
  



 تعالی باسمه

ــورق      یه  یتواـمنــو ق اـــ د    حــوزه ان ق  یپژقهشــ  یه از گرقه  ــ یمنظو  حم به  ییق شــووا   یصنــوق  ـ

ــه ر ــوه ی ق ب ــ  دو   ن ــ یــو یخوم ــ  رت  ه  ه ی ا طراح ــه    ب آ ــ  ـ ــر ه ات ــه ـ ــ  یه ق عرض  یپژقهش

ــ  ان ق  ــو ب ــر   یه یتواـمن ــه ر  ی اهب ــوهیق  ق ب ــوات ع  ن ــه عن ــ ق   ـننوهرضه ا ب ه  ق ق م ـ بب ً  شرـ   یان

ــ ا به ـــ تیتواـمنـــو ق  اـب بن  یه  هنوهش  ب  ییشن تـــ  یمشـــ  ـ     اـ  ـــ ب انـــ ق   یعنوات م ق ضـ

 .و یم ـیم

ــورق ی ق  ــوق  ـ ــو صن ــه توت ــ  ـ ــی ات ــ ه پژقهش ــی از ه  ــ ق ی یو ــه ان ــو  عرض ــب  ق  ا ی ــه پی رـچ

بــه مــوا   زیــر طف آ .شــوه اتــ  شــووا یی شن تــ یی ق پــز از بر تــی ق تبویــ     ب آــ  اراخــوات من شــر

 :و ییارم تودـه 

ق ا ائــه   خواتــ    یق تــیاراخــوات تقق  ــ یح صــ  از ا  یمشــ  ـ     اـ  ــ ب انــ ق   یبــرا  یاعالم رم  گــ (1

ــرا   تیبن اـب  یه  هنوهه  ق ش  بمجــ ز اتــ . تمــ م شرـ    تیبن اـب  یه  هنوهه  ق ش  بشرـ  یتنهــ  ب

 اراخـوات شـرـ  ـننـو. ـ ی   ا یانـ ق  بمشـ  ـ     اـ  ـ  یق ا تـ د تق ضـ  ـ یبـ  توق تواـنو یم

را ًمـش  ـ     اـ ـ  ب ان ق ی   یه   خواـت  (2 همی  اراخوات رموه اـت   ب یو    چ  چوبی ـه    اـ ه ی   ـص

وقی    واـرر ـت  ـت  ی   ـت ــووـا یی       تــــ ـم ــه  22/03/1401ق ـح وق  ـورق ی ق شـ ـــن هغزاد صـ  ـشــــ ـی  ـب

(www.ghazal.inif.ir  ) .یگر به  ـت  ـصنوق    یه  قش   ی  به  رازرتیغـه    چ  چوبی    ییه   خواـت ثب  ـشوـو 

 .برتنو  قا   اراینو ا زی بی ـخواهنو شو 

ــ ق  (3 ــ ب ان ــ  ـ     اـ   ــ  مش ــ د   خوات ــ  ا ت ــ م مهت ــز از اتم ــو یارا   یپ ــیا ز ن ــو رت  ی ب ه  توت

ــورق  ــوق  ـ ــووا   یصن ــ   ییق ش ــو.   خوات ــو ش ــ ز خواه ــه ب  یرغ ــ ریـ ــ  ت  یش ــ   ا ب ــ   ان ت  ــ یاآزام

ــ ق  ــ ب ان ــو  اـ خ ب ق به  یاـ   ــ ه ب ش ــرامش  ـ »عنوات   اش ــرا  توم  یـننوه« ب ــیمذاـ ــ ه   یت ــه ه  ب

 خواهو شـو. یمـراـ یم ق ضـ یپژقهشـ



ــ    (4 ــو   توااـ ــی   (ـننوهمش  ـ )من خـــ     ـننوه  خوات    صـ ــ ه پژقهشـ ــری)ق ه ـ ــرا  ا   (مجـ   بـ

اراخوات مش  ـ     اـ   ب ان ق ی   منـقـــو «  مجـــری»ق    «ـننوهمش  ـ »   «صنـــوق »ای م بیـــ  د ـبـــه3

ــ  ا  طرح ــو.    ب آ ــو ش ــورق  ــ یخواه ــوق  ـ ــرا  ا   صن ــ    یب ــر ت ــو هز  90حواـر ــهی  ص ــرا  ن  طرح یاد

ــیتقق ــو    یق ت ــه ش ــ  ب  پ  یامرحته  طو بهق    بالعوض ا ب ــرا یق م ن ت ــرطرح یادرا  ش ــه مج ــو  ی  ب خواه

