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چکیذي
در ایه ممالً چگُوگی طزاحی َ پیاديساسی مُتُر ٌُضمىذ تطخیص آیات لزان مطزح ضذي کً میتُاوذ بهً طهُر خُدکهار آیهات لزآوهی مُرهُد در
متُن دیجیتالی مختلف را تطخیص دادي َ بزرستً کىذ .حیطً پزداسضی ایه سیستم رشَ سیستمٌای متهکاَی لهزار دارد َ عملیهات اوجهاد ضهذي
در آن بً دالیلی کً در ممالً آرایً ضذي ،فزاتز اس حذ سیستمٌای تطابك دلیك چىذ الگُیی معمُل است؛ چزا کً در آن بها مسهایلی اس للیهش تطهخیص
تُالی الگٌُا َ تطهخیص چىهذیه الگهُی متفهاَت بهً عىهُان یها الگهُ رَبهزَ ٌسهتیم .در پیاديسهاسی ایهه سیسهتم ،الگهُریتمی وهُیه ملتىهی بهز
اوذیسگذار ی مته َ الگٌُا طزاحی ضذي کً ایذي اصلی آن وگاضت الگٌُا َ مته مُرد پزداسش بً یها سهزی آرایهًٌای عهذدی َ پهزداسش بهز رَی
ایه اعذاد بً رای پزداسش مته است .وتایج آسمایصٌا وطان میدٌذ کً ایه ایذي تأثیز بسشایی در کارایی (دلت َ سزعت) الگُریتم داضتً است.

کلمات کلیذی
باسیابی اطالعات ،متهکاَی ،تطخیص ٌُضمىذ آیات لزآن ،تطلیك الگُ ،تطابك دلیك چىذ الگُیی.

 -5ممذمً
ثزجظتتحَ کتتزدى آی تبت قزآً تی در هحتتْى هوحتتْة ًیتتبسی اطتتث کتتَ
هدتُبطتتث هتتْرد جْجتتَ پگُّؼتتگزاى ،هؤلفتتبى ّ ًظت َثزداراى
قزار گزفحَ اطث .ػبید در ًگبٍ اّل ،جظحجْ ّ ًؼبىگذاری هحْى
قزآًی ،آى ُن ثب اطحفبدٍ اس هبػیي ،هْضتْعی طتبدٍ ثتَ ًآتز آیتد؛

اهب فقظ ثعتد اس ػتٌب ث جفبّتُتب ،دػتْاریُب ظتبُز هتیػتْد.
ثزای ًوًَّْ ،یزایغ ُز یک اس هتْارد هحفتبّت لیت ّ یتب ؿتز

ًآز کزدى اس ُز کداهؼتبى ،هیجْاًتد در ًحتبیآ آهتبری ثزگزفحتَ اس

ًؼبىگذاریُب ثَ ػدت جأثیزگذار ثبػد.
 محنی که با آیهای اس قزآن شباهث فرزااان اارا ،الری اس بزخری
جهات مانند اعرزا ا مر یز ،جفااتهرایی برا آن آیره اارا .ایر
مح م ک اسث یک آیه اس قزآن نباشد!


وجود رسمالخطىای مختلف از آیات قرآن در یک متن بزای کحابث
قزآن ،رسمالخطهای مخحلفی اجوا اارا .م ک اسث ار کحرابی
اس چنرد رسررمالخط (امر) مخحلررر برزای ن ررار قرزآن اسررحفاا
شررروا ا یرررا مررر لفی برررزای عبرررارات قزآنررری ار کحرررا خررروا ،اس
رسمالخط خاص خوا اسحفاا کنرد کره برا رسرمالخطهای مزسرو
محفررراات باشرررد .یرررک را حررر ایررر م رررک ایررر اسرررث کررره ج رررا
رسرررمالخطهای کحرررا را بررره رسرررمالخطی ااحرررد جبررردی کرررزا ا
جسرررحرو را برررز رای آن رسرررمالخط انررررا ااا .امرررا ایررر مسررر له
سمانی م ک ساس میشوا که هدف اس جرللیر کحرا ا یرا جردای
سزفص خاصری اس آن ،بزرسری اخرح)ف کحابثهرا باشرد (مرل)ا
کحا «ال قنع فی رسم مصراحر اممصرار» اس مر لفی ار قرزن

پنرم  .بنابزای هزگونه جغییز ار آن با هردف م لرر نراه خوان
جلقی شد ا باید چار ای ای ز اندی ید.


