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Abstract: The present study introduces a machine-based approach
for word sense disambiguation (WSD). In Persian, a morphologically
complex language, POS tag which lots of homographs are made, one
way for doing WSD is allocating the right Part Of Speech (POS) tags
to words prior to WSD. Since the frequency of noun and adjective
homographs in different Persian POS tag text corpuses is high, POS tag
disambiguation of such homographs seems to be necessary for WSD.
This paper introduces an approach in which first POS tagging is done,
then the output, which is tagged sentences, enters the next step which
is POS disambiguation of Persian nouns and adjective homographs.
Then the output of this step enters the final step which is applying the
Lesk algorithm (a kind of unsupervised learning) for WSD. The proposed
approach speeds up the WSD procedure by filtering the only relevant
glosses (existing in dictionary) and increases the accuracy of the WSD
procedure as well.
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چكيــده:پژوهــش حاضــر بــه معرفــی رویکــردی ماشــینی بــرای چگونگــی
رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات میپــردازد .در زبــان فارســی ،کــه ســاختواژة
پیچیــدهای دارد ،همنگارههــای بســیاری ســاخته میشــوند کــه معانــی گوناگونــی
در بافتهــای گوناگــون دارنــد .یکــی از راههایــی کــه کمــک میکنــد رفــع
ابهــام از معنــای کلمــات مبهــم (همنگارههــا) بــا ســهولت و دقــت بیشــتری انجــام
شــود ،تخصیــص برچســب درســت نحــوی بــه کلمــات اســت .بنابرایــن ،اگــر
برچســبدهی نحــوی قبــل از مرحلــة رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات صــورت
پذیــرد ،رفــع ابهــام معنایــی از همنگارههــا بــا دقــت بیشــتری انجــام خواهــد
گرفــت .از آنجــاکــه فراوانــی همنگارههــای اســمی و صفتــی در متــون فارســی،
در مقایســه بــا ســایر همنگارههــا باالســت ،پــس از تخصیــص برچســب نحــوی
بــه کلمــات الزم اســت رفــع ابهــام از برچســب نحــوی همنگارههــا نیــز صــورت
گیــرد .در ایــن مقالــه ابتــدا روشهــای ماشــینی موجــود در جهــت رفــع ابهــام از
معنــای کلمــات معرفــی میشــود و ســپس ،الگوریتــم «لســک» (کــه یکــی از
روشهــای یادگیــری ماشــینی بــدون نظــارت /بــدون سرپرســت بــرای رفــع ابهــام
معنایــی از کلمــات مبهــم موجــود در متــون گوناگــون اســت) معرفــی میشــود و
در نهایــت ،رویکــردی ماشــینی جهــت رفــع ابهــام از معنــای کلمــات بــا اســتفاده از
نتیجــة مرحلــة برچس ـبزنی نحــوی بــه کلمــات و رفــع ابهــام از برچســب نحــوی
کلمــات و الگوریتــم «لســک» معرفــی میشــود .انجــام برچســبدهی نحــوی
و رفــع ابهــام از برچســب نحــوی همنگارههــا باعــث میشــود کــه الگوریتــم
«لســک» تنهــا ،معانــی مرتبــط بــا برچسـبهای نحــوی را در رفــع ابهــام معنایــی از
کلمــات در نظــر گیــرد و در نتیجــه ،عمــل رفــع ابهــام از معنــای کلمــات بــا دقــت
و ســهولت بیشــتری انجــام پذیــرد.
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كليدواژههــا :رفــع ابهــام از معنــای کلمــات ،همنــگاره ،برچس ـبدهی نحــوی ،الگوریتــم لســک ،رفــع
ابهــام از برچســب نحــوی کلمــات
 .1مقدمه

هنــگام خوانــدن متــون گوناگــون فارســی ،خواننــدگان بــا چالشهــای مختلفــی ماننــد انــواع

مترادفهــا ،متجانسهــا ،كلمــات خارجــي يــا بومــي و نظايــر آن ،مواجــه میشــوند .بهعنــوان

مثــال« ،ماهگرفتگــي» و «خســوف» متــرادف هســتند و یــا «تهــران» و «طهــران» ،دو گونــة نوشــتاری
صحیــح در نظــر گرفتــه میشــوند (کــه نوعـاً دومــی در متــون قدیــم یافــت میشــود) و یــا کلمــات
«سرگذشــتنامه»« ،قلبنــگاري»« ،پرتونــگاري» ،و «ديوانســاالري» ،معادلهــای فارســی بــرای

کلمــات قرضــی «بيوگرافــي»« ،كارديوگرافــي»« ،راديولــوژي» ،و «بوروكراســي» هســتند .عــاوه بــر
مــوارد ذکرشــده ،برخــی كلمــات عربــی نیــز بیــش از یک صــورت نوشــتاری دارنــد ،ماننــد «زکات»
و «زکــوة» ،یــا «اســماعيل» و «اســمعيل» (ســلطانی و فانــی  .)1362اکثــر مــردم نســبت بــه ایــن مســئله

کــه چــه انــدازه زبــان انســان مبهــم اســت ،آگاهــی ندارنــد و در مواجهــه بــا ایــن مســئله کــه رایانــه

توانایــی درک زبــان و ارتباطــات زبانــی را ،هماننــد آنچــه انســان انجــام میدهــد ،نــدارد ،ناامیــد
میشــوند .زبانشناســی رایانشــی بــا چالشــی جــدی تحــت عنــوان «ابهــام» 1در تمــام ســطوح زبانــی

مواجــه اســت« .گوســتاد» معتقــد اســت  ambiguityبــا  vaguenessمتفــاوت اســت (البتــه ،معــادل

فارســی هــر دو واژة انگلیســی« ،ابهــام» اســت) .وی  vaguenessرا حالتــی در نظــر میگیــرد کــه

یــک کلمــه یــا عبــارت ،تنهــا یــک معنــا دارد کــه مرزهــای آن بهطــور دقیــق مشــخص نشــده اســت،

در صورتــی کــه  ،ambiguityحالتــی اســت کــه یــک کلمــه میتوانــد چندیــن معنــا در بافتهــای

گوناگــون داشــته باشــد ( .)Gaustad 2004در زبانشناســی رایانشــی وقتــی ســخن از ابهــام و رفــع

ابهــام از معنــای کلمــات و جمــات اســت ،منظــور  ambiguityاســت؛ گوســتادانــواع گوناگــون
ابهــام را ذکــر میکنــد کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد (همــان):

الــف .ابهــام ســاختواژی :2یــک کلمــه بــا توجــه بــه ســاخت درونــی خــود میتوانــد مبهــم باشــد.
کلمــات مرکــب ،منبــع معمــو ِل ابهــام ســاختواژی هســتند .بهعنــوان مثــال ،کلمــة مرکــب

 computertaalkundeدر زبــان هلنــدی را بــه دو طریــق میتــوان تجزیــه کــردcomputer- :

2. morphological ambiguity
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1. ambiguity

معرفی رویکردی ماشینی با استفاده از الگوریتم لسک و برچسبدهی نحوی جهت رفع ابهام از معنای کلمات | عالیی ابوذر

 taalkundeب ـه معنــای زبانشناســی رایان ـهای و  computertaal-kundeبــه معنــای برنامهریــزی

دانــش زبانــی.

