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زمستان 92

تقدیم

هب گلهای زندگیم
پدر دلسوز و فداکارم هک عشق ورزیدن را هب من آموخت
مارد صبور و عطوفم هک دعای خیرش همراهم بود
هم
همس
و ر فداکار و مهربانم هک واره ،صبوراهن،دلسوزاهن و عاشقاهن یاریگرم بوده و هست.
و غنچه زندگی ام  ،دختر کوچکم هک با وجود کودکی اش هب من انگیزه تالش داد

سپاس

معلم
نع
رپوردگار مهربانم را سپاسزگارم هب خارط مت استادی رگانقدر و ی عالم  ،جناب آاقی دکتر
مح
مح
سن کااهنی ،هک رد ن گاهش زج شوق علم ،رد کالمش زج دلسوزی و بت و رد رکدارش زج انسانیت و
علم
هم
هم
رشافت ندیدم .پنداهیش واره ززمهم زبانم و رفتارش واره الگوی زندگی یام خواهد بود .از
خداوند زبرگ تمنا دارم ات مجالی دهد  ،گوهشای از زحمات ایشان را جبران نمایم.

همچ
ج مه ع
ب یغ صم
ن
ی
م
گ
س
گ
س
ی
ی
ح
ت
س
ن از ناب ندس ریان هب خارط ما ی کمکاه و ما تاهی یرد شان ماهن پا زارم و
توفیق روزازفون وی را از خداوند منان خواستارم.

نش
رد انتها نیز الزم میدانم از تمامی دا جویان و اعضای آزمایش گاه فناوری وب دانش گاه رفدوسی مشهد هب
ت
خارط کمکاهی و راهنماییاهیشان شکرو قدردانی نمایم.

چكیده:
امروزه با رشد چشمگیر حجم مستندات منتشر شده در وب و نیاز اساسی به نگهداری ،دستهبندی ،بازیابی و
پردازش ماشینی و سریع آنها ،توجه به پردازش زبان طبیعی و بهرهگیری از ابزارهایی نظیر خالصهسازهای
خودكار و مترجمهای ماشینی ،بیش از پیش خودنمایی میكند و فعالیتهای زیادی برای طراحی چنین
ابزارهایی در سرتاسر جهان انجام شده است .در زبان فارسی هم نظیر دیگر زبانها تالشهایی در این زمینه
صورت گرفته است.
بدون تردید یكی از اهداف زبانشناسی رایانهای كه از ابتدای تكوین و گسترش این علم مد نظر بوده و پیوسته
دنبال شده است ،ارائه ابزارهایی برای تحلیل بر روی متون یا پیكرههای زبانی میباشد .ورود رایانه به علم
زبانشناسی ،امكان وارد شدن به عرصههایی را كه تصور آنها نیز مشكل بود ،فراهم كرده است.
مشكل اساسی در پردازش متون زبان بخصوص در مورد زبان شیرین فارسی ،عدم وجود ابزارهای پایهای
استاندارد جهت انجام روال پیشپردازشی و تجزیه و تحلیل متون میباشد .در راستای انجام این پایاننامه با
طراحی یک شبكه از قالبهای جمالت ( )FrameNetابزاری جهت برچسبزنی معنایی جمالت زبان فارسی
طراحی نمودیم كه با دقت قابل قبولی به تطبیق جمالت یک متن با فریمهای موجود در پیكره تولید شده
پرداخته و برچسب معنایی متناظر با آن جمله را به كلمات تشكیل دهندهی جمله اختصاص میدهد .هدف
این است كه گستره وسیعی از تركیبات معنایی و نحوی ممكن برای هر كلمه در هر كدام از معانی آن
(ظرفیتها) با استفاده از تفاسیر كامپیوتری از جمالت نمونه و جدولبندی خودكار مستندسازی شود و نتایج
تفاسیر نمایش داده شود.
برچسبزنی معنایی نقش كلمات یكی از مهمترین ابزارهای پیشپردازشی برای اكثر كاربردهای پردازش متن
مانند خالصهسازی ،ترجمهی ماشینی ،استخراج مفاهیم ،سیستمهای مكالمهی معنایی ،سیستمهای پاسخگو،
متنكاوی و  ...میباشد .این ابزار به دنبال تعیین نقش معنایی هر عنصر جمله در ارتباط با فعل آن جمله می-
باشد .در حین انجام این عملیات نقش گرامری آن عنصر از قبیل فاعل بودن ،مفعول بودن چه مستقیم و چه
غیر مستقیم ،انواع قیود و  ...نیز مشخص میگردد.
در شبكهی قالبهای تولیدی برای افعال جمالت زبان فارسی در مجموع  4593ساختار برای افعال وجود دارد
كه در هر ساختار ،چندین فریم وجود دارد كه به كلمات آن ،برچسبهای معنایی تخصیص یافتهاند.

كلمات كلیدی:
پردازش زبان طبیعی ،زبان فارسی ،شبكه قالبها ،برچسبزن معنایی.FrameNet ،SRL ،
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 -1مقدمه
 -1-1انگیزه
امروزه با رشد چشمگیر حجم مستندات منتشر شده در وب و نیاز اساسی به نگهداری ،دستهبندی ،بازیابی و
پردازش ماشینی و سریع آنها ،توجه به پردازش زبان طبیعی و بهرهگیری از ابزارهایی نظیر خالصهسازهای
خودكار و مترجمهای ماشینی ،بیش از پیش خودنمایی میكند .زبانشناسی رایانهای در سالهای اخیر به
یكی از دغدغههای اساسی محققان و پژوهشگران حوزه كامپیوتر و زبانشناسی تبدیل شده است .استفاده از
رایانه و ابزارهای هوشمند باعث شده است كه بتوان بسیاری از كارهای مرتبط با پردازش متن را با سرعت و
دقت قابل توجهی انجام داد.
مشكل اساسی در پردازش متون زبان طبیعی با بهرهگیری از رایانه كه زبانشناسی محاسباتی نامیده میشود،
بخصوص در مورد زبان شیرین فارسی ،عدم وجود ابزارهای پایهای استاندارد جهت انجام روال پیشپردازشی و
تجزیه و تحلیل متون میباشد.
یكی از ابزارهای مهم و اساسی در پردازش زبان طبیعی كه كاربردهای بسیاری در الگوریتمهای این حوزه
دارد ،ابزار برچسبزنی معنایی متون یا  SRLمیباشد كه متاسفانه چنین ابزاری برای زبان فارسی موجود
نمیباشد .به همین دلیل در راستای انجام این پایاننامه بر آن شدیم تا با طراحی شبكهای از قالبهای جمالت
زبان فارسی ،ابزار برچسبزنی معنایی متون فارسی را طراحی و پیادهسازی نماییم.
برچسبزنی معنایی كلمات1مشابه برچسب گذاری بخشهای سخن بوده با این تفاوت كه وارد عمق بیشتری
از معنا میشود .نقش های معنایی رابطه اجزاء مختلف جمله را در ارتباط با فعل متناظرشان معرفی مینمایند.
برچسبزنی معنایی وظیفه استخراج نقشهای معنایی جمالت نظیر فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعول غیر
مستقیم ،فعل و  ...را بر عهده دارد.
برای طراحی ابزار برچسبزنی معنایی كلمات ابتدا شبكه قالب2جمالت را برای زبان فارسی طراحی نموده و
سپس از این شبكه قالبها برای تولید ابزار  SRLاستفاده كردیم .فریمنت برای محققان پردازش زبان طبیعی،
بیش از  4593ساختار افعال جمالت را كه به صورت دستی حاشیهنویسی شده است یک مجموعه داده
آموزشی منحصر به فرد برای برچسبگذاری نقشهای معنایی فراهم كرده است ،كه در برنامههای كاربردی
مانند استخراج اطالعات ،ترجمه ماشینی ،تشخیص رخداد ،تجزیه و تحلیل و غیره مورد استفاده واقع میشود.

Role Labeling

1Semantic

2FrameNet
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 -1-2روش پیشنهادی
در این پایاننامه تالش شده است تا در گام اول ،یک شبكه از قالبهای جمالت ( )FrameNetبرای افعال زبان
فارسی طراحی گردیده و در قالب یک پیكره ،ذخیره سازی گردد .در راستای انجام این كار ،از پیكرهی ظرفیت
نحوی افعال زبان فارسی استفاده گردیده است .فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی مجموعهای حاوی
اطالعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از  45۰۰فعل در زبان فارسی است .در این فرهنگ ،متممهای اجباری
و اختیاری انواع فعل های ساده ،مركب ،پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده است .فراوانی فعلهای مركب
در زبان فارسی ،نیاز به فرهنگ ظرفیت فعل را در این زبان دوچندان مینماید .چرا كه شناخت فعلهای
مركب چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ پردازشی كاری دشوارتر از شناخت فعلهای ساده است و به همین
خاطر فراهم آوردن فهرستی از فعلهای زبان (كه شامل فعلهای مركب نیز میشود) به همراه ساختهای
ظرفیتی افعال ،كمكی شایان برای كارهای پردازشی است .از سوی دیگر ،بر اساس نظریه وابستگی ،ساخت
بنیادین جمله را می توان از روی ساخت ظرفیتی فعل جمله به دست آورد و به همین دلیل بر اهمیت دانستن
ساختهای ظرفیتی فعل در متنهای زبانی افزوده میشود.
پس از طراحی و تكمیل شبكهی قالبهای جمالت ،ابزاری جهت برچسبزنی معنایی جمالت زبان فارسی
طراحی نمودیم كه با دقت قابل قبولی به تطبیق جمالت یک متن با فریمهای موجود در پیكره تولید شده
پرداخته و برچسب معنایی متناظر با آن جمله را به كلمات تشكیل دهندهی جمله اختصاص میدهد.
در شبكهی قالبهای تولیدی برای افعال جمالت زبان فارسی در مجموع  4593ساختار برای افعال وجود دارد
كه در هر ساختار ،چندین فریم وجود دارد كه به كلمات آن ،برچسبهای معنایی تخصیص یافتهاند.
در راستای طراحی ابزار برچسبزن معنایی زبان فارسی از ابزارهای پایهای بسیاری استفاده گردید كه میتوان
ابزار نرمالساز یا یكسانساز ،ابزار تشخیص دهنده جمالت ،ابزار تشخیص دهنده لغات ،ابزار ریشهیاب ،ابزار
برچسبزن اجزای واژگانی كالم ،ابزار پاسر و غیره را نام برد .الزم به ذكر است اغلب این ابزارها توسط اعضای
آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد تولید گردیده است.
 نرمالساز ( :)Normalizerدر ابتدا بایستی همهی نویسههای (كاراكترهای) متن با جایگزینی با
معادل استاندارد آن ،یكسانسازی گردند.
 جدا كننده جمالت ( :)Sentence Splitterبه كمک این پردازشگر میتوان جمالت متن را استخراج
كرد.
 جداكننده كلمات ( :)Tokenizerبه كمک این پردازشگر میتوان كلمات متن را استخراج نمود.
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 ریشهیاب ( :)Stemmerوظیفه ریشهیابی1كلمات را برعهده دارد.
 برچسبزننده اجزای واژگانی كالم ( :)POSاز این پردازشگر برای برچسبزنی اجزای واژگانی كالم
استفاده میشود.

در روند هرگونه پردازش روی متنهای زبان طبیعی انجام یک سری عملیات پیشپردازش ،امری اجتنابناپذیر
است .دقت این پیشپردازشها ،تاثیر بسزایی در نتایج اعمال الگوریتمها در فازهای بعدی دارد .هرچقدر كه
دقت پیشپردازش بیشتر باشد ،الگوریتمها به نتایج واقعی خود نزدیکتر خواهند شد.
در پردازش متون زبان فارسی با مشكالت بیشتری نسبت به سایر زبانها مواجه خواهیم شد .عدم رعایت
فاصلهگذاری كلمات ،فاصله و نیمفاصله ،ضمایر متصل ،ساختار گرامری خاص زبان فارسی و همچنین قرابت
رسمالخط فارسی با زبان عربی از جمله مشكالت اساسی پردازش متون فارسی میباشد.
در روند طراحی ابزار برچسبزن معنایی ،ابتدا جمالت موجود در متن شناسایی گردیده و سپس برای هر كدام
از جمالت با شناسایی عبارت فعلی موجود در جمله ،به شناسایی بن ماضی ،بن مضارع ،پیشوند ،فعلیار و
حرف اضافه فعلی می پردازیم .پس از شناسایی موارد ذكر شده برای هر فعل به شناسایی فریم منطبق با آن
جمله پرداخته و سپس برچسبهای معنایی موجود در فریم را به كلمات موجود در جمله تخصیص میدهیم.
 -1-3ساختار پایاننامه
این نوشتار شامل چهار فصل دیگر به شرح زیر میباشد:
فصل دوم (مرور ادبیات) :در این فصل در ابتدا مروری بر اطالعات پایه و اولیه پردازش متتن ،فرهنتگ ظرفیتت
نحوی افعال فارسی و همچنین چگونگی شناسایی افعال بخصوص افعال مركب خواهیم داشت .ستپس ستاختار
كلی فریمنت ،كارهای انجام شده در راستای طراحی فریمنت در سایر زبانها و همچنین فلسفه وجتودی ابتداع
آن و در انتها ابزار برچسبزن معنایی متون تشریح میگردد.
فصل سوم (روش پیشنهادی) :این فصل را میتوان به سه بخش اصلی تقستیم نمتود .در بختش اول ،چگتونگی
طراحی و تولید فریمنت و در بخش دوم روش پیشنهادی برای برچسبزنی معنایی متون فارسی تشریح خواهد
شد .در بخش سوم نیز روال پیادهسازی فریمنت و ابزار برچسبزنی معنایی یا  SRLذكر خواهد گردید.
فصل چهارم (نتیجهگیری) :در این فصل به نتیجهگیری ایدهی پیشنهادی در این پایتاننامته پرداختته شتده و
پیشنهادهایی برای كارهای آتی ارائه شده است.
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 -2مرور ادبیات
در این فصل به مرور مفاهیم مرتبط با پایاننامه ،پیشنیازهای الزم برای درک مفاهیم مطترح شتده و كارهتای
انجام شده در ارتباط با موضوع پایاننامه میپردازیم .ابتدا تعاریف پایه در پردازش زبتان طبیعتی ذكتر گردیتده
است .در ادامه اشارهای به فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی كه در راستای تولید فریمنت زبان فارسی متورد
استفاده قرار گرفت ،میكنیم و سپس مروری بر مفاهیم مرتبط با شبكه قالب جمالت و كارهای انجام شتده در
این حوزه برای سایر زبانها خواهیم داشت.
 -2-1تعاریف پایه زبانشناسی
پردازش متن از جمله مسائل اساسی در حوزه هوش مصنوعی و شناخت رایانشی است كه در چند دهه اخیتر،
توجهات گستردهای را در قالبهای عدیده به خود معطوف كرده است .در پردازش متون زبان طبیعی بتا زبتان
نوشتاری سر و كار داریم .این مسأله باعث میشود گرچه به جهت از دست دادن اطالعات گویشی ماننتد لحتن
گوینده ،آهنگ صدا ،تاكید و مكث ،با مشكالت و ابهاماتی مواجه شویم ،ولی در مقابل با شتكل محتدودتر و بتا
قالب دستوری مشخصتری از زبان كار میكنیم .پردازش متتون زبتان فارستی در ستطوح چهارگانتهی آوایتی،
ساختواژی ،نحو و معنایی و همچنین در حوزههای كاربردی متعددی امكانپذیر میباشد.
قبل از پرداختن به هر مطلبی در زمینه پردازش زبان طبیعی ،برای آشنایی بهتر با مباحث مربوط بته پتردازش
زبان طبیعی ،بهتر است با مفاهیم پایه و تعاریف اولیهی این حوزه كه به منزله الفبای پردازش متن متیباشتند،
آشنا شویم .اغلب اقدامات مربوط به این مفاهیم ،در واقع نوعی پیشپردازش متن میباشتد؛ بتدین معنتی كته
انجام این پردازشها بر روی متن ،در واقع آمادهسازی متن به منظور اعمال فرآیندها و فعالیتهای بعدی متی-
باشد .در ادامهی این بخش ،تعاریف پایه و ابتدایی مورد نیاز ،توضیح داده شتده استت .در كاربردهتای مختلتف
پردازش زبان طبیعی عموما از این تعاریف پایه استفاده میشود.
 -2-1-1زبان فارسی
در تالش برای ساخت یک سیستم پردازش و درک متون فارسی با مسائل و مشتكالتی مواجته متیشتویم كته
بعضی از آنها در بیشتر زبانها بروز كرده و برخی خاص زبان فارسی میباشند.
همچنین برخی از این پیچیدگیها به طبیعت زبان و نارساییهای دستورات زبانشناسی مربوط و برخی دیگتر
برخاسته از مشكالت ایجاد سیستمهای هوش مصنوعی است ]داد  .[8۰در این بخش به برختی از ایتن مستائل
اشاره میشود.
زبان فارسی از نظر ساختاری دارای تفاوتهای بسیاری با زبان انگلیسی است .برخی از تفاوتهای مشهود بتین
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زبان فارسی و انگلیسی عبارتند از:
-

تفاوت در ترتیب قرارگیری اركان جمله .در اصتطالح ،زبتانهتایی مثتل انگلیستی را SVO1و
زبانهایی مثل فارسی را SOV2مینامند كه در واقع نشاندهندهی ترتیب اركتان در جمتالت
میباشد.

-

زبان فارسی یک زبان اصطالحاً بازتابی3نامیده میشود .یعنی كلمات براساس زمان و شتخص
موجود در جمله ،میتوانند حالتهای مختلفی به خود بگیرند.

-

در فارسی برخی ضمیرها وجود دارند كه به اسمهتا و افعتال متصتل متیشتوند (ضتمیرهای
متصل) كه باعث بروز شكلهای مختلف برای كلمات میشوند كته ایتن حالتت هتم در زبتان
انگلیسی وجود ندارد و تمامیضمیرها منفصل میباشند.

