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شناسایی موجودیت های اسمی ،ی زیروظیف از استررا اطالعها اسهت[ ]2و به معنهی
پردازش مستنداتی است ک در آن ب دنبا مکان یابی عناصر اسمی در مت و دسهت بنهدی آن هها به
ردههایی ازپیش تعیی شده مانند اسامی اشهرا ،،سهازمانهها (شهرکتهها ،سهازمانههای دولتهی و
غیره) ،مکانها (شهرها ،کشورها ،رودخان ها وغیهره) ،عبهار ههای زمهانی ،کمیهتهها ،مقهدارهای
پولی ،درصدها و غیره هستیم .شناسایی موجودیتهای اسمی ی وظیفه پایه ای اسهت و یکهی از
هست های پردازشی زبان طبیعی محسوب می شود[ .]3در مورد کاربردهای شناسایی موجودیت های
اسمی می توان ب مهوارد مرتلفهی از جمله ترجمه متهون ،بازیهابی و درک متهون ،خالصه سهازی،
جست وجوی معنایی و غیره اشاره کرد .ب طور کلی کاربردههای گونهاگون و بسهیار سهودمندی را
می توان برای سیستم های شناسایی موجودیت های اسهمی و به طهور عمهومی تهر در پهردازش زبهان
طبیعی ،متصور شد.
ب طورکلی عملیا شناسایی موجودیت های اسمی شهامل دو وظیفه اسهت :شناسهایی اسهامی
مربوط در مت و سپس دست بندی ای اسامی ب مجموع های از پهیش تعیهی شهده .به طهور کلهی
سیستمهای شناسایی موجودیهتههای اسهمی را مهیتهوان به سه کهال اصهلی دسهت بنهدی کهرد.
روش های مبتنی بر قاعده دستی مشرص شهده ،سیسهتم ههای آمهاری مبتنهی بهر یهادگیری ماشهی و
سیستم های ترکیبی ،س دست اصلی روش های شناسهایی موجودیهت ههای اسهمی بشهمار مهیرونهد.
رهیافت های مبتنی بر قوانی  ،بر روی استررا نام ها با استفاده از تعداد زیهادی از مجموعه قهوانی
ساخت شده ب صور دستی تمرکز کرده است .ب طور کلی ای سیسهتم هها مجموعه ای از الگوهها
هستند ک از مشرص های دستوری ،نحوی و امالیی در کنار ترکیبی از لغتنام ها استفاده میشود.
با توج ب ای ویژگی ها ،روش مبتنی بر قواعهد بهرخال کهارایی بها در برخهی دامنه هها ،دارای
مشکل با ی غیرقابل انتقا بودن و نیز کمبود قابلیت اطمینان را داراست[ .]3در سیستم ههای مبتنهی
بر روشهای آماری و یادگیری ماشی  ،هد از رهیافت شناسایی موجودیهتههای اسهمی ،تبهدیل
مسال شناسایی موجودیت ها ب مسال دست بندی و بهره گیری از ی مهد آمهاری بهرای حهل ایه
مسائل است .در ای روش ها ،در صور استفاده از ویژگی های مناسه مهی تهوان افهزون بهر ارائه
نتایج مطلوب ،مدلی را توسع داد ک کمتری وابستگی را ب دامن داشهت باشهد .از ایه رو در ایه
پژوهش تمرکز در بکارگیری روش های مبتنی بر یادگیری ماشی است .ساختار ای مقال در ادامه
ب ای قرار است :در برش  2مروری بر روی کارهای پیشهی در حهوزه شناسهایی موجودیهت ههای
اسمی وجود دارد .در برش  3ب بررسی روش های استررا ویژگهی که در زمهان بههره گیهری از
روشهای آماری از مهمتری فرآیندها محسوب مهیشهود ،خهواهیم پرداخهت .در برهش  4پیکهره
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ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 .2مروری بر كارهای پیشین