ب .ابهــام نحــوی :1مثــال بــارز چنیــن ابهاماتــی هنگامــی رخ میدهــد کــه یــک گــروه حــرف
اضافــهای بــه عناصــر جملــه اضافــه میشــود ،ماننــد جملــة:

The man saw the girl with the telescope.

چنیــن جملــهای مبهــم اســت و بــا توجــه بــه اینکــه گــروه حــرف اضافــهای “with the

” telescopeرا بــه ” “the manیــا ” “the girlنســبت دهیــم ،دو خوانــش متفــاوت دارد.

پ .ابهــام کاربــردی :2ایــن نــوع ابهــام در بســیاری از زبانهــا عمدت ـاً در تفســیر و تعییــن مرجــع
ضمایــر اتفــاق میافتــد .بهعنــوان مثــال ،جلمــة زیــر را در انگلیســی در نظــر بگیریــد:

Mary’s mother is a gardener. John likes her.

مرجع ضمیر  herدر جملة دوم میتواند هم  Maryباشد و هم .Mary’s mother
ت .ابهــام معنایــی واژگانــی :3ایــن نــوع ابهــام زمانــی اتفــاق میافتــد کــه یــک کلمــه (در واقــع،

یــک صــورت نوشــتاری واحــد) بیــش از یــک معنــا داشــته باشــد .در متــون قدیمــی ،اینگونــه
کلمــات (کــه در واقــع ،کلمــات ظاهــرا ً متشــابهی هســتند کــه چنــد مفهــوم را میرســانند)
مشــترک لفظــی خوانــده میشــوند و تفکیــک اینگونــه کلمــات ،فــارغ از بافــت ،مســتلزم

اســتفاده از توضیحگــر اســت (ســلطانی و فانــی  .)1362در همــة زبانهــای دنیــا ،کلمــات

بســیاری وجــود دارد کــه بســته بــه بافــت ،معانــی گوناگونــی دارنــد .بهعنــوان مثــال ،جمــات

زیــر را در نظــر بگیریــد:

الــف .هنــگام شــکار ،شــیر ابتــدا طعمــه را زیــر نظــر میگیــرد و ســپس ،هنگامــی کــه طعمــه
تنهــا و جــدا از گلــه اســت ،بــه آن حملــه میکنــد.

ب .از سوپر مارکت شیر هم بگیر.

در این دو جمله ،صورت نوشتاری «شیر» ،دو معنای متفاوت در دو بافت متفاوت دارد.

در مقالــة حاضــر بــه بررســی چگونگــی رفــع ابهــام معنایــی واژگانــی و ســاختواژی کلمــات

پرداختــه میشــود .رفــع ابهــام از معنــای کلمــه ،4فراینــدی بــرای تعییــن معنــای واقعــی کلمــة مبهــم
بــر اســاس موقعیــت مشــخص (بافــت) اســت .بهعنــوان مثــال ،کلمــة «شــیر» معانــی مختلفــی دارد،
3. lexical semantic ambiguity

2. pragmatic ambiguity

1. syntactic ambiguity
)4. word sense disambiguation (WSD
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از جملــه« :حیوانــی درنــده و گوشــتخوار در جنــگل»« ،نوعــی از لبنیــات» و «وســیلهای کــه آب از
آن جــاری میشــود» .چنیــن کلماتــی ذات ـاً مبهــم هســتند .فراینــدی کــه طــی آن معنــای مناســب

یــک کلمــة مبهــم در یــک بافــت خــاص ،مشــخص میشــود ،رفــع ابهــام از معنــای کلمــه خوانــده
میشــود .منظــور از کلمــات مبهــم ،کلماتــی هســتند کــه صــورت نوشــتاری یکســان ،امــا منشــأ ،معنــا
یــا تلفــظ متفــاوت دارنــد و اصطالحـاً همنــگاره /همنگاشــت 1نامیــده میشــوند (MerriamWebster

 .)Dictionaryدر زبانهایــی کــه ماننــد زبــان فارســی ســاختواژة پیچیــدهای دارنــد ،همنگارههــای

بســیاری ســاخته میشــوند .همنگارگــی در زبــان فارســی ناشــی از بازنمایــی واجــی و صرفــی

عناصــر زبانــی در خــط فارســی اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه رابط ـهای چند-به-چنــد و در برخــی

مــوارد ،غیرنظاممنــد میــان عناصــر واجــی و صرفــی زبــان فارســی و تظاهــر نوشــتاری آنهــا در

خــط فارســی دیــده میشــود« .محســنی» از «بیجنخــان و مــرادزاده» نقــل میکنــد کــه آنهــا
همنگارههــای فارســی را بــه چنــد دســته تقســیم میکننــد کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مــوارد

«الــف» تــا «ت» اشــاره کــرد (محســنی  1387نقــل از بیجنخــان و مــرادزاده :)1383

الــف.واژگانــی :همنگارههایــی هســتند کــه در فرهنگهــای لغــت بهصــورت مدخلهــای مجــزا
ذکــر شــدهاند ،ماننــد« :شــیر» و «شــیر»؛

ب .همنگارههایــی کــه در اثــر عــدم نمایــش عالئــم زیــر و زبــری در خــط فارســی ایجــاد
شــدهاند .ماننــد« :مــرد»

/mard/

و «مــرد» ./mord/

پ .همنگارههایــی کــه در اثــر عــدم تناظــر یک-به-یــک میــان واجهــا و نگارههــا در فارســی
ایجــاد شــدهاند .ماننــد« :رود»  /rud/و «رود» ./ravad/

ت .همنگارههایــی کــه در اثــر یکســانی تظاهــر واجــی و نوشــتاری تکواژهــا بهوجــود
میآینــد ،ماننــد :یکســان بــودن نمــود نوشــتاری ت ـکواژ یــای نکــره ،یــای اسمســاز (اســم

مــکان ،اســمی کــه دال بــر شــغل یــا محافظــت و دارندگــی اســت ،اســم معنــا یــا اشــیا ،تصغیــر

و تحبیــب ،اســم مصــدر یــا حاصــل مصــدر) ،شناســة دوم شــخص مفــرد و یــای صفتســاز
(صفــت فاعلــی و مفعولــی ،صفتــی کــه دال بــر نســبت اســت) کــه همــه نمــود نوشــتاری «-ی»
را دارنــد .بهعنــوان مثــال ،کلمــة «آســمانی» در اثــر اضافهشــدن پســوند تصریفــی نکرهکننــده

(یــای نکــره) یــا پســوند اشــتقاقی صفتســاز بهوجــود آمــده اســت و فــارغ از بافــت،

1. homograph
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میتوانــد اســم نکــره یــا صفــت باشــد .از میــان همنگارههــای ذکرشــده ،همنگارههایــی
کــه در اثــر اضافهشــدن پســوند «-ی» اسمســاز یــا صفتســاز ایجــاد میشــوند ،فراوانــی
باالیــی در پیکرههــای متنــی فارســی دارنــد (عالیــی .)1395