با توجه به موارد ذكر شده و از آنجایی كه زبان فارسی نوعی از زبانهای غیرساختیافته است با مشكالت بستیار
بیشتری نسبت به زبان انگلیسی مواجه خواهیم شد .متون غیرساختیافته ،متونی هستند كه پیشفرض خاصتی
در مورد قالب آنها نداریم و آنها را به صورت مجموعهای مرتب از جمالت و كلمات در نظر میگیریم.
به طور كلی مشكالت اصلی در پردازش متون فارسی را میتوان در چند دسته زیر ،خالصه نمود ]داد :[8۰
 عدم وجود منابع زبانی مناسب و كافی برای زبان فارسی.
 مشكل تشخیص مرز كلمات (مسأله شیوههای نگارش متفاوت)
 مشكل تشخیص مرز گروههای اسمی (مسألهی كسرهی اضافه نامرئی)
 از دست دادن اطالعات گویشی
 مسألهی ابهام
 افعال مركب و اصطالحات
 مسألهی همنگارهها و تحت آن مسألهی حذف مصوتهای كوتاه (اعراب) از نوشتار
 معناشناسی و مشكالت تحلیل معنایی.
 -2-1-2ایست واژهها ()Stop words
ایست واژهها لغاتی هستند كه علیرغم تكرار فروان در متن ،از لحاظ معنایی دارای اهمیت كمتی هستتند

1

- Subject Verb Object
- Subject Object Verb
3 - reflective
2
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مثل "اگر"" ،و"" ،ولی""،كه" و غیره .در نگاه اولیه كلمات ربط و تعریف ،ایستواژه به نظر میآینتد؛ در عتین
حال بسیاری از افعال ،افعال كمكی ،اسمها ،قیدها و صفات نیز ایستواژه شناخته شدهاند .در اغلب كاربردهتای
متن ،حذف این كلمات ،نتایج پردازش را به شدت بهبود متیدهتد و ستبب كتاهش بتار محاستبات و افتزایش
سرعت خواهد شد .به همین دلیل این كلمات غالبا در فاز پیشپردازش ،حذف متیشتوند .بترای زبتان فارستی
چندین لیست از این كلمات منتشر شده است كه بطور میانگین شامل  5۰۰كلمه میباشند.
 -2-1-3ریشهیابی
در این مرحله به منظور یكسانسازی اشكال مختلف یک كلمه ،یكپارچهسازی و همچنین اعمال پتردازشهتای
بعدی بایستی كلمات ،ریشهیابی شوند .ریشهیابی به فرآیند تبدیل كلمات به فرم ریشهای و پایهای آنهتا اشتاره
مینماید .بنابراین "دانشآموز" و "دانشجو"و "دانشگاه" به"دان" كه ریشهی اصتلی استت ،كتاهش متییابنتد.
الزم به ذكر است كه منظور از ریشه در این بخش ،دقیقا ریشهی كلمات كه در زبانشناسی استفاده متیشتود،
نیست .بلكه منظور از ریشه ،یک نماینده برای كلماتی است كه از لحاظ معنتایی و نحتوی در یتک حتوزه قترار
میگیرند .این فرآیند در پردازش متن ،اهمیت بسیاری دارد؛ چرا كه باعث میشود ماشین با دو كلمتهی هتم-
خانواده اما ظاهرا متفاوت ،مانند دو كلمهای كه از لحاظ ریشهای هیچ ارتباطی با هتم ندارنتد ،برختورد ننمایتد.
الگوریتمهای مختلفی برای ریشهیابی لغات پیشنهاد شده است و مورد استفاده قرار میگیرد .الگوریتم پیشنهاد
شده در ] [POR80رایجترین الگوریتم در زبان انگلیسی میباشد .نمونههای دیگری از الگوریتمهای ریشهیابی،
الگوریتم كراوتز1در انگلیسی و الگوریتم كاظم تقوا در فارسی هستتند ] .[POR80][KRO93][TAG05امتا از
آنجا كه خروجی ریشهیاب در فازهای بعد ،مورد استفادههای گوناگون از جمله اندازهگیری شباهت معنتایی بتر
مبنای شبكه واژگان قرار میگیرد ،بایستی بررسی شود تا خروجی ریشهیتاب ،ورودی مناستبی بترای آن فازهتا
باشد .در ادامه روشهای طراحی و پیادهسازی ریشهیاب تشریح میگردد.
 -2-1-4ریشهیابی مبتنی بر قاعده
در این روش ،با توجه به ساختار و طول هر كلمه و همچنین قواعد و ویژگتیهتای ختاص زبتان فارستی بترای
ساخت كلمات مشتق ،مركب ،صفات ،قیدها ،افعال و  ...ریشهیابی صورت میگیرد .وندهای مشخصتی در زبتان
فارسی برای ساخت انواع اسم ،صفت و قید بكار میروند .در طراحی ریشهیاب مبتنی بر قاعده ،با توجه به طول
كلمه قبل از ریشهیابی و طول كلمه بعد از ریشهیابی ،از قواعد ستاخت كلمتات زبتان فارستی بترای تشتخیص
ریشه ،استفاده شده است.
بسیاری از پیشوندها و پسوندها در رونتد ریشته یتابی  ،متورد استتفاده و بررستی قترار گرفتته استت .در روش

Krovetz

1-
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پیشنهادی در مورد میانوندها ،عملیات خاصی صورت نمیگیرد .الزم به ذكر است اگر چه ریشهیاب مبتنتی بتر
قاعدهی طراحی شده دارای كاركرد نسبتا خوبی است؛ ولی استفاده در این پایاننامته از روش تركیبتی كته در
ادامه ذكر میگردد ،استفاده شده است .در بسیاری از الگوریتمهای پردازش زبان طبیعی از آنجاییكته خروجتی
ریشهیاب در بسیاری از كاربردها در فازهای بعدی برای مقایسه یا اندازهگیری شباهت معنایی بر مبنای شتبكه
واژگان مورد استفاده قرار میگیرد ،بایستی ریشهیابی طراحی و مورد استفاده قرار گیرد كه خروجی آن ورودی
مناسبی برای آن فازها باشد.
 -2-1-5ریشهیابی مبتنی بر قواعد و فرهنگ لغت
الگوریتم ریشهیابی مبتنی بر قواعد و فرهنگ لغت ،در آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشتهد طراحتی
شده است .در الگوریتم طراحی شده برای ریشهیابی كلمات فارسی ،از هر دو رویكرد استفاده از فرهنگ لغتت و
قوانین نحوی بهره گرفته شده است .برای اجرای مراحل الگوریتم از پنج فرهنگ لغت استفاده شده است.
 .1فرهنگ لغت برای نگه داشتن تمامی ریشههای مربوط به كلمات غیر فعلی (شامل اسامی ،صفتها،
قیدها و .)...
 .2فرهنگ لغت برای نگهداری كلمات جمع مكسر و حالتهای جمع بدون قاعده به همراه حالت مفرد
این كلمات
 .3فرهنگ لغت شامل بنهای گذشته و حال افعال زبان فارسی
 .4فرهنگ لغت شامل تمامی وند (پیشوند و پسوند)های زبان فارسی
 .5فرهنگ لغت برای كلمات استثناء
در الگوریتم ریشهیابی ،ابتدا بایستی نوع عبارت (فعل یا غیرفعل) ،تشخیص داده شود .برای انجام ایتن عمتل از
دو روش استفاده شده است .در روش اول شناسایی صحیح انواع فعل پیشوندی ،ساده و مركتب در زمتانهتای
مختلف در متن با بهرهگیری از قواعد نحوی گرامر زبان فارسی ،موقعیت لغات و تحلیتل ریختتشناستی لغتات
(مطالعه ساختار لغات) صورت پذیرفته است .برای شناسایی افعتال موجتود در متتن ،احتمتال ظهتور فعتل در
موقعیتهایی خاص نظیر لغات قبل از جداكنندههای جمالت مثل عالمتهتای "" ،".؛"" ،"!" ،؟" ":" ،"?" ،و
غیره ،جداكنندههای لغات مثل عالمتهای " "-" ،"," ،"،و غیره .همچنین یک سری حروف خاص آغازكننتده
جمالت مثل "كه"" ،اساسا"" ،البته"" ،تا"" ،اما"" ،اگر"" ،ولی"" ،زیرا"" ،سپس"" ،همچنین"" ،و"" ،یتا" و
غیره؛ از طریق چک كردن تطبیق با ساختار یكی از زمانهای افعال فارسی ،مورد بررسی قرار میگیرد .احتمال
فعل بودن لغات در موقعیتهای ذكر شده با بررسی مطابقت با انواع ساختار افعال فارسی توسط عبارات متنظم
بررسی میگردد .در صورتی كه لغات مورد ارزیابی با هر كدام از ساختارهای فعل توسط عبارات منظم ،تطبیتق
پیدا كنند ،گروه فعلی را تشكیل خواهند داد .سایر عباراتی كه در این قالب نمیگنجند نیز به صتورت غیرفعتل

مرور ادبیات9......................................................................................................................................................................................................

شناسایی میگردند.
در روش دوم ابتدا از روی افعال استخراج شده از مجموعه دادگان ،تمامی تصریفهای مختلف افعال درون یتک
فرهنگ لغت ایجاد میشوند و سپس با جستجوی كلمه در این مجموعه ،نوع عبارت تشتخیص داده متیشتود.
سپس در مرحله بعد برای هر كدام از عبارات فعل و غیرفعل به صتورت جداگانته و براستاس قتوانین جداگانته،
عمل میشود .در بیان روند ریشهیابی عبارات فعل و غیرغعل به چند شتكل زیتر (شتكل  ،2 -3شتكل  3 -3و
شكل  )4 -3بسنده میشود.

شكل  -1-2مراحل ریشهیابی افعال

شكل  -2-2مراحل ریشهیابی كلمات غیرفعلی
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شكل  -3-2مرحله تشخیص وندها

Named Entity Recognition -2-1-6

ابزاری برای تشخیص اسامی و نوع آنها اعم از اسامی افراد ،اماكن ،مقادیر عتددی و  . ...بترای تشتخیص اینكته
یک كلمه اسم است ،راههای مختلفی وجود دارد كه از جمله ی آنها مراجعه به لغتتنامته ،مراجعته بته شتبكه
واژگان یا  ،word-netدر نظر گرفتن ریشهی كلمه ،استفاده از قواعد نحوی ستاختواژه و  ...متیباشتد .در ایتن
ابزار پس از تشخیص اسمها با استفاده یک لغتنامه از اسامی افتراد ،مكتانهتا ،مقتادیر عتددی و  ...نتوع استم
تشخیص داده میشود .به نظر میرسد كه این لغتنامه در فارسی موجود نمیباشد.
از جمله نمونههای انگلیسی این ابزار میتوان به  Stanford NERو  Illinois NERاشاره كرد.
 -2-1-7برچسبزنی بخشهای سخن ()POS
در دستور زبان ،بخشهای سخن ،طبقهبندیهایی زبانی از كلمات هستند كه رفتار نحوی یک قسمت از جملته
را بیان میدارند .به طور عموم ،تمامی زبانها دو بخش سخن فعل و اسم را دارند .بقیته بختشهتای ستخن در
زبانهای مختلف ،متفاوت میباشند .از جمله مهمترین بخشهای سخن در زبان فارستی استم ،ضتمیر ،صتفت،
قید و حرف اضافه را میتوان نام برد.
از نمونه های فارسی آن می توان به ابزار آزمایشگاه آقتای دكتتر بتیجن ختان ،و ابتزار آزمایشتگاه فنتاوری وب
دانشگاه فردوسی مشهد اشاره كرد .از نمونه های انگلیسی آن می توان به Illinois Part Of Speech Tagger

و  Stanford POS Taggerاشاره كرد.
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در زبانشناسی پیكرهای 1،برچسبزن اجزای كالم POS tagging( 2یا  ،)POSTكه همچنین برچسبزن
دستوری 3یا ابهامزدایی لغت-دسته 4،نامیده میشود ،فرآیند نشانهگذاری لغت در یک متن است ،كه این
نشانه ،بیانگر وجه آن جزء از كالم میباشد .تشخیص این امر ،مبتنی بر تعریف و نوع كاربرد در متن ،انجام
میشود .برای مثال رابطهای كه یک لغت با دیگر لغات در یک عبارت ،جمله و یا پاراگراف دارد مشخص می-
شود .شكل ساده شدهی این موضوع ،همان مشخص كردن نوع لغت از لحاظ اسم ،فعل ،صفت و قید میباشد
كه در مدارس به آن پرداخته میشود .در شكل  1-2نمونهای فرضی از یک مجموعه برچسب ( )Tagsetبرای
زبان انگلیسی [ ]CCG1و همچنین در شكل  2-2نمونهای از یک مجموعه برچسب ( )Tagsetبرای زبان
فارسی معرفی شده است.

شكل  -4-2نمونهای فرضی از یک مجموعه برچسب برای زبان انگلیسی

corpus linguistics

1-

part-of-speech tagging

2-

grammatical tagging

3-

word-category disambiguation

4-
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شكل  -5-2نمونهای فرضی از یک مجموعه برچسب برای زبان فارسی

برچسبزنی بخشهای سخن1عمل انتساب برچسبهای نحوی به واژهها و نشانههای تشكیل دهنده یتک متتن
است به صورتی كه این برچسبها نشاندهنده نقش كلمات و نشانهها در جمله باشد .درصد باالیی از واژگان از
نقطه نظر برچسبزنی نحوی دارای ابهام هستند زیترا كلمتات در جایگتاههتای مختلتف برچستبهتای نحتوی
متفاوتی دارند .بنابراین برچسبزنی نحوی ،عمل ابهام زدایی از برچسبها با توجه به زمینه (متتن) متورد نظتر
است .برچسبزنی نحوی عملی اساسی برای بسیاری از حوزههای دیگر پردازش زبان طبیعتی از قبیتل ترجمته
ماشینی ،خطایاب و تبدیل متن به گفتار میباشد.
مطالعات در حوزه زبانشناسی رایانهای 2،در جهتی است كه فرآینتد برچستبزنتی را بتا بتاالترین دقتت و بطتور
ماشینی انجام دهد .بطور كلی الگوریتمهای كه تا كنون در این حوزه استفاده شدهاند بته دو گتروه مبتنتی بتر
قانون3و آماری4میباشند.
برچسب زنی اجزاء كالم ،نسبتا كار مشكلی است ،زیرا در خصوص بعضی از لغات ،بیش از یک نقش بترای یتک
لغت میتوان نام برد كه مشخص شدن آن تنها با در نظر گرفتن ویژگیهای متنی كه در آن واقع شتده استت،
میسر است و این یک امر متداول در زبانهای طبیعی است .در صد زیادی از اشكال لغت دارای ابهام میباشند.
برای مثال حتی لغت " "dogsكه معموال تصور میشود كه تنها یک اسم جمع است ،متیتوانتد بعنتوان یتک
فعل نیز بكار رود.
.Example: The sailor dogs the barmaid
انجام برچسبزنی دستوری مشخص متیكنتد كته " "dogsیتک فعتل استت و نته یتک استم جمتع .انجتام
Part of Speech tagging

1-

computational linguistics

2-

rule-based

3-

stochastic

4-

مرور ادبیات 13......................................................................................................................................................................................................

برچسبزنی  POSشامل دو گام اصلی است :الف) پیدا كردن مجموعه نشانههای ممكتن بترای یتک لغتت بتا
توجه به نقش آن در جمله .ب) انتخاب بهترین برچسب مبتنی بر محتوایی كه در آن قرار گرفته است.
در زمینه برچسبزنی اجزای واژگانی كالم ،روشهای متعددی پیشنهاد شده استت كته متیتتوان بته متواردی
همچون مدل مخفی ماركوف (( )HMMكه روشهای آماری هستند كه ترتیب نشانه را با استفاده از احتمتال
 Maximum Likelihoodو ترتیب نشانه محاسبه میكنند) اشاره نمود.
راهحل دیگری كه استفاده میشود ،مبتنی بر قانون1است كه از قوانین و مختزن مختزن لغتات2بترای مشتخص
كردن نشانه لغات استفاده میكند .این قوانین میتوانند مبتنی بر دستور نگارش زبان نوشته شده باشند و یا بتا
سامانه نشانه گتذاری آمتوزش داده شتده باشتند و یتا روش مبتنتی بتر تغییتر شتكل ،هتدایت شتده بتا خطتا

باشند[ .]BRI92دیگر مدلهای یادگیری ماشین كه برای نشانه گذاری بكار متیرونتد شتامل maximum
 entropyو دیگر مدلهای  ،log-linearدرختتهتای تصتمیم 3،یتادگیری مبتنتی بتر حافظته4و یتادگیری
مبتنی بر تغییر شكل5میباشد.
برچسبزن بریل ،]BRI92[6یكی از قدیمیترین برچسبزن  POSدر زبان انگلیسی میباشد ،كه از الگتوریتم-
های مبتنی بر قانون استفاده میكند .تقریبا تمامی روشهای ذكر شده در زبان فارسی نیز مورد استتفاده قترار
گرفتهاند و نتایج به دست آمده دقتی بین  %95تا حدود  %97را نشان میدهند .از طرفی تقریبا در تمام متوارد
این دقت ها برای لغات یافت شده در پیكره بوده و دقت بدست آمده در شرایطی كه در پیكره لغت یافت نشتود
حدود  5۰تا  %8۰بر آورد شده است.
در ادامه به بررسی چند روش برچسبزنی  POSمشهور به همراه میتزان دقتت هتر كتدام در زبتان فارستی و
انگلیسی پرداخته شده است.
 -2-1-8مروری بر كارهای انجام شده پیرامون برچسبزنی بخشهای سخن
 -2-1-8-1برچسبزن )Trigrams'n'Tags( TnT
برچسبزن  TnTبرنتس [ ]BRA00یک نشانه گذار  POSآماری است ،كته قابلیتت یتادگیری زبتانهتای
متفاوت و تقریبا هر مجموعه نشانهای را دارا است .این سامانه دارای روشهای مختلفی برای برخورد بتا لغتات

rule-based

1-

lexicon

2-

decision trees

3-

Memory-based learning

4-

transformation based learning

5-

E. Brill's tagger

6-
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ناشناس است .این برچسبزن ،در واقع یک پیادهسازی از الگوریتم ویتربی برای مدلهتای متاكوف مرتبته دوم
است .دقت این برچسبزن برای زبانهای مختلف تقریبا بین  %96تا  %97است .الزم به ذكتر استت كته دقتت
حاصل از این برچسبزن به شدت به پیكره مورد استفاده و همچنین متنی كه برای ارزیتابی بته آن داده متی-

شود بستگی دارد ،بطوری كه در ارزیابی انجتام شتده در [ ]BRA00بتر روی پیكتره  NEGRAو Penn
 Treebankبه ترتیب در شكل  1 -6و شكل 2 -6نمایش داده شده است.