در سا های اخیر تعداد زیادی از روشهای آماری بر پای روش آموزش بها نهاظر ارائه شهده
است .بایکل و همکارانش ی اسمیاب آموزش پذیر ب نهام نایمبهل ( )Nymbelرا مبتنهی بهر مهد
مرفی مارکو معرفی کردهاند[ .]4بورثوی و همکارانش منابع دانهش ع یمهی را بها اسهتفاده از
روش بیشههتری انتروبههی در شناسههایی موجودیههتهههای اسههمی مههورد اسههتفاده قههرار دادهانههد[.]5
عالمتگذاری نامهای ساده ناشهناخت بها اسهتفاده از درخهت تصهمیم توسه ب هت و همکهارانش
پیشنهاد شد[.]6
همانطور ک پیشتر اشهاره شهد در حهوزه زبهان فارسهی به دلیهل محهدودیتههای موجهود،
پژوهشهای بسیار کمتری بر روی شناسایی موجودیتهای اسمی انجام شده است .سیدعبدالحمید
اصفهانی و همکارانش با استفاده از ویژگیهای گسترده و با بکارگیری شبک عصبی مبتنی بر چنهد
ی پرسپترون ب شناسایی موجودیتهای اسمی پرداخت اند] .[1ناجی نیز از ی شبک عصبی چند
ی ب من ور ایجاد مدلی برای شناسایی موجودیتهای اسمی در زبان عربی استفاده کرده است[.]7
یوکانما و همکاران[ ]8در حوزه زبان انگلیسی با استفاده از ویژگیهای متعدد متنی همانند پیشهوند
و پسوند هرکلم  ،ادا سر برای کلما  ،ویژگیهای ت -وزنی و دو-وزنی ،ویژگیها سندی
ب همراه ویژگیهای نمایش برداری متعدد از کلما ب توسع مد های خود پرداخت اند.
فرید احمدی و حامد مرادی نیز در [ ]9با استفاده از ویژگیهای متنی و مد مرفی مارکو
در زبان فارسی ب توسع ی سیستم شناسایی موجودیت اسمی پرداختند .در ایه سیسهتم کهارایی
برابر با  53.14بوده است .در زبان فارسی برخال زبان انگلیسی ،باتوج ب ویژگیهای خا ،ایه
زبان ،استفاده تنها از ویژگیهای متنی نمیتواند منجر ب توسع ی سیسهتم کهارا شهود .از ایه رو
احمدی با ترکی ای ویژگیها با روش مبتنی بر قواعد کارایی سیستم را به  85.93درصهد بهبهود
داده است.
میران سیوک و همکاران در [ ]10با استفاده از مجموع ای از ویژگیهای متنی مشاب بها [ ]8و
مههد هههای نمههایش بردارهههای عههددی هماننههد بههردار سراسههری و  Word2Vecبه توسههع سیسههتمی
پرداخت اند .با استفاده از ویژگیهای متنی ب همهراه بهردار سراسهری کهارایی برابهر بها  79.48و در
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متنی مورد استفاده در ای پژوهش معرفی می گردد .برش  5ب ارائه معمهاری شهبک عصهبی مهد
پیشنهادی اختصا ،داده شده است .در برش  6معیار ارزیابی مورد استفاده در ای پژوهش معرفی
می شود و در نهایت در برش  7نتایج حاصل از مد پیشنهادی با دیگر مهد ههای ههم دامنه مهورد
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 .3استخراج ویژگی

