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Abstract 

The book entitled “Natural Language Processing and Information Retrieval” is a compiled 

and translated book, without any specific author, that has been translated by Jaafar Mehrad 

and Maryam Naseri. If we assume that information retrieval is the heart of the field of 

knowledge and information science, then we can claim that if it is done in user’s natural 

language, the language by which she/he lives and seeks information, the result will be 

much more useful for her/him. Therefore, a book on Natural Language Processing and 

Information Retrieval will be of great value for the information field and profession. 

Furthermore, the introduction of a course entitled “Natural Language Processing” in PhD 

curriculum with a minor of “Information Retrieval” necessitates the existence of such a 

book due to the shortage (and perhaps lack of) such a source for this course. However, 

there are some problems with the book that will be discussed in some detail in the section 

on the critique and evaluation of book’s content. Some other discussions will also be 

presented on the citation and referencing problems in the same section. Using some tables, 

the relationship among the terms translated in the book, vocabulary, and index will also be 

discussed. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
913-9911،961،دیدهمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 اطالعاتپردازش زبان طبیعی و بازیابی نقدی بر کتاب 

*مرتضیكوكبی

 چكیده

شتهو کت     ترجمت  کتابی است  رتردروهدو و    اطالعات بازیابی و طبیعی زبان پردازشکتاب 
 کت   میریبپت   ارتر . است   یناصتر  میمتر  و مهتراد  جعفر ۀترجم و نهاهد یصنویسنهۀ مشخ

بگوییم ک  ارر این بازیتابی  توانیم  می ،شناسی اس   و دانش اطالعاتعلم  ۀقلب هشت یابیباز
 ۀدهبتاه سودمنهتر خواهته بتود. پتت کتتابی کت        رنبا زبان طبیعی انجام شود، نتیج  برای 

توانته بترای هشتت  و هرات  از اهزش       متی  ،باشه« اطالعات یابیو باز یعیزبان طب پردازش»
 یادکتتر  دوهۀ« بازیتابی اطالعتات و دانتش   »این، ده ررایش بر اازونباالیی برخوهداه باشه. 

 زبتان  پتردازش » عنتوان  بتا  یالزام یصدهسی تخص 1931از  ،شناسی  و دانش اطالعاتعلم 
 وجتود  دهس نیت ا یبترا  یمنتابع ( نبتود  هم هیشا)و  کمبود ب  باتوج  ک  شهو اهائ  «یعیطب
 ییرادهتا یا کتتاب  اما ؛سودمنه باشه نفس  یا توانه  یم یعیطب زبان پردازش یمحتوا با یکتاب
. شته  خواهه بحث ها  رن دهباهۀ یتر شیب لیتفص با اثر ییمحتوا یابیاهز و لیتحل ده ک  داهد
 اصتل  هتر  انیت پا ده کت  ) نام   کتاب و متن دهون ده یده  اهجاع یعلم اصول  یهعا ۀدهباه
 انیت م ۀهابطت . شته  خواهته  اهائت   یمطالب «اثر ییمحتوا یابیاهز و لیتحل» ده زین (اس  رمهو

  جتهول بتا استتفادو از    نقهموهد کتاب ده  ینما و ،نام   واژو متن، ده شهو ترجم  اصطالهات
 .شه خواهه یبرهس

، زبان استپانیایی، زبتان انگلیستی، زبتان     اطالعاتپردازش زبان طبیعی، بازیابی  ها: کلیدواژه
 .عربی، زبان ااهسی
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 مه. مقد1

دوهۀ « اطالعتات بازیتابی  »های ررایش   دهسی از دهس منزلۀ  ب « پردازش زبان طبیعی»عباهت 
طتوه هستمی ده مصتاهبۀ جعفتر       باه بت   نخستینشناسی شایه   و دانش اطالعاتدکترای علم 

شناستی وزاهت علتوم،     و دانتش  اطالعتات هیتزی علتم     مهراد، سرپرس  پیشین کمیتۀ برنام 
هایی از این مصاهب  عینتا     اعالم شه. بخش لیزناده مصاهب  با خبررزاهی  اناوهیتحقیقات و 

 روهدو شهو اس : ادام ده 

وزاهت  یشناست دانتش علتم اطالعتات و    یتزی هبرنامت   یتتۀ کمجعفر مهراد، سرپرست   
علم اطالعتات   یاردکت دوهۀ ۀبرنام یناول یبتصو خبر اعالم با لیزنا با روو رف  ده علوم
ده مقتاط    یمختلفت  یهتا برنامت  تتاکنون   190۱از ستال  ’داشت :   اظهاه یشناس دانشو 

کت  مصتوبات    یهوهست  یبتصو ب و  شهو یزیهبرنام  یت کم ینتوسط ا یلیمختلف تحص
 ‘.اس  شهو ابالغ ها دانشگاو ب  یو اناوه یقاتتوسط وزاهت علوم، تحق هسما  یت کم

 یشرترا  ۀدهبتاه  یتزی هبرنام ماو  ینبعه از چنه 1۱/10/1931 ۀجلسده ’اازود:  یو
 ۀدوه ۀبرنامت  ینکت  نخستت   یشرترا  ین، الجرم اادکتراطالعات و دانش ده مقط   یابیباز

 .‘یههس یبتصو ب اس   یشناسدانشعلم اطالعات و  یادکتر

 :اس  یرچهاه دهس ب  شرح ز یشررا ینا یۀپا یهادهسمهراد، تعهاد  ۀرفتب 

 ؛علم ۀ. السف1

 ؛اطالعات و دانش یهای . نظر0

 ؛علوم ۀتوسعو  یبنه. طبق 9

 .و اهتباطات یبرنتیکس . 0

واهته   10 تعتهاد  بت   یتز ن یالزامت  یدهس تخصصت  ۱ یشررا ینا یبرا’ :کرد یحتصر یو
 :منظوه شهو اس 

 ؛یعیپردازش زبان طب. 1

 ؛یشناسیهستو  ییوب معنا. 0

 ؛یکاودانشمتن و  یلتحل. 9

 ؛اطالعات یمعماه. 0

 ؛اطالعات و دانش یابیباز یهانظام یابیاهز .۱

 علتم  دکتترای  مقطت   دهسی برنامۀ) ‘اطالعات و دانش یابیده باز یژومسائل و یناهسم .۱
1930.) 
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دهس شش نخستین دهس از « پردازش زبان طبیعی»دهس  ،شود  ک  مشاههو می رون  همان
و  اطالعتات از دوهۀ دکتترای علتم   « بازیابی اطالعات و دانتش »تخصصی الزامی ده ررایش 

بازیتابی  »کنتاه عبتاهت    ده« پتردازش زبتان طبیعتی   »قراهدادن دو عباهت شناسی اس .   دانش
 زبتان  پتردازش شباه  بت  عنتوان کتتاب      کنه ک  بی  عباهتی ها دهس  می« و دانش اطالعات
 باهو ده جای دیگری از این نوشت  بحث خواهه شه.   نیس . دهاین اطالعات بازیابی و طبیعی

شتهو کت     ترجمت  کتابی اس  رردروهدو و  اطالعات بازیابی و طبیعی زبان پردازشکتاب 
 ۀنویستنه است . البتت     1نویسنهۀ مشخصی نتهاهد و ترجمتۀ جعفتر مهتراد و متریم ناصتری      

هتای پست  الرترونیرتی برختی از       اس  )هستنه( و نشانی ص)نویسنهران( هر اصل مشخ
 اطالعتات و  ها توضیح چنهانی دادو نشتهو   رنان نیز دادو شهو اس . دهموهد نویسنهران اصل

روهد. جعفر مهتراد یرتی   دس   ب توان از نشانی پس  الرترونیری برخی از رنان   انهکی ها می
بستیاهی   کتتب کشتوه و صتاهب    شناستی    و دانش اطالعاتترین استادان هشتۀ علم   از قهیم

 وجتز تتوان او ها    باالیی نیز اعالیت  داشتت  و دهکتل متی     هدوهای اجرایی   اس . او ده سم 
 روهد.  شماه  ب استادان هشت   ناموهترین

 :داهد ذیل شرح ب کتاب هش  اصل 
 ؛: پردازش زبان طبیعی ده بازیابی اطالعاتولاصل ا

 ؛اصل دوم: پردازش زبان طبیعی ده بازیابی اطالعات متنی
 ؛اصل سوم: نقش پردازش زبان طبیعی ده نظام بازیابی اطالعات هوشمنه

 ؛تر با استفادو از انون پردازش زبان طبیعی با دق  بیش اصل چهاهم: بازیابی اطالعات
 ؛سازی برای زبان ااهسی  اصل پنجم: الگوهیتم هیش 

 ؛های نمایش  جوی ااهسی و اناوهیو اصل ششم: جس 
هتا ده بازیتابی    هتا ده استپانیولی و تتاثیر ثتت[ثیر  رن      رترام  ت  سازی و ان  اصل هفتم: هیش 

 ؛اطالعات
 .زبان طبیعی عربی برای بازیابی اطالعاتاصل هشتم: پردازش 

 ااهسی و یک نمای  نیز داهد.ت  انگلیسی ۀنام  واژوبر این هش  اصل، یک  اازونکتاب 
 دهبتاهۀ تتری   اما کتاب ایرادهایی داهد ک  ده تحلیل و اهزیابی محتوایی اثر با تفصیل بتیش 

نام  کت     دهون متن و کتابدهی ده   ها بحث خواهه شه. دهباهۀ هعای  اصول علمی اهجاع  رن
نیز ده تحلیل و اهزیابی محتوایی اثر مطالبی اهائ  خواهنته شته.    اس  رمهوده پایان هر اصل 

