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 زن معناییایجاد یک برچسب
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 تقدیم 

 

 

 

 

 یمگ گلهای زند هب

 پدر دلسوز و فداکارم هک عشق ورزیدن را هب من آموخت

 دعای خیرش همراهم بودمارد صبور و عطوفم هک 

 .و هست هبود ریگرمهن یااشقاعو همسر فداکار و مهربانم هک همواره، صبوراهن،دلسوزاهن و 

 الش دادیزه ت انگ  و غنچه زندگی ام ، دختر کوچکم هک با وجود کودکی اش هب من
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 ناب  آاقی دکتر، ج ی عالم معلم  ونقدر ارم هب خارط نعمت استادی رگازگرپوردگار مهربانم را سپاس

گاهش زج شوق علم، کااهنی،  محسن  انسانیت و دارش زجرک ردبت و ی و مح رد کالمش زج دلسوزهک رد ن

م خواهد بود. از اندگی علمیگوی زه ال پنداهیش همواره ززمهم زبانم و رفتارش هموار .رشافت ندیدم

 ان نمایم.ا جبریشان راای از زحمات گوهش ،خداوند زبرگ تمنا دارم ات مجالی دهد 



 

 

هن سپاسگزارم و صمیما انیغشردبی اهیمایتاه و ح هب خارط تمامی کمک عسگریان جناب مهندس  از همچنین 
 توفیق روزازفون وی را از خداوند منان خواستارم.

گاه رفدوسی مشهد هب الزم می نیز رد انتها  گاه فناوری وب دانش دانم از تمامی دانشجویان و اعضای آزمایش
  اهیشان تشکرو قدردانی نمایم.اهی و راهنماییخارط کمک



 

 

 

 :چكیده

ی، بازیابی و بندامروزه با رشد چشمگیر حجم مستندات منتشر شده در وب و نیاز اساسی به نگهداری، دسته

سازهای ر خالصهابزارهایی نظیگیری از پردازش ماشینی و سریع آنها، توجه به پردازش زبان طبیعی و بهره

های زیادی برای طراحی چنین فعالیتو  كند، بیش از پیش خودنمایی میهای ماشینیخودكار و مترجم

ه در این زمین یهایها تالشابزارهایی در سرتاسر جهان انجام شده است. در زبان فارسی هم نظیر دیگر زبان

 صورت گرفته است.

 ستهویده و پظر بوعلم مد ن نیو گسترش ا نیتكو یكه از ابتدا یاانهیرا یشناساز اهداف زبان یكی دیترد بدون

لم عبه  انهیرود راو. باشدیم  یزبان یهاكرهیپ ایمتون  یبر رو لیتحل یبرا ییه است، ارائه ابزارهادنبال شد

 ست.مشكل بود، فراهم كرده ا زین هارا كه تصور آن ییهاامكان وارد شدن به عرصه ،شناسیزبان

ی اایهابزارهای پمشكل اساسی در پردازش متون زبان بخصوص در مورد زبان شیرین فارسی، عدم وجود 

با  نامهیانم این پادر راستای انجا .باشدو تجزیه و تحلیل متون میپردازشی ارد جهت انجام روال پیشاستاند

فارسی  زنی معنایی جمالت زبان( ابزاری جهت برچسبFrameNetهای جمالت )طراحی یک شبكه از قالب

د شده ه تولیهای موجود در پیكرک متن با فریمطراحی نمودیم كه با دقت قابل قبولی به تطبیق جمالت ی

دف ه دهد.ی جمله اختصاص میپرداخته و برچسب معنایی متناظر با آن جمله را به كلمات تشكیل دهنده

ن آعانی این است كه گستره وسیعی از تركیبات معنایی و نحوی ممكن برای هر كلمه در هر كدام از م

ج د و نتایسازی شوبندی خودكار مستندامپیوتری از جمالت نمونه و جدولها( با استفاده از تفاسیر ك)ظرفیت

 تفاسیر نمایش داده شود.

متن  ای پردازشپردازشی برای اكثر كاربردهترین ابزارهای پیشیكی از مهم زنی معنایی نقش كلماتبرچسب

خگو، های پاسیی، سیستمی معناهای مكالمهی ماشینی، استخراج مفاهیم، سیستمسازی، ترجمهمانند خالصه

-می آن جمله ط با فعلاین ابزار به دنبال تعیین نقش معنایی هر عنصر جمله در ارتبا. باشدكاوی و ... میمتن

م و چه مستقی در حین انجام این عملیات نقش گرامری آن عنصر از قبیل فاعل بودن، مفعول بودن چه. باشد

 گردد.مینیز مشخص  ... غیر مستقیم، انواع قیود و

فعال وجود دارد ساختار برای ا 4593های تولیدی برای افعال جمالت زبان فارسی در مجموع ی قالبدر شبكه

 اند.تخصیص یافتههای معنایی برچسب به كلمات آن،كه در هر ساختار، چندین فریم وجود دارد كه 

 كلیدی: كلمات

  .SRL ،FrameNet، ییزن معناها، برچسبشبكه قالب پردازش زبان طبیعی، زبان فارسی،
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 مقدمه -1

 انگیزه -1-1

 وی ابیباز ،یبنددسته ،ینگهدار بهی اساس ازین و وب در شده منتشر مستندات حجم ریچشمگ رشد با امروزه

ی سازهاخالصه رینظیی ابزارها ازی ریگبهره وی عیطب زبان پردازش به توجه ،آنها عیسر وی نیماش پردازش

به  های اخیرلدر سا ایرایانهشناسی زبان .كندیمیی خودنما شیپ از شیب ،ینیماشی هامترجم و خودكار

از  شده است. استفادهتبدیل شناسی كامپیوتر و زبان حوزهو پژوهشگران محققان اساسی های یكی از دغدغه

سرعت و  ن را بامتپردازش كه بتوان بسیاری از كارهای مرتبط با  ستا و ابزارهای هوشمند باعث شده رایانه

 انجام داد. یدقت قابل توجه

، شوده مینامید گیری از رایانه كه زبانشناسی محاسباتیمشكل اساسی در پردازش متون زبان طبیعی با بهره

 وردازشی  پل پیشای استاندارد جهت انجام روابزارهای پایهبخصوص در مورد زبان شیرین فارسی، عدم وجود ا

 .باشدتجزیه و تحلیل متون می

ن حوزه ای ایهیكی از ابزارهای مهم و اساسی در پردازش زبان طبیعی كه كاربردهای بسیاری در الگوریتم

فارسی موجود  زبانباشد كه متاسفانه چنین ابزاری برای می SRLیا زنی معنایی متون دارد، ابزار برچسب

مالت های جالبقای از نامه بر آن شدیم تا با طراحی شبكهباشد. به همین دلیل در راستای انجام این پایاننمی

 سازی نماییم.زنی معنایی متون فارسی را طراحی و پیادهزبان فارسی، ابزار برچسب

وارد عمق بیشتری ا این تفاوت كه بوده ب های سخنبخشمشابه برچسب گذاری  1زنی معنایی كلماتبرچسب

 نمایند.های معنایی رابطه اجزاء مختلف جمله را در ارتباط با فعل متناظرشان معرفی میشود. نقشاز معنا می

های معنایی جمالت نظیر فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر زنی معنایی وظیفه استخراج نقشبرچسب

 مستقیم، فعل و ... را بر عهده دارد.

را برای زبان فارسی طراحی نموده و جمالت  2شبكه قالبابتدا  زنی معنایی كلماتبرچسبای طراحی ابزار بر

برای محققان پردازش زبان طبیعی، نت استفاده كردیم. فریم SRLها برای تولید ابزار سپس از این شبكه قالب

ده است یک مجموعه داده نویسی شهكه به صورت دستی حاشی ساختار افعال جمالت را 4593بیش از 

ی كاربردی هایی فراهم كرده است، كه در برنامههای معناگذاری نقشحصر به فرد برای برچسبموزشی منآ

 شود.ل و غیره مورد استفاده واقع می، ترجمه ماشینی، تشخیص رخداد، تجزیه و تحلیمانند استخراج اطالعات

 

                                                   

1 Semantic Role Labeling 

2 FrameNet 
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 پیشنهادی روش -2-1

رای افعال زبان ب( FrameNetهای جمالت )یک شبكه از قالب ،اول گام در تا است شده تالش نامهپایان این در

ت ی ظرفیهز پیكراسازی گردد. در راستای انجام این كار، فارسی طراحی گردیده و در قالب یک پیكره، ذخیره

حاوی  ایرفیت نحوی افعال فارسی مجموعهفرهنگ ظاستفاده گردیده است. نحوی افعال زبان فارسی 

های اجباری . در این فرهنگ، متمماست فعل در زبان فارسی 45۰۰عات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از اطال

های مركب های ساده، مركب، پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده است. فراوانی فعلو اختیاری انواع فعل

های علرا كه شناخت فنماید. چدر زبان فارسی، نیاز به فرهنگ ظرفیت فعل را در این زبان دوچندان می

های ساده است و به همین تر از شناخت فعلمركب چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ پردازشی كاری دشوار

های شود( به همراه ساختهای مركب نیز میهای زبان )كه شامل فعلخاطر فراهم آوردن فهرستی از فعل

اخت تگی، ساز سوی دیگر، بر اساس نظریه وابسظرفیتی افعال، كمكی شایان برای كارهای پردازشی است. 

ت دانستن توان از روی ساخت ظرفیتی فعل جمله به دست آورد و به همین دلیل بر اهمیبنیادین جمله را می

 .شودهای زبانی افزوده میهای ظرفیتی فعل در متنساخت

فارسی  معنایی جمالت زبانزنی بزاری جهت برچسب، اهای جمالتقالب یپس از طراحی و تكمیل شبكه

د شده ه تولیهای موجود در پیكرطراحی نمودیم كه با دقت قابل قبولی به تطبیق جمالت یک متن با فریم

 دهد.ی جمله اختصاص میپرداخته و برچسب معنایی متناظر با آن جمله را به كلمات تشكیل دهنده

فعال وجود دارد ساختار برای ا 4593ی در مجموع های تولیدی برای افعال جمالت زبان فارسی قالبدر شبكه

 اند.ههای معنایی تخصیص یافتكه در هر ساختار، چندین فریم وجود دارد كه به كلمات آن، برچسب

 وانتمی كه ده گردیدای بسیاری استفای پایهابزارهازن معنایی زبان فارسی از در راستای طراحی ابزار برچسب

 ابزار یاب،ریشه ارابز ات،لغ دهنده تشخیص ابزار جمالت، دهنده تشخیص ابزار ساز،نیكسا یا سازنرمال ابزار

اعضای  ین ابزارها توسطالزم به ذكر است اغلب ا .برد نام را غیره و پاسر ابزار كالم، واژگانی اجزای زنبرچسب

 آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد تولید گردیده است.

 سازنرمال (Normalizer:) بای نیگزیاج با متن (ی)كاراكترهای هاهسینو یهمهی ستیبا ابتدا در 

 .دگردن یسازكسانی ،آن استاندارد معادل

 جمالت كننده جدا (Sentence Splitter:) ستخراجا را متن جمالت توانمی پردازشگر این كمک به 

 .كرد

 كلمات جداكننده (Tokenizer:) مودن استخراج را متن كلمات توانمی پردازشگر این كمک به. 
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 یابشهری (Stemmer): دارد برعهده را كلمات 1یابیریشه وظیفه. 

 كالم واژگانی اجزای ندهزنبرچسب (POS:) كالم گانیواژ اجزای زنیبرچسب برای پردازشگر این از 

 .شودمی استفاده

 

 ناپذیرجتنابای امر ،پردازششیپ عملیاتی سر کی انجامی عیطب زبانی هامتنی رو پردازش هرگونه روند در

 كه هرچقدر .دارد یبعدی فازها در هاتمیالگور اعمال جینتا دریی بسزا ریتاث ،هاپردازششیپ نیا دقت .است

  .شد خواهند ترکینزد خودی واقع جینتا به هاتمیالگور ،باشد شتریب پردازششیپ دقت

دم رعایت ع ها مواجه خواهیم شد.بیشتری نسبت به سایر زبانبا مشكالت  فارسی زبانمتون  پردازشدر 

رابت مچنین قهفاصله، ضمایر متصل، ساختار گرامری خاص زبان فارسی و گذاری كلمات، فاصله و نیمفاصله

 باشد.الخط فارسی با زبان عربی از جمله مشكالت اساسی پردازش متون فارسی میرسم

 هر كدام س براینایی، ابتدا جمالت موجود در متن شناسایی گردیده و سپزن معدر روند طراحی ابزار برچسب

و  یارد، فعلماضی، بن مضارع، پیشونبن از جمالت با شناسایی عبارت فعلی موجود در جمله، به شناسایی 

ق با آن م منطبپردازیم. پس از شناسایی موارد ذكر شده برای هر فعل به شناسایی فریمی حرف اضافه فعلی

 یم.دهمی های معنایی موجود در فریم را به كلمات موجود در جمله تخصیصله پرداخته و سپس برچسبجم

 نامهپایان ساختار -3-1

 باشد:می زیر شرح به دیگر فصل چهار شامل نوشتار این

 تیت رهنتگ ظرف ف متتن،  پردازش هیاول و هیپا اطالعات بر مروری ابتدا در فصل این در ادبیات(: )مرور دوم فصل

ار و همچنین چگونگی شناسایی افعال بخصوص افعال مركب خواهیم داشت. ستپس ستاخت   یافعال فارس ینحو

جتودی ابتداع   وها و همچنین فلسفه نت در سایر زباننت، كارهای انجام شده در راستای طراحی فریمكلی فریم

 گردد.تشریح میزن معنایی متون ابزار برچسبآن و در انتها 

 گیچگتون  اول، بختش  در .نمتود  تقستیم  اصلی بخش سه به توانمی را فصل این پیشنهادی(: )روش سوم فصل

 خواهد تشریح زنی معنایی متون فارسیبرچسب برای پیشنهادی روش دوم بخش در و نتتولید فریم و طراحی

 ردید.ذكر خواهد گ SRLزنی معنایی یا نت و ابزار برچسبسازی فریمروال پیاده نیز سوم بخش در .شد

 و شتده  پرداختته  نامته ی پیشنهادی در این پایتان ایده گیرینتیجه به فصل این در گیری(:)نتیجه چهارم فصل

 .است شده ارائه آتی كارهای برای پیشنهادهایی

                                                   

1 - Steaming 



 

 

 

 

 دوم: فصل
ادبیات رمور
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 ادبیات مرور -2

 كارهتای  و دهشت  مطترح  مفاهیم درک برای الزم نیازهایپیش نامه،پایان با مرتبط مفاهیم مرور به فصل این در

 گردیتده  ذكتر  بیعتی ط زبتان  پردازش در پایه تعاریف ابتدا .پردازیممی نامهایانپ موضوع با ارتباط در شده انجام

فارسی متورد   نت زبانكه در راستای تولید فریم یافعال فارس ینحو تیفرهنگ ظرفای به در ادامه اشاره .است

جام شتده در  بر مفاهیم مرتبط با شبكه قالب جمالت و كارهای ان مروری سپس كنیم واستفاده قرار گرفت، می

 .ها خواهیم داشتزبان این حوزه برای سایر

  شناسیزبان پایه تعاریف -1-2

 خیتر، ا دهه چند در كه است رایانشی شناخت و مصنوعی هوش حوزه در اساسی مسائل جمله از متن پردازش 

 زبتان  بتا  طبیعی زبان متون پردازش در .است كرده معطوف خود به عدیده هایقالب در را ایگسترده توجهات

 لحتن  ننتد ما گویشی اطالعات دادن دست از جهت به گرچه شودمی باعث مسأله این .داریم كار و سر نوشتاری

 بتا  و دودترمحت  شتكل  با مقابل در ولی شویم، مواجه ابهاماتی و مشكالت با مكث، و تاكید صدا، آهنگ گوینده،

 ایتی، آو یهچهارگانت  ستطوح  در فارستی  زبتان  متتون  پردازش .كنیممی كار زبان از تریمشخص دستوری قالب

   .باشدمی پذیرامكان متعددی كاربردی هایحوزه در همچنین و معنایی و نحو واژی،ساخت

 پتردازش  بته  مربوط مباحث با بهتر آشنایی برای ،طبیعی زبان پردازش زمینه در مطلبی هر به پرداختن از قبل

 ،باشتند متی  متن شپرداز الفبای منزله به كه حوزه این یاولیه تعاریف و پایه مفاهیم با است بهتر طبیعی، زبان

 كته  معنتی  ینبتد  ؛دباشت می متن پردازشپیش نوعی واقع در ،مفاهیم این به مربوط اقدامات اغلب .شویم آشنا

-متی  بعدی هایتفعالی و هافرآیند اعمال منظور به متن سازیآماده واقع در ،متن روی بر هاپردازش این انجام

 مختلتف  ردهتای كارب در .استت  شتده  داده توضیح نیاز، مورد ابتدایی و پایه تعاریف بخش، این یادامه در .باشد

 .شودمی استفاده پایه تعاریف این از عموما طبیعی زبان پردازش

 فارسی زبان -1-1-2

 كته  شتویم متی  مواجته  مشتكالتی  و مسائل با فارسی متون درک و پردازش سیستم یک ساخت برای تالش در

 .باشندمی فارسی زبان خاص برخی و كرده بروز هازبان بیشتر در آنها از بعضی

 دیگتر  رخیب و مربوط شناسیزبان دستورات هاینارسایی و زبان طبیعت به هاپیچیدگی این از برخی همچنین

 ستائل م ایتن  از برختی  به بخش این در .]8۰ داد[ است مصنوعی هوش هایسیستم ایجاد مشكالت از برخاسته

 .شودمی اشاره

 بتین  مشهود هایتفاوت از برخی .است انگلیسی زبان با بسیاری هایتفاوت دارای ساختاری نظر از فارسی زبان
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 از: عبارتند انگلیسی و فارسی زبان

 و 1SVO را انگلیستی  مثتل  هتایی زبتان  اصتطالح،  در .جمله اركان قرارگیری ترتیب در تفاوت -

 جمتالت  در اركتان  ترتیب یدهندهنشان واقع در كه نامندمی 2SOV را فارسی مثل هاییزبان

 .باشدمی

 شتخص  و زمان براساس كلمات یعنی .شودمی امیدهن 3بازتابی اصطالحاً زبان یک فارسی زبان -

 .بگیرند خود به مختلفی هایحالت توانندمی ،جمله در موجود

 )ضتمیرهای  شتوند متی  متصتل  افعتال  و هتا اسم به كه دارند وجود ضمیرها برخی فارسی در -

 زبتان  رد هتم  حالتت  ایتن  كته  شوندمی كلمات برای مختلف هایشكل بروز باعث كه متصل(

 .باشندمی منفصل ضمیرهاتمامی و ندارد وجود انگلیسی

 بستیار  مشكالت اب است غیرساختیافته هایزبان از نوعی فارسی زبان كه آنجایی از و شده ذكر موارد به توجه با

 خاصتی  فرضپیش كه هستند متونی غیرساختیافته، متون .شد خواهیم مواجه انگلیسی زبان به نسبت بیشتری

 .گیریممی نظر در كلمات و جمالت از مرتب ایمجموعه صورت به را آنها و نداریم آنها قالب مورد در

 :]8۰ ددا[ نمود خالصه زیر، دسته چند در توانمی را فارسی متون پردازش در اصلی مشكالت كلی طور به

 فارسی زبان برای كافی و مناسب زبانی منابع وجود عدم. 

