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 دهیچک

خود می  ایدهاستفاده از کلمات )ایده( دیگران و ارائه آنها به عنوان  که منجر بهسرقت آثار ادبی به عنوان سرقت فکری شناخته شده است 

سرشود شخیص  شد. . نکته ی مهم در ت ستندات می با شابه متن همراه با ارائه م امروزه با توجه به قت ادبی تعیین و ارزیابی بخش های م

فناوری های فعلی برای ایجاد و انتشاار االالعات اککترونیکی، ارائه ی ی  ساند جدید با کپی کردن بخش هایی از منابم مختلا اساتخرا  

روش پیشنهادی . ده تا به دنبال روشی جهت خلم سالح کردن این شگرد سارقین باشددر این مقاکه سعی ش. شده از وب بسیار ساده است

این مقاکه استفاده از سیستم تطبیق فازی به جهت پیدا کردن کلمات مشابه و همینطور استفاده از روش شبکه عصبی چندالیه  به جهت 

 تشخیص سرقت در آثار ادبی می باشد.

 کلمات کلیدی 

 یادگیری ماشین، فازی میانگینتشخیص سرقت ادبی، 
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ABSTRACT 

Plagiarism is known as intellectual theft: it consists in using words (ideas) of others and presenting them as your own. 

An important point in determining plagiarism detection and evaluation documentation is provided with the same text. Now 

days, due to current technologies for creating and disseminating electronic information, it is very simple to compose a new 

document by copying sections from different sources extracted from the Web. This situation has caused the growing of the 

plagiarism phenomenon, and, at the same time, it has motivated the development of tools for its automatic detection. In this 

article we have tried to trick thieves are looking for a way to disarm it. Proposed method using fuzzy matching to find similar 

words and the application of multilayer neural networks to detect theft is on literary works 
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 مقدمه -1

ستفاده از ایده یو ادب یسرقت علم ستفادا ه ها، الرح ها و ا

از االالعات بدساات آمده توسااگ دیگران، به عنوان ایده و الرح 

شت م ییا ایده دزد یخویش، در واقم نوعی دستبرد فکر  یبردا

ستبرد ها م نیشود. ا دن کر یگاها کپ ایآگاهانه   توانندینوع د

 .باشد گرانیاتفاقی مطاکب د

ها م لیقب نیا صیتشاااخ ندیسااارقت  را  ینقش مهم توا

داشاااته باشاااد  ینترنتیا یها تیدرمقاالت مجالت، وب ساااا

م مناب یتوسگ انسان باتوجه به وجود حجم باال یمتاسفانه بررس

 .ممکن است ریغ یدشوار و حت اریبس تالیجید

عالقه  2و اسپرینگر 1اکزیویر به تازگی ناشران زیادی از جمله

شان داده اند  سرقت ادبی ن شان را جهت مبارزه با  و نگرانی خود

باتلر،  ناف 2010) به  ی  نرف افزار  فاده از  با اسااات (. از این رو، 

، آنها مقاالتی با هدف پیدا کردن کلمه به کلمه و یا 3کراساا  

قاالت منتشاار بخش های مشااابه متن ارائه کردند که قبال در م

 شده موجود بوده است.

