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 استخراج رابطه مبتنی بر تعبیه لغات

 سپاریبا فرآیند جمع 
 اهلل دیانتروح و *محمد جعفرآباد

 ایران ،قم ،دانشگاه قم ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی فناوری اطالعات
 

 

 

 
 

 

  چکیده
بودن فرآیند انتخاب ویژگی در کار مورد نظر، نیاز داریم تا بخشی از برچسبدلیل پیچیدهبه تاحدودیکاوی، برای انجام مطالعات داده

های نرمسامانه وسیلةبهکاوی به کاربران، اغلب سپاری واگذار کنیم. فرآیند واگذاری کارهای دادهزنی را به کارگران در فعالیت جمع

گیرد. عدم اطمینان از عملکرد کاربران افزاری و بدون اطالع دقیق از موقعیت سنی یا جغرافیای محل سکونت کاربران صورت می

های ایجاد ایم تا با استفاده از روشدهد. در این مقاله پیشنهاد دادهسپاری، میزان صحت اطالعات دریافتی را کاهش میمجازی در جمع

دلیل هسپاری استفاده کنیم. افزایش دقت در اعالم نتایج بش، تعدادی از مردم را در محلی جمع و از آنها در جهت وظایف جمعانگیز

بودن کنندگان در فعالیت و بومیشده، تحصیالت مناسب شرکتحضور فیزیکی، سرعت باال در گرفتن نتایج با دقت باال در زمان تعیین

های . در این پژوهش یک کار یادگیری ماشین انجام شد تا بتوانیم در ضمن آن فعالیتهستنداین پژوهش های طرح اجرایی از ویژگی

صورت الگوریتمی و تلفیقی با هبندی برای تعبیه لغات بردهیم.  وظیفه کنهای شبکه عصبی عمیق ترکیب را با الگوریتم سپاریجمع

های قبلی و تغییرات در مدل تعبیه لغات سپار به دادههای جمعافزودن دادهشود. روش پیشنهادی با سپاری انجام میکمک جمع

 دست بیاورد.هدر استخراج ویژگی ب  ترکیبی گالو و وردتووک توانست نتایج مناسبی را
 

 بندیرده ،وردتووک ،گالو ،تعبیه لغات ،سپاریواژگان کلیدی: جمع

 

Relation extraction based on word embedding 

with Crowdsourcing Process 
 

Rouhollah Dianat & Mohammad Jafarabad* 

 

Department of Information Technology, Faculty of Engineering, 
Qom university, Qom, Iran 

 

Abstract 
For data mining studies, due to the complexity of doing feature selection process in tasks by hand, we 

need to send some of labeling to the workers with crowdsourcing activities. The process of outsourcing 

data mining tasks to users is often handled by software systems without enough knowledge of the age or 

geography of the users' residence. We use convolutional neural network, for doing classification in six 

classes: USAGE, TOPIC, COMPARE, MODEL-FEATURE, RESULT and PART-WHOLE. This article 

extracts the data from the abstract of 450 scientific articles and it is a total of 835 relations. One 

hundred of these abstracts have been selected by the crowdsourcing. Classification results in this article 

have been done with a slight improvement in accuracy. In this study, we computed the classification 

results on a combination of vocabulary vectors with using of 450 abstract relation data (100 crowd 

source datasets with 350 standards). The results of the implementation of the classification algorithm 

give us performance improvement. This paper uses the population power to perform preparing data 

mining works. The proposed method by adding crowdsource data to the previous data was able to 

obtain better results rather than the top 5 methods. 

 

Keywords: Glove, Word2vec, Crowdsourcing, word embedding, classification 
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 مقدمه -1
انداز ها این قابلیت را دارد تا چشمگرایی فناوریهم

جدیدی از همکاری را برای انجام امورات بشر باز کند. 
گرایی قبلی در قدرت فناوری، هم هایجهشهمانند 

محاسبات و ارتباطات اجتماعی، بهبود در زندگی را  فراهم 
فراگیر، بناهای اقتصادی و علمی محاسبات کند. زیرمی

چند دهه است که ساخته شده است. جهان فیزیکی، 
اجتماعی و مجازی، در حال تصادم، ادغام و توازن است. در 

های ارتباطات و مجامع، ، اعمال و کنشیندهجهان آ
 متفاوت خواهند بود. 

های اجتماعی برخی از فعالیت فناوری،با پیشرفت 
 ترکیبهای فناوری اطالعات و اقتصادی با زیرساخت

سپاری نیز . دو اصطالح جمعیت هوشمند و جمعاندشده
جمعیت هوشمند و شوند. در این راستا ایجاد و تعریف می

، توسط هوارد رینگلد مطرح شدبار نخستینکه  1فلش موب
های اجتماعی خودساختار فناوری واسطه عنوان سازمانبه

سپاری است اصطالح دیگر نیز جمع .[1] شوندمیتعریف 
 آوردندستبهمشارکت گروهی مردم در  که به عمل

 استفاده از همکاری با پروژه یا کار یک انجام و اطالعات
مردم )با پرداخت یا بدون پرداخت( گفته  از زیادی تعداد

 . [2] شودمی
سپار توان روشی را برای ایجاد یک جمعآیا می

منتهی دلیل داشتن نوآوری و جذابیت، هپیشنهاد داد که ب
های به جمعیت فعال مناسبی برای انجام فعالیت

به این  شدهانجام با مطالعات [3] شود؟ مقاله سپاریجمع
های انگیزشی تنها دو مورد از نظریهنتیجه رسیده است که 

اند. همچنین در ایجاد جمع سپار بهره برده مطالعاتشاندر 
های نوآوری باز در حوزه با بررسی مدل [4]مقاله 

 بشر نژاد در خالقیت و نویسد: دانشمی سپاریجمع
 از استفاده در ما هایتوانایی از همیشه و اندشده پراکنده