 متفاوت( نگارش هایشیوه )مسأله كلمات مرز تشخیص مشكل 

 نامرئی( اضافه یكسره ی)مسأله اسمی هایگروه مرز تشخیص مشكل 

 گویشی اطالعات دادن دست از 

 ابهام یمسأله 

 اصطالحات و مركب افعال 

 نوشتار از )اعراب( كوتاه هایمصوت حذف یمسأله آن تحت و هاهمنگاره یمسأله 

 معنایی تحلیل مشكالت و معناشناسی. 

 (Stop words) هاواژه ایست -2-1-2

 هستتند  كمتی  اهمیت دارای معنایی لحاظ از متن، در فروان تكرار رغمعلی هك هستند یلغات هاواژه ایست

                                                   

1 - Subject Verb Object 
2 - Subject Object Verb 
3 - reflective 
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 عتین  در آینتد؛ می نظر به واژهایست ،تعریف و ربط كلمات اولیه نگاه در .غیره و "كه"،"ولی" ،"و" ،"اگر" مثل

 كاربردهتای  اغلب در .اندشده شناخته واژهایست نیز صفات و قیدها ها،اسم كمكی، افعال افعال، از بسیاری حال

 افتزایش  و محاستبات  بتار  كتاهش  ستبب  و دهتد متی  بهبود شدت به را پردازش نتایج ،كلمات ینا حذف ،متن

 فارستی  زبتان  بترای  .شتوند متی  حذف ،پردازشپیش فاز در غالبا كلمات این دلیل همین به .شد خواهد سرعت

 .باشندمی كلمه 5۰۰ شامل میانگین بطور كه است شده منتشر كلمات این از لیست چندین

 ییابشهری -3-1-2

ی هتا پتردازش  اعمال همچنین وی سازكپارچهی كلمه، کی مختلف اشكالی سازكسانی منظور به مرحله نیا در

 اشتاره  آنهتا ی اهیپا وی اشهیر فرم به كلمات لیتبد ندیفرآ بهی ابیشهیر .شوند یابیریشه ،كلماتی ستیبای بعد

 .ابنتد ییمت  كتاهش  ،استت ی اصتل  یهشیر كه "دان"به "دانشگاه" و"دانشجو" و "آموزدانش" نیبنابرا .دینمایم

 ،شتود یمت  استفاده یشناسزبان در كه كلمات یشهیر قایدق بخش، نیا در شهیر از منظور كه است ذكر به الزم

 قترار  حتوزه  کیت  در ینحتو  و ییمعنتا  لحاظ از كه است یكلمات یبرا هندینما کی ،شهیر از منظور بلكه .یستن

-هتم  یكلمته  دو با نیماش شودمی باعث كه چرا دارد؛ی اریبس تیاهم ،متن پردازش در ندیفرآ نیا .رندیگیم

 .دیت ننما برختورد  ،ندارنتد  هتم  بای ارتباط چیهی اشهیر لحاظ از كهی اكلمه دو مانند متفاوت، ظاهرا اما خانواده

 شنهادیپ تمیالگور .ردیگیم قرار استفاده مورد و است شده شنهادیپ لغاتی ابیشهیری برای مختلفی هاتمیالگور

یابی، های ریشهالگوریتمهای دیگری از نمونه .باشدیمی سیانگل زبان در تمیالگور نیترجیرا [POR80] در شده

 از امتا . KRO80[POR][TAG93][05[در انگلیسی و الگوریتم كاظم تقوا در فارسی هستتند   1كراوتزالگوریتم 

 بتر یی معنتا  شباهتی ریگاندازه جمله از گوناگونی هااستفاده مورد ،بعدی فازها در ابیشهیری خروج كه آنجا

 فازهتا  آنی بترا ی مناستب ی ورود اب،یت شهیری خروج تا شودی بررسی ستیبا رد،یگیم قرار واژگان شبكهی مبنا

 گردد.یاب تشریح میسازی ریشههای طراحی و پیادهدر ادامه روش .باشد

 یابی مبتنی بر قاعدهریشه -4-1-2

بترای   هتای ختاص زبتان فارستی    در این روش، با توجه به ساختار و طول هر كلمه و همچنین قواعد و ویژگتی 

زبتان  ر مشخصتی د گیرد. وندهای یابی صورت میركب، صفات، قیدها، افعال و ... ریشهساخت كلمات مشتق، م

ول ا توجه به طبیاب مبتنی بر قاعده، روند. در طراحی ریشهفارسی برای ساخت انواع اسم، صفت و قید بكار می

تشتخیص   بترای  یابی، از قواعد ستاخت كلمتات زبتان فارستی    یابی و طول كلمه بعد از ریشهكلمه قبل از ریشه

 ریشه، استفاده شده است.

یتابی ، متورد استتفاده و بررستی قترار گرفتته استت. در روش        بسیاری از پیشوندها و پسوندها در رونتد ریشته  

                                                   

1 - Krovetz  
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یاب مبتنتی بتر   الزم به ذكر است اگر چه ریشه گیرد.پیشنهادی در مورد میانوندها، عملیات خاصی صورت نمی

از روش تركیبتی كته در    نامته سبتا خوبی است؛ ولی استفاده در این پایانی طراحی شده دارای كاركرد نقاعده

خروجتی   از آنجاییكته های پردازش زبان طبیعی در بسیاری از الگوریتم. گردد، استفاده شده استادامه ذكر می

ی شتبكه  گیری شباهت معنایی بر مبنااندازهمقایسه یا یاب در بسیاری از كاربردها در فازهای بعدی برای ریشه

یابی طراحی و مورد استفاده قرار گیرد كه خروجی آن ورودی گیرد، بایستی ریشهواژگان مورد استفاده قرار می

 .مناسبی برای آن فازها باشد

 یابی مبتنی بر قواعد و فرهنگ لغتریشه -5-1-2

 شتهد طراحتی  مدر آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی  ،یابی مبتنی بر قواعد و فرهنگ لغتریشه تمیالگور

 ورهنگ لغتت  فاستفاده از  كردی، از هر دو رویابی كلمات فارسیاست. در الگوریتم طراحی شده برای ریشه شده

 ه است. فرهنگ لغت استفاده شد پنجاز  تمیمراحل الگور یاجرا یشده است. برا بهره گرفته ینحو نیقوان

، هافتص ،ی)شامل اسام یفعل ریمربوط به كلمات غ یهاشهیر ینگه داشتن تمام یلغت برا فرهنگ .1

 و ...(. دهایق

 ت مفردجمع بدون قاعده به همراه حال یهاكلمات جمع مكسر و حالت ینگهدار یلغت برا فرهنگ .2

 كلمات نیا

 یگذشته و حال افعال زبان فارس یهالغت شامل بن فرهنگ .3

 یزبان فارس یو پسوند(ها شوندی)پ وند یلغت شامل تمام فرهنگ .4

 كلمات استثناء یلغت برا فرهنگ .5

عمتل از   نیت انجام ا یداده شود. برا صی(، تشخرفعلیغ اینوع عبارت )فعل  یستی، ابتدا بایابیشهیر تمیدر الگور

 یهتا ساده و مركتب در زمتان   ،یشوندیانواع فعل پ حیصح ییدو روش استفاده شده است. در روش اول شناسا

لغتات   یشناست ختت یر لیت ت لغات و تحلیموقع ،یگرامر زبان فارس یاز قواعد نحو یریگمختلف در متن با بهره

افعتال موجتود در متتن، احتمتال ظهتور فعتل در        ییشناسا یاست. برا رفتهی)مطالعه ساختار لغات( صورت پذ

و  ":"، "?"، "؟"، "!"، "؛" ،"." یهتا جمالت مثل عالمت یهالغات قبل از جداكننده ریخاص نظ ییهاتیموقع

كننتده  حروف خاص آغاز یسر کی نی. همچنرهیو غ "-"، ","، "،" یهالغات مثل عالمت یهاجداكننده ره،یغ

و  "ایت "، "و"، "نیهمچن"، "سپس"، "رایز"، "یول"، "اگر"، "اما"، "تا"، "البته"، "اساسا"، "كه"جمالت مثل 

. احتمال ردیگیقرار م یمورد بررس ،یافعال فارس یهااز زمان یكیبا ساختار  قیچک كردن تطب قیاز طر ؛رهیغ

توسط عبارات متنظم   یمطابقت با انواع ساختار افعال فارس یذكر شده با بررس یهاتیفعل بودن لغات در موقع

 قیت ظم، تطبفعل توسط عبارات من یبا هر كدام از ساختارها یابیكه لغات مورد ارز ی. در صورتگرددیم یبررس

 رفعتل یصتورت غ ه ب زین گنجندینم قالب نیكه در ا یعبارات ریخواهند داد. سا لیرا تشك یكنند، گروه فعل دایپ
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 .گردندیم ییشناسا

 کیت ل درون مختلف افعا یهافیتصر یتمام ،افعال استخراج شده از مجموعه دادگان یروش دوم ابتدا از رو در

. شتود یداده مت  صینوع عبارت تشتخ  ،مجموعه نیكلمه در ا یو سپس با جستجو شوندیم جادیفرهنگ لغت ا

 ،داگانته ج نیقتوان  ستاس صتورت جداگانته و برا  ه فعل بریهر كدام از عبارات فعل و غ یسپس در مرحله بعد برا

و  3 -3، شتكل  2 -3)شتكل  یابی عبارات فعل و غیرغعل به چند شتكل زیتر   در بیان روند ریشه .شودیعمل م

  شود.بسنده می( 4 -3شكل 

 

 افعال یابیشهیر مراحل -1-2شكل 

 

 

 یرفعلیغ كلمات یابیشهیر مراحل -2-2شكل 
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 وندها صیتشخ مرحله -3-2شكل 

 

6-1-2- Named Entity Recognition 

ینكته  ی تشتخیص ا ابزاری برای تشخیص اسامی و نوع آنها اعم از اسامی افراد، اماكن، مقادیر عتددی و ... . بترا  

شتبكه  بته   نامته، مراجعته  های مختلفی وجود دارد كه از جمله ی آنها مراجعه به لغتت یک كلمه اسم است، راه

باشتد. در ایتن   واژه و ... متی ی كلمه، استفاده از قواعد نحوی ستاخت ، در نظر گرفتن ریشهword-netواژگان یا 

 ... نتوع استم   وهتا، مقتادیر عتددی    نامه از اسامی افتراد، مكتان  ها با استفاده یک لغتابزار پس از تشخیص اسم

 باشد.موجود نمی نامه در فارسیرسد كه این لغتشود. به نظر میتشخیص داده می

 اشاره كرد. Illinois NERو  Stanford NERتوان به های انگلیسی این ابزار میاز جمله نمونه

 (POS) سخن هایبخش زنیبرچسب -7-1-2

 جملته  زا قسمت یک نحوی رفتار كه هستند كلمات از زبانی هاییبندیطبقه سخن، هایبخش زبان، دستور در

 در ستخن  ایهت بختش  بقیته  .دارند را اسم و فعل سخن بخش دو هازبان یتمام ،عموم طور به .دارندمی بیان را

 صتفت،  ضتمیر،  استم،  فارستی  زبان در سخن هایبخش ترینمهم جمله از .باشندمی متفاوت ،مختلف هایزبان

 .برد نام توانمی را اضافه حرف و قید

از نمونه های فارسی آن می توان به ابزار آزمایشگاه آقتای دكتتر بتیجن ختان، و ابتزار آزمایشتگاه فنتاوری وب        

 Illinois Part Of Speech Taggerدانشگاه فردوسی مشهد اشاره كرد. از نمونه های انگلیسی آن می توان به 

 اشاره كرد. Stanford POS Taggerو 



 11......................................................................................................................................................................................................مرور ادبیات

 

 

 

 زنبرچسب همچنین كه (،POST یا tagging POS) 2كالم اجزای زنبرچسب ،1ایپیكره شناسیزبان در

 این كه است، متن یک در لغت گذارینشانه فرآیند شود،می نامیده ،4دسته-لغت زداییابهام یا 3دستوری

 انجام ،متن در كاربرد نوع و تعریف بر مبتنی ،امر این تشخیص .باشدمی كالم از جزء آن وجه بیانگر ،نشانه

-می مشخص دارد پاراگراف یا و جمله عبارت، یک در لغات دیگر با لغت یک كه ایرابطه مثال برای .شودمی

 باشدمی قید و صفت ،فعل ،اسم لحاظ از لغت نوع كردن مشخص همان ،موضوع این یشده ساده شكل .شود

 برای (Tagset) برچسب مجموعه یک از فرضی اینمونه 1-2 شكل در .شودمی پرداخته آن به مدارس در كه

 زبان یبرا (Tagset) برچسب مجموعه کی از اینمونه 2-2 شكل درهمچنین  و [CCG1] انگلیسی زبان

 .است شده معرفی فارسی

 

 

 

 

 

 

                                                   

1 - corpus linguistics 
2 - part-of-speech tagging 
3 - grammatical tagging 
4 - word-category disambiguation 

 انگلیسیای فرضی از یک مجموعه برچسب برای زبان نمونه -4-2شكل 
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 یفارس زبان یبرا برچسب مجموعه کی از یفرض اینمونه  -5-2شكل 

های تشكیل دهنده یتک متتن   و نشانه هاواژهبه  نحویهای عمل انتساب برچسب 1سخن هایبخش زنیبرچسب

از  واژگانها در جمله باشد. درصد باالیی از دهنده نقش كلمات و نشانهها نشاناست به صورتی كه این برچسب

ی نحتو هتای  هتای مختلتف برچستب   دارای ابهام هستند زیترا كلمتات در جایگتاه    زنی نحوینقطه نظر برچسب

ها با توجه به زمینه )متتن( متورد نظتر    عمل ابهام زدایی از برچسب ی نحوی،زنمتفاوتی دارند. بنابراین برچسب

های دیگر پردازش زبان طبیعتی از قبیتل ترجمته    اساسی برای بسیاری از حوزهعملی نحوی  زنیاست. برچسب

 باشد.ماشینی، خطایاب و تبدیل متن به گفتار می

زنتی را بتا بتاالترین دقتت و بطتور      ، در جهتی است كه فرآینتد برچستب  2ایرایانهمطالعات در حوزه زبانشناسی 

اند بته دو گتروه مبتنتی بتر     ون در این حوزه استفاده شدههای كه تا كنماشینی انجام دهد. بطور كلی الگوریتم

 باشند.می 4آماریو  3قانون

ای یتک  زنی اجزاء كالم، نسبتا كار مشكلی است، زیرا در خصوص بعضی از لغات، بیش از یک نقش بتر برچسب

ه استت،  دشت های متنی كه در آن واقع توان نام برد كه مشخص شدن آن تنها با در نظر گرفتن ویژگیلغت می

ند. باشهام میهای طبیعی است. در صد زیادی از اشكال لغت دارای ابمیسر است و این یک امر متداول در زبان

یتک   توانتد بعنتوان  شود كه تنها یک اسم جمع است، متی كه معموال تصور می "dogs"برای مثال حتی لغت 

 فعل نیز بكار رود.

Example: The sailor dogs the barmaid. 

یتک فعتل استت و نته یتک استم جمتع. انجتام          "dogs"كنتد كته   زنی دستوری مشخص متی انجام برچسب

                                                   

1 - Part of Speech tagging 

2 - computational linguistics 
3 - rule-based 

4 - stochastic 
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های ممكتن بترای یتک لغتت بتا      پیدا كردن مجموعه نشانه (الف :شامل دو گام اصلی است POSزنی برچسب

 انتخاب بهترین برچسب مبتنی بر محتوایی كه در آن قرار گرفته است. (ب.  توجه به نقش آن در جمله

ردی تتوان بته متوا   های متعددی پیشنهاد شده استت كته متی   روشاجزای واژگانی كالم، زنی در زمینه برچسب

حتمتال  های آماری هستند كه ترتیب نشانه را با استفاده از اكه روش)( HMM) همچون مدل مخفی ماركوف

Maximum Likelihood اشاره نمودكنندو ترتیب نشانه محاسبه می ). 

بترای مشتخص    2است كه از قوانین و مختزن مختزن لغتات    1شود، مبتنی بر قانونكه استفاده می حل دیگریراه

 اتوانند مبتنی بر دستور نگارش زبان نوشته شده باشند و یا بت كند. این قوانین میكردن نشانه لغات استفاده می

ایت شتده بتا خطتا    و یتا روش مبتنتی بتر تغییتر شتكل، هتد       دباشتن  سامانه نشانه گتذاری آمتوزش داده شتده   

 maximumرونتد شتامل   های یادگیری ماشین كه برای نشانه گذاری بكار متی [. دیگر مدلBRI92]باشند

entropy های و دیگر مدلlinear-log و یتادگیری   4، یتادگیری مبتنتی بتر حافظته    3هتای تصتمیم  ، درختت

 باشد.می 5مبتنی بر تغییر شكل

-باشد، كه از الگتوریتم در زبان انگلیسی می POSزن برچسب ترینقدیمی[، یكی از 92BRI] 6زن بریلبرچسب

های ذكر شده در زبان فارسی نیز مورد استتفاده قترار   كند. تقریبا تمامی روشهای مبتنی بر قانون استفاده می

رد از طرفی تقریبا در تمام متوا . دندهرا نشان می %97تا حدود  %95اند و نتایج به دست آمده دقتی بین گرفته

ها برای لغات یافت شده در پیكره بوده و دقت بدست آمده در شرایطی كه در پیكره لغت یافت نشتود  این دقت

 بر آورد شده است. %8۰تا  5۰حدود 

و  مشهور به همراه میتزان دقتت هتر كتدام در زبتان فارستی       POSزنی در ادامه به بررسی چند روش برچسب

 انگلیسی پرداخته شده است. 