سرعت ،دقت و جامعیت قابل قبول برای جستجو

سیسح ی که طزاحی میشوا باید سزعث قاب قبولی ااشحه باشد
جررا بحوان رد جررای شی انسرران شرروا .هررمچنرری  ،معیارهررای اقررث ا
صحث ج خیص باید سرط اط ینران برامیی ار اعر) کرزان یرا
اعرر) نکررزان بخ رری اس مررح برره عنرروان آیرره قزآنرری بررزآارا
ساسند .ایر معیارهرا ار موجرور هوشر ند ج رخیص آیرات قزآنری
کام)ا ار نظز گزفحه ا ارسیابی شد اند .جامعیث ای سیسحم نیش
برره گون رهای اسررث کرره هرریگ گونرره فزم ریه محدااکننررد ای ار آن
اجوا ندارا .برزای ن ونره ،مرح مرورا جسرحرو مریجوانرد شرام
عبارات قزآنی باشد یا نباشد ،ن انگذاریهای مخحلر ایزای ی
ااشحه باشد یا نداشحه نباشد ا یا اارای یرک یرا چنردی رسرمالخط
مخحلرر باشررد .حرررم مررح مررورا جسررحرو مریجوانرد کوچررک ا یررا
بسیار بشرگ(یک ا یا چند جلد اس یک کحا باشد.
اداهتتَ هقبلتتَ در پتتٌآ ث تتغ جتتدّیي ػتتدٍ اطتتث .در ث تتغ 2
ه حـزی اس کبرُب ّ الگْریحنُبی هؼبثَ ایي هْضْع ط ي رفحَ

اطث .ث غ  3درثبرٍ طیظحن جغبثق دقیق چٌد الگْیی ،هؼ ـبً

ثزای قزآى اطث .در ث غ  4الگْریحن پیؼتٌِبدیوبى ارایتَ ػتدٍ؛
ارسیبثی کبرایی الگْریحن پیؼٌِبدی ّ ًحتبیآ آسهبیغُتب در ث تغ

ً ّ 5حیجَ گیزی در ث غ  6آهدٍ اطث.
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 -2کارٌای مطابً

دطحَ الگْریحنُبی هجحٌی ثز جدّل اًحقبل ّ الگْریحنُتبی هجحٌتی
8

الگْریحن اؿلی هْجْر ُْػتوٌد جؼت یؾ آیتبت قزآًتی در دیغتَ

الگْریحنُبیی هبًٌد جغتبثق چٌتد الگتْیی 1قتزار دارد کتَ در آىُتب

هظئلَ اؿلی «پیدا کزدى یک هجوْعَ الگْی بؽ در یک هتحي

ثَ عْر ُوشهبى» اطث ] .[1الگْریحنُبی جغبثق رػحَ کبرثزدُبی
فزاّاًتتی در هجبدتتز ثبسیتتبثی اعالعتتبت 2دارد ] .[1,2جتتب کٌتتْى

الگْریحنُبی هحعتددی ثتزای ایتي هظتئلَ ثتَ کتبر رفحتَ اطتث ،اهتب
جوبهی ایي الگْریحنُب جفبّتُبیی ثب الگْریحن ّ ػتزایظ هْجتْد
در طیظحن جؼ یؾ ُْػوٌد آیبت قزآًی دارًد کَ در اداهتَ آهتدٍ

اطث .ثَ عالٍّ جبکٌْى چٌیي طیظحوی ،هؼ ـبً ثزای هتحي قتزآى

کزین در جِبى پیبدٍطبسی ًؼدٍ اطث .الگْریحنُبی جغتبثق چٌتد

ثز هبػیي ْدکبر 9جقظین هیػًْد ].[18

 -9تطابك چىذ الگُیی در مُرد آیات لزآن کزیم
در هْجْر ُْػوٌد جؼت یؾ آیتبت قزآًتی ،الگُْتب کلوتبت قتزآى