و نمای  ده کتاب موهدنقه بتا استتفادو از    ،نام   شهو ده متن، واژو ترجم هابطۀ میان اصطالهات 
 جهول برهسی خواهه شه.  
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 شناسی نقد حاضر روش .2

های نقه ساختاهی و محتوایی است . ده نقته ستاختاهی،      ای از هوش  یزوهوش نقه هاضر رم
بنتهی اجتزای متتن، و شتیوۀ ستنهدهی و اهجتاع نقته و          ریتری، تقستیم    مقهم ، متن، نتیجت  

و  ،شود. ده نقه محتوایی، محتوا از منظرهای علمی، اخالقتی، دینتی، تتاهیخی     یابی می اهزش
 اطالعتات پردازش زبان طبیعتی و بازیتابی    دهباهۀا ک  شود. بهیهی اس  کتابی ه  غیرو نقه می
تتر   چت  ده نقته هاضتر بتیش     رنتوان از منظرهای اخالقی و دینتی نقته کترد، امتا       اس  نمی

 ریرد نقه علمی محتواس .  موهدتوج  قراه می
 

 اصلی مقاله ۀبدن .3

تحليلوارزیابیظاهریاثر9.9
امتا   ،داهدهای رترم )نتاهنجی و قرمتز(      هنگ ،ح رن کریم االح اس اک  طر ،طرح جله کتاب

دهنتهۀ چیست  )هتهاقل نگاهنتهۀ ایتن ستطرها از رن        نشانتصویر هوی رن معلوم نیس  ک  
 رهایی کتاب مناسب اس .    ای، قط ، نوع و انهازۀ قلم، و صفح اچیزی نفهمیهو اس (. صح

 

تحليلوارزیابیمحتواییاثر3.9
 اطالعتات مفاهیمی اس  ک  ده هشتۀ علم   ازجمل« اطالعاتپردازش زبان طبیعی و بازیابی »

شناسی از اهمی  زیادی برخوهداه اس . ارر بپ یریم کت  بازیتابی قلتب هشتتۀ علتم        و دانش
توانیم بگوییم ک  ارر این بازیتابی بتا زبتان طبیعتی       راو می رن ،شناسی اس   و دانش اطالعات

 ،کنته   جتو متی  و جست   بتا رن  ها اطالعتات  تب  ب انجام شود، زبانی ک  کاهبر با رن زنهری، و 
پتردازش زبتان طبیعتی و    » دهبتاهۀ نتیج  برای او بسیاه سودمنهتر خواهه بود. پت کتابی کت   

توانته بترای هشتت  و هرات  از اهزش بتاالیی برختوهداه باشته.          می ،باشه« اطالعاتبازیابی 
دوهۀ دکتترای  « بازیابی اطالعتات و دانتش  »این، ب  این نرت  اشاهو شه ک  ده ررایش  بر اازون
پردازش زبتان  »دهسی تخصصی الزامی با عنوان  1931شناسی، از سال   و دانش اطالعاتعلم 

ک  باتوج  ب  کمبود )و شایه هم نبتود( منتابعی بترای ایتن دهس، وجتود       ،اهائ  شهو« طبیعی
 نفس  سودمنه باشه. ایتوانه   زبان طبیعی می کتابی با محتوای پردازش

رمتان بتا ایتن دیتهراو ترجمت  شتهو،         بی اطالعات یابیو باز یعیزبان طب پردازشکتاب 
پتردازش زبتان   »هتای دهس تخصصتی الزامتی      ک  عنوان کتاب ترکیبتی از عنتوان   اینویژو  ب 
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، و رزینش این عنتوان اهتمتاال  بترای هستانهن     «و دانش اطالعاتبازیابی »و ررایش « طبیعی
متنی دهسی بترای ایتن دهس انتختاب شتود.      منزلۀ  ب توانه   این مفهوم اس  ک  این کتاب می

از استادان قهیمی هشت  اس  ک  از نیاز هشت  و هرا  بت  ایتن    ،یری از مترجمان، جعفر مهراد
ایتن اثتر مشتاهک  داشتت  است . بت  ایتن        و ب  همین دلیل ده ترجمۀ  اس  کتاب نیک رراو

وجود چنین کتابی بر کسی پوشیهو نیست . صترت ترجمت  و انتشتاه چنتین        ترتیب، اهمی
 مثب  کتاب اس . های ت نرکتابی خود یری از 

ریته    متی  ادامت  چت  ده  رن ،ک  ههت نقه بیان اشراالت دهکناه محاسن اثر است   جایی رناز
پیونه با رتردروهی و ترجمت     شهو اس . ده ترجم دو و های رردروه  نگاهی ب  محتوای اصل

ده هوی جلته   اقط« ترجمۀ»استفادو از واژۀ  ،خوهد  چشم می ب ک  ده کتاب  هایی ت نریری از 
نویسی پیش از انتشتاه بترای مترجمتان از      ک  ده اهرس  هالیده ،و صفحۀ عنوان کتاب اس 

ک یادداش  نیز ب  رتردروهی اشتاهو شتهو    و ده ی شهو استفادو« مترجمو رردروهنهو »واژران 
ستانی رراتت     هتا از منبت  یتک     دهه ک  این اصتل   های کتاب نیز نشان می  اس . برهسی اصل

(. ده ایپای کتاب یادداشت  عنتوان بت  زبتان اصتلی      هسه مینظر  ب انه )یا ههاقل چنین   نشهو
. است   نشتهو  روجود نتهاهد و ده ختود کتتاب نیتز نام)هتای( نویستنهو )نویستنهران( ذکت        

انته. بت  ایتن ترتیتب،       های کتاب نیز ده هیچ جایی دادو نشهو  شناختی اصل مشخصات کتاب
های کتتاب چگونت  و     کنه این اس  ک  اصل  نخستین پرسشی ک  ب  ذهن خواننهو خطوه می

 ایتن  بت  . چیست   هتا   اصتل  ایتن  اهائۀ ترتیب وانه   با چ  معیاهی )یا معیاههایی( انتخاب شهو
 استتاد  قلتم  بت   کت   کتتاب  مقهمتۀ  ده هتی. اس  نشهو دادو پاسخ کتاب جای هیچ ده پرسش
 نشتهو  نرتت   ایتن  بت   ای  اشتاهو  هیچ ،اس  انهکی ادبی یشویرا نیازمنه و شهو نوشت  قهیمی
 مختلتف  اصتول  ده ک  مطالبی»: اس  شهو نوشت  چنین مقهم  از سوم صفحۀ ده اقط. اس 
 ده جهتان  علمتی  مراکز ده ک  مطالعاتی از رراهان  اس  ای  رزیهو داهیه هو پیش ده کتاب این

 کت   ایتن  دهبتاهۀ  اما .«اس  ررات  صوهت انگلیسی و اسپانیولی ااهسی،  های زبانث زبان هیطۀ
 جملت   همتین  ده کت   ایتن  ضمن نشهو، دادو توضیحی شهو انجام چگون  رراهان  رزینش این

وجتود  « اصتل  ایتن » عباهت کتاب، 0 فحۀص از 0 طرس ده. اس  ااتادو قلم از یزن یزبان عرب
ک  ده همین صتفح  هتم ترتراه      عباهتیداهد. معلوم نیس  ک  منظوه از این عباهت چیس ؛ 

« کنته   رفت  ها مهیری  متی   پیش 1-0های   مثال»نیز عباهت  0 فحۀاز ص 1سطر شهو اس . ده 
ه دهت  میشونه. مجموعۀ این عوامل نشان   ها ده این اصل دیهو نمی  اما این مثال ،شود  دیهو می

 فحۀاول از صت ستطر  . ده انته  نشهودالیلی معرای  ب ک  کتاب رردروهدو از چنه منب  اس  ک  
هتا     های برخی شرل  شود. ده همین اصل، ده عنوان  دیهو می« اصل»)اصل سوم( نیز واژۀ  90
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 فحۀشتونه. ده صت    هو نمیک  ده این اصل دیاس  اهجاع دادو شهو هایی  جهولو ها  شرلب  
شود. عل  )علل( و معیاه)های( این مح واات ارر وجتود داهد    دیهو می« اصل»نیز واژۀ  ۱0
 ؟اس   بودوچ  

ها نیز جای بحتث داهد: متثال  معلتوم نیست        ترتیب اصل ،اشاهو شه تر پیشک   رون  همان
کت  مطالتب    دههتالی  ،انته   های ااهسی و عربتی ده رختر رمتهو     ک  چرا مطالب مربوط ب  زبان

 دو رمهو اس .  اینمربوط ب  زبان اسپانیایی )ک  معلوم نیس  چرا اصال  انتخاب شهو( میان 
منبت  اهجاعتات    90منبت  از   10شتود:    جا ختتم نمتی   همینمحتوای کتاب ب   دهباهۀابهام 

ده متتن   . دلیل این امر چیست ؟ ریتا  انه نشهودهصه( ظاهرا  ده متن استفادو  0/9۱اصل اول )
هایی انجام شهو اس ؟ ارتر رهی، متالم محت واات چت  بتودو        اصلی پیش از ترجم  ه ت

؟ انته  نشهواما ده متن استفادو  ،اس ؟ ارر ن ، ب  چ  دلیلی این مناب  ده اهجاعات وجود داهنه
منبت  اصتل دوم    10منب  از  0شود:   های دیگر نیز دیهو می  هماننه این اشرال ده برخی اصل

