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  چكيده
 ريگ  چشمتي موفقنيهمچن وي  زبانيها  و پردازش دادهيزسا رهي، ذخيآورد مربوط به گريكي الكترونيظهور و گسترش ابزارها

ضمن   حاضرةمقال.  اقدام كنندي صفات زبان فارسي واژگانة شبكيرا بر آن داشت كه به طراح ، نگارندگاني واژگانيها شبكه
 ة شبكيطراحاز آنجا كه قصد . دهد ي حاضر را شرح مة شبكيريگ  شكلي، چگونگيگان واژة شبكي كليو مبان خچهي تارانيب

 70 از شي و بي اصلة طبق15 يبند  طبقهنيدر ا. ميپرداز ي صفت مة مقوليي معنايبند  به طبقه،مي را داريفارس  صفاتيواژگان
ها از سه  ها و بسامد آن معناها، متقابل  همزي و نيي معنايها  حوزهنيي استخراج صفات و تعيبرا.  شده استيي شناساي فرعةطبق

 ييآشنا ضمن رو نيهاست و از ا  دادهگاهي پاي نوعي، واژگانةشبك.  استفاده شده استي دادگان زبان فارسكي و يفرهنگ واژگان
 آشنا يارس صفات في واژگانة شبكيكيزي و في منطقي طراحنديبا فرآ  دادگانيشناس  و روشيادي بنمي با مفاهيمقدمات

  .ميشو يم
  

  .يي تقابل معنا،ييمعنا  صفت، هم،ي واژگانة شبك:يدي كليها واژه
  
 مقدمه - 1
و خدمات   و گسترش ابزارها، امكاناتي اطالعات، طراحيآور  انسان در عصر فنيها  دغدغهنيتر  از مهميكي

 يعي امكانات، دادگان زبان طبني از ايكي .است ي زبانيها پردازش داده  ويساز رهي ذخ،يمربوط به گردآور
شود تا بعدها كاربر بتواند بر حسب  ي ميارذ كدگژهي ويها  قالب درني زبان معكيآن انواع متون  است كه در

 ي نوعي، واژگانةشبك.  خود را در آن جست و جو كندازياطالعات مورد ن  خودي پژوهشاي ي كاربردازين
 را ي صفات زبان فارسي واژگانة شبكي طراحيكوشند چگونگ ي مقاله مني است و نگارندگان ايدادگان واژگان
در بخش . ميشو ي در جهان آشنا مي واژگانيها شبكه  ظهور و گسترشبا منظور ابتدا نيه اب. شرح دهند

توان صفات را به حدود هفتاد  ي كه به كمك آن مميشو ي آشنا مي آن با چارچوبييمعنا ي بند طبقه و صفت
در . شوند ي مي معرفي واژگانيها  استخراج دادهبراي منابع مورد استفاده ،در بخش سوم.  كردميطبقه تقس
 دادگان آشنا ي و معماريساز كساني مانند دادگان، جدول، رابطه، يميبا اصطالحات و مفاه هارمبخش چ

  .شود عرضه مي ي واژگانةافزار شبك ها در نرم  درج دادهة نحوزي نياني و در بخش پاميشو يم
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  ي واژگانة شبكةخچيتار - 2
 انسان ي واژگانة حافظةنيزبان در زم يِ شناس  روانيها هيز نظركه با الهام ا دادگان است ينوع ي، واژگانةشبك

معنا   هميها  گروهنيو اي بند معنا طبقه  هميها  در گروهي عناصر واژگاني، واژگانةدر شبك . استافتهيسامان 
ط  از روابيا شبكه ،ي واژگانة شبكبي ترتنيبه ا. شوند ي متصل مگريكدي به يي رشته روابط معناكي ةبه واسط

 يها  در قالب گروهي است و از آنجا كه معاني معاناني ميا  رابطهيي، معناةاز آنجا كه رابط.  استييمعنا
 يها  دستهني بيگرها  در حكم اشارهيي فرض كرد كه روابط معنانيتوان چن يشود، م ي ميمعنا متجل هم
 ية بلكه بر پا، واژهي بر اساس معنا نهي عناصر واژگانكه است ني اي واژگانة شبكگري ديژگيو. معنا هستند هم