شكل  -6-2بررسی دقت  TnTبرروی پیكره

شكل  -7-2بررسی دقت  TnTبرروی پیكره

NEGRA

Penn Treebank

در ارزیابی صورت گرفته در [ ]ORO07نتیجه بررسی این برچسبزن بر روی زبان فارسی با استفاده از پیكره
 Bijankhanدر جدول  1 -6آمده است.
جدول  -1-2نتیجه ارزیابی  Tntبرروی زبان فارسی
Overall

Unknown words

Known words

Run
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96.52%

75.12%

96.94%

1

96.86%

80.09%

97.18%

2

96.57%

77.34%

96.96%

3

96.58%

77.69%

96.96%

4

96.67%

78.62%

97.03%

5

96.64%

77.77%

97.01%

Avg.

 -2-1-8-2برچسبزن HunPoS

 ]HAL07[ HunPoSیک پیادهسازی مجدد متن باز از  TnTاست كه مبتنی بر مدلهای مخفی متاركوف
میباشد( )HMMكه با مدل زبان  trigramكار میكند و اجازه میدهد كه كاربر با توجته بته ویژگتیهتای
خاص زبان برچسبزنی را دقیقتر كند.
این برچسبزن مشابه  TnTبوده و تنها در نحوه محاسبه احتمال  emission/lexicalمتفاوت متیباشتد.
در  HunPoSبرآورد احتمال  emission/lexicalمبتنی بر نشانه جاری و قبلی انجتام متیشتود .تفتاوت
دیگری كه آن را از  TnTمتمایز میكند متن باز بتودن آن استت و ایتن در حتالی استت كته  TnTاینگونته
نیست .این سامانه مشابه  TnTدارای مكتانیز تشتخیص لغتات ناشتناس مبتنتی بتر پستوند استت .همچنتین
 HunPoSدارای مكانیزم تحلیل گر  Morphologicalاست [.]SER11

نتایج ارزیتابی ایتن ستامانه بتر روی زبتان انگلیستی [ ]HAL07بتا استتفاده از دادههتای  WSJاز Penn
 Treebank IIدر جدول زیرآمده است.

جدول  -2-2دقت برچسبزنی  WSJبا احتماالت مرتبه اول و دوم

emission/lexicon

Overall

unseen

seen

96.46%

85.91

96.77

TnT

96.49%

86.90%

96.76

HunPoS 1

96.58%

86.13%

96.88

HunPoS 2

در مطالعهای دیگر [ ]SER11كه بررسی سامانه  HunPoSبرروی زبان فارسی است ،نتایج ارزیابی بته شترح
جدول زیر گزارش شده است.
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جدول  -3-2میزان دقت  HunPoSبر روی زبان فارسی
Accuracy

Tokens Incorrectly Tagged

Tokens Correctly
Tagged

Total Tokens

96.90%

8390

259618

268008

 -2-1-8-3برچسبزنی مبتنی بر حافظه ()Memory-Based POS Tagging
برچسبزنی مبتنی بر حافظه  ]DAE96[ POSبا استفاده از ویژگیهایی نظیر نشانههای ممكتن بترای یتک
لغت و محتوای با عرض مشخص (نشانههای لغات قبلی كه بدون ابهام هستند) كار میكند .این سامانه از روش
یادگیری ماشین مبتنی بر حافظه استفاده میكند .یادگیری مبتنی بتر حافظته بتا نتامهتای دیگتری همچتون
یادگیری  ،Lazyیادگیری  Example-Basedو یا یادگیری  Case-Basedشناخته میشود .یادگیری-
های مبتنی بر حافظه معموال درختی شبیه ساختار داده نمونههای یادگرفته شده ایجاد متیكنتد و در حافظته
نگه میدارد و وقتی یک نمونه اضافه میشود ،با استفاده از معیارهای اندازی گیری شباهت ،فاصلهآن با نمونته-
ها موجود بررسی شده و آن را طبقه بندی كرده و در محل مناسب خود در ساختمان داده تولید شده قرار می-
دهند .]DAE96[.برای یادگیری مبتنی بر حافظه دو الگوریتم اصلی وجود دارد.

أWieghted MBL: IB1-IG .
بOptimized weighted MBL: IGTREE .
روش  ،IB1-IGیک الگوریتم یادگیری مبتنی بر حافظه است كه در طول یادگیری ،پایگاه دادهای از نمونههتا
تولید میكند .بعد از آنكه نمونه پایه تولید شد ،طبقهبندی نمونههای جدید با انطباق آنها با تمامی نمونههتای
موجود پایه و محاسبه فاصله نمونه جدید  Xبا نمونه موجود در حافظه  Yانجام میشود.
با توجه به اینكه جستجو برای یافتن نزدیک ترین همسایهها در  IB1-IGنیاز به صرف زمتان دارد و ایتن در
حالی است كه برچسبزنهای  POSبایستی سریع كار كنند از ایتن رو  IGTREEاز جستتجو در درختت-
های تصمیم استفاده میكند .در  ،IGTREEحافظه نمونه دوبتاره طراحتی شتده بتا ایتن هتدف كته شتامل
اطالعات مشابه قبل باشد .میزان دقت گزارش شده [ ]DAE96این روش در زبان انگلیسی به همتراه مقایسته
الگوریتمهای مختلف آن در جدول  4 -6آمده است.
جدول  -4-2دقت برچسبزنی مبتنی بر حافظه در زبان انگلیسی
Accuracy

Algorithm

92.5%

IB1
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96.0%

IB1-IG

96.4%

IGTREE

نتیجه ارزیابی این روش بر روی زبان فارسی [ ]ORO07به شرح جدول  5 -6میباشد.
جدول  -5-2ارزیابی  IGTREEبرروی زبان فارسی
Overall

Unknown words

Known words

Run

96.27%

88.55%

96.43%

1

96.62%

91.80%

96.72%

2

96.30%

64.23%

96.98%

3

96.39%

66.18%

97.04%

4

 -2-1-8-4برآورد حداكثر احتمال وقوع ()Maximum Likelihood Estimation
در این روش با توجه به پیكره برای هر لغت حداكثر احتمال وقوع برچستب آن محاستبه شتده و بته آن لغتت
مربوط میگردد .در سادهترین مدل پیادهسازی ،برچسبی كه بیشترین تكرار را برای یک لغت داشته باشتد ،بته
عنوان نشانه منتخب بر گزیده میشود .در جدول  6 -6میزان دقت حاصل از این روش بر روی زبان فارستی و
استفاده از پیكره بیجن خان نمایش داده شده است كه در خصوص لغاتی كته در مختزن نبتودهانتد نشتانهای
اختصاص نیافته است.
جدول  -6-2دقت  MLEبر روی زبان فارسی
Overall

Unknown words

Known words

Run

94.55%

12%

96.50%

1

94.91%

16%

96.78%

2

94.53%

18%

96.53%

3

94.51%

9%

96.53%

4

94.68%

23%

96.64%

5

94.63%

15%

96.60%

Avg.

همانطور كه درجدول  6 -6مشخص است ،میزان دقت در لغات ناشناس بسیار پایین است و این به دلیل عتدم
انتخاب نشانه برای آن لغت است .در ارزیابی دیگری برای لغات ناشناس از برچسب استم مفترد ()N_SING
استفاده شده است ،به این دلیل كه این نشانه بیشترین تعداد تكرار را در پیكره داشته است و در پیكره بیجتن
خان  967546بار تكرار شده است .نتیجه این ارزیابی در  7 -6ارائه شده است .همتانطور كته در جتدول 7 -6
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مشخص است این روش باعث بهبود چشمگیری در میزان دقت در لغات ناشناس میشود.
جدول  -7-2دقت  MLEبر روی زبان فارسی با استفاده از

N_SING

Overall

Unknown words

Run

95.61%

52.60%

1

96.00%

56.63%

2

95.59%

51.49%

3

95.67%

55.48%

4

95.78%

54.34%

5

95.73%

54.11%

Avg.

 -2-1-9تجزیهگر
به موازات پیشرفت و تحوالت نظری در زبانشناسی جدید ،روشهای تحلیل متون و دستورات زبان بوستیلهی
رایانه نیز تحول یافته است .منظور از گرامر هر زبان ،در دست داشتن یک سری دستورات زبانی قابل فهم برای
رایانه است كه به كمک آنها بتوان اجزای نحوی یک جمله را به طور صحیح ،تفكیتک نمتود .تجزیته و تحلیتل
جمله و شكستن آن به اجزای تشكیل دهنده مانند گروههای اسمی ،فعلی ،قیدی و غیره توسط ابزاری بته نتام
تجزیهگر1یا پارسر صورت میگیرد كه نقش اساسی در طراحی و یا افزایش دقت سایر ابزارهتای پتردازش متتن
دارد.
تجزیهگرها با بهرهگیری از دستورات گرامری زبان به تفكیک جمالت متتون بته اجتزای تشتكیلدهنتدهی آن،
مشخص كردن نقش هر عبارت و لغت در متن و همچنین تشكیل درخت تجزیه برای جمالت متن میپردازند.
تجزیهگر نقش پایهای و مهمی را در بهبود ابزارهای پردازش متن ایفا میكند .بته عنتوان مثتال جهتت تقویتت
الگوریتمهای وابسته به برچسبزن معنایی لغات ( )SRLعالوه بر نقشهای كلمات ،وابستگیهتای كلمتات بته
لحاظ نقشی در جمله نیز باید مشخص گردد.
 -2-1-10درخت تجزیه
اجزای هر جمله را میتوان در قالب گروههای اسمی ،فعلی ،حرف اضافهای و  ...تقسیمبندی نمود .گاه هر كتدام
از این گروهها خود شامل زیرگروه دیگری میباشند .عالوه بر این ،هر كدام نیز دارای روابطی متیباشتند ،متثال
parser

1-
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یک گروه اسمی میتواند متعلق به یک گروه فعلی باشد .در نتیجهی این تقسیمبندیهای سلسله مراتبی ،می-
توان یک ساختار درختگونه از جمله داشت كه درخت تجزیته نتام دارد .درختت تجزیته ،درختتی استت كته
ساختار نحوی یک جمله را بر اساس برخی روابط گرامری موجود در آن بته شتكلی ستاده و قابتل فهتم بترای
كسانی كه دانش عمیق زبانشناسی ندارند ،نمایان میسازد [ .]MAR08ابزارهای مختلفی برای تجزیته جملته
توسعه یافتهاند كه خروجی اغلب آنها به صورت رشتهای شامل پرانتزهای تتو در تتو بته همتراه برچستبهتا و
كلمات میباشند .این مدل نمایش برای ورودی سیستمها مناسب است ،اما برای انسان خوانایی چندانی نتدارد.
در ابزار lfgParser1شاهد نمایش گرافیكی و درختگونهی درخت تجزیه خواهیم بود .در شكل  3 -2نمونتهای
از یک درخت تجزیه ،نشان داده شده است.

شكل  -8-2نمونهای از یک درخت تجزیه جمله

 -2-2فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی
فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی مجموعهای است حاوی اطالعات مربوط به ظرفیت نحتوی بتیش از 45۰۰

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

1-
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فعل در زبان فارسی .در این فرهنگ ،متممهای اجباری و اختیاری انواع فعلهتای ستاده ،مركتب ،پیشتوندی و
عبارات فعلی مشخص شده است.
 -2-2-1معرفی فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی
فرهنگ های ظرفیت منابعی با ارزش برای پردازش زبان طبیعی تلقی میشوند .در این فرهنگها ،اطالعتاتی در
مورد متممهای اجباری و اختیاری واژهها در سطح نحوی و یا معنایی برچسب میخورد.

فراوانی فعل های مركب در زبان فارسی ،نیاز به فرهنگ ظرفیت فعل را در این زبان دوچندان مینماید .چراكته
شناخت فعل های مركب چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ پردازشی كاری دشوارتر از شناخت فعلهتای ستاده
است و به همین خاطر فراهم آوردن فهرستی از فعلهای زبان (كه شامل فعلهتای مركتب نیتز متیشتود) بته
همراه ساخت های ظرفیتی افعال ،كمكی شایان برای كارهای پردازشی محسوب متیشتود .از ستوی دیگتر ،بتر
اساس نظریه وابستگی ،ساخت بنیادین جمله را میتوان از روی ساخت ظرفیتی فعل جمله به دست آورد و بته
همین دلیل بر اهمیت دانستن ساختهای ظرفیتی فعل در متنهای زبانی افزوده میشود.
مسائل مطرحشده گروه پژوهش زبانشناسی رایانهای دكتر محمدصادق رسولی در دانشگاه علم و صنعت ایتران
را بر آن داشت كه «فرهنگ ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی» را كه نخستین فرهنتگ ظرفیتتی زبتان فارستی
است ،تولید و عرضه نمایند.
عالوه بر موارد ذكرشده ،یكی از اهداف اصلی در ایجاد فرهنگ ظرفیتت افعتال زبتان فارستی ،استتفاده از ایتن
فرهنگ به عنوان راهنمایی برای زبانشناسان در برچسبزنی جمالت پیكره وابستگی نحوی زبان فارستی بتود.
با ایجاد ابزار جستجو در فرهنگ ظرفیت ،این هدف در طی برچسبزنی پیكرهی وابستگی محقق شد.