منبت  از   9منب  از اهجاعات اصل هفتم و  ۱منب  از اهجاعات اصل سوم،  0دهصه(،  ۱5/00)
 .  انه نشهواهجاعات اصل هشتم ده متن استفادو 

ای از ایتن    ادبی انهکی نیاز داهد. نمون  یشویراکتاب ب   ۀک  مقهماس  ده باال اشاهو شهو 
سازی اازایش دق  )یعنتی    اس نمای اس»شود:   ده جملۀ زیر از مقهم  دیهو می یشویرانیاز ب  

باشتنه( و ثبت   بازیاات  )یعنتی      متی ای  ک  مربوط   شهو ثشهو بازیابینسب  مههم ثمهاهم  
 ۀصتفح ده پاهاررات سوم از  «.باشه میشونه(   نسب  مهاهم مربوط ثمربوطی  ک  بازیابی می

توجت  بت  عالیت     ختاطر   بت  »ای وجود داهد ک  معنای رن چنتهان هستا نیست :      مقهم  جمل 
عنتوان بازیتابی متههم و از اصتطالح جهیتهتر       بت  تتر    خواننهران این اثر از اصطالح قهیمی

طوه مترادت استفادو شهو اس . ههت هردو بازیتابی متتون است : از     ب عنوان بازیابی متن  ب 
هتا    از همین صفح  ظاهرا  بازیتابی دادو  02یا ده سطر  «.یک پاهاررات ررات  تا متن یک کتاب
 10تتا  10نه. ده ستطرهای  ا ک  این دو متفاوت دههالی ،با بازیابی دانش یری ررات  شهو اس 

 شود:    مقهم  نیز این پاهاررات دیهو می «و» فحۀص

 طتوه  بت  چون متون کامتل متهاهم کت      ،باشنه غیرمستقیم اس  ممرن ک  ررها توصیف
 ده ررهتا  توصتیف  موضتوع  باشتنه،  متی  هس دهدست   خط هوی صوهت ب   یثاینهوازا

 بتاوجوداین، . است   سازی نمای  های هوش کنترل تح  تر بیش ر شت  های سال با مقایس 
 یشت  متههم هم  یتک  یستنهو . نویته د ی کامل ته طوه ب ها  ررها توصیف توان نمی یش هم

 .دهه  نمی اهائ  کامل طوه ب داهد ک  ده مههم  یاراوان های رفت 
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رن ناقص اس . جملۀ پت از این پتاهاررات هتم    لاومفهوم این پاهاررات مبهم و جملۀ 
 مفهوم دهستی اس ؟« ترالیف ناسازراه»بایه اصالح شود: ریا 

 بعهی کتاب برطرت شونه.های  ویراس این اشراالت بایه ده 
 کتم  مواهد این تعهاد و شود  ادبی ده جاهای دیگری از کتاب هم دیهو می یشویرانیاز ب  

 هستتنه  هتایی  جمل  یانشهو  یابی  معادل دهس  ک  انه اصطالهاتی شامل مواهد این. نیس  هم
نظتام  »عبتاهت   متواهد  ایتن  از یری. انه  شهو ترجم  اللفظی  تح  یا نشهو ترجم  دهس  یا ک 
هوشتمنه وجتود    اطالعتات  نتام   بت   مفهتومی  ک  جایی رناز ؛اس « منهشاطالعات هو یابیباز

 یتابی نظتام باز » یتا « اطالعتات  یتابی نظتام هوشتمنه باز  » یتا از دو صوهتِ  یریب   یهبا ،نهاهد
 یته با «یقتراهداد  اطالعتات  یتابی نظتام باز »عباهت  چنین شود. هم یلتبه« هوشمنه اطالعات

اصتوال    «یقتراهداد  اطالعتات » نتام   بت   یمفهتوم  یترا ز ،باشه «اطالعات یابیباز تینظام سن»
ده نظتام هوشتمنه    یعتی نقش پتردازش زبتان طب  » یهبا یزنامفهوم اس . عنوان اصل سوم ن

 متوهد نرتت  ده  ینشود. ا ی ده سراسر متن هعا یهبا یبترک ینباشه و ا« اطالعات یابیباز
 عبتاهت  نیتز  15 فحۀصت  رختر  پتاهاررات  ده. اس  صادق نیز «قراهدادی اطالعات بازیابی»
 اول طرست  ده. باشته  «طبیعتی  زبتان  خودکاه پردازش» بایه «خودکاه طبیعی زبان پردازش»
 معتادل  شتود؛  ترجمت   «شتناختی  زبان رونی رون » بایه «زبانی اختالت» عباهت، 10 فحۀص

 شتماهۀ  پانویت ترجمۀ اس  طوه همیناس .  «linguistic variation» اصطالح این انگلیسی
 اراوانتی » بایه «معروس مههم اراوانی مههم، اراوانی» عباهت رن، ده ک  00 فحۀص ده 1

اصطالح عبتاهت است     ینا یسیمعادل انگل یراز ،باشه «مههم معروس اراوانی اصطالح،
 00 فحۀصت  پتانویت  ده «gerund» واژۀ. « term frequency, inverse document frequency » از

 «bayes theoren» 5۱ فحۀصت  1 یتترجم  شتود. ده پتانو  « اسم مصهه» یا« اسم اعل»بهتر اس  
 دیتهو  ناستلیت  ترجمتۀ  از ای  نمون  1۱تا  1۱ سطر 0 صفحۀ. ده باشه «bayes theorem » بایه
 جملتۀ . «باشته  نمتی  یزنتاچ  یتابی ده باز ستازی  هیش   یرثت[ث ثیراتبخش  وجوداین،با»: شود  می
از  یتز ن 0 صتفحۀ  از 0 ستطر ده « باشته   متی  مثبت   داهد مرکب مفاهیم جهاسازی ک  امتیازی»

( 1339ووههتیت ) »: شتویم  متی  هو هوبت  جملت    یتن بتا ا  یتز ن 3 صفحۀاس . ده  یلقب ینهم
 تتا  ۱ بتین  امتیازی 9 دق  شود  می استفادو هوش این با انگلیسی های  ک  از دادو وقتیدهیاا  

( 0220) او همرتاهان  و وُلتک »جمل  هم اشرال داهد:  ینپت از ا جملۀ. «یابه می کاهش% 15
 ها ای  رمیختت   هم ب  یجانجام دادثنه  و نتا یسیو انگل یرلمان های  دادو هوی بر ها مشابهی رزمون
 صتفحۀ از  0 سطر. ده یس جمل  هوشن ن ینده ا «رمیخت  هم ب » از منظوه «. ثنهنمود رزاهش

از  19 ستطر بته هتم وجتود داهنته؟  ده      یایمزا یا: رشود  یم یهود «یخوب یایمزا» یبترک 10
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ده  .بترد  کتاه   بت   ها «متثثر » واژۀ ،«اثتر  با» نامناسب واژۀ از استفادو جای  ب  توان  ی، م90 صفحۀ
هتم از رن دستت     «ی شتا  شناختی غیرکتاب یاطالعات های  پایگاو انفجاه» ،9۱ صفحۀاز  0 سطر

هوشتن   91 صتفحۀ جملت  ده   یتن   مفهتوم ا یشتیه انه یاهبس یهبا رن دهباهۀاس  ک   یجمالت
 بتالقوو  صوهت ب و  یعیطب ،ترویج بین نظام بازیابی اطالعات و انون هوش مصنوعی»: یس ن
های رونتارونی    توسع »ده عباهت  «های  توسع » واژۀ از منظوه. «باشه  می  ی ثبااهم اهمی  با

 99 صتفحۀ از  9 ستطر  ده «است   شتهو  نهادپیش استانهاهد معروس نمایۀ یاناوه ب  نسب 
، «معرتوس  یۀنما» جای  ب  اس  بهتر «inverted index» صفح ، عباهت ینمبهم اس . ده هم

 هتا   رن دهم ک  خوهیم  میجمالت بر ینب  ا یزن 9۱ صفحۀترجم  شود. ده « مقلوب یۀنما»
 :اس  دشواه
شرل زبان طبیعی یا متن رزاد کت  بازیتابی اطالعتات هوشتمنه      ب باوجوداین، اسناد الزاما  »

بتردن بت  تتوان بازیتابی اطالعتات نیتاز داهد        پیثبازیابی هوشمنه اطالعات  برای استنتاج و 
 .«باشنه  استفادو می قابلموجود و 

ای    ثمثلفت  ای   لفت  ثمده محیط بازیابی اطالعات هوشمنه ثبازیابی هوشتمنه اطالعتات    »
ستازی کت  ممرتن است  بترای       نمای توانه هوابط اصطالح ها بین واهههای   شناختی می زبان

کتاه بترد    بت  توصیف هاصل از اصطالهات واهته   دهبرابرم تر مهه کاملهای  توصیفتولیه 
 .«نشان دهه

ترویج بین نظام بازیابی اطالعات و انون هوش مصنوعی ک  شامل پردازش زبان طبیعتی،  
 .«طبیعی و بالقوو مفیه و با اهمی  ثبااهمی   اس  اس بازنمون دانش، استهالل و استنتاج 

یتر نشتان از نبتود سالست  ده ترجمت  داهد:      نیز جملۀ ز 00 صفحۀاز  10تا  15 سطرده 
هتا استتفادو کتردیم،      واژشتناختی واژو  ستازی اشترال تتک    نرمالبرای  EAGLEچنین، از  هم»