در زمان استفاده از روش های آماری و مبتنی بر یادگیری ماشی  ،ارائه یه نمهایش مناسه
برای کلما و هم نی استررا ویژگی های مطلوب ،از مهم تری برش های توسع مد است .ب
طور کلی ویژگی های سیستم های شناسهایی موجودیهت ههای اسهمی را مهی تهوان به  3دسهت کلهی
ویژگی های کلم ای ،ویژگی های سهندی و ویژگهیههای لیسهتی تقسهیمبنهدی کهرد .ویژگهیههای
کلم ای ،توصیف گر شکل و ظاهر کلم  ،ساختار کلم  ،نقش کلم در جمل و غیهره خواههد بهود.
برای مثا بزرگ بودن حر او کلم در زبان انگلیسی ،وجود نقط و یا عدد مانند کلماتی ن یهر
 W3Cو  .I.B.Mمیتوانند نشان های خوبی برای کاندید بودن ی کلم در مجموع اسهامی خها،
باشد.
ویژگی های سندی مربهو به اطالعهاتی از کلمه اسهت که در کهل سهند وجهود دارد .ایه
اطالعا از طریق پردازش کل سند و یا برشی از آن مطابق با مد طراحی شده ،بدست مهی آیهد.
در صور پردازش کل اسناد و در مواردی که پیکهره متنهی و اسهناد مهورد اسهتفاده دارای حجهم
زیادی باشد ،ای ویژگی هها قهوی تراسهتررا شهده و دارای اطالعها بسهیار خهوبی بهرای سیسهتم
شناسایی هستند .تعداد رخداد ی کلم در جمل  ،پاراگرا و یا کل سند می تواند مثا هایی برای
ای نوع ویژگیها باشد.
از دیگر ویژگی های موجود در ایه حهوزه ویژگهی ههای لیسهتی اسهت .بهرای اسهتررا ایه
ویژگی ها ،از لیست هایی ک شامل اسامی افراد ،مکان ها ،شهرها ،کشورها ،سازمان ها و غیره اسهت،
استفاده می شود .وجود کلم ای در هر ی از ای لیست ها ،نشان دهنده یکی از ویژگی های کلمه
است .در برخی موارد وجود ی کلم در ی لیست می تواند با احتمها زیهاد طبقه آن کلمه را
مشرص کند اما ب دلیل ابهام در نقش و جایگاه اسامی ،همواره امکان آن وجود دارد ک اسمی در
ی لیست قرار داشت باشد اما ب طبق ای دیگر متعلق باشد .بزرگ بودن ای لیستها باعث میشود
تا ویژگی هایی با دقت با تر استررا گردد اما همواره ای روش با مشکالتی از قبیل ،در دسهتر
نبودن ،نگهداری ،و ب روزرسانی روب رو بوده است .زم ب ذکر است ک اسهتفاده از ویژگهیههای
لیستی قابل انتقا بودن مد را بسیار کاهش میهد.
 .1-3نمایش كلمات