 -2-2-2ویژگیهای فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی
این فرهنگ ،دارای اطالعات زیر میباشد:
 دارای اطالعات مربوط به انواع متممها :فاعل ( +فاعل تهی) ،مفعول ،مفعول دوم ،مفعتول حترف اضتافهای،مسند ،تمیز ،بند متممی فعل ،متمم قیدی ،مفعول نشانه اضافهای.
 دارای اطالعات جزئی در خصوص متممها؛ برای مثال ،متمم قیدی فعل مورد نظر از چه نوعی است (حالتت،مكان ،مقدار)؟ مفعول حرف اضافهای مورد نظر با چه حرف اضافهای میآید (از ،به ،در )...؟
 عرضه شده در دو قالب (فایل متنی/فایل اكسل) با قالببندی بن ماضی ،بن مضارع ،پیشوند ،فعلیتار ،حترفاضافه فعلی ،ساخت ظرفیتی.
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 -2-2-3افعال مركب
«فعل مركب به فعلی اطالق میشود كه از دو واژۀ مستقل تركیب یافته است؛ واژۀ اول اسم یا صفت یتا قیتد و
واژۀ دوم فعل است .مانند «اجرا كردن» و «حدس زدن» .جزء اول را فعلیار و جزء دوم را همكرد مینتامیم .از
مجموع فعلیار و همكرد معنی واحدی دریافته می شود .هرگاه دو كلمه از این انواع  ،دو معنی را به ذهتن القتا
كنند ،یعنی هر یک از اجزا ،معنی مستقل و اصلی خود را حفظ كرده باشد ،اطالق فعل مركب به آنها درستت
نیست .وجه مشخص همكردها این است كه معنی اصلی ختود را از دستت متیدهنتد یتا معنتیشتان كمرنتگ
میشود و عمدتاً همچون عنصری صرفی كه به تركیب هویت فعلی میبخشد به كار متیرونتد .بترای مثتال در
فعلهای «اتو كردن» و «رنگ كردن» ،جزء فعلی از نظر معنی تهی است و نقش اصلی آن این است كه به كتل
عبارت هویت فعلی میدهد» (طباطبایی .)1384
باید به این نكته اشاره كرد كه « رابطۀ میان اجزاء فعلیار و همكرد از نوع رابطۀ نحتوی نیستت ،و هتیچیتک از
آنها وابسته یا متمم دیگری محسوب نمی شود» (طبیتبزاده  .)1385بنتابراین عبتارتهتای «غتذا ختورد» و
«فیلم دید» فعل مركب محسوب نمیشوند؛ زیرا در این تركیبها« ،غذا» و «فیلم» مفعولهایی بدون نقشنمتا
برای فعلهای متعدی «خورد» و «دید» هستند .برای تشخیص فعل مركتب در جملته متیتتوان از معیارهتای
صوری زیر بهره جست:
 -2-2-4معیارهای صوری برای تشخیص فعل مركب
 )1به « فعلیار» نمیتوان نقشنمای «را» افزود.انتوری و گیتوی (انتوری و گیتوی )1385معتقدنتد كته بترای
تشخیص فعل مركب از غیر آن ،میتوان به عنصر غیرفعلی (فعلیار) نقشنمای «را» داد ،اگر جملته بتا گترفتن
«را» صورت و معنای درست و رسایی پیدا كرد ،آن كلمه مفعول است و فعل جمله ستاده؛ امتا اگتر بتا افتزودن
«را» صورت ومعنای جمله نارسا باشد ،آن كلمه فعلیار است .به طور مثال در جملههای زیر با افزودن «را» بته
عنصر غیرفعلی در جملۀ اول ،جمله خوشساخت باقی میماند .بنابراین «كتاب» مفعتول استت و «دادم» فعتل
آن محسوب میشود؛ اما در جملۀ دوم ،پس از اضافه كردن «را» به عنصر غیرفعلی ،جمله بدستاخت متیشتود.
در نتیجه «سالم» فعلیار و فعل جمله «سالم دادم» است.
الف) به ساسان كتاب دادم.
ب) به ساسان سالم دادم.
 )2به «فعلیار» نمیتوان پسوند صفت برترِ «تر» اضافه كرد .اگر بتوان در زنجیرۀ صفت  +كردن ،پستوند «تتر»
را به صفت اضافه كرد و عبارت به دست آمده خوشساخت باشد ،در این صورت با ساخت بنیادین || فتا ،متف،
مس|| روبرو خواهیم بود؛ به طور مثال از آنجا كه میتوان در جملۀ «مینا اتاق را مرتب كرد» ،پسوند «تر» را به
صفت «مرتب» اضافه كرد« ،مرتب» نه یک فعلیار بلكه مستندی بترای فعتلِ ستببیِ «كترد» محستوب شتده،
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ساختِ || فا ،مف ،مس || به آن اختصاص مییابد .ذكر این نكته ضروری است كه از آنجایی كه در زنجیرههتایی
چون «مرتب كردن ،زیبا كردن ،خوشحال كردن ،كلفت كردن» ،میتوان «كردن» را به «بودن» تبتدیل كترد و
با وجودِ این تبدیل ،زنجیرۀ به دست آمده همچنان خوشساخت باقی میماند ،كلمات «مرتب ،زیبا ،خوشتحال،
وكلفت» در عبارتهای فوق ،نه یک فعلیار ،بلكه مسندی برای فعل سببیِ «كرد» محسوب میشوند:
او اتاق را مرتب كرد.
اتاق مرتب است.
او مریم را خوشحال كرد.
مریم خوشحال است.
در حالیكه در مواردی كه «كردن» نه یک فعل سببی ،بلكه یتک همكترد استت ،نمتیتتوان آن را بته «بتودن»
تبدیل كرد.
او دختر را آرایش كرد.
*دختر آرایش است /بود.
او مادرش را آگاه كرد كه میهمانها دیر میآیند.
مادرش آگاه است /بود كه میهمانها دیر میآیند.
 )3قبل از فعلیار ،صفتهای اشاره بهكار نمیرود؛ البته ممكن است در متوارد بستیار محتدودی ضتمیر اشتاره
بهكار رود كه همانطور كه اشاره شد اینگونه موارد بسیار محدود است .به طور مثال جملههای «*این تهدیتد
كرد» و «*این گول خورد» بدساخت هستند .البته در جملهای نظیر «او این تهدید را كرد» ،نقتشنمتای «را»
نه نشانۀ مفعول بلكه عالمت معرفگی است و باعث نمیشود كه «تهدیتد» را مفعتولِ فعتلِ «كترد» بته حستاب
آوریم؛ به عبارت دیگر «این» و «را» برای معرفه كردنِ «تهدید» به كار میروند.
 )4بالفاصله قبل از فعلیار« ،یکِ نكره» ،صفتهای پرسشی «چندمین» و «كدام» ،صفتهای شمارشتی اصتلی
(مانند :یک ،دو و سه) ،صفتهای شمارشی ترتیبی با پسوند ُمین (مانند :دومین و ستومین) صتفتهتای عتالی
(مانند :بهترین ،زیباترین و باهوشترین) و شاخص (مانند :خواهر ،دایی ،سترگرد و آقتا) بته كتار نمتیرود زیترا
حضور اكثر این وابستههای پیشین با اضافه شدن «را» بالفاصله بعد از اسم همراه خواهد بود و همتانطتور كته
در باال اشاره شد به فعلیار نمیتوان نقشنمای «را»ی مفعولی افزود.
« )5ظرفیت نحوی هر فعل مركب نه براساس فعلیار و نه براساس همكرد به تنهایی ،بلكته براستاس مجمتوع
فعلیار و همكرد شكل میگیرد .مثالً فعل مركب «صدا زدن» یک مفعول مستتقیم متیگیترد ،و فعتل مركتب
«حرف زدن» یک مفعول حرف اضافهای بایی:
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الف) او مرا صدا زد.
ب) او با من حرف زد.
اگر این دو فعل مركب واحدهای واژگانی یكدستی نبودند ،یعنی اگر ظرفیت نحوی آنهتا براستاس همكردشتان
تعیین میشد باید هر دو ،متممهای واحدی میگرفتند ،حال آنكه چنین نیست» (طبیبزاده .)1385
 )6قیود میتوانند كل فعل مركب را به صورت یک واحد همبسته توصیف كنند اما نمتیتواننتد بتین دو ستازۀ
افعال مركب گسستگی ایجاد كنند .این وضعیت در مورد كلیۀ افعال مركب صادق است .البته باید توجه داشتت
كه برای انجام این آزمون نباید بعد از فعلیار كسرۀ اضافه بیاید( .عالمت * نشاندهندۀ بدساختی جمله است).
الف) علی مینا را بیموقع تهدید كرد.
ب) * علی مینا را تهدید بیموقع كرد.
 )7فرایند مصدرساز:
زبان فارسی دارای نوعی فرایند مصدرساز است كه فعل زماندار جمله را به مصدر تبدیل میكند و آن را هستتۀ
ساخت اضافه قرار میدهد.
مثال :علی رفت ......رفتن علی
در مورد افعال مركب جزء غیرفعلی و فعل مشتركاً هستۀ ساخت اضافه را به وجود میآورند.
مثال :علی مینا را دلخور كرد ........دلخور كردن مینا توسط علی
)8قلب نحوی
در زبان فارسی فرایندی وجود دارد كه در نتیجۀ عملكرد آن ،توالی سازههای تشتكیلدهنتدۀ جملته بتا حفتظ
نشانههای دستوری آن سازهها دگرگون میشود .چنین دگرگونی به دالیتل كاربردشتناختی و كالمتی در زبتان
محاوره (و البته با گستردگی و انعطاف بیشتری در زبان ادبی و شتعر) صتورت متیگیترد .در مثتالهتای زیتر
جملههای  5و  6غیردستوریاند؛ زیرا در جملۀ  5فقط همكرد و در جملۀ  6فقط فعلیار قلب شده است.
 )1علی مینا را تهدید كرد.
 )2مینا را علی تهدید كرد.
 )3تهدید كرد علی مینا را.
 )4تهدید كرد مینا را علی.
 * )5كرد علی مینا را تهدید.
* )6علی مینا را كرد تهدید.
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سه معیار آخر از دبیر مقدم (دبیرمقدم  )1374اتخاذ شده است.
 )9عدم حضور عالئم نگارشی بین دو جزء فعل مركب:
نمیتوان بین دو جزء فعل مركب از عالئم نگارشی استفاده كرد.
*علی مریم را صدا ،زد.
*علی مریم را صدا؟ زد
*علی مریم را صدا .زد
*علی مریم را صدا؛ زد
بایستی خاطر نشان كرد كه از آنجا كه ما به دنبتال متالکهتای صتوری بترای تعیتین فعتل مركتب هستتیم،
مالکهای معنایی را كه برخی از پژوهشگران برای تشخیص فعل مركب ذكر كردهاند ،در نظر نمتیگیتریم .بته
طور مثال طباطبائی (طباطبایی )1384در مقالۀ خود ،به عنوان نخستین مالک برای تشخیص فعل مركتب بته
این نكته اشاره میكند كه فعل مركب یک واحد معنایی است و جزء فعلی آن از محتتوای معنتایی ختود تهتی
شده است و بخش اعظم معنی را جزء غیرفعلی حمل میكند .البته طباطبائی بته عنتوان متالک صتوری بترای
تشخیص فعل مركب به این مسئله اشاره میكند كه به « فعلیار» نمیتوان نقشنمای «را» افتزود .همچنتین
دبیرمقدم (دبیرمقدم )1374معتقد است كه فعل مركب فعلی است كه ساختمان واژی آن بسیط نیستت ،بلكته
از پیوند یک سازۀ غیرفعلی همچون اسم (تهدید كردن) ،صفت (دلخور بودن) ،اسم مفعول (كشته شدن) ،گروه
حرف اضافهای ( به دنیا آمدن) ،یا قید (فرا گرفتن) با یک سازۀ فعلتی تشتكیل شتده استت .بته عقیتدۀ ایشتان
چندین فرایند ساختواژی با درجات زایایی متفاوت در تشكیل فعل مركب زبان فارسی دخیتلانتد كته ایشتان
آنها را تحت دو عنوان كلی تركیب و انضمام طبقهبندی میكند« .در فرایند انضتمامِ مفعتول صتریح ،مفعتول
صریح نشانههای دستوری وابسته به خود را كه میتواند شامل حرف نشانۀ «را» ،حرف تعریف نكرۀ  -ی ،نشانۀ
جمع ،ضمیر ملكی متصل و ضمیر اشاره باشد ،از دست میدهد و به فعل منضتم متیشتود .طبتق نظتر ایشتان
ماحصل فرایند انضمام به لحاظ ساختی فعل مركب الزم است و از نظر معنایی یک كتل واحتد معنتایی استت.
مثالً در جملۀ «بچهها غذا خوردند» ،طبق نظتر ایشتان « غتذا خوردنتد» یتک فعتل مركتب انضتمامی استت»
(دبیرمقدم  .)1374در حالیكه به نظر نگارندۀ این سطور ،این نوع فعلها فعل مركب محسوب نمیشوند؛ زیترا
افعال گذرا (متعتدی) ماننتد «ختوردن» لزومتاً بایتد مفعتول بگیرنتد و ایتن مفعتول ممكتن استت بتر حستبِ
ضرورتهای بافتی ،نشاندار یا بینشان باشد .همچنین دبیرمقدم (دبیرمقدم  )1374برای تایید این فرضیه كته
افعالی كه از طریق تركیب و انضمام ساخته میشوند به لحاظ ساختواژی مركبانتد ،از برختی استتداللهتای
واجی ،نحوی و معنایی استفاده میكند .با توجه به اهداف مورد نظر ما ،تنها ذكر شواهد نحوی ایشان كافی بته
نظر میرسید كه در باال به آنها اشاره شد.
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 -2-2-5انواع فعل مركب
فعل مركب :تركیب اسم  +همكرد (در صورت داشتن معیارهای فعل مركب) .مانندِ :حرف زد (اسم  +همكرد).
فعل مركب پیشوندی :فعلهای پیشوندی با كلمهای تركیب میشوند و معنای واحدی را بیان میكننتد .معنتی
مزبور نسبت به معنی لغوی كلمههای سازنده غالباً مجازی است .مانند :تن در داد (= تسلیم شتد) ،ستر در آورد
(= فهمید).
عبارت فعلی :تركیب حرف اضافه  +اسم (در صورت داشتن معیارهای فعل مركب) .مانند :به دنیا آمد ،در میتان
نهاد.
 -2-3شبكهی قالبها ()FrameNet
 -2-3-1معرفی
پروژه  Berkeley FrameNetیک منبع الفبایی آنالین بترای انگلیستی بتر استاس قتاب معنتایی و شتواهد
نوشتاری به وجود می آورد .هدف این است كه گستره وسیعی از تركیبات معنتایی و نحتوی ممكتن بترای هتر
كلمه در هر كدام از معانی آن (ظرفیتها) با استفاده از تفاستیر كتامپیوتری از جمتالت نمونته و جتدولبنتدی
خودكار مستندسازی شود و نتایج تفاسیر نمایش داده شود .محصول اصلی این كار یعنتی پایگتاه داده الفبتایی
 ،FrameNetدر حال حاضر شامل بیش از  1۰۰۰۰واحد الفبایی استت كته بتیش از  6۰۰۰واحتد آن كتامال
تفسیر شدهاند و در بیش از  135۰۰۰جمالت تفسیری به عنوان مثال آورده شتدهانتد .در ابتتدای Release
 ،1,3كیفیت دادههای  FrameNetبا استفاده از یک سیستم مدیریت ثبات بررسی شده است .این پایگاه داده
پس از سه انتشار ،اكنون توسط صدها محقق ،معلم و دانشآموز در سراسر جهان استفاده میشود .پتروژههتای
تحقیقاتی به دنبال ایجاد لغتنامههای معنایی برای سایر زبانها و اختراع ابزارهایی برای برچسبگذاری خودكتار
متن با استفاده از اطالعات معنایی هستند.
پروژه  FrameNetساخت یک پایگاه داده واژگان زبان انگلیسی است كه قابل خواندن بوسیله انستان و ماشتین
می باشد كه بر اساس حاشیهنویسی این كه كلمات چگونه در متن واقعی استفاده میگردد ،میباشد .از دیدگاه
یک دانش آموز یک فرهنگ لغت بیش از  1۰۰۰۰كلمه ای ،همراه با مثالهای حاشیهنویسی شده كه معنتی و
چگونگی استفاده آنها را نشان میدهد .برای محققان پردازش زبان طبیعی ،بتیش از  17۰،۰۰۰جملته كته بته
صورت دستی حاشیهنویسی شده است یک مجموعه داده آموزشی منحصر به فرد برای برچسبگتذاری نقتش-
های معنایی فراهم كرده است ،كه در برنامههای كاربردی مانند استخراج اطالعات ،ترجمه ماشتینی ،تشتخیص
رخداد ،تجزیه و تحلیل ،و غیره مورد استفاده واقع میشود .این پروژه به صورت عملی در موسسه بتین المللتی
علوم كامپیوتر در دانشگاه بركلی از سال  1997به اجرا در آمده است ،در درجته اول توستط بنیتاد ملتی علتوم
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حمایت می شود ،و دادهها به صورت رایگان برای دانلود در دسترس است ،توستط محققتان در سراستر جهتان
برای طیف گستردهای از اهداف ،دریافت و مورد استفاده میگردد.
 FrameNetبر حسب یک نظریه به معنی معناشناسی فریم ،ناشتی از كتار چتارلز  J. Fillmoreو همكتاران (

Fillmore ،1985 ،1982 ،1977 ،Fillmore 1976و بیكر  ) 2۰1۰ ،2۰۰1است.
 -2-3-2ایده كلی
ایده اساسی ساده :توصیف یک نوع رویداد ،ارتباط ،یا نهاد و شركت كنندگان در آن  :كه معانی بسیاری
از بهترین كلمات می تواند بر اساس یک چارچوب معنایی قابل درک باشد .به عنوان مثال ،مفهوم پختت و
پز به طور معمول شامل یک فرد انجام دهنده پخت و پز ( ،)cookغتذایی كته پختته متی شتود (،)Food
چیزی كه برای نگهداری مواد غذایی در حالی كه پخت و پزبته كتار متی رود ( )Containerو یتک منبتع
حرارتی)  ( Heating_instrumentمی باشد .در پروژه ، FrameNetاین مفهوم توسط یتک فتریم بته نتام
 Apply_heatنشان داده می شود و Heating_instrument ،Food ،cookو  Containerعناصترفریم (
) FEsنامیده می شوند .واژههایی كه این فریم را فرا خوانی متی كننتد ،ماننتد  ،boil ،bake ،fryو broil

واحدهای لغوی )  ( LUsاز قاب  Apply_heatنامیتده متی شتوند .دیگتر فتریمهتای پیچیتدهتتر ،ماننتد
 ،Revengeكتته شتتامل  Fesهتتای بیشتتتر (Offender, Injury, Injured_Party, Avenger, and

) Punishmentو دیگران سادهتر هستند .كار  FrameNetتعریف فریمها و حاشیهنویسی جمتالت بترای
نشان دادن چگونگی  FESمناسب در كلمات موجود در فریم میباشد ،است .همانطور كته در زیتر نمونته-
هایی از  Apply_heatو  Revengeدیده میشود :
... [Cook the boys] ... GRILL [Food their catches] [Heating_instrument on an open fire].



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



واحد الفبایی فراخوانی كننده فریم (  )frame-evokingمی تواند هر یک از دستته بنتدی هتای اصتلی لغتوی
مانند اسم  ،فعل  ،صفت و حتی قید یا حرف اضافه باشد  .اما در سادهترین مورد ٬كلمه فراخوانی كننتده فتریم
(  )frame-evokingیک "فعل" میباشد و  Fesها وابستگان نحوی آن فعل می باشند .در مثال باال میتوان بته
این كه  boysفاعل فعل  grillو  ،their catchesمفعول مستقیم بوده و  on an open fireیک عبارت حرف
اضافه ای می باشد .اما  LUsمی تواند همچنین یک رختداد استمی ازقبیتل  retaliationدر فتریم Revenge

باشد.
[ Punishment This attack was conducted] [Support in] RETALIATION [ Injury for the U.S.
bombing raid on Tripoli...



یا صفتهایی مانند  asleepدر فریم : Sleep
][Sleeper They] [Copula were] ASLEEP [Duration for hours
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ورودی لغوی برای هر  LUاز جمله حاشیهنویسی مشتق شده است ،و راههایی كه در ستاختارهای نحتوی كته
توسط كلمه متوجه مشخص میشود .