ده این جمل  متبهم است .   « تطبی »مفهوم  «.تطبی  خواهه کرد «feet» با «foot» طوهی ک  واژۀ
کت    رونت   رنوجوهای کوتاو   کردن پرس هعای برای »جملۀ  09 صفحۀاز  ۱ سطرچنین ده  هم

 «هونه، رزمون نظام ختود ها ده محتیط واقعتی انجتام دادیتم       کاه می ب جوی وب و ده جس 
نته از:  ا از رخر ده همین صفح  ک  عبتاهت  0تا  0نامفهوم اس . همین رون  هستنه سطرهای 

نتتایج   ۀدهبتاه دس  روهیم ثروهدیم  ک   ب سنه  102وجو تعهاد   از این طری ، برای هر پرس»
، ده 00 صتفحۀ ده  0دهمتوهد شتماهۀ    «.هاصل از یک موتوه کاوش وب نیتز مصتهاق داهد  

هتای اجتزای کتالم      رراتن موهاولتوژی و برچستب   نادیهوواژو ها تنها با های  هیش . 0»جملۀ 
واژۀ موهاولتوژی ها   ،ضتمن دهها ها بایه با چ  تطبی  داد.   معلوم نیس  ک  هیش  «تطبی  دهیه

ده همین صتفح  نیتز    ۱و  1ده مواهد « تطبی »ترجم  کرد. این واژۀ « شناسی هیخ »توان  می
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هم دشواه است :   ۱0 صفحۀاز  0تا  9برانگیز اس . دهم مفهوم این جمل  ده سطرهای  ابهام
ااهسی ثاسامی ااهسی  ب  ایتن جهت  ااتزودو      انگلیسی ثاسامی انگلیسی ، اسامی  ماننه اسامی»

کتاب نیتز   ۱تا  0 سطرده  «.تعهد و چنه تایی ثچنهتایی  ها معنی بخشنهشونه تا مالری ،   می
بیش از هته  ساز  هیش ک  ااته  مینههت اتفاق  ب باوجوداین، »شود:   ای ناسلیت دیهو می  جمل 

نظتر هستیهو است  باعتث      ب واژو ها ه ت کنه و ب  ترکیب یا رمیختگی دو واژو ک  دو جوه 
از « های تهتی برطترت شتهو بودنته      پیشاپیش، واژو»، جملۀ 0۱ صفحۀده سطر دوم از  .«شود

 نوع جمالت بهون سالس  اس .  
اشراالتی نیز ده کتاب وجود داهنه کت  دهم برختی از مفتاهیم مطترح ده رن ها دشتواه      

داهد کت  پتاهاررات مطترح ده رن    یی رکتاه زمانی  ۱. برای نمون  ده اصل دوم، مثال سازنه می
اصتل ستوم   هتای   شرلو ها  جهولچنین معلوم نیس  چرا  باشه. هم ب  انگلیسی روهدو شهو

کننته. ده    و بت  دهم بهتتر مطلتب کمتک متی     نه داهای   های سادو  متنها  این؛ انه نشهوترجم  
 «IIR» ده خانتۀ چهتاهم زیتر    ،باشه و ثانیا  «text» بایه «test» واژۀ ،وال ده اصل سوم، ا 1جهول 

شخص مفترد باشتنه. اشتتباهات ایتن جتهول جتای بحتث         سومهال     ااعال بایه اهتماال  ب 
قاعتهو    یتک اعتل بتی   منزلۀ   ب « کردن»، دههالی اعل ۱۱ صفحۀده  0اراوانی داهد. ده جهول 

مصهههای با قاعهو ثباقاعهو  ده زبان ااهستی  »رمهو اس  ک  ده متن پیش از رن قیه شهو ک  
است    ادعتایی  نتاق  ، 0 جهول ده «کردن» لمثا ک  این ضمن؛ «دشو  ختم می« دن» ب  پسونه

بت    یبا قاعهو ثباقاعتهو  ده زبتان ااهست    مصهههای»رمهو اس :  1از جهول  یشک  ده متن پ
 رتاهی  یتا  دو هت ت  بتا ثباقاعهو   قاعهو با مصهههای امری وج  و شود  می ختم‘دن’ پسونه

 کترد  اشاهو نیز «دادن» اعل ب  توان می جا همین ده. «ریه  می دس   ب ثرخر  رخرب  کاهاکتر س 
 ۱جتهول   یرز ۀصفحات اس . ده نوشت ینمطرح ده ا ایعاد ناق  و «دو» رن امری وج  ک 
یتک از   هتیچ اما ایتن هترت و عتهد ده     ،اشاهو شهو «1» نو ستو «s» یف، ب  هد۱3 صفحۀده 

بنتابراین،  »شتود:    این جملت  دیتهو متی    53 صفحۀ 15تا  10 سطرشونه. ده   تصاویر دیهو نمی
هتای    قراهدادن سیستمی از یک سازو کاه ثسازوکاه یا ستاز و کتاه  کت  استتانهاهدکردن واژو    

واهه ها زیر یک شترل  هیشۀ پ یر سازد و بهین ترتیب اشرال مختلف یک  امرانمختلف ها 
وجتو و ده متههم وجتود داشتت  باشتنه ثباشته  ضتروهی          واهه ک  ممرن اس  ده پترس 

کتتاب نیتز ده انتهتای     90 صتفحۀ . ده است  هم نامفهوم و هم ناسلیت این جمل  «. باشه می
هتای اطالعتاتی     چتون پایگتاو  »نمایته:    ک  عجیب متی اس  پاهاررات اول ادعایی مطرح شهو 

تتر شتهو است ، نیتاز بت        مراتتب بتیش   ب شناختی چاپی  شناختی از تعهاد رثاه کتاب غیرکتاب
بازیابی اطالعات خودکاه ثبازیابی خودکاه اطالعات  یا بازیابی اطالعات هوشتمنه ثبازیتابی   
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شتناختی از   های اطالعتاتی غیرکتتاب    ریا واقعا  پایگاو .«هوشمنه اطالعات  اازایش یاات  اس 
پنجترۀ  »مفهتوم  از  0۱ صتفحۀ انته؟ ده    تتر شتهو   مراتب بیش ب شناختی چاپی  تعهاد رثاه کتاب

 ستطر استفادو شهو ک  نامفهوم و قبال  دهباهۀ رن توضیحی دادو نشتهو است . ده   « ای  جمل  س 
 واژۀ انگلیستی ستازی   هیشت  کت  ریتا   شتود   متی ، این پرستش مطترح   30 صفحۀاز  13تا  10
«computing» هیشۀ «compact»  روهد وجود می ب ها. 

متثال    ؛هتای ختاهجی است      انویت برای نتام یری از ایرادهای دیگر واهد ب  کتاب، نبود پ
پانویت دادو نشهو است . ده هتیچ متوهدی بترای      0 صفحۀهای هاهمان و کرُوتز ده   برای نام

 شود.  های خاهجی پانویت دیهو نمی  نام
 10 صتفحۀ ده  «Harman» ایراد نیستنه. مثال  شناسۀ مربوط بت    های مناب  نیز بی  اهرس 

ک  ده متواهدی بت  نتامی ده متتن استتناد       اینداهای اشرال و شرلی غیرعادی اس . ضمن 
 0 صتفحۀ ده  «(133۱)همرتاهان  هتال و  »شهو ک  ده اهرس  مناب  رن اصل وجود نهاهد: 

متنی بتا شناستۀ مربتوط ده اهجاعتات      دهونای از این مواهد اس . ده مواهدی استناد   نمون 
ک  معلوم نیس  چرا بت  انگلیستی    01 صفحۀده  .(Manning 1999)؛ مثال: خوانی نهاهد هم

متنتی ذکتر نشتهو     دهوننوشت  شهو ده اهجاعات داهای نویسنهۀ همراه اس  ک  ده استناد 
شترلی غیرعتادی    بت   «Baeza-Yates» های مربوط بت    اس . ده اهجاعات اصل دوم، شناس 

 «t» جای خط تیرو از هرت  مقال ، ب ها میان صفحات یک   هستنه. ده اهجاعات برخی اصل
شتود. منبت  شتماهۀ      تر اهجاعات اصل دو دیهو متی  استفادو شهو اس . این اشرال ده بیش

، ظاهرا  دو منب  اس  کت  تجانستی بتاهم نهاهنته. ایتن اشتراالت بایته        33 صفحۀ  ده 0ث
 بازنگری و اصالح شونه.