سیســتم رفــع ابهــام از معنــای کلمــات بــه ایــن صــورت عمــل میکنــد کــه ابتــدا مجموعـهای
از کلمــات ،مثــ ً
ا یــک جملــه ،در اختیــار سیســتم قــرار میگیــرد و سیســتم بــا اســتفاده از منابــع

اطالعاتــی کــه در دســترس آن قــرار دارد ،مناسـبترین معنــا بــرای یــک کلمــه را در بافت مشــخص

میکنــد .منبــع اطالعــات میتوانــد مجموعــهای از متــون باشــد (پیکرههــای متنــی) کــه کلمــات
یــا برچســب معنایــی و نحــوی دارنــد یــا ندارنــد .همچنیــن ،منبــع اطالعــات میتوانــد فرهنگهــای

لغــات قابــل خوانــدن بــرای ماشــین باشــد ( .)Sarrafzade, Yakovets, and Cerone 2016بــدون

مجهزبــودن بــه چنیــن اطالعاتــی ،تشــخیص ماشــینی معنــای همنگارههــا غیرممکــن خواهــد بــود.
در واقــع ،گویشــوران بهدلیــل مجهزبــودن بــه اطالعــات زبانــی از قبیــل اطالعــات مربــوط بــه

ســاختواژة زبــان ،ســاخت واجــی و ســاخت نحــوی زبــان ،قــادر بــه رفــع ابهــام از همنگارههــا

در بافــت نحــوی هســتند ،امــا ســامانههای پــردازش متــون و رفــع ابهــام از معنــای کلمــات ،چنانچــه
بــه چنیــن اطالعــات زبانــی مجهــز نشــده باشــند ،بــا مشــکالتی در پــردازش همنگارههــا مواجــه

میشــوند .یکــی از راههایــی کــه کمــک میکنــد رفــع ابهــام معنایــی کلمــات (همنگارههــا)

بــا ســهولت و دقــت بیشــتری انجــام شــود ،تخصیــص برچســب درســت نحــوی بــه کلمــات اســت.
بنابرایــن ،اگــر برچسـبدهی نحــوی 1قبــل از مرحلــة رفــع ابهــام صــورت پذیــرد و حاصــل آن ،پــس

از رفــع ابهــام از برچســب نحــوی کلمــات ،در اختیــار مرحلــة رفــع ابهــام معنایــی قــرار گیــرد ،رفــع
ابهــام معنایــی از همنگارههــا بــا دقــت بیشــتری انجــام خواهــد گرفــت.

در ایــن مقالــه ،پــس از مــرور پیشــینة پژوهــش ،ابتــدا روشهــای ماشــینی موجــود در جهــت

رفــع ابهــام از معنــای کلمــات معرفــی میشــود و یکــی از ایــن روشهــا معرفــی و در پژوهــش
حاضــر اســتفاده میشــود و در نهایــت ،رویکــردی ماشــینی جهــت رفــع ابهــام از معانــی کلمــات
بــا اســتفاده از نتیجــة مرحلــة برچســبزنی نحــوی بــه کلمــات و رفــع ابهــام از برچســب نحــوی

کلمــات معرفــی میشــود.

1. part of speech (POS) tagging
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 .2پیشینة پژوهش

در ایــن بخــش بــه ذکــر نمونههایــی از تحقیقاتــی کــه در زمینــة رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات،

بــا تأکیــد بــر همنگارههــا انجــام شــده اســت ،پرداختــه میشــود.

کاربــرد رفــع ابهــام معنایــی در حوزههــای گوناگــون پــردازش زبــان طبیعــی از نظــر
) Ide & Veronis (1998بهصورت زیر است:

الــف .ترجمــة ماشــینی :1رفــع ابهــام معنایــی بــرای ترجمــة صحیــح کلمــات ضــروری اســت.

بهعنــوان مثــال ،کلمــة فرانســوی ” ،“grilleبســته بــه بافــت ،میتوانــد در انگلیســی بــه

کلمــات ” “schedule” ،“scale” ،“grid” ،“bar” ،“gate” ،“railingsو  ...ترجمــه شــود.

ب .بازیابــی اطالعــات :2زمانــی کــه بهدنبــال کلیــدواژة خاصــی میگردیــد ،بهتــر اســت
کلمــه یــا کلماتــی کــه در متــن بــا معنــای نادرســت یــا نامناســب بـهکار رفتهانــد ،حــذف
گردنــد .بهعنــوان مثــال ،زمانــیکــه در متــون انگلیســی در جســتوجوی ارجاعــات

قضائــی هســتید ،بهتــر ایــن اســت مســتنداتی کــه حــاوی کلمــة ” “courtکــه بیشــتر در
ارتبــاط بــا کلمــة ” “royaltyاســت تــا کلمــة ” ،“lawحــذف شــوند.

پ .تجزیــه و تحلیــل محتوایــی و موضوعــی :3رویکــرد رایــج در تجزیــه و تحلیــل محتوایــی

و موضوعــی ،تجزیــه و تحلیــل توزیــع طبقهبندیهــای از قبــل تعریفشــدة کلمــات

(کلماتــی کــه نشــاندهندة مفهــوم و معنــای معیــن هســتند) در یــک متــن اســت .در
پــردازش زبــان طبیعــی ،نیــاز بــرای رفــع ابهــام معنایــی در چنیــن تجزیــه و تحلیلــی از
مدتهــا قبــل شــناخته شــده اســت.

ت .تجزیــه و تحلیــل دســتوری :4رفــع ابهــام معنایــی بــرای برچسـبدهی نحــویمفیــد اســت.

بهعنــوان مثــال ،در زبــان فرانســه در جملــة ( L` étagère plie sous les livresقفســة زیــر

ســنگینی بــار کتابهــا در حــال خمشــدن اســت) ،رفــع ابهــام از معنــای کلمــة ”“livres

(کــه میتوانــد بــه معنــای «کتابهــا» یــا «واحــد پولــی» بــه نــام «پونــد» باشــد ،کــه در

معنــای اول ،در فرانســه کلمـهای اســت مذکـر و در معنــای دوم ،مؤنــث) ضــروری اســت

تــا بتــوان بهدرســتی بــه آن برچســب نحــوی «اســم ،مذکــر» را اختصــاص داد .رفــع ابهــام
3. content and thematic analysis

2. information retrieval

1. machine translation
4. grammatical analysis
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معنایــی بــرای تجزیــه و تحلیلهــای خــاص نحــوی ،از قبیــل نحــوة چســبیدن عبــارت
اضافــی بهعبــارات دیگــر نیــز ضــروری اســت.

ث .پــردازش گفتــار :1آوانــگاری درســت کلمــات در ســنتز گفتــار و تقطیــع کلمــه و
تمایزگذاشــتن میــان همآواهــا ،مســتلزم رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات اســت.

ج .پــردازش متــن :2رفــع ابهــام معنایــی بــرای تصحیــح امــاء کلمــات (بهعنــوان مثــال ،تعییــن
اینکــه چــه زمانــی بایــد از عالئــم زیروزبــری اســتفاده شــود) ،نیــز ضــروری اســت.