 عمدتا نوآورانه فرایندهای سنتی، طور به. اندرفته فراتر آن
 یا و سازمان یک درون تالش بر( منحصرا نه البته)

. هستند متکی "محدود" نسبتا هایسازمان بین همکاری
 سوی از را بیشتری توجه "باز" نوآورانه هایمدل تازگی، به

 هایروش عنوانبه نوآوری متخصصان و گرانپژوهش

 

باشند های هوشمند میها نوع خاصی از جمعیتفلش موب 1 

ها، اهدافی تفریحی و غیر معمول از که بر خالف سایر گروه

تشکیل جمعیت، دارند. این درحالی است که سایر 

هوشمند افرادی هستند دارای اهداف محکم که های جمعیت

مفید با استفاده از مزایای  جهت انجام کارهای گروهی

 اند.ای، گرد هم آمدهارتباطات شبکه

 

 در شده توزیع هایایده و دانش استعداد، ادغام برای تالش
 اند.سوی خود جلب کرده به نوآورانه فرایندهای

شود، یک سری هر سیستم جدیدی که تعریف می

دهد که این خدمات یک راه حل برای خدمات را ارائه می

سادگی قابل حل به درقبلانجام کارهایی هستند که 

برای  اجتماعی سپاری راه حلیجمع امانه. ساندنبوده

اند، نویسی قابل حل نبودهوظایف کوچکی که قبال با برنامه

تواند دهد. اما خود سیستم پیشنهادی نیز میارائه می

سپاری بزرگترین مشکل جمع شامل ایراداتی باشد که در

توان به سمت تضمین کیفیت نتایج است. چگونه می

ای کمتر سپار را با هزینهمسیری حرکت کرد تا یک جمع

سپاری را در به مردم معرفی کرد؟ و یا وظایف جمع

محیطی فیزیکی توسط جمعیت با قابلیت اطمینان باال 

 انجام داد؟

موضوع خواهیم در ادامه مقاله به بررسی و تحلیل 

پرداخت. در بخش دوم پیشینه تحقیق بیان می شود. در 

مدل پیشنهادی شرح داده خواهد شد و در  ، بخش سوم

ها طرح پیشنهادی با سایر روش بخش چهارم مقایسه روش

بررسی و  و سپاری، بحثجمع رویکردی شود. مقایسهمی

  های پایانی این مقاله هستند.گیری بخشنتیجه

 

 سپاریجمع ةپیشین -2 
بندی مبتنی بر های طبقهاین مقاله ترکیب وظیفه

سپاری است. لذا در این بخش ابتدا یادگیری عمیق با جمع

شود و در ادامه پیشینه سپاری بیان میای از جمعپیشینه

مقاالت پایه یادگیری عمیق مورد استفاده در این پژوهش 

 شود.بیان می

 

 سپاریجمع ةپیشین -1-2
 طوربه تاحدودی "جمعیت" اصطالح سنتی، طوربه

 هدف، یک اطراف در که افرادی زمینه در انحصاری

 این با. شودمی استفاده مشترک هستند، تجربه یا احساس

 چگونگی مورد در بحث به هاشرکت اغلب امروزه حال

. پردازندمی سازمان اهداف برای افراد آوریجمع

 هایفناوری از استفاده عنوانبه [5] درسپاری جمع

 جمعیت به تجاری هایمسئولیت اعطای برای اطالعاتی

 مناسب راه یک سپاریجمع .گیردمی قرار استفاده مورد

 . است مسئله حل برای
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 سمت به طبیعی زبان پردازش گذشته هایسال در

. است رفته نویسیحاشیه و 1مثل سم ایول هاییپژوهش

و  2ای ام تی مثل هاییپلتفرم ظهور با اواخرهمیندر

 از استفاده درصد رشد زمانطور همهب و 3جمعیت گل

 برای ارزان و سریع هایروش از یکی سپاریجمع اینترنت،

. است شده نویسیحاشیه و متن پردازش هایپژوهش

 که رود،می کار به کارها ماشینی انجام برایسپاری جمع

 دریافت پول داده، انجام کارهای بابت کارگران آن در

 احساسات تحلیل در فراوانی کاربرد سپاریجمع. کنندمی

 هاست،داده زنیبرچسب ها،فعالیت این از نمونه یک. دارد

 زنیبرچسب را هاداده خود، حس برحسب کاربران که

 زبان با چندین سپاریها در جمعپروژه از برخی. کنندمی

 . شوندمی اجرا

 کار و کسب دنیای در را زیادی توجه سپاریجمع

 و کسب ارزش هاشرکت از بسیاری و است آورده ارمغان به

 و اندآورده دستسپاری بهبا جمع را خود بالقوه کار

 همین در اند.کرده اندازیبرای این اهداف راه را کارزارهایی

 نیاز. [3] نیست تجاری اهداف به منحصر سپاریجمع حال،

 کار و کسب هایاولویت ترینمهم از یکی مداوم نوآوری به

 در کلیدی مسأله یک و اجرایی مدیران میان در

 مستمر جریان به نیاز به توجه با. است علمی هایپژوهش

 به هاشرکت جدید، خدمات ارائه و محصوالت در نوآوری

در . هستند متکی هاایده تولید برای ایحرفه مخترعان

 است، شده مطالعه سپاریجمع پژوهش 33 همان  مقاله،

 تمرکز خاص پلتفرم یک روی بر مطالعات از برخی تنها

 مدل، له،أمس حل ارزیابی، نوآوری، به مابقی اند،کرده

 .اندپرداخته گیریاندازه طراحی و

های هوشمند از جمعیت اینمونه [8] 4کیوا تارنمای

های بشردوستانه پدید آمده است. در که در پی آرماناست 

تمایل به برقراری ارتباط اساس تفکر پیوند مردم اینجا 

مردم می توانند به  تارنما. در این برای ایجاد روابط است

یکدیگر پول قرض بدهند و یا از یکدیگر قرض بگیرند. 

