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Abstract: One of the most primary phases of automatic text processing
is spelling error detection and grapheme normalization. Storing textual
documents faces several problems without passing this phase, which
causes a disturbance in retrieving the documents automatically. Therefore,
specialists in the fields of natural language processing and computational
linguistics usually make an attempt to sample various data through
presenting ideal methods and algorithms in order to reach the normalized
data. Several researches have been conducted on English and some other
languages, which have been followed by a certain amount of researches
on Farsi too. Sometimes, these several researches have remained to be
a pure study and sometimes they have been released as a product. This
paper carries out the categorization of the different methods and essential
datasets in these researches and depicts each category individually and
the evaluation measurements methods generally. Moreover, it describes
the performance of the monolingual Farsi systems and the way they meet
the Farsi challenges.
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مقاله برای اصالح به مدت  31روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :یکــی از پایهایتریــن مراحــل پــردازش خودکار متــن ،تشــخیص خطاهای
امالیــی و استانداردســازی نویسههاســت .بــدون گــذر از ایــن مرحلــه ،ذخیرهســازی
مســتندات متنــی بــا مشــکالت متعــددی مواجــه شــده و موجــب اختــال در بازیابــی
ماشــینی آنهــا میگــردد .بدینترتیــب ،متخصصــان حوزههــای پــردازش زبــان
طبیعــی و زبانشناســی رایانشــی همــواره در تــاش هســتند تــا بــا ارائــة روشهــا و
الگوریتمهــای مطلــوب انــواع دادههــا را در بوتــة پــردازش قــرار داده و بــه دادهای
اســتاندارد دســت یابنــد .در زبــان انگلیســی و برخــی زبانهــای دیگــر ،تحقیقــات
متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده و بهدنبــال آن زبــان فارســی نیــز در ایــن
زمینــه مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه اســت .ایــن تحقیقــات متعــدد گاهــی در حــد
پژوهــش بــه قــوت خــود باقــی مانــده و گاهــی نیــز در قالــب محصــول عرضــه
شــده اســت .مقالــة حاضــر بــه طبقهبنــدی انــواع روشهــا و دادگان مــورد نیــاز در
ایــن تحقیقــات پرداختــه و فراینــد هــر کــدام از آنهــا را بهطــور خــاص و نحــوة
ســنجش میــزان دقــت پــردازش آنهــا را بهطــور عــام شــرح میدهــد .در ایــن
مقالــه همچنیــن ،نحــوة عملکــرد ســامانههای تکزبانــة فارســی توصیــف شــده و
بــه نحــوة برخــورد آنهــا بــا چالشهــای زبــان فارســی اشــاره میگــردد.
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كليدواژههــا :تشــخیص خطاهــای امالیــی ،استانداردســازی نویس ـهها ،طبقهبنــدی
روشهــا ،ســامانههای تکزبانــة فارســی ،چالشهــای زبــان فارســی
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 .1مقدمه

نــگارش متــن همــواره دســتخوش ســلیقههای مختلفــی در طــول تاریــخ بــوده اســت .هیـچگاه

بــر ســر اینکــه کــدام حالــت نوشــتاری درســت اســت و کــدام غلــط ،اتفــاق نظــر کاملــی وجــود
نداشــته و تنــوع نــگارش در انــواع متــون بهوفــور دیــده میشــود .گرچــه تنــوع نگارشــی را شــاید

حاصــل خالقیــت ذهنــی بشــر بدانیــم ،امــا ایــن خالقیــت پــردازش ماشــینی متــن را بــا چالشهــای
متعــددی روب ـهرو میکنــد و دقــت پــردازش دادههــا را ب ـه میــزان چشــمگیری کاهــش میدهــد.

در کنــار تنــوع نگارشــی ،غلطهــای ســهوی امالیــی نیــز وجــود دارد کــه فحــوای متــن را منحــرف
کــرده و ماشــین را از انجــام پردازشهــای دقیــق در حوزههایــی نظیــر ترجمــة ماشــینی ،پــردازش
و تشــخیص گفتــار ،بازیابــیاطالعــات و غیــره بازم ـیدارد .بدینترتیــب ،متخصصــان حوزههــای
پــردازش زبــان طبیعــی و زبانشناســی رایانشــی همــواره ســعی دارنــد کــه بــا ارائــة روشهــا و

آزمایــش الگوریتمهــای دادهکاوی و پاالیــش داده بــه تشــخیص غلطهــای امالیــی بپردازنــد
و نویســههای متنــی را اســتاندارد کننــد .در ایــن صــورت ،اســتانداردترین متــنِ ممکــن بــر طبــق
معیارهــای زبانشــناختی توســط ماشــین دریافــت شــده و ب ـ ه تبــع آن ،محصولهــای دقیقتــری نیــز
از نظــر پایایــی و روایــی توســط ماشــین تولیــد میشــود.

از طریــق مــاژول استانداردســازی مــواردی ماننــد نــوع نوشــتن تاریــخ ،حــروف فارســی و

عربــی ،فاصلــه و نیمفاصلــه ،خــط تیــره ،عالئــم نگارشــی و کاربردهــای متنــوع آنهــا ،واحدهــای
اندازهگیــری مثــل کیلوگــرم و  kgو یــا ک.گ ،.اعــداد (بهصــورت حروفــی و عــددی) ،فاصلــة

حاشــیة پاراگرافهــا و در نهایــت ،ســاختار بخشهــای مختلــف مســتندات نظیــر مقــاالت و
صفحــات وب در سرتاســر دادگان متنــی همگــن و یکنواخــت میشــوند .از طریــق مــاژول خطایابــی
امالیــی ،انــواع خطاهــای امالیــی غیرعمــدی شناســایی میشــوند .ایــن خطاهــا را «ژورافســکی و

جیمــز» چنیــن طبقهبنــدی کردهانــد:

الــف .خطاهــای غیرکلمـهای :1در ایــن نــوع خطاهــا ،کلمــة صحیــح بــه کلمــة ناموجــود در فرهنــگ

لغــت یــک زبــان تبدیــل میشــود؛ ماننــد :مرســه (امــای غلــط کلمــة مدرســه) ،المــا (امــای غلــط
کلمــة امــا)

ب .خطاهــای کلمــهای :2در ایــن نــوع خطاهــا ،دو کلمــه بــهلحــاظ شــباهت امالیــی و شــناختی
2. real-word
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(آوایــی) بهطــور غلــط جابهجــا میشــوند؛ ماننــد شــعر و شــر (امالیــی) و ماننــد ثــواب و صــواب

(شــناختی) (.)Jurafsky and James 2009

وجــود انبــوه داده در زبانهــای مختلــف ،پژوهشــگران متخصــص در علــوم زبانشناســی

رایانشــی و پــردازش زبــان طبیعــی را بــر آن داشــته تــا در مســیر خودکارســازی استانداردســازی

و خطایابــی دادههــای متنــی گام بردارنــد .تنهــا دلیــل ایــن امــر را میتــوان در صــرف وقــت و
هزینــة زیــاد در عملیــات پیشپــردازش داده یافــت .بدینترتیــب ،در زبــان انگلیســی و برخــی
زبانهــای دیگــر نظیــر عربــی ،چینــی و عبــری ،تحقیقــات متعــددی در زمینــة ســاخت استانداردســاز

و خطایــاب انجــام شــدهاســت و بهدنبــال آن زبــان فارســی نیــز در ایــن زمینــه مــورد تحقیــق قــرار

گرفتــهاســت .بســیاری از ایــن تحقیقــات گاه در قالــب پژوهــش آزمــون و خطــا انجــام شــده و
گاه در قالــب محصــول تجــاری در بــازار بینالملــل عرضــه شــده اســت .هیچکــدام از تحقیقــات
انجامشــده بهدقــت  100درصــد نرســیده اســت و بســیاری از پژوهشــگران ،اکنــون نیــز بــه ســاختن
استانداردســاز و خطایــاب مشــغول هســتند .از ایــن رو ،بررســی نحــوة ســاخت داده و همچنیــن،

روشهــای انجامشــده میتوانــد بهعنــوان مرجعــی هدایتگــر بــرای پژوهشــگران حــال حاضــر

عمــل کــرده و مســیر استانداردســازی و خطایابــی متــن را تبییــن نمایــد.

