باسمهتعالی

صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی بهمنظو حم ی ـ از گرقهه ی پژقهش ـی تواـمنــو ق اـ ـ د
ق بــه رینــوه خومــ دویــوی ا طراحــی ق عرضــه ـــر ه اتــ ـــه

حــوزه ان ق یه ی

ب آــ رت ه هه ی پژقهشــی

تواـمنــو بــ ان ق یه ی اهبــر ی ق ق بــه رینــوه ا بــه عنــوات عرضهـننوه انــ ق ی ق م ـ بب ً شرـ ه ق
ش ب هنوهه ی تواـمنـــو ق اـب بنیـ ـ ت ا بهعنوات م ق ضـ ـی مشـ ـ ـ

اـ ـ ـ ب انـ ـ ق ی شن تـ ـ یی

میـم یو.
رـچــه پیــب ق ا یــو عرضــه انــ ق ی یوــی از ه ــ ه پژقهشــی اتــ ـــه توتــو صنــوق ـــورق ی ق
شــووا یی شن ت ـ یی ق پــز از بر تــی ق تبوی ـ

ب آ ـ اراخــوات من شــر شــوه ات ـ  .آطف بــه مــوا زیــر

تودـه ارم ییو:
 )1اعالم رم گـی بــرای مشـ ـ

اـ ـ ب انـ ق ی ح صـ از ایـ اراخــوات تققیق تـی ق ا ائــه خواتـ

تنه ـ بــرای شرـ ه ق ش ب هنوهه ی اـببنی ت مج ـ ز ات ـ  .تم ـ م شرـ ه ق ش ب هنوهه ی اـببنی ت
میتواـنو بـ توقیـ ق ا تـ د تق ضـ ی مشـ ـ
)2

خواتـ ه ی مشـ ـ

اـ ـ ب انـ ق ی

اـ ـ ب ان ق ی صـرا ً ب یو

تـوقی ق حـواـرر تـ تـ ی 1401/03/22

چ چوبی ـه

ایـ اراخـوات شـرـ ـننـو.
اـ ه ی همی اراخوات رموه اتـ

تـــ مـ ــه غزاد صـــنـوق ـورق ی ق شـــوواـ یی بـه ـشـــ ـی

( )www.ghazal.inif.irثب شـوـو .خواتـ ه یی ـه

چ چوبی غیرازرت ی به قشه ی یگر به تـ صـنوق

برتنو قا اراینو ا زی بی ـخواهنو شو.
 )3پــز از اتمــ م مهتــ ا تــ د خواتــ مشــ ـ

اـ ــ ب انــ ق ی اراینــو ا زی بــی رته توتــو

صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی رغــ ز خواهــو شــو .خواتــ ی ـــه بیشــ ری تن تــ

ا بــ اآزامــ

ایــ

اـ ــ ب انــ ق ی اشــ ه ب شــو اـ خ ب ق بهعنوات «مش ـ ـننوه» بــرای مذاـــرا تومیتــی بــه ه ــ ه
پژقهشـی م ق ضـی مـراـی خواهو شـو.

)4

صـــو

خوات ـننوه من خـ ـ (مش ـ ـننوه) ق ه ـ ـ ه پژقهشـــی (مجـــری) بـــرا ا

توااـ ـ

3د ـبـــهای م بیــ «صنـــوق » «مش ـ ـننوه» ق «مجـــری» منـقـــو اراخوات مش ـ
طرح خواهــو شــو.

اـ

ب ان ق ی

ب آــ ایــ بــرا ا صنــوق ـــورق ی حواـرــر تــ  90صــو هزینــه ادــرای طرح

تققیق تــی ا بــه شــو بالعوض ق بهطو مرحتهای ق م ن تــ ب پیشــرا ادرای طرح بــه مجــری خواهــو
پر اخـ ق م بقـی هزینهه ی ادـرای طرح بر عهوه مش ـ ـننوه خواهـو بـو .
 )5حم ی صـنوق صـرا ً منوط به موااق مجری ق مشـ ـ ـننوه
بر ات س شرایو منو ج

خبـو

م آوی م ی ق مـنوی ای طرح

بنو "ت هیم م آوی اوری" ای اراخوات خواهو بو .