 96کردن وام در تارنمای کیوا متوسط زمان برای پیدا

صورت یکماهه، سه ماهه و ن بهآساعت است و بازپرداخت 

 . استوره زمانی محدود یا در یک د

شود که در بازاریابی از هایی داده میایده تازگیبه

های بسیاری مطرح ایده .[15] سپاری استفاده شودجمع

شود، اما نبود بازاریابی مناسب منجر به شکست آنها می

 

1 SEMEVAL 
2 AMT 
3 Cf(Crowd flower) 
4  www.kiva.org - Loans that change lives 

 کنند.ها هزینه هم پرداخت میشود. برای این ایدهمی

 کنندمی درک را "مشتری فکر" محصوالت کنندگانتولید

 را آنها نیازهای که است هاییایده مبنای بر که این عمل

، تنها 5بتا کاپکنند. در چالش ثرتر بررسی میؤمطور به

هایی یورو پاداش تعیین شد، این به غیر از هزینه 7000

رسانی این چالش شده است که صرف تبلیغات و اطالع

 است.

آینده این پژوهش را مربوط به  [3] مقاله

می داند که به بررسی عوامل پذیرش وظایف  هاییفعالیت

ثر از جمعیت یکی از ؤاز طرف جمعیت دارند. استفاده م

این ایده قابلیت خواهد ها است. این پژوهش آیندهاهداف 

نظارت شده، داشت تا در آینده با انجام یادگیری نیمه

د. از کنبندی کمک مداوم به بهبود نتایج دسته صورتبه

های بعدی بایست در طرحجمله مسائل دیگری که می

کارهایی با چه راهمورد لحاظ قرار بگیرد این است که 

  یک پایداری در روند مشارکت مردمی ایجاد کرد؟توان می

 پوریا،) بردلی دانشگاه در توسعه و طراحی ،پژوهش

 تجربی، یادگیری یا فعال یادگیریدهد که نشان می

 مبتنی گیمیفیکیشن، یادگیری و بازی بر مبتنی یادگیری

انسانی و  منابع بر های مبتنییادگیری سایر و تجزیه بر

 .[19] توانند کارایی باالیی داشته باشندسپاری میجمع

ها زناز چندین توانایی برچسب [20]مقاله  

استفاده کرده است. این مقاله به بررسی روشی برای 

پردازد و با زنی میمتخصصان در برچسب کردنپیدا

داده هزار مجموعه پنجاهکمترین نرخ خطا بر روی 

   زنی را انجام داده است.تصویری برچسب

 تنفسی حاد سپاری در سندرمجمع [21]در مقاله 

است. نویسندگان با کرونا مورد استفاده قرار گرفته  حاد

 های اجتماعی تصویریسپاری در شبکهاستفاده از جمع

 اما ؛دهندمی ارائه واقعی زمان در کرونا شیوع از ارزشمند

 در این روش استخراج .است ناهمگن جغرافیایی پوشش

 هایاستراتژی رسانیاطالع و بینیپیش برای اطالعات

 هایدر چرخه روند این تکرار آن از پس و شیوع

. دارد وجود پیشرفت، ارزیابی و نظارت برایشونده تکرار

 اند.هایی نیز برای اعتبارسنجی نتایج ایجاد شدهالگوریتم

گذاری پویا را مورد بررسی قرار نیز بحث قیمت [22] مقاله

داده است. این مقاله همچنین بحث تجمیع و ارسال مجدد 

 سپاری بررسی کرده است.ها را برای جمعداده
 

 5 Betacup: تعداد کاهش جهت ایایده طرح برای مسابقه این 

 جایگزین یک ایجاد با ساله هر که بود بازیافت قابل غیر فنجان

 .شدمی ایجاد مجدد استفاده قابل قهوه فنجان برای تر مناسب

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
js

dp
.1

9.
1.

10
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
dp

.r
ci

sp
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jsdp.19.1.101
http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1074-fa.html


 
 51پیاپی  1شمارة  1401سال 

118 

کنندگان در شرکت 2016در سال  [17] مقاله

سپاری را اغلب افراد با اعتبار کم و نتایج آن را با جمع

لذا در بسیاری از موارد  ؛کندکیفیت پایین گزارش می

 شود. سپاری حاصل نمیکشف حقیقت در نتایج جمع

سپاری پیشنهادی ما را ها که فعالیت جمعبرخی از ویژگی

هایی مثل آمازون و شده در پلتفرمانجامنسبت به کارهای 

تضمین واقعی نتایج، کرد، عبارتند از: ام متمایز می.تی.ای

موقعیت ، گزارش در لحظه، استفاده از متخصصان واقعی

کمک به انجام سریع، کمک به معرفی ، جغرافیایی مشخص

سپار، ایجاد جریان تبلیغاتی برای فعالیت و ایجاد یک جمع

-سازی جمعای جذاب و بومیجاد ایدهسپاری، ایجمع

 سپاری.

به آن اشاره شده  [16] ای که در مقالهلهأمس 

ای را سپاری باید توجه رسانهاست، این است که ایده جمع

های این مهم برای سمینار رقابتبه خودش جلب کند. 