در ایــن مقالـه ســعی داریــم ایــن تحقیقــات متعــدد را در قالــب دادگان مــورد نیــاز و روشهــا

طبقهبنــدی کــرده و بــه شــرح فراینــد هــر کــدام بهطــور خــاص و نحــوة ســنجش میــزان دقــت

پــردازش آنهــا بهطــور عــام بپردازیــم .همچنیــن ،قصــد داریــم چالشهــای زبــان فارســی را نیــز
طبقهبنــدی کنیــم و نحــوة عملکــرد ســامانههای تکزبانــة فارســی را در راســتای چالشهــای

زبــان فارســی شــرح دهیــم.

 .2دادگان مورد نیاز و روشهای خطایابی و استانداردسازی متن
 .1-2دادگان مورد نیاز

در ایــن بخــش بــه طبقهبنــدی انــواع داده و ســاختار آن بــرای استانداردســازی و خطایابــی

متنــی میپردازیــم .جــدول  ،1بــه ایــن دادههــا و انــواع ســاختار آن اشــاره میکنــد.
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جدول  .1انواع داده و ساختار آن
داده

ساختار داده

پیکره

پیکرة موازی
پیکرة غلط

فرهنگ لغت

فرهنگلغت نمایهگذارینشده
فرهنگلغت نمایهگذاریشده

در ادامه ،هر کدام از انواع دادههای موجود در جدول  ،1تشریح میشود.
 .1-1-2پیکره

 .1-1-1-2پیکــرة مــوازی :1پیکرههـای مــوازی مناســب بــرای انجــام استانداردســازی و خطایابــی ،از

جمــات درســت و غلــط همترازشــده متشــکل هســتند کــه بــا بهکارگیــری الگوریتمهــای حــوزة

ترجمــة ماشــینی آمــوزش داد ه شــده و قابــلاســتفاده میباشــند (.)Schlippe et al. 2010

 .2-1-1-2پیکــرة غلــط :2ایــن نــوع پیکــره از مجموعــة متونــی جمــعآوری میشــود کــه بهطــور

طبیعــی دارای غلــط امالیــی هســتند .معروفتریــن ایــن نــوع پیکــره ،پیکــرة انگلیســی «بیرکبــک»

3

دانشــگاه آکســفورد و همچنیــن ،مجموعــة غلطهــای امالیــی «پیتــر نورویــگ» 4اســت کــه از
«ویکیپدیــا» و «بیرکبــک» اســتخراجشــده اســت .پیکــرة «بیرکبــک» دارای  36133شــکل غلـ ِ
ـط

 6136کلمــة انگلیســی از گروههــای ســنی مختلــف اســت.
 .2-1-2فرهنگلغت

5

 .1-2-1-2فرهنــگ لغــت نمایهگذارینشــده :فرهنــگلغتهایــی کــه بهطــور بهینــه نمایهگــذاری

نشــده باشــند ،در زمــرة ایــن گروههــا قــرار میگیرنــد .اینگونــه فرهنــگلغتهــا ،در کارهــای
پردازشــی حجیــم ب ـه هیچوجــه قابلاســتفاده نیســتند.

 .2-2-1-2فرهنــگ لغــت نمایهگذاریشــده :ایــن نــوع فرهنــگ لغتهــا بــا توجــه بــه نــوع

تحقیــق و یــا نرمافــزاری کــه در آن بــهکار م ـیرود ،نمایهگــذاری میشــوند .از انــواع روشهــای
نمایهگــذاری میتــوان بــه روش ایجــاد جــدول درهمســازی یــا هــش( 6جدولــی کــه لغــات آن
دارای کلیدهــای خاصــی نظیــر نمایــه ،حرفهــای الفبــا و یــا بســامد باشــند (Muth and Tharp 1977
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3. Birkbeck: http://www.ota.ox.ac.uk/headers/0643.xml

2. misspelled corpus

1. parallel corpus

6. hash table

5. lexiconlexicon

4. Peter Norwig
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; )Bhatti et al. 2014و مــدل درختــی (لغــات بهصــورت سلســلهمراتبی مرتــب شــوند (Beliga,

 ))Pobar, and Martinčić-Ipšić 2015اشــاره کــرد.

گ لغــت آموزشدادهشــده :ایــن نــوع فرهنـگ لغتهــا بــا اســتفاده از الگوریتمهــای
 .3-2-1-2فرهنـ 

خوشـهبندی 1و مدلهــای موضــوع پنهــان( 2مدلــی کــه بــر اســاس آن توکن3هــای مجموعــة انبوهــی
از دادههــا در موضوعهایــی ماننــد موضــوع  ،0موضــوع  1و غیــره قــرار میگیرنــد) آمــوزشداده

شــده و ســپس نمایهگــذاری میشــوند تــا ســرعت پــردازش بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش
یابــد .انــواع روشهــای خوشــهبندی نظیــر «کــی -مینــز»« ،4کی-مدویــدز» 5و غیــره وجــود دارد.
«زمپییــری» و همــکاران بــر ایــن بــاور بودهانــد کــه فرهنــگلغــت هــر چقــدر هــم بــزرگ و حجیــم

باشــد ،میتــوان آن را از طریــق خوشــهبندی «کــی -مدویــدز» بــه خوشــههای مختلفــی تقســیم

کــرد ( .)Zampieri et al. 2013پــس ،هنــگام محاســبة فاصلــه لغــات« ،مدویــد»ی کــه بــه کلمــة

غلــط شــبیهتر باشــد انتخــاب شــده و تنهــا فاصلــة مدخلهــای آن خوشــه بــا کلمــة غلــط مقایســه و
بدینترتیــب ،کلمــة درســت انتخــاب میشــود.

 .2-2روشهای خطایابی و استانداردسازی

در ایــن بخــش بــه طبقهبنــدی انــواع روشهــای استانداردســازی و خطایابــی متنــی میپردازیــم.

جــدول  ،2بــه ایــن روشهــا و معیارهــای اصلــی هــر روش بهطــور مختصــر اشــاره میکنــد.
جدول  .2روشهای استانداردسازی و خطایابی و معیار کلیدی هر یک
روش

معیار

فاصلة حرف

شباهت

بسامد کلمات

کلمات پرتکرار و کلیدی

فاصلة ویرایشی کمینه

کمترین فاصله با کلمة غلط

مدل نویزی

بسامد شرطی

آمادهسازی

مدلهای زبانی

مدل مبتنی بر دستهبندی

مدلهای آوایی

3. token

مدل شناختی
احتمال

شباهت

آوا بهجای حرف
2. Latent Topic Models

1. clustering

5. k-medoids

4. k-means
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در ادامه ،هر کدام از انواع روشهای مطرحشده در جدول  2تشریح میشود.
 .1-2-2روش فاصلــة حــرف :1در ایــن روش ،نخســت حرفهــای دو کلمــه ،یکبهیــک و ســپس
دوب ـهدو مقایســه میشــوند و در پایــان ،حرفهــای اول مقایســه میشــوند .بــر اســاس عــدم وجــود
مشــابهت در هــر مرحلــه ،امتیــاز منفــی در نظــر گرفتــه میشــود .بهعنــوان مثــال ،فاصلــة حــرف در

دو کلمــه“ ”nicerو“ ”nisedبرابــر بــا منفــی  5اســت.

 .2-2-2بســامد کلمــات :در ایــن روش ،الگوریتــم بهصــورت دومرحلــهای عمــل میکنــد .در
مرحلــة نخســت ،الگوریتــم کلمــه را بــا کلمــات پربســامد مقایســه میکنــد و در صــورت عــدم

یافــت کلمــة درســت در بیــن ایــن کلمــات ،بــه ســراغ کلمــات کمبســامدتر مــیرود .بهعنــوان
مثــال ،میتــوان کلمــات را بــر اســاس ویژگــی بســامد در جــدول هــش مرتــب نمــود .الزم بــه ذکــر
اســت کــه میتــوان بهجــای محاســبة بســامد محــض ،از بســامد وزندار (حاصلضــرب بســامد
پیکــرهای و فاکتــور وابســتگی بــه طبقــة خــاص ))Salton and Buckley 1988( 2نیــز اســتفاده نمــود.

 .3-2-2فاصلــة ویرایشــی کمینــه :3روشهــای متفاوتــی بــرای محاســبة ایــن نــوع فاصلــه وجــود دارد

کــه بــه تکتــک آنهــا اشــاره میکنیــم.