 خواهـو بـو . ـننوهمش  ـ  بر عهوه  طرح یادـرا یه نهیهز یپر اخـ  ق م بقـ

طرح     یا  یق مـنو  یم    ی   خـبو  م آو  ـننوهمـش  ـ ق    یمنوط به موااق  مجر ـصرا ًـصنوق     یحم  (5

 خواهو بو . اراخوات  یا "یاور  یم آو میت ه"منو ج    بنو  و یبر ات س شرا

ــ  ا  ــ یتوق (6 صنــوق   یه  یحم  از  یمنو بهره  منزآهبهاراخــوات    ــ یق ا تــ د   خواتــ  مشــ  ـ     ب آ

خو    ییق شــووا ی  . صنــوق  ـــورق ـنو یـم  جــ  یا  یارتــ نوه حقــ  یـخواهــو بــو  ق بــرا  ییق شــووا   یـــورق 

ــ ی ا متزم به  ع  ــهیـتق مف       اـو یم  یمقرم ـگ  ـ ــ آ  یه طرح  ـ ــورق  یا تـ ــوق  ــ ــز  صنـ ــه ــ ق   یمقرم ــ

 خواهـو م ــو. یب بـ ییشـووا 

ــر ــ یحم  (7 ــورق   یق  اهب ــوق  ـ ــووا   یصن ــو  ا  ییق ش ــوات    ــ ی   موض ــ    صرا ًاراخ ــهت ــ ب   مرحت اـ  

 ــرهیق غ ــ س یمق  ــبیاازا   یصنـ ــ  ــو یتوآ   یت زیتج  م ـنــو   یبـــو   یه یهمو     یاتــ  ق م ــلوآ  یانــ ق 

 .ب شو یم یق مجـر ـننوهمش  ـ  بر عهوه

ـ  گزا  صــنوق    عنواتبه  بومرـگ  یان ق    ب تی ا ب  شــرـ  ا ز  نو یارا  یابه م    خبــو  ا  ی تــ دهرگوـه   (8

 (021-66530680شم  ه تم س: ) و یبگذا   تی   م ییق شووا  یـورق 

 

  



 خالصه فناوری

  ازی ن کیبه   لیتبد  ها،امیپ  زیآن از سحا  زیو تما  زیتنفرآم ای  زیآمنیتوه  یهاامیپ  حیصح   یابیارز

مجهز    یاجتماع  یهااز شبکه  یاریشده است. در حال حاضر بس   انیب  یآزاد  نیتضم  یمبرم برا

  یسحع   یانسحان  یابیارز  بیبا ترک  کیهسحتند که هر    زیخودکار متون تنفرآم صیبه موتور تشح 

 . شوندیمطالب م گونهنیانتشار ا زانیدر کاهش م

مجموعه دادگان    یآوراول جمع  نماید؛آن را دنبال می قیت ق  نیدر اتیم پژوهشحی  که    یاهداف

با اسحتفاده از یک    زیآمنیتوهی دادگان  آوراسحت. جمع  یزبان فارسحدر    زیتنفرآمو   زیآمنیتوه

این   اسحا   ها عیا دادگان( برشحود. توییتشحرو  می  زیآمنیتوههسحته اولیه از کمما  ععبارا (  

شحود. جهت بهبود  ها توسح  داور انسحانی بربسحب دهی میشحوند، سح ت توییتهسحته فیمتر می

که کمما     صحور  نیبد. شحوداسحتفاده می  bootstrapها، از روش  وضحعیت اسحت رات توییت

عنوان  شححود و بحهی میآورجمع دوبحارهشححده،  دهیهحای بربسححبععبحارا ( پرکحاربرد توییحت

 شود. ها استفاده میفیمترهای جدید جهت فیمتر توییت

و   یاجتماع یهاشححبکه  یابتدا با اسححتفاده از خزشحح رها/ تنفرآمیز    زیآمنیتوهبرای دادگان 

زنی  نامه بربسحبیک آیین. سح ت  شحودیم  یآورموردنظر جمع  یهاداده  ی،سح ار روش جمع

 گردد که مورد استفاده داوران انسانی است. برای متون تنفرآمیز تهیه می

رکورد( توس  بیش از یک داور انسانی    1000  مثال  یبراهایی از دادگان عشود که ب شسعی می

 بربسب دهی شود تا بتوان میزان توافق بین داوران انسانی را م اسبه کرد.  زمانهم



بودن    زیآمنیتوهپت از تکمیحل دادگحان آموزشححی و انت حاگ دادگحان ارزیحابی، محدل تشحح یص 

 گیرد. بندی مبتنی بر شبکه عصبی عمیق صور  میمتون، با استفاده از طبقه

ی سحمسحمه مراتبی باشحد یا  بندطبقهیا  آنکه  اینکه شحبکه عصحبی عمیق به سحاختاری دارد و ای