 های سخنزنی بخشده پیرامون برچسبارهای انجام شمروری بر ك -8-1-2

 TnT (Trigrams'n'Tags)زن برچسب -1-8-1-2

هتای  آماری است، كته قابلیتت یتادگیری زبتان     POS[ یک نشانه گذار BRA00برنتس ] TnTزن برچسب

لغتات  های مختلفی برای برخورد بتا  این سامانه دارای روش. ای را دارا استمتفاوت و تقریبا هر مجموعه نشانه

                                                   

1 - rule-based 

2 - lexicon 

3 - decision trees 

4 - Memory-based learning 

5 - transformation based learning 

6 - E. Brill's tagger 
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هتای متاكوف مرتبته دوم    سازی از الگوریتم ویتربی برای مدلزن، در واقع یک پیادهناشناس است. این برچسب

است. الزم به ذكتر استت كته دقتت      %97تا  %96های مختلف تقریبا بین زن برای زباناست. دقت این برچسب

-كه برای ارزیتابی بته آن داده متی    زن به شدت به پیكره مورد استفاده و همچنین متنیحاصل از این برچسب

 Pennو  NEGRA[ بتر روی پیكتره   BRA00شود بستگی دارد، بطوری كه در ارزیابی انجتام شتده در ]  

Treebank  نمایش داده شده است.2 -6شكل و  1 -6شكل به ترتیب در 

 

 

 NEGRA كرهیپ یبررو TnT دقت یبررس -6-2شكل 

 

 Penn Treebank كرهیپ یبررو TnT دقت یبررس -7-2شكل 

از پیكره  زن بر روی زبان فارسی با استفادهنتیجه بررسی این برچسب [ORO07]در ارزیابی صورت گرفته در 

Bijankhan  آمده است. 1 -6جدول در 

 یفارس زبان یبررو Tnt یابیارز جهینت -1-2 جدول

Run Known words Unknown words Overall 
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1 96.94% 75.12% 96.52% 

2 97.18% 80.09% 96.86% 

3 96.96% 77.34% 96.57% 

4 96.96% 77.69% 96.58% 

5 97.03% 78.62% 96.67% 

Avg. 97.01% 77.77% 96.64% 

 HunPoSزن برچسب -2-8-1-2

HunPoS [HAL07یک پیاده ] سازی مجدد متن باز ازTnT های مخفی متاركوف  ر مدلاست كه مبتنی ب

هتای  ژگتی دهد كه كاربر با توجته بته وی  كند و اجازه میكار می trigram( كه با مدل زبان HMMباشد)می

 تر كند.زنی را دقیقخاص زبان برچسب

شتد.  بامتفاوت متی  emission/lexicalبوده و تنها در نحوه محاسبه احتمال  TnTزن مشابه این برچسب

اوت شتود. تفت  مبتنی بر نشانه جاری و قبلی انجتام متی   emission/lexicalبرآورد احتمال  HunPoSدر 

نته  اینگو TnTكند متن باز بتودن آن استت و ایتن در حتالی استت كته       متمایز می TnTدیگری كه آن را از 

دارای مكتانیز تشتخیص لغتات ناشتناس مبتنتی بتر پستوند استت. همچنتین           TnTامانه مشابه نیست. این س

HunPoS  دارای مكانیزم تحلیل گرMorphological [ استSER11.] 

 Pennاز  WSJهتای  [ بتا استتفاده از داده  HAL07نتایج ارزیتابی ایتن ستامانه بتر روی زبتان انگلیستی ]      

Treebank II  آمده است.جدول زیردر 

 

 emission/lexicon دوم و اول مرتبه احتماالت با WSJ یزنبرچسب دقت -2-2 جدول

 
seen unseen Overall 

TnT 96.77 85.91 96.46% 

HunPoS 1 96.76 86.90% 96.49% 

HunPoS 2 96.88 86.13% 96.58% 

 

ه شترح  بت برروی زبان فارسی است، نتایج ارزیابی  HunPoS[ كه بررسی سامانه SER11ای دیگر ]در مطالعه

 گزارش شده است. جدول زیر
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 یفارس زبان یرو بر HunPoS دقت زانیم -3-2 جدول

Total Tokens 
Tokens Correctly 

Tagged 
Tokens Incorrectly Tagged Accuracy 

268008 259618 8390 96.90% 

 

 (Memory-Based POS Tagging) زنی مبتنی بر حافظهبرچسب -3-8-1-2

یتک   های ممكتن بترای  هایی نظیر نشانه[ با استفاده از ویژگیDAE96] POSزنی مبتنی بر حافظه برچسب

انه از روش كند. این سامهای لغات قبلی كه بدون ابهام هستند( كار می)نشانه لغت و محتوای با عرض مشخص

مچتون  هتای دیگتری ه  كند. یادگیری مبتنی بتر حافظته بتا نتام    یادگیری ماشین مبتنی بر حافظه استفاده می

-یادگیری. شودمی شناخته Case-Basedو یا یادگیری  Example-Based، یادگیری Lazyیادگیری 

در حافظته   كنتد و های یادگرفته شده ایجاد متی های مبتنی بر حافظه معموال درختی شبیه ساختار داده نمونه

-مونته آن با ناصلهفهای اندازی گیری شباهت، شود، با استفاده از معیاره اضافه میدارد و وقتی یک نموننگه می

-بندی كرده و در محل مناسب خود در ساختمان داده تولید شده قرار میها موجود بررسی شده و آن را طبقه

 برای یادگیری مبتنی بر حافظه دو الگوریتم اصلی وجود دارد.  . [DAE96دهند.]

 Wieghted MBL: IB1-IG .أ

  Optimized weighted MBL: IGTREE .ب
ا هت ای از نمونهگاه دادهپای ،یک الگوریتم یادگیری مبتنی بر حافظه است كه در طول یادگیری ،IB1-IGروش 

هتای  مونهنها با تمامی نطباق آناهای جدید با بندی نمونهكند. بعد از آنكه نمونه پایه تولید شد، طبقهتولید می

 . شودانجام می Yبا نمونه موجود در حافظه  Xمحاسبه فاصله نمونه جدید  موجود پایه و

رف زمتان دارد و ایتن در   صنیاز به  IB1-IGها در با توجه به اینكه جستجو برای یافتن نزدیک ترین همسایه

-از جستتجو در درختت   IGTREEبایستی سریع كار كنند از ایتن رو   POSهای زنحالی است كه برچسب

حافظه نمونه دوبتاره طراحتی شتده بتا ایتن هتدف كته شتامل          ،IGTREEكند. در م استفاده میهای تصمی

قایسته  م[ این روش در زبان انگلیسی به همتراه  DAE96میزان دقت گزارش شده ]. اطالعات مشابه قبل باشد

 آمده است. 4 -6جدول های مختلف آن در الگوریتم

 یسیانگل زبان در حافظه بر یمبتن یزنبرچسب دقت -4-2جدول 

Accuracy Algorithm 

92.5% IB1 
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96.0% IB1-IG 

96.4% IGTREE 

 اشد.بمی 5 -6جدول [ به شرح ORO07نتیجه ارزیابی این روش بر روی زبان فارسی ]

 یفارس زبان یبررو IGTREE یابیارز -5-2 جدول

Run Known words Unknown words Overall 

1 96.43% 88.55% 96.27% 

2 96.72% 91.80% 96.62% 

3 96.98% 64.23% 96.30% 

4 97.04% 66.18% 96.39% 

 (Maximum Likelihood Estimationبرآورد حداكثر احتمال وقوع ) -4-8-1-2

ن لغتت  در این روش با توجه به پیكره برای هر لغت حداكثر احتمال وقوع برچستب آن محاستبه شتده و بته آ    

سازی، برچسبی كه بیشترین تكرار را برای یک لغت داشته باشتد، بته   ترین مدل پیادهگردد. در سادهمربوط می

ز این روش بر روی زبان فارستی و  میزان دقت حاصل ا  6 -6جدول شود. در عنوان نشانه منتخب بر گزیده می

ای انهانتد نشت  كته در مختزن نبتوده   جن خان نمایش داده شده است كه در خصوص لغاتی استفاده از پیكره بی

 اختصاص نیافته است.

 یفارس زبان یرو بر MLE دقت -6-2 جدول

Run Known words Unknown words Overall 

1 96.50% 12% 94.55% 

2 96.78% 16% 94.91% 

3 96.53% 18% 94.53% 

4 96.53% 9% 94.51% 

5 96.64% 23% 94.68% 

Avg. 96.60% 15% 94.63% 

مشخص است، میزان دقت در لغات ناشناس بسیار پایین است و این به دلیل عتدم   6 -6جدول همانطور كه در

( N_SINGدر ارزیابی دیگری برای لغات ناشناس از برچسب استم مفترد )  . انتخاب نشانه برای آن لغت است

جتن  تعداد تكرار را در پیكره داشته است و در پیكره بی، به این دلیل كه این نشانه بیشترین شده استاستفاده 

 7 -6جتدول  ارائه شده است. همتانطور كته در    7 -6بار تكرار شده است. نتیجه این ارزیابی در  967546خان 



 18......................................................................................................................................................................................................مرور ادبیات

 

 

 

 شود.مشخص است این روش باعث بهبود چشمگیری در میزان دقت در لغات ناشناس می

 N_SING از استفاده با یفارس زبان یرو بر MLE دقت -7-2 جدول

Run Unknown words Overall 

1 52.60% 95.61% 

2 56.63% 96.00% 

3 51.49% 95.59% 

4 55.48% 95.67% 

5 54.34% 95.78% 

Avg. 54.11% 95.73% 

 

 گرتجزیه -9-1-2

 یلهیبوست  زبان دستورات و متون لیتحل یهاروش د،یجد یشناسزبان در ینظر تحوالت و شرفتیپ موازات به

 یبرا فهم قابل یزبان دستورات یسر کی داشتن دست در زبان، هر گرامر از منظور .است افتهی تحول زین انهیرا

 لیت تحل و هیت تجز .نمتود  کیت تفك ،حیصح طور به را جمله کی ینحو یاجزا بتوان آنها كمک به كه است انهیرا

 نتام  بته  یابزار توسط رهیغ و یدیق ،یفعل ،یاسم هایگروه مانند دهنده لیتشك یاجزا به آن شكستن و جمله

 متتن  پتردازش  یابزارهتا  ریسا دقت شیافزا ای و یطراح در یاساس نقش كه ردگییم صورت یا پارسر 1گرتجزیه

 .دارد

 آن، یدهنتده تشتكیل  اجتزای  بته  متتون  جمالت تفكیک به زبان گرامری دستورات از گیریبهره با هاگرتجزیه

 .دپردازنمی متن جمالت برای تجزیه درخت تشكیل همچنین و متن در لغت و عبارت هر نقش كردن مشخص

 تقویتت  هتت ج مثتال  عنتوان  بته  .كندمی ایفا متن پردازش ابزارهای بهبود در را مهمی و ایپایه نقش گرتجزیه

 بته  لمتات ك هتای وابستگی ،كلمات هاینقش بر عالوه (SRL) لغات معنایی زنبرچسب به وابسته هایالگوریتم

 .دگرد مشخص باید نیز جمله در نقشی لحاظ

 تجزیه درخت -10-1-2

 كتدام  هر گاه .نمود بندیتقسیم ... و ایاضافه حرف فعلی، اسمی، هایگروه قالب در توانمی را جمله هر اجزای

 متثال  باشتند، یمت  یروابط یدارا زنی كدام هر ،نیا بر عالوه .باشندمی دیگری وهزیرگر شامل خود هاگروه این از

                                                   

1 - parser 



 19......................................................................................................................................................................................................مرور ادبیات

 

 

 

-می مراتبی، سلسله هایبندیتقسیم این ینتیجه در .باشد یفعل روهگ کی به متعلق تواندمی یاسم گروه کی

 كته  استت  یدرختت  ،هیت تجز درختت  .دارد نتام  تجزیته  درخت كه داشت جمله از گونهدرخت ساختار یک توان

 یبترا  فهتم  قابتل  و ستاده  یشتكل  بته  آن در موجود یگرامر روابط یبرخ اساس بر را جمله کی ینحو ساختار

 جملته  تجزیته  برای مختلفی ابزارهای .[MAR08] سازدیم انینما ندارند، یشناسزبان قیعم دانش كه یكسان

 و هتا برچستب  همتراه  بته  تتو  در تتو  هایپرانتز شامل ایرشته صورت به آنها اغلب خروجی كه اندیافته توسعه

 .نتدارد  چندانی خوانایی انسان برای اما است، مناسب هاسیستم ورودی برای نمایش مدل این .باشندمی كلمات

 اینمونته  3 -2 شكل در .بود خواهیم تجزیه درخت یگونهدرخت و گرافیكی نمایش شاهد 1lfgParser ابزار در

 .است شده داده نشان ،تجزیه درخت یک از

 

 

 فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی -2-2

 45۰۰ای است حاوی اطالعات مربوط به ظرفیت نحتوی بتیش از   فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی مجموعه

                                                   

1 - Http://lfg-demo.computing.edu.ie 

 جمله هیتجز درخت کی از اینمونه -8-2شكل 
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شتوندی و  ركتب، پی هتای ستاده، م  های اجباری و اختیاری انواع فعلفعل در زبان فارسی. در این فرهنگ، متمم

 ت.عبارات فعلی مشخص شده اس

 فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسیمعرفی  -1-2-2

ها، اطالعتاتی در  شوند. در این فرهنگهای ظرفیت منابعی با ارزش برای پردازش زبان طبیعی تلقی میفرهنگ

 .خوردا معنایی برچسب میها در سطح نحوی و یهای اجباری و اختیاری واژهمورد متمم

نماید. چراكته  های مركب در زبان فارسی، نیاز به فرهنگ ظرفیت فعل را در این زبان دوچندان میفراوانی فعل

هتای ستاده   های مركب چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ پردازشی كاری دشوارتر از شناخت فعلشناخت فعل

شتود( بته   هتای مركتب نیتز متی    علهای زبان )كه شامل فاست و به همین خاطر فراهم آوردن فهرستی از فعل

شتود. از ستوی دیگتر، بتر     های ظرفیتی افعال، كمكی شایان برای كارهای پردازشی محسوب متی همراه ساخت

توان از روی ساخت ظرفیتی فعل جمله به دست آورد و بته  اساس نظریه وابستگی، ساخت بنیادین جمله را می

 شود.های زبانی افزوده میدر متن های ظرفیتی فعلهمین دلیل بر اهمیت دانستن ساخت

 علم و صنعت ایتران  ی در دانشگاهرسول محمدصادقی دكتر اانهیرا یشناسپژوهش زبانگروه شده مسائل مطرح

رستی  ن فارا كه نخستین فرهنتگ ظرفیتتی زبتا   « فرهنگ ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی»را بر آن داشت كه 

 ند.است، تولید و عرضه نمای

 اده از ایتن ارد ذكرشده، یكی از اهداف اصلی در ایجاد فرهنگ ظرفیتت افعتال زبتان فارستی، استتف     عالوه بر مو 

زنی جمالت پیكره وابستگی نحوی زبان فارستی بتود.   شناسان در برچسبفرهنگ به عنوان راهنمایی برای زبان

 .شد حققم وابستگیی هزنی پیكرت، این هدف در طی برچسببا ایجاد ابزار جستجو در فرهنگ ظرفی

 فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسیهای ویژگی -2-2-2

 باشد:این فرهنگ، دارای اطالعات زیر می

 ،یا، مفعول، مفعول دوم، مفعتول حترف اضتافه   (یها: فاعل )+ فاعل تهاطالعات مربوط به انواع متمم یدارا  - 

 .یامفعول نشانه اضافه ،یدیفعل، متمم ق یبند متمم ز،یمسند، تم

است )حالتت،   یه نوعفعل مورد نظر از چ یدیمثال، متمم ق یها؛ برادر خصوص متمم یاطالعات جزئ یدارا -

 (؟)از، به، در ... دیآیم یامورد نظر با چه حرف اضافه یامكان، مقدار(؟ مفعول حرف اضافه

حترف   ار،یت فعل د،شونیبن مضارع، پ ،یبن ماض یبنداكسل( با قالب لیفا/یمتن لیشده در دو قالب )فا عرضه -

 .یتیساخت ظرف ،یاضافه فعل
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 افعال مركب -3-2-2

و  دیت ق ایت ت صف ایاول اسم  ۀاست؛ واژ افتهی بیمستقل ترك ۀكه از دو واژ شودیاطالق م یفعل مركب به فعل»

. از مینتام ید مو جزء دوم را همكر اریجزء اول را فعل«. حدس زدن»و « اجرا كردن»دوم فعل است. مانند  ۀواژ

لقتا  ا به ذهتن ا ر یانواع ، دو معن نیاز ا لمهشود. هرگاه دو ك یم افتهیدر یواحد یو همكرد معن اریفعلمجموع 

ها درستت  نخود را حفظ كرده باشد، اطالق فعل مركب به آ یمستقل و اصل یاز اجزا، معن کیهر  یعنیكنند، 

كمرنتگ   شتان یمعنت  ایت  دهنتد یختود را از دستت مت    یاصل یاست كه معن نی. وجه مشخص همكردها استین

ال در مثت  ی. بترا رونتد یبه كار مت  بخشدیم یفعل تیهو بیكه به ترك یصرف یو عمدتاً همچون عنصر شودیم

ه به كتل  كاست  نیآن ا یاست و نقش اصل یته یاز نظر معن ی، جزء فعل«رنگ كردن»و « اتو كردن» یهافعل

 (.1384 یی)طباطبا «دهدیم یفعل تیعبارت هو

از  کیت چیو هت  ت،ست ین ینحتو  ۀو همكرد از نوع رابط اریاجزاء فعل انیم ۀرابط» نكته اشاره كرد كه  نیبه ا دیبا

و « غتذا ختورد  » یهتا عبتارت  نیبرا(. بنتا 1385 زادهبیت )طب« شود یمحسوب نم یگریمتمم د ایها وابسته آن

نمتا  بدون نقش ییهامفعول «لمیف»و  «غذا» ها،بیترك نیدر ا رایز شوند؛یفعل مركب محسوب نم «دید لمیف»

 یارهتا یاز مع تتوان یفعل مركتب در جملته مت    صیتشخ یهستند. برا «دید»و « خورد» یمتعد یهافعل یبرا

 بهره جست: ریز یصور

 فعل مركب صیتشخ یبرا یصور یارهایمع -4-2-2

 ی(معتقدنتد كته بترا   1385 یویت و گ ی)انتور  یویت و گ یرافزود.انتو « را» ینماتوان نقشنمی« یارفعل» ( به 1

جملته بتا گترفتن     داد، اگر« را» ینما( نقشاری)فعل یرفعلیبه عنصر غ توانیآن، م ریفعل مركب از غ صیتشخ

ا افتزودن  ستاده؛ امتا اگتر بت     جملهكرد، آن كلمه مفعول است و فعل  دایپ ییدرست و رسا یصورت و معنا« را»

بته  « را»با افزودن  ریز یهااست. به طور مثال در جمله اریعلجمله نارسا باشد، آن كلمه ف یصورت ومعنا« را»

فعتل  « دادم»ستت و  مفعتول ا « كتاب» نی. بنابراماندیم یساخت باقاول، جمله خوش ۀدر جمل یرفعلیعنصر غ

. شتود یجمله بدستاخت مت   ،یرفعلیبه عنصر غ« ار»پس از اضافه كردن دوم،  ۀاما در جمل شود؛یآن محسوب م

 است.« سالم دادم»و فعل جمله  اریفعل« سالم» جهیدر نت

 ( به ساسان كتاب دادم.الف

 ( به ساسان سالم دادم.ب

« تتر »صفت + كردن، پستوند   ۀریاضافه كرد. اگر بتوان در زنج« تر»توان پسوند صفت برترِ نمی« یارفعل»( به 2

فتا، متف،    ||  نیادیرت با ساخت بنصو نیساخت باشد، در ارا به صفت اضافه كرد و عبارت به دست آمده خوش

را به « تر»، پسوند «اتاق را مرتب كرد نایم» ۀدر جمل توانیبود؛ به طور مثال از آنجا كه م میروبرو خواه ||مس