 .1-3-2-2فاصلــة «همینــگ» :انــدازة فاصل ـة ) Hamming (1950بــرای دو رشــته بــا طــول مســاوی

برابــر بــا تعــداد جایگاههایــی اســت کــه حرفهــای متناظــر متفــاوت باشــند .بــرای مثــال ،فاصلــة
«همینــگ» دو کلمــة “ ”niceو ” ”biseبرابــر بــا  2اســت .از آنجــا کــه ایــن عــدد بــا اعــداد متناظــر در

یــک دامنــة مشــخص قــرار ندارنــد ،بهتــر اســت ایــن عــدد تبدیــل بــه عــددی مابیــن  0و ( 1نرمــال)

شــود و بــه بزرگتریــن مقــدار متناظرشــان تقســیم گــردد .ایــن مقــدار متناظــر برابــر اســت بــا طــول
واژه .در نتیجــه ،فاصلــة ایــن دو کلمــه 2 ،بــر  4یــا  0/5در نظــر گرفتــه میشــود.

 .2-3-2-2فاصلــة «لونشــتاین» :بــر اســاس روش ( ،Levenshtein (1965دو لغــت در قالــب تشــکیل

ماتریســی بــا هــم مقایســه شــده و کمتریــن تعــداد تغییراتــی کــه بایــد بــر روی لغــت اعمــال کــرد

تــا بــه لغــت دیگــر رســید ،مشــخص میشــود .ایــن تغییــرات شــامل درج حــرفاضافــه ،4حــذف

1. letter distance
2. the product of term frequency and inverse document frequency
4. insertion
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3. minimum edit distance
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حــرف 1و جایگزینــی حــرف 2اســت .بــرای مثــال ،فاصلــه «لونشــتاین» دو کلمــة «زبــان» و «زنــدان» 2

اســت .در جــدول  ،3آخریــن عــدد ماتریــس کــه در گوشــة پاییــن ســمت راســت قــرار دارد ،فاصلــة

«لونشــتاین» دو کلمــه اســت.

ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ لونشتاین
 ..3ماتریس
جدول
«زندان»“
«زبان»“ وو ”زﻧﺪان
ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ”زﺑﺎن
ﺟﺪول 3

ز

ب

ا

ن

0

1

2

3

4

ز

1

.

1

2

3

ن

2

1

1

2

2

د

3

2

2

2

2

ا

4

3

3

2

3

ن

5

4

4

3

2

در تازهتریــن مطالعــات« ،لیــو ،ونــگ ،و جیانــگ» روش فاصلــة افزایشیافتــه 3را پیشــنهاد
ﺟﺪول  .4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داﻣﺮو-ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ”زﺑﺎن“ و ”زﻧﺪان“

کردنــد .بــرای انجــام ایــن کار ،آنهــا پیکــرهای را آمــاد ه کردنــد کــه دارای دو نــوع فراینــد
ز

ب

ا

ن

0

1

2

3

4

د

2

1

1

2

3

ا

3

2

2

1

2

آمــوزش بــوده اســت.
ز

الــف .آمــوزش انتخــاب جفتــی آگاه از بافــت :4در ایــن مرحلــه ،بیــن کلمــه و توکــن بُــرداری
3
2
1
1
1
ن
تشــکیل داده و میــزان شــباهت بافتــی بیــن آنهــا از طریــق تعییــن میــزان فاصلــة کسینوســی بررســی
میشــود.

5
تصادفــی (س ـیآراِف،)6
ب .برچس ـبزنی توالـ
ـدل شــرطی 2میــدان 1
نـی کاراکتـ4ـری  :بــا اس3ــتفاده از مـ3

انــواع یــک کلمــه را بــا برهـمزدن نظــام واجــی ،ســیالبی و صرفــی تولیــد میکننــد .در ایــن روش،

ـکافته شــده و بــر حســب الیههــای
ـوردن ”شـ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ بههم
ـت.5قبــل از
هــر کلمــة موجــود در فرهنــگلغـ
زﻧﺪان“
خ”ـزﺑﺎن“ و
ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺟﺪول

واجــی ،ســیالبی و صرفــی برچسـبهای  Begin-Inside-Last-Outside-Unitمیخــورد (Liu, Weng,

ز

ب

ا

ن

-1

0

-1

-2

-12. substitution
-1

-2

مشـ-ـاهده اســت.
برچس ـبزنی-2در شــکل ،1-3قابــل
نمون ـهای از ای0ــن نــوع
.)and Jiang 2012
4
-1
ز
ن

-1

2
 transformationد
3.-enhanced
level
5. character-level sequence labeling

ا

-3

ن

-4

0

1. deletion

4. context-aware training pair selection

-1

-1

0

-1

-2

-2

-1

همســایه تعریــف میشــود
1

در ایــن مــدل ،احتمــال رویــداد یــک متغیــر تصادفــی بــر اســاس رویــداد متغیــر تصادفــی)6. conditional random fields (CRF
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advertisement
شکل  .1نمونة برچسبزنی برای کلمة
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻤﺔ advertisement

«لیــو ،ونــگ ،و جیانــگ» بــر اســاس ایــن ایــده ،فراینــد استانداردســازی را بــه ســه

زیراستانداردســاز 1تقســیم کردنــد و ســپس خروجیهــای ایــن ســه زیراستانداردســاز را ترکیــب
ﺟﺪول  .3ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ”زﺑﺎن“ و ”زﻧﺪان“

کــرده و عملیــات نهایــی استانداردســازی را بــر اســاس «لونشــتاین» بــر روی متــن انجــام دادنــد
(همــان).

0

ز

ب

ا

ن

1

2

3

4

روش «لونشــتاین» اســت،
لونشــتاین». :2ایــن روش تـ1ـا حــدودی2هماننــد
 .3-3-2-2فاصلــة «دامــرو-
3
1
ز

ـتاین» اضافــه شــده اســت.
روش «لونشـ
تغییــرات
ـی حرفهــا 31نیــز بــه
بــا ایــن تفــاوت کــهنجابهجایـ
2
2
1
2
کلمــة «زبــان» 2و «بــزان»22 ،اســت ،در 2صورتــی کــه فاصلــة
«لونشــتاین» دو
بــرای مثــال ،فاصلــة
2
3
د

یــک عمــل جابه3جایــی میتــوان ایــن
اســت ،چــرا 3کــه بــا
2
کلمــه 3 1
«دامــرو -لونشــتاین»ا ایــن دو 4

ـدد ماتریــس 2کــه در گوشــة پاییــن
دو کلمــه را بــه
در جــدول  4،4آخریــن عـ3
ـل کــرد4 .
همدیگــر تبدیـ5
ن
ســمت راســت قــرار دارد ،فاصلــة «دامــرو -لونشــتاین» دو کلمــه اســت.
«زندان»
دامرو--لونشتاین
..4ماتریس
جدول
«زبان» و ”زﻧﺪان“
ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ”زﺑﺎن“
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داﻣﺮو
ﺟﺪول 4

ز

ب

ا

ن

ز

0

1

2

3

4

ن

1

1

1

2

3

د

2

1

1

2

3

ا

3

2

2

1

2

ن

4

3

3

2

1

 Wagnerهماننــد روش «لونشــتاین»
and
(1974
روش (
 .4-3-2-2فاصلــة «واگنــر و فیشــر»:
زﻧﺪان“
 “Fischerو ”
ﺷﺒﺎﻫﺖ ”زﺑﺎن
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺟﺪول .5

دارای تغییــرات درج حــرفاضافــه ،حــذف حــرف و جایگزینــی حــرف اســت؛ بــا ایــن تفــاوت
ز

ب

0

-1

-2

-3

-1

-1

0

-1

-2

د

-2

0

-1

-1

-2

ا

-3

-1

-1

0

-1

ن

-4

-2

-2

-1

1

ز

3. transposition

ن
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		2. Dameru- Levenshtein

1. subnormalizer
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ﺟﺪول  .3ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ”زﺑﺎن“ و ”زﻧﺪان“

کــه از لحــاظ زمانــی بهینــه شــده و بــرای تشــخیص هــر تغییــر در رشــته هزین ـهای خــاص در نظــر
جــواب نهایـن
بــتیابی بــه ا
ـی انتخــاب میگــردد.
گرفتــه میشــود و ســپس ،بهینهتریــن مسـزـیر بــرای دس