ُظحٌد کَ ثَ ؿْرت جک کلوَای در ثبًکی ل یزٍ ػدٍاًد .گزچتَ
ُظحَ اؿلی الگْریحن ایتي طیظتحن را الگْریحنُتبی جغتبثق دقیتق

چٌد الگْیی جؼوی هیدُد ،اهب اس جٌجَُبی ثظتیبری ایتي هْجتْر
ثتتب دیگتتز هْجْرُتتبی جظتتحجْی هحٌتتی کتتَ جغتتبثق چٌتتد الگتتْیی را

اًجبم هیدٌُد ،جفبّت دارد .اس جولَ ایي جفبّتُب عجبرجٌد اس:



یکی اس مسای منحصز به فرزا ار ایر سیسرحم کره ال روریحم آن
را پیچید جز اس سرایز را هرای جسرحروی جطراب چنرد ال رویی
میساسا ،ای اسث که ع)ا بز یافح ال وهرا ،جروالی ال وهرای
شناسایی شد نیش یکی اس شزاط جسحروی ال وسث .بنرابزای ،
مس له اس جسحروی ال رو بره جسرحروی ال وهرای محروالی جغییرز
مییابد که ای رایه ار اکلز ال وریحمهرای جطراب چنرد ال رویی
اه یحی ندارا.

الگْیی را هیجْاى ثَ دّ گزٍّ کلی جقظینثٌدی کزد ]:[3,4,5



الگوریتمىای مبتنی بر درخت
]،[6
Aho-Corasick
شررررررام ال وریحمهررررررایی ماننررررررد
 [7,8] SBOM ،[2] Commentz-Walterا  ...اسث .را ح
اصلی ای ال وریحمهرا ،سراخث ارخحری اس ال وهرا ا جسرحروی
مح با ک رک ایر ارخرث اسرث .م رک اصرلی ایر ال وریحمهرا
ای ر اسررث کرره برره ه رران سررزعث کرره مر وعرره ال وهررا بررشرگ
میشوا ،ارخث نیش به سرزعث رشرد مریکنرد ا نیراس بره فیرای
بی حزی اارا؛ بره ه ری الیر برزای مر وعره ال وهرای برشرگ
ماننررد قررزآن کرره  80888کل رره اارا ،ایرر را چنرردان مرر ز
نیسث.



الگوریتمىای مبتنی بر فیلتر کردن
اید اصلی ای ال وریحمهرا ایر اسرث کره یرک موقعیرث ار مرح
ار نظز گزفحه میشوا ا جوسط یک فیلحز م خص میشروا کره
آیا ار ای مکان یک جطراب برا ال رو اجروا اارا یرا نره .ار ][0
اس مقاایز  hashبه عنوان فیلحز پیدا کزان مکان جطراب اسرحفاا
شد اسرث ا ار ال روریح ی ار ] [3اس یرک فیلحرز بره نرا feed-
 forward Bloomاسرحفاا شرد اسرث .یرک فیلحرز خرو سرزیع
اسث ا جوا های غلط ک ی جولید میکند .به ع)ا یک باسبی
مورا نیاس اسث جرا جوا هرای ارسرث را اس جوا هرای غلطری
که به اشحبا ارسث ج خیص ااا شد اند ،ج خیص اهد.

3





رػحَ »5جقظین هیػًْد.

الگْریحنُبی جغبثق دقیق رػحَ عجبرجٌتد اس الگْریحنُتبی Naïve

،Horspool ،[9] KMP ،[1] Boyer-Moore ،Brute force
 ّ Zhu-Takaoka ،[9] Rabin-Karpجظحجْی طزیع. [1] 6

ثٌبثزایي الگْریحن هْرد ًآز هب ،در دیغَ الگْریحنُبی جغبثق

دقیق چٌد الگْ 7قزار هیگیزد .ایي الگْریحنُب ثتَ عتْر کلتی ثتَ دّ

حجممم بسممیار بممسرع مج وعممو دادهىممای 18الگممو در میایسممو بمما دیگممر
الگوریتمىا