محستوب شتده،   « كترد » یِفعتلِ ستبب   یبترا  یبلكه مستند  اریفعل کینه « مرتب»اضافه كرد، « مرتب»صفت 
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 ییهتا رهیكه در زنج ییاست كه از آنجا ینكته ضرور نی. ذكر اابدییص مبه آن اختصا ||فا، مف، مس  ||ساختِ 

كترد و   لیتبتد « بودن»را به « كردن» توانی، م«كردن، كلفت كردن خوشحالكردن،  بایمرتب كردن، ز»چون 

خوشتحال،   با،یمرتب، ز»كلمات  ماند،یم یساخت باقبه دست آمده همچنان خوش ۀریزنج ل،یتبد نیبا وجودِ ا

 :شوندیمحسوب م« كرد» یِفعل سبب یبرا یبلكه مسند ار،یفعل کیفوق، نه  یهادر عبارت« وكلفت

 اتاق را مرتب كرد. او

 مرتب است. اتاق

 را خوشحال كرد. میمر او

 خوشحال است. میمر

« بتودن »را بته   آن تتوان یهمكترد استت، نمت    کیت بلكه  ،یفعل سبب کینه « كردن»كه  یدر موارد كهیحال در

 كرد. لیتبد

 كرد. شیدختر را آرا او

 است/ بود. شی*دختر آرا

 .ندیآیم رید هاهمانیمادرش را آگاه كرد كه م او

 .ندیآیم رید هاهمانیآگاه است/ بود كه م مادرش

اشتاره   ریضتم  یمحتدود  اریالبته ممكن است در متوارد بست   رود؛یكار نماشاره به یهاصفت ار،ی( قبل از فعل3

 دیت تهد نیا»* یهامحدود است. به طور مثال جمله اریموارد بس گونهنیاطور كه اشاره شد كار رود كه همانبه

« را» ینمتا ش، نقت «را كرد دیتهد نیا او» رینظ یابدساخت هستند. البته در جمله« گول خورد نیا»*و « كرد

ه حستاب  بت « كترد »را مفعتولِ فعتلِ    «دیت تهد»كه  شودیاست و باعث نم یمفعول بلكه عالمت معرفگ ۀنه نشان

 .روندیبه كار م «دیتهد»معرفه كردنِ  یبرا« را»و  «نیا» گریبه عبارت د م؛یآور

 یاصتل  یشمارشت  یها، صفت«كدام»و  «نیچندم» یپرسش یها، صفت«نكره کِی» ار،ی( بالفاصله قبل از فعل4

 یعتال  یهتا ( صتفت نیو ستوم  نی)مانند: دوم نیبا پسوند ُم یبیترت یشمارش یهادو و سه(، صفت ک،ی)مانند: 

 رایت ز رودیار نمت و آقتا( بته كت    گردستر  ،یی( و شاخص )مانند: خواهر، دانیترو باهوش نیباتریز ن،ی)مانند: بهتر

طتور كته   د و همتان بالفاصله بعد از اسم همراه خواهد بو« را»با اضافه شدن  نیشیپ یهاوابسته نیحضور اكثر ا

 افزود. یمفعول ی«را» ینمانقش توانینم اری اشاره شد به فعلدر باال

مجمتوع   بلكته براستاس   ،ییو نه براساس  همكرد به تنها اریهر فعل مركب نه براساس فعل ینحو تیظرف( »5

ركتب  و فعتل م  رد،یت گیمت  میمفعول مستتق  کی« صدا زدن». مثالً فعل مركب ردیگیو همكرد شكل م اریفعل

 :ییبا یامفعول حرف اضافه کی« حرف زدن»
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 ( او مرا صدا زد.الف

 ( او با من حرف زد.ب

كردشتان  آنهتا براستاس هم   ینحو تیاگر ظرف یعنینبودند،  یكدستی یواژگان یدو فعل مركب واحدها نیا اگر

 (.1385 زادهبی)طب «ستین نیحال آنكه چن گرفتند،یم یواحد یهاهر دو، متمم دیبا شدیم نییتع

 ۀدو ستاز  نیبت  تواننتد یكنند اما نمت  فیواحد همبسته توص کیكل فعل مركب را به صورت  توانندیم ودی( ق6

 وجه داشتت ت دیافعال مركب صادق است. البته با یۀدر مورد كل تیوضع نیكنند. ا جادیا یافعال مركب گسستگ

 ست.(اجمله  یبدساخت ۀدهند* نشان مت. )عالدیایاضافه ب ۀكسر اریبعد از فعل دیآزمون نبا نیانجام ا یكه برا

 كرد. دیتهد موقعیرا ب نایم ی( علالف

 كرد. موقعیب دیرا تهد نایم ی( * علب

 مصدرساز: ندی( فرا7

 ۀتو آن را هست  كندیم لیمصدرساز است كه فعل زماندار جمله را به مصدر تبد ندیفرا ینوع یدارا یفارس زبان

 .دهدیساخت اضافه قرار م

 یرفت...... رفتن عل ی: علمثال

 .آورندیساخت اضافه را به وجود م ۀو فعل مشتركاً هست یرفعلیمورد افعال مركب جزء غ در

 یتوسط عل نایرا دلخور كرد........ دلخور كردن م نایم ی: علمثال

 ی(قلب نحو8

جملته بتا حفتظ     ۀدهنتد لیتشتك  یهاسازه یعملكرد آن، توال ۀجیوجود دارد كه در نت یندیفرا یزبان فارس در

در زبتان   یو كالمت  یاختكاربردشتن  لیت به دال یدگرگون نی. چنشودیها دگرگون مآن سازه یدستور یهانشانه

 ریت ز یهتا . در مثتال ردیت گیو شتعر( صتورت مت    یدر زبان ادب یترشیو انعطاف ب یمحاوره )و البته با گستردگ

 قلب شده است.  اریفقط فعل   6 ۀو در جمل فقط همكرد  5 ۀدر جمل رایز اند؛یردستوریغ 6و  5 یهاجمله

 كرد. دیرا تهد نایم ی( عل1

 كرد. دیتهد یرا عل نای( م2

 را. نایم یكرد عل دی( تهد3

 .یرا عل نایكرد م دی( تهد4

 .دیرا تهد نایم ی( * كرد عل5

 .دیرا كرد تهد نایم ی( *عل6
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 ( اتخاذ شده است.1374 رمقدمیمقدم )دب ریآخر از دب اریمع سه

 دو جزء فعل مركب: نیب ی( عدم حضور عالئم نگارش9

 استفاده كرد.       یدو جزء فعل مركب از عالئم نگارش نیب توانینم

 را صدا، زد. میمر ی*عل

 را صدا؟ زد میمر ی*عل

 را صدا. زد میمر ی*عل

 را صدا؛ زد میمر ی*عل

 م،یتفعتل مركتب هست    نیتی تع یبترا  یصتور  یهتا خاطر نشان كرد كه از آنجا كه ما به دنبتال متالک   یستیبا

. بته  میریت گیاند، در نظر نمت فعل مركب ذكر كرده صیتشخ یاز پژوهشگران برا یرا كه برخ ییمعنا یهامالک

ب بته  فعل مركت  صیتشخ یمالک برا نیخود، به عنوان نخست ۀ(در مقال1384 یی)طباطبا یطور مثال طباطبائ

 ید تهت ختو  ییمعنتا  یآن از محتتوا  یاست و جزء فعل ییواحد معنا کیكه فعل مركب  كندینكته اشاره م نیا

 یرابت  یبته عنتوان متالک صتور     ی. البته طباطبائكندیحمل م یرفعلیرا جزء غ یشده است و بخش اعظم معن

 نیافتزود. همچنت  « را» ینماتوان نقشنمی «ریافعل» كه  به  كندیمسئله اشاره م نیفعل مركب به ا صیتشخ

لكته  ب ستت، ین طیآن بس یاست كه ساختمان واژ ی(معتقد است كه فعل مركب فعل1374 مقدمری)دب رمقدمیدب

ن(، گروه كردن(، صفت )دلخور بودن(، اسم مفعول )كشته شد دیهمچون اسم )تهد یرفعلیغ ۀساز کی وندیاز پ

 شتان یا ۀدیت قشتده استت. بته ع    لیتشتك  یفعلت  ۀساز کی)فرا گرفتن( با  دیق ایآمدن(،  ای) به دن یاحرف اضافه

 شتان یكته ا  انتد لیت دخ یفعل مركب زبان فارس لیمتفاوت در تشك ییایبا درجات زا یواژساخت ندیفرا نیچند

مفعتول   ح،یانضتمامِ مفعتول صتر    ندیدر فرا». كندیم یبندو انضمام  طبقه بیترك یها را تحت دو عنوان كلآن

 ۀنشان ،ی - ۀرنك فی، حرف تعر«را» ۀرف نشانشامل ح تواندیوابسته به خود را كه م یدستور یهاح نشانهیصر

 انشت ی. طبتق نظتر ا  شتود یو به فعل منضتم مت   دهدیاشاره باشد، از دست م ریمتصل و ضم یملك ریجمع، ضم

ستت.  ا ییواحتد معنتا   لكت  کی ییفعل مركب الزم است و از نظر معنا یانضمام به لحاظ ساخت ندیماحصل فرا

« استت  یفعتل مركتب انضتمام    کیت « دغتذا خوردنت  »  شتان ی، طبق نظتر ا «ها غذا خوردندبچه» ۀمثالً در جمل

 رایت ز شوند؛یها  فعل مركب محسوب نمنوع فعل نیسطور، ا نیا ۀبه نظر نگارند كهی(. در حال1374 رمقدمی)دب

  ستبِ مفعتول ممكتن استت بتر ح     نیت و ا رنتد یبگمفعتول   دیت لزومتاً با « ختوردن »( ماننتد  یافعال گذرا )متعتد 

كته   هیفرض نیا دییات یبرا (1374 رمقدمی)دب رمقدمیدب نیباشد. همچن نشانیب ایدار نشان ،یبافت یهاضرورت

 یهتا استتدالل  یانتد، از برخت  مركب یواژبه لحاظ ساخت شوندیو انضمام ساخته م بیترك قیكه از طر یافعال

بته   یكاف شانیا ینظر ما، تنها ذكر شواهد نحو . با توجه به اهداف موردكندیم هاستفاد ییو معنا ینحو ،یواج

 كه در باال به آنها اشاره شد. دیرسینظر م



 25......................................................................................................................................................................................................مرور ادبیات

 

 

 

 فعل مركب                 انواع -5-2-2

 مكرد(.هفعل مركب(. مانندِ: حرف زد )اسم +  یارهایاسم + همكرد )در صورت داشتن مع بیمركب: ترك فعل

 ی. معنت كننتد یم انیرا ب یواحد یو معنا شوندیم بیترك یابا كلمه یشوندیپ یها: فعلیشوندیمركب پ فعل

ورد د(، ستر در آ شت  میاست. مانند: تن در داد )= تسل یسازنده غالباً مجاز یهاكلمه یلغو یمزبور نسبت به معن

 (.دی)= فهم

 انیت د، در مآم ایفعل مركب(. مانند: به دن یارهایحرف اضافه + اسم )در صورت داشتن مع بی: تركیفعل عبارت

 نهاد.

 (FrameNetها )ی قالبشبكه -3-2

 معرفی -1-3-2

یک منبع الفبایی آنالین بترای انگلیستی بتر استاس قتاب معنتایی و شتواهد         Berkeley FrameNetپروژه 

آورد. هدف این است كه گستره وسیعی از تركیبات معنتایی و نحتوی ممكتن بترای هتر      نوشتاری به وجود می

بنتدی  با استفاده از تفاستیر كتامپیوتری از جمتالت نمونته و جتدول      ها(كلمه در هر كدام از معانی آن )ظرفیت

خودكار مستندسازی شود و نتایج تفاسیر نمایش داده شود. محصول اصلی این كار یعنتی پایگتاه داده الفبتایی    

FrameNet واحتد آن كتامال    6۰۰۰واحد الفبایی استت كته بتیش از     1۰۰۰۰، در حال حاضر شامل بیش از

 Releaseانتد. در ابتتدای   جمالت تفسیری به عنوان مثال آورده شتده  135۰۰۰در بیش از  اند وتفسیر شده

با استفاده از یک سیستم مدیریت ثبات بررسی شده است. این پایگاه داده  FrameNetهای ، كیفیت داده1,3

هتای  د. پتروژه شوآموز در سراسر جهان استفاده میپس از سه انتشار، اكنون توسط صدها محقق، معلم و دانش

گذاری خودكتار  های معنایی برای سایر زبانها و اختراع ابزارهایی برای برچسبتحقیقاتی به دنبال ایجاد لغتنامه

 متن با استفاده از اطالعات معنایی هستند.  

ماشتین   انستان و  ساخت یک پایگاه داده واژگان زبان انگلیسی است كه قابل خواندن بوسیله  FrameNetپروژه

از دیدگاه . باشدگردد، میدر متن واقعی استفاده می نویسی این كه كلمات چگونهاشد كه بر اساس حاشیهمی ب

نویسی شده كه معنتی و  ی حاشیهها، همراه با مثالكلمه ای 1۰۰۰۰فرهنگ لغت بیش از  یک دانش آموز یک

جملته كته بته     17۰،۰۰۰یش از ، بت دهد. برای محققان پردازش زبان طبیعیرا نشان می هاچگونگی استفاده آن

-گتذاری نقتش  حصر به فرد برای برچسبنویسی شده است یک مجموعه داده آموزشی منصورت دستی حاشیه

نی، تشتخیص  ترجمه ماشتی  ،های كاربردی مانند استخراج اطالعاتیی فراهم كرده است، كه در برنامههای معنا

عملی در موسسه بتین المللتی    این پروژه به صورت شود.، و غیره مورد استفاده واقع میرخداد، تجزیه و تحلیل

در درجته اول توستط بنیتاد ملتی علتوم       ،به اجرا در آمده است 1997 امپیوتر در دانشگاه بركلی از سالعلوم ك
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ن در سراستر جهتان   توستط محققتا   ،ها به صورت رایگان برای دانلود در دسترس استایت می شود، و دادهحم

 گردد.دریافت و مورد استفاده می ،اهداف ای ازبرای طیف گسترده

FrameNet     بر حسب یک نظریه به معنی معناشناسی فریم، ناشتی از كتار چتارلز J. Fillmore  و همكتاران ( 

Fillmore 1976، 1977 ،1982، 1985، Fillmore  است. 2۰1۰ ،2۰۰1و بیكر ) 

 ایده كلی -2-3-2

ا نهاد و شركت كنندگان در آن : كه معانی بسیاری ی ،ارتباط ،توصیف یک نوع رویداد ایده اساسی ساده:

به عنوان مثال، مفهوم پختت و   .از بهترین كلمات می تواند بر اساس یک چارچوب معنایی قابل درک باشد

 ،(Foodغتذایی كته پختته متی شتود )      ،(cook) پز به طور معمول شامل یک فرد انجام دهنده پخت و پز

( و یتک منبتع   Containerچیزی كه برای نگهداری مواد غذایی در حالی كه پخت و پزبته كتار متی رود )   

، این مفهوم توسط یتک فتریم بته نتام     FrameNet می باشد. در پروژه( Heating_instrument ) حرارتی

Apply_heat  نشان داده می شود وcook، Food، Heating_instrument  وContainer  معناصترفری ( 

FEs ) هایی كه این فریم را فرا خوانی متی كننتد، ماننتد    واژه .نامیده می شوندfry، bake، boil،  وbroil 

تتر، ماننتد   هتای پیچیتده  دیگتر فتریم   .نامیتده متی شتوند    Apply_heat از قاب ( LUs ) واحدهای لغوی

Revenge،  كتته شتتاملFes  هتتای بیشتتتر(Offender, Injury, Injured_Party, Avenger, and 

Punishment)  كار  .تر هستندو دیگران سادهFrameNet  نویسی جمتالت بترای   ها و حاشیهتعریف فریم

-، است. همانطور كته در زیتر نمونته   شدبامناسب در كلمات موجود در فریم می FES گینشان دادن چگون

 : شوددیده می Revengeو  Apply_heat هایی از

 ... [Cook the boys] ... GRILL [Food their catches] [Heating_instrument on an open fire]. 

 [Avenger I] 'll GET EVEN [Offender with you] [Injury for this]! 

ی تواند هر یک از دستته بنتدی هتای اصتلی لغتوی      ( م frame-evokingفراخوانی كننده فریم )واحد الفبایی 

نی كننتده فتریم   كلمه فراخوا ٬ترین موردحرف اضافه باشد . اما در سادهمانند اسم ، فعل ، صفت و حتی قید یا 

(frame-evoking  یک )"میباشد و  "فعلFes در مثال باال میتوان بته   نحوی آن فعل می باشند. ها وابستگان

 یک عبارت حرف  on an open fireمفعول مستقیم بوده و  ، their catchesو  grillفاعل فعل   boysاین كه 

  Revengeدر فتریم   retaliationمی تواند همچنین یک رختداد استمی ازقبیتل     LUsاما  .اضافه ای می باشد

 باشد.   

  [ Punishment This attack was conducted] [Support in] RETALIATION [ Injury for the U.S. 

bombing raid on Tripoli... 