بهعنــوان مثالــی ســاده ،رشــته0
های دو کلم1ــة «زبــان» 2و «بــزان» بــه3دو بخــش 4زیــر تقســیم میشــود:
3
1
ز
ـتیابی بــه جــواب نهایــی
«ان») .بدینترتیـ.ـب ،مســیر 1بهینــة اولــی ب2ــرای دسـ
(«ان» و
(«زب» و «زن») و

2
1
1
2
آن انجــام می2شــود .الگوریتــم ایــن
ـتاین» بــر روی
ـة «لونشـ
محاســبة فاصلـ
ماتریــس انتخــاب شـنـده و

2
2
2
2
3
د
فراینــد انجــام محاســبة
معنــا کــه در
پویاســت؛ بدین
ســازی
هــای برنامه
الگوریتم
روش ،در زمــرة
3
2
ا
ـراه وزن منحصربهفــرد
ـرات بــههمـ
ها بــه بخش4هــای مختلـ3ـف تقســیم 3شــده و تغییـ
ایــن فاصلــه ،رشــته

5
ن
شــود.
محاســبه می
در آن بخــش

4

4

2

3

 .5-3-2-2روش «اوکونــن» :روش ( Ukkonen (1992تغییریافتــة روش «واگنــر -فیشــر» اســت کــه بــا
ﺟﺪول  .4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داﻣﺮو-ﻟﻮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ”زﺑﺎن“ و ”زﻧﺪان“

کاهــش پیچیدگــی زمانــی و فضایــی قابــل توجهــی همــراه شــده اســت.

ن

ز

ب

ا

ز

0

1

2

3

4

ن

1

1

1

2

3

د

2

1

1

2

3

ا

3

2

2

1

2

ن

4

3

3

2

1

 .6-3-2-2فاصلــة «نیدلمــن و وانچ» :روش ( Needleman and Wunsch (1970در تشــخیص شــباهت
ژنهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .الگوریتــم ایــن روش ،هماننــد روش «واگنــر -فیشــر» در زمــرة

الگوریتمهــای برنامهســازی پویاســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در حــوزة پــردازش زبــانطبیعــی فاصلــة

کمینــه و در حــوزة بیوانفورماتیــک بیشــینة شــباهت مــاک ســنجش اســت .در جــدول  ،5آخریــن
عــدد ماتریــس کــه در گوشــة پاییــن ســمت راســت قــرار دارد ،شــباهت «نیدلمــن -وانــچ» دو کلمــه
ا ست .

ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ شباهت
 ..5ماتریس
جدول
«زندان»“
«زبان»“ وو ”زﻧﺪان
ﺷﺒﺎﻫﺖ ”زﺑﺎن
ﺟﺪول 5

ز

ب

ا

ن
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0
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0
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 .7-3-2-2فاصلــة «هیرشــبرگ» :روش ( Hirschberg (1975نــوع تغییریافتــة تقســیمو حــل 1الگوریتــم
1. divide and conquer
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«نیدلمــن -وانــچ» اســت .بدینگونــه کــه «هیرشــبرگ» ،الگوریتــم «نیدلمــن-وانــچ» را بــه چنــد
مســئله دیگــر تقســیم کــرده و ســعی میکنــد نخســت آنهــا را حــل کنــد و ســپس ،بــه شــباهت (یــا

فاصلــة کمینــه) برســد .ایــن نــوع فاصلــه ســبب شــده اســت کــه میــزان اشــغال حافظــه بــهمیــزان قابــل
توجهــی کاهــش یابــد.

 .8-3-2-2فاصلــة «اســمیث و واترمــن» :روش

(Smith and Waterman (1981

هماننــد روش

«نیدلمن-وانــچ» اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه کلیــة نمایههــای منفــی در ماتریــس «اســمیث -واترمــن»

برابــر بــا  0اســت .پــس از تشــکیل ایــن ماتریــس ،عملیــات پسگــردی 1از عــدد آخــر شــروع و
آنقــدر ادامــه پیــدا میکنــد تــا اینکــه بــه صفــر برســد.

 .9-3-2-3فاصلــة «جــرو -وینکلــر» :2ایــن روش کــه مــدل تغییریافتــة ( Jaro (1989اســت ،میــزان
تشــابه دو کلمــه (معمــوالً اســامی خــاص) را محاســبه میکنــد .در ایــن روش میــزان حرفهــای
مشــترک و تعــداد جابهجایــی حرفهــا بســیار مهــم اســت .فرمــول محاســبة «جــرو -وینکلــر»

بدینگونــه اســت:

� 1
�
���
� 1
�
���
�
�
�
� � � � � ���1
�
�
���
| ��| | ��| 3
�
| ��| | ��| 3
�

� �� ��1

در فرمــول  m ،1تعــداد حــروف مشــترک بیــن دو کلمــه s ،کلمــه l ،تعــداد حــروف مشــترک
(معمــوالً  )0/1اســت .بهعنــوان مثــال ،شــباهت «جــرو-
تــا  4کاراکتــر اول و  ρعــدد ثابــت «وینکلــر»
�� �� ���������
�� ��������� �

� �

� ������

� � ��| �������������� )(2

وینکلــر» دو کلمــة «مهرنــاز» و «مهرانــز» طبــق فرمــول  0/96 ،1اســت.

جدیــد (یادگیــری مطلــب جدیــد) ،بــر اســاس
 .4-2-2آمادهســازی :3پاســخ ذهــن بــه محــرک
������
������|������

�

��� )(3

تأثیرپذیــری غیرصریــح حافظــه از محــرک قبلــی (خــود مطلــب و بافــت مطلــب قبلــی)« .لیــو،

ـی در درک توکــن غلــط
حافظــه نق
معتقــد�هســتند
ـگ»
ـه آمادهســازی� � �
� کـ1
��
ونــگ ،و جیانـ �
مهمـ 1
�ــش �
��1
�
� � � � � ���1
�
���� ��� �
���� �
���� )(4
�
� �
�|� ��� �3
���������������| � ��|�� �| � �� |��� � � ������ ∏3
����� | �| | �|

�
�
�
�
سیســتم ،چنــد حــرف اول کلمــه
ایــن
 .)Liu,طبــق ایــدة طراحــان
دارد (Weng, and Jiang 2012

| �� � ��|� � | ��| �| ��| ��5

نقــش مهمــی در تشــخیص کلمــة غلــط دارنــد .آمادهســازی طبــق فرمــول  2اندازهگیــری میشــود:
�� �� ���������

� �
�� ��������� �
� � ��| �������������� )(2
� ������
��
��
�� � ��
� � ��7
� � ��8
� � ��6
��
��
�
��
��
�
��
��
�
��
�
طبـ��ـق�ایــن فرمــول ،نخســت  TFیــا بســامد واژه در پیکــره محاســبه میشــود .ســپس ،انــدازة

������ �
������|������

����������������

����������������

3. priming
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��� )(3

� � � ������� � � )(9
2. Jaro-winkler

�� ��� ���� ���������������∏ ������ � � ��| �� � � � �� � ��� � � � ����� )(4
�
�����| ��5
�|� �� |���| �|
| �� � �
|�|∑
)(10
���

�����

|�|

1. backtracking
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طــول طوالنیتریــن کلمــهای کــه بــا حــرف اول کلمــة غلــط آغــاز شــده باشــد  len (LCS)1از

جــدول کلمــات پیــدا شــده و بــر انــدازة طــول کلمــة غلــط ) len(tتقســیم میشــود .بــر ایــن اســاس،
بزرگتریــن عــدد حاصــل بــرای ایــن معادلــه تعیینکننــدة کلمــة درســت خواهــد بــود .الزم بــه

ذکــر اســت کــه ایــن نــوع آمادهســازی بــا نــوع بــهکار رفتــه در مســائل شــناختی از ایــن لحــاظ
متفــاوت اســت کــه در نــوع شــناختی بافــت بــه کلمــة ماقبــل مربــوط میشــود و در ایــن نــوع
آمادهســازی ،پیکــره بهطــور کامــل بهعنــوان بافــت در نظــر گرفتــه میشــود.

�
ـدل 1کانــال نویــزی� � �
� � 2
 .5-2-2مــدل � � �
ـی اسـ �
ـورت متــداول در
ـت �کـ1ـه به
ص�ـ ��1
چارچوبـ �
�
نویــزی �:مـ � � � � � ���1
کانــال �
���
� �
�

| ��|

| ��| 3

| ��|

�

| ��| 3

غلطیابــی امالیــی اســتفاده میشــود ( .)Shannon 1948در گام اول ایــن مــدل ،یکــی از روشهــای
فاصلــة ویرایشــی بــرای کلمــه محاســبه شــده و لیســتی از گزینههــای درســت بــرای کلمــة غلــط
���������
ارائــه میشــود .ســپس ،آرگومــان �� ��
طبــق)(2فرمــول  3بــرای کلمــه
کانــال نویــزی
مــدل
ماکزیمــم
�� ��������� �
�������������
� � ��| �
� �

� ������

محاســبه میشــود.

