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      2ي زباني ها  پايگاه داده- 1

براي . ي واقعي و مستند ترديدي نداردها ختي بر دادهشنا زباني زباني و ها  بنياد نهادن  بررسي لزوم هامروزه ديگر كسي دربار  
 هرچه گسترده تر  و متنوع پيكره . هاي مناسب و كافي باشد، نياز است اي كه دربردارندة نمونه  ويژه 3 زبانيهپيكرهر نوع پژوهش، به 

 .ري را بهمراه داردي بسياها ي سنتي  محدوديتها گستردگي و تنوع  پيكره در  شكل. تر باشد معتبرتر  و  سودمندتر خواهد بود
  گرچه ها گوناگوني داده.   ساماندهي و بهره گيري از آن مشكل و سپس ناممكن  ميگردد،هنگامي كه  حجم  پيكره از  مرزي مي گذرد

  . اما بازهم  مشكل را پيچيده تر مي سازد،  اهميت بسيار و نقش تعيين كننده  مي يابدها در بيشتر بررسي
ي مشابهي نياز دارند كه هريك ها سي  به دادهشنا زبان ادبيات  و ،  زبانهي  علمي در حوزها از فعاليت بسياري ،از سوي ديگر  
ي مشابه يا داراي همپوشي فراگير كه بدون آگاهي از وجود ديگري  ها چه بسا پيكره. پردازند مي  زبان ه  گوشه اي  از گستربهبراي خود 

ي ها ايراد ديگري كه  اغلب بر اين داده .  و پس از بهره برداري به كناري نهاده شده اند زياد به وجودآمدههو با صرف وقت و هزين
 ويراستن و ،  چراكه  كمتر فرصتي براي  آزمودن.ي  فراوان بدليل يكبارمصرف بودن آنهاستها  داشتن ناراستي،پراكنده وارد است

ي ديگري بهره ها  حتي اگر بخواهيم از آنها در طرح،ها ي  اينگونه  پيكرهباالخره  باتوجه به ماهيت ايستا .پيراستن آنها فراهم مي شود
 . پس از گذشت مدتي كهنه و شايد بي اعتبار به شمار آيند،بگيريم

 و ، مناسباي مطلوبه پيكرهاي از  مجموعه، فراهم كردن )دادگان زبان فارسي(ي زبان فارسي ها هدف از ايجاد پايگاه داده  
 داراي ،ي بسيارها ي زباني با  گستردگي و گوناگونيها پيكره اي كه باوجود حجم عظيمي از  داده.ي يادشده استها دور از نارسايي

.  هاي  موردنياز  را در هرزمان فراهم نمايد ساختاري  بسامان  و منطقي باشد تا امكان هرگونه جستجو  و  دستيابي سريع  به آگاهي
 ه كاربران گوناگون در هم همه پژوهندگان زبان فارسي ووزآيند گردد و  پاسخگوي  نيازچنين  پيكره اي  مي تواند همواره  ر

        4.ي نظري وكاربردي  باشدها مينهز

   ويژگيهاي پايگاه -2

د و در پژوهشگاه علوم انساني آغاز ش با طراحي و سرپرستي نگارندهيي براي زبان فارسي ها  كار ايجاد پايگاه داده1372از اوايل سال 
ها و دگرگوني اساسي  كه مهمترين فاز يعني گسترش و افزايش حجم داده سوم ه و مرحلبه اجرا درآمد آن )فاز ( دو مرحله1378سالتا

در نرم افزار و ايجاد امكانات نوين شبكه اي براي ارائه خدمات و اطالعات آن در شبكه جهاني اينترنت بود بدليل نبود منابع مالي 
 اجراي فاز سوم طرح آغاز گرديد 1381 بازماند تا اينكه با كمك مالي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از سال چندسالي از اجرا

  .ودوسال بعد به پايان رسيد
 است و كاربران برپاية نياز و هدف ة خاص يك يا چند پيكرزسخن ديگر فراتر ا به.  فراگير و متنوع استي زبان فارسيها پايگاه داده 

كنند و  هاي اختصاصي خود را وارد پايگاه توانند پيكره  حتي پژوهندگان مي.  برگزينند از آنمناسب راتوانند پيكرة   خود ميپژوهشي
  .هاي موردنظر خود را انجام دهند گيري ها و فهرست تحليل

  .مندان به زبان فارسي است پژوهان و عالقه  همگاني است و از راه اينترنت در دسترس همة دانشي زبان فارسيها پايگاه داده
  .براي كاربردهاي پژوهشي رايگان استپايگاه گيري از اين  بهره