«ایــده و ورونیــس» ،در ایــن تحقیــق بــه بررســی رویکردهــای اصلــی و مشــهور در زمینــة

رفــع ابهــام معنایــی میپردازنــد و مشــکالت ناتمــام و رویکردهــای تحقیقــات آینــده را در نظــر
میگیرنــد

(& Veronis 1998

.)Ide

در زمینــة کاربــرد الگوریتمهــا و تکنیکهــای یادگیــری ماشــینی بــرای رفــع ابهــام معنایــی

از کلمــات میتــوان بــه پژوهــش انجامشــده توســط «باکــس» اشــاره کــرد .وی بــه کاربــرد

بیــن پیکــرهای سیســتمهای یادگیــری ماشــینی باسرپرســت بــرای رفــع ابهــام معنایــی کلمــات

بهمنظــور آزمــودن توانایــی تعمیــمدادن در پیکرههــای متنــی میپــردازد (.)Bakx 2006

از میــان پژوهشــگرانی کــه ســعی دارنــد ضمــن بررســی الگوریتمهــای موجــود در رفــع ابهــام
معنایــی کلمــه ،روشهایــی بــر اســاس بررسـی مفهومــی و ســاختاری کلمــات بــرای رفــع ابهــام

کلمــات در متــون ارائــه کننــد ،میتــوان بــه )Rasekh Sadreddini and Fakhrahmad (2014

اشــاره کــرد .آنهــا راهــکاری در جهــت رفــع مشــکالت ترجمــة ماشــینی و بهبــود کیفیــت آن
ارائــه میدهنــد.

بــا در نظــر گرفتــن خصوصیــات نوشــتاری زبــان فارســی« ،مســعودی ،قوچانــی و اســتاجی»
روشــی مبتنــی بــر پیکــره جهــت یافتــن معنــای صحیــح کلمــات پیشــنهاد کردهانــد .بــر ایــن
اســاس ،ویژگــی کلمــه و نشــانههایی کــه بالفاصلــه قبــل و بعــد از کلمــة مبهــم بـهکار رفتهانــد،

عــاوه بــر ویژگــی ســبد لغــات همــراه هــر معنــای کلمــه ،بــرای رفــع ابهــام مــورد اســتفاده

قــرار گرفتــه اســت ( .)1389نتایــج دســتهبندی بــا اســتفاده از یــک روش «بیــزی» 3تغییریافتــه
بــرای تعــدادی از کلمــات مبهــم زبــان فارســی کــه از متــون موجــود در پیکــرة پژوهشــکدة
پــردازش هوشــمند عالئــم اســتخراج شــده ،نشــان میدهــد کــه اســتفاده از ویژگیهــای
3. Naïve Bayes

2. text processing

1. speech processing
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مذکــور در مقایســه بــا روشهایــی کــه تنهــا از ســبد لغــات بهــره میجوینــد ،باعــث بهبــود

دقــت بازشناســی میشــود.

بــا توجــه بــه مقــدار اطالعــات موجــود در فرهنگهــای لغــت و مســئلة همنگارههــا« ،ویلکــس
و استیونســون» بــه توصیــف دو تحقیــق میپردازنــد :در یکــی از آنهــا بــه بررســی مقــدار

اطالعــات مربــوط بــه ابهامزدایــی معنــای موجــود در اجــزای واژگانــی کالم در فرهنــگ لغــت

) Machine Readable Dictionary (MRDمیپردازنــد و در دیگــری ،کــه کاربردیتــر اســت،

ســعی در ابهامزدایــی معنایــی همــة کلمــات قاموســی در یــک متــن کــه حــاوی همنگارههــای

موجــود در فرهنــگ لغــت مذکــور اســت ،دارنــد .در ایــن تحقیــق ســامانة برچســبدهی

معنایــی ســاده معرفــی میشــود کــه صحــت  94درصــد دارد (.)Wilks & Stevenson 1997

یکــی از پژوهشهــای انجامشــده در زمینــة رفــع ابهــام از معنــای کلمــات در فارســی ،پژوهشــی
اســت کــه توســط «عابدینــی ،جعفــری ،و جاویــدان» انجــام شــده اســت .آنهــا روشــی جدیــد
ارائــه میدهنــد کــه راهــکاری اســت مبتنــی بــر آمــار و درآن تنهــا مشــخصهای کــه مــورد

اســتفاده قرارگرفتــه ،کلمــات مجــاور کلمــة مبهــم اســت .ایــن راهــکار در ابتــدا یکســری

اطالعــات آمــاری شــامل مشــخصههای مفیــد جهــت عمــل رفــع ابهــام را از طریــق یــک
احتمــال شــرطی از پیکــره اســتخراج میکنــد ،ســپس ،مشــخصههای بهدســتآمده همــراه

بــا مقادیــری کــه ارتبــاط میــان ایــن مشــخصهها و متــون را در پیکــره مشــخص میکنــد،

یــک پایــگاه دادة پویــا تشــکیل میدهنــد .در مرحلــة بعــد ،از طریــق یــک طبقهبنــدی ،کــه

دراینجــا نزدیکتریــن همســایگی اســت ،رفــع ابهــام کلمــات انجــام میشــود .در نهایــت،
کارایــی سیســتم مــورد بحــث قــرار میگیــرد .نتایــج آزمایشهــا تأییــد میکننــد کــه راهــکار
ارئهشــده نســبت بــه راهکارهــای مشــابه دارای دقــت مطلوبــی اســت (.)1390

یافتههــای عمــدة پژوهشهــا را میتــوان بــه کاربــرد رفــع ابهــام از معنــای کلمــات در

حوزههــای گوناگــون پــردازش زبــان (ماننــد ترجمــة ماشــینی ،بازیابــی اطالعــات ،تجزیــه و تحلیــل
محتوایــی و موضوعــی ،تجزیــه و تحلیــل دســتوری ،پــردازش گفتــار و پــردازش متــن) خالصــه

کــرد و روشهــای پژوهشــی مــورد اســتفادة پژوهشــگران شــامل الگوریتمهــا و تکنیکهــای
یادگیــری ماشــینی ،پژوهشهــای مبتنــی بــر آمــار ،بررس ـی مفهومــی و ســاختاری کلمــات بــرای
رفــع ابهــام کلمــات در متــون ،روشــی مبتنــی بــر پیکــره جهــت یافتــن معنــای صحیــح کلمــات بــا
در نظــر گرفتــن خصوصیــات نوشــتاری زبــان فارســی ،اطالعــات موجــود در فرهنگهــای لغــت،

و مســئلة همنگارههاســت.
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 .3انواع یادگیری ماشینی جهت رفع ابهام از معنای کلمات

«پــال ،مونشــی و ســاها» معتقدنــد کــه از نقطهنظــر مقــدار نظــارت و دانــش مــورد نیــاز جهــت

رفــع ابهــام از کلمــات ،دو روش متــداول یادگیــری ماشــینی بــهکار مــیرود کــه شــامل :روش
یادگیــری بانظــارت /باسرپرســت 1و روش یادگیــری بــدون نظــارت /بــدون سرپرســت 2اســت (Pal,

 .)Munshi, and Saha 2013البتــه ،دو روش دیگــر نیــز وجــود دارد کــه شــامل روش یادگیــری

نیمهنظارتــی 3و روش یادگیــری مبتنــی بــر دانــش 4اســت .از آنجــاکــه در تحقیــق حاضــر از یکــی
از دو روش اول اســتفاده میشــود ،بــه معرفــی آنهــا پرداختــه میشــود.