قزآن کزیم بری اس  80888کل ره اارا کره هرز کردا خروا یرک
ال و محسو میشروند .عر)ا برز آن ،ار ایر موجرور جسرحرو
اس ج امی رسرمالخطهای قزآنری پ رحیبانی مریشروا ا ایر مسر له
حرم مر وعه ال وها را حداااا  3بزابز افشای میاهد .بدیهی
اسث که ال وریحم به کار رفحه بزای جطاب چند ال ویی ار ایر
سیسرررحم ،بسررریار محفررراات اس ال وریحمهرررای بررره کرررار رفحررره ار
مر وعههای کوچک خواهد بوا .ای ار حالی اسث که ار بی
ال وریحمهای جطاب چنرد ال رویی ،مر وعره ااا هرای برامجز اس
 18888ال رررو ،بررره عنررروان مر وعررره ااا هرررای بسررریار برررشرگ
شناسررایی مرریشرروند ] [0ا مع رروما مر وعرره ااا هررایی کرره برره
عنرروان مر وعرره ااا هررای بسرریار حررریم محسررو مریشرروند ،جررا
حررررداا  188888ال ررررو را پ ررررحیبانی مرررریکننررررد؛ حررررا آن کرررره
مر وعه ااا های(ال وها ای موجور جسحرو چندی بزابز ایر
رقم اسث.

جغبثق رػحَ ثتَ دّ دطتحَ «جغتبثق دقیتق رػتحَ« ّ »4جغتبثق ًظتجی

هوبىُبی جکزار یتک الگتْ در یتک هتحي ّرّدی دارًتد .ثز تی اس

شکلىای متفاوت برای یک الگو

یرک کل رره ار قررزآن م ک ر اسررث رسررمالخطهای مخحلفرری ااشررحه
باشد ،یعنی م ک اسث یرک ال رو بره شرک های مخحلفری اراهز
شرروا کرره ج ررامی آنهررا بایررد برره عنرروان یررک ال ررو ج ررخیص ااا
شوند.

در ًگبُی جشئیجز ّ در یک دطحَثٌدی دقیقجز ،الگْریحنُبی

الگْریحنُبی جغبثق دقیتق رػتحَ ،طتعی در پیتدا کتزدى جوتبم

جستجوی الگوىای متوالی



سیستم تطابق دقیق چنذ الگویی مشخصا ً برای قرآن

گزچه موجورهای جسحروی مخحلفی بزای قزآن پیاا ساسی شد
اسث که یک کل ه ،آیه ا یا بخ ی اس یک آیه را عینا ا ار قزآن
جسحرو ا آارصاهی میکند ،اما هیگ کدا ع لکزا سیسحم
مذکور را ندارا جا قاار باشد به طور خواکار آیات قزآنی
موجوا ار مح را ج خیص اهد .مل)ا ار ] [11یک موجور
جسحروی قزآنی بزای صفحات ا پیاا ساسی شد اسث .ای
سیسحم ه انند جسحروهای مع و  ،یک آیه اریافث کزا ا
گشارشی مبنی بز اجوا ا یا عد اجوا آیه ار آن صفحه ا
ارایه میاهد .ار سیسحم پیاا ساسی شد ار ] [12نیش
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جسحروی آیات قزآن بدان اابسح ی به حزاف صدااار ا
جفکیک کنند ها انرا میشوا .ار هز صورت ،ار هز اای
ای سیسحمها ا ای ز سیسحمهای جسحروی عبارات قزآنی
موجوا (با اندکی اخح)ف ار قابلیثها  ،یک آیه ا یا بخ ی اس
آن به عنوان اراای به سیسحم ااا شد ا جسحرو انرا
میشوا؛ ار حالی که ار سیسحم مورا نظز ما هیگ آیهای به
عنوان اراای به سیسحم ااا ن یشوا ،بلکه ج امی آیات
موجوا ار مح به طور خواکار ج خیص ااا میشوند.
ثب جْجَ ثَ هغبلت لکز ػدٍ ّ ثتب در ًآتز گتزفحي هشایتب ّ هعبیتت
رّعُبی هْجْد ،الگْریحوی ًْیي هجحٌی ثز اًدیضگذاری هتحي ّ

الگُْب عزادی کزدٍایتن کتَ در دّ هزدلتَ آیتبت قزآًتی هْجتْد در
هحي را جؼ یؾ هیدُد .در اّلیي هزدلَ ثب اطتحفبدٍ اس الگتْریحن
جغبثق دقیق چٌد الگْیی اًدیظی ،کلوتبت قزآًتی هْجتْد در هتحي
جؼ یؾ دادٍ ػدٍ ّ ثَ آرایَُبی اًدیظتی ججتدی هتیػتًْد ّ در
هزدلَ دّم فیلحزی عزادی ػدٍ کَ ثب اطحفبدٍ اس جظحجْ ثتز رّی

اًدیضُب ،قبدر اطث جْالی اًدیظتی در ثتیي کلوتبت را جؼت یؾ

دادٍ ّ آیبت قزآى را ثزجظحَ طبسد.

