هاییسوهنوهای دیگر نیز دقت روش با در نظر گورفتن دو فیلتور زبان
 افزایش یافته است.  هاواژهایست
قورار اسوت   ینهر زبان بود یبرا یانگیندرست به طور م یصتشخ یزانم     
و  97۰73درصود، پشوتو  96۰94 یدرصد، عربو 94۰5 یدرصد، کرد 95 یفارس
 96۰66الگوو  15هور  یهر پنج زبان بورا یانگینرصد و مد 99۰1 یزاردو ن یبرا

بوه  دپرکواربر یتووال 400هر پنج زبوان در  یبرا یانگیندرصد است. به طور م
 درصد است.  97۰6که معادل  رسیمیم یجهنت ینبهتر

ها در هر دو حالت استفاده ( میانگین دقت بدست آمده برای تمام زبان5شک  )
و   (F2)یووههو هاییسووهنو یلتوورز دو فاده اتنهووا و اسووتف (NG) توواییNاز 

اسوتفاده از دو  شود،طور مشاهده میدهد. همانرا نشان می (F3) هاواژهایست
نوع  یزبان یو الگو دهدافزایش می را بسیاردرست زبان  یصتشخ یگر،د یلترف

 یون. ایسوتنوع دوم ن یزبان یبا الگو یسهقاب  مقا هایاز توال یک یچاول در ه
شده است. بوه  ی تکم یزبان یر الگویشتب یاربس ییدقت و کارادهنده انامر نش
شوناخت  یگور،د یلترو اضافه کردن دو ف یزبان یکردن الگو تریقبا دق ی،عبارت
کوه  یو مخصوصاً هنگوام شودیزبان حاص  م یصابزار تشخ یبرا ترییقدق
 یلتوردو ف د،شویم هایسهنو یتوال یشدن الگو یکها سبب نزدواژه یپوشانهم

 ین. اشوندیبهتر م یصتشخ یجهو در نت یزبان لگوهایا یزدوم و سوم سبب تما
 یاریمشوترو بسو یهواکوه واژه یو عرب یفارس یسهامر مخصوصاً هنگام مقا

 دارند سودمند است.

 
 دوم اول و یص زبان با الگوی نوعنتایج آزمون تشخمقایسه ( 5شکل )

کوه  یوهاول یزبوان یکه با استفاده از الگو تیافدر توانیم (5شک  )با دقت در 
 1000هر پنج زبان با داشتن  یبرا یانگیناست، به طور م ییتاNبر  یتنها مبتن

 یون. ایوابیمیزبوان دسوت م یصعملکرد ابزار تشخ ینپرکاربرد به بهتر یتوال
ابزار  یک یبرا یزانم یندرصد است. ا 80۰6برتر برابر با  یتوال 1000در  یزانم

 یهاکه از زبان ییالگو ی. وقتدهدیرا نشان م یفیزبان عملکرد ضع یصتشخ
نباشد طبعواً ابوزار  یکامل یزبان شناسانده شده، الگو یصمختلف به ابزار تشخ

 شوانیپوالخ  مشوابه و همکوه رسوم یزبان در مواجهه با انواع متون یصتشخ
مشک   ینفع ار یبرا ینخواهد شد. بنابرا یصدارند دچار خطا در تشخ یواژگان
 یودیزبوان تمه یصبوه ابوزار تشوخ تریوقدق یشناساندن الگوو یبرا یستیبا
 .  یشیداند
آزمون بوا اسوتفاده از  یعنیحاص  از مرحله دوم آزمون  یجبه نتا یبا نگاه     
 یوانگینتوان به وضوح مشاهده کورد کوه میپهوهش م ینا یشنهادیپ یالگو

 یشافوزا یبه طرز قابو  تووجه هر پنج زبان یدرست برا هاییصتعداد تشخ
 400درسوت بوا داشوتن  یها یصتعداد تشخ یشینهب یداشته است. به طور کل

 یشدرصد است که افزا 97۰6آن  یزانپرکاربرد هر زبان حاص  شده و م یتوال
نووع اول را  یالگوو یوانگینهر پنج زبان به نسوبت م یانگیندر م یدرصد 17

 ینبوه بهتور یدنرسو یبورا یازمورد ن هایی. به علاوه، تعداد توالدهدینشان م
متوسو ، بوه  طووربوه  یتوال 1000داشته و از  یریکاهش چشمگ یزعملکرد ن



در  یو زمان یمحاسبات یچیدگیکه خود باعث کاهش پ یافتهکاهش  یتوال 400
 .شودیزبان م یصهنگام تشخ