.1-3روش یادگیری ماشینی بانظارت /باسرپرست

در ایــن روش یادگیــری ماشــینی ،از مجموعــة یادگیــری 5جهــت پیشبینــی معنــای واقعــی

کلمــة مبهــم بــا اســتفاده از تعــدادی جمــات محــدود کــه کلمــات موجــود در آنهــا دارای معنــای
مشــخص بــوده و در واقــع ،حــاوی برچسـبهای معنایــی هســتند ،اســتفاده میشــود .سیســتم ،معنــای

واقعــی کلمــة مبهــم در یــک بافــت خــاص را بــر اســاس مجموعــة مشــخص و تعریفشــده کــه از

قبــل وارد سیســتم شــده ،ارائــه میدهــد .در ایــن روش مجموعــة دادههــای یادگیــری بهصــورت
دســتی تهیــه میشــود .در نتیجــه ،سیســتم قــادر بــه تولیــد قواعــد ثابــت بــرای تمــام سیســتمهای
یادگیــری ماشــینی باسرپرســت جهــت رفــع ابهــام از معنــای کلمــات مبهــم نخواهــد بــود .بنابرایــن،

معنــای واقعــی کلمـهای مبهــم (ماننــد همنگارههــا) ،در یــک بافــت همیشــه قابــل شناســایی نیســت.

یادگیــری ماشــینی بانظــارت /باسرپرســت در صورتــی بــه نتیجــة درســت در زمینــة رفــع ابهــام از
کلمــات مبهــم خواهــد رســید کــه مجموعــة یادگیــری حــاوی اطالعــات کافــی بــرای همــة مفاهیــم

ممکــن یــک کلمــة مبهــم نباشــد ( .)Pal, Munshi, and Saha 2013نمونههایــی از الگوریتــم
یادگیــری ماشــینی بــا نظــارت /باسرپرســت کــه بهمنظــور رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات بــهکار
میرونــد ،شــامل یادگیــری درخــت تصمیــم ،6روشهــای «بیــزی» ســاده ،شــبکههای عصبــی،7

روشهــای مبتنــی بــر مثــال ،8ماننــد  KNNو SVMاســت (Sarrafzadeh, Yakovets, and Cerone

.)2016

3. semi-supervised learning

2. unsupervised learning

1. supervised learning

5. learning set

4. knowledge-based approach

	مجموعــة یادگیــری /آموزشــی ،مجموع ـهای اســت از مثالهــا کــه بــر حســب تعــدادی از مشــخصهها و برچســب
معنایــی آنهــا رمزگــزاری میشــوند.
8. example-based methods

7. neural networks

6. decision tree learning
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 .2-3روش یادگیری ماشینی بدون نظارت /بدون سرپرست

در روش یادگیــری ماشــینی بــدون نظــارت /بــدون سرپرســت ،کــه معمــوالً بــرای رفــع ابهــام

از معنــای کلمــات اســتفاده میشــود ،از تمــام تعاریــف منتســب بــه کلمــة مبهــم کــه در فرهنــگ

لغــت موجــود اســت،اســتفاده میشــود .ایــن تعاریــف مربــوط بــه مدخلهــای گوناگــون موجــود

در فرهنــگ لغــت اســت کــه حــاوی انــواع مختلــف مقولههــای نحــوی ماننــد اســم ،فعــل ،صفــت
و قیــد هســتند ( .)Pal, Munshi, and Saha 2013در نظــر گرفتــن همــة تعاریــف و مفاهیــم مربــوط

بــه کلمــة مبهــم همــراه بــا برچسـبهای گوناگــون منتســب بــه آنهــا ،مســتلزم صــرف زمــان قابــل

توجهــی اســت کــه ممکــن اســت لزومــی بــه صــرف چنیــن زمــان زیــادی جهــت رفــع ابهــام معنایــی
از کلمــات مبهــم نباشــد .در صورتــیکــه اگــر کلمــة مبهــم حــاوی برچســب نحــوی خــاص در یک

بافــت مشــخص باشــد ،گویــی قبــل از رفــع ابهــام معنایــی از کلمــه ،تخصیــص برچســب نحــوی بــه
کلمــة موجــود در بافــت صــورت گرفتــه اســت و بنابرایــن ،بهعبارتــی دیگــر ،تنهــا معانــی مربــوط
بــه برچســب نحــوی کلمــه در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.

یکــی از روشهــای یادگیــری ماشــینی بــدون نظــارت /بــدون سرپرســت کــه جهــت رفــع

ابهــام معنایــی از کلمــات مبهــم موجــود در متــون گوناگــون اســتفاده میشــود ،الگوریتــم «لســک»

اســت .الگوریتــم «لســک» در ســال  1986توســط «مایــکل لســک» 1معرفــی شــد .ایــن الگوریتــم از

کلمــات در عبــارات کوتــاه رفــع ابهــام میکنــد .بــه ایــن صــورت کــه بــرای رفــع ابهــام معنایــی
از هــر کلمــه ،تعاریــف هــر یــک از مدخلهــای موجــود در فرهنــگ لغــت بــا تعاریــف کلمــات

دیگــر موجــود در عبــارت مقایســه میشــود و معنایــی بــه کلمــه اختصــاص داده میشــود کــه
بیشــترین اشــتراک را در تعــداد کلمــات مشــترک موجــود در توصیــف کلمــات موجــود در عبــارت

داشــته باشــد .ایــن الگوریتــم در مواجهــه بــا هــر کلمــة موجــود در عبــارت بــه همیــن صــورت
عمــل میکنــد و از معنایــی کــه طــی عملکرد«الگوریتــم «لســک» بــه کلمــة مبهــم اختصــاص داده

شــده اســت ،اســتفاده نمیکنــد .بهعبارتــی دیگــر ،در مواجهــه بــا هــر کلمــه ،فراینــد از نــو آغــاز
میشــود ( .)Banerjee 2002بهعنــوان مثــال ،عبــارت  pine coneرا در انگلیســی در نظــر بگیریــد.