بسیاری از اسمهای رایج ،مانند  hat ،treeو یا  ،towerمعموال به عنوان وابستهگان بته  FEهتای ستر در نظتر
گرفته میشوند ،نه اینكه به وضوح موجب فراخوانی فریم گردند ،بنابراین تتالش كمتتری بته منظتور حاشتیه-
نویسی این موارد اختصاص داده میشود ،اطالعات در مورد آنها در لغتنامههای دیگتر دردستترس متیباشتد٬
مانند ) . WordNet (Miller et al. 1990بهرحال شناسایی چنین اسمهایی نیز بخشی از ساختار فتریم متی-
باشد ،و در واقع در پایگاه دادهها  FrameNetتعداد اسمها كمی بیشتر از افعال میباشد.
بعبارت دیگر ،حاشیهنویسی  FrameNetمجموعه ای از سه گانه هاست كه نشان دهنده تحقق  FEبترای هتر
جمله میباشد ،كه هر كدام شامل یک نام عنصر فریم ( به عنوان مثال ،)Food ،یتک ستاختار گرامتری ( متثال
 )Objectو یک نوع عبارت ( مثال عبارت اسم ) .) ( NPما می توانیم هركدام از این سه نوع حاشیه نویستی بتر
روی هر  FEبه عنوان یک " الیه " درنظر بگیریم ،اما ساختار گرامری و الیه نتوع عبتارت در سیستتم گتزارش
مبتنی بر وب نشان داده نمیشود ،برای جلوگیری از بهم ریختگی بصری .نسخه  XMLقابل دانلود از داده هتا
شامل این سه الیه (بیشتر از آنها اینجا مورد بحث نیست) بوده ،همراه با فتریم كامتل و توصتیفات ، FEروابتط
فریم با فریم ،و واژگان ورودی برای هر  LUمشخص بوده است .بسیاری از حاشتیه نویستی از احكتام جداگانته
مشخص تنها برای یک  LUهستند ،اما مجموعهای از متون كه در آن تمام فراخوانی كننتدههتای فتریم معتین
گردیده وجود دارد؛ فریمها با هم تداخل دارند كه موجتب ارائته غنتی از معنتای كتل متتن متیگتردد .درتتیم
 FrameNetبیش از  1۰۰۰فریم معنایی تعریف شده است و آنها را با یک سیستم به فرمهای كلیتری مربوط
میكند .كه مربوط به فریمهای كلیتری و مشخصتر برای ارائه استدالل در متورد وقتایع و فعالیتتهتای ملتی
میباشد.
از آنجا كه فریم به صورت معنایی ،اغلب در زبان ها مشابه بوده،و به عنوان مثال ،فرم های مورد خرید و فتروش
شامل FESخریدار ،فروشنده ،محصوالت و پول ،صرف نظر از زبان كه در آن بیان شده است .چندین پروژه در
دست اقدام برای ساخت  FrameNetsبه موازات پروژه انگلیسی  FrameNetبرای زبان در سراستر جهتان ،از
جمله اسپانیایی ،آلمانی ،چینی ،و ژاپنی ،و فرم تجزیه و تحلیل معنایی و حاشیهنویسی بتوده و در زمینتههتای
تخصصی از اصطالحات حقوقی ،فوتبال و گردشگری می باشد.
 -2-3-3ساختار كلی FrameNet
یک واحد الفبایی تركیبی از یک كلمه و معنای آن است .عموما هر معنایی از یک كلمه با معانی متعدد به یتک
فریم معنایی متفاوت تعلق دارد .این فریم یک ساختار ادراكی است كه یک موقعیت ،موضوع یا اتفاق ختاص را
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همراه با پایهها و متعلقات آن توضیح میدهد .در سادهترین حالت واحد الفبتایی فراختوانی كننتده فتریم ،یتک
فعل است و عناصر فریم  ،وابستههای نحوی آن هستند.
ورودی الفبایی برای كلمه پیش بینیشده كه از تفسیر به دست میآید ،فریمی را كه بته یتک معنتی مشتخص
تاكید دارد و روشی كه عناصر فریم را بر اساس ساختار كلمه معلوم میكند تشخیص میدهد.
اسمها بیشتر از اینكه فریم خود را فرا بخواننتد ،وابستته هستتند .هتدف از تفستیر چنتین كلمتاتی شناستایی
خبرهایی هست كه جمله را كنترل میكنند .بدین طریق روشهایی كه این اسمها به عنوان عناصر فتریم عمتل
میكنند نمایش داده میشوند.
در واقع تفاسیر  FrameNetمجموعهای از سهگانههاست كه ادراكی از عنصر فریم برای هر جمله تفسیر شتده
را به وجود میآورد .هر سهگانه شامل یک نام عنصر فریم ،یک گرامر دستوری و یک نوع عبارت استت .بته هتر
كدام از این انواع تفسیر به عنوان یک الیه نگاه میشود ،امتا الیته گرامتر دستتوری و نتوع عبتارت در گتزارش
سیستم نشان داده نمیشود.
تفاسیر  FrameNetاز دو منبع به دست میآیند .برای دنبال كردن این هدف كه ظرفیتهتای هتر كلمته در
هركدام از معانی آن ضبط شود ،معموال بر روی یک واحد الفبایی تمركز شده و جمالت از متتون مختلتف كته
شامل آن واحد الفبایی هستند استخراج میشوند .سپس نمونههایی از این جمالت با توجته بته واحتد الفبتایی
تفسیر میشوند .در بخش دیگری از پروژه كه قسمت كوچكی از تفاسیر را شامل میشودُ یک متن تفسیر متی-
شود .تفسیر متن با تفسیر جمله از این جهت تفاوت دارد كه جمله توسط نویسنده متن برای ما انتختاب متی-
شود.
 -2-3-4مقایسه با  WordNetو آنتولوژیها
پایگاه داده  FrameNetیک منبع الفبایی با ویژگیهای خاص است كه آن را از سایر لغتنامههتا و شتناخته-
شدهترین منبع الفبایی برخط یعنی  WordNetجدا میكند.
 مانند لغات لغتنامه ،واحدهای الفبتایی  FrameNetبتا تعتاریفی متیآینتد كته یتا از لغتنامته
آكسفورد به دست آمده است و یا توسط یكی از اعضای  FrameNetنوشته شده است.
 برخالف لغتنامههای تجاری ،مثالهای تفسیری مختلفی از هر یک از معانی یتک كلمته آورده
شده است .عالوه بر این مجموعه مثالها تمامی ظرفیتهای یک واحد الفبایی را نشان میدهد.
 مثالها شواهدی هستند كه از شركتهای طبیعی گرفته شده اند و توسط زبانشناسان ستاخته
نشدهاند.


تحلیل الفبای انگلیسی فریم به فریم انجام میشود ،برخالف لغتنامههای مرسوم كه كلمته بته
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كلمه پیشرفت میكنند .به همین دلیل است كه لغتنامهنویسها میتزان پیشترفت را بتر استاس
كلمات كامل شده اندازه میگیرند اما  FrameNetبر اساس فریم های كامل شده اندازه متی-
گیرد .داشتن یک یا تعداد بیشتری واحد الفبایی برای یک كلمه در یک فریم كامل شتده متانع
یافتن سایر واحدهای الفبایی برای آن كلمه در فریم های آینده نمیشود.
 هر واحد الفبایی به یک فریم معنایی و در نتیجه كلماتی كه آن فریم را فرا متیخواننتد متصتل
است .به این لحاظ  FrameNetشبیه به لغتنامه است كه كلمات هممعنی را گرد میآورد.
 WordNet و تمامی آنتولوژیها یک رابطه هرمی میان نقاطشتان وجتود دارد .بته طتور مشتابه
 FrameNetشامل شبكهای از روابط میان فریم هاست .انواع متعتددی تعریتف شتدهانتد امتا
مهمترین آنها عبارتند از:
 وراثت :هر فریم فرزند یک زیرگونه از یک فریم پدر است و هر عنصر فریم در پتدر بته
یک عنصر فریم در فرزند متصل است.
 كاربرد :فریم فرزند ،فریم پدر را به عنوان پیش زمینه پیش فرض میگیرد امتا لزومتی
ندارد كه تمامی عناصر فریم پدر به فریم فرزند متصل باشند.
 زیرفریم :فریم فرزند اتفاقی است كه زیرمجموعه یک اتفاق پیچیتده كته توستط پتدر
نمایش داده میشود است.
 چشمانداز :فریم فرزند چشمانداز ویژهای از فریم پدر را ارایه میكند.
روابط فریم به فریم در گزارشهای فریم نمایش داده شدهاند.
 از آنجا كه بسیاری از اسمهای مربوط به گونتههتای طبیعتی تفستیر نشتدهانتد ،پایگتاه داده
 FrameNetبه عنوان یک آنتولتوژی قابتل استتفاده نیستت .در ایتن زمینته FrameNet
تسلیم  WordNetاست كه بخشهای گستردهای را پوشش میدهد.
منظور از كلمه چیست؟
وقتی گفته میشود كلمه «پختن» دارای معانی متعدد است به این مفهوم است كه به سه فریم مختلف متصتل
است:
 اعمال گرما :مایكل سیبزمینیها را  45دقیقه پخت.
 پختن به معنای ایجاد :مایكل برای تولد مادرش یک كیک پخت.
 جذب گرما :سیبزمینیها باید بیش از  45دقیقه پخته شوند.
اینها سه واحد الفبایی مختلف با سه مفهوم مختلف ایجاد میكنند.
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 -2-3-5توسعه فریم
هسته فرایند همیشه این بوده است كه به دنبال گروهی از كلمات باشیم كه به لحاظ معنایی بتا یكتدیگر وجته
مشترک دارند و آنها را به گروههایی تقسیم كنیم .سپس گروههای كوچكتر تبدیل به گروههتای بزرگتتر متی-
شوند تا فریم های قابل قبولی به وجود آورند تا آنجا كه به آنهتا كلمتات هتدف ،واحتدهای الفبتایی یتا عناصتر
فراخواننده فریم گفته میشود .در گذشته قیود برای چنین گروهبندیهایی شهودی و غیررسمی بود اما اكنتون
این قیود روشنتر شدهاند .كوچكترین گروهها به صورت زیر تشكیل میشوند:
 تمامی واحدهای الفبایی در یک فریم باید به لحاظ انواع و تعداد عناصر فریم چه در محتواهای صتریح
و چه ناصریح یكسان باشند.


تعداد :اگر تعداد عناصر فریم موردنیاز از یک واحد الفبایی به یک واحد الفبتایی دیگتر
یا از یک جمله به جمله دیگر متفاوت باشد ،این بتدان مفهتوم استت كته فتریم بایتد
شكسته شود تا فریمی كه این تفاوت را از میان ببرد به دست آید.



نوع :نوع معنایی پایه برای یک عنصر فریم بایتد بترای كاربردهتای گونتاگون یكستان
بماند .اگر چنین نباشد ،باید عناصر فریمی مشخص فرض قرار داده شتوند .جداستازی
بر این اساس كمک میكند كه عنصر فریمی صتحیح روابتط عنصتر را در فتریم قترار
دهد .استفاده از عناصر فریم مشخص ،یافتن اطالعتات را ستاده و تفستیر را آستانتتر
میكند.



در فریم هایی كه به لحاظ ابعاد پیچیده هستند ،واحدهای الفبایی باید مجموعه مشابهی از مراحتل را
در بر داشته باشند .اگر چنین نباشد ،فریم ها شكسته میشوند.



عناصر معنایی مشابه در تمامی واحدهای معنایی یک فریم نمایش داده میشوند .این بدین معناستت
كه نقطه نظر یک شركتكننده یكسان باید برای همه آنها در نظر گرفته شود.



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

 پیشفرضها ،انتظارات و همراهان اهداف در یک فریم مشترک هستند.
 معنی و مفهوم پایهای اهداف در یک فریم باید مشابه باشد .به عنوان مثال آبتی و شكستته بتا وجتود
آنكه به لحاظ توزیع یكسان هستند ،در یک فریم قرار نمیگیرند زیرا بته موقعیتهتای متفتاوتی اشتاره
دارند.
 پیشمعانی كه عناصر فراخواننده فریم به عناصر فریمی مختلف میدهند مشابه است.
عالوه بر فاكتورهایی كه برای گروهبندی كلمات به فرم فریم ها وجود دارد ،عوامل دیگری هستند كه هتیچگتاه
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در نظر گرفته نمیشوند.
 در تمامی اوقات ،گروههایی كه تفاوتهای معنایی آنهتا بته دلیتل ستاختارهای عمتومی زبتان استت
گردآوری میشوند.
 كلمات متضاد نیز در یک گروه گردآوری میشوند .اما كلماتی كه برعكس یكدیگرند ماننتد خریتدن و
فروختن در دو فریم مختلف قرار میگیرند زیرا شركتكنندههای مختلفی را نشان میدهند.


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

در نهایت توسعه فریم بر ترجمه و تفسیر كلمات و كلمات چندگانه تمركز دارد .این بدان معناست كه آیا متی-
توان یک واحد الفبایی را با یک واحد دیگر جایگزین كرد و همچنان فریم یكسانی را فراخواند و با وابستتههتای
نحوی واحد الفبایی جدید نقشهای معنایی مشابهی را بیان كرد .توسعه فریم بهطور مستقیم به قابلیت ترجمه
و تفسیر كه در كل گفتار ممكن است وجود داشته باشد اشاره نمیكند.
به عنوان مثال در بسیاری از گفتارها معنی یک عضو از تعداد زیادی از عناصر فراخوان فریم به دستت متیآیتد
در حالیكه سایر اعضا از تنها یک واحد الفبایی كه در آن ساختارهای معنایی پیچیده باهم تركیب شدهانتد بته
دست میآیند.
عموما  FrameNetكلمات را نه به دلیل ترجمه و تفسیر گفتتار بلكته تنهتا بته دلیتل ترجمته و تفستیر بتین
واحدهای الفبایی در یک گروه قرار میدهد.
 -2-3-6تفسیر FrameNet
به عنوان یک مساله تكنیكی ،روشی كه  FrameNetبرای تحلیل نمونههایی از گزاره هدف دارد شامل اجرای
الیههایی موازی از تفسیر با استفاده از مجموعههای نامگذاری مناسب است كه در شكل نشان داده شده استت.
الیهها میتوانند توسط مفسر انتخاب شوند .تعداد الیهها و نوع اطالعاتی كه میتوانند ذخیتره كننتد نامحتدود
است .در حال حاضر در  FrameNetچهار الیه تفسیر اصلی وجود دارد كته عبارتنتد از هتدف ،عنصتر فتریم،
عملگر دستوری و نوع جملهای .در اولین الیه گزاره هدف نشان داده میشود در حالیكه در سه الیه دیگر نام-
گذاری بر روی جزء اصلی كه عناصر فریم برای هدف را بیان میكند ،اجرا میشود.
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الیه مهم بعدی شامل مجموعهای از الیههاست كه دیگر الیه نامیده شده است .الیهای كه با توجه بته قستمتی
از گفتار هدف كه در ان هستیم اسم ،فعل ،صفت ،قید و یا حرف اضافه نامیده میشود .الیته مهتم بعتدی الیته
جمله است .در دیگر الیه نامگذاریها با توجه به ساختار محتوایی ویژهای كه هدف اتفتاق متیافتتد نگهتداری
میشود .الیه جمله احتیاجی به نگهداری نامهای تفسیری ندارد .هنگامی كه الیه فراخوانده میشود ،اطالعتات
جمله به صورت یكجا میتواند بر روی فهرستی از چک باكسها ذخیره شود.
آخرین الیه در بین الیهها ،الیهای است كه نامگذاریهای مرتبط با بخشتی از گفتتار و بته رستمیت شتناختن
موجودیت نام را نگه میدارد .این اطالعات معموال از بدنه و نرمافزار ثالث به دستت متیآیتد و معمتوال توستط
مفسران  FrameNetتغییر داده نمیشود.
اكنون نوبت توضیح فرایند تفسیر  FrameNetاست .این كار میتواند با توجه بته جملتهای كته بترای تفستیر
انتخاب شده است به دو دسته تقسیم شود .در دسته تفسیر الفبایی تمركز بر روی ضبط ظرفیتهای هر كلمته
در هركدام از معانی آن است .برای این كار ،جمالتی از متون مختلف كه شتامل یتک واحتد الفبتایی مشتخص
باشند درآورده میشوند .سپس گلچینی از این جمالت با توجه به واحد الفبتایی مشتخص شتده درآورده متی-
شوند.
در دسته دیگر كه تفسیر متن كامل است ،جمالت برای  FrameNetانتخاب میشوند .تفسیر متن كامتل بته
دلیل تكنیکهای الیهای تفسیر ممكن شده است .فرهنگنویسان  FrameNetهر لغتت در یتک جملته را بته
عنوان یک هدف شناسایی كرده و سپس یک فریم متناسب با آن را برای تفسیر انتخاب میكنند .سپس الیته-
های جدید تفسیر گرفته میشوند و برچسبهای عنصر فریم مناسب زده میشود و به دنبال آن اجتزای اصتلی
مرتبط تفسیر میشوند.
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دستورات زیر بدون توجه به نوع تفسیر برای تفسیر یک برداشت مشخص از یک كلمه هدف اجرا میشوند:
 تفاسیر  FrameNetبه سمت وابستههای كلمه هدف جهت دارد .اجزای اصلی كه تنها بتا توجته بته
متن میتوانند فهمیده شوند تفسیر نمیشوند.
 به جای تفسیر تنها كلمات سرگروه در وابستههای نحوی هدف ،تمامی اجزای اصلی تفسیر میشوند.


هر وابسته برای موجودیت عنصر فریم ،نوع جملهای و عملگر دستوری مرتبط با واحد الفبتایی هتدف
تفسیر میشود.

تفاوت بین دو دسته تفسیر كه در قبل معرفی شدند بدین قرار است:
 در دسته الفبایی تفسیر با توجه به تنها یک واحد الفبایی در هر جمله انجام میشود .در تفستیر متتن
كامل ،تمامی واحدهای الفبایی كه محتوایی دارند به عناون هدف در نظر گرفتته متیشتوند و تمتامی
وابستههای آنها تفسیر میشوند.


در تفسیر متن كامل تمامی برداشتها از كلمه هدف چه به اطالعات الفبایی در مورد هدف كمک كنتد
و چه نكند باید تفسیر شوند.



در تفسیر الفبایی ،هدف آن است كه مجموعه جمالتی كه برای واحد الفبایی داده شده تفستیر متی-
شوند نمایانگر كلیه امكانات تركیبی برای آن واحد الفبایی باشند .در یک متن داده شتده ،غیرمعمتول
است كه تمامی روندهایی كه هدف ممكن است در آن اتفاق بیفتد بررسی شوند.