از جمله شناسنامة متن، (شده  گذاري هاي نشانه اي از مواد خام زباني نيست بلكه داراي متن  تنها مجموعهي زبان فارسيها پايگاه داده
  .يابند همواره افزايش مياست كه )  و معنايياي هاي دستوري، آوايي، ريشه برچسب

هاي واژگاني، بسامدي و  تواند انواع فهرست ستجو، تقطيع و تحليل متن است كه ميافزارهاي اختصاصي ج  مجهز به نرماين دادگان
   .آماري را ارائه كند

  .گرددآن افزوده ميهاي تازه به  افزاري و متن شود و امكانات نرم  ميداين هاي زماني منظم روز  در دوره زبان فارسيگانداد
 :شود هاي يادشده تشريح مي در زير برخي از ويژگي
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  زباني ه گستر2-1  

 سبكي و كاربردي اين زبان  ، نوشتاري،ي  گفتاريها  گونهه همهزبان فارسي  مفهومي بسيار وسيع دارد و ميتواند در برگيرند  
يي بخش كنيم و در مراحل ها  الزم است  آن را به محدودهها  دادهبراي نزديك شدن به اين درياي. ي  تحول آن باشدها   دورانهدر هم

هاي  تاريخي   در نخستين  مرحله با توجه به نيازهاي گوناگون پژوهشي و كاربردي، از طيف دوران.منظم و بتدريج آنها را پوشش دهيم
  .زبان فارسي، برش فارسي معاصر برگزيده شد

هاي   گونه  خود داراي،گيرد  امروز را  دربرمي ز آغاز قرن چهاردهم خورشيدي تا ا طور قراردادي همين برش نيز كه به  
اي  ي ادبي،  سبكي و حرفهها   گفتاري آن، گونهة معيار  و گون  فارسيِ،اصطالح  رسمي نوشتاري يا بهةبسياري است، از جمله گون

 ةباني و اجتماعي ديگري مانند سن، جنس، سواد و تحصيل، طبقهايي كه متغيرهاي ز  آن، و گونهةهاي محاوره اي و عاميان فارسي، گونه
 . روند شمار مي  عامل تمايز آنها به، ارتباطيي مختلفِها اجتماعي و محيط

  ها  منابع  گردآوري داده2-2  

 ه درون حافظ در،هاي موردنياز فراهم شده هاي  متفاوت و مناسب  داده ي  يادشده، بايسته است كه با روشها با توجه به گونه  
هاي  معتبر و با رعايت معيارهاي  مختلف   وابسته اند با استفاده از  متن هايي كه به نوشتار ، از گونهمثالبراي . رايانه سازماندهي گردد

يرگذار ثار مهم ادبي و نويسندگان سرشناس و بويژه صاحب سبك و تأث هيچگونه  محدوديت و امساكي در مورد آو شدهگيري  نمونه
  : انجام گرديده است  و بازهم  ادامه خواهد يافت  در چند مرحلهها  درونداد و سازماندهي  داده، گردآوريتاكنون .نمي شودمال اع

ها بطور جداگانه براي آثار شعري، داستاني،  اين فهرست. نخست فهرستهاي مفصلي از همة منابع مهم نظم و نثر فارسي فراهم شد -1
عناوين آثاري . هاي ادواري و مجالت علمي، تخصصي و ادبي فراهم گرديد  نشريه،و فيلمنامه، ادبيات كودكانغيرداستاني، نمايشنامه 

 گرديد كه پس از بررسي و كنار نهادن موارد مشابه، بيش از پانصد متنكه در اين فهرستها قرار گرفتند بيش از يك هزار و پانصد 
اي واقعي از زبان فارسي معاصر  نماينده ،هاي برگزيده توان ادعا كرد كه نمونه مي. ده شدها برگزي عنوان براي درونداد به پايگاه داده

   .رود شمار مي به
  :شامل و انواع ديگر متون زباني   متن مهم نظم و نثر ادبيات معاصر ايران 1500فهرست كامل