 : Sleepدر فریم   asleepهایی مانند یا صفت

  [Sleeper They] [Copula were] ASLEEP [Duration for hours] 
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حتوی كته   هایی كه در ستاختارهای ن نویسی مشتق شده است، و راهاز جمله حاشیه  LUورودی لغوی برای هر 

  .شودتوسط كلمه متوجه مشخص می

هتای ستر در نظتر     FEگان بته  معموال به عنوان وابسته ،towerو یا   tree، hatهای رایج، مانند بسیاری از اسم

-نه اینكه به وضوح موجب فراخوانی فریم گردند، بنابراین تتالش كمتتری بته منظتور حاشتیه      ،شوندگرفته می

 ٬باشتد های دیگتر دردستترس متی   نامهود، اطالعات در مورد آنها در لغتشنویسی این موارد اختصاص داده می

-فتریم متی  هایی نیز بخشی از ساختار بهرحال شناسایی چنین اسم . et al. (Miller WordNet 1990(مانند 

 باشد.ها كمی بیشتر از افعال میتعداد اسم  FrameNetهادر پایگاه داده باشد، و در واقع

ر هت بترای   FE مجموعه ای از سه گانه هاست كه نشان دهنده تحقق  FrameNetنویسی بعبارت دیگر، حاشیه

ی ) متثال  یتک ستاختار گرامتر    ،(Foodفریم ) به عنوان مثال،  باشد، كه هر كدام شامل یک نام عنصرجمله می

Object( و یک نوع عبارت ) مثال عبارت اسم ( NP ) ه نویستی بتر   (.ما می توانیم هركدام از این سه نوع حاشی

تم گتزارش  اما ساختار گرامری و الیه نتوع عبتارت در سیست    ،درنظر بگیریم "الیه  "به عنوان یک  FE روی هر

ز داده هتا  اقابل دانلود   XMLنسخه  .برای جلوگیری از بهم ریختگی بصری ،شودمبتنی بر وب نشان داده نمی

بتط  روا ،FE اتیم كامتل و توصتیف  همراه با فتر  ،شامل این سه الیه )بیشتر از آنها اینجا مورد بحث نیست( بوده

داگانته  جبسیاری از حاشتیه نویستی از احكتام     .مشخص بوده است LU فریم با فریم، و واژگان ورودی برای هر

معتین   هتای فتریم  ون كه در آن تمام فراخوانی كننتده ای از متهستند، اما مجموعه LU مشخص تنها برای یک

درتتیم   گتردد. جتب ارائته غنتی از معنتای كتل متتن متی       ند كه موها با هم تداخل دارگردیده وجود دارد؛ فریم

FrameNet   ی مربوط ترهای كلیفریم معنایی تعریف شده است و آنها را با یک سیستم به فرم 1۰۰۰بیش از

هتای ملتی   لیتت تر برای ارائه استدالل در متورد وقتایع و فعا  تری و مشخصهای كلیكند. كه مربوط به فریممی

 باشد.می

فتروش   ورد خرید وآنجا كه فریم به صورت معنایی، اغلب در زبان ها مشابه بوده،و به عنوان مثال، فرم های ماز 

روژه در چندین پ .خریدار، فروشنده، محصوالت و پول، صرف نظر از زبان كه در آن بیان شده است FESشامل 

ن، از برای زبان در سراستر جهتا    FrameNetبه موازات پروژه انگلیسی   FrameNetsدست اقدام برای ساخت 

هتای  در زمینته  نویسی بتوده و جمله اسپانیایی، آلمانی، چینی، و ژاپنی، و فرم تجزیه و تحلیل معنایی و حاشیه

 .فوتبال و گردشگری می باشدتخصصی از اصطالحات حقوقی، 

 FrameNetساختار كلی  -3-3-2

هر معنایی از یک كلمه با معانی متعدد به یتک   یک واحد الفبایی تركیبی از یک كلمه و معنای آن است. عموما

فریم معنایی متفاوت تعلق دارد. این فریم یک ساختار ادراكی است كه یک موقعیت، موضوع یا اتفاق ختاص را  
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ترین حالت واحد الفبتایی فراختوانی كننتده فتریم، یتک      دهد. در سادهها و متعلقات آن توضیح میهمراه با پایه

 های نحوی آن هستند.یم ، وابستهفعل است و عناصر فر

ی مشتخص  آید، فریمی را كه بته یتک معنت   شده كه از تفسیر به دست میبینی ورودی الفبایی برای كلمه پیش

 دهد.كند تشخیص میتاكید دارد و روشی كه عناصر فریم را بر اساس ساختار كلمه معلوم می

شناستایی   وابستته هستتند. هتدف از تفستیر چنتین كلمتاتی      ها بیشتر از اینكه فریم خود را فرا بخواننتد،  اسم

ریم عمتل  كنند. بدین طریق روشهایی كه این اسمها به عنوان عناصر فت خبرهایی هست كه جمله را كنترل می

 شوند.كنند نمایش داده میمی

سیر شتده  تف هاست كه ادراكی از عنصر فریم برای هر جملهگانهای از سهمجموعه FrameNetدر واقع تفاسیر 

ستت. بته هتر    اگانه شامل یک نام عنصر فریم، یک گرامر دستوری و یک نوع عبارت آورد. هر سهرا به وجود می

ش رت در گتزار شود، امتا الیته گرامتر دستتوری و نتوع عبتا      كدام از این انواع تفسیر به عنوان یک الیه نگاه می

 شود.  سیستم نشان داده نمی

ه در هتای هتر كلمت   آیند. برای دنبال كردن این هدف كه ظرفیتدست می از دو منبع به FrameNetتفاسیر 

ختلتف كته   هركدام از معانی آن ضبط شود، معموال بر روی یک واحد الفبایی تمركز شده و جمالت از متتون م 

حتد الفبتایی   هایی از این جمالت با توجته بته وا  شوند. سپس نمونهشامل آن واحد الفبایی هستند استخراج می

-فسیر متی شودُ یک متن تشوند. در بخش دیگری از پروژه كه قسمت كوچكی از تفاسیر را شامل میمی تفسیر

-نتختاب متی  شود. تفسیر متن با تفسیر جمله از این جهت تفاوت دارد كه جمله توسط نویسنده متن برای ما ا

 شود. 

 هاو آنتولوژی WordNetمقایسه با  -4-3-2

-و شتناخته  هتا نامههای خاص است كه آن را از سایر لغتبا ویژگی یک منبع الفبایی FrameNetپایگاه داده 

 كند.جدا می WordNetیعنی  برخطترین منبع الفبایی شده

   مانند لغات لغتنامه، واحدهای الفبتاییFrameNet    نامته  آینتد كته یتا از لغت   بتا تعتاریفی متی

 ده است.نوشته ش FrameNetآكسفورد به دست آمده است و یا توسط یكی از اعضای 

 ورده آهای تفسیری مختلفی از هر یک از معانی یتک كلمته   های تجاری، مثالنامهبرخالف لغت

 دهد.می های یک واحد الفبایی را نشانها تمامی ظرفیتشده است. عالوه بر این مجموعه مثال

 خته های طبیعی گرفته شده اند و توسط زبانشناسان ستا ها شواهدی هستند كه از شركتمثال

 اند.شدهن

 های مرسوم كه كلمته بته   نامهشود، برخالف لغتتحلیل الفبای انگلیسی فریم به فریم انجام می
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نویسها میتزان پیشترفت را بتر استاس     كنند. به همین دلیل است كه لغتنامهكلمه پیشرفت می

-بر اساس فریم های كامل شده اندازه متی  FrameNetگیرند اما كلمات كامل شده اندازه می

رد. داشتن یک یا تعداد بیشتری واحد الفبایی برای یک كلمه در یک فریم كامل شتده متانع   گی

 شود.  یافتن سایر واحدهای الفبایی برای آن كلمه در فریم های آینده نمی

  نتد متصتل   خوانهر واحد الفبایی به یک فریم معنایی و در نتیجه كلماتی كه آن فریم را فرا متی

 .  آوردمعنی را گرد میشبیه به لغتنامه است كه كلمات هم FrameNetاست. به این لحاظ 

 WordNet      ه و تمامی آنتولوژیها یک رابطه هرمی میان نقاطشتان وجتود دارد. بته طتور مشتاب

FrameNet انتد امتا  ای از روابط میان فریم هاست. انواع متعتددی تعریتف شتده   شامل شبكه 

 ها عبارتند از:مهمترین آن

 در بته  زند یک زیرگونه از یک فریم پدر است و هر عنصر فریم در پت وراثت: هر فریم فر

 یک عنصر فریم در فرزند متصل است. 

 زومتی  لگیرد امتا  كاربرد: فریم فرزند، فریم پدر را به عنوان پیش زمینه پیش فرض می

 ندارد كه تمامی عناصر فریم پدر به فریم فرزند متصل باشند.  

 ر كه زیرمجموعه یک اتفاق پیچیتده كته توستط پتد     زیرفریم: فریم فرزند اتفاقی است

 شود است. نمایش داده می

 كند.  ای از فریم پدر را ارایه میانداز ویژهانداز: فریم فرزند چشمچشم 

 اند. های فریم نمایش داده شدهروابط فریم به فریم در گزارش

 داده  انتد، پایگتاه  ههتای طبیعتی تفستیر نشتد    های مربوط به گونته از آنجا كه بسیاری از اسم

FrameNet        به عنوان یک آنتولتوژی قابتل استتفاده نیستت. در ایتن زمینتهFrameNet 

 دهد.ای را پوشش میاست كه بخشهای گسترده WordNetتسلیم 

 منظور از كلمه چیست؟

 لف متصتل دارای معانی متعدد است به این مفهوم است كه به سه فریم مخت« پختن»شود كلمه وقتی گفته می

 است:

 دقیقه پخت. 45ها را زمینیاعمال گرما: مایكل سیب 

 .پختن به معنای ایجاد: مایكل برای تولد مادرش یک كیک پخت 

 دقیقه پخته شوند.  45ها باید بیش از زمینیجذب گرما: سیب 

 كنند.  اینها سه واحد الفبایی مختلف با سه مفهوم مختلف ایجاد می
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 توسعه فریم -5-3-2

كتدیگر وجته   یاین بوده است كه به دنبال گروهی از كلمات باشیم كه به لحاظ معنایی بتا  هسته فرایند همیشه 

-زرگتتر متی  هتای ب های كوچكتر تبدیل به گروههایی تقسیم كنیم. سپس گروهمشترک دارند و آنها را به گروه

صتر  ی یتا عنا بتای شوند تا فریم های قابل قبولی به وجود آورند تا آنجا كه به آنهتا كلمتات هتدف، واحتدهای الف    

 ود اما اكنتون هایی شهودی و غیررسمی ببندیشود. در گذشته قیود برای چنین گروهفراخواننده فریم گفته می

 شوند:ها به صورت زیر تشكیل میاند. كوچكترین گروهتر شدهاین قیود روشن

  اهای صتریح در محتوتمامی واحدهای الفبایی در یک فریم باید به لحاظ انواع و تعداد عناصر فریم چه 

 و چه ناصریح یكسان باشند.  

 بتایی دیگتر  تعداد: اگر تعداد عناصر فریم موردنیاز از یک واحد الفبایی به یک واحد الف 

د یا از یک جمله به جمله دیگر متفاوت باشد، این بتدان مفهتوم استت كته فتریم بایت      

 شكسته شود تا فریمی كه این تفاوت را از میان ببرد به دست آید. 

      ان نوع: نوع معنایی پایه برای یک عنصر فریم بایتد بترای كاربردهتای گونتاگون یكست

زی بماند. اگر چنین نباشد، باید عناصر فریمی مشخص فرض قرار داده شتوند. جداستا  

كند كه عنصر فریمی صتحیح روابتط عنصتر را در فتریم قترار      بر این اساس كمک می

تتر  العتات را ستاده و تفستیر را آستان    دهد. استفاده از عناصر فریم مشخص، یافتن اط

 كند.  می

 ا ز مراحتل ر در فریم هایی كه به لحاظ ابعاد پیچیده هستند، واحدهای الفبایی باید مجموعه مشابهی ا

 شوند.  در بر داشته باشند. اگر چنین نباشد، فریم ها شكسته می

 عناستت  مشوند. این بدین عناصر معنایی مشابه در تمامی واحدهای معنایی یک فریم نمایش داده می

 ها در نظر گرفته شود. كننده یكسان باید برای همه آنكه نقطه نظر یک شركت

  .روابط میانی بین عناصر فریم باید برای همه واحدهای الفبایی در یک فریم یكسان باشد 

 ها، انتظارات و همراهان اهداف در یک فریم مشترک هستند.  فرضپیش 

 بتا وجتود    ی اهداف در یک فریم باید مشابه باشد. به عنوان مثال آبتی و شكستته  امعنی و مفهوم پایه

وتی اشتاره  گیرند زیرا بته موقعیتهتای متفتا   آنكه به لحاظ توزیع یكسان هستند، در یک فریم قرار نمی

 دارند.  

 دهند مشابه است. معانی كه عناصر فراخواننده فریم به عناصر فریمی مختلف میپیش 

گتاه  بندی كلمات به فرم فریم ها وجود دارد، عوامل دیگری هستند كه هتیچ تورهایی كه برای گروهعالوه بر فاك
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 شوند. در نظر گرفته نمی

 استت   هتا بته دلیتل ستاختارهای عمتومی زبتان      های معنایی آنهایی كه تفاوتدر تمامی اوقات، گروه

 شوند. گردآوری می

 ریتدن و  . اما كلماتی كه برعكس یكدیگرند ماننتد خ شوندكلمات متضاد نیز در یک گروه گردآوری می

 دهند.های مختلفی را نشان میكنندهگیرند زیرا شركتفروختن در دو فریم مختلف قرار می

 شوند.می تفاوتهایی كه به محتوای سخن مرتبط است. این تفاوتها در قالب انواع معنایی نشان داده  

-یت كه آیا مت كلمات و كلمات چندگانه تمركز دارد. این بدان معناسدر نهایت توسعه فریم بر ترجمه و تفسیر 

هتای  هبا وابستت  وتوان یک واحد الفبایی را با یک واحد دیگر جایگزین كرد و همچنان فریم یكسانی را فراخواند 

مه جقابلیت تر طور مستقیم بههای معنایی مشابهی را بیان كرد. توسعه فریم بهنحوی واحد الفبایی جدید نقش

 كند.  و تفسیر كه در كل گفتار ممكن است وجود داشته باشد اشاره نمی

یتد  آه دستت متی  به عنوان مثال در بسیاری از گفتارها معنی یک عضو از تعداد زیادی از عناصر فراخوان فریم ب

د بته  انت دهكیب شكه سایر اعضا از تنها یک واحد الفبایی كه در آن ساختارهای معنایی پیچیده باهم تردر حالی

 آیند.  دست می

ر بتین  كلمات را نه به دلیل ترجمه و تفسیر گفتتار بلكته تنهتا بته دلیتل ترجمته و تفستی        FrameNetعموما 

 دهد.واحدهای الفبایی در یک گروه قرار می

 FrameNetتفسیر  -6-3-2

ل اجرای مهایی از گزاره هدف دارد شابرای تحلیل نمونه FrameNetبه عنوان یک مساله تكنیكی، روشی كه 

 اده شده استت. دگذاری مناسب است كه در شكل نشان های نامهایی موازی از تفسیر با استفاده از مجموعهالیه

حتدود  یتره كننتد نام  توانند ذخها و نوع اطالعاتی كه میتوانند توسط مفسر انتخاب شوند.  تعداد الیهها میالیه

ریم، صلی وجود دارد كته عبارتنتد از هتدف، عنصتر فت     چهار الیه تفسیر ا FrameNetاست. در حال حاضر در 

-میه دیگر ناالكه در سه شود در حالیای. در اولین الیه گزاره هدف نشان داده میعملگر دستوری و نوع جمله

 شود.كند، اجرا میگذاری بر روی جزء اصلی كه عناصر فریم برای هدف را بیان می
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 وجه بته قستمتی  تای كه با نامیده شده است. الیه هاست كه دیگر الیهای از الیهالیه مهم بعدی شامل مجموعه

 بعتدی الیته   شود. الیته مهتم  از گفتار هدف كه در ان هستیم اسم، فعل، صفت، قید و یا حرف اضافه نامیده می

ی رافتتد نگهتدا  ای كه هدف اتفتاق متی  ها با توجه به ساختار محتوایی ویژهگذاریجمله است. در دیگر الیه نام

عتات  شود، اطالیهای تفسیری ندارد. هنگامی كه الیه فراخوانده مشود. الیه جمله احتیاجی به نگهداری ناممی

 ها ذخیره شود. تواند بر روی فهرستی از چک باكسجمله به صورت یكجا می

میت شتناختن  ست های مرتبط با بخشتی از گفتتار و بته ر   گذاریای است كه نامها، الیهآخرین الیه در بین الیه

ط معمتوال توست   وآیتد  افزار ثالث به دستت متی  دارد. این اطالعات معموال از بدنه و نرمموجودیت نام را نگه می

 شود. تغییر داده نمی FrameNetمفسران 

ی تفستیر  ای كته بترا  تواند با توجه بته جملته  است. این كار می FrameNetاكنون نوبت توضیح فرایند تفسیر 

ر كلمته  ههای به دو دسته تقسیم شود. در دسته تفسیر الفبایی تمركز بر روی ضبط ظرفیت انتخاب شده است

مشتخص   در هركدام از معانی آن است. برای این كار، جمالتی از متون مختلف كه شتامل یتک واحتد الفبتایی    

-ده متی شوند. سپس گلچینی از این جمالت با توجه به واحد الفبتایی مشتخص شتده درآور   باشند درآورده می

 شوند.

شوند. تفسیر متن كامتل بته   انتخاب می FrameNetدر دسته دیگر كه تفسیر متن كامل است، جمالت برای 

هر لغتت در یتک جملته را بته      FrameNetنویسان ای تفسیر ممكن شده است. فرهنگهای الیهدلیل تكنیک

-كنند. سپس الیته ر انتخاب میعنوان یک هدف شناسایی كرده و سپس یک فریم متناسب با آن را برای تفسی

شود و به دنبال آن اجتزای اصتلی   های عنصر فریم مناسب زده میشوند و برچسبهای جدید تفسیر گرفته می

 شوند.مرتبط تفسیر می



 33......................................................................................................................................................................................................مرور ادبیات

 

 

 

 ند:شودستورات زیر بدون توجه به نوع تفسیر برای تفسیر یک برداشت مشخص از یک كلمه هدف اجرا می

  تفاسیرFrameNet ه بت های كلمه هدف جهت دارد. اجزای اصلی كه تنها بتا توجته   بستهبه سمت وا

 شوند.  توانند فهمیده شوند تفسیر نمیمتن می

 شوند.یهای نحوی هدف،  تمامی اجزای اصلی تفسیر مبه جای تفسیر تنها كلمات سرگروه در وابسته 

 یی هتدف  با واحد الفبتا ای و عملگر دستوری مرتبط هر وابسته برای موجودیت عنصر فریم، نوع جمله

 شود.  تفسیر می

 تفاوت بین دو دسته تفسیر كه در قبل معرفی شدند بدین قرار است:

 ن تفستیر متت   شود. دردر دسته الفبایی تفسیر با توجه به تنها یک واحد الفبایی در هر جمله انجام می

متامی  تشتوند و  ه متی كامل، تمامی واحدهای الفبایی كه محتوایی دارند به عناون هدف در نظر گرفتت 

 شوند. ها تفسیر میهای آنوابسته

 مک كنتد  در تفسیر متن كامل تمامی برداشتها از كلمه هدف چه به اطالعات الفبایی در مورد هدف ك

 و چه نكند باید تفسیر شوند. 

  ر متی در تفسیر الفبایی، هدف آن است كه مجموعه جمالتی كه برای واحد الفبایی داده شده تفستی-

 ، غیرمعمتول نمایانگر كلیه امكانات تركیبی برای آن واحد الفبایی باشند. در یک متن داده شتده شوند 

 است كه تمامی روندهایی كه هدف ممكن است در آن اتفاق بیفتد بررسی شوند. 

  تفاسیری كه در پایگاه دادهFrameNet دهد. میوجود دارند هیچ اطالعاتی در مورد فركانس وقوع ن

جته  كامل به این معناست كه تمامی برداشتتها از یتک هتدف بایتد تفستیر شتوند. در نتی      تفسیر متن 

 ود. شتواند استخراج حداقل در مورد یک متن مشخص، اطالعات فركانس برای یک واحد الفبایی می

 توان به دو قسمت با توجه نوع كلمه هدف تقسیم كرد:تفسیر الفبایی را نیز می

 جتاع دهنتده   كننده نحوی فریم، كه یک گزاره، تغییردهنده یا یک عبارت ارتفسیر با توجه به كنترل

 است.