 -2-4پیصپزداسش
ثَ هٌآْر پزداسع اّلیَ ثز رّی هحي ّرّدی ،کبراکحزُتبی اضتبفَ
اس قجیتت عالیتتن ّیزایؼتتی ،اعتتزاة ّ  ...اس هتتحي ّرّدی دتتذ

هیػًْد ّ ثزای ُز یک اس کلوتبت ثتبقی هبًتدٍ ،اًدیظتی در ًآتز
گزفحَ هیػْد جب جبیگبُؼبى در هحي هؼ ؾ ثبػد.

 -9-4ضىاسایی کلمات لزآوی
در ایتتي هزدلتتَ ،جتتک جتتک کلوتتبت ثتتَ جزجیتتت چیتتٌغ در هتتحي ثتتب
الگُْتتبی هْجتتْد در ثبًتتک الگتتْ هقبیظتتَ هتتیػتتْد ّ اًتتدیض

الگُْبیی را کَ ثب کلوَ هْرد ًآز جغبثق دارًتد ،در آرایتَای کتَ ثتَ
آى کلوَ ا حـبؽ دادٍ ػدٍ ،ل یزٍ هیکٌین (هووي اطتث ثتیغ

اس یک الگْ ثب کلوَ هْرد ًآتز جغتبثق داػتحَ ثبػتد؛ چتزا کتَ هتالال
کلوَ «اللَّ» در ًقبط ه حلفی اس قزآى آهدٍ ،اهتب اًتدیض آى در ُتز
هوبى ،هحفبّت اس هوبى دیگز اطث) .پض ُز کلوَ اس هحي ثَ یک

آرایَ اس اعداد ًگبػحَ هتیػتْدً .کحتَی هِتن در ایتي هزدلتَ ایتي
اطث کَ هووي اطث کلوَ ّرّدی ثب ُیچ الگْیی هغتبثق ًجبػتد،

 -4الگُریتم پیطىٍادی
الگْریحن طیظحن جؼ یؾ ُْػوٌد آیتبت قزاًتی هْجتْد در هتحي

ّلی ثب رطنال ظ بؿی اس یک الگْ هغبثق ثبػد؛ ثَ ُویي دلی
در پیبدٍطبسی ایي هْجْر جظتحجْ فیلحتزی جعجیتَ ػتدٍ کتَ جوتبهی

ػبه چِبر هزدلَ اؿلی ثَ ػزح سیز اطث:
 .1ساخث بانکهای قزآنی
 .2پیغپزداسع
 .3شناسایی کل ات قزآنی
 .0جسحروی جوالی ال وها ،ج خیص ا بزجسحهساسی آیات قزآنری
اران مح اصلی.

جعداد کلوبت قجلی (هقبیظَ ػدٍ) ،آرایَُبیی دارین کتَ ُتز کتدام

 -5-4ساخت باوکٌای لزآوی

کلوبت اثحدایی هحي ّرّدی ػبه «اللَّ الذّی ُْ الذیّ القیّتْم ،ال

طب حي ثبًکُبی قزآًی یوی اس هِنجتزیي ّظتبی

کلوبجی کَ رطنال ظُبی هحفبّجی دارًد ًیش در ایي هزدلَ یبفتث

ػدٍ ّ اًدیضگذاری هیػًْد.