بایه پتت از شتماهۀ    9برخی اصالهات دیگر هم ده کتاب الزم اس : مثال  جای جهول 
باشته. ده همتین    «IR» بایته  «IE» ، ظتاهرا  10 صتفحۀ ده  1باشه. ده شترل   12 صفحۀده  0

ده متتن مربتوط بت  همتین      19 صفحۀاما ده  ،استفادو شهو« بازیابی اطالعات»شرل، عباهت 
 ک  دهس  نیست . ایتن دو عبتاهت معتادل    اس  کاه هات    ب « قول نقلبازیابی »شرل، عباهت 

«passage retrieval» کهام دهس  نیستنه. هیچانه ک    ررات  شهو 
 

 . برخی ایرادهای جزئی4

دو پتانویت وجتود داهنته کت       0 صتفحۀ ده  ؛شتود   ایرادهای جزئی هم ده کتاب دیتهو متی  
ایتن ایرادهتای جزئتی هستتنه: ده      . اشتباهات تایپی هتم ده زمترۀ  داهنهسانی  های یک شماهو



 071   (مرتضی کوکبی) پردازش زبان طبيعی و بازیابی اطالعاتنقدی بر کتاب 

 ، ارمتولی بترای  0۱ صتفحۀ باشه. ده  «function» بایه «cunction» ده اصل دوم، واژۀ 1شرل 

«relevance» هبط( وجود داهد ک  ده رن، ظاهرا  واژۀ( «token»  ی نمتاد( چهتاه بتاه بت      امعن  )ب
. واژۀ «,takanes taken, tokanes» هتتای زیتتر اشتتتباو نوشتتت  شتتهو استت :    یرتتی از صتتوهت

پترس  »، «وجتو   پترس »، «و جتو   پرس»های مختلفی نوشت  شهو اس :   شرل ب هم « جو و پرس»
« نظتام »دس  شونه. بهتر اس  میان دو واژۀ متترادت   ها بایه یک  این«. پرس و جو»، و «وجو
یری انتخاب و ده سراسر کتاب استتفادو شتود. برختی از اهقتام دهون قتالب ده      « سیستم»و 

های مربوط ب  اهجاعتات اشتتباو     ، با شماهواس  رمهو ۱2 صفحۀچ  ده  رنچهاهم ماننه  اصل
بایته   5۱ صتفحۀ ده « بوکشتتاین »نتام   ؛های خاهجی نیز اشتباو اس   . تلفظ برخی نامشونه می
 باشه.  « بوکستاین»

هتا    اشتباو وجود داهد. برخی ناهمتاهنگی  99مثب  کتاب اس   های ت نرنام  ک  از   ده واژو
« محتوه  ارهنتگ » «dictionary-based» نام   انه: ده واژو  شهو خصنام  مش  ده ترجم  نیز ده واژو

ترجمت   « بنیتاد  هااظ » «memory-based» هال ک  دهس  هم نیس ؛ دهعیناس  ترجم  شهو 
 اس .  « بنیاد قاعهو»ک   «rule-based » طوه همینشهو؛ 
 

 و نمایهنامه  واژهمتن،  شده در ترجمه. رابطۀ میان اصطالحات 5

است   ای  رونت   بت  نام  و نمای  ده این کتاب   شهو ده متن، واژو ترجم هابطۀ میان اصطالهات 
طلبه. ب  همین دلیل بخشی از نقه هاضر ب  ایتن هابطت  اختصتا       ی ها میصلک  برهسی مف

ستازان و    نمایت  توانته بتاه رموزشتی نیتز بترای        دادو شهو اس . این بخش از این نظر ک  متی 
مترجمان داشت  باشه دهخوه توج  اس . این هابطت  از طریت  دو جتهول زیتر نمتایش دادو      

و نمایت  ها   ،نامت    شتهو ده متتن، واژو   ترجمت  هابطتۀ میتان اصتطالهات     1شتود. جتهول     می
 .  دهه می نشان
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ونمایه،نامهواژهمتن،شدهدررابطۀمياناصطالحاتترجمه.9جدول

معادلانگليسیدرمتناصطالحدرمتنردیف
معادلانگليسیدر

نامهواژه

هایمعادلبرابری
انگليسیدرمتنو

نامهواژه

معادلفارسیدر
نامهواژه

هایبرابریمعادل
فارسیدرمتنو

نامهواژه

اصطالحمعادل
درنمایه

برابریتعدادواژگان
ونمایهنامهواژهدر

 Natural Language پردازش زبان طبیعی 1
Processing (NLP) 

Natural Language 
Processing 

  - √ پردازش زبان طبیعی 

  -  -  - Information Retrieval (IR) بازیابی اطالعات 0

  -  -  - Part- of- Speech Tagging تعیین مقول  دستوهی 9

0 
امتیاز؛  11دق  بازیاا  با 
 امتیاز 11دق  با میانگین 

11 pt [pt.] Precision 11 pt [pt.] Precision √                    
 11دق  بازیاا  با 

 امتیاز
 

دق  بازیاا  با 
 امتیاز 11

 

 √ Rدق  بازیاا   √ Rدق  بازیاا    R R- Precision R-Precisionدق  بازیاا   ۱

 √ مهل اضای برداهی √ Vector Space Model Vector Space Model مهل اضای برداهی ۱
مهل اضای 

 √ برداهی

  -  - Inflectional Stemming هیش  سازی تصریفی 5
سازی  هیش 

 تصریفی
 

 √ هیش  سازی اشتقاقی √ Derivational Stemming Derivational Stemming هیش  سازی اشتقاقی 0
سازی  هیش 

 اشتقاقی
 

3 
مقول  مقول  نحوی؛ 
 دستوهی

Syntactic Category Syntactic Category √ مقول  نحوی  
مقول  نحوی نک 

مقول  های 
 دستوهی*
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  -  هااظ  بنیاد √ Memory-based Memory-based بنیادت  هااظ  12

  -  قاعهو بنیاد √ Rule-based Rule-based بنیادت  قاعهو 11

 √ SMART SMART اسماهت 10
طبیعی اسماهت )زبان 
 اسماهت(

 √ اسماهت 

 √ ها  تقطی  واژو  تقطی  واژو √ Word Segmentation Word Segmentation ها  تقطی  واژو 19
  -  بایگرام  Bigrams Bigram ها  بایگرام 10

  -  ارهنگ محوه  Dictionary- based Dictionary-based محوهت  ارهنگ 1۱

  -  اراینه بازروه √ Productive Process Productive Process اراینه باز روه 15

  - √ واژران √ Lexicon Lexicon واژران 10

13 
تشریح )تجزی ( دستوهی 

 سطحی
Shallow Parsing Shallow Parsing √ 

تجزی  دستوهی 
 سطحی

 -  

 Support Vector Machines Support Vector های برداه پشتیبان  ماشین 02
Machine 

  -  برداه پشتیبان ماشین 

 Head- Modifier pairs Head Modifier Paris رر  تعهیلت  های سر  جف  01
[Pairs] 

 
های سر تعهیل   جف 

 رر
 

ت  های سر  جف 
 رر  تعهیل

 

  - √ تجزی  رر تاب  √ Dependency Parser Dependency Parser تجزی  رر تاب  00

09 
ابهام زدایی از مفهوم واژو، 

زدایی از معانی ابهام 
 ها  واژو

Word-sense 
Disambiguation 

Word-Sense 
Disambiguation √ 

ابهام زدایی از مفهوم 
 واژو

 
ابهام زدایی از 

 ها  واژو
 

00 
تجزی  رر هال  

 *نامتناهی*
Finite State Parser Finite State Parser √ 

تجزی  رر هال  
  - √ نامتناهی
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  - √ مفعول صریح √ Direct Object Direct Object مفعول صریح 0۱

  - √ صف  ارعی √ Adjunct Adjunct صف  ارعی 0۱

  - √ بازیابی مههم √ Document Retrieval Document Retrieval بازیابی مههم 05

  - √ بازیابی عباهت √ Passage Retrieval Passage Retrieval بازیابی عباهت 00

  - √ پرسش و پاسخ √ Question Answering Question Answering پرسش و پاسخ 03

  - √ سفاهشی  Tailor Made Tailor Mode [Made] سفاهشی 92

 √ چنه معنایی √ چنه معنایی √ Polysemy Polysemy چنه معنایی 91
 √ هم معنایی √ هم معنایی √ Synonymy Synonymy هم معنایی 90
   √ اختالت زبانی  Linguistic Variation Linguistic variation اختالت زبانی 99

 √ اعوجاج مههم √ اعوجاج مههم √ Document Noise Document Noise اعوجاج مههم 90

  سطح ترواژشناختی √ Morphological Level Morphological Level سطح ترواژ شناختی 9۱
سطح ترواژ 
 √ شناختی

 √ سطح نحوی √ سطح نحوی √ Syntactic Level Syntactic Level سطح نحوی 9۱

 √ اختالت واژران √ اختالت واژران √ Lexicon Variation Lexicon Variation اختالت واژران 95

  سطح منظوهشناختی √ Pragmatic Level Pragmatic Level سطح منظوه شناختی 90
سطح منظوه 

 √ شناختی

 √ تفسیر لفظی √ تفسیر لفظی √ Literal Interpretation Literal Interpretation تفسیر لفظی 93
 √ هبط √ هبط √ Relevance Relevance هبط 02
  - √ نمای  اصطالهات √ Terms Index Terms Index نمای  اصطالهات 01
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  -  ها  بست  ای از واژو √ Bag of Words Bag of Words ها  ای از واژو  بست  00

  -  مولف  √ Parameters Parameters ها  مولف  09

  -  اصطالهات مرتبط √ Relevant Terms Relevant Terms اصطالهات مربوط 00

  -  سررینه  Headers Header سررینهها 0۱

  -  سرنام √ Acronyms Acronyms ها  سرنام 0۱

  - √ هروت اضاا   Prepositions Preposition هروت اضاا  05

  -  شرل تصریفی  Inflected Forms Inflected Form های تصریفی  شرل 00

03 
اراوانی مههم، اراوانی 

 مههم معروس
Term Frequency, Inverse 

Document Frequency Term Frequency (TF)  اراوانی مههم  -  

  - √ اهزش تمیز دهنهو √ Discriminatory Value Discriminatory Value اهزش تمیز دهنهو ۱2

۱1 
های  واژواهرس  

 غیرمجاز
Stopwords [Stop words] 