������ �
������|������

��� )(3

در این فرمول x ،کلمة غلط و  wکلمة موجود در فرهنگ لغت است.
∏ ������ � � �| � � � � � � � � � � ��� )(4

�� �� ���

��
���������������
�
�
ـای زبانــی را بــا اســتفاده
زبانــی ،احتمــال یـ�ـک�رشــته�از��واحدهـ
زبانــی :مدلهــای
 .6-2-2مدلهــای
� |� |�� | � �|�� � �� | 3
�|.)Chen 2009 Liu et al. 2011; Wu et�5�al.
;2010
از توزیــع احتمــال (چندنگاشــتی) محاســبه میکنــد (

در ایــن مدلهــا نیــز ،نخســت یکــی از روشهــای فاصلــة ویرایشــی بــرای کلمــه محاســبه شــده و

احتمالهــای چندنگاشــتی
گزینههــای درســت بــرای کلم
لیســتی از ��
ـپس�� � ،
��ــة غلــط ارائــه میشــود .سـ ��
� � ��7

� � ��8

� � ��6

�� �
�� � �� � �� �
ـبه��شــده و از طریــق
��ـه بــه کلمــات قبــل و��بعـ�ـد��از آن در متــن از روی پیکــره محاسـ
توجـ
آنهــا بــا

آرگومــان ماکزیمــم ،بهتریــن گزینــه بــرای کلمــة غلــط انتخــاب میشــود.
����������������

����������������

� � � ������� � � )(9

 .7-2-2مــدل مبتنــی بــر دســتهبندی :4بــا اســتخراج انــواع ویژگیهــای ذکرشــده در ،3-2-1-2

میتــوان از انــواع دســتهبندیها همچــون «نایــو بیــز» 5و مــدل بُــردار پشــتیبان در غلطیابــی امالیــی
�

و تصحیــح آن اســتفاده کــرد.

�����

|�|∑
���

�

|�|

� ���

)(10

مــدل «نایــو بیــز» یــا بیزیــن ســاده ،یــک مــدل احتمالــی شــرطی اســت؛ بدینصــورت کــه
6

�

رخــداد قبلــی باشــد .ایــن روش دارای
احتمــال وقــوع رخــداد وابســته بــه احتمــال وقــوع
� � � � � � ��11
�

�

���

�

3. n-gram

2. Noisy Channel Model

1. Longest Common Subsequence

6. Nayo-Biz Model

5. Naïve Bayes

4. classification

λ
��� ������ ��� ����

�

���

α
�

���� � (12) � � 1
�
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� �� ��1

�� ��� ����������

���
�����
�������������
� ��| �
)(2ــت باالیــی برخــوردار
مقبولی
دســتهبندیها از
�����در بیـ�ـن
ـری� اسـ �ـت و
کمتـ
پیچیدگــی بــهمرات��ـ �ـب
�

اســت« .گولدینــگ» از ایــن مــدل بــرای انتخــاب گزینــة درســت از مجمــوع گزینههــا بــا توجــه

آرگومــان ماکزیمــم مــدل «ناویــو بیــز»
.)Golding
بــه بافــت آنهــا اســتفاده کــرده اســت (1995
������ �
��� )(3
������|������
طبــق فرمــول  4محاســبه میشــود:

�� ��� ���� ���������������∏ ������ � � ��| �� � � � �� � ��� � � � ����� )(4

در�|
که��|�
است� �
آن�| ��|
��5است.
موجود
کلمه
در این فرمول w ،کلمه و  cبافتی
� |�
|�

مــدل ماشــین بُــردار پشــتیبان :1مــدل بُــردار پشــتیبان را ( Cortes and Vapnik (1995معرفــی
��
��
�� � ��
� �6هایپــر
صفحـ�ـات
ـن مـ
ـای� ��7
��8
ـدل ،از جملــه مدلهـ �
کردهانــد .ای�ـ �
غیراحتمالــی اســت و بــا تشــکیل �
�� � ��

�� � ��

2

�� � �� � �� � ��

و محاســبة حــد توابــع آن عمــل دســتهبندی را انجــام میدهــد« .شــبک» و «لــی» بــا اســتخراج
صرفــی ،نحــوی و معنایــی بــه دســتهبندی آنهــا توســط
ویژگیهــای نویســهای ،آوایــی،
����������������

� � � ������� � � )(9
����������������
ماشــین بُــردار پشــتیبان پرداختنــد (.)Schaback and Li 2007

|�|ـی �کمــک میکننــد کــه بتــوان بــه جــای حــروف الفبــا،
 .8-2-2مدلهــای آوایــی :3مدلهــای� آوایـ
���∑

� ���

)(10

����نهــای|�|غلــط اســتفاده نمــود.
از تلفــظ کلمــات جهــت تشــخیص توک
�

الــف .ســاندکس« :4ســاندکس» روشــی بــرای�نمایهگــذاری اســامی بــر اســاس تلفــظ آنهاســت
� � � � � � ��11

�
ـاندکس»� بــرای هــر اســم شــامل یــک حــرف بـ ه همــراه
ـی «س�ـ
( .)Hall and Dowling 1980رمــز آوایـ
���

عــددی سـهرقمی اســت .ایــن یــک حــرف ،اولیــن حــرف اســم اســت و ارقــام حرفهــای صامــت

باقیمانــده را رمزگــذاری میکننــد .بــرای حرفهــای صامتــی کــه جایــگاه تولیــد آنهــا یکســان
اســت ،رقــم یکســان در نظــر گرفتــه میشـ λ
ـود .بــرای مثαــال ،حرفهــای صامــت لبــی  b ،f ،pو vهــر

کــدام بــا عنــوان شــماره  1رمزگــذاری میشــوند.
��� ����� �� ����

�

�
�
���� � (12) � � 1
�
���
�
ب .فونیکــس« :5فونیکــس» نــوع بهبودیافتــة «ســاندکس» اســت ( .)Gadd 1990هــر یــک از حرفهــا

بــه مجموعـهای از رمزهــای «ســاندکس» نگاشــت میشــوند .قبــل از انجــام فراینــد نگاشــت ،حــدود

 160تغییــر گــروه -حرفــی بــهکار بــردهمیشــود تــا استانداردســازی رشــته انجــامشــود .بــرای
مثــال ،رشــتة “( ”tjVکــه “ ”Vیــک مصــوت اســت) اگــر در ابتــدای رشــته باشــد ،بــه“”chV

نگاشــت

میشــود و “ ”xتبدیــل بــه “ ”ecsمیشــود ( .)Zobel and Dart 1996ایــن تغییــرات زمینــهای بــرای
3. Phonetic Models
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2. Hyperplane

1. Support Vector Machine

5. Phonix

4. Soundex
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رمزگــذاری آوایــی بهوجــود میآورنــد و امــکان تشــخیص رشــتههایی نظیــر “ ”cو “ ”sرا مهیــا

میســازند.