ایتتي رًّتتد ُوچٌتتبى اداهتتَ هییبثتتد جتتب سهتتبًی کتتَ ثتتزای کلوتتَ
ّرّدی ،جغجیقتتی در ثبًتتک الگتتْ پیتتدا ًؼتتْد؛ در ایتتي ؿتتْرت ثتتَ
هؼ ؾ کٌٌدٍ هوبىُبی ّجْد آى کلوَ در قزآى اطتث .هتالال اگتز

در چتبرچْة

پیؼٌِبدی هبطث .ثزای طتب حي ثبًتک اؿتلی قزآًتی ،هتحي کبهت
قزآى را ثَ ؿْرت کلوَ ثَ کلوَ ّ پؼث طزُن در آرایتَای ل یتزٍ

جأ ذٍ طٌة ّ ال ًْم  » ....ثبػد ،کلوبت ثَ جزجیتت پتزداسع ػتدٍ،
جب جبیی کَ ثَ کلوَای غیز قزآًی ثزطین؛ در ایٌجب فزف ػدٍ ثعتد

اس کلوَ «ًْم» ،کلوَای غیز قزآًی آهدٍ اطتث ،ثٌتبثزایي اس اثحتدای

هیکٌین جب ثَ ُز کلوَ اس قزآى ثَ ؿْرت هٌذـز ثَ فزد ،اًدیظتی

هحي جب آ ز کلوَ «ًْم» پزداسع ػدٍ ّ آرایَُبیی ثزای آى جؼوی
هیػْد .ثَ ػو  1جْجَ کٌید.

ثز ی دیگز اس ثبًکُبیی کَ جب کٌْى در ارججبط ثب هحيکتبّی هحتْى

 -4-4رستجُی تُالی،تطخیص َ بزرستًساسی آیً

جعلق یبثدُ .د

اس ایي اًدیضگذاری یوحب ثب علن ثَ جکزاری ثْدى

ثظیبری اس کلوبت قزآى ،در اداهَ الگْریحن هؼ ؾ هیػْد.

قزآًی در طیظحن پیؼٌِبدی ایجبد ػتدٍ اطتث ،عجبرجٌتد اس :ثبًتک

ثعد اس پیوْدى هزاد قجلی اکٌْى هحٌی در ا حیبر دارین کَ جوتبهی

رطنال ظُبی هحفبّت ،ثبًک عجبرات جک کلوتَای ّ دّ کلوتَ-

کلوبت آى جشّ قزآى ُظحٌد ،اهتب هووتي اطتث الشاهتبً یتک آیتَ اس

ایي هجبل ًویگٌجد.

اًتتدیضُب ،ثتتَ دًجتتبل یتتک جتتْالی اًدیظتتی در ثتتیي ایتتي کلوتتبت

ای ّ ثبًک عجبرات طَ کلوَای .جْضیخ در هْرد ایي ثبًکُتب در

قزآى ًجبػد؛ ثزای جؼ یؾ ایي اهز ثب اطحفبدٍ اس جظحجْ ثز رّی

هیگزدین؛ چزا کَ در هزدلَ اّل ثبًک قزآًی را ثَ گًَْای جؼتوی

دادین کَ جوبهی کلوبت یک آیَ ،دارای اًدیضُبی پؼث طتز ُتن
ُظحٌد .ثٌبثزایي اگز دحی یک جْالی اًدیظتی در ثتیي ایتي کلوتبت
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یبفث ػْد ،هؼ ؾ هیػْد ایي کلوبت یک آیتَ ّ یتب ث ؼتی اس

دلی ایي دّ ًْع دطحَثٌدی ایي اطث کَ ُتد

در ایي هالبل ،ثب پزداسع آرایَُب 2 ،رػحَ جْالی اًدیظی هؼ ؾ

آیبت در آىُب کن اطث ،هظئلَ اطبطی یتبفحي آیتبت ًیظتث ،ثلوتَ

اس قزآى) ُظحٌد.

یک آیَ (یب چٌد آیَ در چٌد جبی ه حل

جظتحجْی آیتبت

در ایي دّ ًْع هٌجتع هحفتبّت اطتث .هتالال در هحتًْی کتَ فزاّاًتی

هیػْد (ثَ ػو  2جْجَ کٌید):
« هو الحی القیو »  :بخ ی اس آیه  3سور آ ع زان.
« هو الحی القّیو م جلخذ سنة ا م نو » :بخ ی اس آیه 222
سور بقز .

ُظحٌد ،چزا کَ در ایي ؿْرت اس جظحجْی اضبفی ؿفذبجی کتَ

در آىُب آیَ قزآًی ّجْد ًدارد ،پزُیش هیػْد.