در  . تزاروس است تا فرهنگ واژههي شبشتري بي واژگانة شبك، علتني به هم؛شوند ي ميده صورت واژه سامان
 .اند ها سود برده  از تزاروسشتري محققان بز،ي ني واژگانيها  شبكهيِطراح يِمراحل عمل

 نظر ري، زنستوني دانشگاه پريِ شناخت علومِشگاهيآزمابار در  ني نخستيبرا يسي زبان انگلي واژگانة شبك
 يها طرح اندركار  دستي دولتي نهادهاي آغاز شد و برخ1985 سال در  طرحنيا.  شديطراح 1لريم. يا جرج
 است كه ضمن فراهم يتجارري غي نهاد،ي واژگانة شبكيانجمن جهان.  كردندتي از آن حمايني ماشةترجم

ها و   كارگاهي برگزار،ي واژگانة در خصوص شبكيرسان اطالع بادل افكار، تبراي مناسب طيكردن شرا
 يها  زباني واژگانيها  شبكهيخصوص طراح  حوزه بهني مختلف ايها  طرحيانداز  مختلف، به راه يها شيهما

  اداره آن رانستونيدانشگاه پر  است كهيا ژهي وينترنتيگاه ا وب يانجمن مذكور دارا. كند ي مكمك مختلف
 .2 كنندافتيدر مي برنامه را به صورت مستقني از ايا دهد نسخه ي و به تمام كاربران اجازه مكند مي

 واژگان به چهار ،ي واژگانة است كه در شبكني ا،جي راي زبانيها  با فرهنگي واژگانة تفاوت شبكنيآشكارتر
 نيدر ا. ستي ني خبرريند ضما ماني از مقوالت نقششوند و عمالً ي ممي تقسديصفت و ق  اسم، فعل،ةمقول

، ي موضوع  قالب سلسله مراتبدرها   اسمد،يآ ي ذهن انسان به شمار مي واژگانة از حافظيشبكه كه بازنمود
 .شوند ي ميده  ساماني چند بعدي بر اساس فضاهازي ندهايو صفات و قي  بر انواع روابط التزامهيافعال با تك

 تي موفقنيچن هم وي ا انهي راي زبانيها ، از جمله فرهنگيودكار زبان و خيا انهي راي و گسترش ابزارهارشد
 ني باعث شد ايي، اروپاة عمديها  و زبانيسي انگليها  زباني واژگانيها  شبكهي مربوط به طراحيها طرح
 در حال حاضر ي واژگانة شبكيبه گزارش انجمن جهان.  با استقبال مواجه شودزي نقاط جهان نريدر سا طرح
 ،ي عبر،يباسك، بلغار  مختلف از جملهيها  زباني براي واژگانيها  شبكهلي تكماي ي طراحي براتالش
ي  واژگانة شبكيطراح.  ادامه دارديتنامي و ويلندي، تاي تركل،ي تام،ي روس،يياي كانادا، مولداو،ي هند،يمارات
محققان طرح .  آغاز شده استكايمرا ة متحداالتي انستوني دردانشگاه پرزي نيها و افعال زبان فارس  اسميبرا

 .اند  كردهي دو جانبه اعالم همكاريمذكور از عنوان و چارچوب پژوهش حاضر مطلعند و در خصوص همكار
 از ي نوشتار گزارشنيا از آنجا كه نيچن هم شود و ي محسوب مييمعناة شبك ي نوع،ي واژگانة از آنجا كه شبك

 ي صفت در زبان فارسة مقولي است به معناشناسيست، ضرور اي صفات زبان فارسي واژگانة شبكيطراح
  .ميبپرداز
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  آنييمعنا يبند  صفت و طبقهةلمقو - 3
 ي مختلفيها يبند تاكنون طبقه. دهند ي ملي را تشكي واژگاني اصلة چهار مقولدي در كنار اسم، فعل و قصفت

 ي جايي معناةفات را در ده طبق كه ص1982 به سال 1كسونيد يبند  مانند طبقه؛ه شده استعرضاز صفات 
 كرديقابل توجه در روة نكت . استه كرديي طبقه را شناسا24 كه 1994 در سال 2يل يبند  و طبقه داده