   اثر داستاني و غيرداستاني نثر452 -
  اثر شعري از شاعران معاصر249 -

  ادبي و تخصصي،جله و نشرية علمي عنوان م84 -

  عنوان نمايشنامه 311 -

  عنوان فيلمنامه80 -

  عنوان ادبيات كودكان200 -

 متنوعو  5  همه پسند، خبري نشريه وچندين عنوان روزنامه -

 هاي درسي دانشگاهي و دبيرستاني برخي از كتاب -

 هاي دبستاني برخي از كتاب -

 ها هاي اداري و بخشنامه نامه -

 قوانين و مقرراتاي از  مجموعه -

  و مانند اينهاها  ديوارنوشته، پوسترها،هاي پراكنده ها و جزوه نشريه -

  . برگزيده شد اثر از ميان آثار باال براي تايپ دستي500 بيش از فهرستي با -  2
    .ه استتايپ شدرسد   ميليون  واژه مي5 صفحه  كه به بيش از 24000 متن در رويهم بيش از 300بيش از تاكنون  -3
 كه بخشي از آنها وارد پايگاه  واژه گردآوري شده كه10،000،000ي تخصصي با نزديك به ها ي ديگري شامل كتاب و مقالهها متن -4
 .داد است  ويرايش و درون،تبديل  در دست و بقيهدهش

هاي  صورت فايل  و يا به برروي نوارنيي راديويي و تلويزيوها  برنامه، ساعت گفتار پيوسته مربوط به محاورة عادي افراد60بيش از   -5
 ه ضبط شديديجيتال

  هشدپياده سازي  ي گفتاري از نوار بر روي كاغذها متن - 6
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  شدهتايپ  واژه 2000،000 با بيش از  يادشدهيها متن -7
 .ه است دوباره گرديد با بيش ازسه ميليون واژه ويرايشنوشتاري و گفتاري ي ها متن بخشهاي مشخصي از -8

 .ادامه دارده و پيوسته شدبرچسب دهي دستوري و معنايي  ي برگزيده از متون ويرايش شدهها بخش -9

  :  ي گوناگون به صورت الكترونيكي فراهم گرديد ها ي زير با روشها متن -10
   مختلف  واژه نامه12متن  -
 حقوقي وقضاييهاي  ها و رويه  متن مجموعه قوانين كشوري و مقاله-

تعداد  و شامل HTML مگابايت با فرمت 345رويهم  ( 1382 تا آغاز سال 1375 روزنامة همشهري از سال يها  همة متن-
 ) ميليون واژه63 مقاله و 190206

شكل  اين بخش به)  واژه 6،250،000 مگابايت و بيش از 63رويهم  (1382ي روزنامة همشهري شش ماهه آغازين سال ها  همة متن -
    .است بندي شده موضوعي جداسازي ودسته

  .است داد شده ماهة روزنامة ايران نيز به همين روش درون  متن دورة شش-
  .ها و نشريات ديگر نيز با اين روش گردآوري گرديده است اي از روزنامه هاي نمونه  متن-

   درونداد شده استها  ميليون واژه برگزيده شده و به پايگاه داده30 نزديك به يي باها  نمونهاي تنها روزنامهي ها متنالبته از 

 واژه از آن به درون پايگاه وارد  ميليون60 واژه  مي گردد كه تاكنون تنها ميليون صد يك  نزديك بهي گردآوري شده ها مجموع متن
  .شده است

  .دخواهدش  فعاليتي هميشگي و با افزودن منابع تازه دنبالصورت بهاين كار  

  ساختار زباني پيكره 2-3  

ار ادبي ث آ و يا گزيده كاملهي پيوستها صورت متن هب:   گوناگون در اين پايگاه ذخيره مي شوند6يها  و قالبها  به شكلها داده  
نها  به  آهاي ه واژهي ديگر، يعني فهرست همها  و متنها ي واژه نما و بسامدي از همين متنها صورت فهرست هي مهم، بها يا نوشته

 هنويسي شدبازي ها  متن، همچنين،ي تك زبانه و دوزبا نهها  واژه نامهصورت به و نيز ،همراه چند سطر از بافت زباني آنها و بسامدشان
بيني شده با بكارگيري  دارند و پيش ي بسامدي  در پيكره  جايها  فهرستصورت به متن پيوسته و چه صورت بهي گفتاري  چه ها داده

ي خودكار ونرم افزاري و ها  مشخصي از پيكره با روشي ها همچنين متن. گرددئه ا نيز ارها  آوايي دادهتلفظ ،7چند رسانه ايامكانات 
 ريشه شناختي تلفظي و ، معنايي، واژگاني،نشانه گذاري متن براي افزودن اطالعات گوناگون دستوري. دستي نشانه گذاري شده اند

       . كاربردي به آن صورت مي گيرد

  ساختار رايانه اي2-4  

 به گونه اي  سازماندهي  شده كه هر واژه  با پيوندهاي 8ي پيوندي ها ي يادشده  در يك  پايگاه دادهها  دادهه مجمو ع  
 هشمار  ،، ناشر وسال و جاي  انتشاررثا نام ، متن مانند نام نويسنده شناسنامه اي مشخصاته به هم،گوناگون به متن اصلي يا بافت خود