یکی از روشهای بسیار کارا برای بهرهگیهری در یهادگیری ماشهی در حهوزه پهردازش زبهان
طبیعی استفاده از نمایش کلما ب صور بردارهای عددی است .در فرآینهد اسهتررا ویژگهی،
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زمان استفاده از مد  Word2Vecبرابر با  80.68بوده است.
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سیستمهای شناسایی موجودیتهای اسمی بسیار مفید باشد[ .]11مهد ههای متعهددی بهرای نمهایش
کلما ب صور بردارهای عددی در حوزه پردازش زبان طبیعی در طی سا ههای پیشهی معرفهی
شدهاند .از جلمه مهد ههای بسهیار کهارا در بهرداریسهازی کلمها  word2vec ،اسهت که توسه
میکولو در شرکت گوگل طراحهی و معرفهی شهده اسهت[ .]12الگهوریتم ههای  word2vecبهرای
نمایش برداری کلما با ابعاد با مورد استفاده قرار می گیرد .اطالعا استررا شده توسه ایه
مد ب حدی است ک میتواند ارتبا معنایی میان کلما را نیز حفظ کند.
ای مد از ی شبک عصبی  -3ی پرسپترون ب من ور تولید بردارها استفاده میکند ک در
شکل  1معماری کلی ای شبک نمایش داده شده است .تمامی نورون ههای شهبک عصهبی از توابهع
خطههی تشههکیل شههدهانههد .بههرای نمههایش بههرداری کلمهها در ابتههدای کههار ،واژهنامه ای از کلمهها
تشکیلدهند پیکرهمتنی ایجاد میشود .تعداد نهورونهها در یه ورودی و یه خروجهی برابهر بها
تعداد کلما واژه نام و هم نی تعداد نورون ها در ی پنهان برابر با طو بردار مطلوب مورد نیاز
است .اتصا میان ی ورودی و ی پنهان و هم نی یه پنههان و یه خروجهی به صهور
اتصا کامل است .بنابرای اگر طو واژه نام را  Vدرن ر بگیهریم و طهو مطلهوب بهرای بهردار
کلما  Nباشد ،وزن های اتصا میان ی ورودی ب ی پنهان می تواند بها ماتریسهی به انهدازه
 V*Nو ب همی ترتی وزن های ی پنهان ب ی خروجی با اندازه  N*Vنگهداری و نمهایش داده
شوند .ب طور کلی ماتریس ی ورودی را با عنوان  WIو هم چنی ماتریس وزن های ی خروجی
را  WOنامیده میشود (شکل .)1
برای آموزش مد  word2vecدر ای پژوهش از پیکره متنی ویکی پهدیا اسهتفاده شهد .از ایه
پیکره در حدود  6.5میلیون کلم استررا و برای فرآیند آموزش مورد استفاده قرار گرفت .بهرای
بهبود فرآیند آموزش شهبک ههای عصهبی  word2vecو شهبک عصهبی عمیهق پشهنهاد شهده در ایه
پژوهش ،در مرحل پیش پردازش اطالعا  ،داده های موجود در پیکره متنی ک مربهو به کلمها
بازدارنده ( )stop wordsبودهاند ،حذ شد.
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افزون بر استفاده از ویژگی هایی ک در برش پیشی مورد بررسی قرار گرفت ،مهی تهوان از نمهایش
عددی کلما ب عنوان ویژگی ک حاوی اطالعاتی ارزشمند از خود کلمه اسهت ،اسهتفاده کهرد.
پژوهش ها نشان دهنده ای موضوع است ک استفاده از نمایش کلما می تواند در بهبهود عملکهرد

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

 .2-3ویژگیهای مدل پیشنهادی

تمرکز برای بکارگیری از ویژگی های مناس

ب من ور با بردن نرخ بازشناسی و کارایی در

سیستم شناسایی موجودیت های اسمی در ای پژوهش از مهم تری بررسی های انجام گرفته اسهت.
همانطور ک پیشتر اشاره شد ،هد از ای پهژوهش ارزیهابی و پیشهنهاد مهدلی اسهت که بتوانهد
درحالی ک دارای نرخ بازشناسهی مناسهبی اسهت ،از ویژگهی هها و فراینهدهایی اسهتفاده نمایهد که
کم تری وابستگی را ب دامن ویا حتی زبان داشت باشد و محهدویت ههای موجهود در ایه حهوزه را
مرتفع کند .از ای رو در ادام  ،ویژگی های بکارگرفت شده برای آمهوزش مهد بها درن هر داشهت
اهدا اشاره شده،معرفی شده است.
 .1-2-3بکارگیری نمایش بردار word2vec