در ایي هزدلَ ،ثلٌدجزیي رػحَ جغجیق یبفث ػدٍ ثَ عٌْاى آیَ

 -2-1معیارٌای ارسیابی

جؼ یؾ دادٍ ػدٍ ّ ثزگزداًدٍ هیػْد.

در آ زیي ث غ ایي هزدلَ ًیش ثب اطحفبدٍ اس اًدیض الگُْب (کَ
در هزدلَ پیغ پزداسع اًجبم ػد) ،آیبت قزآًی ثبسیبثی ػدٍ ّ

ثب اطحفبدٍ اس اًدیض کلوبت در رػحَ ّرّدی ،هوبى دضْر آیبت

قزآًی در هحي ًیش هؼ ؾ ػدٍ ّ ثَ گًَْای ثزجظحَ هیػْد (ثَ

عْر هالبل ثب جغییز رًگ کلوبت قزآًی هْجْد در هحي).

هشیث ایي رّع ایي اطث کَ چْى آرایَُبی اًدیظی هزثْط ثَ

کلوبت را هزجت هیکٌین ،ثَ رادحی هیجْاًین اس الگْریحنُبی
جظحجْی ثِیٌَ هبًٌد جظحجْی دّدّیی ،اطحفبدٍ کٌین.

الگْریحن طیظحن جؼ یؾ آیبت قزآًی جشّ طیظحنُبی ثبسیبثی

اعالعبت اطث ،اس ایي رّ ثز ال

طیظحنُبی ثبسیبثی دادٍ کَ

در آى کبرایی طیظحن اس ًآز طزعث ّ فضب هعیبر ارسیبثی در ًآز
گزفحَ هیػْد ،در ایي طیظحن ًیش ُوبًٌد طیظحنُبی ثبسیبثی

اعالعبت ،هعیبر ؿذث ،11دقث ّ 12هعیبر F13هعیبرُبی اؿلی
ارسیبثی ُظحٌد .در الگْریحن هب« ،ؿذث» جؼ یؾ یک آیَ،

ًظجث جعداد کلوبجی اطث کَ ثَ درطحی ثَ عٌْاى قزآى جؼ یؾ

دادٍ ػدٍاًد ثَ جعداد ک کلوبت قزآًی هْجْد در هحي« .دقث»

جؼ یؾ یک آیَ ،جعداد کلوبجی است کَ ثَ درطحی ثَ عٌْاى

قزآى جؼ یؾ دادٍ ػدٍاًد ًظجث ثَ جعداد ک کلوبجی کَ قزآى

جؼ یؾ دادٍ ػدٍاًد .هعیبر  Fهیبًگیي ُبرهًْیک ؿذث ّ

 -1پیاديساسی َ وتایج
ثزای ثزرطی کبرایی الگْریحن پیؼٌِبدی آسهبیغُبی هحفبّجی

اًجبم دادٍاین .در اداهَ اثحدا دادٍُبی هْرد آسهبیغ جْؿی

ػدٍ ،طپض هعیبرُبی ارسیبثی هعزفی ػدٍاًد ّ در اًحِب ًحبیآ ثَ

دطث آهدٍ ارایَ ّ جذلی ػدٍ اطثً .حبیآ ارایَ ػدٍ اس هیبًگیي

ًحبیآ آسهبیغُبی ه حل

هؼ ؾ کزدى ث غُبی سیبدی اس هحي اطث کَ فبقد آیبت قزآًی

ثَ دطث آهدٍ اطث.

دقث اطث ّ جأثیز ایي دّ هعیبر را ثَ عْر ُنسهبى ًؼبى هیدُد.

 -9-1وتایج آسمایصٌا
ثزای ارسیبثی طیظحن اس دّ ًْع هٌجع یوی ثتب فزاّاًتی آیتبت قزآًتی
ثبال ّ دیگزی ثتب فزاّاًتی کتن آیتبت قزآًتی اطتحفبدٍ ػتدٍ ّ ًحتبیآ

آسهبیغُب ثزای ُز کدام ثَ جفکیک آرایَ ػدٍ اطثٌُ .گتبهی کتَ
هْجْر ُْػوٌد جؼت یؾ آیتبت قزآًتی ،هحٌتی را ثزرطتی هیکٌتد،

 -5-1مجمُعً داديٌا
ثزای ثزرطی ًحبیآ الگْریحن اس دّ ًْع هٌجع اطحفبدٍ ػدٍ اطث:
 .1منابعی که فزااانی آیات قزآنی ار آن بامسث.
 .2منابعی که آیات قزآنی ار آن ک حز اجوا اارا.