ه نشده عرض يا انهي راايو  ينگار  مطالعات فرهنگي برا آنان اساساًيبند  است كه طبقهني ايل و كسونيد
 ي طراحيبرا ريي تغي با اندكيبند  طبقهنيا. ميپرداز ي م3سپلتا  ـهوند نرشر كردي روياكنون به معرف. است
 يها  را با مثاليبند  طبقهنيا ه، مورد استفاده قرار گرفته است و در ادامي آلمانزباندر   صفتي واژگانةشبك
 زي ني صفات زبان فارسيبند پژوهش حاضر در طبقه  نگارندگانكردي است رويگفتن. ميكن يه معرض يفارس
     .است كردي رونيبر هم يمبتن

  
 اسپلت  ـ هوند نرشر كردي رو1- 3
  يصفات حسـ 1

             كيتار :ييروشنا
 يآب :رنگ
 بلند :صدا
 ترش  :مزه
 متعفن :ييايبو

 زبر :المسه
  
 يزمان صفاتـ 2

 ريد :  زمان
 چابك : شتاب

 جوان :عمر
 يمعمول :عادت

  
   يصفات مكانـ 3

 دراز :بعد
 چپ  :جهت
 كينزد :يان مكتيموقع
 يخارج :أمنش
  يخال :ي مكانعيتوز
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 گرد :شكل
 حاضر: حضور

  
   حركتصفاتـ 4

  ساكن :حركت
 
    يصفات مادـ 5

 ييطال  :بيترك
 عيما: حالت
 ثابت: ثبات

 منسجم: انسجام
 خام: يدگيرس

 خشك :رطوبت
 ناب :خلوص
 نيسنگ: گرانش

  يسيمغناط: كيزيف
  يآهن :يميش

  گرم  :حرارت
 
 هوا  آب و  صفاتـ 6

  يشرج :آب و هوا
  
 مربوط به بدن  صفاتـ 7

 مرده  :يزندگ
  يقو: هيبن

 ماريب: يگرفتار
 گرسنه : احساس / ليتما

 مرد: تيجنس
 بايز: ظاهر
  باردار: ي جسمانتيوضع

 
 هيصفات مربوط به روحـ 8

 بشاش : هيروح
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 ذهن و روان  صفات مربوط بهـ 9
 باهوش  :توجه/  هوش
 آگاه :تجربه / دانش

  
  يرفتار صفاتـ 10

 تنبل :تيشخص/ رفتار 
 رام: جانور

  بيعج: وهيش
 ماهر : مهارت
 دشمن :روابط

 زيعز :يهمدرد
 خوش صحبت: ليتما
  

   يصفات اجتماعـ 11
 ريفق: يقشر اجتماع

 يخصوص :استيس /نهاد 
 يحيمس: مذهب

 زرد : نژاد
 رانيا: نيسرزم
  يمل: هيناح
  

  تيكم صفاتـ 12
 دو: شما ر

 كم: تيكم
 گران :نرخ

 زيحاصلخ :بازگشت
  

 يا رابطه صفاتـ 13
 معتبر :اعتبار
  يقطع :تيقطع

 مهم :ضرورت
 ثرؤم :ريثأت

 سخت :يدشوار
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 سالم  :عملكرد
 خطرناك :يمنيا

 منظم :نظم
 آزاد :اتصال
 هيشب: تناظر
 واضح :دقت
 كامل :اتمام
  ميمستق: ارجاع

   ديمف: يسودمند
  

  يصفات عمومـ 14
 بهتر :سهيمقا
  خوب:يابيارز

  يرعاديغ :هنجار
  

  صفات مربوط به اسمـ 15
  يمارستانيب

  
  يمنابع زبان 2- 3
 و خودكار مورد ي دستةوي، دو شيصفات فارس يِ واژگانة درج در شبكبراي ازي مورد نيها  دادهي گردآوريبرا 

 ي، طراحي زبان فارسيها  دادهگاهي پازي و در روش خودكار ني سه فرهنگ فارسي، دستةويدر ش. نظر است
 ي به معرف،در ادامه.  گرفته استر مورد استفاده قرا،ي و مطالعات فرهنگيانسان  علوم  شده در پژوهشگاه

ها از منابع مذكور را شرح   استخراج دادهيسپس چگونگ، ها پرداخته  دادهگاهي و پاي فارسيها فرهنگ
   .ميده يم
  