 تفاسیری كه در پایگاه داده  FrameNetوجود دارند هیچ اطالعاتی در مورد فركانس وقوع نمیدهد.
تفسیر متن كامل به این معناست كه تمامی برداشتتها از یتک هتدف بایتد تفستیر شتوند .در نتیجته
حداقل در مورد یک متن مشخص ،اطالعات فركانس برای یک واحد الفبایی میتواند استخراج شود.
تفسیر الفبایی را نیز میتوان به دو قسمت با توجه نوع كلمه هدف تقسیم كرد:
 تفسیر با توجه به كنترلكننده نحوی فریم ،كه یک گزاره ،تغییردهنده یا یک عبارت ارجتاع دهنتده
است.
 تفسیر با توجه به یک فاصلهپركن كه به این معناست كه تفسیر با توجه به یک عبارت ارجاعدهنتده
كه یک عنصر فریم از یک فریم كه با استفاده از كنترلكننده تشخیص داده شده است ،انجتام متی-
شود.
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 -2-4برچسبزنی نقش معنایی كلمات ()SRL
برچسبزنی معنایی كلمات 1مشابه برچسبگذاری اجزای واژگانی كالم بوده با این تفاوت كه عمیقتر و
پیچیدهتر از آن میباشد .برچسبزنی معنایی ،وظیفهی استخراج نقشهای معنایی جمالت نظیر فاعل ،مفعول
مستقیم ،مفعول غیرمستقیم ،فعل و  ...را بر عهده دارد .برچسبزنی معنایی كلمات هم عملی اساسی برای
بسیاری از حوزههای دیگر پردازش زبان طبیعی ( )NLPاز قبیل ترجمه ماشینی ،خطایاب و شباهت معنایی
میباشد.
از جمله نمونه های انگلیسی آن می توان به  Swirl ،Illinois SRL ،OpenNlPو  LTHSRLاشاره
كرد .این ابزارها از الگوریتم پارسینگ  charniakاستفاده می كنند .درشكل  4-2یک مجموعه برچسب بكار
رفته توسط این ابزار معرفی شده است ].[CCG2

شكل  -9-2نمونهای از یک مجموعه برچسب نقش معنایی كلمات []CCG2

در واقع نقش معنایی نقشی است كه یک جز در ارتباط با فعل جمله ایفا میكند .یكتی از SRLهتای معتروف،
ابزار برچسب زنی معنایی دانشگاه Illinois At Urbana Champaign2كه از قویترین ابزارهای برچسب زنتی
معنایی است ،میباشد .با استفاده از این ابزار ،نقشهای معنتایی جملته نظیتر فاعتل ،مفعتول مستتقیم و غیتر

Semantic Role Labeling

1-

http://cogcomp.cs.illinois.edu/

2-
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مستقیم و  ...در ارتباط با فعل جمله مشخص میشود .بعبارت دیگر هر فعل در جملته بتا نقتشهتای تكمیتل
كنندهاش برچسب زده میشود كه در اینجا سطح نامیده شده است .بنابراین به تعداد فعلهای جملته ،ستطوح
مختلفی وجود دارد .در شكل  6-3نمونه ای از خروجی این ابزار برای جمله ورودی زیر نشان داده شده است.
Example 1:The European Union member states are required to completely replace
their own national currencies with the Euro from January 1, 2002.

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

در جمله داده شده دو فعل " "replaceو " "requireوجود دارد و بهمین دلیل متناسب با هر فعل یک سطح
تعریف شده است .در سطح اول كه متناسب با فعل " "requireمی باشد سه نقش معنایی تشخیص داده شده
است "The European union member states" .به عنوان مفعول مستقیم "required" ،به عنوان فعل و
""to completely replace their own national currencies with the euro from January 1, 2002
به عنوان نقش قیدی .در سطح دوم هم متناسب با فعل " "replaceپنج نقش معنایی تشخیص داده شده
است.
الزم به ذكر است كه در مواردی كه عموما طول جمالت طوالنیتر میشود ،تعداد این سطوح هم افزایش می-
یابد .به عنوان مثال به جمله طوالنی زیر را درنظر بگیرید:
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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.

خروجی برچسب زده آن در شكل  7-3آمده است كه شامل چهار سطح متناسب با چهار فعل آن میباشد.

شكل  -11-2نمونه خروجی ابزار  SRLبرای جمالت طوالنی

مهمترین چالشی كه در اندازهگیری شباهت كلمات در نقشهای یكسان پیش میآید وجتود ستطوح برچستب
زده متفاوت از هم میباشد كه هركدام شامل چندین نقش مجزا از یكدیگر هستند .به عنتوان نمونته در جملته
مثال  2چهار سطح وجود دارد كه هر كدام برچسب " "A0یا همان فاعتل را دارنتد .چالشتی كته در ایتن جتا
مطرح میشود این است كه كدام یک از این برچسبها را برای مقایسه در نقش فاعلی بایتد انتختاب نمتود .در
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كاربردهایی كه از برچسبزنی معنایی وجود دارد عموما ایتن مشتكل پتیش متیآیتد و معمتوال ستطحی كته
بیشترین كلمات را پوشش میدهد به عنوان سطح اصلی در نظر گرفته میشود].[SHE07][AKS09

 -2-5خالصه
در این فصل در ابتدا اطالعات پایه و اولیه مورد نیاز شترح داده شتد .پتیشنیازهتای الزم بترای درک مفتاهیم
مطرح شده و كارهای انجام شده در ارتباط با موضوع پایاننامه ذكر گردید .در ادامته فرهنتگ ظرفیتت نحتوی
افعال فارسی كه كار گروه پژوهش زبانشناسی رایانهای دكتر محمدصادق رسولی میباشد و در راستتای تولیتد
فریمنت زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفت ،اشاره شتد .ستپس مفتاهیم مترتبط بتا شتبكه قالتب جمتالت و
كارهای انجام شده در این حوزه و كلیه مفاهیم و موضوعات این حوزه تشریح گردید .در انتها برچسبزن نقش
معنایی در متون مختصرا مورد اشاره قرار گرفت.
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 -3روش پیشنهادی
دو روش كلی برای برچسبزنی نقشهای معنایی متون وجود دارد كه شتامل الگتوریتمهتای بتا نتاظر1و بتدون
ناظر2میباشد .از روشهای با ناظر میتوان به ] [GIL02اشاره كرد .ایتن روشهتا از پیكترههتای برچستبزده
شدهی انسانی به عنوان مجموعتهی یتادگیری استتفاده متیكننتد .از جملتهی ایتن پیكترههتا  FrameNetو
 PropBankمیباشند .از روشهای دسته دوم نیز میتوان به ] [SWI04اشاره كرد.
در راستای انجام این پایاننامه ،روش اول یعنی الگوریتمهای با ناظر مدنظر قرار گرفته و به همین دلیتل ابتتدا
بایستی شبكهی قالبهای جمالت برای افعال زبان فارسی یتا همتان فتریمنتت تولیتد گردیتده و ستپس ابتزار
برچسبزنی نقشهای معنایی متون برای زبان فارسی طراحی و پیادهسازی گردد.
پس از طراحی و تكمیل شبكهی قالبهای جمالت ،ابزار  SRLزبان فارسی به تطبیتق جمتالت یتک متتن بتا
فریمهای موجود در پیكره تولید شده پرداخته و برچسب معنایی متنتاظر بتا آن جملته را بته كلمتات تشتكیل
دهندهی جمله با دقت قابل قبولی اختصاص میدهد .البته در نسخه فعلی ابزار پیتادهستازی شتده ،گتروههتای
تشكیل دهندهی جمالت ،تک كلمهای در نظر گرفته شدهاند؛ چرا كه برای شناسایی گروههای تشكیلدهندهی
جمالت متون فارسی نیاز به ابزار پارسر زبان فارسی با دقت بسیار باال میباشد.
در ادامه گامهای سپری شده برای تولید فریمنت و ابزار  SRLزبان فارسی به تفكیک تشریح میگردد.
 -3-1تولید فریمنت
همانطور كه به طور مفصل ذكر گردید فریمنت شبكهای از قالبهای اجزای جمالت متیباشتد كته بتر استاس
ظرفیت افعال تولید میگردد .در راستای تولید فریمنت برای زبان فارسی ،از پیكرهی ظرفیت نحوی افعال زبان
فارسی استفاده شده است .فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی مجموعهای حاوی اطالعات مربوط بته ظرفیتت
نحوی بیش از  45۰۰فعل در زبان فارسی است كه ظرفیت افعتال را بتا قالتببنتدی بتن ماضتی ،بتن مضتارع،
پیشوند ،فعلیار و حرف اضافه فعلی عرضه نموده است .حال بایستی روالی را برای استخراج قالبهای جمتالت
زبان فارسی در قالب عبارات منظم طراحی كرده و از این روال برای تولید فریمنت زبان فارسی استفاده نماییم.
 -3-1-1قالب پیكرهی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی
جهت استخراج فریمها از پیكرهی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی الزم است كته بته طتور كامتل قالتب بیتان
ظرفیت افعال درک گردیده و بر این اساس به تولید فریمهای مورد نظر با توجه به ساختار افعتال بپتردازیم .در

Supervised

1-

Unsupervised

2-
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پیكرهی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی ،افعال با قالب زیر معرفی میگردند:
بن-ماضی

بن-مضارع

پیشوند فعلیار حرف-اضافۀ-فعلی

ساخت-ظرفیتی

در واقع قالب فوق بمنزلهی كلید برای شناسایی افعال مورد استفاده قرار متیگیترد و در ادامته ،ظرفیتت فعتل
برای تولید جمالت بدون ذكر فعل در یک قالب تعریف شده توسط تیم تولید كنندهی پیكرهی ظرفیت نحتوی
افعال زبان فارسی ذكر گردیده است.
در این پیكره عبارت و نمادهای متعددی بكار رفته است كه برخی از آنها را ادامه آوردهایم.
<> :نمایندۀ یک ساخت ظرفیتی
() :اختیاری
[] :جزئیات متمم ظرفیتی
| :ی ا
 :،و
 :بدون (برای جزئیات متمم) :+با (برای جزئیات متمم)
 :-/+با یا بدون (برای جزئیات متمم)
التزامی :وجه التزامی فعل بند متممی(جزئیات فعل بند متممی)
مطابقت :مطابقت شخص و شمار فاعل بند اصلی با فعل بند متممی (جزئیات فعل بند متممی)
را :نشانگر "را" برای مفعول صریح
حالت :جزئیات متمم قیدی
مکان :جزئیات متمم قیدی
زمان :جزئیات متمم قیدی
مقدار :جزئیات متمم قیدی

 -3-1-2چگونگی تولید عبارات منظم در فریمها
در پیكرهی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی ،پس از بیان هر فعل و ویژگیهای آن نظیر بن ماضی ،بن مضارع،
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پیشوند ،فعلیار و حرف اضافه فعلی ،ظرفیت فعل برای تشكیل جمالت بیتان گردیتده استت كته بترای تولیتد
فریم نت بایستی ظرفیت بیان شده به درستی درک گردیده و در قالب یک عبارت منظم برای تولید فریمنتت و
بكارگیری در سایر ابزارهای پردازش متن از جمله ابزار برچسبزنی نقشهای معنایی متون فارسی بیان گردد.
برای تولید عبارت منظم با توجه به ظرفیت هر فعل الزم به بیان معنی برخی از عبارات بكار رفتته در پیكترهی
ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی و فریمنت تولید شده میباشد كه در ادامه به ذكر این موارد میپردازیم.
فا :فاعل
مف :مفعول
مفد :مفعول دوم
مفح :مفعول حرف اضافهای
 :Øفاعل تهی
مس :مسند
تم :تمییز
بند :بند متممی فعل
مق :متمم قیدی
مفن :مفعول نشانه اضافهای
از آنجاییكه افعال در پیكره ی ظرفیت نحوی افعتال زبتان فارستی هتر كتدام در یتک ختط بیتان گردیتدهانتد،
الگوریتمی را طراحی نمودهایم كه متن این پیكره را خط به خط خوانده و مورد تجزیه و تحلیل قرار متیدهتد.
همانطور كه قبال ذكر گردید در هر خط از این پیكره پس از بیان هر فعل و ویژگیهای آن نظیر بن ماضی ،بتن
مضارع ،پیشوند ،فعلیار و حرف اضافه فعلی ،ظرفیت فعل برای تشكیل جمالت بیان گردیده است كته بایستتی
به یک عبارت منظم قابل استفاده در طراحی ابزار  SRLتبدیل گردد.
در ابتدا دو نماد ">" و "<" از دو طرف عبارت حذف میشود .سپس به جتای " "٬كتاراكتر فاصتله در عبتارت
جایگزین میگردد .حروف اضافه تكی یا چندتایی در قالب یک پرانتز به قبل از مفعول حترف اضتافهای منتقتل
میشوند و با توجه به اجباری یا اختیاری بودن گروه قیدی یا حروف اضافهای ،حتروف اضتافه و مفعتول حترف
اضافهای در نماد ")…(" یا "*)…(" قرار میگیرند .عبارت بیان شده در بین نماد "][" در پیكره نیتز بیتانگر
یک سری ویژگیها و قیدهای خاص در مورد ساختار جمله هستند كه نیازی به حضور در عبارت منظم ندارنتد
و به همین دلیل از ساختار ظرفیت فعل حذف میگردند .عبارتی نظیر [را ]-/+هتم بیتانگر وجتود اختیتاری یتا
اجباری نشانگر مفعولی "را" و یا حتی عدم حضور آن در جمالت میباشد كه در قالب عبارات منظم به صتورت
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"(را )*" یا "(را )" و یا "]را^[" بیان میگردد.
در پایان پس از تكمیل عبارت منظم برای برچسبهای نقشهای معنایی برای جمتالت ،بته ازای هتر كتدام از
نقشهای موجود ،لغت "كلمه" در عبارت منظم قرار گرفته و جهت تطبیق با جمتالت متورد بررستی در قالتب
یک عبارت منظم دیگر ذخیره میگردد.
همچنین عبارت فعلی در انتهای هر دو بخش فریم به صورت زیر اضافه میگردد:
حرف-اضافۀ-فعلی  + Space +فعلیار  + Space +پیشوند ( +بن-ماضی|بن-مضارع)
تبدیل ظرفیت افعال به عبارت منظم در قالب چند مثال بیان میگردد.
افت

افتاد

-

-

-

<فا(،مفح)[از](،مفح)[بر|به|بین|داخل|در|درون|روی|میان]>
عبارت منظم برای فعل فوق به صورت زیر درخواهد آمد:
کلمه ((از) کلمه )*((بر|به|بین|داخل|در|درون|روی|میان) کلمه )*((افتاد|افت))
فا ((از) مفح )*((بر|به|بین|داخل|در|درون|روی|میان) مفح )*((افتاد|افت))
مثال دوم:
افتاد

افت

-

جا

-

<(،Øمفح)[برای]،بند[التزامی-/+مطابقت>]-/+

عبارت منظم تولید شده:
((برای) کلمه )*کلمه (جا (افتاد|افت))
((برای) مفح )*بند (جا (افتاد|افت))
مثال سوم:
کرد

کن

پیدا

تسکین -

<فا(،مفح)[از]>

عبارت منظم تولید شده:
کلمه ((از) کلمه )*(تسکین پیدا(کرد|کن))
فا ((از) مفح )*(تسکین پیدا(کرد|کن))
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مثال چهارم:
گزید

بر

گزین

-

-

<فا،مف[را(،]-/+مفح)[از|از بین|از میان]>

عبارت منظم تولید شده:
کلمه کلمه (را )*((از|از کلمه )*بین|از میان) (بر(گزید|گزین))
فا مف (را )*((از|از مفح )*بین|از میان) (بر(گزید|گزین))

 -3-1-3نحوه ذخیرهسازی فریمها
پس از تشكیل عبارت منظم برای هر كدام از افعال موجود در پیكرهی فرهنگ ظرفیتت نحتوی افعتال فارستی
بایستی آنها را با ساختاری مناسب در پیكرهای دیگر كه در واقع فریمنت زبان فارسی میباشد ،ذخیتره نمتاییم.
برای ذخیرهسازی فریمهای تولیدی ،همان ساختار ویژگیهای استخراجی فعل را به صتورت كلیتد هتر ردیتف
فریم در نظر میگیریم .در واقع كلید هر ردیف فریم به صورت زیر درنظر گرفته شده و در مقابل آن فریمهتای
موجود برای این فعل درج خواهند گردید.
بن-ماضی#بن-مضارع#پیشوند#فعلیار#حرف-اضافۀ-فعلی
پس از بیان كلید هر فریم ،فریم منطبق با آن فعل به صورت زیر در ادامه آن كلید درج میگردد.
]عبارت منظم برای تطبیق جمالت ورودی@عبارت منظم دارای برچسب نقشهای معنایی[

با توجه به ظرفیت هر فعل ،آن فعل ممكن است دارای یک یا چندین قالب فریم با ساختارهای متفتاوت باشتد
كه بایستی به نحوی مناسب قالببندی و ذخیرهسازی گردد كه در الگوریتم تشخیص برچستب معنتایی متتون
براحتی قابل استفاده باشد.
کلید فریم
کلید فریم