همان طور ک در برش پیش ب صور کامهل مهورد بررسهی قهرار گرفهت ،نمهایش بهرداری
کلما ب کم مد  word2vecمی تواند اطالعا بسیار ارزشمندی را از کلما استررا نماید.
بردارهای عددی حاصل از ای مد شامل تمامی اطالعا زبان شناسی و ارتباطا معنهایی اسهت.
از ای رو ،برای انتراب ویژگی برای ی کلم  ،بها اسهتفاده از بردارههای کلمها پیشهی و پسهی
می توان اطالعا بیش تری مانند جایگاه ی کلم استررا کرد .ای اطالعا در زمان آمهوزش
شبک عصبی می تواند در فهم کلما  ،جایگاه و ارتباطا آن ها کم کننهده باشهد .از آنجها که
محدوده انتراب ویژگی ها در زبان فارسی بسیار محدودتر از زبان های دیگر مانند انگلیسهی اسهت،
نمایش بردار عددی ب عنوان مهم تهری ویژگهی درن هر گرفته مهی شهود .طهو بهردار بهرای مهد
پیشنهادی با توج ب بررسی های انجام شده بر روی پژوهش های موجود در ایه حهوزه ،بهرای ههر
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شکل  .1معماری شبکه عصبی مدل [12] word2vec

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی برپایة شبکة عصبی | مجتبی زالی ،محسن فیروزبخت

صفر درن ر گرفت شده است[ .]13در زمان بکارگیری از مد های پیوست و ب خصهو ،در حهوزه
شبک های عصبی ،استفاده از ای تکنی یکی از متداو تری روشها در حل مسئل مرزی است.
 .2-2-3برچسب ادات سخن

استفاده از برچس ادا سر می تواند در یادگیری ماشهی بهرای کشهف ارتبها معنهایی و
ساختار کلم بسیار کم کننده باشد .ادا سر اطالعا بسیار ارزشمندی را در ارتبا بها یه
واژه فراهم می کند .در زبان فارسی با توج ب محدود بودن ویژگی ها ،در برخی از مد ههای ارائه
شده ،شاخصتری ویژگی آنها استفاده از برچس ههای ادا سهر بهوده اسهت[ .]1بها توجه به
اینک در مد پیشنهادی ای پژوهش ،از ویژگی های پیوست بودن مد بهره میبریم ،در اسهتفاده از
ویژگی برچس
شد.

ادا سر نیز ،برای هر کلم برچس های پیشی و پسهی آن نیهز لحها خواههد

 .3-2-3طول كلمه

با بررسی های انجام شده بر روی پیکره های متنی ،مشرص شده است ک ب صهور معمهو
میانگی طو کلماتی که اسهامی خها ،هسهتند از میهانگی طهو کلمها دیگهر بیشهتر اسهت .بها
پردازش های انجام شده در پیکره متنی ک در ای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اسهت نیهز ایه
نتیج حاصل می شود ک طو کلما خا ،ب طور میانگی در حهدود  1.5نویسه بیشهتر از طهو
کلما دیگر است (جدو .)1
جدول  .1میانگین طول كلمه درپیکرهمتنی مورد استفاده در پژوهش
PERS

ORG

LOC

O

4746

8626

5276

146828

5.2

5.34

5.44

4.09

حجم داده
میانگی طو کلما

 .4پیکره متنی

ویکیپدیای فارسی نام یکی از دانشنام ههای فارسهی زبهان در اینترنهت اسهت .ویکهیپهدیای
فارسی یکی از نسر های ویکیپدیا ،از پروژههای بنیاد ویکیمهدیا بشهمار مهیآیهد .ایه دانشهنام
فارسهی ههماکنههون بهیش از  500هههزار مقاله دارد .بها بهههرهگیهری از مقهها موجهود در دانشههنام
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کلم  100درن ر گرفت شده است[ .]8ب ای ترتی و با درن ر گهرفت بهردار کلمه ههای پیشهی و
پسی برای هر کلم  ،طو نهایی بردار  300خواهد بود .زم ب ذکر است ک برای کلماتی که در
ابتدا و یا انتهای جلم قرار گرفت اند ،برای حل مشکل تاثیر مرزی ،برداری با مقادیر تشکیل دهنهده