List Stop word List  های غیرمجاز  واژو  واژو غیر مجاز  

  تجزی  کننهو ها  تجزی  کننهو  Parsers Parser ها  تجزی  کننهو ۱0

  -  اسمیجمالت  √ Nominal Sentences Nominal Sentences های اسمی  جمل  ۱9

  - √ جمالت اضاای √ Prepositional Sentences Prepositional Sentences جمالت اضاای ۱0

۱۱ 
پایگاو اطالعاتی واژرانی 

 وُهدنِ 
Lexicographic Database 

WordNet 
Lexicographic Database 

WordNet √ 
پایگاو اطالعات 
 واژرانی وهدن 

  وهدن  

  - √ های مترادت  مجموع  √ Synsets Synsets های مترادت  مجموع  ۱۱

  موجودیتها  موجودی  √ Entities Entities ها  موجودی  ۱5
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۱0 
پایگاو اطالعاتی 

  هستی شناسی √ Ontology Database Ontology Database شناسی  هستی
پایگاو اطالعاتی 
 هستی شناسی

 

 √ SMART SMART نظام زبان طبیعی اسماهت ۱3
)زبان طبیعی اسماهت 

 اسماهت(
  اسماهت 

 √ میان زبانی √ میان زبانی √ Interlingual Interlingual میان زبانی ۱2
  -  -  - Empty Phrases های تهی  عباهت ۱1

  - √ قراهدادی √ Conventional Conventional قراهدادی ۱0

 √ هوش مصنوعی √ هوش مصنوعی √ Artificial Intelligence Artificial Intelligence هوش مصنوعی ۱9

 √  √ اوق متن  Hypertext Hyper Text اوق متن ۱0

 √ برداههای اصطالح  برداه اصطالح  Term Vectors Term Vector برداههای اصطالح ۱۱
 √ اپراتوههای بولی √ اپراتوههای بولی  Boolean Operators Boolean Operator اپراتوههای بولی ۱۱

 √ نمای  معروس √ نمای  معروس √ Inverted Index Inverted Index نمای  معروس ۱5

  - √ زبان طبیعی √ Natural Language Natural Language زبان طبیعی ۱0

 √ متن رزاد √ متن رزاد  Free- text Free Text متن رزاد ۱3
 √ های هم نویس   واژو √ های هم نویس   واژو √ Homographs Homographs های هم نویس   واژو 52
  -  تفسیر منظوهشناختی √ Pragmatic Interpretation Pragmatic Interpretation تفسیر منظوه شناختی 51

  شناسگرها  شناسارر √ Recognizer Recognizer شناسگر 50

  هتب  بنهها  هتب  بنه √ Ranker Ranker بنه  هتب  59

  -  ماجول √ Module Module ها  ماجول 50
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  - √ هشت  √ String String هشت  5۱

  - √ عباهت اسمی  Noun- phrase Noun-Phrase عباهت اسمی 5۱

 √ شمول معنایی √ شمول معنایی √ Hyponymy Hyponymy شمول معنایی 55

50 
بست  وُهد نِ  پرنیستون 

 ثپرینستون 
Princeton Word Net 

Package 
Princeton Word Net 

Package √ بست  وهدن  پرینستون  -  

  -  زیر مفهومی  Sub-concept Sub Concept زیر مفهوم 53

 √ رلتاویستا √ رلتا ویستا √ Alta Vista Alta Vista رلتا ویستا 02
  - √ اضای نمادی √ Token Space Token Space اضای نمادی 01

00 
ی اضای  "وانیال "نسخ  

 برداهی
Vanila Version of Vector 

Space 
Vanila Version of 

Vector Space √ 
نسخ  وانیالی اضای 

 برداهی
 -  

 √ همجواهی √ همجواهی √ Proximity Proximity همجواهی 09
 √ جف  جلویی √ جف  جلویی  Forward Pairs Forward Paris [Pairs] جف  جلویی 00
 √ جف  عقبی √ جف  عقبی  Backward Pairs Backward Paris [Pairs] جف  عقبی 0۱
  -  ثب   Registers Register ها  ثبات 0۱

  - √ پشتیبانی  Backing Off Backing off پشتیبانی 05

  -  مصهه اعلی  Gerunds Gerund مصهههای اعلی 00

 Noun Phrase Recognizer Noun Phrase شناسگر عباهت اسمی 03

Recognizer √ شناسگرها  شناسارر عباهت اسمی  

  -  -  - Farsi ااهسی 32
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  -  هیش  ساز الوین  Lovins Stemmer Lovin Stemmer ساز الوینز  هیش  31

 √ ساز پوهتر  هیش   هیش  ساز پوهتر  Porter Stemme [Stemmer] Porter Stemmer ساز پوهتر  هیش  30
 √ دق  √ دق  √ Precision Precision دق  39
 √ بازیاا  √ بازیاا  √ Recall Recall بازیاا  30
  -  پسونه  Suffixes Suffix پسونهها 3۱

  -  پیشونه  Prefixes Prefix پیشونهها 3۱

  - √ نفی √ Negation Negation نفی 35

  - √ وج  √ Mood Mood وج  30

  - √ مصهه √ Infinitive Infinitive مصهه 32

  - √ مضاهع اخباهی √ Indicative Present Tense Indicative Present Tense اخباهیمضاهع  31

  - √ تفضیلی √ Comparative Comparative تفضیلی 30

  -  مصم   Consonants Consonant ها  مصمّ  39

  -  مصوت  Vowels Vowel ها  مصوّت 30

  - √ زیر هشت  انتهایی √ Terminal Substring Terminal Substring زیر هشت  انتهایی 3۱

  - √ هال  اضاا  جم  √ Plural Possessive Plural Possessive هال  اضاا  جم  3۱

  -  پسونه اعلی  Verb- suffixes Verb-Suffix پسونههای اعلی 35

  -  پسونه اسم جم   Plural-noun-suffixes Plural-Noun-Suffix پسونههای اسم جم  30

  -  پسونه اسم ملری  Possessive- noun-suffixes Possessive-Noun-Suffix پسونههای اسم ملری 33
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122 
ماشین خودکاه قطعی با 

 هال  متناهی
Deterministic Finite 

Automata (DFA) 
Deterministic Finite 

Automata 
 

ماشین خودکاه قطعی 

 با هال  متناهی
√ 

ماشین خودکاه 

قطعی با هال  

 نامتناهی

 

  پردازشگر-پت   پت پردازشگر √ Post Processor Post Processor پردازشگر-پت 121

  -  برداه محوه √ Vector-based Vector-based محوه -برداه 120

  یوهو ااهسی  یوهو ااهسی √ Euro Farsi Euro Farsi یوهوااهسی 129

120 

ای کوچک از که ک    قطع 

 بر هوی اینترن  قابل

انتقال باشه و بر هوی 

ماشین دهیاا  کننهو اجرا 

 شود.

Applet Applet √ 

ای کوچک از که   قطع 

ک  بر هوی اینترن  

قابل انتقال باشه و بر 

هوی ماشین دهیاا  

 کننهو اجرا شود.

√ -  

12۱ 

ای متوالی از   مجموع 

بیتهایی ک  تصویری ها ده 

هااظ  معرای می کننه ک  

بایه بر هوی صفح  

نمایش دادو شود، ب  ویژو 

هایی ک  هابط   ده سیستم

 رراایری کاه بر داهنه.

Bitmap Bitmap √ 

ای متوالی از  مجموع 

هایی ک  تصویری بی 

ها ده هااظ  معرای می 

کنه ک  بایه بر هوی 

صفح  نمایش دادو 

شود، ب  ویژو ده 

هایی ک  هابط   سیستم

 رراایری کاهبر داهنه.

 -  
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12۱ 

نواهی خالی هوی یک 

رن ها توان  میصفح  ک  

ده یک طرح برای ایجاد 

توازن، وضوح و جلب 

 نظر ب  کاه برد.

White Space White Space √ 

اضای خالی: نواهی 

خالی هوی یک صفح  

توان رن ها ده   ک  می

یک طرح برای ایجاد 

توازن، وضوح و جلب 

 نظر ب  کاه برد.

 -  

  - √ رغازی √ Initial Initial رغازی 125

  - √ میانی √ Medial Medial میانی 120

  - √ کاهاکتر ااصل  √ Space Character Space Character کاهاکتر ااصل  123

112 

از زبان ای  مجموع زیر 

جاوا ده مقایس  با جاوا 

عملررد ضعیفی داهد. 

برنام  های کاهبردی 

اوهی، اصلی و تواب  ها 

اصلی  توان با سنه  می

جاوا ب  صفحات وب 

 اضاا  کرد.

Java Script Java Script √ 

ای از زبان  زیر مجموع 

جاوا ک  ده مقایس  با 

جاوا عملررد ضعیفی 

های   داهد. برنام 

کاهبردی اوهی، اصلی 

توان با   و تواب  ها می

سنه اصلی جاوا ب  

صفحات وب اضاا  

 کرد.

 -  



 031   (مرتضی کوکبی) پردازش زبان طبيعی و بازیابی اطالعاتنقدی بر کتاب 

111 

اراینهی ک  ب  اضای 
برنام  امران می تعوی  

دهه تا ده صوهت نیاز 
اضاا  شود. این اراینه ب  
یک اایل تعویضی اجازو 

دهه تا ده هر لحظ    می
ای   هوی هر دیسک رمادو

ایجاد شود و اقط تا زمان 
خاموش شهن سیستم 

 اعال باشه.

Generate on the fly Generate on the Fly √ 

اراینهی ک  ب  اضای 
 تعوی  برنام  امران

دهه تا ده صوهت   می
نیاز اضاا  شود. این 
اراینه ب  یک اایل 
دهه   تعویضی اجازو می

تا ده هر لحظ  هوی 
هر دیسک رمادو ای 
ایجاد شود و اقط تا 
زمان خاموش شهن 
 سیستم اعال باشه.