بــا اســتفاده از فرهنــگ لغــت «آکســفورد» کلمــة  pineدارای دو معنــا و کلمــة  coneدارای ســه
معناســت؛ بهترتیــب زیــر:

1. Michael Lesk
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:Pine

الف .نوعی درخت که همیشه سبز است و برگهای سوزنی شکل دارد (درخت کاج)
ب .از غم و حسرت و بیماری نحیفشدن.
:Cone

الف .مخروط
ب .هر شیء مخروطی شکل (جامد یا توخالی)
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الگوریتــم «لســک» بــه ایــن صــورت عمــل میکنــد کــه هــر یــک از دو تعریــف کلمــة pine

بــا هــر کــدام از ســه تعریــف کلمــة  coneمقایســه میشــود و مشــخص میشــود کــه عبــارت

 pineودارد.
ﻛﻠﻤﺔو cone
دوpine
کلمــة
زﻣﺎﻧﻲ دو
اشــتراک را بــا
بیشــترین
اﻳﻦ لحــاظ
ســبز» بــه
همیشــه
ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ
معنایــی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻋﺒﺎرت در ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاي
«درخــتﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
آمده ،مناســبترین معنــا بــرای ایــن عبــارت در نظــر گرفتــه میشــود؛
دســت
معنــای به
ســپس،
ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده
 coneﺑﺎ ﻫﻢ
البتــه زمانــی کــه هــر دو کلمــة  pineو  coneبــا هــم اســتفاده شــوند.

ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﻓﻮق در ﺷﻜﻞ  ،1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

نمای کلی عملکرد این الگوریتم در مورد مثال فوق در شکل  ،1آورده شده است.

شکل  .1نمای کلی عملکرد الگوریتم «لسک» جهت رفع ابهام معنایی از عبارت pine cone
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ »ﻟﺴﻚ« ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﻋﺒﺎرت pine cone

fruitfruit
 timeو
flies like
an like
arrowan
ـارت
ﻋﺒﺎرتدو عبـ
درـةدو fliesدر
fliesکلمـ
ﻛﻠﻤﺔــای
ﻣﻌﻨﺎـامياز معن
اﺑﻬﺎمــعاز ابهـ
رﻓﻊـر ،رف
دﻳﮕﺮ،دیگـ
ﻣﺜﺎلمثــال
 timeو
flies
arrow

ـارت
ﻣﻮاﺟﻬﻪــهﺑﺎبــا عبـ
در مواجه
ﻛﻨﺪ کـ
کنــد
ﺻﻮرتعمــل
اﻳﻦــورت
ـن ص
الگوریتــم بــه
likeاســت.
flies like
a banana
ﻋﺒﺎرت
ﻛﻪـه در
ﻋﻤﻞمیﻣﻲ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢایـﺑﻪ
 fliesاﺳﺖ.
a banana

 timeرارا بــا
ـه کلم
ﻟﻐﺖ ومربــوط
ﻓﺮﻫﻨﮓـت و
فرهنــگ لغـ
ﺗﻌﺎرﻳﻒـود در
ـف موجـ
تعاریـ
fliesتمــام
timelike
flies an
like arrow
an arrow
ﻛﻠﻤﺔــةtime
ﻣﺮﺑﻮطبـﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺗﻤﺎم
time

دﻫﺪــدﻛﻪکــه
ﻣﻲیده
ـاص م
 timeاختصـ
ﺑﻪـه time
ـی را بـ
ﻛﻨﺪوومعنایـ
کنــد
مقایســه م
arrow
ﺗﻌﺎرﻳﻒکلمــات
تعاریــف
اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪیﻣﻲ
arrow
ﻛﻠﻤﺎتflyflyو و
تمـﺑﺎـامﺗﻤﺎم

فراینــد
ﻓﺮاﻳﻨﺪــن
ـپس ،همی
ﺳﭙﺲ ،سـ
ـارت دارد.
درـود در
موجـ
دیگــر
ﻛﻠﻤﺎتـات
ﻣﻌﺎﻧﻲـی کلمـ
ـانی را بﺑﺎــا معانـ
ﻫﻢپوشـ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦهم
بیشــترین
درﺑﺎرة
ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﺒﺎرتعبـدارد.
ﻣﻮﺟﻮد
دﻳﮕﺮ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ

الگوریتــم
،timeاز کلمــة
ـع ابهــام
ـسازاز رفـ
ـی پـ
ـود؛ازیعنـ
ـرار می
ـارتﻣﻲتکـ
ـر عبـ
ـات دیگـ
ﻛﻠﻤﺎتکلمـ
دربــارة
،timeﺑﺎر ﺗﻤﺎم
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﺔ
اﺑﻬﺎم
رﻓﻊ
ﻳﻌﻨﻲشـﭘﺲ
ﺷﻮد؛
ﺗﻜﺮار
ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻠﻤﺔ  flyرا ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت  timeو  arrowﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ).(Banerjee 2002

 .4ﻣﻌﺮﻓﻲ روﻳﻜﺮدي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻤﺎت در ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
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ایــن بــار تمــام تعاریــف موجــود کلمــة  flyرا بــا معانــی کلمــات  timeو  arrowمقایســه میکنــد و
تخصیــص معنــا بــه همــان شــکل کــه توضیــح داده شــد ،صــورت میپذیــرد (.)Banerjee 2002

 .4معرفــی رویکــردی جهــت رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات در پیکرههــای متنــی فارســی بــا

اســتفاده از برچســبزنی نحــوی و الگوریتــم «لســک»

«ویلکــس و استیونســن» معتقدنــد ابهــام در بخــش برچسـبدهی نحــوی ،قســمتی از مشــکالت

مربــوط بــه رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات اســت و چنانچــه تخصیــص مقولــة نحــوی بــه کلمــات
بهدرســتی انجــام گیــرد ،گامــی مهــم در جهــت رفــع ابهــام معنایــی از کلمــات برداشــته خواهــد

شــد .آنهــا تحقیقــات خــود را محــدود بــه مســئلة همنگارههــا کردهانــد (Wilks & Stevenson

 .)1998سیســتمهای گوناگونــی جهــت برچســبدهی نحــوی بــه کلمــات در زبانهــان مختلــف
اســتفاده میشــود کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه ســه سیســتم معــروف اشــاره کــرد:

«1 .1مــدل مارکوفــی پنهــان» :1ایــن مــدل ،یــک نــوع خــاص از زنجیــرة «مارکــوف» اســت.
یــک مــدل مارکوفــی پنهــان بــا پنجتایــی ( )S, K, Π, A, Bتعریــف میشــود کــه در آن
= {S1,……., SN} Sمجموعــة حــاالت K= {K1,……., KN} ،مجموعــة نشــانههای خروجــی،

  Π = {π i}, i∈Sماتریــس احتمــاالت حالــت اولیــه A ،ماتریــس احتمــاالت انتقــال و  Bماتریــس

احتمــاالت خروجــی اســت .یــک مســیر در یــک «مــدل مارکوفــی پنهــان» ،دنبالـهای از انتقاالت
پــی در پــی اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه حالــت نهایــی یــک انتقــال ،حالــت شــروع انتقــال

بعــدی در مســیر اســت .احتمــال یــک مســیر حاصــل ضــرب احتمــاالت انتقــاالت اســت .یــک
دنبالــة خروجــی میتوانــد بهوســیلة چندیــن مســیر تولیــد شــود ،امــا همیشــه مســیری وجــود

دارد کــه محتملتریــن مســیر بــرای تولیــد ایــن خروجــی اســت .در برچس ـبگذاری بــا «مــدل
مارکوفــی پنهــان» ،دنبالــة برچســبها در یــک متــن ،بهعنــوان یــک زنجیــرة «مارکــوف» در
نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن مــدل فــرض بــر ایــن اســت کــه برچســب یــک کلمــه تنهــا
وابســته بــه برچســب کلمــة قبــل اســت و ایــن وابســتگی در طــول زمــان تغییــر نمیکنــد.