   ي فارسيها فرهنگ 2-1- 3

 موجود ي واژگانيها ها، فرهنگ معناها و متقابل هم عرضة صفات و ييِ شناسايا منابع نگارنده برنيتر  مهم
ها  تك آن  تكي انتخاب شدند كه در ادامه به معرفيعنوان منابع اصل  خصوص سه فرهنگ بهنيدر ا. اند بوده

 .ميپرداز يم
  
  فرهنگ سخن 1-1 -2- 3

 نيچن  و هميوجه به اصول نظر اثر با تنيا. منتشر شد جلد هشت  و در1382 درسال  سخنفرهنگ
، يمنابع گردآور. ديآ ي معاصر به شمار ميفارس  آثار موجودني، از بهترينگار  فرهنگيمالحظات كاربرد
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 فيتعر  وي دستورتيهو و با دقت انتخاب شده يشناس شهيو ر ها  واژهنشي، گزيمورد نظر زبان يها حوزه
 منسجم يياز الگو  صفتيها  مدخلفي در تعر،گ فرهننيدر ا.  و حساب شده استقي دقزيها ن مدخل

 :ميپرداز ياستفاده شده است كه در ادامه به آنها م
 قدر و يدارا :ارجمند. (شود يم قابل، موجب و باعث شروعري، فاقد، قابل، غيدارا  مانندِييها با صفت فيتعرـ 

  )منزلت
 ،ييكه دچار نارسا آن :ماريب( .ديآ ي مي مترادف وصفكيشود و سپس  ي شروع م" آنچه" اي "آن كه" باـ 
 )ضي شده باشد؛ مري رواناي ي جسماختالل اي بيآس
  ).ديگو ي نميكه راز خود را به كس  آنيژگيو: سر به تو. (شود ي شروع م"يژگيو" باـ 
  )استثمارگر: كش بهره( .شود ي معنا ميبا مترادف وصفـ 
اساس بسامد آن   بودن واژه و سپس بريمي قداي يوز نخست بر اساس امرة در درجييخر معناأتقدم و تـ 

 .اند  بعد ذكر شدهة كم استعمال در مرتبينخست و معان  ، پر استعماليمعان. بوده است
 .شود ي آن مراجعه مي دو جلدة به نسخ،فرهنگ سخنها از   دادهي است در گردآوريگفتن

  
  ) سومشيرايو( امروز يفرهنگ فارس 2-1-2- 3

 سوم آن در شيرايد و وكر نشر كلمه منتشرةسسؤم 1369 بار در سال ني نخستيبرا را مروز اي فارسفرهنگ
 نيتر  مترادف آن با كوتاهاي هر واژه و تفاوتش با مشابه ي، فرهنگ عمومنيدر ا . بازار شدة روان1377سال 
ها و  بيكبستن، تر  جمعي چگونگ،ي در خصوص حالت دستوري اطالعاتنيهمچن.  شده استيها معرف جمله

 اي ي، محلي فن،ي علميها واژه. شده است نشان داده رهي و غي مجاز،يي كنا،ي ادب،ي گفتارةتعلق واژه به مقول
 بنابر زي خاص نيها نام. اند  فرهنگ قرار نگرفتهني اةاند، در محدود  نشدهاري معي كه وارد زبان فارسانهيعام

 رفت و ي نثر به كار ماي را كه در گذشته در شعر ييها  واژه امروزي فارسهنگفر لفانؤم .اند  ذكر نشده،قاعده
 .  شده استي خوددارزيها ن  واژهيها شهياز دادن ر. اند  كنار گذاشتهزين  ندارند،يامروزه كاربرد

در  است كه ي و ارجاعي مدخل اصل32500  وي و كارآمد فارسجي راة واژ50000 فرهنگ شامل نيا
المعارف مصاحب،  ةري داد،ي فرهنگ عمن،يفرهنگ مع :ستفاده شده است منابع انيشان از ا يگردآور
 يها ، كتابي اختصاصياه هيها و نشر  از مجلهي مختلفيها ها، شماره ها و مجله  از روزنامهي مختلفيها شماره
 و امثال ي، عكاسيمانند نجوم، آشپز ي اختصاصيها  كتابي و برخرستاني تا چهارم دبيي از اول ابتدايدرس
     .آن
  
  يجامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارس فرهنگ 2-1-3- 3

 شامل ،ميخوان يم يخداپرست فرهنگِ ، كه آن را به اختصاري جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسفرهنگ
 زبان ية واژه از واژگان پا1200ها، ابتدا   مدخلنشيدر گز.  استيي معناة حوز27400 مدخل و 15000

اند  داشته  شده وجودياح طرشي از پةكري پكي در شتري باي كه سه بار يتخاب شده و تمام كلمات انيفارس
در .  استفاده شده استيي الفباةوي از شزي عناصر مترادف نعرضةدر . اند  انتخاب شدهيعنوان مدخل اصل به

 و بسامد ي دستورة متعدد، مقوليي معنايها خر حوزهأت م و تقديها ، مالكيي چندمعنايها مورد مدخل
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ها  برد كه در انتخاب مترادف ي نام ميا گانه  از اصول ششد خو فرهنگِة در مقدميخداپرست .منظور شده است
 :اند بوده نظرشوردو متضادها م

  ؛ مترادفيها  واژهسميحاكم بر مكان و اصل عامـ 
  ي؛نيگز ياصل جاـ 
  ي؛شم زبانـ 
 ؛سهياصل مقابله و مقاـ 
  ؛ سنجش تضاد و تقابلقي از طرييمعنا ماصل احراز هـ 
  .گره ـ  شبكهةوي از شييجو بهرهـ 

: 1376  ي،خداپرست(گره روش قاطع و حاكم او بوده است  ـ  شبكهةوي كه شديافزا ي در ادامه ميخداپرست
 ). و دوي سي و نه الستيب

  

 ي زبان فارسيها  دادهگاهيپا 2-2- 3
 آغاز شده ي و مطالعات فرهنگي در پژوهشگاه علوم انساني زبان فارسيها  دادهگاهي پاجاديكار ا 1372 سال از

 يعيگرفته تا گفتار طبي و درسي ، مطبوعاتي، علمياز آثار ادب ي متون مختلف و متعدد، طرحنيدر ا. است
  مذكور دريها داده.  شده استرهيها ذخ داده گاهي گوناگون در پايها  شده و در قالبي زبانان گردآوريفارس

انواع .  واژه را داردونيلي م100 يساز رهي توان ذخگاهي پانيو ا اند  شدهرهي ذخ1يوندي پيها  دادهگاهي پاكي
 جست و نيا. رهيبافت و غ ، همي، تلفظي مفهوم،ي واژگانيجست و جو:  استسري مگاهي پانيدر ا جست و جو
 از يني حجم معاي مشخص يا سندهي نواي ني معي زمانة دورمثالً( دلخواه يها  در محدودهانتو يجوها را م

 ية از جمله امكان ته؛دكن ي را فراهم مي و كاربردي مورد بحث ما انواع امكانات پژوهشةكريپ. انجام داد) كرهيپ
 خودكار و امكان اي ي دستيده سب برچاتي عملي متون، امكان اجرايها  از واژهي و بسامدي آماريها فهرست
 به صورت برخط و ي و جهانيراني مختلف به كاربران و پژوهندگان ايها  گزارش خدمات و اطالعات وعرضة

 . برون خط
 نگارندگان ي برايمنبع ارزشمند  واژه است وونيلي م36 ي حاوي زبان فارسيها  دادهگاهي در حال حاضر پا

و  با دقت يتوان در خصوص بسامد صفات فارس يبه كمك آن م  چراكه؛شود يپژوهش حاضر محسوب م
اش را در قالب  يد و كاربريعي از هر صفت در بافت طبي مناسبيها  نمونهنيچن سخن گفت و هم تيقاطع

  .مثال ذكر كرد
  

  ها  دادهگاهي پااجراي و يطراح -4
  يادي و اصطالحات بنميمفاه 4-1
 ها  دادهگاهيپا 1- 4-1

 ،اتياضي از رييها شاخه  بريالگو مبتن نيا. دكر مطرح 2كاد. اف. يا ابتداي را وندي پيها  دادهگاهي پايالگو
 ستي نني ا"يا رابطه" است منظور از يگفتن.  شده استيها طراح ها و منطق گزاره  مجموعهيةموسوم به نظر