√ -  

  -  -  - Unload از هااظ  برداشتن 110

119 
سرویت دهنهو وب 

HTTP تعبی  شهو 
Embedded HTTP Web 

Server 
Embedded HTTP Web 

Server √ 
سرویت دهنهو وب 

HTTP تعبی  شهو 
√ -  

   √ سیستم تولیه هروت √ Type Foundry Type Foundry سیستم تولیه هروت 110

11۱ 
های شبر  قابل   ررات

 همل
Portable Network 

Graphics 
Portable Network 

Graphics √ 
های شبر  قابل   ررات

  - √ همل

11۱ 
ماشین خودکاه با هال  

 متناهی
Finite State Machine Finite State Machine √ ماشین با هال  متناهی  

ماشین خودکاه با 
 √ هال  متناهی

  - √ قواعه پشت  بنهی √ Stacking Stacking قواعه پشت  بنهی 115
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  - √ هاصلضرب داخلی √ Inner Product Inner Product هاصلضرب داخلی 110

 Bayes Theoren [Theorem] Bayes Theoren قضی  بیزی 113
[Theorem] √ قضی  بیزی √ -  

 Statistical Language مهل سازی زبان رماهی 102
Modeling 

Statistical Language 
Modelling 

  - √ مهل سازی زبان رماهی 

101 

 توزی  پواسون

منحنی هیاضی ک  غالبا ده 

از رن رماه و شبی  سازی 

استفادو می شود تا 

صح  وقوع هویهادها ها 

 نشان دهه.

Poisson Distribution Poisson Distribution √ 

توزی  پواسون: منحنی 

هیاضی ک  غالبا  ده رماه 

و شبی  سازی از رن 

استفادو می شود تا 

صح  وقوع هویهادها 

 ها نشان دهه.

 -  

    انون نرم هوان √ Smoothing Techniques Smoothing Techniques انون نرم و هوان 100

  - √ الگوهیتم داوسون √ Dawson Dawson الگوهیتم داوسون 109

  -  ساز پایت  هیش   Paice Paice Stemmer الگوهیتم پایت 100

  -  واج رون  √ Allomorph Allomorph رون   واج 10۱

  - √ هروت میان  √ Intermediate Letters Intermediate Letters هروت میان  10۱

  -  مسنه اعلی √ Verbal Predicates Verbal Predicates مسنههای اعلی 105

  - √ مصوت بی تری   Unstressed Vowel Unstressed vowel مصوت بی تری  100

    غیر اَسری  Non - ASCII Non-ASCII اَسریت  غیر 103

  Server - Processing Server Processing پردازش تسرویت دهنهو  192
سرویت دهنهو 

 پردازش
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MIME  عالم  اختصاهی
Multipurpose Internet 

Mail Extensions 
استانهاهدی ک  امران انتقال 

دادو هایی ماننه تصویر، 

صها و اایل های دودویی 

ها توسط پس  

الرترونیری شبر  اینترن  

بهون هیچ اجباهی برای 

 ASCIIتبهیل رن با ارم  

 سازد.  اراهم می

MIME 
MIME (Multipurpose 

Internet Mail 

Extensions) 
 

عالم  اختصاهی 

)استانهاهدی ک  امران 

ماننه دادو هایی انتقال 

تصویر، صها، اایل 

های دودویی ها توسط 

پس  الرترونیری 

شبر  اینترن  بهون 

هیچ اجباهی برای 

تبهیل رن با ارم  

ASCII  سازد میاراهم) 

   

 √ کوتاو سازی √ کوتاو سازی √ Truncation Truncation کوتاو سازی 190

  Free word-order Free Word Order ترتیب واژو با شرل رزاد 199
ترتیب واژو با شرل 

 رزاد
√ -  

  - √ اشتقاقی √ Derivative Derivative اشتقاقی 190

  - √ واژو جامه √ Primitive Primitive واژو جامه 19۱

  -  -  - Participles اسامی ااعلی و مفعولی 19۱

  - √ ضمایر موصولی  Relatives Reletives [Relatives] ضمایر موصولی 195

  - √ ضمایر اشاهو √ Demonstrative Demonstrative ضمیر اشاهو 190
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  - √ ادات پرسش  Interrogatives Interrogative ادات پرسش 193

  - √ کامل √ Perfect Perfect کامل 102

  - √ استمراهی √ Imperfect Imperfect استمراهی 101

  - √ وج  امری √ Imperative Imperative وج  امری 100

  - √ ادات اعل √ Particle Particle ادات اعل 109

100 

 های تعجبی  واژو

(Interjection) واژو هایی :

یا  !ugh!  ،goshماننه 

Wow  ک  بیانگر نوعی

هال  عاطفی یا نگرشی 

 باشه  می

Interjection Interjection √ 

ماننه  های تعجبی  واژو

Wow!  ،gush!  یاuyh! 

ک  بیانگر نوعی هال  

عاطفی یا نگرشی 

 باشه  می

 -  

  - √ پای  کلم  √ Root Root پای  کلم  10۱

  - √ هیش  کلم  √ Stem Stem هیش  کلم  10۱

  - √ مالری  مههم √ Document Privacy Document Privacy مالری  مههم 105

  - √ اَینَ √ Ayna Ayna اَینَ 100

       411 100 جم 

 وجود داهد.« دستوهی ۀمقول»ده نمای   *

 هسنه.  مینظر  ب ها اشتباو   برخی از معادل دهکل،باشه. « رر هال  متناهی  تجزی »این عباهت بایه  **
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 انه.  ب اصالح شهوالده جهول باال، واژران اشتباو ده ق
شامل نبود معتادل، تفتاوت ده    نیستنه(√ هایی ک  داهای نشانۀ   نابرابرها ده جهول باال )رن

مفردبتودن واژرتان یتا    هتا، تفتاوت ده جمت  و      های پیش و پت از هتروت و نشتان     ااصل 
نتوعی باعتث     عباهات، بود یا نبود خط تیرو میان دو واژو یا عباهت، اشتتباهات تتایپی کت  بت     

هتای انگلیستی،     انه، بزهری و کوچری هتروت رغتازین ده واژرتان یتا عبتاهت       تفاوت شهو
ختلتف،  ها ده جاهتای م   بودن یا نبودن برخی از واژران، اهائۀ تعهاد متفاوت از معادل چسبیهو

 هاس .    ای از دو یا چنه تا از این  یا مجموع 
هتا ده    اما چهتاه واژو از ایتن معتادل    ،واژو ده متن معادل اصلی دادو شهو اس  100برای 

واژو یتا عبتاهت    12۱دلیل مشخصی یاا . توان  نمیشونه و برای این کاه   نام  دیهو نمی  واژو
 هنه.مشتاب عینا  با معادل انگلیسی مربوط ده متتن،  نام    ( ده واژودهصه 30/52انگلیسی )ههود 

نام  عینا  با معتادل ااهستی     ( ده واژودهصه 1/۱0واژو یا عباهت )ههود  0۱های ااهسی   معادل
هتا تنهتا     واژو یا عباهت ده نمای  وجود داهنته و ایتن   5۱خوانی داهنه. تنها  مربوط ده متن هم

 دهنه.    نام  ها تشریل می  از واژران و عباهات واژودهصه  5/۱0
نام  و نمایت  بتهون توجت  بت        شهو ده متن، واژو ترجم هابطۀ میان اصطالهات  0جهول 

نامت     های انگلیستی ده متتن و واژو    نام ، و نیز، برابری معادل  های انگلیسی ده متن، واژو  معادل
 دهه.    ها نشان می

هایونمایهبدونتوجهبهمعادل،نامه،واژهشدهدرمتنترجمهرابطۀمياناصطالحات.3جدول
نامههایانگليسیدرمتنوواژهنامه،وبرابریمعادلانگليسیدرمتن،واژه

اصطالحدرمتنردیف
معادلفارسیدر

نامهواژه
اصطالحمعادلدرنمایه

برابریشکل

واژگانوعبارات

نمایهبامتن

برابریشکل

واژگانوعبارات

نامهنمایهباواژه

1 
امتیاز؛  11دق  بازیاا  با 

 امتیاز 11دق  با میانگین 

 11دق  بازیاا  با 

 امتیاز
 √  امتیاز 11دق  بازیاا  با 

 √ √ Rدق  بازیاا   Rدق  بازیاا   Rدق  بازیاا   0
 √ √ مهل اضای برداهی مهل اضای برداهی مهل اضای برداهی 9
   سازی تصریفی  هیش  - هیش  سازی تصریفی 0

   سازی اشتقاقی  هیش  هیش  سازی اشتقاقی هیش  سازی اشتقاقی ۱

۱ 
مقول  نحوی؛ مقول  

 دستوهی
 مقول  نحوی

مقول  نحوی نک مقول  

 های دستوهی*
  

 اسماهت 5
اسماهت )زبان طبیعی 

 اسماهت(
  √ اسماهت
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  √ ها  تقطی  واژو تقطی  واژو ها  تقطی  واژو 0

 رر تعهیل ت های سر  جف  3
های سر تعهیل   جف 

 رر
   رر تعهیلت  های سر  جف 

12 

ابهام زدایی از مفهوم واژو، 

ابهام زدایی از معانی 

 ها واژو

ابهام زدایی از مفهوم 

 واژو
   ها  ابهام زدایی از واژو

 √ √ چنه معنایی چنه معنایی چنه معنایی 11
 √ √ هم معنایی هم معنایی هم معنایی 10
 √ √ اعوجاج مههم اعوجاج مههم اعوجاج مههم 19
  √ سطح ترواژ شناختی سطح ترواژشناختی سطح ترواژ شناختی 10