یک سحط ی، از نکا  مهم این طر  اسحت. همینین یکی از مشحکال  جدی این سحامانه بایا   

ن نسحبت به یک سحری از وااگان و عبارا  هسحت که بایسحتی اصحال  شحود. حاس بایا   آبودن  

 آید. می رنیز از نکا  این طر  به شما

 

 



 درباره تیم پژوهشی   

 نام و نام خانوادگی  رشته/مقطع ت صیمی  همکار/مشاور طر   وضعیت شغمی 

 هش م ایتی   ـ ری/  هوش مبنوعی مجری  تمام دانش اه تهران  استاد

 رزا ه ش ـری /  ـ ری  اازا ـرم همو   دانشیار دانش اه تهران 

 زا ه  ـقوبییواهلل   ـ ری/  هوش مبنوعی همو   استادیار دانش اه تهران 

 

مرتب  با   یهامیت  نیتربزرگترین و این تیم از اعضحای تیم پردازش زبان طبیعی دانشح اه تهران هسحتند که یکی از  وی

ای انجام شحده اسحت. متعددی در حیطه خ  و زبان فارسحی در فضحای رایانه  یهاتیفعالاین حوزه در کشحور هسحتند و 

نمای دانشح اه تهران    رسحمی اعضحا و همکاران تیم در ر    توان به صحف هاصحمی تیم می  یهاتیفعالجهت آشحنایی با 

profile.ut.ac.ir   .مراجعه کرد 

ماه پیش با حمایت جزیی که سححتاد عموم    9تنفرآمیز، از حدود /   زیآمنیتوهدر زمینحه موضححو  خاش تشحح یص متون 

 %80بیش از    حال حاضحر تقریباًدر   عمل آمده اسحت، یک سحامانه اولیه توسحعه داده شحده اسحت وه  شحناختی از این تیم ب

ن آماده شحده اسحت. در حال حاضحر بایترین کیفیت آیک سحامانه  وی و همینین مدل هوش مصحنوعی    ازیموردندادگان  

( کماکان بایستی زیآمنیتوهنه    عو  زیتنفرآمدر زمینه متون    کنیولتوس  این تیم وجود دارد.    زیآمنیتوهتش یص متون  

 صور  گیرد.  هاتوسعه دادگان و مدل

 

 

 



 

 ضرور  مسئمه

هحا و عقحایحد خود را اعالم کننحد، محاننحد دهنحد کحه کحاربران پیحامکحه اجحازه می  ییهحاپمتفرمتمحامی 

  و غیره،  هاها، فروممتنی و صحوتی، انجمن  یهارسحانامیپهای خبری،  ثبت نظرا  ذیل سحایت

مواجه هسححتند که هر متن یا اطالعاتی بدون بازبینی نیروی انسححانی اجازه   مسححئمهبا این  

شحود که هم سحرعت انتقال اطالعا  کم شحود و شحود. این موضحو  سحبب میبازنشحر داده نمی

کند که ب ش عممی می  امر راهم هزینه نیروی انسحانی بای رود. مدل پیشحنهادی فعمی این  

 .  رار گیردها زیادی از اطالعا  بدون بازبینی نیروی انسانی روی پمتفرم

ا  یبرا  ترییو تو  بوکتیف  رینظ  یاجتمحاع  یهحاشححبکحه   زمیموضححو  مکحان  نیمقحابمحه بحا 

اول حجم  نکحهیا  لیحدلبحه  سححت،یروش بنحدان مثثر ن  نیانحد کحه ارا ارایحه نموده  یدهگزارش

  ین یتوسح  کاربران و بعد بازب  یدهگزارش  ندیاسحت، دوم فرآ  ادیز اریبسح  شحدهانیمطالب ب

 یاختالی  روح جادیباعث ا  تواندیم  ندیفرآ  نیاست، سوم ا  یربزمان  ندیها فرآگزارش  نیا

 نی. همینکنندیم  ینیها را بازبگزارش  نیشحود که ا یخصحوش کسحانافراد، به  یبرا  یو روان

موارد سحبب شحده   نیدارد. ا  ازین  یو گزارش ده  ینیجهت بازب  یادیز  یانسحان  یروین  هنیهز

 . دیبه نظر آ یضرور زیآمنیتوه یتوام  صیتش  یروش خودکار برا کیاست که ارایه 

 مسئمه اصمی ت قیق

 (:فناوری عرضهع

 صیسحامانه تشح »

خودکحححار متحححون 

در  زیآمنیتحححححوه

 «یزبان فارس

 



 مسئمه اصمی ت قیق

کحه بحاعحث ایجحاد حت نحاراحتی، رنجش،    تعریف کرد  توان بیحان جمال  و عبحاراتیرا می  زیآمنیتوهگفتحار    یطورکمبحه