�
���
� 1
�
���
� 1
�
�
� � � � � ���1
�
�
���
�
�
| ��| | ��| 3
�
| ��| | ��| 3

� �� ��1

پ .شــیوة کیونگاشــتی :1شــیوة «کیونگاشــتی» همــان اندازهگیــری فاصلــة رشــتهای بــر اســاس
تعــداد «کیونگاشــت» اســت (« .)Ukkonen 1992کیونگاشــت» رشــتة “ ،”sهمــان زیررشــتة “ ”sبــا
�� �� ���������

� �
�� ��������� �
� � ��| �������������� )(2
��
اندازهگیــری ،انتخــاب“”q
�����از ایــن
ســاده
نمونــة
طــول ثابــت“ ”qاســت .یــک

و شــمردن تعــداد

«کیونگاشــت»های مشــترک بیــن دو رشــته اســت .بــا ایــنحــال ،شــمارش تنهــا «کیونگاشــت»ها
)(3
ـکل« ،اوکونــن» نــوع جدیــدی از
���مشـ
������ــل�ایــن
ـرای ح
نمیتوانــد نمایانگــر تفــاوت طولــی باشــد .بـ
������|������

فاصلــه کیونگاشــتی پیشــنهاد کــرده کــه میتــوان بــرای رشــتههای بــدون تکــرار کیونگاشــتی
تعریــف کــرد:
فرمــول
بهصــورت
���������������∏ ������ � � ��| �� � � � �� � ��� � � � ����� )(4
���5
�� �
�� �
| �� � ��|� � | ��| �| ��| ��5

کــه در آن  Gsمجموعـهای از «کیونگاشــتی»ها در رشــتة “ ”sمیباشــد .بــرای مثــال ،طبــق ایــن

��ـان).
(همـ
ـرای  qبــا مقــدار  2یــا  5 ،3اســت
فاصلــه بیــن “ ”rhodesو “ ،”rodبـ
��
فرمــول ��
�� �
�� � ��

� � ��8

�� � ��

� � ��7

�� � �� � �� � ��

� � ��6

ت .گــرپ :2عبارتهــای باقاعــدة «گــرپ» بــرای تطبیــق الگــو مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
انــواع آن «اِیگــرپ»(3گــرپ تقریبــی)« ،ایگــرپ» 4و «افگــرپ» 5اســت (Wu and Manber
����������������

� � � ������� � � )(9

 .)1992از میــان ایــن روشهــا« ،اِیگــرپ» بیشــتر بــرای خطایابــی امالیــی بــهکار م ـیرود .اســاس
����������������

کار ایــن روش ،الگوریتــم «لونشــتاین» اســت و بــرای بهبــود کارایــی از الگوریتمهــای مختلفــی
�
�
6
|�|∑
��� )(10
الگوهــای �
تشــخیص خطــا از الگوریتــم «بویــر مــور»
ســادة
اســتفاده میکنــد« .اِیگــرپ» بــرای
���� ��� |�|
�

اســتفاده میکنــد کــه شــامل الگوریتمــی ســریع بــرای شناســایی رشــتههای دارای زیررشــته اســت.
�
«اِیگــرپ» بــه جس ـتوجوی حداکثــر “ ”kدرج ،حــذف یــا جایگزینــی میپــردازد کــه در آن “”k
�� � �� � � �� ��11

ضریبــی ثابــت و از پیــشتعریــفشــده اســت.

���

ث .ادیتکــس« :7ادیتکــس» ســنجش فاصلــة آوایــی اســت کــه ویژگیهــای فاصلــة ویرایشــی را بــا
ـاندکس» و «فونیکــس» بــهکار گرفتــهشــده ،ترکیــب
«سـ
روش گروهبنــدی حرفهایــی کــه توســط λ
α

میکنــد ( .)Zobel and Dart 1996بــر اســاس «ادیتکــس» ،مطابقــت جفتــی حاصــل روشهــای

��� ����� �� ����
)(12ـق «ادیتکــس» میتــوان مطابقــت
ـود�.از�طریـ
���ی��شـ
ـوط� نم
آوایــی اســت و بــه روشهــای �رشــتهای��مربـ
�1
�

�

�

3. A-grep

)2. Global regular expression print (Grep

1. q-gram

6. Boyer-Moore

5. F-grep

4. E-grep
7. editex
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بیــن حرفهــا و تلفــظ مشــابه را دقیقتــر نشــان داد.
ج .شــیوههای آوامتــری :1شــیوههای آوامتــری مهارتهــای تطبیقــی هســتند کــه بــر اســاس

مطالعــات آوایــی بهوجــود آمدهانــد ( .)Zobel and Dart 1996الگوریتمهــای تطابــق آوامتــری

شــامل دو مرحلــه هســتند:

مرحلــة اول :رشــتهای از حرفهــا بهوســیلة الگوریتــم تبدیــل رشــته بــه تلفــظ ،بــه رشــتهای
از واجهــا تبدیــلمیشــود .چندیــن الگوریتــم مناســب بــرای ایــن منظــور وجــود دارد ،ولــی

الگوریتمهــای وابســت ه بــه بافــت مؤثرتریــن آنهــا میباشــد.

مرحلــة دوم :در ایــن مرحلــه شــباهت رشــتهای بیــن واجهــا اندازهگیــری میشــود .فاصلــة بیــن
تلفظهــا کــه توســط رشــتههایی از واجهــا بهوجــود میآیــد ،میتوانــد بســیار دقیقتــر از
فاصلــة بیــن رشــتههای حرفــی اندازهگیــری شــود .بنابرایــن ،انتظــار م ـیرود روش آوامتــری
بهتریــن تطبیــق آوایــی را بــا توجــه بــه الگوریتــم رشــته بــه تلفــظ ارائــه دهــد.

چ .کاهــش تدریجــی :2ایــن روش ،بهبــودی بــرای مهارتهــای فاصلــة ویرایشــی بــا درنظرگرفتــن
ویژگیهــای انســانی اســت ( .)Zobel and Dart 1996تفاوتهــای آوای آغازیــن تلفــظ نســبت

بــه تفاوتهــای آوای پایانــی تلفــظ از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند .در فاصلــة ویرایــش
کاهشیافتــة تدریجــی ،حداکثــر جریمــه3بــرای جایگزینــی یــا حــذف در ابتــدای رشــته از حداقــل

دو برابــر جریمــه بــرای جایگزینــی یــا حــذف در انتهــای رشــته بیشــتر اســت.

ح .متافــون :4فراینــد رمزگــذاری متافــون اصلــی ،تعــداد  16کاراکتــر صامــت را بــهکار میبــرد:
“ ”0BFHJKLMNPRSTWXYکــه عــدد  0نشــاندهندة “ ”theاســت ( .)Philips 1990حرفهــای
مصوتهــای  AEIOUنیــز فقــط در ابتــدای رمــز بــهکار بــردهمیشــوند .قوانیــن کلــی «متافــون»

عبارتانــد از :حــذف دو حــرف تکــراری مجــاور ،تبدیــل حــروف بــه یکدیگــر ،تبدیــل توالــی دو
حــرف بــه یــک حــرف و حــذف تمامــی مصوتهــا .بــه ایــن خاطــر کــه «متافــون» اصلــی خطاهــای

زیــادی را دربرداشــت« ،متافــون دوبــل» جایگزیــن آن شــد .در گام بعــد« ،متافــون ســبل» جایگزیــن
دوبــل شــد کــه بســیاری از رمزگذاریهــای اشــتباه را کــه بهوســیلة دو نســخة قبلــی وجــود داشــت،

تصحیــح کــرده اســت.

4. metaphone
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3. penalty

2. tapering

1. Phonometric
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 .3-2روشهای ارزیابی سامانههای خطایاب و استانداردساز

بــرای ارزیابــی ،در مرحلــة نخســت  25درصــد دادههــا را کــه بهصــورت انســانی تأییــد
���

�

���

� 1

�

� 1

�
�
� � � � � ���1
�
�
���
�
ـتفاده � �
میکنی�ــم�1�.معیــار ارزیابــی
شــدهاند ،کنــار
خـ��|
ـامانة |
ـا�|جه3ــت آزمایــش سـ�
�
ـود اس|ـ��| 3
از�|آنه|ـ�
گذاشــته و| �

ســامانههای استانداردســازی و خطایابــی و تصحیــح خطاهــا ،دو مفهــوم درســت و نادرســت اســت.

ایــن درســت و نادرســت را ممکــن اســت ســامانه بهدرســتی تشــخیص دهــد و یــا بــه غلــط .ایــن
�� ��� ����������

��
���اس�ــت.
�����ـده
ـدول�  6آمـ
چهــار مفهــوم در جـ

� ������
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در این فرمول ،تعداد سؤالها  Qو رتبة جواب درست  rankاست.
 .4-2معرفی سامانههای تجاری غیرفارسی

ســامانههای غیرفارســی بســیاری وجــود دارد کــه بعضــی از آنهــا بهصــورت نرمافــزار و

برخــی دیگــر بهصــورت افزونــه هســتند.
الف .نرمافزارهای شناختهشده

نرمافزارهــای بســیاری بــرای خطایابــی امالیــی در متــن وجــود دارد .از برجســتهترین و

شناختهشــدهترین نرمافزارهــای جهــان «مایکروســافت ُورد» 1اســت .ایــن مجموعــه بــر اســاس
الگوریتــم وابســته بــه بافــت بــه خطایابــی امالیــی و دســتوری بــا صحــت بــهمراتــب بــاال و بازخوانــی

کــم میپــردازد .خطایــاب بعــدی ،خطایــاب «گــوگل» اســت کــه بــر روی مرورگــر نصــب شــده و

کاربــر در تمامــی نوشــتهها میتوانــد بــر حســب انتخــاب بهصــورت وابســتهبــهبافــت بــهکار بــرد.
ایــن خطایــاب از الگوریتــم «دامــرو لونشــتاین» بــرای تصحیــح خطــا اســتفاده میکنــد .در نهایــت،

ســومین نرمافــزار معتبــر جهــان «جینجــر» 2اســت کــه توســط «مــوآز شــخت» 3طراحــی گردیــده و
بــر حســب الگوریتــم وابســته بــه بافــت بــه غلطیابــی امالیــی و دســتوری میپــردازد .ایــراد بــارز
ایــن نرمافــزار ،تصحیــح خــودکار خطاهاســت کــه در مــوارد بســیاری میتوانــد آســیب جــدی بــه

مفهــوم متــن وارد کنــد.