 √ √ سطح نحوی سطح نحوی سطح نحوی 1۱
 √ √ اختالت واژران اختالت واژران اختالت واژران 1۱
  √ سطح منظوه شناختی سطح منظوهشناختی سطح منظوه شناختی 15

 √ √ تفسیر لفظی تفسیر لفظی تفسیر لفظی 10
 √ √ هبط هبط هبط 13
   های غیرمجاز  واژو واژو غیر مجاز های غیرمجاز  اهرس  واژو 02

   تجزی  کننهو ها تجزی  کننهو ها  تجزی  کننهو 01

00 
پایگاو اطالعاتی واژرانی 

 وُهدنِ 

پایگاو اطالعات 

 واژرانی وهدن 
   وهدن 

   موجودیتها موجودی  ها  موجودی  09

00 
پایگاو اطالعاتی 

 شناسی هستی
 هستی شناسی

پایگاو اطالعاتی هستی 

 شناسی
  

 نظام زبان طبیعی اسماهت 0۱
اسماهت )زبان طبیعی 

 اسماهت(
   اسماهت

 √ √ میان زبانی میان زبانی میان زبانی 0۱
 √ √ هوش مصنوعی هوش مصنوعی هوش مصنوعی 05
 √ √ اوق متن اوق متن اوق متن 00
  √ برداههای اصطالح برداه اصطالح برداههای اصطالح 03

 √ √ اپراتوههای بولی اپراتوههای بولی اپراتوههای بولی 92
 √ √ نمای  معروس نمای  معروس نمای  معروس 91
 √ √ متن رزاد متن رزاد متن رزاد 90
 √ √ های هم نویس   واژو های هم نویس   واژو های هم نویس   واژو 99
   شناسگرها شناسارر شناسگر 90

   هتب  بنهها هتب  بنه بنه  هتب  9۱

 √ √ شمول معنایی شمول معنایی شمول معنایی 9۱
  √ رلتاویستا رلتا ویستا رلتا ویستا 95

 √ √ همجواهی همجواهی همجواهی 90
 √ √ جف  جلویی جف  جلویی جف  جلویی 93
 √ √ جف  عقبی جف  عقبی جف  عقبی 02
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   شناسگرها شناسارر عباهت اسمی شناسگر عباهت اسمی 01

  √ ساز پوهتر  هیش  هیش  ساز پوهتر ساز پوهتر  هیش  00

 √ √ دق  دق  دق  09
 √ √ بازیاا  بازیاا  بازیاا  00

0۱ 
ماشین خودکاه قطعی با 

 هال  متناهی

ماشین خودکاه قطعی 

 با هال  متناهی

ماشین خودکاه قطعی با 

 نامتناهیهال  
  

   پردازشگر-پت  پت پردازشگر پردازشگر-پت 0۱

 √  یوهو ااهسی یوهو ااهسی یوهوااهسی 05

00 
ماشین خودکاه با هال  

 متناهی

ماشین با هال  

 متناهی

ماشین خودکاه با هال  

 متناهی
√ √ 

 √ √ کوتاو سازی کوتاو سازی کوتاو سازی 03

بیش از یک واژو یا عباهت دیتهو  « اصطالح ده متن»ده مواهدی ک  ده ستون  0ده جهول 
 .انه شهوهای رونارونی ده متن استفادو   ها ب  شرل  شونه این واژران یا عباهت  می

االمران عین عباهات کتاب هتتی استتفادو یتا عتهم استتفادو از        ک  هتیاس  تالش شهو 
ها نیتز    ی ااصل ته این موهد هااصل  ده واژران و عباهات ده جهول اهائ  شود. د  ااصل  و نیم

 نظر ررات  شهو اس . ده
از منظتر   0ها ده جهول   ک  جایی برای رناس   رمهو سایر اصطالهات نمای  9ده جهول 

 .اس  نام  وجود نهاشت   با واژو  مقایس

استنيامده3اصطالحاتدیگرنمایهكهدرجدول.9جدول

 سایراصطالحاتنمایهردیف

 ابهام 1

 اجزای کالم 0

 اهزیابی موتوههای جستجوی عربی 9

 اعوجاج مههم 0

 ررامها ـاِن  ۱

 بازیابی اطالعات هوشمنه نک نظام بازیابی اطالعات هوشمنه ۱

 پسونههای تصریفی 5

 پسونههای مشتقات 0

 پردازش مههم  پیش 3

 ها  کننهو تجزی  12

 واژشناختی تحلیل تک 11

 تحلیل نحوی 10
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 سایراصطالحاتنمایهردیف

 لفظی تفسیر 19
 دق  بازیاا  10
 ساز عربی  هیش  1۱
 ساز ااهسی  هیش  1۱
 سازی  هیش  15
 زبان اسپانیولی 10
 زبان عربی 13
 های مرکب  عباهت 02
 جو  و  پرسطول  01
 طول هیش  00
 های تهی  اهرس  واژو 09
 های غیرمجاز  اهرس  واژو 00
 TRECکنفرانت  0۱
 های ترجم   ماشین 0۱
 Tipsterهای   دادومجموع   05

 مهل لجستیری 00
 های مرکب  مفاهیم مرکب نک عباهت 03
 دستوهی  مقول 92
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و « وهدنت  »هم هیخت  است .    ها ب   صفحات ده برخی مهخلهای   ده نمای  ترتیب شماهو
 نه.یها  هایی از این مهخل  نمون « جواهی هم»

 
 نهاد و چند پیشگیری  نتیجه .4

موضتوعی مهتم و    دهبتاهۀ اررچ  کتابی اس   اطالعات بازیابی و طبیعی زبان پردازشکتاب 
داهد ک  ارر قراه اس  ایتن کتتاب   شناسی، ایراداتی   و دانش اطالعاتاساسی برای هشتۀ علم 

 ؛جتا شتونه   بت   جاها بهتر اس    اصل ،برطرت شونه. اوال  ها رن بایه ،های بعهی برسه  ب  چاپ
زیرا برخی از مفاهیم اصل اول ده اصل دوم توضتیح   ،اصل اول بیایهجای  ب مثال  اصل دوم 
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ده اصتل هفتتم کت  مربتوط بت  زبتان استپانیایی است  تتازو مفهتوم            ،چنین انه. هم  دادو شهو
اس  ک  بایه ده ابتتهای  هایی  اصلتوضیح دادو شهو اس . اصل هفتم ازجمل  « سازی هیش »

ها برای کتاب رموزشی مناسب نیستنه. برای نمون ، اصتل    کتاب بیایه. محتوای برخی از اصل
ک  ترجمۀ چنهان مناسبی هم نهاهد بتا هتهت    هالیده و اس  ای چهاهم صراا  رزاهش تجرب 

تتر صتهق    خوان نیس . این خصوصی  دهموهد اصل ششم بستیاه بتیش   کلی این کتاب هم
کنه و این اصل بسیاه انی و تخصصی اس . ارر قتراه است  ایتن کتتاب دوبتاهو چتاپ         می
شتود.   ترشهن مفاهیم کتتاب اهائت     هتما  بایه توضیحاتی از سوی مترجمان برای هوشن ،شود

متثال  اصتل دوم بهتتر از اصتل اول      ؛سان نیست   های مختلف یک  سطح ترجم  نیز ده اصل
 یشویترا ناسلیسی متن اهائ  شه،  دهموهدبر مواهدی ک  ده باال  اازونترجم  شهو اس  و این 

، چت  علمتی چت     یشیویراطلبه. ده صفحات مقهماتی کتاب نیز از هیچ   ها می ای ادبی جهی
 نامی بردو نشهو اس .   ،ادبی

کتتابی است  کت  ارتر قتراه است         اطالعتات  بازیتابی  و طبیعی زبان پردازشکتاب 
ویترایش  هاو با توضیحات اتراوان و   علمی همویرایش ب  ساختاهی نو با  ،سودمنه باشه

 ادبی جهی نیاز داهد.
 

 یادداشت .5

 یتن ک  کستب شته ا   اطالعی تنها. نررد کمری هیچ اینترنتی جویو جس  ناصری مریم دهباهۀ. 1
است .   اطالعتات  متهیری   و هستانی   اطتالع  علوم المللی  بین مجلۀ یااهس یراستاهو یبود ک  و
بتا ستالم و اهتترام، ده     یناصر میسرکاه خانم مر»: محتوا این با پیامی یسطوه هت ینا ۀنگاهنه

داهم.  ازیت از سترکاه ن  یمختصتر  اطالعتات از رثاه شما هستتم و بت     یریبر  یهال نوشتن نقه
 یهتا و رثتاه علمت    یت اعال ۀدهباه یانهک اطالعاتپاهاررات  کیشوم ارر دهههّ یرزاه مسپاس

 هشتت   بت   مربوط بحث رروو دو یبرا «یکوکب ی. با سپاس اراوان مرتضهیبنهو بفرست یخود برا
 .نررد اا یده یپاسخ اام ،ارستاد

 

 نامه کتاب

 /ترجمۀ جعفر مهتراد و متریم ناصتری، تهتران: چاپتاه      (،1900) اطالعاتپردازش زبان طبیعی و بازیابی 
 هسانی علوم و اناوهی. اطالعای  منطق شیراز: مرکز 

وزاهت (، 1930) شناستی: رترایش بازیتابی اطالعتات      دهسی مقط  دکترای علم اطالعات و دانتش  ۀبرنام
.<https://www.sep.iau.ir/silabes/17416.pdf> :جمهتوهی استالمی ایتران    اناوهیعلوم، تحقیقات و 



 

 