]فریم [1

]فریم[
]فریم [2

]فریم [3

برای تخصیص فریمهای متفاوت موجود برای یک ساختار یكسان از فعل در ابتدا از یک ساختار درهم ()Hash
برای ذخیرهسازی فریمها استفاده میگردد كه كلید آن كلید فریم و عناصر آن لیستی شامل فریمهای منطبتق
با ظرفیت فعل میباشند .در انتها با خواندن تمتامی عناصتر موجتود در ستاختار درهتم یتا  HashTableكلیته
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كلیدها و فریمهای آنها استخراج و در قالب یک فایل متنی ذخیره میگردد.
 -3-1-4بسط فریمها و فریمهای با كلید یكسان
همانطور كه قبال ذكرگردید در پیكره فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی پس از بیان هر فعتل و ویژگتیهتای
آن نظیر بن ماضی ،بن مضارع ،پیشوند ،فعلیار و حرف اضافه فعلی ،ظرفیت فعل برای تشتكیل جمتالت بیتان
گردیده است كه بایستی به عبارت منظم قابل استفاده در طراحی ابزار  SRLتبدیل گردد .یتک عبتارت متنظم
برای تطبیق جمالت ورودی با ساختار فریم و یک عبارت منظم حاوی برچسبهتای معنتایی بترای تخصتیص
برچسب نقشهای معنایی به كلمات موجود در جملهی وردی تطبیق یافته با فریم مورد نیاز متیباشتد .گفتته
شد كه با توجه به ظرفیت هر فعل ،آن فعل ممكن استت دارای یتک یتا چنتدین قالتب فتریم بتا ستاختارهای
متفاوت باشد.
فرض اولیه در طراحی فریمنت و برچسبزنی معنایی متون بر این بود كه اجزای فعل به درستی تشخیص داده
شوند و براحتی فعل موجود در جمله با كلید یكتی از ستاختارهای موجتود در فتریمنتت منطبتق گتردد .ایتن
درحالیست كه در بسیاری از اوقات با توجه به وجود ضمایر متصل و منفصل و یا سایر لغات بین حروف اضتافه
فعلی و همچنین فعلیار با هستهی اصلی فعل ،اجزای فعل یعنی حروف اضافه فعلی و همچنین فعلیار گاها به
درستی تشخیص داده نمیشود و در اینصورت ساختار جمله با هیچ كدام از فریمها منطبتق نگردیتده و جملته
برچسب معنایی نمیخورد.
برای رفع این مشكل ،هر كدام از كلیدهای فریمها یک بار در شكل خود و یک بار دیگر هتم بتا ستاختاری كته
دارای فعلیار و حرف اضافهی فعلی نیستند ،ذخیره میگردد تتا در مواردیكته در روال پتردازش جملته ورودی
پس از شناسایی عبارت فعلی ،اجزای فعل یعنی حروف اضافه فعلی و فعلیار به درستی تشتخیص داده نشتدند
باز هم با كلیدی در فریمنت منطبق گردیده و در بین فریمهای موجود در آن فعل با یک فریم تطتابق یافتته و
برچسبهای متناظر با آن جمله به لغات تشكیل دهندهی آن جمله ،تخصیص یابد.
یعنی در واقع به ازای هر فعل یک بار آن فعل به صورت زیر بدون حروف اضافه فعلی و فعلیار هم در فریمنتت
ذخیره میگردد.
بن-ماضی#بن-مضارع#پیشوند-#-#
الزم به ذكر است در مواردیكه فعل دارای پیشوند ،حرف اضافه فعلی یا فعلیار نباشد ،نماد ’ ‘-به جای آن قرار
میگیرد.
بدین ترتیب فریمهای موجود برای هر فعل با اجزای آن بسط پیدا كرده و در دو قالب مجزا در فریمنت ذخیتره
میگردد .در صورتیكه در روال برچسبزنی معنایی متون ،اجزای فعل به درستی تشخیص داده شود ،مستتقیما
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به فریم منطبق با آن رفته و برچسبهای معنایی متناظر با آن جمله را بته كلمتات آن جملته تخصتیص متی-
دهیم؛ ولی درصورتیكه اجزای فعل به درستی تشخیص داده نشود ،بایستی در لیستی از فریمهتای منطبتق بتا
بن فعل جستجو كرده تا به فریم منطبق با آن رسیده و برچسبهای معنایی متناظر با آن جمله را بته كلمتات
آن جمله تخصیص میدهیم كه روالی طوالنیتر میباشد.
مثال مرتبط با این موضوع را میتوانید در سه فریم زیر و بسط آنها بدون اجزای فعل مشاهده نمایید:
کرد#کن#-#مشاهده[ -#کلمه کلمه (را )*(مشاهده (کرد|کن))@فا مف (را )*(مشاهده (کرد|کن))]
------کرد#کن#-#مطالعه[ -#کلمه (کلمه) (را )*(مطالعه (کرد|کن))@فا (مف) (را )*(مطالعه (کرد|کن))]
------کرد#کن#-#رشد-#

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

کرد#کن-#-#-#

[کلمه کلمه (را )*(مشاهده (کرد|کن))@فا مف (را )*(مشاهده (کرد|کن))]
[کلمه (کلمه) (را )*(مطالعه (کرد|کن))@فا (مف) (را )*(مطالعه (کرد|کن))]
[کلمه ((در) کلمه )*(رشد (کرد|کن))@فا ((در) مفح )*(رشد (کرد|کن))]

 -3-2برچسبزنی نقشهای معنایی متون
در روند هرگونه پردازش روی متنهای زبان طبیعی انجام یک سری عملیات پیشپردازش ،امری اجتنابناپذیر
است .بطوریكه دقت این پیشپردازشها تاثیر بستزایی بتر نتتایج اعمتال الگتوریتمهتا در فازهتای بعتدی دارد.
هرچقدر كه دقت این پیشپردازشها بیشتر باشد ،الگوریتمها به نتایج واقعی خود نزدیکتر خواهند شد.
 -3-2-1شمای كلی روش پیشنهادی
در این بخش شمای كلی روش پیشنهادی برای پردازش متون و اعمال الگوریتمهای مورد نظر برای برچستب-
زنی نقشهای معنایی متون فارسی آورده شده است .مراحل كلی روش پیشنهادی در شتكل  1 -3نشتان داده
شده است.
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متن ورودی
جداسازی جمالت

نرمالسازی ورودی

جداسازی کلمات

اعمال الگوریتمNER

برچسبزنی نحوی متن

شناسایی اجزای فعل

ریشهیابی

تشخیص عبارت فعلی

جستجوی فعل در

جستجوی فریم

فریمنت

منطبق با ساختار جمله

تخصیص برچسب معنایی با
توجه به فریم تطبیق یافته

شكل  -1-3روش پیشنهادی برای پیشپردازش و اعمال الگوریتم برچسبزنی نقشهای معنایی متون

 -3-2-2پیشپردازشها
در ادامه ابتدا روند استفاده از ابزارهای مورد نیاز برای پیشپردازش متون فارسی ذكر گردیتده و ستپس
روش پیشنهادی برای برچسبزنی نقشهای معنایی متتون تشتریح خواهتد شتد .در رونتد انجتام پایتاننامته،
ابزارهای زیر برای پردازش متون فارسی مورد استفاده قرار گرفت كه به ترتیب بر روی هتر كتدام از متتنهتای
مورد پردازش ،اعمال میگردند .الزم به ذكراست كه این ابزارها در آزمایشتگاه فنتاوری وب دانشتگاه فردوستی
مشهد طراحی ،تولید و ارائه گردیده است.
 استانداردكننده یا نرمالساز :در ابتدا بایستی همهی نویسههای (كاراكترهای) متن با
جایگزینی با معادل استاندارد آن یكسانسازی گردند.
 جداكننده جمالت :با كمک این پردازشگر میتوان جمالت را از متن استخراج كرد.
 جداكننده كلمات :با كمک این پردازشگر میتوان كلمات را استخراج نمود.
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 ریشهیاب :وظیفه ریشهیابی كلمات را برعهده دارد.
 تشخیص دهنده ی عبارت فعلی :عبارت فعلی را در یک جمله تشخیص میدهد كه این
عملیات با بهرهگیری از پیكره دادگان صورت میگیرد.
 برچسبزننده اجزای واژگانی كالم :از این پردازشگر برای برچسبزنی اجزای واژگانی كالم
استفاده میشود.
 تجزیهگر :از این پردازشگر برای تجزیه نحوی جمالت استفاده میشود .در حال حاضر و در
نسخهی فعلی ابزار تولیدی در راستای انجام این پایاننامه به دلیل دقت پایین این ابزار ،از
استفاده از آن در طراحی برچسبزنی نقشهای معنایی متون صرفنظر گردید .در صورت
طراحی ابزاری با دقت باال برای تشخیص گروههای تشكیل دهنده جمالت میتوان به جای
عبارت "كلمه" در عبارات منظم ،عبارت "گروه" را قرار داد كه منطبق با گروههای اسمی،
فعلی ،قیدی ،صفتی و حرف اضافهای میگردد.
 -3-2-2-1استاندارد كننده ()Normalizer
پردازش زبان فارسی از جهاتی با پردازش زبان انگلیسی تفاوت دارد .در زبان انگلیسی تمامی حتروف و تمتامی
كلمات جدا از هم و با قانونی مشخص نوشته میشوند و این در حالی است كه در زبان فارسی بعضی از حتروف
به هم چسبیدهاند ،بعضی از حروف جدا از هم نوشته میشوند ،بعضی از كلمات یكپارچهاند ،بعضی از كلمات بتا
فاصله یا نیمفاصله به دو یا چند بخش تقسیم میشوند .عالوه براین بعضی از حتروف ماننتد "ی" در بعضتی از
نوشتهها با نسخه عربی مانند "ي عربی" نوشته میشوند كه ممكن مشكالتی را در الگوریتمهای پردازش متون
فارسی بوجود میآورد.
در ادامه ابتدا مشكالت و چالشهای پیش رو در پردازش متون فارسی ذكرگردیتده و ستپس روش بكتار رفتته
برای اصالح و یكسانسازی متن آمده است.
 -3-2-2-2چالشهای ذاتی زبان فارسی
زبان شیرین فارسی دارای چالشهای ذاتیایی میباشد كه در ذیل به تعدادی از آنها اشاره شده است:
 وجود كلماتی كه معنای آنها در درون جمالت مشخص میگردد .مثال كلمه "شیر" میتواند
به معنای "شیر خوردنی"" ،شیر آب" و "شیر جنگل" بكار رود.
 عدم وجود عالمتهای آوایی میتواند باعث بروز ابهاماتی گردد .مثال كلمه "كرم" میتواند به
صورتهای "كرم " ،"keremكرم " ،"karamكرم  "koromو "كرم  "kermبكار رود.
 عدم رعایت فاصله و نیمفاصله حتی در رسمالخط رسمی فارسی.
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 در زبان فارسی مانند زبان انگلیسی حروف كوچک و بزرگ برای تشخیص اسامی خاص وجود
ندارد.
 لغات مركب چند قسمتی كه تشخیص كلمات را مشكل میكنند ،مانند" :توپجمعكن" یا
"آبدارچی".
 وجود ابهام در معنی جمالت بدلیل عدم بكارگیری صحیح عالئم سجاوندی و نحوهی فاصله-
گذاری .مثال "مردخوب میدود" و "مرد خوب میدود".
 بیقاعده بودن قواعد تولید بن مضارع تعدادی زیادی از افعال.
 و سایر موارد مشابه.
 -3-2-2-3چالشهای نگارشی زبان فارسی
به دلیل ویژگیهای خاص زبان فارسی ،چالش هایی در نگارش كلمات فارسی وجود دارد كه در ذیل بته برختی
از آنها اشاره شده است:


وجود كاراكترهای مختلف كه دارای تلفظ یكسان در زبان فارسی هستند باعث میشود تا
غلطهای امالیی زیادی رخ دهد .مثال كلمه "صابون" ممكن است به اشتباه به صورت "ثابون"
یا "سابون" نوشته شود .یا كلمهای مثل "تهران" ممكن است به صورت "طهران" نوشته شود
كه البته در قدیم بیشتر به این صورت بكار میرفت .همچنین وجود حرفهایی كه ممكن
است تلفظ نشوند ،باعث پیچیدگی نگارش زبان فارسی میگردد مثل كلمه "خواهر".

 استفاده از كاراكتر "ا" به جای "آ" و بالعكس در بعضی از كلمات مانند "ابادان".
 عدم رعایت درست فاصله و نیمفاصله در نگارش كلمات.
 استفاده از هر دو شكل "می چسبان" و "می غیر چسبان" در كلمات مختلف ،.مانند
"میروم" یا "میروم".
 استفاده از كلمات زبانهای دیگر به صورت نگارش فارسی و نگارش انگلیسی ،مثال كلمه
"آنتولوژی" و "."Antology

 نگارش مختلف كلمات مختوم به ه كه با ی به كلمه بعدی متصل میشوند ،نظیر "چاله
فضایی" و "چالهی فضایی"
 استفاده از چندین فاصله بین كلمات.
 كاربردهای مختلف از "ها" به صورت چسبان و غیرچسبان نظیر "كتاب هایش" و
"كتابهایش".
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نسبت به زبان انگلیسی و یا عربی ،قوانین بسیار كمتری دارد و در حقیقت استثنائات زیادی
در زبان فارسی در قسمتهای مختلف وجود دارد.

 -3-2-2-4روش بكار رفته برای یكسانسازی متن و اصالحات اولیه
در اولین گام باید متون برای استفاده در گامهای بعدی به شكلی استاندارد درآیند .به همین دلیل ستعی شتده
است تفاوتهای سادهی ظاهری برطرف گردد .برای رسیدن به این هدف ،قبل از اعمال الگوریتمهای مورد نظر
بر روی متون ،پیشپردازشهایی روی آنها آنجام میشود .طبیعتا هر چه این پیشپتردازشهتا قتویتتر باشتد،
نتایج حاصل ازمقایسه متون قابل اطمینانتر خواهد بود .الزم به ذكر است كه از آن جایی كه زبان فارسی جتزو
زبانهای غیر ساختیافته است با مشكالت بسیار بیشتری نسبت به سایر زبتانهتا مواجته ختواهیم شتد .متتون
غیرساخت یافته ،متونی هستند كه پیش فرض خاصی در مورد قالب آنها نداریم و آنها را به صورت مجموعتهای
مرتب از جمالت در نظر میگیریم.
در ابتدا بایستی همهی نویسههای (كاراكترهای) متن با جایگزینی با معادل استاندارد آن ،یكسانسازی گردنتد.
در پردازش رسمالخط زبان فارسی ،با توجه به قرابتی كه با رسمالخط عربی دارد ،همواره در تعدادی از حرفهتا
مشكل وجود دارد كه از جمله آنها میتوان به حروف "ک"" ،ی" ،همزه و  ...اشاره نمود .در اولتین گتام بایتد
مشكالت مربوط به این حروف را برطرف ساخت .عالوه بر این ،اصالح و یكستانستازی نویستهی نتیمفاصتله و
فاصله در كاربردهای مختلف آن و همچنین حذف نویسهی «ت» كه بترای كشتش نویستههتای چستبان متورد
استفاده قرار میگیرد و مواردی مشابه برای یكسانسازی متون ،از اقدامات الزم قبل از شتروع فتازهتای بعتدی
میباشد .در این فاز مطابق با یک سری قاعدهی دقیق و مشخص ،فاصلهها و نتیمفاصتلههتای موجتود در متتن
برای عالماتی نظیر "ها" و "ی" غیرچسبان در انتهای لغات و همچنین پیشوندها و پسوندهای فعلستاز نظیتر
"می"" ،ام"" ،ایم"" ،اید" و موارد مشابه جهت استفاده در فازهای بعدی ،اصالح میگردند .در ضتمیمه (التف)
به چند نمونه از این اصالحات ،اشاره شده است.
 -3-2-2-5جداكننده جمالت ()Sentence Splitter
پس از پایان مرحلهی نرمال سازی متون ،ابزار تشخیصدهندهی جمالت با استفاده از عالمتهتای ”” ،“.؛“،“!” ،
”؟“ “:” ،“?” ،و بكارگیری برخی دستورات گرامری زبان فارستی و در نظرگترفتن برختی لغتات آغتاز كننتدهی
جمالت ،مرز جملهها را برای استفاده در گامهای بعدی تعیین مینماید.
باید توجه داشت كه جستجو برای یافتن عالئم جداكنندهی جمالت به تنهایی كافی نیست و در بسیاری موارد
مشكالتی را به همراه دارد .به عنوان مثال ،در زبان فارسی بعضی از واژههای اختصاری به صتورت چنتد حترف
كه با نقطه از هم جدا شدهاند ،ظاهر میشوند ( مانند "ه.ق" كه مخفف "هجری قمری" است) .در صورتی كته
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تعداد این حاالت مشكلساز در متن مورد نظر زیاد باشد ،باید از روشهای پیچیدهتری نظیر بكتارگیری برختی
دستورات گرامری زبان فارسی و در نظرگرفتن برخی لغات آغاز كنندهی جمالت استتفاده نمتود كته قتادر بته
شناسایی چنین مواردی باشد.
این ابزار بایستی توانایی تشخیص صحیح و دقیق جمالت را در متن ورودی داشته باشد .برای ایجاد ایتن ابتزار
باید ابتدا تمامی كاراكترها ،نمادها و احیاناً قواعد دستوری كه باعث شكسته شدن جمالت میشتوند ،شناستایی
گردند .با توجه به پایه بودن جمله در بسیاری از پردازشهای زبانی ،خروجی دقیق این ابزار از درجهی اهمیتت
باالیی برخوردار است.

 -3-2-2-6جداكننده كلمات ()Tokenizer
تشخیصدهندهی لغات نیز با استفاده از عالمتهتای فضتای ختالی “-” ،“,” ،“،” ،و در نظتر گترفتن اصتالحات
اعمال شده در مورد پیشوندها و پسوندها در فاز قبلی ،واژهها را شناسایی مینماید.
الزمهی ایجاد این ابزار ،جمعآوری واحدهایی است كه در زبان به عنتوان واحتدهای مستتقل معنتایی شتناخته
میشوند .سپس بر اساس انتخاب هر كدام از این واحدها ،متن بر اساس آن ،شكسته خواهد شد.

 -3-2-2-7ریشهیاب ()Stemmer
ریشهیابی عبارتست از بدست آوردن ریشه كلمات با حذف پسوندها و پیشوندها بطتوری كته كلمتات بتا ریشته
یكسان دارای شكل یكسان گردند .در زبانهایی مثل زبان انگلیسی به دلیل ماهیت زبتان و شتباهت ریشته بتا
كلمه اصلی ،انجام عمل ریشهیابی كار نسبتاً آسانی است .اما در برخی زبانهای دیگتر ماننتد زبتان فارستی بته
دلیل ماهیت تصریفی1زبان ،عملیات ریشهیابی ،فرآیند پیچیدهای دارد[TAS02]]FAR06[ ]TAG05[ 2.

در راستای انجام پایاننامه از آخرین نسخهی ریشهیاب تولید شده در آزمایشگاه فناوری وب دانشتگاه فردوستی
كه یک ریشهیاب تركیبی مبتنی بر قواعد و فرهنگ لغت میباشد ،استفاده گردید.
 -3-2-2-8برچسبزننده اجزای واژگانی كالم ()POS
تشخیص هر كدام از لغات بكار رفته در متن به عنوان فعل ،اسم ،قید ،صفت و غیره بر عهده برچسبزن نحوی

میباشد .در واقع برچسبزن نحوی عالوه بر تعیین مقولههای فوق ،میتواند اسم مكان ،اسم زمان ،اسامی
inflective

 - 2به زبانهایی مانند زبان فارسی كه شخص و زمان بر روی كلمات تاثیر میگذارند ،زبانهای تصریفی گفته میشود.