ستفاده از نرف افزار  شی که با ا س  چندین آزمای  و در کرا

درصد  23تا  6مجالت مختلا انجاف شده است نشان داد که از 

شامل میزان قا شدند زیرا  شده باید مردود می  بل مقاالت ارائه 

 قادر به کشا کراس  توجهی از سرقت ادبی بوده اند. اگر چه 

یج شاااد اما این نرف افزار به پیدا کردن نتاساااارقان ادبی می با

سناد را تنها با در نظ شابهات بین ا ست زیرا ت ستعد ا ر کاذب م

 .گرفتن ی  درصد از ت  واژه ها تعیین می کند

متن   ی ییساختار انشا ییکه موجب شناسا ییها یژگیو

صرف، نحو شامل: قوائد  به همراه  یکغو یسنجش ها و یشوند 

 ییحروف، کلمات و واژگان، جمالت، سطح انشا یو بررس لیتحل

 باشد یم

در این مقاکه با اساااتفاده از بررسااای کلمات و  شاااباهت 

فازی  های  که از الریق اکگوریتم  ها  عداد تکرار آن نموداری ت

سرقت می پردازد شخیص  شوند به ت سبه می  . اکبته تکنی  محا

                                                                 
1 Elsevier 
2 Springer 

ها و روش های زیادی برای تشاااخیص این فرآیند موجود می 

 د که هر کداف دارای مزایا و معایبی هستند.باش

 کارهای مرتبط -2

ست  سرقت ادبی عبارت ا شخیص  صلی در ت یکی از نکات ا

سند  شکوک و ی   سند م شباهت بین ی   از تعیین اینکه آیا 

منبم )اصاالی( بیش از ی  تصااادف اساات و به احتمال زیاد در 

 ی،(. به الور کل2003نتیجه کپی کردن می باشد یا خیر )کالف، 

سرقت  شواهد  ست: جستجوی  صلی ا شامل دو مرحله ا این کار 

ادبی و البقه بندی اساناد سارقت ادبی بر اسااو شاواهد جمم 

های متن  آوری شاااده. یدا کردن بخش  هدف از مرحله اول پ

 مشابه و یا مجدد استفاده شده بین دو سند داده شده است.

برخی از آثار برای این شاااباهت ها در ساااطح نحوی با  

شناسایی تواکی متداول جستجو می شوند. در سوی دیگر، برخی 

از آثار برای شاااباهت در ساااطح واژگانی با اساااتفاده از کلمات 

سرقت ادبی جستجو  صلی  شواهد و مدارک ا شترک به عنوان  م

هایت، در بین این دو رویکرد تحقیقاتی وج ود می شاااوند. در ن

ه دنبال بدارند که تواکی کلمه را در نظر گرفته اند. برخی از آنها 

 n-gramتواکی هایی با الول ثابت هساااتند که به ناف کلمه ی 

در حاکی که دیگران تواکی هایی با الول  ,شاااناخته می شاااوند

 متغیر را در برای حفظ یکپارچگی شواهد استفاده کرده اند .

شواهد جمم آوری شد ه به ی  اندازه گیری در مرحله دوف 

ی و یا مجموعه ای از ارزیابی ها تبدیل می شاااوند که میزان کپ

شان می دهد. در عمل رایج ترین  شکوک را ن سند م برداری در 

هد روش ها از ارائه ای استفاده می کنند که بر اساو نسبت شوا

ه هر قطعی در رابطه با اندازه سااند مشااکوک یا در رابطه با انداز

 .تدو اسناد اس

این ارائه در فرآیند البقه بندی اسااناد اسااتفاده می شااود؛ 

شده  ستی تعریا  ستانه د شامل اعمال ی  تابم آ روش متداول 

در ارزیابی کامپیوتری می شاااود. در مقابل زمانی که شاااواهد 

سیاری از  سرقت ادبی با مجموعه ای از اقدامات بیان می شود، ب

3 Crosscheck 
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شینی را جهت  تعریا خودکار روش ها تکنی  های یادگیری ما

 تابم آستانه به کار می گیرند.