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

 :B-PERS شروع نام ی شرص
 :I-PERS ادام یا انتهای نام ی شرص
 :B-LOC شروع نام ی مکان
 :I-LOC ادام یا انتهای نام ی مکان
 :B-ORG شروع نام ی سازمان
 :I-ORG ادام یا انتهای نام ی سازمان
 :O ی واحد اسمی ک جز موارد با نیست.
پیکره متنی اشاره شده ،شامل  9876جمل اسهت که  5106جمله از آن حهداقل دارای یه
واژه از گروه غیر از  Oمیباشد .آمار کامل واژهها و دست بندی آنها در جدو  2نمایش داده شده
است.
جدول  .2شمار واژههای موجود در پیکره متنی
كالس

شمار واژهها

O

146828

B_ORG

3841

I_ORG

5485

B_LOC

4134

I_LOC

1142

B_PERS

3016

I_PERS

1730

 .5معماری شبکه عصبی

بهها توجه ب ه بررسهیهههای انجههام شههده بههر روی مههد هههای مطههرش شههده در حههوزه شناسههایی
موجودیتهای اسمی بر پای شبک های عصبی ،استفاده از دو مد از شبک عصهبی عمیهق و شهبک
عصبی بازگشتی ،از جلم متداو تری مد ها در ای حوزه هستند .ای دو مد از شهبک عصهبی و
ب طور کلی شهبک ههای عمیهق ،قابلیهتههای ارزشهمندی را در شناسهایی الگوههای بسهیار پی یهده
دارند[ .]14در حوزه پردازش زبان طبیعی و ب خصو ،حوزه شناسایی موجودیتههای اسهمی ،بها
توج ب پی یدگی با ی حاکم بر ای حوزه ،بهرهگیری از شبک ههای عصهبی عمیهق مهیتوانهد به
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ویکی پدیا ،در حها حاضهر پیکهره متنهی در برگیرنهده  166176واژه ،توسه بهرامهی در دانشهگاه
شریف فراهم شده است .ای پیکره از متون ویکیپدیا فارسی اسهتررا و بهر اسها اسهتاندارهای
 MUC-6برچس گذاری شده است .برچس گذاری کلما مت در ای پیکره ب قرار زیر است:

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی برپایة شبکة عصبی | مجتبی زالی ،محسن فیروزبخت

پیشنهادی در بهرهگیری از شبک عصبی عمیق است.
برای حل مشکل انطباق بیش از حد در شبک عصبی عمیق مورد استفاده در ایه پهژوهش ،از
روش حذ تصادفی استفاده شده است .بررسی ها نشان دهنده ای موضوع است ک روش حهذ
تصادفی میتواند با کمتری هزین و بدون سربار زمانی اضافی بهرای مرتفهع کهردن مشهکل انطبهاق
بیش از حد در شبک های عصبی ،ب خصو ،در شبک ههای عمیهق و بهزرگ ،مهورد اسهتفاده قهرار
گیرد [.]16
در مد شبک عصبی پشنهادی و در فرآینهد به روزرسهانی وزن نهورونهها نیهز از روشههای
 mini-batchاستفاده میشود .استفاده از ای روش در شبک ههای عصهبی عمیهق و بهزرگ بها تعهداد
دادههای با ک حوزه کاری ای پژوهش است ،توصی میشود .ب من ور حل مشکل کمین محلی
نیز از تکان استفاده شده است .بههرهگیهری از تکانه به همهراه نهرخ آمهوزش پهایی در روشههای
بروزرسانی  mini-batchدر شبک های عمیق میتواند منجر ب پرهیز از کمین محلی و ب روز رسهانی
دقیق وزنها شود[.]15
 .6معیار ارزیابی

با توج ب متوازن نبودن کال ها در پیکرههای متنی ک از جمله ویژگهیههای زبهان طبیعهی
ب شمار میآید ،استفاده از معیار دقت ( )accuracyدر سیستمهای شناسهایی موجودیهتههای اسهمی
نمی تواند معیار دقیقی برای ارزیابی سیستم باشد .ی مد امتیازدهی ک به طهور اسهتاندار توسه
 MUCبرای شناسایی موجودیتهای اسمی مورد استفاده قرار میگیرد ،دو معیار دقت یا ب اختصهار
 Pو بازخوانی یا  Rاست .ای معیارها در حقیقت از تعاریف موجود در حهوزهی بازیهابی اطالعها
گرفت شدهاند و تعریف آنها ب صور زیر است:
)(1
)(2