، هارسانه تربیشاستارت آپی اتفاق افتاد و اخبار آن در 

های معتبری مثل صنعتی های دانشگاهتارنماسیما و  صدا و

  منتشر شد.شریف و امیرکبیر 

 

 تعبیه لغات ةپیشین -2-2
به  2018در سال  سم ایول مهفت ةاز وظیف ،یک ةوظیفزیر

بررسی استخراج رابطه پرداخته است. در پژوهش حاضر 

 ؛سپاری انجام شده استوظیفه با استفاده از جمعهمان زیر

عنوان مقاالت در این بخش به [12] و[11] لذا دو مقاله 

گیرند. سایر پایه بحث طبقه بندی مورد مطالعه قرار می

شده در بخش های انجاموظیفه در مقایسهمقاالت این زیر

 اند.نتایج آمده

با موضوع استخراج رابطه در مقاالت  [11] مقاله پایه

 در بندیطبقه و معنایی رابطه استخراج علمی، وظیفه

 بر چالش این. کندمی تشریح را علمی هایمقاله چکیده

 سه شامل و است خاص متمرکز دامنه با معنایی روابط

 شده طراحی ایگونهبه هازیرشاخه. است مختلف زیرشاخه

 نتایج بر پردازشپیش مختلف مراحل تأثیر که بودند

 رودمی انتظار. مقایسه کنند یکدیگر با را رابطه بندیطبقه

 که گرانیپژوهش از ایگسترده طیف برای وظیفه این که

 باشد.  مرتبط دارند، فعالیت تخصصی دانش استخراج در

 روابط خودکار طورهب که است این [11] از هدف

در . کند شناسایی علمی نشریات از مقاله یک در را معنایی

 یستاا ردة هاینمونه عنوانبه هاموجودیتجفت کار، این

 بندیطبقه و شناسایی وظیفه شامل این. شدندمی لحاظ

 ای ازمجموعه در مفاهیم بین معنایی روابط هاینمونه

 علمی حوزه با خاص روابط این. است گسسته دسته شش

 مقاالت چکیده یا مقدمه در اغلب آنها هاینمونه و است

 برای چارچوبی تهیه برای کار این. شوندمی یافت علمی

 از اطالعات کامل استخراج برای الزم مراحل منظم ارزیابی

 شود. می انجام علمی متن

 ،1ایبندی رابطهنیز با موضوع طبقه [12]مقاله پایه 

کرده  توصیف 2معنایی رابطه بندیطبقه را برای سامانه دو

را اجرا  معنایی رابطه بندیاست. این مقاله وظیفه طبقه

 4CNNو یک مدل  3SVMکرده است. یک مدل 

های پراکنده دستی و ویژگی وردتووک 5متراکمهای ویژگی

 دادهمجموعه دو ها،مدل آموزش کنند. برایرا ترکیب می

 ترکیب ها،رده تعادل منظوربه هازیرشاخه برای شده ارائه

 از بهتر  SVM طور بود که عملکرد مدلنتیجه این. شدند

CNN  .شد 

 احساسات تحلیل و تجزیه بررسی به [6] مقاله

 مقاله این. پردازدمی سپاریجمع از استفاده با اخبار

. است داشته واژه 37000 نمرات استخراج برای رویکردی

. است شده سازیپیاده 6رپلر تارنمای وسیلهبه رویکرد این

 استفاده یادگیری نظارت بدون روش یک از مقاله این

 از احساسات تحلیل و تجزیه هایروش از بسیاری. کندمی

 را لغت مقاالت برخی کنند.می استفاده واژگانی منابع

 یک دارای لغت هر گویندمی و کرده بررسی متن از خارج

 چندین با هاداده [7] مقاله در. است منفی و مثب قطبیعت

 که. اندشده بندیرده( مثبت خیلی تا منفی خیلی از) رده

 شده انجام سپاریجمع وسیلةبه هاداده این بندیرتبه

  است.
 

 پژوهشروش  -3
 که است اطالعات استخراج برای یکار ،رابطه استخراج

 بین معنایی روابط بندیطبقه و شناسایی آن هدف

 را ساختار طوراساسیبه کار این است. متن در هاموجودیت

 ما به کند ومی استخراج ساختار بدون متنی اطالعات از

 مورد در را ارزشمندی اطالعات تا دهدمی را امکان این

 ظرفیت نتیجه آوریم. در دستهب هاموجودیت تعامل نحوه

 متنی هایداده( زیاد اغلب) تحلیل و تجزیه برای را انسانی

 یک از 7هاموجودیتجفت در استخراج،. بخشدمی بهبود

 شود.می بینیپیش رابطه نوع و بررسی سند
 

1 relation classification 
2 semantic relation classification 

 ماشین بردار پشتیبان 3 

4 convolutional neural network 
5 word2vec 
6 rappler.com 
7 pairs of entities 
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 بر تکیه و پیچیده ساختارهای با علمی مطالب

 ار 1صحیح رابطه نوع بینیپیش تخصصی اصطالحات

تشخیص  مشکلپیش روی  پژوهشدر . کنندمی دشوارتر

 با ناظر کار شده است. بندیطبقه کار یکعنوان بهرابطه 

 سپاری است.در اینجا ناظر جمع

 

 مدل طرح پیشنهادی -1-3
 پشتیبانی بردار ماشین یک اند.تحلیل شده مدل دو

(SVM)، ترکیب در هاویژگی از غنی ایمجموعه از که 

دستی  پراکنده هایویژگی و وردتووک متراکم هایویژگی

 عصبی مدل در روشی دیگر از یک بهره برده است و

 مدل با نتیجه بهترین. شودمی استفاده( CNN) پیچشی

SVM آمد دستهب. 