 )6توقی ـ ق ا ت ـ د خوات ـ مش ـ ـ

ب آ ـ ای ـ اراخــوات بهمنزآه بهرهمنوی از حم ی ه ی صنــوق

ـــورق ی ق شــووا یی ـخواهــو بــو ق بــرای ارتـ نوه حقـی ایجـ ـمیـنو .صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی خو
ا متزم به ع یـــ مقرم ـگی می اـو ق مف ـتیـــه طرحه ی ا تـــ آی مقرم ــــه ــــز صنـــوق ــــورق ی ق
شـووا یی ب بـی خواهـو م ــو.
 )7حم یــ ق اهبــری صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی

موضــو ایــ اراخــوات صرا ً تــ مرحتــه اـ ــ ب

ان ـ ق ی اتـ ق م ــلوآی همو یه ی بـــوی م ـنــو تج یت زی توآیــو صنـ ـی اازایــب مقی ـ س ق غیــره
بر عهوه مش ـ ـننوه ق مجـری میب شو.
 )8هرگوـه تــ د ی ابه م
ـورق ی ق شووا یی

خبــو

ای اراینو ا ب شــرـ ا زی ب ت ان ق ی بومرـگ بهعنوات ـ گزا صــنوق

می ت بگذا یو (شم ه تم س)021-66530680 :

خالصه فناوری
ارزیابی صح یح پیامهای توهینآمیز یا تنفرآمیز و تمایز آن از سحایز پیامها ،تبدیل به یک نیاز
مبرم برای تضمین آزادی بیان شده است .در حال حاضر بسیاری از شبکههای اجتماعی مجهز
به موتور تشح یص خودکار متون تنفرآمیز هسحتند که هر یک با ترکیب ارزیابی انسحانی سحعی
در کاهش میزان انتشار اینگونه مطالب میشوند.
اهدافی که تیم پژوهشحی در این ت قیق آن را دنبال مینماید؛ اول جمعآوری مجموعه دادگان
توهینآمیز و تنفرآمیز در زبان فارسحی اسحت .جمعآوری دادگان توهینآمیز با اسحتفاده از یک
هسحته اولیه از کمما ععبارا ) توهینآمیز شحرو میشحود .توییتها عیا دادگان) بر اسحا

این

هسحته فیمتر میشحوند ،سح ت توییتها توسح داور انسحانی بربسحب دهی میشحود .جهت بهبود
وضحعیت اسحت رات توییتها ،از روش  bootstrapاسحتفاده میشحود .بدینصحور که کمما
ععبحارا ) پرکحاربرد توییحتهحای بربسححبدهیشححده ،دوبحاره جمعآوری میشححود وبحهعنوان
فیمترهای جدید جهت فیمتر توییتها استفاده میشود.
برای دادگان توهینآمیز  /تنفرآمیز ابتدا با اسححتفاده از خزش ح رهای شححبکههای اجتماعی و
روش جمع سح اری ،دادههای موردنظر جمعآوری میشحود .سح ت یک آییننامه بربسحبزنی
برای متون تنفرآمیز تهیه میگردد که مورد استفاده داوران انسانی است.
سعی میشود که ب شهایی از دادگان عبرای مثال  1000رکورد) توس بیش از یک داور انسانی
همزمان بربسب دهی شود تا بتوان میزان توافق بین داوران انسانی را م اسبه کرد.

پت از تکمیحل دادگحان آموزشححی و انت حاگ دادگحان ارزیحابی ،محدل تشحح یص توهینآمیز بودن
متون ،با استفاده از طبقهبندی مبتنی بر شبکه عصبی عمیق صور میگیرد.
اینکه شحبکه عصحبی عمیق به سحاختاری دارد و اینکه آیا طبقهبندی سحمسحمه مراتبی باشحد یا
یک سحط ی ،از نکا مهم این طر اسحت .همینین یکی از مشحکال جدی این سحامانه بایا
بودن آن نسحبت به یک سحری از وااگان و عبارا هسحت که بایسحتی اصحال شحود .حاس بایا
نیز از نکا این طر به شمار میآید.