                                                 
1 Relational Database 
2 E. F. Codd 
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 كاد است كه ياصطالح "يا رابطه". ستي نني منظور اما ا؛ البته ارتباط دارند؛ها با هم ارتباط دارند جدول كه
 يعني زي منظور از رابطه، جدول است و جدول نكاد يها در نوشته. استفاده كرداش از آن  هي نظرحيدر توض
   . مرتبط از اطالعاتيا مجموعه

اند كه به سهولت و   شدهيده  سامانيا هاست كه به گونه  از دادهيا مجموعه" خالصهر طو ها به  دادهگاهيپا
 )48 :2001،  سنديويد. (" كرديابيرا جستجو و باز سرعت بتوان آنها

  :توان گفت ي كامل و جامع ميفي تعردر
طور   بهنه لزوماً) (كپارچهي(صورت مجتمع   بها،ي شده و پارهي ذخيها  است از دادهيا ها مجموعه  دادهگاهيپا
 بر ي مبتني طرح منطقكي يدارا  ،1ي افزونگني، به هم مرتبط، با كمتر)يطور منطق  بلكه حداقل به،يكيزيف
 تحت ،يا  در چارچوب همان مدل دادهيعني ي؛ انتزاعيطي در محژهيو شده به فيص و تويا  مدل دادهكي

، ي كاربردستمي سكي از شي باي كي چند كاربر از اي كي ةكنترل متمركز، مورد استفاد ستمي سكي تيريمد
  ).18: ي رانكوهيروحان( .يزمان و اشتراك طور هم به
 :ميكن يها اشاره م  به آنيطور اجمال به ارد كه ديا  عمدهازاتي امتيا  رابطهيها  دادهگاهيپا
 ؛ برخوردار استيي باالييدرج مدخل، روزآمدكردن و حذف آن از كاراـ 
 ؛ ساده استي،ده  و گزارشيساز  خالصه،يابيبازـ 
        شونده است؛ بيني پيشكند،  يمند را دنبال م ساخت و قاعده  خوشييها الگو  دادهگاهياز آنجاكه پاـ 
 . ها آسان است  دادهگاهي در پارييعمال تغاِـ 

                                                               
 جدول  2- 4-1
عبارت است  "نهيهست". رود يكار م در جهان خارج به 2ها نهيهست شي نماي جدول برا،ها  دادهگاهي پاي الگودر

 . واژهاي رستوران، سفارش غذا كي يشتر مانند م؛ جهان خارجدادي رواي يءاز هرگونه ش
 از جدول فيهر رد. شود ي مليتشك 4ها و ستون 3ها في از رد، هر جدول،يا  رابطهيها  دادهگاهي پاي الگودر
 از جدول ني معفي ردكي به يسينو  برنامهقيتوان ازطر ي نشود، نمتي اصل رعانيچنانچه ا.  باشدگانهي ديبا

 محقق ي جدول وقتيگانگي . خواهد شدكالتابهام و مش  منجر به انواعي حالتني است چنيهيبد. ارجاع كرد
 ، جدولي است كه براي ستون،ي اصلديمنظور از كل. مي اختصاص دهي اصلدي كلكي ،به هر جدول شود كه يم

 از يبي تركايها  به تمام ستون .داشته باشد ي اصلدي كلكيتواند فقط  يهر جدول م.  داردگانهي يها ارزش
 برگزيده منتخب يهادي كلاني از مي اصلديكل. شود ي گفته م" منتخبيدهايكل" اصطالحاً  جدوليها ستون

 مركب ايها ممكن است ساده ديكل. شود ي گفته م"ي ثانويهاديكل"  اصطالحاًدهاي كلريشود و به سا يم
 . چند ستون استاي مركب شامل دو ديكه كل ي در حال؛ شدهلي ستون تشككي ساده فقط از ديكل. باشند

 :توجه كرد اصول اين  بهديبا منتخب يهادي كلاني از مي اصلدي در انتخاب كل 
 ؛ازي ستون مورد ننيتر انتخاب كم :ييگرا نهيكمـ 

                                                 
1 Redundancy 
2 Entity 
3 Rows 
4 Columns 
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    ؛ شودريي ستون انتخاب شده به ندرت دچار تغ:ثباتـ 
 . كاربر ساده و آشنا باشدي انتخاب شود كه برايدي كل:ييآشنا/ يسادگـ 
 
 ريي تغاي چراكه امكان بروز اشتباه در حروف ؛شود ي استفاده م)يفينه متن توص (حيلب موارد از عدد صح اغدر