ي ها يي نيز ميان واژه  و معنيها   پيوند.ر ارتباط يابدث  اه موضوع و رشت، سبك،ي گوناگون مربوط به نوعها  دسته بندي،سطر و صفحه
ي ها  فراينددر اين  پايگاه  . دستوري و تلفظ آن  وجود دارد كه امكان هر گونه جستجو  را فراهم  مي سازده مقول،يشها  مترادف،آن

ي آماري ها ي بسامدي و فهرستها  واژه نامه و استخراجها گيري  و فهرست گيري و گزارشها  انجام انواع جستجوبراي يپردازش
  .بكارگرفته مي شود

گردد و داراي ساختاري ساده و محدود بود، شايسته بود كه باتوجه به  ده سال پيش برميچهارها به  از آنجا كه طراحي پيشين پايگاه داده
هاي متنوع زبان فارسي و  هاي بزرگي از متن كارگيري حجم  فناوري و امكانات تازة آن، ساختار جديدي تعريف گردد تا امكان بهپيشرفتهاي

  :مهمترين ويژگيهاي سيستم جديد عبارتند از. انواع پردازشهاي پيچيده با سرعت زياد فراهم گردد
       هاي بيشتر و انعطاف بهتر براي  براي دستيابي به تواناييServer 2003وز  در محيط عامل ويندOracleگيري از پايگاه اطالعاتي  بهره

  سازي، پردازش و ارائه متون فارسي دريافت، ذخيره
 )ي پيوستهها صورت متن به( ميليون واژه چندصدسازي حجم زيادي از متون فارسي با  توان ذخيره

  پياپي و صفحه به صفحهصورت گزينشي، هاي دروندادي به امكان بررسي متن      

 افزار  نرميامكان ويرايش متنهاي دروندادي با كمك ويراستار درون      



 �

 ها اي متن امكان ايجاد، تغيير يا جابجايي اطالعات شناسنامه    

  هاي متعدد   گزينهباهاي پيچيده و چنداليه امكان جستجو 

 ك يا چند متنهاي ي امكان تهيه فهرستهاي آماري و بسامدي از واژه    

 دهي دستي يا خودكار امكان اجراي عمليات برچسب    

 .امكان بازبيني و گشت و گذار در متون با حالت ساده يا با نمايش برچسبها    

 هاي وب، اينترنتي و اينترانتي در محيط  (user interface) كاربريميانايكارگيري استاندارهاي نوين  به   

  10خط  و برون 9صورت برخط اطالعات و گزارشهاي يادشده به كاربران و پژوهندگان ايراني و جهاني بهامكان ارائه خدمات و    
  نويسي و اشتراك اينترنتي    امكان نام

حل و پيشنهادهايي  ها و ارائة راه    سخنگاه اختصاصي براي تبادل نظر، بحث و گفتگوي كاربران دادگان فارسي و مطرح كردن مسائل و كاستي
   .گسترش آناي بهبود و بر

 

 ي پايگاه ها كاربري- 3

  :ي گوناگون مي توان  بهره گرفت ها  اين پايگاه به روش و امكاناتاز اطالعات

  .دادگان زبان فارسي پژوهشگاه و صفحه آغازه 11به روش برخط  و وارد شدن به وبگاه -
inguistic Lersian P  اختصارِ pldb  در آن كه ir.ac.ihcs.pldb://http   :با نشاني   از راه اينترنت -

 asebataDاست .  
 مشاهده كنند اما  برصفحه نمايشگرتوانند نمونه كوچكي از امكانات را  مي(guest)در حالت عادي كاربران اينترنتي به عنوان ميهمان
  . به امكانات بيشتري دسترسي پيدا خواهندكرد،شوندكساني كه با شرايطي ثبت نام كرده مشترك مي 

 آن در هدر پيكره انجام مي گيرد و نتيج) كه در زير خواهد آمد( هرگونه جستجو خط به روش برون با درخواست گزارش -  
 . مي گرددئه رايانه اي اراهبه شكل پروند، چاپ مي شود و يا  چاپگرهيي بوسيلها گزارش

    
   انواع  جستجو   - 4

 از . گروهي يا كلي انجام داد،ي مربوط به آنها جستجوهاي تك مورديها  هريك از اقالم اطالعاتي و يا ويژگيهمي توان برپاي  
 :جمله  