یده هایی را به منظور افزایش هر دو فاز  که ما ا در این مقا

فرایند تشااخیص ساارقت ادبی ارائه می کنیم. نخساات، ما ی  

برای پیدا  4چند الیهتوسااگ اکگوریتم شاابکه های عصاابی روش 

شنهاد می  شده را پی ستفاده  کردن بخش هایی از متن دوباره ا

که در دو  ورودی های با تعداد تکرار کلماتم. این روش از کنی

اسااتفاده می کند که قادر به تشااخیص سااند مقایسااه میشااود 

 .بود خواهد سرقت ادبی 

شباهت تطبیق فازی  ستفاده از اکگوریتم های  می روش دوف ا

شد س با سبات فازی با  ند که تعداد تکرار کلمات را از الریق محا

رقت را با ی  تابم عضویت که شدت اصلی مقایسه میکند که س

صلی  سند ا شده در  ستفاده  ساو تعداد کلمات ا دزدی را بر ا

 .حساب میکند را تخمین میزند

 پیشنهادی های روش -3

جهت بررساای  همانطور که در بخش های قبلی ذکر شااد

متن های ساارقت رفته باید روی کلمات و شااباهت آنها با سااند 

اصاالی به تشااخیص ساارقت پرداخت، روش ها و اکگوریتم های 

شده اند که هر کداف دارای مزای ا و زیادی در  این حوزه الراحی 

 هایی هسااتند کهروشااآنها معموال  . موفق ترینمعایبی هسااتند

سایی بخش های شنا شده  قادر به  ست کپی  حتی که ی متن ا

سرقت رفته اگر  سند  ستخوش  دچار کلمات موجود در  برخی د

برد باز هم  اکگوریتم قادر به شناسایی دست تغییرات شده باشند

 .شود

به رساامیت شااناختن در عالوه بر این، هدف ما تسااهیل 

سرقت ادبی با توجه به ویژگی های متنوع بخش های کپی شده 

ندی ا اکگوریتم  3,1در بخش  سااات.ی متن در مرحله البقه ب

ستخرا  متن سرقتی بین سند  پیشنهادی ما برای شناسایی و ا

شبکه  شود که از الریق دانش  صلی بیان می  سند ا مشکوک  و 

 خواهد بود. چندالیههای عصبی 

                                                                 
4 layer perceptronMulti  
5 Turing machine 

شباهت 3,2سپس در بخش  شی را با کم  تطبیق  ، ما رو

که از آن برای تعیین و  ئه می کنیم  فازی ارا از الریق منطق 

 کشا متن تقلبی استفاده می شود.

الزف به ذکر می باشد که روش های بسیاری مانند فرماکیته 

شین تورینگ صیا بهتری را می دهد تا  5ی ما به ما اجازه ی تو

 نتایج بهتری را داشته باشیم.

 چند الیهروش شبکه های عصبی   1-3

صب  ی ایدر تعر کرد که  انیب نطوریتوان ا یم یشبکه ع

س یها مجموعه اشبکه نیا شگرها میعظ اریب  یمواز ییاز پرداز

حل مسااهله عمل  یبه ناف نورون اند که به صااورت هماهنگ برا

 یهااا)ارتاابااا هاااناااپااسیااو تااوسااااگ ساااا کاانااناادیماا

ها شاابکه نی.در اکنندی(االالعات را منتقل میساایاککترومغناال

 نبود آنرا توانندیسالوکها م ی هیبق ندیبب بیآسا لولسا  یاگر 

 باشند. میآن سه یدر بازساز زیان کرده و نجبر

اند.مثال با اعمال سااوزش به  یریادگیها قادر به شاابکه نیا

که به الرف جسم  رندیگیم ادیالمسه، سلوکها  یعصب یسلوکها

با ا ند و  به روش که  آموزدیم ساااتمیسااا تمیاکگور نیداغ نرو

 ند.خود را اصالح ک یخطا 6بازگشتی

صااورت  یقیبه صااورت تطب هاسااتمیساا نیدر ا یریادگی

ستفاده ازمثال یعنی رد،یگیم سبا ا  یبه گونه ا هاناپسیها وزن 

 سااتمیساا دیجد یهایکه در صااورت دادن ورود کندیم رییتغ

 کند. دیتوک یپاسخ درست

صب  یبه الور خالصه  ص  یدارا یشبکه ع  یم یاتیخصو

 تواند یاست به الور مثال م یامر مدکساز یباشد که مناسب برا

ند قابل یاکگوها را البقه ب و  یزیبرنامه ر ،یمدکسااااز تیکند 

فاده از این روش میتوانیم برا . دارد یریادگیقدرت  ی با اسااات

یا به عبارتی،  شاااناساااایی کلماتی که در ی  البقه قرار دارند

شده  سرقت  سند  صلی و  سند ا شباهت بین کلمات موجود در 

  م.دارد را تشخیص داده و آن را بررسی کنی

جهت استفاده از این روش در شناسایی کلمات سرقت رفته 

صلی را جدا کرده و تمامی کلمات  سند ا میتوان در ابتدا کلمات 

6 back propagation of error 
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سرقت شکوک به  سند م شده را با کلمات موجود در   رفته جدا 