2 .2مــدل مبتنــی بــر حافظــه :2ایــن نــوع یادگیــری در واقــع ،شــکلی از یادگیــری قیاســی بانظــارت/

باسرپرســت اســت .نمونههایــی کــه یادگیــری از روی آنهــا انجــام میشــود بــا بــرداری از
ویژگیهــا نمایــش داده میشــوند و هــر نمونــه یــک برچســب خــاص دارد کــه نشــاندهندة
2. memory-based model
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طبقــة آن نمونــه اســت .طــی عمــل آمــوزش ،مجموع ـهای از نمونههــا (مجموعــة آمــوزش) بــه

ردهبنــده داده میشــود و بــه حافظــه افــزوده میگــردد .بــرای ردهبنــدی یــک نمونــه ،فاصلــة
آن نمونــه بــا نمونههــای موجــود در حافظــه محاســبه میشــود و برچســب نمونــه (نمونههــا)

بــا حداقــل فاصلــه بــرای پیشبینــی برچســب نمونــة جدیــد اســتفاده میشــود .بنابرایــن ،در

برچســبگذاری مبتنــی بــر حافظــه ،عمــل برچســبگذاری در اصــل بــه عمــل ردهبنــدی

نمونههــای جدیــد بــر اســاس نمونههــای قبلــی تبدیــل میشــود کــه نمونههــا در واقــع،

کلمــات هســتند (محســنی .)1387

3 .3مــدل مبتنــی بــر تغییــر شــکل :1ایــن مــدل در واقــع ،نمون ـهای از یادگیــری مبتنــی بــر قواعــد

اســت کــه بــرای انــواع طبقهبنــدی میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و قابــل اســتفاده در

حوزههــای گوناگــون پــردازش زبــان از جملــه برچس ـبگذاری اجــزای کالم و رفــع ابهــام از
معنــای کلمــات اســت .ایــن مــدل قــادر اســت عمــل برچس ـبدهی واژگانــی و برچس ـبدهی

مبتنــی بــر بافــت را انجــام دهــد.

چنانچــه کلمــة مبهــم (یــک صــورت نوشــتاری واحــد بــا بیــش از یــک معنــا) حــاوی برچســب

نحــوی خــاص در یــک بافــت مشــخص باشــد ،در واقــع ،قبــل از رفــع ابهــام معنایــی از کلمــه،
تخصیــص برچســب نحــوی بــه کلمــة موجــود در بافــت صــورت گرفتــه اســت .بهعبارتــی دیگــر،

تنهــا معانــی مربــوط بــه برچســب نحــوی کلمــه در نظــر گرفتــه خواهــد شــد .بهعنــوان مثــال ،اگــر

صــورت نوشــتاری «کــرد» برچســب نحــوی «فعــل» را داشــته باشــد ،تنهــا دو تلفــظ ممکــن /kard/

(در فارســی معیــار) و /kerd/

(کــه در لهجههــا یــا گویشهــای دیگــر فارســی اســتفاده میشــود) و

نــه ( /kord/کــه میتوانــد «اســم» باشــد) و تنهــا یــک معنــا کــه معنــای مرتبــط بــا فعــل اســت ،بــرای

ایــن صــورت نوشــتاری اختصــاص داده میشــود .بنابرایــن ،اعمــال برچس ـبدهی نحــوی ،پیــش از

رفــع ابهــام از معنــای کلمــات مبهــم دو مزیــت عمــده دارد :اولیــن مزیــت ایــن اســت کــه عمــل رفــع
ابهــام ســریعتر انجــام خواهــد شــد و مزیــت دوم ایــن روش آن اســت کــه چــونتنهــا معانــی مرتبــط

بــا برچســب نحــوی مربوطــه لحــاظ میشــود ،درجــة صحــت رفــع ابهــام باالتــر م ـیرود.

مــدل پیشــنهادی تحقیــق حاضــر جهــت رفــع ابهــام از معنــای کلمــات مبهــم (همنگارههــا) بــه

ایــن صــورت عمــل میکنــد :ابتــدا متــن ورودی بهعنــوان درونداد وارد مرحلــة برچس ـبگذاری

خــودکار نحــوی میشــود .در ایــن مرحلــه تخصیــص برچســب نحــوی بــه کلمــات موجــود در متــن
1. transformation-based model
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صــورت میپذیــرد .انجــام ایــن مرحلــه خــود مســتلزم ب ـهکار بــردن یکــی از روشهــای ماشــینی

ب نحــوی بــه کلمــات موجــود در متــن بهصــورت خــودکار اســت.
رایــج جهــت تخصیــص برچسـ 

بهدلیــل پیچیدگیهــای موجــود در ســاختواژة فارســی از میــان همنگارههــای بــا فراوانــی بــاال در
پیکرههــای متنــی فارســی ،فراوانــی همنگارههایــی کــه در اثــر یکســانبودن نمــو ِد نوشــتاری یــای
اسمســاز ،یــای نکــره و یــای صفتســاز ایجــاد شــدهاند ،بیشــتر از همنگارههــای دیگــر اســت.

بنابرایــن ،الزم اســت پــس از مرحلــة برچســبدهی خــودکار متــن ،کــه خــود مســتلزم اســتفاده
از اطالعــات ســاختواژی فارســی اســت ،مرحلــة دیگــری نیــز در نظــر گرفتــه شــود کــه طــی

آن از برچســب نحــوی همنگارههــای اســمی و صفتــی مختــوم بــه «ی» کــه فراوانــی باالیــی در
پیکرههــای متنــی فارســی دارنــد ،رفــع ابهــام شــود کــه خــود مســتلزم تعریــف پنجــره بــرای موتــور

جس ـتوجو و اســتخراج قواعــدی اســت کــه بــر اســاس آنهــا بتــوان تعییــن کــرد برچســب چنیــن
همنگارههایــی بــا توجــه بــه مقولــة نحــوی کلمــات قبــل و بعدشــان و در واقــع ،بــا توجــه بــه بافــت

نحــوی متــن ،اســم اســت یــا صفــت .بهعنــوان مثــال ،قاعــدة حســاس بــه بافــت نحــوی زیــر را در
نظــر بگیریــد:

حرف اضافه (( + )Pکمیتنما + )QUA /اسم ()N

طبــق ایــن قاعــده ،چنانچــه قبــل از همنــگارة مختــوم بــه «ی» ،حــرف اضافــه و بهطــور

اختیــاری ،کمیتنمــا وجــود داشــته باشــد ،برچســب نحــوی آن همنــگاره «اســم» خواهــد بــود.

ماننــد :بــه ( )Pهیــچ ( )QUAارتشــی ( )Nنیــز اجــازه نمیدهــد.