 )  يك يا چندكليدواژه هبرپاي(  جستجوي  واژگاني -  
 ) مفهوم يا معناي مورد نظر هبر پاي(  جستجوي  مفهومي -  
 ) تلفظي يك واژه  صورتهبرپاي(  جستجوي  تلفظي -  
 )ي همسا يهها  و يا بافت12ي همايندها  واژههبرپاي(  جستجوي  هم بافت -  
  ها  و واژه نامهها  در متن13 گشت و گذار-  
)  يا حجم معيني از پيكره، يا نويسنده اي مشخص، زماني معينهال دورثم( ي دلخواه ها اين جستجوها را مي توان در محدوده  
 .  انجام داد

  ها  انواع گزارش -5

 :  ي صوري و محتوايي مختلفي طراحي شده اند تا پاسخگوي نيازهاي گوناگون باشند ها ي پايگاه به گونهها گزارش  

 ) الفبايي و الفبايي وارونه ، نزولي،صعودي( آماري  و بسامدي ،ي واژگانيها  به شكل فهرست-  
   و شناسنامه آثار به شكل اطالعات موردي-  
  بافت زباني ه مورد نظر در شكل كاربردي آن  همراه با اطالعاتي در بارهواژ ( concordance  واژه نمافهرستل  به شك-  

  )ر، تاريخ كاربرد، بسامد در پيكره و مانند آن ث متن،  نام نويسنده و مشخصات اه سطر و صفحه شاهد، شمارهآن مانند جمل



 �

  كاربران پايگاه - 6
  آماده  مديريت وسطح در. اما  مراحل و سطوح  دستيابي متفاوت است،همگاني در نظر گرفته شده است هاين پايگاه براي استفاد

 ومشترك پايگاه شوند اه اينترنت ر از  افراد مي تواننده  اما  هم،دارند طرح به اطالعات دسترسي و همكاران  تنها مجريان،سازي
ي مجاز ها  داراي  دامنه،ها ي پژوهشي  و سازمانها  افراد،  گروه،ح دستيابي از نظر سط . دريافت كنندمورد نياز خود رااطالعات 

 اما برخي از   ، بوجود آورندها الً  تنها مجريان طرح  مي توانند هرگونه تغييرات  را در ساختار و محتواي دادهث م.متفاوتي  خواهند بود
 .  آيند ميشمار   اطالعات  بههند و ديگران تنها دريافت كنند بپردازها ي پژوهشي ممكن است بتوانند به افزايش دادهها گروه

   پايگاه  ة آيند - 7

تر  ي  كاربردشان گستردهها  شمار آنها و موضوع  و زمينه. روز به روز اهميت بيشتري مي يابندي زبانيها ي دادهها پايگاه  
گونه  شوند و همه ي دانش و فن به آنها مجهز  ميها رشته  گفتگو مي شود كه بسياري از 14ي معرفتيها اكنون از پايگاه. گردد مي

گوناگوني كه در سراسر جهان در دسترس   ي  اطالعاتيها  بانك در15. شود  و معارف به صورت الكترونيك در آنها نگهداري ميها آگاهي
 در اين درياي بيكران ازاين ، تاپيش اما. استهم گرديده ي مهم جهان فراها  زبانبسياري براي  زبانيِيها ي دادهها همه است، پايگاه

 .   شد ي  قابل استناد براي زبان فارسي  يافت نميها  داده،اطالعاتي

 نخست براي پاسخگويي  به نيازهاي  پژوهندگان ايراني ه در ايران،  و در وهل)دادگان فارسي (ي زبان فارسيها پايگاه داده  
  زبان فارسي  در نقاط ه كساني است كه در باره بانك اطالعاتي ايراني در دسترس همعنوان يك ه بعد بهايجادشده است  و در مرحل
 .  كنند ديگر جهان پژوهش مي

        

   و مراجع  ها يادداشت

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 1384، فروردين و ارديبهشت2، شماره پژوهشگرانتر در نشرية  هايي پيش  اين مقاله با تفاوت-1
  .  به چاپ رسيده استفرهنگي

2 . linguistic database 

3.  linguistic corpus 

 طرح  "  ةي مهم آن در جهان و داليل  نياز به چنين  ابزاري در مقالها  و نمونهها ي دادهها   ايجاد و بهره گيري از پايگاهة پيشين .4

 آمده   1373 زمستان ،  تهران،1 ه  شمار،11 ه  دور،ع  رساني  اطالهدر نشري  "ي زبان فارسي با كمك كامپيوترها ايجاد پايگاه داده
 .است
5 .popular  

6 .format 

7.  multimedia 

8. relational database 

9.on-line   
10. off-line   
11. website   
12.  collocations    

13. browse  
14.  knowledge base   
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