 معنایی رابطه استخراج برای ما پیشنهادی روش
 گیریتصمیم ها،داده تهیه: است اساسی مرحله سه شامل

 نمای (1) شکل. CNN مدل آموزش و هاورودی مورد در
 روی بر ابتدا ما .دهدمی نشان را پیشنهادی مدل کلی

 پیش اقدامات از برخی تا کنیممی کار ورودی اسناد
 دنبال به دهیم. ما انجام را گذارینشانه جمله از پردازش

آموزش پیش هایمدل از لذا ؛هستیم بردارهای تعبیه لغات
 هایمتنبر روی مجموعه [28]2گالو وردتوورک و شدهداده

 هر برای موقعیت همچنین تعبیه. ایمکرده بزرگ استفاده
 .شودمعین می جمله یک در نشان

 آموزش، مرحله و در پردازشپیش مرحله پایان در
 یک تا شوندمی جمع هم با شدهجاسازی بردار سه هر

 ایجاد n * (e1 + e2 + d) اندازه با اصلی ورودی ماتریس
 شده گذارینشانه جمالت طول بیشینه n آن در که شود

 ازایبه شدهتعبیه بردارهای طول ترتیببه e2 و e1است و

 موقعیت تعبیه طول. هستند گالو و وردتووک از نشانه هر
 .است شده داده نشان d وسیلهبه کلمه هر برای

 

 هابندی موجودیتمدل پیشنهادی برای طبقه (:1-شکل)
(Figure-1): Proposed model for classifying entities 

 

1 predict the correct relation type 
2 glove 

 وجود ایکلمهچند متن ،جمالت در است ممکن
 قبل از مدل دو هر در یا یک تعبیه در که باشد داشته

 کلمات این برای صفر بردار یک. باشند نشده دیده آموزش
 پوشش را آنها ای کهتعبیه مدل هر برای شود.می استفاده

 در که عملیاتی آخرین. شودلحاظ میدهد، این بردار نمی

آنها  کردندهیم، نرمالمی انجام شدهتعبیه بردارهای مورد
 .به مقادیر مشابه است

 

 نوآوری مدل پیشنهادی  -2-3
 کارآمد ایمجموعهزیر ها،داده سازیآماده از بعد مرحله در

انتخاب  BPSO3 از استفاده با را ورودی هایویژگی از

تعریف  4برازشتابع  یک باید ،BPSO اعمال برای. کنیممی

 پارامتر هایپر برای مناسبی را مقادیر طور مشابهبه و

 با کهآید دست میهب Fنمره  .کنیم تعریف الگوریتم

 از انتخابی مجموعهزیر هر با دیدهآموزش الگوی از استفاده

 برازش مقدار عنوانبه توسعه هایدادهمجموعه در هاورودی

 .شودمی گرفته نظر در BPSO برای

 BPSO یا همان دودوییب ذرات ازدحام سازیبهینه

نیاز دارد تا میزان برتری راه حل  5برازش تابع به یک

 بند باطبقه بایست یکلذا می ؛دست بیاوردهانتخابی را ب

بردار ایجاد شود. این  هر برای شدهانتخاب هایویژگی

اعمال می SVM وسیلةبهای بند بر روی داده توسعهطبقه

انجام  CNNها با شود. این در حالی است که در سایر مدل

ولی زمان بیشتری  ،شد، که اگرچه دقت بیشتری داشتمی

رسیدن نیاز داشت. طول دوره آموزش در برای به نتیجه

CNN بند به لذا طبقه ؛زیاد بودSVM  درBPSO  تغییر

 الزم پارامترها زیاد بسیار تعداد به توجه لذا با؛ داده شد

 تصمیم و شود داده آموزش CNN مدل برای که است

به جای استفاده  ورودی نیز انتخاب یک فرآیند از گرفتیم

 SVM انتخاب اصلی استفاده کنیم. دالیل  CNNاز

 و تنظیم قابل پارامترهای کم هایپر بسیار تعداد: از عبارتند

ورودی  هایویژگی از زیادی تعداد با کار برای آن توانایی

SVM هایپرپارامترهای به ما که است گفتنی. است باالنیز 

 نگه تغییر بدون را فرضپیش مقادیر و دهیمنمی اهمیت 6

 .داریممی
 

3 binary particle swarm optimization 
4 Fitness Function برای اینکه خوب یا بدبودن جواب را تعیین 

اگر تابع کنیم. به نام تابع برازش استفاده می یاز مفهوم ،کنیم

الگوریتم  ،درستی نشان دهدبه رابودن جواب نتواند میزان خوب

  .داشتمعیار ارزیابی دقت عملکرد نخواهد 

5 fitness function 
6 support vector machine 

 پیش پردازش

سازیو نرمال  

CNN 

BPSO on Glove+ 

word2vec+position 

embedding 

SVM 

متون 

خبری 

 ورودی
جفت 

 موجودیت

های 

برچسب 

 زده شده

داده دریافتی از 

سپارکارگران جمع  
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 CNN با دیدهآموزش الگوی بعد از همه این مراحل،

 بین معنایی روابط رود تاکار میهب آزمایشهای داده برای

. کندبینی پیش شده راداده جمالت ذکر شده در موجودیت

 شدهتعبیه بردارهای سازیآماده از پس تست، مرحله در

 در BPSO وسیلةبه که ابعادی مقادیر از فقط ما کلی،

 .کنیممی استفاده شوند،می تعیین آموزش مرحله

، استفاده از BPSOبه  PSOتغییر الگوریتم از 

SVM  سپار با هدف بهبود نتایج ، تعبیه موقعیت و جمع

. همچنین در استبا سرعت بیشتر نوآوری این پژوهش 

های استخراج ویژگی این پژوهش از بسیاری از روش

 ؛ها استفاده نشده استاستفاده در سایر مدلاضافی مورد

 پنجدر بین  پیشنهادی سامانهنهایت با این تغییرات در

ن به این نتیجه برتر قرار گرفت که نباید در رسید سامانه

 سپاری و مراحل آن را نادیده گرفت.نقش جمع

 

 دادهمجموعه -3-3

شود. با استفاده می 2018داده از سم ایول برای مجموعه

توجه به اینکه در آنجا یک مجموعه ثابت لحاظ شده است 

و همه مقاالت بر اساس آن نتایج را ارزیابی و اعالم 

به همین مجموعه  تنها نخست، ما نیز در مرحله اندکرده

سپاری را های جمعایم. اما در ادامه دادهکرده بسندهداده 

لذا ما در  ؛ایمهم برای دقت عملکرد بیشتر اضافه کرده

اما  ؛ایمترکیب الگوریتمی را تغییر داده فقط نخستمرحله 

چکیده مطلب  صدشدن نتایج در مرحله دوم با اضافه

نستیم تا دقت را افزایش سپار توادریافتی از جمعیت جمع

چکیده مرتبط با موضوعات  صددهیم. داده جدید از متن 

 IEEEدر سایت  "Relation Extraction"علمی عبارت 

  انتخاب شد.