1-
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خاص ،ضمایر ،نوع صفات و موارد مشابه را تعیین نماید.
در راستای انجام پایاننامه از آخرین نسخهی ابزار برچسبزنی نحوی متون فارسی تولید شده در آزمایشگاه
فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد استفاده گردید.
 -3-2-3تشریح روش پیشنهادی
ابزاری كه در راستای انجام این پایاننامه طراحی و پیادهسازی گردیده است ،اولین ابزاری است كه در زمینهی
برچسبزنی نقشهای معنایی متون فارسی ارائه شده است كه در ادامه جزئیات پیادهسازی آن ،تشریح خواهتد
گردید.
همانطور كه گفته شد در روش بكارگرفته شده ،پتس از پایتان مرحلته پتیشپتردازش و یكستانستازی متتون،
ابزارهای تشخیص دهندهی جمالت ،تشخیص دهندهی كلمات  ،ریشهیاب و همچنتین  NERو  POSبایستتی
بر روی متون اعمال شوند .تشخیص دهندهی جمالت بتا استتفاده از عالمتتهتای ”” ،“.؛“” ،“!” ،؟“ “:” ،“?” ،و
بكارگیری برخی قواعد گرامری زبان فارسی ،مرز جملهها را برای استفاده در گامهای بعدی تعیتین متینمایتد.
تشخیص دهندهی كلمات با استفاده از عالمتهایی نظیر فضای خالی “,” ،“،” ،و ” “-واژههتا را شناستایی متی-
نماید NER .اسامی خاص نظیر اسامی افراد ،امتاكن ،مقتادیر عتددی و  ...را بتا بهترهگیتری از یتک لغتتنامته
تشخیص میدهد .ابزار برچسبزنی نحوی متون نیز كه در خود ابزار تشخیص عبارت فعلتی را نیتز جتای داده
است ،عبارت فعلی جمله را به طور كامل شناسایی كرده و همچنین مهمترین بختشهتای ستخن نظیتر استم،
ضمیر ،صفت ،قید و حرف اضافه را تشخیص میدهد .ریشهیاب نیز ریشهی واژههای شناسایی شده از مرحلتهی
قبل را بدست میآورد.
پس از آن از روی عبارت فعلی تشخیص داده شده توسط ابزار برچسبزنتی نحتوی متتون ،بتن ماضتی فعتل و
همچنین سایر اجزای فعل نظیر پیشوند فعل ،فعلیار و حرف اضافهی فعلتی در صتورت وجتود تشتخیص داده
می شوند .با مراجعه به فرهنگ لغتی كه حاوی بن ماضی و مضارع افعال است و از پیكرهی ظرفیت نحوی افعال
زبان فارسی تولید كردهایم ،بن مضارع فعل را نیز یافته و عبارتی مطابق با ساختار كلید فریمها یعنی به صورت
زیر تشكیل میدهیم .در صورتیكه هر كدام از موارد پیشوند فعل ،فعتلیتار و حترف اضتافهی فعلتی در عبتارت
فعلی وجود نداشته و یا تشخیص داده نشود ،عبارت ’ ‘-به جای آن قرار میگیرد.
بن-ماضی#بن-مضارع#پیشوند#فعلیار#حرف-اضافۀ-فعلی
در ادامه كلمات تشكیل دهندهی جمله را مورد بررسی قرار داده و بته جتز حتروف اضتافه و فعتلیارهتا ،ستایر
كلمات بكار رفته در جمله را با لغت "كلمه" جایگزین میكنیم تا با عبارت منظم موجود در فتریمهتا تطبیتق
پیدا كند .همچنین در ساختار عبارت فعلی به جای فعل در زمانهای مختلف بكتار رفتته در جملته ،فقتط بتن
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ماضی فعل قرار میگیرد.
پس از ساخت كلید اجزای فعل و عبارت منظم بیانگر ساختار جمله ،از روی كلید -عبارت فعلتی تولیتدی ،بته
جستجوی ردیف-فریم كلید در فریمنت كه در قالب یک ساختار درهم قابل دستیابی است ،میپردازیم .جتدول
درهمی كه كلید آن ،اجزای فعل به صورت فوق و مقدار آن ،لیستی از فریمهای تولیدی بتا توجته بته ظرفیتت
فعل میباشد.
پس از یافتن ردیف -فریم فعل بكار رفته در جملهی ورودی در صورت وجود یک فریم در لیست فریمهتای آن
فعل ،آن فریم با جمله ورودی تطبیق یافته و برچستبهتای معنتایی موجتود در آن فتریم بته كلمتات جملته،
تخصیص مییابد و درصورتیكه چندین فریم در لیست فریمهای آن فعل ،موجود باشد؛ در بتین عبتارت متنظم
تولیدی جهت تطبیق جمالت ورودی (یعنی بخش اول فریم) جستجو نموده و هر عبارت منظمی كه با عبتارت
منظم تولید شده از جمله ورودی تطبیق پیدا كند ،برچسبهای معنایی موجود در آن فریم به كلمتات جملته،
تخصیص مییابد .بدین صورت كه به ازای هر كدام از لغات "كلمه" در عبارت منظم بخش اول فریم ،برچستب
معنایی متناظر با آن از بخش دوم فریم تخصیص مییابد.
 -3-3روال پیادهسازی فریمنت و  SRLزبان فارسی
برای پیادهسازی فریمنت و ابزار برچسبزنی نقتشهتای معنتایی جمتالت متتون فارستی از زبتان Visual C#

استفاده گردید و پیكرهها و فایلهای مورد نیاز به صورت فایل متنی با پسوند  .txtذخیره گردیتده و در برنامته
مورد استفاده قرار میگیرند.
در روال اجرای برنامه ابتدا روال استخراج فریمها و تولید فریمنت و همچنین تشتكیل دو فرهنتگ لغتت یكتی
حاوی حروف اضافه و دیگری حاوی بن ماضی و بن مضارع افعال از پیكره ظرفیت نحتوی افعتال زبتان فارستی
اجرا میگردد و نتایج در قالب چند فایل متنی ذخیره میگردد.
در ابزار طراحی شده گزینههای زیر قرار داده شده است.
-

ورودی از فایل متنی :میتوان متن ورودی را از یک فایل متنی وارد نمود.

-

 :NERبرای شناسایی اسامی خاص و همچنین برخی عبارت خاص نظیر اعداد ،زمانها و
واحدها و  ...مورد استفاده قرار میگیرد.

-

 :POSTaggerبرای برچسبزنی نحوی متون قابل استفاده است.

-

 :Lematizerكلمات موجود در متن ورودی را ریشهیابی میكند.

-

 :SRLبا بهرهگیری از فریمنت و روش پیشنهادی ذكرشده به شناسایی برچسبهای معنایی
در متن ورودی میپردازد.

-

بستن پنجره :برای خروج از محیط نرمافزار بكار میرود.
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خروجی نرم افزار بدین صورت نمایش داده میشود كه به ازای هر كلمه ،ریشه ،برچسب  ،NERبرچستبPOS

و برچسب  SRLبه صورت زیر پس از كلمه ذكر می گردند.
< ریشه /برچسب /NERبرچسب  / POSبرچسب > SRL
در مورد عبارت فعلی نیز برچسب فعل به صورت زیر خواهد بود:
< ریشه/برچسب/NERبرچسب /POSبرچسب-SRLبن ماضی#بن مضارع#پیشوند#فعلیار#حرف اضافۀ فعلی >

 -3-4شمای گرافیكی ابزار طراحی شده
شمای گرافیكی ابزار طراحی شده جهت تولید فریمنت و برچسبزنی معنایی متون فارسی در زیتر آورده شتده
است:
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 -3-5چند نمونه جملهی ورودی و خروجی ابزار
چند نمونه جملهی ورودی داده شده به ابزار و همچنین خروجی تولید شده توسط ابتزار در ادامته آورده شتده
است:
جمله ورودی :1
علی سیب خورد.

خروجی :1
علی< علی / Person /N/فا > سیب< سیب / N /N/مف > خورد< خورد / Verb /V/فعل-خورد#خور> -#-#-#

جمله ورودی :2
علی سیب را خورد.

خروجی :2
علی< علی / Person /N/فا > سیب< سیب / N /N/مف > را< را / POSTP /POSTP/حرف نشانه مفعولی > خورد<
خورد / Verb /V/فعل-خورد#خور> -#-#-#

جمله ورودی :3
علی به دیوار خورد.

خروجی :3
علی< علی / Person /N/فا > به< به / Preposition /PREP/حرف اضافه > دیوار< دیوار / N /N/مفح > خورد< خورد
/ Verb /V/فعل-خورد#خور> -#-#-#
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جمله ورودی :4
علی زمین خورد.

خروجی :4
علی< علی / Person /N/فا > زمین خورد< زمین خورد / Verb /V/فعل-خورد#خور#-#زمین> -#

جمله ورودی :5
سارا شجاع باش.

خروجی :5
سارا< سارا / Person /N/مس > شجاع< شجاع / ADJ /ADJ/بند > باش< بود / Verb /V/فعل-بود#باش> -#-#-#

جمله ورودی :6
او به کفش واکس زد.

خروجی :6
او< او / Pronoun /PR/فا > به< به / Preposition /PREP/حرف اضافه > کفش< کفش / N /N/مفح > واکس زد<
واکس زد / Verb /V/فعل-زد#زن#-#واکس> -#

جمله ورودی :7
هیدروژن به اکسیژن پیوند یافت.

خروجی :7
هیدروژن< هیدروژن / N /N/فا > به< به / Preposition /PREP/حرف اضافه > اکسیژن< اکسیژن / N /N/مفح > پیوند
یافت< پیوند یافت / Verb /V/فعل-یافت#یاب#-#پیوند> -#
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جمله ورودی :8
من خانه را ترک کردم.

خروجی :8
من< من / Pronoun /PR/فا > خانه< خانه / N /N/مف > را< را / POSTP /POSTP/حرف نشانه مفعولی > ترک
کردم< ترک کرد / Verb /V/فعل-کرد#کن#-#ترک> -#

جمله ورودی :9
او در خیابان قدم می زند.

خروجی :9
او< او / Pronoun /PR/فا > در< در / Preposition /PREP/حرف اضافه > خیابان< خیابان / N /N/مفح > قدم میزند<
قدم زد / Verb /V/فعل-زد#زن#-#قدم> -#

جمله ورودی :1۰
سارا از مدرسه به خانه رفت.

خروجی :1۰
سارا< سارا / Person /N/فا > از< از / Preposition /PREP/حرف اضافه > مدرسه< مدرسه / N /N/مفح > به< به
/ Preposition /PREP/حرف اضافه > خانه< خانه / N /N/مفح > رفت< رفت / Verb /V/فعل-رفت#رو> -#-#-#

جمله ورودی :11
انها در پارک قدم می زنند.

خروجی :11
انها< انها / Pronoun /N/فا > در< در / Preposition /PREP/حرف اضافه > پارک< پارک / N /N/مفح > قدم میزنند<
قدم زد / Verb /V/فعل-زد#زن#-#قدم> -#
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جمله ورودی :12
آسمان تیره بود.

خروجی :12
آسمان< آسمان / Person /N/مس > تیره< تیره / ADJ /ADJ/بند > بود< بود / Verb /V/فعل-بود#باش> -#-#-#

جمله ورودی :13
من کتاب مطالعه کردم.

خروجی :13
من< من / Pronoun /PR/فا > کتاب< کتاب / N /N/مف > مطالعه کردم< مطالعه کرد / Verb /V/فعل-کرد#کن-#
#مطالعه> -#

 -3-6خالصه
در این فصل ،روش پیشنهادی برای تولید فریمنت و ابزار برچسبزنی معنایی متون فارسی توضیح داده شد.
در بخش اول این فصل ،روال تولید فریمنت از روی پیكره ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی تشریح شد .در
بخش بعد ،چگونگی بهرهگیری از ابزارهای مورد نیاز برای برچسبزنی معنایی متون نظیر استانداردكنندهی
متون ،تشخیصدهنده جمالت ،تشخیصدهنده لغات ،NER ،ابزار برچسبزن بخشهای كالم زبان فارسی و
ریشهیاب بیان گردیده و در نهایت چگونگی طراحی و پیادهسازی ابزار برچسبزنی معنایی با استفاده از فریم-
نت زبان فارسی تشریح گردید.
در بخش سوم روال پیادهسازی ابزار توضیح داده شده و در نهایت شمای گرافیكی ابزار و همچنین چند نمونه
جملهی داده شده به ابزار و نتایج خروجی ابزار ،آورده شده است.
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 -4نتیجهگیری و كارهای آتی
 -4-1نتیجهگیری
همانطور كه بیان شد یكی از مشكالت اساسی در پردازش متون زبان فارسی ،عدم وجود ابزارهای پایهای
استاندارد جهت انجام روال پیشپردازشی و تجزیه و تحلیل متون میباشد .برچسبزنی معنایی متون فارسی
یكی از حوزه هایی است كه تاكنون در زبان فارسی بسیار غریب و مهجور مانده و به دلیل مشكالت و دشواری-
هایی كه در طراحی این ابزار وجود دارد ،كسی سراغ این حوزه نرفته و یا تالشهای موجود در این حوزه ناكام
مانده است.
در راستای انجام این پایاننامه با بهرهگیری از پیكرهی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی ،نخستین فریمنت
( )FrameNetزبان فار سی تولید گردید .همچنین با استفاده از ابزارهای تشخیص فعل در جمالت ،برچسب-
زن نحوی جمالت و همچنین ابزار ریشهیاب آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد ،ابزاری جهت
برچسب زنی معنایی جمالت زبان فارسی طراحی نمودیم كه با دقت قابل قبولی به تطبیق جمالت یک متن با
فریم های موجود در پیكره تولید شده پرداخته و برچسب معنایی متناظر با آن جمله را به كلمات تشكیل
دهندهی جمله اختصاص میدهد.
تخصیص نقشهای معنایی كلمات در جمله در الیهی اول شامل فاعل ،مفعول ،مسند ،قید ،بند و  ...و
همچنین در الیهی دوم با توجه به نوع فعل مثال در مورد فعل "قتل" شامل قاتل ،مقتول ،آلت قتل ،دلیل قتل
و  ،...یكی از مهمترین ابزارهای پیشپردازشی برای اكثر كاربردهای پردازش متن مانند خالصهسازی ،ترجمهی
ماشینی ،استخراج مفاهیم ،سیستمهای مكالمهی معنایی ،سیستمهای پاسخگو ،متنكاوی و  ...میباشد.
 SRLبا تعیین نقش معنایی هر عنصر جمله در ارتباط با فعل آن جمله ،نقش گرامری آن عنصر از قبیل فاعل
بودن ،مفعول بودن چه مستقیم و چه غیر مستقیم ،انواع قیود و  ...را تشخیص میدهد.
در شبكهی قالبهای تولیدی برای افعال جمالت زبان فارسی در مجموع  4593ساختار برای افعال وجتود دارد
كه در هر ساختار ،چندین فریم وجود دارد كه به كلمات آن ،برچسبهای معنایی تخصیص یافتهاند.
 -4-2كارهای آتی
همانطور كه ذكر گردید برچسبزنی معنایی كلمات مشابه برچسبگذاری بخشهای سخن بوده با این تفاوت
كه وارد عمق بیشتری از معنا میشود .نقشهای معنایی رابطه اجزاء مختلف جمله را در ارتباط با فعل
متناظرشان معرفی مینمایند .در حال حاضر ابزار برچسبزنی معنایی پیادهسازی شده در راستای انجام این
پایاننامه ،به استخراج نقش های معنایی جمالت نظیر فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعول غیر مستقیم ،قید ،مسند،
بند ،فعل و  ...میپردازد.

با توجه به اینكه ابزار طراحی شده جهت برچسبزنی معنایی كلمات در این پایاننامه به كمک فریمنت به
تخصیص برچسب معنایی به كلمات میپردازد ،میتوان بخش فریمهای فریمنت را توسعه داده و عالوه بر
نقشهای فاعل ،مفعول مستقیم ،مفعول غیر مستقیم ،قید ،مسند ،بند و  ...با توجه به نوع فعل به بیان نقش-
های مرتبط با فعل پرداخته و فریمها را در سه بخش عبارت منظم جهت تطبیق با جمله ورودی ،برچسبهای
معنایی عمومی و برچسبهای اختصاصی مرتبط با هر فعل تولید نمود .مثال در مورد فعل "قتل" میتوان
برچسبهای قاتل ،مقتول ،آلت قتل ،دلیل قتل و  ...را به بخشهای مختلف جمله تخصیص داد.
الزمهی این امر ،آنست كه فریم نت توسط یک فرد خبره در رشته ادبیات و زبانشناسی مورد بررسی قرار گرفته
و با توجه به نوع فعل ،برچسبهای اختصاصی هر فعل به نقشهای معنایی جملهی متناظر با آن فعل
تخصیص یابد.
از جمله كارهای دیگری كه میتواند باعث دقت ابزار برچسبزنی معنایی متون گردد و بسیار ضروری و حیاتی
نیز میباشد طراحی و پیاده سازی یک پارسر با دقت بسیار باال برای تشخیص گروههای تشكیل دهنده جمالت
متن میباشد .در نسخه فعلی ابزار پیادهسازی شده ،گروههای تشكیل دهندهی جمالت ،تک كلمهای در نظر
گرفته شدهاند؛ چرا كه برای شناسایی گروههای تشكیلدهندهی جمالت متون فارسی نیاز به ابزار پارسر زبان
فارسی با دقت بسیار باال میباشد.
در صورت طراحی ابزاری با دقت باال برای تشخیص گروههای تشكیل دهنده جمالت میتوان به جای عبارت
"كلمه" در عبارات منظم ،عبارت "گروه" را قرار داد كه منطبق با گروههای اسمی ،فعلی ،قیدی ،صفتی و
حرف اضافهای میگردد و برچسبزنی معنایی جمالت متن به صورت كامل و برای تمامی جمالت صورت
خواهد گرفت.
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