 دهنتده  رجاعپركن كه به این معناست كه تفسیر با توجه به یک عبارت اتفسیر با توجه به یک فاصله

-ام متی انجت  كننده تشخیص داده شده است،كه یک عنصر فریم از یک فریم كه با استفاده از كنترل

 شود.
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 (SRLنی نقش معنایی كلمات )زبرچسب -4-2

تر و گذاری اجزای واژگانی كالم بوده با این تفاوت كه عمیقمشابه برچسب 1زنی معنایی كلماتبرچسب

های معنایی جمالت نظیر فاعل، مفعول ی استخراج نقشزنی معنایی، وظیفهبرچسب. باشدتر از آن میپیچیده

عملی اساسی برای هم  زنی معنایی كلماتعهده دارد. برچسبمستقیم، مفعول غیرمستقیم، فعل و ... را بر 

 شباهت معنایی( از قبیل ترجمه ماشینی، خطایاب و NLPهای دیگر پردازش زبان طبیعی )بسیاری از حوزه

 باشد.می

اره اش  LTHSRLو  OpenNlP ،Illinois SRL،  Swirlاز جمله نمونه های انگلیسی آن می توان به 

بكار جموعه برچسب میک  4-2شكل در استفاده می كنند. charniakكرد. این ابزارها از الگوریتم پارسینگ 

 .[CCG2] معرفی شده استرفته توسط این ابزار 

 

 [CCG2] كلمات ییمعنا نقش برچسب مجموعه کی از اینمونه -9-2شكل 

هتای معتروف،   SRLاز  یكتی كند. یم فایجز در ارتباط با فعل جمله ا کیاست كه  ینقش ییمعنا نقشدر واقع 

ترین ابزارهای برچسب زنتی  كه از قوی 2Illinois At Urbana Champaignدانشگاه  ییمعناابزار برچسب زنی 

 ریت و غ میفاعتل، مفعتول مستتق    ریت جملته نظ  ییمعنتا  هایابزار، نقش نیاستفاده از اباشد. با میاست، معنایی 

                                                   

1 - Semantic Role Labeling  

2 - http://cogcomp.cs.illinois.edu/ 
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هتای تكمیتل   بارت دیگر هر فعل در جملته بتا نقتش   بع  شود.یو ... در ارتباط با فعل جمله مشخص م میمستق

های جملته، ستطوح   . بنابراین به تعداد فعلنامیده شده استسطح  جاشود كه در ایناش برچسب زده میكننده

 نمونه ای از خروجی این ابزار برای جمله ورودی زیر نشان داده شده است.  6-3 شكلدر  .وجود داردمختلفی 

 

 

 

 نمونه از خروجی ابزار برچسب زنی دانشگاه ایلینویز -1۰-2شكل 

یک سطح ل وجود دارد و بهمین دلیل متناسب با هر فع "require"و  ""replaceدر جمله داده شده دو فعل 

ده شده می باشد سه نقش معنایی تشخیص دا "require". در سطح اول كه متناسب با فعل تتعریف شده اس

به عنوان فعل و  "required"به عنوان مفعول مستقیم،  "The European union member states"است. 

"to completely replace their own national currencies with the euro from January 1, 2002" 
ده شپنج نقش معنایی تشخیص داده  "replace"به عنوان نقش قیدی. در سطح دوم هم متناسب با فعل 

 است.

-شود، تعداد این سطوح هم افزایش میتر میالزم به ذكر است كه در مواردی كه عموما طول جمالت طوالنی

 یابد. به عنوان مثال به جمله طوالنی زیر را درنظر بگیرید:

Example 1:The European Union member states are required to completely replace 

their own national currencies with the Euro from January 1, 2002. 
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 باشد.امل چهار سطح متناسب با چهار فعل آن میشكه آمده است  7-3در شكل خروجی برچسب زده آن 

 

 برای جمالت طوالنی  SRLنمونه خروجی ابزار  -11-2شكل 

وجتود ستطوح برچستب     آیدپیش می های یكسانشباهت كلمات در نقشگیری اندازهترین چالشی كه در مهم

باشد كه هركدام شامل چندین نقش مجزا از یكدیگر هستند. به عنتوان نمونته در جملته    زده متفاوت از هم می

یا همان فاعتل را دارنتد. چالشتی كته در ایتن جتا        "A0"چهار سطح وجود دارد كه هر كدام برچسب  2مثال 

ها را برای مقایسه در نقش فاعلی بایتد انتختاب نمتود. در    است كه كدام یک از این برچسب شود اینمطرح می

 

Example2: The introduction of the single European currency, the Euro, would pose 

strategical as well as tactical problems to the economy of Romania, an associate EU 

country seeking admission, the Rompres news agency Thursday quoted Romania's 

Central Bank Governor Mugur Isarescu as saying. 
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طحی كته  ست  آیتد و معمتوال   زنی معنایی وجود دارد عموما ایتن مشتكل پتیش متی    بردهایی كه از برچسبكار

 .[AKS09][SHE07]شودمیدهد به عنوان سطح اصلی در نظر گرفته بیشترین كلمات را پوشش می

 

 هخالص -5-2

درک مفتاهیم   نیازهتای الزم بترای  پتیش  .شتد  هداد شترح  ازین مورد هیاول و هیپا اطالعات ابتدا در فصل این در

 ینحتو  تیت ففرهنتگ ظر در ادامته   ذكر گردید. نامهمطرح شده و كارهای انجام شده در ارتباط با موضوع پایان

ر راستتای تولیتد   دباشد و ی میرسول محمدصادقی دكتر اانهیرا یشناسپژوهش زبانكه كار گروه  یافعال فارس

الت و مفتاهیم مترتبط بتا شتبكه قالتب جمت       ستپس نت زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفت، اشاره شتد.  فریم

 زن نقشچسبدر انتها بر .تشریح گردیدو كلیه مفاهیم و موضوعات این حوزه كارهای انجام شده در این حوزه 

 اشاره قرار گرفت.معنایی در متون مختصرا مورد 

  



 
 

 

 

 

 

 : سوم فصل 

 پیشنهادی روش
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 پیشنهادی روش -3

بتدون  و  1بتا نتاظر   هتای وجود دارد كه شتامل الگتوریتم  های معنایی متون زنی نقشبرچسبدو روش كلی برای 

زده هتای برچستب  هتا از پیكتره  اشاره كرد. ایتن روش  ]02GIL[توان به می با ناظر هایباشد. از روشمی 2ناظر

و  FrameNetهتا  ی ایتن پیكتره  كننتد. از جملته  ی یتادگیری استتفاده متی   ی انسانی به عنوان مجموعته شده

PropBank توان به مینیز های دسته دوم باشند. از روشیم[SWI04] اشاره كرد. 

بتتدا  اه همین دلیتل  بمدنظر قرار گرفته و  با ناظر هایالگوریتمنامه، روش اول یعنی در راستای انجام این پایان

ابتزار   نتت تولیتد گردیتده و ستپس    های جمالت برای افعال زبان فارسی یتا همتان فتریم   ی قالببایستی شبكه

 سازی گردد.های معنایی متون برای زبان فارسی طراحی و پیادهزنی نقشبرچسب

بتا   زبان فارسی به تطبیتق جمتالت یتک متتن     SRL بزار، ای جمالتهاقالب یپس از طراحی و تكمیل شبكه

ت تشتكیل  های موجود در پیكره تولید شده پرداخته و برچسب معنایی متنتاظر بتا آن جملته را بته كلمتا     فریم

هتای  گتروه  ستازی شتده،  البته در نسخه فعلی ابزار پیتاده  دهد.اختصاص میبا دقت قابل قبولی ی جمله دهنده

ی دهندهیلهای تشكاند؛ چرا كه برای شناسایی گروهای در نظر گرفته شدهی جمالت، تک كلمهتشكیل دهنده

 باشد.جمالت متون فارسی نیاز به ابزار پارسر زبان فارسی با دقت بسیار باال می

 گردد.زبان فارسی به تفكیک تشریح می SRLنت و ابزار های سپری شده برای تولید فریمدر ادامه گام

 نتتولید فریم -1-3

استاس   باشتد كته بتر   های اجزای جمالت متی ای از قالبنت شبكههمانطور كه به طور مفصل ذكر گردید فریم

ان حوی افعال زبی ظرفیت ننت برای زبان فارسی، از پیكرهدر راستای تولید فریمگردد. ظرفیت افعال تولید می

ظرفیتت   حاوی اطالعات مربوط بته  ایسی مجموعهرفیت نحوی افعال فارفرهنگ ظفارسی استفاده شده است. 

ضتارع،  بتن م  ،یبتن ماضت   یبنتد بتا قالتب  است كه ظرفیت افعتال را   فعل در زبان فارسی 45۰۰نحوی بیش از 

ت های جمتال بعرضه نموده است. حال بایستی روالی را برای استخراج قال یحرف اضافه فعل و اریفعل شوند،یپ

 ماییم.استفاده ن نت زبان فارسیم طراحی كرده و از این روال برای تولید فریمزبان فارسی در قالب عبارات منظ

 ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسیقالب پیكره -1-1-3

ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی الزم است كته بته طتور كامتل قالتب بیتان       پیكرهها از جهت استخراج فریم

های مورد نظر با توجه به ساختار افعتال بپتردازیم. در   فریمظرفیت افعال درک گردیده و بر این اساس به تولید 

                                                   

1 - Supervised 

2 - Unsupervised 
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 گردند:ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی، افعال با قالب زیر معرفی میپیكره

 

ل ه، ظرفیتت فعت  گیترد و در ادامت  ی كلید برای شناسایی افعال مورد استفاده قرار متی ع قالب فوق بمنزلهدر واق

ت نحتوی  ی ظرفیپیكرهی برای تولید جمالت بدون ذكر فعل در یک قالب تعریف شده توسط تیم تولید كننده

 ذكر گردیده است. افعال زبان فارسی

 ایم.بكار رفته است كه برخی از آنها را ادامه آوردهدر این پیكره عبارت و نمادهای متعددی 

 

 

 هاچگونگی تولید عبارات منظم در فریم -2-1-3

های آن نظیر بن ماضی، بن مضارع، ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی، پس از بیان هر فعل و ویژگیپیكرهدر 

 یتیساخت ظرف کی ۀندیمان: ><

 یاری)(: اخت

 یتیمتمم ظرف اتی][: جزئ

 ای: |

 : و،

 متمم( اتیجزئ ی: بدون )برا-

 متمم( اتیجزئ ی+: با )برا

 متمم( اتیجزئ یبدون )برا ای: با -+/

 (یفعل بند متمم اتی)جزئیفعل بند متمم ی: وجه التزامیالتزام

 (یفعل بند متمم اتی)جزئ یبا فعل بند متمم ی: مطابقت شخص و شمار فاعل بند اصلمطابقت

 حیمفعول صر یبرا "را": نشانگر را

 یدیمتمم ق اتی: جزئحالت

 یدیمتمم ق اتی: جزئمکان

 یدیمتمم ق اتی: جزئزمان

 یدیمتمم ق اتی: جزئمقدار

 یتیظرف-ساخت یفعل-ۀاضاف-حرف اریفعل شوندیپ مضارع-بن یماض-بن
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ولیتد  یار و حرف اضافه فعلی، ظرفیت فعل برای تشكیل جمالت بیتان گردیتده استت كته بترای ت     پیشوند، فعل

نتت و  نت بایستی ظرفیت بیان شده به درستی درک گردیده و در قالب یک عبارت منظم برای تولید فریمفریم

 های معنایی متون فارسی بیان گردد.زنی نقشبكارگیری در سایر ابزارهای پردازش متن از جمله ابزار برچسب

ی كتره فتته در پی معنی برخی از عبارات بكار ر برای تولید عبارت منظم با توجه به ظرفیت هر فعل الزم به بیان

 پردازیم.یمباشد كه در ادامه به ذكر این موارد نت تولید شده میظرفیت نحوی افعال زبان فارسی و فریم

 

انتد،  ی ظرفیت نحوی افعتال زبتان فارستی هتر كتدام در یتک ختط بیتان گردیتده         پیكرهاز آنجاییكه افعال در 

د. دهت قرار متی  و مورد تجزیه و تحلیلایم كه متن این پیكره را خط به خط خوانده الگوریتمی را طراحی نموده

ن ن ماضی، بت بهای آن نظیر همانطور كه قبال ذكر گردید در هر خط از این پیكره پس از بیان هر فعل و ویژگی

ه بایستتی  یار و حرف اضافه فعلی، ظرفیت فعل برای تشكیل جمالت بیان گردیده است كت مضارع، پیشوند، فعل

 تبدیل گردد. SRLدر طراحی ابزار به یک عبارت منظم قابل استفاده 

كتاراكتر فاصتله در عبتارت    "٬" شود. سپس به جتای  از دو طرف عبارت حذف می ">"و  "<"در ابتدا دو نماد 

ای منتقتل  گردد. حروف اضافه تكی یا چندتایی در قالب یک پرانتز به قبل از مفعول حترف اضتافه  جایگزین می

ای، حتروف اضتافه و مفعتول حترف     اختیاری بودن گروه قیدی یا حروف اضافهشوند و با توجه به اجباری یا می

پیكره نیتز بیتانگر   در   "[]"عبارت بیان شده در بین نماد  گیرند.قرار می "*(…)"یا  "(…)"ای در نماد اضافه

د ها و قیدهای خاص در مورد ساختار جمله هستند كه نیازی به حضور در عبارت منظم ندارنت یک سری ویژگی

هتم بیتانگر وجتود اختیتاری یتا       [-]را+/عبارتی نظیر  گردند.و به همین دلیل از ساختار ظرفیت فعل حذف می

باشد كه در قالب عبارات منظم به صتورت  و یا حتی عدم حضور آن در جمالت می "را"اجباری نشانگر مفعولی 

 فا: فاعل

 مف: مفعول

 مفد: مفعول دوم

 یامفح: مفعول حرف اضافه

Øی: فاعل ته 

 : مسندمس

 زیی: تمتم

 فعل ی: بند متممبند

 یدیمتمم ق: مق

 یا: مفعول نشانه اضافهمفن
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 گردد.بیان می "^]را["و یا  ")را ("یا   ")را (*"

دام از كت های معنایی برای جمتالت، بته ازای هتر    های نقشتكمیل عبارت منظم برای برچسبدر پایان پس از 

قالتب   در عبارت منظم قرار گرفته و جهت تطبیق با جمتالت متورد بررستی در    "كلمه"های موجود، لغت نقش

 گردد.یک عبارت منظم دیگر ذخیره می

 گردد:ر اضافه میهمچنین عبارت فعلی در انتهای هر دو بخش فریم به صورت زی

 

 گردد.تبدیل ظرفیت افعال به عبارت منظم در قالب چند مثال بیان می

 

 فوق به صورت زیر درخواهد آمد:عبارت منظم برای فعل 

 

 مثال دوم:

 

 عبارت منظم تولید شده:

 

 مثال سوم:

 

 عبارت منظم تولید شده:

 

 کن((|)کرددایپ نیکلمه ))از( کلمه (*)تسک

 کن((|)کرددایپ نیفا ))از( مفح (*)تسک

 <فا،)مفح(]از[> - نیتسک دایپ کن کرد

 افت((|( کلمه (*کلمه )جا )افتادی))برا

 افت((|( مفح (*بند )جا )افتادی))برا

 <[-مطابقت+/-+/ی[،بند]التزامی،)مفح(]براØ> - جا - افت افتاد

 افت((|( کلمه (*))افتادانیم|یرو|درون|در|داخل|نیب|به|کلمه ))از( کلمه (*))بر

 افت((|( مفح (*))افتادانیم|یرو|درون|در|داخل|نیب|به|فا ))از( مفح (*))بر

- - - افت افتاد

 <[انیم|یرو|درون|در|داخل|نیب|به|فا،)مفح(]از[،)مفح(]بر> 

 (مضارع-بن|یماض-بن+ پیشوند + ) Space+ فعلیار +  Space+  یفعل-ۀاضاف-حرف
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 مثال چهارم:

 

 عبارت منظم تولید شده:

 

 

 هاسازی فریمنحوه ذخیره -3-1-3

 ارستی فرفیتت نحتوی افعتال    فرهنگ ظی پس از تشكیل عبارت منظم برای هر كدام از افعال موجود در پیكره

ییم. ، ذخیتره نمتا  باشدنت زبان فارسی میای دیگر كه در واقع فریمبایستی آنها را با ساختاری مناسب در پیكره

ر ردیتف  های استخراجی فعل را به صتورت كلیتد هت   های تولیدی، همان ساختار ویژگیسازی فریمبرای ذخیره

ای هت ل آن فریمگیریم. در واقع كلید هر ردیف فریم به صورت زیر درنظر گرفته شده و در مقابفریم در نظر می

 موجود برای این فعل درج خواهند گردید.

 

 .گرددپس از بیان كلید هر فریم، فریم منطبق با آن فعل به صورت زیر در ادامه آن كلید درج می

 

اوت باشتد  با توجه به ظرفیت هر فعل، آن فعل ممكن است دارای یک یا چندین قالب فریم با ساختارهای متفت 

متتون   سازی گردد كه در الگوریتم تشخیص برچستب معنتایی  بندی و ذخیرهكه بایستی به نحوی مناسب قالب

 قابل استفاده باشد.براحتی 

 

 

( Hashهای متفاوت موجود برای یک ساختار یكسان از فعل در ابتدا از یک ساختار درهم )برای تخصیص فریم

های منطبتق  گردد كه كلید آن كلید فریم و عناصر آن لیستی شامل فریمها استفاده میسازی فریمبرای ذخیره

كلیته   HashTableنتها با خواندن تمتامی عناصتر موجتود در ستاختار درهتم یتا       باشند. در ابا ظرفیت فعل می

 ]3فریم [  ]2فریم [  ]1فریم [ کلید فریم

  ]فریم[ کلید فریم

 ] های معناییعبارت منظم دارای برچسب نقش@عبارت منظم برای تطبیق جمالت ورودی[

 یفعل-ۀفاضا-حرف#اریعلف#شوندیپ#مضارع-بن#یماض-بن

 ((نیگز|دی( )بر)گزانیاز م|نیاز کلمه (*ب|کلمه کلمه )را (*))از

 ((نیگز|دی( )بر)گزانیاز م|نیاز مفح (*ب|فا مف )را (*))از

 <[انیاز م|نیاز ب|[،)مفح(]از-فا،مف]را+/> - - بر نیگز دیگز
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 گردد.های آنها استخراج و در قالب یک فایل متنی ذخیره میكلیدها و فریم

 های با كلید یكسانها و فریمبسط فریم -4-1-3

هتای  گتی یژپس از بیان هر فعتل و و رفیت نحوی افعال فارسی فرهنگ ظهمانطور كه قبال ذكرگردید در پیكره 

ت بیتان  یار و حرف اضافه فعلی، ظرفیت فعل برای تشتكیل جمتال  آن نظیر بن ماضی، بن مضارع، پیشوند، فعل

ت متنظم  یتک عبتار   تبدیل گردد. SRLگردیده است كه بایستی به عبارت منظم قابل استفاده در طراحی ابزار 

ص هتای معنتایی بترای تخصتی    چسببرای تطبیق جمالت ورودی با ساختار فریم و یک عبارت منظم حاوی بر

شتد. گفتته   بای وردی تطبیق یافته با فریم مورد نیاز متی های معنایی به كلمات موجود در جملهبرچسب نقش

ای با توجه به ظرفیت هر فعل، آن فعل ممكن استت دارای یتک یتا چنتدین قالتب فتریم بتا ستاختاره        شد كه 

 متفاوت باشد.

