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چكيده
سرقت ادبي استفاده دوباره با كپي كردن متني بدون ارجاع به نويسنده ي اصلي است .تشخيص سرقت ادبي به مجموعه
راهكارهايي گفته ميشود كه استفاده از آنها به كشف دستبرد علمي منجر ميشود .استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
و شبكه عصبي مصنوعي يكي از روش هاي مرسوم جهت تشخيص سرقت ادبي است و اين روش ها سرعت كشف و بازدهي
خوبي دارند ولي چيزي كه تشخيص سرقت ادبي را مشكل مي كند وقتي است تشخيص سرقت ادبي از نوع نقل به مضمون
 ،paraphrase plagiarisim ،اتفاق مي افتد  .براي تشخيص سرقت ادبي از نوع نقل به مضمون در اين پژوهش از تركيب
روش هاي واژگاني ،نگارشي ،معنايي استفاده شده است ،با پيش پردازش اسناد مورد بررسي و تبديل برداري رشته هاي
لغوي جمﻼت اصلي و غير اصلي داده هاي خود را جهت بررسي آماده كرديم ،ازالگوريتم  jaccardو الگوريتم  lcsدر سه
حالت براي تشخيص سرقت ادبي از نوع واژگاني و ساختاري استفاده شده است،تابع  lcsمتقاطع و  lcsمعكوس براي به
دست آوردن سرقت ادبي از نوع نقل به مضمون ارائه شده است واز آنجاكه هر چه پايگاه دانش غني تر شود تشخيص سرقت
ادبي معنايي بهبود مي يابد ،از تبديل هاي برداري word2vecو  gloveاستفاده شده است ،براي ساخت پايگاه دانش
شبكه در  gloveاز همان داده هاي آموزش خود اين پايگاه را ساختيم و بردارهاي عددي جمﻼت را جهت بررسي استخراج
كرديم ولي در  word2vecاز پايگاه دانشي كه گوگل آن را با داده هاي متني گسترده اي آموزش داده بود استفاده كرديم
و داده هاي عددي را از آن استخراج كرديم .در مجموع تعداد نه ويژگي بدست آمده از روش هاي مختلف را جهت آموزش
به شبكه داديم و در طبقه بندي شبكه از طبقه بنده هاي مختلف مثل  svm,naive bayse,rbfاستفاده كرديم و به
بررسي آنها روي داده هاي متني پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم كه بهترين حالت تركيب طبقه بندها بوده است كه در
اين حالت توانستيم تشخيص سرقت ادبي را بهبود ببخشيم و به بازدهي  ٧٥,٨برسيم .
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