ب .افزونههای شناختهشده

 .1آیاســپل« :4آیاســپل» یــک غلطیــاب امالیــی بــرای «یونیکــس» 5اسـ�ت کـ�ه توسـ�ط «گوریـ�ن»

6

طراحــی شــده اســت« .آیاســپل» بــا اســتفاده از الگوریتــم «دامــرو لونشــتاین» و فرهنـگ لغــت «موبی
ووردز» 7بــه اصــاح خطاهــای امالیــی میپــردازد .ایــن فرهنــگلغــت دارای حــدود 177267

مدخــل بــه همــراه تلفــظ آنهاســت .تنهــا ایــراد ایــن افزونــه ،نبــود کلمــات کافــی و حالتهــای
امالیــی عمومــاً پذیرفتهشــده و همچنیــن فراینــد بافتمحــور اســت.
 .2اِیاســپل« :8اِیاســپل» یکــی از افزونههــای تحــت لیســانس «گنــو» 9اســت کــه بــرای جایگزینــی
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«آیاســپل» توســط «کویــن آتکینســون» 1نوشــته شــده اســت .تفــاوت ایــن افزونــه بــا «آیاســپل» در
ایــن اســت کــه «اِیاســپل» بــرای کلمههــای غلــط ،گزینههــای منتخــب بیشــتری را بــرای کاربــر
پیشــنهاد میدهــد .بــرای مثــال ،زمانــی کــه بــه کلمــة ” “trubbleمیرســیم« ،آیاســپل» فقــط کلمــه
 rubbleرا پیشــنهاد میدهــد ،ولــی «اِیاســپل» گزینههــای منتخــب دیگــری نظیــر ،dribble ،trouble
 rubbleو غیــره را پیشــنهاد میدهــد .ایــن افزونــه قابلیــت تحلیــل مســتندات «یوتــیاف 2»8را نیــز

دارد .ایــن ابــزار مجهــز بــه مــاژول غلطیابــی امالیــی بــر اســاس حــرف و آواســت و حافظــة بیشــتری
را نســبت بــه «آیاســپل» اشــغال میکنــد.

 .3مایاســپل :ماژولــی اســت کــه قبــ ً
ا بــر روی «او او -رایتــر» 3نرمافــزار

OpenOffice.org

کار میکــرد .نویســندة ایــن مــاژول« ،کویــن هندریکــس» ،4روشهــای نســخههای الیهبــاز
خطایابه�اـی دیگ��ر نظی�رـ «آیاس�پـل» را ب�اـ ای��ن افزون��ه ادغــام کــرده و «مایاســپل» را ســاخته
اســت .الگوریتــم ایــن افزونــه ترکیبــی از الگوریتــم «آیاســپل» و «متافــون» اســت« .مایاســپل»

دارای فضا5ســت کــه ایــن فضــا نیــز دارای فایلهایــی بــرای امــا و فرهنــگلغــت اســت .بــه ایــن

دلیــل کــه از انباشتهشــدن حالتهــای صرفــی مختلــف بــرای واژه جلوگیــری شــود ،فایــل بــا

فرمــت .dicواژگان بــههمــراه رابــط 6آن بــه وندهــا در فایــل بــا فرمــت .aff

ســاخته میشــود .تنهــا

ایــراد ایــن مــاژول ،کنــدی عملکــرد دقیــق بخــش پــردازش صرفــی آن اســت.

 .4هانســپل« :7هانســپل» ،نــوع پیشــرفته افزونــة «مایاســپل» اســت کــه عــاوه بــر غلطیابــی امالیــی،
تحلیــل صرفــی واژگان را نیــز بــر روی زبانهــای مجــاری انجــام میدهــد .ایــن افزونــه بــرای

نخســتین بــار توســط «تــرو» جهــت پــردازش ســریعتر وندهــای غیروابســته بــا زبــان «اوکامــورف»

8

در کنفرانــس چهلوهفتــم «ایســیال»9پیشــنهاد شــده اســت (« .)Tro et al. 2015هانســپل» دارای
«اوکامــورف» (وندزدایــی غیروابســته بــه زبــان)« ،مورفدیبــی»( 10پایــگاه داده لغــوی و دســتور
صرفــی کــه توســط «اوکامــورف» مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد) و «هانلکــس» (کامپایلــر 11مدیریت

منبــع اســت کــه کارایــی الگوریتــم را از نظــر زمانــی و فضایــی بهبــود میبخشــد) اســت .ایــن مــاژول
3. OOo Writer

2. utf-8

1. Kevin Atkinson

6. flag

5. locale

4. Kevin Hendricks

8. Ocamorph

7. Hunspell

 .9کنفرانس  ACLبزرگترین و مهمترین کنفرانس زبانشناسی رایانشی در جهان است.
(ACL-IJCNLP (Association for Computational Linguistics, 2009, Singapore
11. Compiler

10. Morph D B
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بــا وجــود قــدرت خــوب ،در خطــوط طوالنــی دارای دقــت پایینــی اســت.
 .5جــزی :1افزونــهای اســت کــه بــه زبــان برنامهنویســی «جــاوا» نوشــته شــده اســت .ایــن افزونــه

میتوانــد بــرای غلطیابــی امالیــی اســتفاده شــود .طــراح ایــن مــاژول « ،میندوگــس ایزدلیــس»
اســت« .جــزی» از لحــاظ عملکــرد بســیار شــبیه بــه «اِیاســپل» اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در برخــی
2

مــوارد ،بــه تکتــک کاراکترهــا پیشــنهاد امالیــی میدهــد.

 .1-3تشریح پژوهشهای انجامگرفته بر روی زبان فارسی
 .1-1-3زبان فارسی

زبــان فارســی یکــی از زبانهــای هندواروپایــی اســت کــه در کشــورهای ایــران ،افغانســتان،

تاجیکســتان و ازبکســتان بهعنــوان زبــان رســمی کشــور شــناخته شــده اســت .زبــان فارســی دارای

 32کاراکتــر الفبایــی اســت کــه در مقایســه بــا زبــان عربــی چهــار حــرف (گ ،چ ،پ ،و ژ) بیشــتر
دارد .در نوشــتار فارســی میــان شــکل نوشــتاری برخــی نویسـههای آغازیــن ،میانــی و پایانــی تفــاوت

وجـوـد دارد ،مانند بـ ،ـــبـ ،ـــب.

 .2-1-3چالشهای پردازش امالیی و استانداردسازی زبان فارسی

چالشهــای زبــان فارســی را بــا اقتبــاس از )Megerdoomian (2004؛ «رســولی و مینایــی»

()1387؛ )Shamsfard, Jafari, and Ilbeygi (2010؛ «کاشــفی ،نصــری ،و کنعانــی» ()1389؛و Feili,

) Montazery, and Pilehvar (2014چنیــن طبقهبنــدی میکنیــم:

الــف .همآوایــی :ویژگــی حروفــی اســت کــه دارایآوای مشــترک ولــی امــای متفــاوت باشــند.
ماننــد« :ذ» و «ظ» و «ز» و «ض» کــه همگــی دارای آوای [ ]zهســتند.