شخیص داده زنی معنایی متون بر این بود كه اجزای فعل به درستی تنت و برچسبفرض اولیه در طراحی فریم

ایتن   نتت منطبتق گتردد.   شوند و براحتی فعل موجود در جمله با كلید یكتی از ستاختارهای موجتود در فتریم    

 روف اضتافه حدرحالیست كه در بسیاری از اوقات با توجه به وجود ضمایر متصل و منفصل و یا سایر لغات بین 

ه یار گاها بی اصلی فعل، اجزای فعل یعنی حروف اضافه فعلی و همچنین فعلیار با هستهچنین فعلفعلی و هم

ه و جملته  ها منطبتق نگردیتد  شود و در اینصورت ساختار جمله با هیچ كدام از فریمدرستی تشخیص داده نمی

 خورد.برچسب معنایی نمی

ختاری كته  بتا ستا   در شكل خود و یک بار دیگر هتم ار ها یک بهر كدام از كلیدهای فریم ،برای رفع این مشكل

ملته ورودی  جگردد تتا در مواردیكته در روال پتردازش    ی فعلی نیستند، ذخیره مییار و حرف اضافهدارای فعل

ه نشتدند  یار به درستی تشتخیص داد پس از شناسایی عبارت فعلی، اجزای فعل یعنی حروف اضافه فعلی و فعل

 وطتابق یافتته   تهای موجود در آن فعل با یک فریم نت منطبق گردیده و در بین فریممباز هم با كلیدی در فری

 ی آن جمله، تخصیص یابد.های متناظر با آن جمله به لغات تشكیل دهندهبرچسب

نتت  م در فریمیار هیعنی در واقع به ازای هر فعل یک بار آن فعل به صورت زیر بدون حروف اضافه فعلی و فعل

 گردد.ذخیره می

 

به جای آن قرار  ’-‘یار نباشد، نماد الزم به ذكر است در مواردیكه فعل دارای پیشوند، حرف اضافه فعلی یا فعل

 گیرد.می

نت ذخیتره  های موجود برای هر فعل با اجزای آن بسط پیدا كرده و در دو قالب مجزا در فریمبدین ترتیب فریم

زنی معنایی متون، اجزای فعل به درستی تشخیص داده شود، مستتقیما  در صورتیكه در روال برچسبگردد. می

 -#-#شوندیپ#مضارع-بن#یماض-بن
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-های معنایی متناظر با آن جمله را بته كلمتات آن جملته تخصتیص متی     به فریم منطبق با آن رفته و برچسب

هتای منطبتق بتا    دهیم؛ ولی درصورتیكه اجزای فعل به درستی تشخیص داده نشود، بایستی در لیستی از فریم

های معنایی متناظر با آن جمله را بته كلمتات   بن فعل جستجو كرده تا به فریم منطبق با آن رسیده و برچسب

 باشد.تر میدهیم كه روالی طوالنیآن جمله تخصیص می

 مایید:مشاهده نو بسط آنها بدون اجزای فعل توانید در سه فریم زیر مثال مرتبط با این موضوع را می

 

 

 های معنایی متونزنی نقشبرچسب -2-3

ناپذیر نابپردازش، امری اجتهای زبان طبیعی انجام یک سری عملیات پیشدر روند هرگونه پردازش روی متن

 هتا در فازهتای بعتدی دارد.   گتوریتم تتایج اعمتال ال  ها تاثیر بستزایی بتر ن  پردازشبطوریكه دقت این پیش است.

 اهند شد.تر خوها به نتایج واقعی خود نزدیکها بیشتر باشد، الگوریتمپردازشهرچقدر كه دقت این پیش

 شمای كلی روش پیشنهادی -1-2-3

-رچستب بهای مورد نظر برای اعمال الگوریتم وكلی روش پیشنهادی برای پردازش متون  شمایدر این بخش 

شتان داده  ن 1 -3فارسی آورده شده است. مراحل كلی روش پیشنهادی در شتكل   معنایی متونهای زنی نقش

 شده است.

 

 

 کن(([|فا مف )را (*)مشاهده )کرد@کن((|]کلمه کلمه )را (*)مشاهده )کرد -#مشاهده#-#کن#ردک

------- 

 کن(([|فا )مف( )را (*)مطالعه )کرد@کن((|]کلمه )کلمه( )را (*)مطالعه )کرد -#مطالعه#-#کن#کرد

------- 

 کن(([|)کردفا ))در( مفح (*)رشد @کن((|]کلمه ))در( کلمه (*)رشد )کرد -#رشد#-#کن#کرد

------- 

 کن(([|فا مف )را (*)مشاهده )کرد@کن((|]کلمه کلمه )را (*)مشاهده )کرد -#-#-#کن#کرد

 کن(([|فا )مف( )را (*)مطالعه )کرد@کن((|]کلمه )کلمه( )را (*)مطالعه )کرد     

 کن(([|فا ))در( مفح (*)رشد )کرد@کن((|]کلمه ))در( کلمه (*)رشد )کرد
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 هاپردازشپیش -2-2-3

 ردیتده و ستپس  گپردازش متون فارسی ذكر ابزارهای مورد نیاز برای پیش استفاده ازدر ادامه ابتدا روند 

، مته ناتشتریح خواهتد شتد. در رونتد انجتام پایتان       های معنایی متتون زنی نقشبرچسبروش پیشنهادی برای 

 هتای از متتن  استفاده قرار گرفت كه به ترتیب بر روی هتر كتدام  مورد ابزارهای زیر برای پردازش متون فارسی 

 شتگاه فردوستی  الزم به ذكراست كه این ابزارها در آزمایشتگاه فنتاوری وب دان  گردند. مورد پردازش، اعمال می

 مشهد طراحی، تولید و ارائه گردیده است.

  ای( متن با )كاراكتره هایهنویس یدر ابتدا بایستی همهساز: نرمالاستانداردكننده یا

 .دگردن سازیجایگزینی با معادل استاندارد آن یكسان

 توان جمالت را از متن استخراج كردجداكننده جمالت: با كمک این پردازشگر می. 

 توان كلمات را استخراج نمود.جداكننده كلمات: با كمک این پردازشگر می 

 ورودیمتن 

 

 جداسازی جمالت سازی ورودینرمال

 زنی نحوی متنبرچسب جداسازی کلمات

جستجوی فعل در 

 نتفریم
تخصیص برچسب معنایی با 

 یافتهتوجه به فریم تطبیق 

 های معنایی متونزنی نقشبرچسب تمیالگور اعمال و پردازششیپ یبرا یشنهادیپ روش -1-3شكل 

 NERاعمال الگوریتم

 شناسایی اجزای فعل یابیریشه تشخیص عبارت فعلی

 

جستجوی فریم 

 ساختار جمله منطبق با
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 یابی كلمات را برعهده داردیاب: وظیفه ریشهریشه. 

 دهد كه این ی عبارت فعلی: عبارت فعلی را در یک جمله تشخیص میتشخیص دهنده

 گیرد.گیری از پیكره دادگان صورت میعملیات با بهره

 الم ژگانی كزنی اجزای وازننده اجزای واژگانی كالم: از این پردازشگر برای برچسببرچسب

 شود.استفاده می

 ضر و در در حال حا شود.تجزیه نحوی جمالت استفاده می: از این پردازشگر برای گرتجزیه

 بزار، ازاین این نامه به دلیل دقت پایی فعلی ابزار تولیدی در راستای انجام این پایاننسخه

ورت در ص نظر گردید.های معنایی متون صرفزنی نقشاستفاده از آن در طراحی برچسب

ه جای توان بای تشكیل دهنده جمالت میهطراحی ابزاری با دقت باال برای تشخیص گروه

، ای اسمیهرا قرار داد كه منطبق با گروه "گروه"در عبارات منظم، عبارت  "كلمه"عبارت 

 گردد.ای میفعلی، قیدی، صفتی و حرف اضافه

 (Normalizerاستاندارد كننده ) -1-2-2-3

می روف و تمتا انگلیسی تمامی حت  پردازش زبان فارسی از جهاتی با پردازش زبان انگلیسی تفاوت دارد. در زبان

ی از حتروف  شوند و این در حالی است كه در زبان فارسی بعضكلمات جدا از هم و با قانونی مشخص نوشته می

ا بت ی از كلمات اند، بعضشوند، بعضی از كلمات یكپارچهاند، بعضی از حروف جدا از هم نوشته میبه هم چسبیده

ر بعضتی از  د "ی"شوند. عالوه براین بعضی از حتروف ماننتد   بخش تقسیم میفاصله به دو یا چند فاصله یا نیم

های پردازش متون یتمالگورمشكالتی را در ممكن شوند كه نوشته می "عربی ي"ها با نسخه عربی مانند نوشته

 آورد.بوجود می فارسی

 فتته ربكتار  ستپس روش   های پیش رو در پردازش متون فارسی ذكرگردیتده و در ادامه ابتدا مشكالت و چالش

 سازی متن آمده است.برای اصالح و یكسان

 های ذاتی زبان فارسیچالش -2-2-2-3

 باشد كه در ذیل به تعدادی از آنها اشاره شده است:ایی میهای ذاتیزبان شیرین فارسی دارای چالش

 تواند می "شیر"گردد. مثال كلمه وجود كلماتی كه معنای آنها در درون جمالت مشخص می

 بكار رود. "شیر جنگل"و  "شیر آب"، "شیر خوردنی"به معنای 

 تواند به می "كرم"تواند باعث بروز ابهاماتی گردد. مثال كلمه های آوایی میعدم وجود عالمت

 بكار رود. "kerm كرم"و  "korom كرم"، "karamكرم " ،"keremكرم "های صورت

 الخط رسمی فارسی.رسم فاصله حتی درعدم رعایت فاصله و نیم 
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  جود ودر زبان فارسی مانند زبان انگلیسی حروف كوچک و بزرگ برای تشخیص اسامی خاص

 ندارد.

 یا  "كنجمعتوپ" كنند، مانند:لغات مركب چند قسمتی كه تشخیص كلمات را مشكل می

 ."آبدارچی"

  اصلهفی نحوهوجود ابهام در معنی جمالت بدلیل عدم بكارگیری صحیح عالئم سجاوندی و-

 ."دودخوب میمرد "و  "دودمی مردخوب"گذاری. مثال 

 قاعده بودن قواعد تولید بن مضارع تعدادی زیادی از افعال.بی 

 .و سایر موارد مشابه 

 های نگارشی زبان فارسیچالش -3-2-2-3

ختی  هایی در نگارش كلمات فارسی وجود دارد كه در ذیل بته بر های خاص زبان فارسی، چالشبه دلیل ویژگی

 از آنها اشاره شده است:

 شود تا وجود كاراكترهای مختلف كه دارای تلفظ یكسان در زبان فارسی هستند باعث می

 "ونثاب"رت ممكن است به اشتباه به صو "صابون"های امالیی زیادی رخ دهد. مثال كلمه غلط

نوشته شود  "رانطه"ممكن است به صورت  "تهران"ای مثل نوشته شود. یا كلمه "سابون"یا 

هایی كه ممكن رفت. همچنین وجود حرفكه البته در قدیم بیشتر به این صورت بكار می

 ."خواهر"گردد مثل كلمه است تلفظ نشوند، باعث پیچیدگی نگارش زبان فارسی می

  نابادا"و بالعكس در بعضی از كلمات مانند  "آ"به جای  "ا"استفاده از كاراكتر". 

 فاصله در نگارش كلمات.و نیم عدم رعایت درست فاصله 

  در كلمات مختلف.، مانند "می غیر چسبان"و  "می چسبان"استفاده از هر دو شكل 

 ."میروم"یا  "روممی"

 ه های دیگر به صورت نگارش فارسی و نگارش انگلیسی، مثال كلماستفاده از كلمات زبان

 ."Antology"و  "آنتولوژی"

  چاله "شوند، نظیر به كلمه بعدی متصل می یكه با  هنگارش مختلف كلمات مختوم به

 "ی فضاییچاله"و  "فضایی

 .استفاده از چندین فاصله بین كلمات 

  و  "كتاب هایش"به صورت چسبان و غیرچسبان نظیر  "ها"كاربردهای مختلف از

 . "كتابهایش"
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 زیادی  ائاتثننسبت به زبان انگلیسی و یا عربی، قوانین بسیار كمتری دارد و در حقیقت است

 های مختلف وجود دارد.در زبان فارسی در قسمت

 

 سازی متن و اصالحات اولیهبرای یكسان بكار رفتهروش  -4-2-2-3

ه دلیل ستعی شتد   به شكلی استاندارد درآیند. به همینهای بعدی برای استفاده در گامدر اولین گام باید متون 

 های مورد نظروریتماعمال الگظاهری برطرف گردد. برای رسیدن به این هدف، قبل از  یهای سادهاست تفاوت

تتر باشتد،   هتا قتوی  پتردازش شود. طبیعتا هر چه این پیشهایی روی آنها آنجام میپردازشپیش ،متون بر روی

جتزو   بان فارسیه زتر خواهد بود. الزم به ذكر است كه از آن جایی كنتایج حاصل ازمقایسه متون قابل اطمینان

هتا مواجته ختواهیم شتد. متتون      های غیر ساختیافته است با مشكالت بسیار بیشتری نسبت به سایر زبتان زبان

ای یافته، متونی هستند كه پیش فرض خاصی در مورد قالب آنها نداریم و آنها را به صورت مجموعته غیرساخت

 گیریم.مرتب از جمالت در نظر می

. ردنتد سازی گیكسان ،معادل استاندارد آنبا  ییگزینهای )كاراكترهای( متن با جانویسه یههم در ابتدا بایستی

هتا  فعدادی از حرتالخط عربی دارد، همواره در الخط زبان فارسی، با توجه به قرابتی كه با رسمدر پردازش رسم

 ولتین گتام بایتد   اره نمود. در او ... اش همزه، "ی"، "ک"توان به حروف ها میمشكل وجود دارد كه از جمله آن

و  فاصتله ی نتیم نویسته ستازی  مشكالت مربوط به این حروف را برطرف ساخت. عالوه بر این، اصالح و یكستان 

 هتای چستبان متورد   كه بترای كشتش نویسته   « ت»ی حذف نویسهفاصله در كاربردهای مختلف آن و همچنین 

هتای بعتدی   فتاز  زی متون، از اقدامات الزم قبل از شتروع ساو مواردی مشابه برای یكسان گیرداستفاده قرار می

د در متتن  هتای موجتو  فاصتله ها و نتیم ی دقیق و مشخص، فاصلهباشد. در این فاز مطابق با یک سری قاعدهمی

ستاز نظیتر   در انتهای لغات و همچنین پیشوندها و پسوندهای فعل غیرچسبان "ی"و  "ها"برای عالماتی نظیر 

میمه )التف(  ضت گردند. در و موارد مشابه جهت استفاده در فازهای بعدی، اصالح می "اید"، "ایم"، "ام"، "می"

 به چند نمونه از این اصالحات، اشاره شده است.

 (Sentence Splitterجداكننده جمالت ) -5-2-2-3

، “”!، “؛”، ”.“هتای  استفاده از عالمتی جمالت با دهندهی نرمال سازی متون، ابزار تشخیصپس از پایان مرحله

ی ننتده كو بكارگیری برخی دستورات گرامری زبان فارستی و در نظرگترفتن برختی لغتات آغتاز       ”:“ ،“?”، “؟”

 نماید.می تعیینهای بعدی را برای استفاده در گام هامرز جملهجمالت، 

اری موارد ی جمالت به تنهایی كافی نیست و در بسیباید توجه داشت كه جستجو برای یافتن عالئم جداكننده

های اختصاری به صتورت چنتد حترف    مشكالتی را به همراه دارد. به عنوان مثال، در زبان فارسی بعضی از واژه

است(. در صورتی كته   "هجری قمری"كه مخفف  "ه.ق"شوند ) مانند اند، ظاهر میكه با نقطه از هم جدا شده
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بكتارگیری برختی   تری نظیر های پیچیدهد از روشساز در متن مورد نظر زیاد باشد، بایتعداد این حاالت مشكل

ی جمالت استتفاده نمتود كته قتادر بته      دستورات گرامری زبان فارسی و در نظرگرفتن برخی لغات آغاز كننده

 شناسایی چنین مواردی باشد.

ر زااد ایتن ابت  جمالت را در متن ورودی داشته باشد. برای ایجصحیح و دقیق توانایی تشخیص  ستیاین ابزار بای

ایی وند، شناست شت باید ابتدا تمامی كاراكترها، نمادها و احیاناً قواعد دستوری كه باعث شكسته شدن جمالت می

میتت  ی اهز درجهاهای زبانی، خروجی دقیق این ابزار بودن جمله در بسیاری از پردازش گردند. با توجه به پایه

 باالیی برخوردار است.

 

 (Tokenizerجداكننده كلمات ) -6-2-2-3

در نظتر گترفتن اصتالحات    و  “-”، ”,“، “،”هتای فضتای ختالی،    با استفاده از عالمتنیز  ی لغاتدهندهتشخیص

 نماید.را شناسایی می هاواژهاعمال شده در مورد پیشوندها و پسوندها در فاز قبلی، 

ی شتناخته  عنتای آوری واحدهایی است كه در زبان به عنتوان واحتدهای مستتقل م   ی ایجاد این ابزار، جمعالزمه

 شكسته خواهد شد. ،متن بر اساس آن ،شوند. سپس بر اساس انتخاب هر كدام از این واحدهامی

 

 (Stemmerیاب )ریشه -7-2-2-3

یابی عبارتست از بدست آوردن ریشه كلمات با حذف پسوندها و پیشوندها بطتوری كته كلمتات بتا ریشته      ریشه

ان انگلیسی به دلیل ماهیت زبتان و شتباهت ریشته بتا     هایی مثل زبیكسان دارای شكل یكسان گردند. در زبان

های دیگتر ماننتد زبتان فارستی بته      یابی كار نسبتاً آسانی است. اما در برخی زبانكلمه اصلی، انجام عمل ریشه

  ]02TAS[[06FAR] [05TAG]. 2ای داردیابی، فرآیند پیچیدهزبان، عملیات ریشه 1دلیل ماهیت تصریفی

انشتگاه فردوستی   دآزمایشگاه فناوری وب تولید شده در یاب ریشهی آخرین نسخهنامه از در راستای انجام پایان

 استفاده گردید.باشد، مییاب تركیبی مبتنی بر قواعد و فرهنگ لغت ریشهكه یک 

 (POSزننده اجزای واژگانی كالم )برچسب -8-2-2-3

 نحوی زنبر عهده برچسب رهیو غ صفت ،دیق، اسم، فعلهر كدام از لغات بكار رفته در متن به عنوان  صیتشخ

 یاسام، اسم زمان، اسم مكان تواندیفوق، م هایمقوله نییعالوه بر تع یزن نحوباشد. در واقع برچسبیم

                                                   

1-  inflective 
 شود.های تصریفی گفته میگذارند، زبانهایی مانند زبان فارسی كه شخص و زمان بر روی كلمات تاثیر میبه زبان - 2
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 .دینما نییو موارد مشابه را تع نوع صفات ،ریضما، خاص

یشگاه آزماده در تولید ش زنی نحوی متون فارسیی ابزار برچسبآخرین نسخهنامه از پایاندر راستای انجام 

 استفاده گردید.مشهد فناوری وب دانشگاه فردوسی 

 تشریح روش پیشنهادی -3-2-3

 ینهیست كه در زما یابزار نیاول سازی گردیده است،نامه طراحی و پیادهدر راستای انجام این پایانكه  یابزار

ریح خواهتد  سازی آن، تششده است كه در ادامه جزئیات پیاده ارائهی فارسهای معنایی متون زنی نقشبرچسب

 گردید.