 .نام وجود ندارد
 جدول كي از يستون يعني ي؛ خارجديكل .1"ي خارجديكل" عبارت است از ، مربوط به جدولگرِي اصطالح د

  .رود يكار م  بهگري دي جدوليِ اصلدي ارجاع به كليكه برا
 مشترك يا  را از حوزهشانيها  ارزشدي باي اصليهادي و كلي خارجيهادي است كه كلني اتيحائز اهمة نكت
  . ميكن يها را از آن انتخاب م هاست كه ستون  از ارزشيا نهي گنج،در اصطالح حوزه.  كنندافتيدر
 
 روابط 3- 4-1
. ند كه بازنمود روابط در جهان خارج باشندكن ي مفي تعريا گونه  را بهي خارجيهاديكل ها،  دادهگاهي پاكي در
 كي اما در ؛ و چندگانه استدهيچي پاري جهان خارج بسي واقعيها نهي هستني است كه روابط بني اتيواقع
 : سه نوع رابطه برقرار استني از ايكي ل دو جدونيب. شود ي مفي دو جدول تعرنيها روابط فقط ب  دادهگاهيپا
  ).4-5: نيتويل (مكني يه م عرض از روابط رانيتويل فيدر ادامه تعر. د به چند به چند و چنكي ،كي به كي
 
 كي به كي ةرابط 3-1- 4-1
 به كي ة رابطي جدول دارادو؛  در جدول دوم موجود باشدفي ردكي جدول اول، حداكثر فِي هر رديبرا اگر  
 به زيها ن  دادهگاهيشود و در پا ي م به ندرت در جهان خارج مشاهدهكي به كي يالبته رابطه واقع؛  هستندكي

 .  استيا  رابطهني چنفاقد زي ني صفات فارسي واژگانة شبكيها  دادهگاهيپا. رود يكار م ندرت به
 
  به چندكي ةرابط 3-2- 4-1
اما م؛  در جدول دوفي چند رد اول، در جدولِفي هر ردي اگر برا، به چند دارندكي ة رابطگريكدي جدول با دو
 در ي، واژگانة شبكيها  دادهگاهيدر پا.  در جدول اول موجود باشدفي ردكي جدول دوم فقط فِيد هر ريبرا
. شود يمعناها مرتبط م  در جدول همفي ردندتر با چ ي فنانيمعنا و به ب  واژه با چند همكي ، از مواردياريبس

شود و لذا  ي مرتبط م"ستيكمون"  و"نيخون"، "سرخ رنگ"ي سه معنا  مدخل باكيعنوان   به"سرخ" صفتِ
 .شود ي به چند محسوب مكي ة مناسب از رابطيا نمونه

 
  چند به چندةرابط 3-3- 4-1
 در جدول ي متعدديها في رد، در جدول اولفي هر ردي اگر برا، چند به چند هستندة رابطي جدول دارادو

  صفاتِيِ واژگانةر شبكد.  در جدول اول موجود باشدي متعدديها في جدول دوم ردفي هر رديو برا دوم
با  "درخشان"ة  خود واژگريمعناست و از طرف د  هم" فعال" و "درخشان"ة دو واژ  با"روشن" ةواژ ي،فارس
   .ديآ يشمار م  چند به چند بهة از رابطيا  نمونهنيا. معناست  همزي ن"روشن" ازري غيكلمات

                                                 
1 Foreign Key 
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 يساز كسان ي4- 4-1
 ني و امي دارازي به چند جدول ن: مثالي برا؛شود ي مطرح ميف مختليها ها پرسش  دادهگاهي پاي طراحدر

ها  جدول اني مةها درج خواهد شد؟ رابط  در جدولييها  هستند؟ چه ستونييها نهيها بازنمود چه هست جدول
 عبارت يساز كساني.  و جو كردستج "يساز كساني" مفهومِ  درديها را با پرسش نيا چه خواهد بود؟ پاسخ

 .ميابيدست ي  از افزونگي و عارنهي بهيكه به ساختار يطور ها به  دادهگاهيپاي  طراحيِساز  سادهدِنيفرا است از
 از قواعد ي خطي تسلسل، هنجاريها منظور از صورت.  هنجار مطرح استيها  مفهوم صورتي،ساز كسانيدر 