(، یک2داده مورد استفاده مطابق شکل )مجموعه

صورت کاوی بودند که بهسری چکیده در حوزه متن

گذاری بر روی آنها انجام شده انتخاب و برچسب واژهزوج

( که بخشی از کل 2عنوان مثال در شکل )بود. به

  H01-1001است، چکیده مطلب با شماره دادهمجموعه

 ردةشود. که در سه برای سه مورد زوج واژه یافت می

داده شامل چکیده مطلب و مختلف قرار دارند. این مجموعه

 است.  انتخاب موجودیت در آنها

 

 جمعیت هوشمند طرح پیشنهادی  -1-3-3

 ؛ندارند طوالنی سابقه شدهتشکیل جمع جوامع تربیش

در این زمینه  شکست و موفقیت از ایسابقه هیچ بنابراین

 در کنندگانشرکت نظرات از [16] مقاله. ندارد وجود

 شمالی، کارولینای دانشگاه در پژوهشی هایکارگاه

 ایالتی دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه در وارتون دانشکده

 دانشگاه جنوبی، کارولینای دانشگاه شمالی، کارولینای

 و هاروارد دانشگاه تمپل، دانشگاه کالرا، سانتا دانشگاه ییل،

تکمیل پژوهش استفاده  طول در کالیفرنیا جنوبی دانشگاه

در پژوهش حاضر انجام مطالعات در دانشگاه شهید  .کرد

  دانشگاه امیرکبیر انجام شده است.پور و شمسی

اگرچه وجود عوامل کلیدی عنصر الزم برای هر 

بر عوامل کلیدی جمعیت هوشمند است، اما عالوه

سری پارمترهای اختصاصی نیز در تشکیل ، یکشدهگفته

به  (1)ثر بودند. در جدول ؤجمعیت هوشمند پیشنهادی م

 ایم.کلیه  پارامترهای اختصاصی اشاره کرده
 

 شدهداده برچسب زدهمجموعه (:2-شکل)
(Figure-2): labeled datasets 

  
 

 عوامل خاص منظوره برای ایجاد جمعیت هوشمند (: 1-جدول)
(Table-1): Special-purpose factors to create crowdsourcing 

عامل اختصاصی جمعیت 
 هوشمند پیشنهادی

 توضیحات

محدوده جغرافیایی 
 کمپین

هوشمند در محلی با دسترسی اگر جمعیت 
عمومی آسان ایجاد شود، امکان حضور بیشتری 
در محل وجود دارد، در این پژوهش دانشگاه 

متری از میدان  700پور در فاصله شهید شمسی
امام حسین )ع( که مرکز تجمعات استان تهران 

 است، جهت ایجاد جمعیت انتخاب شد.

 بانک اطالعاتی مرتبط
های مرتبط با کسب سایتبو استخراج خودکار از

 و کار

 برقراری اعتماد

های هوشمند اعتماد است. هسته اصلی جمعیت
برگزاری یک رویداد در دانشگاه این اعتماد را تا 

 سازد.حد باالیی برقرار می

اهمیت محتوا در اطالع 
 رسانی پیامکی

هر پیام متنی به تنهایی در هر گوشی تلفن 
عنوان عموم مردم شناخته همراه می تواند به

شود. نظر به اینکه که هر فرد قدرت و قابلیت 
ها را نوشتن، فرستادن و دوباره فرستادن پیام

دارد، اثر این امر بسیار پر اهمیت و قابل توجه 
 است. 

 ایجاد حس رقابت

نظر با عنوان رقابت رویداد جمعیت هوشمند مد 
های استارت آپی و با دعوت از رقبای حاضر در 

های شغلی مختلف، توانست تا جمعیت حوزه
زیادی را برای مشاهده مناظره شغلی گرد هم 
جمع کند. مردم تمایل زیادی به تماشای 

 های کسب و کاری دارند.رقابت
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استفاده از پتانسیل 
 های شغلیاتحادیه

ند در هر جلسه بک حوزه رویداد جمعیت هوشم
ها و شغلی را مورد مطالعه قرار داد. اتحادیه

سزایی در ارسال پیامک برای اصناف کمک به
های شغلی خود داشتند و بدین مخاطبین حوزه

شکل جمعیت هوشمند هر جلسه تا حدی نیز 
تخصصی و با حضور اعضاء آن صنف تشکیل شد. 

نیز هدف  هایگروه به تبلیغاتی پیامک ارسال
سزایی در افزایش جمعیت همگون داشت. تأثیر به

 به امالک آپی استارت هایرقابت در مثال برای
 تهران استان امالک مشاوران از نفر هزار 13

 .شد ارسال پیامک

 ایجاد حس نوآوری

مند به کسب اطالعات نوین در حوزه مردم عالقه
 به انسان ذاتی کسب و کار هستند. از طرفی میل

 با تواندمی رضایت تحصیل و کشف فراگیری،
 اخیر دهه در هوشمند هایجمعیت رشد و تحول
و اطالعات  دانش کسب به میل .باشد مرتبط

نوین نقش مؤثری در تشکیل این جمعیت 
 ذات اینکه به توجه هوشمند داشت. با

 و خالقیت مفاهیم شامل ها،آپاستارت
 سزاییبه کمک آنها از استفاده است، پردازیایده
 .دارد جمعیت تشکیل در

انجام تبلیغات انگیزشی 
 صوتی/تصویری

و   ها آپ استارت از تبلیغاتی هایپادکست ایجاد
 هاآپاستارت از تبلیغاتی کلیپ ساخت

 اجرا در محیط دانشگاهی

  35 نشریه، 55 میاناز مطالعه  [16]بنابر مقاله 
 مقاله 10 دانشگاهیان، توسط تنها( ٪64) مقاله