 یک از یشبا ب یمتن یازبان در صورت مواجهه با عبارت  یصاما ابزار تشخ     
گفت اگر متن وارد شده، دربردارنده واژگان  یدزبان، چه خواهد کردب در پاس  با

متفرقوه باشود، ابوزار  یزبوان یواالخ  رسومو  یموورد بررسو یهااز زبان یکی
. دهودیم یصتشوخ شناسودیآن را م یکه الگوو را یزبان فق  زبان یصتشخ
 ینگلویشپ یا یسیاز انگل یاواژه یابه همراه عبارت  یمثال اگر زبان فارس یبرا

 خواهد بود. یزبان فارس یصتشخ یجهوارد شود، نت
 یوناز دو زبان از پنج زبان مورد تمرکز در ا یبیکه متن وارد شده ترک هنگامی

 یشوترینب یاعلام خواهود شود کوه دارا یجهبه عنوان نت یباشد، زبان نامهیانپا
باشد. مثلوا اگور  یور کلبه ط یبا متن ورود ییتاN هاییو توال یتشابه واژگان

 هواییتعوداد توال یمتن اردو و پشتو همزمان وارد شوند، هور کودام کوه دارا
Nهاییسهنو یاتعداد واژگان  یشترین)به نسبت ک  طول متن( و ب یشترب ییتا 

 یونا یمتن انتخاب خواهد شد. مبنوا یخاص در متن باشد، به عنوان زبان کل
 یشوترینب یانتخاب شوود کوه دارا یزبان یتاست که در نها ینگونه عملکرد ا
باشود. پوس اگور درصود  یودموتن جد انیزبو یفاصله با الگو ینتشابه و کمتر

 یوناردو باشد، زبوان لالوب در ا یپشتو و درصد کمتر یاز متن ورود یشتریب
 متن پشتو بوده و همان انتخاب خواهد شد. 

هش بوا سوایر برای مقایسه نتایج ابزار تشخیص زبان تهیه شوده در ایون پوهو
های مشابهی بر روی دو ابزار تشوخیص زبوان ابزارهای تشخیص زبان، آزمون

قابو  مشواهده  (2اجرا شد که نتایج آنها در جدول ) 15و زیراکس 14یعنی گوگ 
های مورد اسوتفاده در های ارائه شده به این ابزارها همان عبارتاست. عبارت

 زمون نیز شام  فارسی، کردیهای مورد آبوده و زبان روش پیشنهادیآزمون 
 الگووی زبوانی مربووه بوه پشوتو و کوردی ، عربی، اردو و پشتو بودند.مرکزی
 برای گوگ  شناخته شده نیست. مرکزی و زبان کردی برای زیراکس  مرکزی

 ( نتایج آزمون ابزار تشخیص زبان گوگل2)جدول 

 روش پیشنهادی زیراکس گوگل زبان

 95 89 100 فارسی

 94۰5 --- --- کردی

 96۰94 94 98 عربی

 99۰1 100 100 اردو

 97۰73 --- 96 پشتو

 گیری نتیجه -4
بوا  یهازبان ص زبان فارسی ودر این مقاله یک روش جدید برای تشخی

ارائوه شود. روش  پشوتو و اردو ی،عربو ی،مرکوز یکرد یعنیالخ  مشابه رسم
دو مرحلوه از برای سواخت مودل زبوانی  ییتاNپیشنهادی علاوه بر استفاده از 

 ینهور زبوان و همچنو یوههو هاییسوهدر نظور گورفتن نو یعنی یگرسنجش د
را  یجنتوا تواندبرد که در نظر گرفتن این دو مرحله مینیز بهره می هاواژهایست
نووع  یزبوان یبا استفاده از الگوو یجو بهبود نتا یشافزا ین. ادبهبود بخش یاربس

 ینتریشودو مرحله آزمون، ب یسهبا مقا .شودیهر پنج زبان مشاهده م یدوم برا
 تووانیو سپس پشوتو م یزبان فارس یصرا بر تشخ یزبان یالگو ی تکم یرتاق
بوه چشوم  یبهبود قابو  تووجه یزن یمورد بررس یهازبان یراگرچه در سا ید؛د
های همچنین در ایون مقالوه یوک پیکوره از متوون محواوره شوبکه. خوردیم

آوری جمع پشتو و اردو ی،عرب ی،مرکز یکردی، های فارساجتماعی برای زبان
 گیرد. های آینده مورد استفاده قرار هشتواند در پهوشده که می
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