 ي بهتر و كارآمدترين به طراحتوا ي هنجار باالتر مروند و با هر صورتِ يكار م ها به گاه دادهياست كه در پا
ها منظور از رابطه، جدول   دادهگاهيدر پا. ها نه جدول  روابط استوارند وية هنجار بر پايها صورت. افتيدست 

 )5: نيتويل: (باشد ها  مشخصهي اين است كه دارايا ژهيو
     ؛كنند ي مفي را توصنهيهست كي يها رابطهـ 
 ؛ وجود داردي اصلدي كلكي شهي همنيا ندارند؛ بنابري تكراريها فيردـ 
 ؛نامرتب هستند ها ستونـ 
 .ها نامرتب هستند فيردـ 
 
 ها  دادهگاهي پايمعمار 4-2

 ة شبكيها  دادهگاهي پايكل ها به اجمال به ساختار  دادهگاهي پايي ابتدامي مختصر با مفاهيي از آشناپس
) الف: دول در نظر گرفته شده است كه عبارتند ازها شش ج  دادهگاهي پانيدر ا .ميپرداز ي حاضر ميواژگان

 و فيها كه شامل توص فيجدول توص) شود؛ ب ي ركورد درج مكيها كه در آن هر مدخل در  جدول مدخل
 ارجاع گريكديها به   مشابه مدخليها فيمعناها كه در آن توص جدول هم) ج  هر مدخل است؛حاتيتوض

 يي معناةها كه طبق جدول برچسب) معناهاست؛ ه  جدول همهيش شبها كه كاركرد جدول متقابل) كنند؛ د يم
 متضاد ندارد، صفت مذكور اي مترادف ، صفتكي كه يكه در موارد ها جدول اسم)  و؛دهد يصفات را نشان م

 كاربر شود و يم  درجني و التي فارسيالفبا صورت به ها ها، داده  جدولنيدر ا. كند ي اسم مرتبط مكيرا به 
 يا  به گونهستمي سني ايافزار  نرمطيمح. ، اطالعات را بازيابي كندني و التي فارسيي الفباةويبه دو شد توان مي

 را )رهي و غنوكسي، لكروسافتي ماندوزيمانند و( مورد دلخواه خود طيتواند مح ي شده است كه كاربر ميطراح
 .انتخاب كند

 
  ي صفات زبان فارسيِ واژگانة شبكيطراح - 5

 اكنون به بخش ، دادگانيها  جدولي منطقيطراح زي آن و نييو طبقات معنا  صفتة با مقولييا از آشنپس
  ابتدا به،كار ني ايبرا. ميپرداز ي شده ميدادگان طراح ها و درج آنها در  استخراج دادهيعني كار خود ياصل

 يها  تعداد حوزه در خصوصفت اقالم صييضمن شناسا  ، مراجعه كرده امروزيفارس و فرهنگ فرهنگ سخن
فرهنگ  زيها و ن  فرهنگنيسپس با استفاده از هم. ميريگ ي ممي آن تصماتي هر صفت و جزئييمعنا

 مرحله به شم ني است در ا گفتني.ميپرداز ي هر مدخل ميها معناها و متقابل  و درج هميابي به رديخداپرست
 اري بسة صفات را در شش طبقزيسامد نبه لحاظ ب. ميكن ي مهي تكزي زبانان ني فارسري خود و سايزبان
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 يِ زبان فارسةكريپ. ميكن ي ميبند طبقه كم بسامداريو بس بسامد ، كمجي راي كمج،يپربسامد، پربسامد، را
با  ني متن معكي است كه بسامد هر صفت را در يمنبع مناسب ،ي و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان

 .  داديگانه جا  طبقات ششني از ايكيتوان صفات را در  ي مشخص ميا دهد و با انتخاب دامنه يعدد نشان م
توان  ي شبكه مني صفت خواهد بود و از ا5000 پس از اتمام شامل حدود ي صفات زبان فارسي واژگانةشبك

 يها  فرهنگني، تدويشناس  مختلف زبانيها  از جمله مطالعات و پژوهشي متفاوتيِ و كاربرديدر امور نظر
 استفاده رهي و غيني ماشة ترجميافزارها  نرمي واژگانيها  بانكية ته،ييمعنا ييزدا ها، ابهام  و تزاروسيواژگان
 .كرد
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