 توسط( ٪18) مقاله 10 و صنعت از تنها( 18٪)
. نوشته شده است صنعت و همکاری دانشگاهیان

 مهمی نقش هادانشگاهی که دهدمی نشان این
  دارند. پژوهش اهداف تحقق در

 

 از نفر 550 حدود در طرح پیش رو جمعیتی

 در هاگروه و هاکانال مدیران کارها، و کسب صاحبان

 کار و کسب توسعه به مندانعالقه و اجتماعیهای شبکه

 شدند، حاضر آپی استارت هایرقابت رایگان همایش در

 صدهای طور اشتراکی موجودیتسمینار به این جمعیت در

 زنی کردند.چکیده مطلب را برچسب

التحصیل و در طرح پیشنهادی جمعیتی شامل فارغ

سپاری عدانشگاه در فرآیند جم پنجاهدانشجو در بیش از 

های درصد از دانشگاه سیشرکت کرده بودند، که حدود 

درصد جمعیت نیز از  یکدولتی ایران و نزدیک به 

درصد  هشتادخارج از ایران بودند. بیش از  هایدانشگاه

کنندگان تحصیالت دانشگاهی داشتند و در حدود شرکت

تحصیالت  همایشکنندگان در درصد از شرکت 38

 به باال داشتند. کارشناسی ارشد

 

تعبیه برای پیشنهادی  یسناریو -4

 سپاراستخراج رابطه با داده جمع

توان سپاری میکردن جمعسناریوهای مختلفی برای فعال

های بر اساس سناریو پاسخ [10]عنوان مثال در به ؛نوشت

ای که کم و پاداش کم پژوهش انجام گرفته است. نکته

د شوسپاری به آن توجه های جمعدر فعالیت بایستمی

سپاری های جمعمردم در انجام فعالیتاین است که 

احساس خستگی نکنند. بهترین سناریوها، آنهایی خواهند 

گذاری مردم بر مردم در جهت انجام وظایف ثیرأبود که از ت

های مثبت و ارزنده کمک بگیرند و در راستای فعالیت

های ترین بخشمهمنویسی از اجتماعی تلقی شوند. سناریو

 های هوشمند است.مدیریت جمعیت

، رسانی پیامکیدر این پژوهش با استفاده از اطالع

ای، های اجتماعی و قدرت خبری رسانهتبلیغات در شبکه

 "های استارت آپیرقابت"یک رویداد کسب و کار به نام 

پور تهران در دانشگاه شمسی "مجله صدای زنده" وسیلةبه

در هر جلسه از این رویداد، یک حوزه کسب و د. شتشکیل 

گیرد. با توجه به مطالعات کاری مورد مطالعه قرار می

های ها در حوزه، در کشور ایران استارت آپشدهانجام

مورد  42کنند که از این بین در مختلف شغلی فعالیت می

 عنوان؛ بهها، رقبای استارت آپی وجود دارنداز آن حوزه

 14، برخطآزمایشگاه پزشکی  5، برخطسی تاک 560ل امث

شویی آنالین در ایران مشغول خشک 12و  برخطمعماری 

جلسه به جهت  یازدهبه فعالیت هستند. این رویداد پس از 

 برندسازی به دانشگاه امیرکبیر منتقل شد.

پیشنهادی تصمیم گرفتیم تا برای  یدر سناریو

کاوی ت متنایجاد جمعیتی با سطح سواد باال جهت مطالعا

های استارت آپی را با آموزشی رایگان رقابت همایشآینده، 

یم. بنا شد تا در زمان برگزاری این کنحضور مردم برگزار 

سپاری کمک از مردم در جهت فعالیت جمع همایش

هزار تومان  صدعنوان جایزه معادل ای بههزینه بگیریم.

های نهطور قرعه در نظر گرفته شد. هزیبرای دو نفر به

آوری این اجرایی برگزاری جلسه و تبلیغات برای جمع

سپاری های این فرآیند جمعجمعیت نیز از جمله هزینه

 بود.
 

بندی در تعبیه لغات ترکیبی رده ةوظیف -1-4

  سپارفرآیند جمع وسیلةبه
عنوان به 1با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [11]مقاله 

، 2کاربرد ردة ششبندی را برای ردهیک وظیفه، 

و  3ویژگی-، مدل2، موضوع1کل-، جزء3گیرینتیجه
 

1 Convolutional Neural Network 
2 USAGE 
3 RESULT 
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این مقاله داده مورد نیاز خود دهد. تشخیص می 4مقایسه

از این  مقاله علمی استخراج کرده است. 350را از چکیده 

 رابطه استخراج شد. 835 جمعدرتعداد چکیده 

در هر ها بر اساس تعداد هاردهاین  (2)در جدول 

عنوان مثال اند. بهو همچنین نوع رابطه مشخص شده رده

یک رابطه  "است رایانهحافظه فیزیکی بخشی از "جمله 

دارای مادربورد  رایانه"جزء به کل عادی است و جمله 

ترتیب آمدن یک رابطه جزء به کل معکوس است.  "است

ها در جمله، جزء به کل عادی یا جزء به کل موجودیت

 کنند.بودن را مشخص میمعکوس 
 

  [11] های یادگیریتوزیع روی داده (: ردة2-جدول)
(Table-2): Distribution class on learning data[11] 

 نوع رابطه عادی معکوس کل

 کاربرد 296 187 483

 موضوع 8 10 18

 مقایسه 95 - 95

ویژگی-مدل 226 100 326  

گیرینتیجه 52 20 72  

کل-جزء 158 76 234  

 مجموع 835 393 1228

 

 مرحله در گیریاندازه بر مبتنی تفصیلی نتایج(: 3-جدول)

 با شده داده آموزش بندطبقه ردیف هر. ورودی ویژگی انتخاب

SVM شدهیاد ورودی هایویژگی از استفاده با را 

 .دهدمی نشان 

(Table-3): Detailed measurement-based results in the input 

feature selection step. Each row shows SVM-trained 

classifiers using the listed input features. 