سه، ی  جدوکی خواهد بود  که  صل این مقای سه کنیم. حا مقای

مات مورد نظر در آن وجود دا عداد تکرار کل جدول را ت رد، این 

می توان در ورودی شبکه عصبی جهت آموزش و تعیین وزن ها 

قرار داد و در خروجی آن نیز مشاااخص نمود که آیا این جدول 

 .ی  سند سرقت شده می باشد یا خیر

 

شناسایی شباهت کلمات به روش  2-3

 تطبیق فازی

شاخه ها یکی یخوشه بند  یبدون نظارت م یریادگی یاز 

ه آن، نمونه ها به دست یاست که در ال یخودکار ندیباشد و فرآ

شوند  یم متقسی شندبا یم گریکدیآن مشابه  یکه اعضا ییها

خوشااه  نی. بنابراشااود یدسااته ها خوشااه  گفته م نیکه به ا

ش یمجموعه ا ش یم اءیاز ا به مشا گریکدیبا  اءیباشد که در آن ا

 یمشاااابه م ریغ گرید یموجود در خوشاااه ها اءیبوده و با اشااا

شند. برا شابه بودن م یبا ر را در نظ یمختلف یارهایتوان مع یم

مورد  یخوشاااه بند یفاصاااله را برا اریتوان مع یگرفت مثال م

را  هساتند کترینزد گریکدیرا که به  یائیاساتفاده قرار داد و اشا

 ،ینوع خوشااه بند نیکه به ا فتخوشااه در نظر گر  یبعنوان 

 شود. یم گفته زیبر فاصله  ن یمبتن یخوشه بند

شه بند شه ها افتنی یهدف خو ش یخو شابه از ا در  اءیم

 باشد یم یورود ینمونه ها نیب

 7خوشه بندی فازی 1-2-3

 ایعضااو از مجموعه مرجم   ی  یکالساا یدر مجموعه ها

(، 1یا  0) ستین Aعضو مجموعه  ایاست  Aاز مجموعه  یعضو

ضویت  صر دارای تابم ع ضو یا عن اما در مجموعه های فازی هر ع

 یو مجموعه ها یفاز یمجموعه ها یتفاوت اصااالمی باشاااد. 

دو  یفاز یاسااات که تابم تعلق مجموعه ها نیدر ا  یکالسااا

را  1تا  0 نیب یتواند هر مقدار ی( بلکه م1 ای 0) ستین یمقدار

ها اریاخت عه انساااان حال مجمو ند.  را در نظر  ریجوان و پ یک

سن جوان 25اگر  دیریبگ  به میتوان یم میریدر نظر بگ یسال را 

                                                                 
7 Fuzzy Clustering 
8 means-Fuzzy C 
9 /web-13pan/13http://pan.webis.de/clef 

 0,75تعلق  35و به  0,8تعلق  30و مثال به  میبده 1تعلق  25

ضامیرا بده 0,1تعلق  90و به  تنها  یمجموعه فاز  ی ی. اگر اع

مجموعه   ی یمجموعه فاز نیباشاااند ا 1و  0تابم تعلق  یدارا

 هد بود.خوا  یکالس

در خوشه بندی کالسی  هر نمونه ورودی متعلق به ی  و 

 فقگ ی  خوشه می باشد و نمی تواند عضو دو خوشه و یا بیشتر

شد. صلی خوشه بندی کالسی  و خوشه بندی فازی  با تفاوت ا

به بیش از ی   ند متعلق  در این اسااات که ی  نمونه می توا

 .خوشه باشد

 