درباره تیم پژوهشی
همکار/مشاور طر

رشته/مقطع ت صیمی

نام و نام خانوادگی

وضعیت شغمی

مجری

هوش مبنوعی  /ـ ری

هش م ایتی

دانشیار دانش اه تهران

همو

ـرماازا  /ـ ری

رزا ه ش ـری

استادیار دانش اه تهران

همو

هوش مبنوعی  /ـ ری

یواهلل یـقوب زا ه

استاد تمام دانش اه تهران

این تیم از اعضحای تیم پردازش زبان طبیعی دانشح اه تهران هسحتند که یکی از ویترین و بزرگترین تیمهای مرتب با
این حوزه در کشحور هسحتند و فعالیتهای متعددی در حیطه خ و زبان فارسحی در فضحای رایانهای انجام شحده اسحت.
جهت آشحنایی با فعالیتهای اصحمی تیم میتوان به صحف ه رسحمی اعضحا و همکاران تیم در ر نمای دانشح اه تهران
 profile.ut.ac.irمراجعه کرد.
در زمینحه موضححو خاش تشحح یص متون توهینآمیز  /تنفرآمیز ،از حدود  9ماه پیش با حمایت جزیی که سححتاد عموم
شحناختی از این تیم به عمل آمده اسحت ،یک سحامانه اولیه توسحعه داده شحده اسحت و در حال حاضحر تقریباً بیش از %80
دادگان موردنیاز یک سحامانه وی و همینین مدل هوش مصحنوعی آن آماده شحده اسحت .در حال حاضحر بایترین کیفیت
تش یص متون توهینآمیز توس این تیم وجود دارد .ولیکن در زمینه متون تنفرآمیز عو نه توهینآمیز) کماکان بایستی
توسعه دادگان و مدلها صور گیرد.

ضرور مسئمه
تمحامی پمتفرمهحایی کحه اجحازه میدهنحد کحه کحاربران پیحامهحا و عقحایحد خود را اعالم کننحد ،محاننحد
ثبت نظرا ذیل سحایتهای خبری ،پیامرسحانهای متنی و صحوتی ،انجمنها ،فرومها و غیره،
با این مسححئمه مواجه هسححتند که هر متن یا اطالعاتی بدون بازبینی نیروی انسححانی اجازه
بازنشحر داده نمیشحود .این موضحو سحبب میشحود که هم سحرعت انتقال اطالعا کم شحود و

مسئمه اصمی ت قیق
ععرضه فناوری):
«سحامانه تشح یص
خودکحححار متحححون
تحححححوهینآمیز در
زبان فارسی»

هم هزینه نیروی انسحانی بای رود .مدل پیشحنهادی فعمی این امر را عممی میکند که ب ش
زیادی از اطالعا بدون بازبینی نیروی انسانی روی پمتفرمها رار گیرد.

شححبکحههحای اجتمحاعی نظیر فیتبوک و توییتر برای مقحابمحه بحا این موضححو مکحانیزم
گزارشدهی را ارایحه نمودهانحد کحه این روش بنحدان مثثر نیسححت ،بحهدلیحل اینکحه اول حجم
مطالب بیانشحده بسحیار زیاد اسحت ،دوم فرآیند گزارشدهی توسح کاربران و بعد بازبینی
این گزارشها فرآیند زمانبری است ،سوم این فرآیند میتواند باعث ایجاد اختالی روحی
و روانی برای افراد ،بهخصحوش کسحانی شحود که این گزارشها را بازبینی میکنند .همینین
هزینه نیروی انسحانی زیادی جهت بازبینی و گزارش دهی نیاز دارد .این موارد سحبب شحده
است که ارایه یک روش خودکار برای تش یص م توای توهینآمیز ضروری به نظر آید.