Tp
Tp + Fp
Tp
= Recall
Tp + Fn
درسهتی مثبهت تشهریص داده شهدهFp ،
= Precision

ک در ای فرمو ها Tp ،پاسخهای مثبت است ک ب
پاسخهای اشتباهی است ک ب اشتباه درست تشریص داده شده و در نهایت  Fnپاسخههای درسهتی
بوده است ک سیستم آنها را ب اشتباه ،غل تشریص داده شده است .از ترکیه ایه دو معیهار از
کارایی ،معیاریی حاصل میشود ک در حقیقت متوس میانگی همساز ای دو معیار است و ب آن
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کشف ای الگوهای پی یده و در نهایت ارائ خروجی مطلهوب کمه کننهده باشهد .بها توجه به
پی یدگیهای بسیار با در آموزش شهبک ههای عصهبی بازگشهتی و به من هور مقایسه روشههای
بکارگرفت شهده در ایه پهژوهش بها پهژوهشههای موجهود در حهوزه زبهان فارسهی ،تمرکهز مهد

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

2PR
P+ R

)(3

=F

 .7ارزیابی نتایج

پس از ارزیابی بردار  word2vecب عنوان ویژگی شاخص ،شبک عصبی پیشنهادی را با درن ر
گرفت تمامی ویژگیها ،مورد آموزش و ارزیابی قرار دادهایم .با استناد ب جدو  2و مقایس شهمار
واژه های عمومی (کال  )Oنسبت ب واژههایی ک اسامی خا ،هستند (کال های ،LOC ،ORG
و  ،)PERSمیتوان ب مشکل نامتوازن بودن پیکرهمتنی پیبرد .ای مشکل تنها محدود ب پیکرهمتنی
مورد استفاده ما نبوده و از جمل ویژگیهای زبان طبیعی محسوب میشهود .به طهوریکه همهواره
اسامی خا ،،درصد بسیار کمی از متون را ب خود اختصا ،میدهنهد .از ایه رو بهرای آمهوزش
شبک عصبی ،سعی بر آن شد ،برای ایجاد ی توازن نسبی ،جمالتی ک حداقل شهامل یه اسهم
خا ،هستند در مجموع دادههای تست بکار گرفت شود .ب طهور کلهی  60درصهد از حجهم داده
برای آموزش و  40درصد بهاقی مانهده بهرای تسهت اسهتفاده شهده اسهت .متهوازن کهردن واژههها و
هم ن هی اسههتفاده از تکنی ه هههای آمههوزش شههبک عصههبی بهها ترتیه ورودی تصههادفی ،از جمل ه
روشهای بکار گرفت شده برای بهبود فرایند آموزش بوده است .برای صحت درستی نتایج بدست
آمده از مد پیشنهادی از کال های موجود در پیکرهمتنی بهرامی استفاده شده است .نتایج حاصل
از ای اجرا ،در جدو  3نمایش داده شده است .زم ب ذکر است که میهزان دقهت در ایه روش
 94.6درصد بوده است.
جدول  .3نتایج حاصل ازاجرای مدل
F-measure

Recall

Precision

Name-Entity

86.54

90.53

82.89

Person

80.92

82.91

79.04

Location

69.96

67.04

73.16

Organization

79.24

80.16

78.36

Overall

نتایج حاصل از مد پیشنهادی با مد های موجود در ایه حهوزه در جهدو  4مهورد مقایسه
قرار گرفت است .در انتراب مد های مورد مقایس ب هم دامن بودن و استفاده از روشهای مبتنهی
بر یادگیری ماشی توج شده است .مد ارائ شده توس سیوک ] [10همانطور که در برهش 2
اشاره شد ،با توج ب ویژگیهای زبان انگلیسی ،مجموع ای گسترده از ویژگیها را در کنار بهردار
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معیار  Fیا  F-measureمیگویند:

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی برپایة شبکة عصبی | مجتبی زالی ،محسن فیروزبخت

همراه بکارگیری از شبک عصبی عمیهق ،مهد توسهع داده شهده در ایه پهژوهش توانسهت اسهت،
کارایی مشاب با مد سیوک را ارائ کند .زم ب ذکر است ک پیکره متنی مهورد اسهتفاده در ایه
پژوهش بر پای ویکیپدیا بوده و در مقایس با پیکرههای متنی اسهتاندارد زبهان انگلیسهی از کیفیهت
مطلوبی برخوردار نیست.
جدول .4مقایسه نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با مدلهای موجود در حوزه مشابه
Proposed Method

]Seok [10

]Ahmadi [9

]Yukun [8

]Naji [7

86.54

NA1

59.99

81.7

69.90

Person

80.92

NA

57.54

80.9

43.30

Location

69.96

NA

41.91

55.7

59.20

Organization

79.24

80.72

53.14

72.76

57.46

Overall

 .8نتیجهگیری

نتایج بدست آمده از مد پیشنهادی نشان دهنده ای واقعیت است که اسهتفاده از مهد ههای
نمایش بردارهای عددی برای کلما ک ب تازگی معرفی شدهاند ،در زبان فارسی نیز میتوانهد در
بهبود سیستمهای شناسایی موجودیتهای اسمی بسیار کارآمد باشد .با توج ب مشکال گسهترده
در شناسایی موجودیتهای اسمی در زبان فارسی ک حاصل رسمالر و قواعهد ایه زبهان اسهت،
انتراب ویژگیهای شناسایی برخال زبانهای تی با محدویتهای زیادی همراه اسهت .از ایه
رو مد های نمایش بردار عددی برای کلما میتواند برای مرتفع کردن ای مشکال بسیار موثر
باشد .استفاده از ای ویژگیها افزون بر افزایش کارایی در سیسهتمههای شناسهایی موجودیهتههای
اسمی ،باعث توسع سیستمهایی میشهود که کهمتهری وابسهتگی را به دامنه دارنهد ،حها آنکه
بزرگتری چالش حاضر در توسع ای سیستمها ،وابستگی بسیار با ی آنها ب دامن و پیکرهمتنی
است ک در آن توسع داده شدهاند .با استناد ب نتایج بدست آمده و مقایس آنها بها پهژوهشههای
مرتب در ای حوزه ،ای نتیج حاصل میشود ک بهرهگیری از شبک های عصبی عمیق با توج به
ویژگیهای آنها در کشف رواب پی یده میتواند بهرای شناسهایی و طبقه بنهدی موجودیهتههای
Not available

1
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Abstract: Named Entity Recognition (NER) is a fundamental task in

natural language processing and also known as a subset of information
extraction. We seek to locate and classify named entities in text into
predefined categories such as the names of persons, organizations,
locations, expressions of times, etc. Named Entity Recognition for
English texts has been researched widely for the past years, however
only a few limited researches have emphasized on Persian NER due to
the absence of resources for Persian named entities and the limited
amount of progress made in Persian natural language processing in
general. In this paper, a Persian named entity recognition system has
been developed based on neural network with the study of researches
conducted in other languages and benefiting from the latest methods
in this area such as using the vector representation of words. The
results from the proposed model show that word embedding features
in Persian not only resolve the problem of feature selection, but also it
could lead to the development of an efficient system with the least
dependence to the domain.
Keywords: Natural Language Processing, Named Entity Recognition,

Neural Network, Vector Representation of Words