 8نیگفازی میانخوشه بندی  1-3-3

در ساارقت ادبی، فازی میانگین به جهت اسااتفاده از روش 

ه باید جدول تعداد تکرار کلمات را به دو خوشه اصلی سرقت شد

سپس تمامی کلمات موجود در  شده گروه بندی کرد  سرقت ن و 

سند را با ی  عدد تابم عضویت نسبت به هر خوشه مقدار دهی 

باید  باشااد، 1ا ی 0می کنیم، این مقادیر البق رابطه باید در بازه 

کلماتی که به هیچ وجه در سااند مشااکوک تکرار دقت داشاات 

درجه عضویت مرتبگ با آن  در جدول 0نشدند با درجه عضویت 

 کلمه قرار خواهند گرفت

 ارزیابیآزمایشات و  -4

 Pan برای آزمایشااات ما از زیر مجموعه ای از نوشااته های

و  ابیاساااتفاده کردیم، ی  مجموعه خاه که برای ارزی 20139

ستفاده شده است که این زیر  بررسی روش های پیشنهادی ما ا

 سند است.  148متشکل از  10ای از کلمات کلیدی مجموعه

تمامی کلمات موجود در ساند بررسای توجه داشاته باشاید که 

 گذاریبرچسااب اساااو ی  ، بلکه کلماتی مهم که بر نمیگردد

موجود در اسناد ساخته کلمات کلیدی  جداسازیاز  11االالعاتی

شند  سرقت بیانگر می توانند شده  اند که  ستفاده با شوا د. می 

اگر بخش قابل توجهی از این کلمات کلیدی در اسناد در نتیجه، 

. در نمونه موجود باشد می توان آن سند را سرقت شده بیان کرد

10 keywords 
11 Tags information 
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نمونه قطعی  118مجموعه مورد نظر متشااکل از آزمایشااات ما، 

 رخ داده است.مورد بدون سرقت ادبی  30 سرقت ادبی و

در بخش شااابکه عصااابی  ما برای ارزیابی روش پیشااانهادی

یه، چندالیه پا های  ند روش  مان قه مدیریت  از نرف افزار، ه الب

ساده ای مانند  ستفاده 12نرف افزار وکابندی  که نتایج کرده ایم  ا

 .آن را به شرح زیر مشاهده می کنید

 13ارزیابی تست (:1جدول )

97,72 % 43 Correctly Classified Instances 

2,27 % 1 Incorrectly Classified Instances 

 0,93 Kappa statistic   

 0,03 Mean absolute error     

 0,13 Root mean squared error 

 9,3% Relative absolute error 

 31,7 % Root relative squared error 

 44 Total Number of Instances 

 

 14(: جزییات صحت دقت2جدول ) 

Weighted Avg 1 0 Class 

0,977   1 0,909 TP Rate 

0,068 0,091 0 FP Rate 

0,978 0,971 1 Precision 

0,977 1 0,909 Recall 

0,977 0,985 0,952 F-Measure 

0,997 0,997 0,997 ROC Area 

 

                                                                 
12 Weka 
13 Evaluation on test split 

 نتیجه گیری 5

های مرسوف به جهت تشخیص کلمات،  روشدر این مقاکه ما 

ی  محتوی را مورد بررسااای قرار  قت  بارات و عالئم سااار ع

صلی  کار .دادیم سایی رشته مقاکها شنا ستفاده  اتکلم در  مورد ا

شابه گرفته مجدد قرار صلی و ی  و م سند ا  سند ممکن بین 

این  نیساات تمرکز دارد. ضااروریمشااکوک که ی  کپی دقیق 

وزن به هر ی  ، نامیده می شااود بازنویساای شاااخص که روش

کلمه از سااند مشااکوک به منظور توصاایا درجه عضااویت به 

سمتی از متن  صاهدارای  ق به این  .می دهد سرقت ادبی اخت

است که از برخی تغییرات مانند  یترتیب، آن قادر به کشا متن

اجازه انجاف ی  و حذف ، در ، و جابجایی کلمه رنج می برد، 

 می دهد.  راناد تطبیق نسبی بین اس

 غنی تر نمایشپیشاانهاد  ،مهمی این مقاکه کارهاییکی دیگر از 

ستفاده  ابخشهای متن مجدد ست. شدها  بازنمود و نمایش این ا

قت بهتر بین ساار برای تمایزالبقه بندی اکگوریتم ها  ، بهجدید 

این کار با  کهادبی و اساااناد غیر سااارقت ادبی کم  می کند 

 که نه تنها تعداد قساامتانجاف می گیرد  یویژگی های گنجاندن

 وبلکه ارتبا   می کندتوصیا شده را استفاده  امتن مجدد های

وش عالوه بر این، ما ی  ر .را نیز توضیح می دهدتکه تکه شدن 

 یمساده پیشنهاد کرد

  

14 Detailed Accuracy By Class 
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