مسئمه اصمی ت قیق

بحهطورکمی گفتحار توهینآمیز را میتوان بیحان جمال و عبحاراتی تعریف کرد کحه بحاعحث ایجحاد حت نحاراحتی ،رنجش،
عصححبحانیحتیحا انزجحار در م حاطحبیحا خواننحده شححود .گفتحار خشححونحتآمیز عمومحاً تنحد ،بیادبحانحه ،ححاوی کممحا رکیحک و
ویژگیهایی از این بیل میباشحد .دییل کمی گفتار توهینآمیز میتواند شحامل دییل شح صحی جهت حممه ،توهین و
کوبک شمردن م اطب یا حممه به گروه یا اجتماعی از افراد با ویژگیهای مشترک باشد.
ولیکن هرگونه گفتار توهینآمیز که عامل ترویج و القاء خشم و نفر در اش اش و گروههایی با یکی از مشترکا زیر
باشند را گفتار تنفرآمیز گویند:
•

سن

•

جامعه صنفی

•

ناتوانی جسمی یا ذهنی

•

نژاد ،ومیت و جنسیت

•

ماهب

•

ممیت و وابست ی جغرافیایی

•

مهاجر

•

ربانیان خشونتها و خانواده آنها

هدس از این سحامانه تشح یص متون توهینآمیز در مرحمه اول و سح ت تشح یص متون تنفرآمیز در مرحمه دوم اسحت.
تشح یص توهینآمیز بودن متون کاربرد بسحیار بیشحتری نسحبت به تنفرآمیز دارد و بنابراین د ت و اهمیت این ب ش
بهمراتب از ب ش تنفرآمیز بیشتر است.

مزایا
•

افزایش سرعت بازنشر اطالعا

•

کاهش هزینه نیروی انسانی

•

جموگیری از خطاهای نیروی انسانی

•

امکان ایجاد سامانه خودآموزشی عمیتوان بهمرور نیز مدل را در یک پمتفرم توسعه داد)

کاربردها
•

ب ش ثبت نظرا کاربران

•

پیامرسانها

•

انجمنها

•

پمتفرمهای اشتراک نظرا

خروجیهای مورد انتظار ت قیق
•

سامانه  /سرویت تش یص متن توهینآمیز عبا ارایه معیار اطمینان از تش یص)

•

سامانه  /سرویت تش یص متن تنفرآمیز عبا ارایه معیار اطمینان از تش یص)

•

دادگان آموزشی و ارزیابی

•

گزارش دحت و فراخوانی – ححداحل دحت برای محااول تشحح یص توهینآمیز بودن %90
است .برای تنفرآمیز بسته به طبقهبندی موردنیاز کارفرما ممکن است که متفاو باشد.

هزینه و زمان اجرای طر
•

هزینه اجرای طر در بازه  450تا  650میمیون تومان برآورد میشود.

•

مد زمان اجرای طر  6الی  8ماه برآورد میشود.

تسهیم مالکیت فکری
•

مالکیت معنوی :مشارکتکننده در مالکیت معنوی ناشی از اجرای ت قیق سحهیم خواهحد بحود و انتشحار
مقالححه مشححترک توسحح مجری و مشارکتکننده در اورنالهای داخمححی و خارجححی ،ارایه مقالححه در
کنفرانتهحا و سحمینارها بحا موافقحت و اشحاره بحه نحام همحه دستاندرکاران مجحاز خواهحد بود.

•

مالکیحححت منافحححع محححادی :سهم مشارکت شرکت/شتاگدهنده متقاضی حدا ل  10و حداکثر  35درصد
خواهد بود عمنافع مالی ناشحی از توسحعه این فناوری بر اسحا

توافق طرفین و مشحترک خواهد بود و با

توجه به سهم آورده نقدی و غیر نقدی توسعهدهنده ،سهم مالکیت ابلمااکره و توافق است).

ارسال درخواست
درخواستهای مشححارکت صرفاً بایححد در باربوگ موردنظر صنححدو نوآوری و شححکوفایی ،تدویححن و
حداکثححر تححا تاریحح  1400/03/22در سححامانه غححزال صنححدو نوآوری و شححکوفایی به نشححانی
ir.inif.ghazal.wwwثبت شوند .درخواستهایی کحه در باربوبحی غیرازآن ،یحا بحه روشهای دی حر
بحه دسحت صنحدو نحوآوری و شحکوفایی برسحند ،وارد فراینحد ارزیابحی ن واهنحد شحد.