ثزای ُز کلوَ دّ دبلث ثَ ّجْد هیآید :کلوَ ،یب قزآى جؼت یؾ
دادٍ هیػْد ّ یب غیز قتزآى .ثتز ُوتیي اطتبص هتیجتْاى دّ هعیتبر
ثزای ارسیبثی طیظحن جعزی

ضکش ( :)5آرایًٌای عذدی مزبُط بً اوذیس کلمات در لزآن

کزد:
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 تُالی اوذیسی بیه بزخی اس عىاصز آرایًٌا َ مطخص ضذن آیًٌای لزآوی:)2( ضکش

سپاسگشاری
ایي هقبلَ ثب دوبیث ّ پؼحیجبًی هزکش جذقیقبت کتبهپیْجزی علتْم
َ ُوچٌیي اس جٌبة آقبی ثیگًی کت.اطالهی ًْر ًگبرع یبفحَ اطث

. بز اساص کل اجی که قزآن اع) شد اند.1
. بز اساص کل اجی که قزآن اع) ن د اند.2
در ایي هقبلَ ثَ ُز دّ هْرد اػبرٍ ػدٍ ّ طپض ثتزای ًحیجتَگیزی
 جدّلُبی. هیبًگیي ٌُدطی ایي دّ ًیش هذبطجَ ػدٍ اطث،کلی

. ًحبیآ ایي آسهبیغُب را ًؼبى هیدٌُد2 ّ 1

ّ در پیبدٍطتبسی ایتي طیظتحن هتب را یتبری فزهْدًتد کوتبل جؼتوز
.طپبطگشاری را دارین
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 کلمً َ فزاَاوی آیات باال2452 متىی با:)1( جذول
F-Measure

Precision

Recall

نوع کل ات

:.928641

:.866788

1

کل اتی کو قرآن تشخیص
داده شذهانذ

:.98:85

:.96242

1

:.954:3

:692864

1

کل اتی کو قرآن تشخیص
داده نشذهانذ
میانگین ىنذسی کل

 کلمً َ فزاَاوی آیات کم9242  متىی با: )2( جذول
F-Measure

Precision

Recall

نوع کل ات

:688:1:

:681367

:695833

کل اتی کو قرآن تشخیص
داده شذهانذ

:698621

:699555

:6977:4

کل اتی کو قرآن تشخیص
داده نشذهانذ

:.93:14

:.89547

:.9676:

میانگین ىنذسی کل

 وتیجًگیزی-1
در ایي هقبلَ الگْریحن طیظحن جؼت یؾ ُْػتوٌد آیتبت قتزآى در
 گتتبم اّل جتتدّیي، در دتتبل دبضتتز.هحتتْى دیجیحتتبلی ارایتتَ ػتتد

. یعٌی «پیبدٍطبسی هْجْر جظحجْ» ثزداػتحَ ػتدٍ اطتث،ًزمافشار
ایتتي هْجتتْر جظتتحجْ ضتتزیت اعویٌتتبى ثظتتیبر ثتتبالیی اس دیتتز
جبهعیث ّ درؿد هٌبطجی اس هبًعیث را دارد ّ جِثگیزی کًٌْی

آى اطث کَ هبًعیث ًزمافشار افشایغ یبثد (ُؼدارُبی غیتز هفیتد
.)کبُغ یبثٌد

:ُنچٌیي ثز ی چؼن اًداسُبی دیگز ایي طیظحن عجبرجٌد اس
 بررا اسررحفاا اس محررون، ایررراا سیسررحمهای هوشر ند مک ر جسررحرو
 «قولرره عررش ا،» «قررا جعررالی: نظیررز،جسررحروی جک یلرری ک کرری
 كه ار اطزاف محون قزآنی م اهد میشوند...ج » ا
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