پــس از تخصیــص برچســب نحــوی بــه کلمــات موجــود در متــن و رفــع ابهــام از همنگارههــای

مختــوم بــه «ی» ،کلمــات ،کــه حــاال حــاوی برچســب درســت نحــوی هســتند ،وارد مرحلــة رفــع

ابهــام معنایــی میشــوند کــه در ایــن مرحلــه از الگوریتــم «لســک» اســتفاده میشــود .از آنجــاکــه

مقولــة نحــوی کلمــات مبهــم ،قبــل از مرحلــة رفــع ابهــام مشــخص میشــود ،الگوریتــم «لســک» تنهــا

تعاریفــی را در فرهنــگ لغــت در نظــر خواهــد گرفــت کــه بــا برچســب نحــوی مربــوط بــه کلمــه

هماهنگــی داشــته باشــد .بنابرایــن ،فراینــد رفــع ابهــام بــا ســرعت و صحــت باالتــری پیــش خواهــد
رفــت .مــدل پیشــنهادی در شــکل  ،2آورده شــده اســت.
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ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺷﻜﻞ  ،2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

برونداد :تخصیص معنای درست
به کلمات مبهم موجود در متن
شکل  .2مدل رفع ابهام معنایی از کلمات با استفاده از اطالعات مربوط به برچسب نحوی کلمات
ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺪل رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺤﻮي ﻛﻠﻤﺎت

 .5بحث و نتیجهگیری
 -3ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

در پژوهــش حاضــر رویکــردی ماشــینی معرفــی شــده اســت کــه ســرعت رفــع ابهــام از معنــای
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روﻳﻜﺮدي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻤﺎت را
کلمــات را باالتــر میبــرد .بــه ایــن صــورت کــه پیــش از بـهکار بــردن سیســتمی جهــت رفــت ابهــام
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﺖ اﺑﻬﺎم ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻤﺎت،
معنایــی از کلمــات ،ابتــدا عمــل تخصیــص برچســب نحــوی بــه کلمــات بهصــورت خــودکار انجــام
اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ،از آﻧﺠﺎ
میشــود و ســپس ،از آنجــا کــه تعــداد همنگارههــای مختــوم بــه «ی» در متــون فارســی قابــل توجــه
ﻧﺤﻮي
ـود واﺑﻬﺎم
اﺳﺖ،شـرﻓﻊ
نحـ»ي«
ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرهازﻫﺎي
اسـﻛﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐنتیجــة
در ازنهایــت،
ﺗﻮﺟﻪـام می
ﻗﺎﺑﻞـز انجـ
ﻓﺎرﺳﻲــا نیـ
ﻣﺘﻮنمنگارهه
درـن ه
ـوی ایـ
برچســب
ﺗﻌﺪادـعﻫﻢابهــام
ـت ،رفـ

ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
اﺑﻬﺎم
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد
معنایــی ﻧﺘﻴﺠﺔ
ابهــام ﻧﻬﺎﻳﺖ،
ﺷﻮد و در
وارد اﻧﺠﺎم
مرحلــهﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻫﻢﻧﮕﺎره
کــه بــا
رﻓﻊ آن
جــای
بنابرایــن ،به
دوشــود.
اﻳﻦمی
کلمــات
ﻣﻲرفــع
مرحلــة
اﻳﻦ دو
ایــن
ـوددر
موجـاز
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ،
ﺟﺎيه آن
«لسـﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻛﻪـف
تعاریـ
ﻟﺴﻚ«ـنﺑﻪهمــة
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢــر» گرفتـ
ﺑﺮدنـر از در نظ
ﻛﺎرناگزیـ
ﻛﻪـی،ﺑﺎ کﺑﻪــه
تنهایـ
ـک» ب
الگوریتــم
ﻛﻠﻤﺎتـردن
ب ـهکار بـ

در فرهنگهــای لغــت بــرای همــة کلمــات موجــود در عبــارت و بررســی اشــتراکات معنایــی
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هــر کــدام از کلمــات موجــود در عبــارت بــا تعاریــف مذکــور اســت ،در ایــن مــدل ،تنهــا معانــی

مرتبــط بــا برچســب نحــوی جهــت رفــع ابهــام معنایــی بــرای کلمــات در نظــر گرفتــه میشــود .در

ضمــن ،از آنجــا کــه تخصیــص خــودکار برچســب نحــوی بــه کلمــات موجــود در متــن ،بهدلیــل
وجــود همنگارههــای گوناگــون (مخصوصــاً همنگارههــای اســمی و صفتــی مختــوم بــه «ی»)،

بــا خطاهایــی همــراه اســت ،در مــدل مذکــور ایــن مســئله لحــاظ شــده اســت و پیــش از رفــع ابهــام
از معنــای کلمــات ،رفــع ابهــام از برچســب نحــوی کلمــات صــورت میپذیــرد و حاصــل آن در

اختیــار مرحلــة آخــر کــه تخصیــص معنــای درســت از میــان تعاریــف و یــا معانــی گوناگــون و

موجــود در فرهنگهــای لغــت ،بــا توجــه بــه بافــت نحــوی اســت ،صــورت میپذیــرد.
 .6پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر

تحقیــق حاضــر در واقــع ،بــه معرفــی رویکــردی ماشــینی بــا اســتفاده از الگوریتــم «لســک»

و برچســبدهی نحــوی جهــت رفــع ابهــام از معنــای کلمــات میپــردازد .طــی تحقیقــات آتــی
میتــوان ایــن رویکــرد را عملیاتــی نمــود و از نتیجــة آن جهــت رفــع ابهــام از معنــای کلمــات در

متــون گوناگــون فارســی بهــره بــرد .همچنیــن ،میتــوان ابتــدا راهکارهایــی جهــت رفــع ابهــام از

برچســب نحــوی دیگــر همنگارههــای موجــود در متــون فارســی ارائــه کــرد و نتیجــة حاصــل از

آن را نیــز در رویکــرد ماشــینی معرفیشــده در ایــن تحقیــق بــهکار بــرد.
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الهام عالیی ابوذر

دانشآموختــه دکتــری تخصصــی در رشــته زبانشناســی همگانــی از دانشــگاه

 ایشــان هماکنــون اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات.تهــران اســت
.ایــران (ایرانــداک) اســت

 نظامهـای،حـوزه زبانشناسـی رایانشـی (سیسـتمهای تبدیـل متـن بـه گفتـار

 زبانشناسـی نظـری و پیکرهای،) یادگیـری ماشـینی و پـردازش زبانی،نوشـتاری

پژوهشـی
عالیـق
دﻛﺘﺮايجملـه
 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ از،اﻟﻬﺎم ﻋﻼﻳﻲ اﺑﻮذر
 اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن.از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.اسـت
ویﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
رﺷﺘﻪ زﺑﺎن
ﺗﺨﺼﺼﻲ در

 ﺣﻮزه زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎﻧﺸﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ.اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ
. زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﻜﺮهاي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ،( ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﭘﺮدازش زﺑﺎﻧﻲ، ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري،ﮔﻔﺘﺎر
---. روز ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ3  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺪت:11 ﻣﻘﺎﻟﻪ
. روز ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ18  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺪت:12 ﻣﻘﺎﻟﻪ
. روز ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ18  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺪت:13 ﻣﻘﺎﻟﻪ
. روز ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ60  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﺪت:14 ﻣﻘﺎﻟﻪ
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