 6فراخوانی 5دقت 
امتیاز 

F
7 

طول 

 ورودی

W2vec 68.4 69.6 68.9 300 

 300 67.7 68.4 67.2 گالو

 50 22.3 23.6 21.3 تعبیه موقعیت

W2vec + 600 70.8 71.6 70.2 گالو 

W2vec + گالو + 

 تعبیه موقعیت
69.3 71.6 70.4 650 

 368 74.7 76.2 73.4 ورودی های نخبه
 

ترین دو مورد از محبوب 9و وردتووک  8گالو

. در کاربردهای مختلف هستندهای تعبیه لغات الگوریتم

                                                                       
1 PART-WHOLE 
2 TOPIC 
3 MODEL-FEATURE 
4 COMPARE 
5 Precision 
6 Recall 
7 F-score 
8 https://nlp.stanford.edu/projects/glove/ 
9 http://code.google.com/archive/p/word2vec 

مجزا استفاده طور یادگیری ماشین از این دو الگوریتم به

و با ترکیب گالو و  [12] ما با استفاده از مقاله شده است.

ایم. ای جدید برای لغات ایجاد کردهوردتووک بردار تعبیه

در  2018این تغییر در جهت تکمیل وظیفه سم ایول سال 

جهت ارزیابی با هدف کشف ماهیت معانی نوشته شده 

هر یک به طول  ، ابتدا دو بردار گالو و وردتووک، است

برای کلیه کلمات استخراج شده و سپس با  سیصد

بیت برای تعبیه موقعیت لغات، کلیه  پنجاه شدناضافه

در ؛شوندتبدیل می 650طول برداری به صورتبهلغات 

شوند. نهایت جمالت براساس ترکیب لغات ساخته می

نشان  (3)نتایج اولیه تغییرات مدل)الگوریتم( در جدول 

 ه است.داده شد

و  CNNاز کدهای  [12]برای تغییر در  مقاله 

SVM  همراه باBPSO نحوی که به ؛استفاده شده است

SVM  برای برازش تابعBPSO  (3)خواهد بود. جدول 

 دهد.های نخبه را نشان مینتیجه استفاده از ورودی

های نخبه در استخراج بایست از ورودیحال می

آمده حاصل از دستهنتایج برابطه استفاده کنیم. از 

های متن مطابق بردارهای لغات نخبه، زوج موجودیت

شوند. بهبود در جدول بینی میپیش CNNبا  (2)جدول 

 آمده است.  (4)
های مبتنی بر تلفیق و داده بندیردهمقایسه (: 4-جدول)

 سپاریشدن داده جمعاستاندارد با حالت اضافه
(Table-4): Comparison of standard based classifications and 

data aggregation with additional data supplied by 

crowdsourcing 

 فراخوانی11 دقت10
امتیاز 

F12 
 بندی دررده

79.2 84.4 81.7 ETH-DS3Lab [13] 

- - 78.9 UWNLP [14] 

- - 76.7 SIRUS_LTG_UiO [23] 

- - 74.9 ClaiRE [24] 

- - 74.2 Talla [25] 

- - 72.7 MIT-MEDG [26] 

64.64 75.57 69.7 TakeLab [27] 

70.20 72.80 71.20 

ووک تعبیه مبتنی بر گالو و وردت

چکیده اولیه و  350با 

چکیده جمع سپار100  
 

 

 گیرینتیجه -5

تواند متخصص یا غیرمتخصص باشد. جمعیت هوشمند می

های سنی در جمعیت هوشمند غیر متخصص افراد از رده

مختلفی حضور دارند. فعالیت حاضر با جمعیت 
 

10 Precision 
11 Recall 
12 F-score 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
js

dp
.1

9.
1.

10
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
dp

.r
ci

sp
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jsdp.19.1.101
http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1074-fa.html


  

 

 

 
 51پیاپی  1شمارة  1401سال 

123 

بتن
 م

طه
راب

ج 
را

تخ
س

ا
 ی

عب
ر ت

ب
 هی

رآ
ا ف

ت ب
غا

ل
ی

د
ن

 
مع

ج
ی

ار
سپ

 

توانند از متخصص انجام شد. همچنین می طورتقریبیبه

اعضای داخل سازمان یا غیر وابسته به سازمان باشند که 

جمعیت حاضر از افراد غیر وابسته به سازمان  تربیش

فعالیت وابسته به توانست بودند. همچنین نوع فعالیت می

مستقل باشد در این پژوهش  فعالیت یار جمعیت یکدیگر د

ها و کمک آوری دادهسازی جمعراه حلی نوین برای بومی

کاوی با کمترین هزینه و کمک جمعیت به مسائل داده

 و آموزش ابتکاری هایمتخصص ارائه شد. استراتژی

کارهای گیرند به راهآوری کمک مییادگیری، که از فن

 اند. داده تبدیل شده تحلیل و نوینی در تجزیه

بردار  SVMو  BPSOدر این مقاله با استفاده از 

وک انتخاب شد. در 2تعبیه بهینه اشتراکی گالو و ورد

 ؛بود CNNو  PSOهای قبلی این بردار مبتنی بر پژوهش

ها در استخراج ویژگی موجودیت CNNسپس با استفاده از 

با کمک  چکیده متون علمی انجام شد، در این پژوهش

 350همراه سپار بهداده جمعمجموعه صدداده ) 450

نحوی افزایش پیدا کرد مجموعه استاندارد قبلی( دقت به

 پنجدر بین  ،که روش پیشنهادی ضمن افزایش سرعت

 روش برتر قرار گرفت. 
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