ادبحانحه، ححاوی کممحا  رکیحک و تنحد، بی  عمومحاً  زیآمخشححونحتعصححبحانیحت یحا انزجحار در م حاطحب یحا خواننحده شححود. گفتحار 

و   تواند شحامل دییل شح صحی جهت حممه، توهینمی  زیآمنیتوهباشحد. دییل کمی گفتار  هایی از این  بیل میویژگی

 های مشترک باشد. حممه به گروه یا اجتماعی از افراد با ویژگیکوبک شمردن م اطب یا 

هایی با یکی از مشترکا  زیر  که عامل ترویج و القاء خشم و نفر  در اش اش و گروه  زیآمنیتوهولیکن هرگونه گفتار  

 گویند: زیتنفرآمباشند را گفتار 

 سن •

 جامعه صنفی •

 ناتوانی جسمی یا ذهنی •

 جنسیتو   ومیت ،نژاد •

 ماهب •

 ممیت و وابست ی جغرافیایی •

 مهاجر   •

 هاآنها و خانواده  ربانیان خشونت •

در مرحمه اول و سح ت تشح یص متون تنفرآمیز در مرحمه دوم اسحت.   زیآمنیتوههدس از این سحامانه تشح یص متون 

میز دارد و بنابراین د ت و اهمیت این ب ش  آبودن متون کاربرد بسحیار بیشحتری نسحبت به تنفر  زیآمنیتوهتشح یص 

 مراتب از ب ش تنفرآمیز بیشتر است. به



 مزایا 

 سرعت بازنشر اطالعا   شیافزا •

 یانسان یروین نهیهز کاهش •

 یانسان یروین یاز خطاها یریجموگ •

 پمتفرم توسعه داد( کیمدل را در  زین مروربه توانیعم یخودآموزشسامانه  جادیا امکان •

 کاربردها

 ب ش ثبت نظرا  کاربران •

 هارسانامیپ •

 هاانجمن •

 اشتراک نظرا   یهاپمتفرم •

 

 های مورد انتظار ت قیقخروجی

 (صیاز تش  نانیاطم اریعبا ارایه مع زیآمنیتوهمتن  صیتش  تیسامانه / سرو •

 (صیاز تش  نانیاطم اریعبا ارایه مع زیتنفرآممتن  صیتش  تی/ سرو سامانه •

 یابیو ارز یآموزش دادگان •

 %90بودن    زیآمنیتوه  صیمحااول تشحح   برای  د حت  ححدا حل  –  ید حت و فراخوان  گزارش •

 . کارفرما ممکن است که متفاو  باشد ازیموردن یبندطبقهبسته به  زیتنفرآم یاست. برا

 

 هزینه و زمان اجرای طر 

 شود. برآورد میمیمیون تومان  650تا  450در بازه هزینه اجرای طر   •

  . شودمیماه برآورد  8الی  6طر  اجرای  زمانمد   •



 یفکر  تیمالک میتسه

خواهحد بحود و انتشحار    میسحه قیت ق یاز اجرا  یناش یمعنو  تیدر مالک  کنندهمشارکت: یمعنو  تیمالک •

مقالححه در   ارایه  ، یو خارجحح   یداخمحح  یهااورنال  در کنندهمشارکتو   یمقالححه مشححترک توسحح  مجر

 .مجحاز خواهحد بود  اندرکاراندستو اشحاره بحه نحام همحه   موافقحت بحا  نارهایهحا و سحمکنفرانت

درصد    35و حداکثر   10متقاضی حدا ل    دهندهشتاگسهم مشارکت شرکت/: یمنافحححع محححاد  حححتیمالک •

خواهد بود عمنافع مالی ناشحی از توسحعه این فناوری بر اسحا  توافق طرفین و مشحترک خواهد بود و با  

 و توافق است(. مااکره ابل، سهم مالکیت دهندهتوسعه ینقد ریغنقدی و   آوردهتوجه به سهم  

 

 

 ارسال درخواست

و   ححنی، تدوییشححکوفا و یصنححدو  نوآور  موردنظردر باربوگ    ححدیبا صرفاًمشححارکت    یهادرخواست

 ینشححان به  ییو شححکوفا ینوآور در سححامانه غححزال صنححدو   22/03/1400  حح یحداکثححر تححا تار

ir.inif.ghazal.www   .حرید  یهاروشبحه   حای،  رازآنیغ  یکحه در باربوبح  ییهادرخواستثبت شوند   

 ن واهنحد شحد.  یابحیارز نحدیبرسحند، وارد فرا  ییو شحکوفا  ینحوآور  صنحدو   بحه دسحت

  



 

 

 