ن، متتو  ستازی و یكستان  پتردازش همانطور كه گفته شد در روش بكارگرفته شده، پتس از پایتان مرحلته پتیش    

بایستتی   POSو  NERو همچنتین   یابریشه ، ی كلماتتشخیص دهنده، ی جمالتتشخیص دهنده هایابزار

 و ”:“ ،“?”، “؟”، ”!“، “؛”، ”.“هتای  استتفاده از عالمتت  ی جمالت بتا  بر روی متون اعمال شوند. تشخیص دهنده

 نمایتد. متی  عیتین تهای بعدی را برای استفاده در گام هامرز جملهبكارگیری برخی قواعد گرامری زبان فارسی، 

-را شناستایی متی   هتا ژهوا “-”و  ”,“، “،”فضای خالی، نظیر ی یهابا استفاده از عالمت ی كلماتتشخیص دهنده

 نامته غتت لگیتری از یتک   را بتا بهتره   اسامی افراد، امتاكن، مقتادیر عتددی و ...   اسامی خاص نظیر  NERنماید. 

ی داده ز جتا زنی نحوی متون نیز كه در خود ابزار تشخیص عبارت فعلتی را نیت  ابزار برچسبدهد. تشخیص می

م، است  نظیتر هتای ستخن   ترین بختش مهماست، عبارت فعلی جمله را به طور كامل شناسایی كرده و همچنین 

ی ه از مرحلته ی شناسایی شدهاواژهی یاب نیز ریشهریشهدهد. را تشخیص می ضمیر، صفت، قید و حرف اضافه

 آورد.قبل را بدست می

و  زنتی نحتوی متتون، بتن ماضتی فعتل      ابزار برچسبده توسط پس از آن از روی عبارت فعلی تشخیص داده ش

اده دی فعلتی در صتورت وجتود تشتخیص     یار و حرف اضافههمچنین سایر اجزای فعل نظیر پیشوند فعل، فعل

حوی افعال نی ظرفیت پیكرهشوند. با مراجعه به فرهنگ لغتی كه حاوی بن ماضی و مضارع افعال است و از می

ه صورت ها یعنی بیمعبارتی مطابق با ساختار كلید فرایم، بن مضارع فعل را نیز یافته و كردهزبان فارسی تولید 

ر عبتارت  دی فعلتی  یتار و حترف اضتافه   دهیم. در صورتیكه هر كدام از موارد پیشوند فعل، فعتل زیر تشكیل می

 گیرد.به جای آن قرار می ’-‘فعلی وجود نداشته و یا تشخیص داده نشود، عبارت 

 

یارهتا، ستایر   ی جمله را مورد بررسی قرار داده و بته جتز حتروف اضتافه و فعتل     در ادامه كلمات تشكیل دهنده

هتا تطبیتق   كنیم تا با عبارت منظم موجود در فتریم جایگزین می  "كلمه"كلمات بكار رفته در جمله را با لغت 

های مختلف بكتار رفتته در جملته، فقتط بتن      همچنین در ساختار عبارت فعلی به جای فعل در زمان پیدا كند.

 یفعل-ۀفاضا-حرف#اریفعل#شوندیپ#مضارع-بن#یماض-بن
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 گیرد.ماضی فعل قرار می

بته   ،تولیتدی  ارت فعلتی عب -كلیداز روی و عبارت منظم بیانگر ساختار جمله، پس از ساخت كلید اجزای فعل 

پردازیم. جتدول  ت كه در قالب یک ساختار درهم قابل دستیابی است، مینفریم كلید در فریم-جستجوی ردیف

ه ظرفیتت  بت های تولیدی بتا توجته   اجزای فعل به صورت فوق و مقدار آن، لیستی از فریم ،درهمی كه كلید آن

 باشد.فعل می

هتای آن  در صورت وجود یک فریم در لیست فریمی ورودی هریم فعل بكار رفته در جملف -پس از یافتن ردیف

ملته،  هتای معنتایی موجتود در آن فتریم بته كلمتات ج      فعل، آن فریم با جمله ورودی تطبیق یافته و برچستب 

ت متنظم  های آن فعل، موجود باشد؛ در بتین عبتار  یابد و درصورتیكه چندین فریم در لیست فریمتخصیص می

بتارت  ورودی )یعنی بخش اول فریم( جستجو نموده و هر عبارت منظمی كه با عتولیدی جهت تطبیق جمالت 

ات جملته،  های معنایی موجود در آن فریم به كلمت منظم تولید شده از جمله ورودی تطبیق پیدا كند، برچسب

، برچستب  در عبارت منظم بخش اول فریم "كلمه"یابد. بدین صورت كه به ازای هر كدام از لغات تخصیص می

 یابد.نایی متناظر با آن از بخش دوم فریم تخصیص میمع

 زبان فارسی SRLنت و سازی فریمروال پیاده -3-3

 #Visual Cهتای معنتایی جمتالت متتون فارستی از زبتان       زنی نقتش نت و ابزار برچسبسازی فریمبرای پیاده

یتده و در برنامته   ذخیره گرد txt.های مورد نیاز به صورت فایل متنی با پسوند ها و فایلاستفاده گردید و پیكره

 گیرند.مورد استفاده قرار می

نتگ لغتت یكتی    نت و همچنین تشتكیل دو فره ها و تولید فریمدر روال اجرای برنامه ابتدا روال استخراج فریم

ارستی  فحاوی حروف اضافه و دیگری حاوی بن ماضی و بن مضارع افعال از پیكره ظرفیت نحتوی افعتال زبتان    

 گردد.و نتایج در قالب چند فایل متنی ذخیره می گردداجرا می

 .قرار داده شده استزیر  هایدر ابزار طراحی شده گزینه

 توان متن ورودی را از یک فایل متنی وارد نمود.می ورودی از فایل متنی: -

- NER: وها برای شناسایی اسامی خاص و همچنین برخی عبارت خاص نظیر اعداد، زمان 

 گیرد.مورد استفاده قرار میواحدها و ... 

- POSTagger: زنی نحوی متون قابل استفاده استبرای برچسب. 

- Lematizer: كندیابی میكلمات موجود در متن ورودی را ریشه. 

- SRL: عنایی مهای نت و روش پیشنهادی ذكرشده به شناسایی برچسبگیری از فریمبا بهره

 .پردازددر متن ورودی می

 رود.افزار بكار میبرای خروج از محیط نرم: بستن پنجره -
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 POS، برچستب NERشود كه به ازای هر كلمه، ریشه، برچسب خروجی نرم افزار بدین صورت نمایش داده می

 به صورت زیر پس از كلمه ذكر می گردند. SRLو برچسب 

 

 در مورد عبارت فعلی نیز برچسب فعل به صورت زیر خواهد بود:

 

 شمای گرافیكی ابزار طراحی شده -4-3

زنی معنایی متون فارسی در زیتر آورده شتده   نت و برچسبشمای گرافیكی ابزار طراحی شده جهت تولید فریم

 است:

 

 

 < یفعلۀ اضاف حرف#اریفعل#شوندیپ#مضارع بن#یماض بن-SRLبرچسب/POSبرچسب /NERریشه/برچسب> 

 < SRL/ برچسب  POSبرچسب  /NERریشه/ برچسب> 



 54...........................................................................................................................................................................................روش پیشنهادی

 

 

 

 ی ورودی و خروجی ابزارچند نمونه جمله -5-3

 آورده شتده  وجی تولید شده توسط ابتزار در ادامته  ی ورودی داده شده به ابزار و همچنین خرچند نمونه جمله

 است:

 :1جمله ورودی 

 

 :1خروجی 

 

 

 :2جمله ورودی 

 

 :2خروجی 

 

 

 :3جمله ورودی 

 

 :3خروجی 

 

 

 

 

 

/مفح < خورد> خورد  N /N/حرف اضافه < دیوار> دیوار / Preposition /PREP/فا < به> به / Person /Nعلی> علی /
/Verb /V خورد#خور#-/فعل-#-#-  > 

 

 علی به دیوار خورد.

/حرف نشانه مفعولی < خورد>  POSTP /POSTP/مف < را> را / N /N/فا < سیب> سیب / Person /Nعلی> علی /
 < -#-#-خورد#خور#-/فعل Verb /Vخورد /

 علی سیب را خورد.

 < -#-#-#خور#خورد-/فعل Verb /V/مف < خورد> خورد / N /N/فا < سیب> سیب / Person /Nعلی> علی /

 علی سیب خورد.
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 :4جمله ورودی 

 

 :4خروجی 

 

 

 :5جمله ورودی 

 

 :5خروجی 

 

 

 :6جمله ورودی 

 

 :6خروجی 

 

 

 :7جمله ورودی 

 

 :7خروجی 

 

 

/مفح < پیوند  N /N/حرف اضافه < اکسیژن> اکسیژن / Preposition /PREP/فا < به> به / N /Nهیدروژن> هیدروژن /

 < -پیوند##-یافت#یاب#-/فعل Verb /Vیافت> پیوند یافت /

 هیدروژن به اکسیژن پیوند یافت.

/مفح < واکس زد>  N /N/حرف اضافه < کفش> کفش / Preposition /PREP/فا < به> به / Pronoun /PRاو> او /

 < -#واکس#-زد#زن#-/فعل Verb /Vواکس زد /

 او به کفش واکس زد.

 < -#-#-ود#باش#ب-/فعل Verb /V/بند < باش> بود / ADJ /ADJ/مس < شجاع> شجاع / Person /Nسارا> سارا /

 سارا شجاع باش.

 < -ین##زم-خورد#خور#-/فعل Verb /V/فا < زمین خورد> زمین خورد / Person /Nعلی> علی /

 علی زمین خورد.
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 :8جمله ورودی 

 

 :8خروجی 

 

 

 :9جمله ورودی 

 

 :9خروجی 

 

 

 :1۰مله ورودی ج

 

 :1۰خروجی 

 

 

 :11جمله ورودی 

 

 :11خروجی 

 

 

زنند> /مفح < قدم می N /N/حرف اضافه < پارک> پارک / Preposition /PREP/فا < در> در / Pronoun /Nانها> انها /

 < -#قدم#-زد#زن#-/فعل Verb /Vقدم زد /

 انها در پارک قدم می زنند.

/مفح < به> به  N /N/حرف اضافه < مدرسه> مدرسه / Preposition /PREP/فا < از> از / Person /Nسارا> سارا /

/Preposition /PREP / حرف اضافه < خانه> خانه/N /N / مفح < رفت> رفت/Verb /V فت#رو#ر-/فعل-#-#-  > 

 سارا از مدرسه به خانه رفت.

زند> /مفح < قدم می N /N/حرف اضافه < خیابان> خیابان / Preposition /PREP/فا < در> در / Pronoun /PRاو> او /

 < -#قدم#-زد#زن#-/فعل Verb /Vقدم زد /

 .او در خیابان قدم می زند

/حرف نشانه مفعولی < ترک  POSTP /POSTP/مف < را> را / N /N/فا < خانه> خانه / Pronoun /PRمن> من /

 < -##ترک-کرد#کن#-/فعل Verb /Vکردم> ترک کرد /

 من خانه را ترک کردم.
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 :12جمله ورودی 

 

 :12خروجی 

 

 

 :13جمله ورودی 

 

 :13خروجی 

 

 

  خالصه -6-3

 .شد داده ضیحتو زنی معنایی متون فارسینت و ابزار برچسبتولید فریم برای پیشنهادی روش فصل، این در

 ریح شد. درتشاز روی پیكره ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی نت روال تولید فریم ،این فصل اول بخش در

 یهتانداردكننداس نظیرزنی معنایی متون برای برچسب نیاز مورد ابزارهای گیری ازبهره چگونگیبخش بعد، 

 و ارسیف زبان كالم هایبخش زنبرچسب ابزار ،NER لغات، دهندهتشخیص جمالت، دهندهتشخیص متون،

-از فریم ا استفادهزنی معنایی بسازی ابزار برچسبه و در نهایت چگونگی طراحی و پیادهگردید بیانیاب ریشه

 نت زبان فارسی تشریح گردید.

نمونه  مچنین چندتوضیح داده شده و در نهایت شمای گرافیكی ابزار و هسازی ابزار سوم روال پیاده بخش در

 ی داده شده به ابزار و نتایج خروجی ابزار، آورده شده است.جمله

 

 

 

 

-رد#کن#ک-/فعل Verb /V/مف < مطالعه کردم> مطالعه کرد / N /N/فا < کتاب> کتاب / Pronoun /PRمن> من /

 < -#مطالعه#

 من کتاب مطالعه کردم.

 < -#-#-ود#باش#ب-/فعل Verb /V/بند < بود> بود / ADJ /ADJ/مس < تیره> تیره / Person /Nآسمان> آسمان /

 .سمان تیره بودآ
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 آتی
 



 

 

 

 آتی كارهای و گیرینتیجه -4

 گیرینتیجه -1-4

ای های پایاساسی در پردازش متون زبان فارسی، عدم وجود ابزاره تمشكالهمانطور كه بیان شد یكی از 

ارسی ی متون فزنی معنایبرچسب .باشدپردازشی و تجزیه و تحلیل متون میاستاندارد جهت انجام روال پیش

-دشواری وشكالت و به دلیل م هایی است كه تاكنون در زبان فارسی بسیار غریب و مهجور ماندهیكی از حوزه

كام حوزه نا ر ایندهای موجود هایی كه در طراحی این ابزار وجود دارد، كسی سراغ این حوزه نرفته و یا تالش

 مانده است.

 نتفریم نخستین ی،ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسگیری از پیكرهبهرهنامه با در راستای انجام این پایان

(FrameNet )سبت، برچسی تولید گردید. همچنین با استفاده از ابزارهای تشخیص فعل در جمالزبان فار-

ت اری جهابزیاب آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد، زن نحوی جمالت و همچنین ابزار ریشه

تن با ت یک مزنی معنایی جمالت زبان فارسی طراحی نمودیم كه با دقت قابل قبولی به تطبیق جمالبرچسب

شكیل لمات تكهای موجود در پیكره تولید شده پرداخته و برچسب معنایی متناظر با آن جمله را به ریمف

  دهد.ی جمله اختصاص میدهنده

 وو ...  ی اول شامل فاعل، مفعول، مسند، قید، بنددر جمله در الیه معنایی كلمات هایتخصیص نقش

لیل قتل لت قتل، دآشامل قاتل، مقتول،  "قتل"در مورد فعل ی دوم با توجه به نوع فعل مثال همچنین در الیه

 یی، ترجمهسازالصهخپردازشی برای اكثر كاربردهای پردازش متن مانند ترین ابزارهای پیشیكی از مهم ،و ...

 .باشد. میكاوی و ..های پاسخگو، متنی معنایی، سیستمهای مكالمهماشینی، استخراج مفاهیم، سیستم

SRL  بیل فاعل از ق نقش گرامری آن عنصر ،تعیین نقش معنایی هر عنصر جمله در ارتباط با فعل آن جملهبا

 دهد.را تشخیص می ... بودن، مفعول بودن چه مستقیم و چه غیر مستقیم، انواع قیود و

دارد  وجتود  ساختار برای افعال 4593های تولیدی برای افعال جمالت زبان فارسی در مجموع ی قالبدر شبكه

 .اندهای معنایی تخصیص یافتهكه در هر ساختار، چندین فریم وجود دارد كه به كلمات آن، برچسب

 كارهای آتی -2-4

بوده با این تفاوت  های سخنبخشگذاری مشابه برچسب زنی معنایی كلماتبرچسبهمانطور كه ذكر گردید 

اء مختلف جمله را در ارتباط با فعل های معنایی رابطه اجزشود. نقشوارد عمق بیشتری از معنا میكه 

سازی شده در راستای انجام این پیادهزنی معنایی برچسبدر حال حاضر ابزار  نمایند.متناظرشان معرفی می

قید، مسند، های معنایی جمالت نظیر فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم، استخراج نقش نامه، بهپایان

 پردازد.میفعل و ... بند، 



 

 

 

ت به نمک فریمنامه به كدر این پایان زنی معنایی كلماتبرچسبابزار طراحی شده جهت ا توجه به اینكه ب

ر بو عالوه  نت را توسعه دادههای فریمتوان بخش فریمپردازد، میتخصیص برچسب معنایی به كلمات می

-یان نقشبفعل به  ا توجه به نوعقید، مسند، بند و ... بفاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم، های نقش

های سبی، برچها را در سه بخش عبارت منظم جهت تطبیق با جمله ورودهای مرتبط با فعل پرداخته و فریم

ان تومی "قتل"مثال در مورد فعل های اختصاصی مرتبط با هر فعل تولید نمود. معنایی عمومی و برچسب

 .های مختلف جمله تخصیص دادو ... را به بخش های قاتل، مقتول، آلت قتل، دلیل قتلبرچسب

ه رار گرفتبررسی ق نت توسط یک فرد خبره در رشته ادبیات و زبانشناسی مورداین امر، آنست كه فریمی الزمه

ن فعل آی متناظر با های معنایی جملههای اختصاصی هر فعل به نقشو با توجه به نوع فعل، برچسب

 تخصیص یابد.

 و حیاتی ر ضروریزنی معنایی متون گردد و بسیاتواند باعث دقت ابزار برچسبی دیگری كه میاز جمله كارها

جمالت  ل دهندههای تشكیسازی یک پارسر با دقت بسیار باال برای تشخیص گروهباشد طراحی و پیادهنیز می

نظر  ای درلمه، تک كی جمالتهای تشكیل دهندهسازی شده، گروهدر نسخه فعلی ابزار پیادهباشد. متن می

ن ارسر زباه ابزار پی جمالت متون فارسی نیاز بدهندههای تشكیلاند؛ چرا كه برای شناسایی گروهگرفته شده

 باشد.فارسی با دقت بسیار باال می

رت ای عباجتوان به های تشكیل دهنده جمالت میدر صورت طراحی ابزاری با دقت باال برای تشخیص گروه

تی و دی، صفیقهای اسمی، فعلی، را قرار داد كه منطبق با گروه "گروه"بارات منظم، عبارت در ع "كلمه"

صورت  زنی معنایی جمالت متن به صورت كامل و برای تمامی جمالتگردد و برچسبای میحرف اضافه

 خواهد گرفت.
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