ب .تأثیــر حــروف عربــی بــر متــون زبــان فارســی :دو آوای تنویــن ( ً) و همــزه (ء) کــه از زبــان عربــی

وارد زبــان فارســی شــدهاند ،همــواره امــای کلمــات را بــه چندیــن شــکل مختلــف درآوردهانــد.
ماننــد «پاییــز» و «پائیــز»و یــا ماننــد «مســاله» و «مســئله» و «مســأله» .در مثــال تنویــن میتــوان بــه
امــای متفــاوت «حتمــا» و «حتمـاً» اشــاره کــرد.
پ .ابهــام یونیکــد :بــرای برخــی از حــروف ماننــد دو حــرف «ی» و «ک» ابهــام یونیکــد وجــود
2. Mindaugas Idzelis
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دارد .بــههمیــن خاطــر ،نرمافزارهــای مختلــف حالتهــای مختلــف (ســلیقهای) آن را در نظــر
میگیرنــد.

ت .چندامالییبــودن :شــیوههای مختلــف امالیــی درســت ،کــه هــر چنــد ســال یکبــار از ســوی

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی اعــام میشــود ،دارای پایــداری نیســت .بهعنــوان مثــال ،بعضــی

کلمــات دارای دو حالــت امالیــی درســت هســتند ،ماننــد «بلیــت» و «بلیــط».

ث .فاصلهگــذاری :فاصلهگــذاری (فاصلهبنــدی) در زبــان فارســی دارای قاعــدة قطعــی نیســت.
زیــرا گاه ـاً فاصلــه بــه نیمفاصلــه ماننــد «میخــورد» ،گاهــی بــه تمــام فاصلــه ماننــد «مــی خــورد»
و گاهــی بــه فاصلــة صفــر (ســرهم) ماننــد «میخــورد» تبدیــل میشــود .در مثالــی دیگــر ،بســیاری

از فارس ـیزبانان بعــد از حروفــی کــه فقــط دارای شــکل پایانــی هســتند ،فاصلــه بــهکار نمیبرنــد،

ماننــد «شــیرراخوردم»

ج .شــیوة نویســهگردانی :نویســهگردانی از زبانهــای دیگــر بــه زبــان فارســی دارای حالتهــای

مختلــف (ســلیقهای) اســت.

چ .دیــدگاه صرفــی :زبــان فارســی دارای ســلیقههای اعمــال فرایندهــای اشــتقاق و تصریــف اســت
کــه بــه مــوارد برجســتة آن اشــاره میکنیــم.

زبــان فارســی زبانــی اشــتقاقی و زایشــی اســت و در آن ممکــن اســت بــا ترکیــب واژههــا و
وندهــا همــواره کلمــات نــو تولیــد شــوند.

فعلســازی در زبــان فارســی امــری بــدون قاعــده اســت و همــواره بــا ترکیــب اســمها و
صفتهــا تولیــد میشــود.

وجــود انــواع جمــع بــرای اســم در زبــان فارســی نیــز مشکلســاز اســت .ماننــد اضافهکــردن
وندهــای «ان» و «ون» و «یــن» و «هــا» بــه آخــر کلمــه و یــا تبدیــل اســم بــه جمع مکســر عربی آن
ماننــد تبدیــل «حادثــه» بــه «حــوادث» .همچنیــن ،درج برخــی حــرف (آوا)هــای اضافــه هنــگام

جمعبســتن کلمههــا ماننــد درج «ج» و حــذف «ه» در تبدیــل «کارخانــه» و «کارخانجــات» و یــا
درج «ی» در تبدیــل «دانشــجو» بــه «دانشــجویان».

وجــود واژهبســت (تکــواژی کــه ویژگــی نحــوی یــک واژه را دارد ،ولــی از لحــاظ آوایــی بــه
واژة دیگــر وابســته اســت و بــه آن میچســبد) در زبــان فارســی ،در بســیاری مــوارد موجــب
ناتــوان کــردن خطایــاب میشــود .ماننــد «کتابشــان» کــه «ش» واژهبســت و «ان» عالمــت جمــع

اســت کــه ممکــن اســت بــا کلمــة «آبشــان» یکــی در نظــر گرفتــه شــود و خطــا محســوب شــود.
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ح .دیــدگاه نحــوی :پــردازش رایانـهای ســاخت اضافــه در زبــان فارســی دارای مشــکلی بــس بزرگ

اســت کــه تــا بــه حــال حــل نشــده اســت ،زیــرا ســاخت اضافــه دارای یــک کســرة اضافــه اســت کــه
تنهــا در مواقعــی نوشــته میشــود کــه بــه صداهــای بلنــد ختــم شــود و بهغیــر از ایــن مواقــع اص ـ ً
ا
نوشــته نمیشــود .ماننــد «کتــاب مبینــا» و «خانـهی» .همچنیــن ،بیــن نوشــتن «ی» و «ء» و ننوشــتن آن
بیــن زبانشــناسها اتفــاق نظــر وجــود نــدارد .همچنیــن ،میتــوان بــه عــدم تطابــق اجــزای جملــه

(نهــاد و گــزاره از لحــاظ شــمار) اشــاره کــرد ماننــد «آقــای مدیــر آمدنــد» و «برگهــا میریــزد».
ایــن نــوع عــدم تطابــق همیشــه درســت اســت ،ولــی بســته بــه بافتــار خــاص اســتفاده میشــود.

خ .پیوســتگی حروفــی :عــاوه بــر مــوارد فــوق ،زبــان فارســی دارای خــط پیوســته 1اســت و ممکــن

اســت همیــن امــر باعــث شــود کــه عملیــات تقطیــع بــا مشــکالتی مواجــه شــود.

د .کاربــرد اِعــراب (همنگارهبــودن) :عــدم بهکارگیــری اِعــراب در متــون فارســی میتوانــد
فراینــد خطایابــی را دچــار مشــکل کنــد ،ماننــد کلمـ ة «مــردم» کــه نبــو ِد اِعــراب منجــر میشــود بــه
ســه شــکل مختلــف خوانــده شــودَ « :مــر َدم»َ « ،مــر ُدم» و «مُــر َدم»

 .3-1-3مروری بر برجستهترین پروژههای خطایابی متون عمومی زبان فارسی

در پژوهشهــای پردازشــی زبــان فارســی ،پیشپــردازش استانداردســازی متنــی دادههــا یــا

بهصــورت مســتقل تولیــد شــده و بهصــورت جعبــهابــزار وجــود دارد و یــا ماژولــی از عملیــات
بزرگتــر اســت .امــا قبــل از استانداردســازی نیــز مرحلــة بســیار کلیــدی تقطیــع متــن بــه توکــن

وجــود دارد.

«مگردومیــان» در دو مرحلــة تقطیــع اولیــه (غیروابســته بــا زبــان) و پســاتقطیع (وابســته بــه زبــان

فارســی) بــه تقطیــع کلــی متــن پرداختــه اســت .در مرحلــة پیشتقطیــع ،سیســتم آنهــا بهصــورت
پایـهای کاراکترهــا را تقطیــع میکنــد .معیــار کاراکتــر پایــه ،شــکل پایانــی حــرف و فاصلــة کامــل

اســت .بعضــی از حرفهــا شــکل پایانــی ندارنــد (ماننــد د) و فراینــد تقطیــع را دشــوارتر میکننــد.

در ایــن صــورت ،الگوریتــم بعــد از هــر کــدام از ایــن کاراکترهــا فاصلـهای اعمــال کــرده و ســعی
میکنــد چندیــن شــکل مختلــف ایجــاد کنــد و ســپس ،بهتریــن شــکل را بــا اعمــال تحلیــل صرفــی

(ســتاکبندی) از فرهنــگ لغــت برگزینــد و بــر ایــن اســاس تقطیــع کنــد .در مرحلــة پســاتقطیع (بعــد
از تقطیــع اولیــه) ،الگوریتــم هــر دو کلمــة تقطیعشــده را در بیــن وندهــا جســتوجو میکنــد
(.)Megerdoomian 2004
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«بــراری و قاســمیزاده» خطایــاب «کلونایــزر» 1غیروابســته بــه زبــان را بــر اســاس ســاختار

دادههــای درختــی س ـهتایی 2در حالــت تطبیقپذیــری معرفــی کردنــد (Barari and QasemiZadeh

 .)2005الگوریتــم آنهــا یادگیــری الگــوی خطــا را از طریــق رفتــار کاربــر یــاد میگیــرد .بخشهــای

مختلــف «کلونایــزر» عبارتانــد از :مــاژول خطایــاب (پــردازش بــا الگوریتــم دامــرو لونشــتاین)،
واژگان (دارای ســاختار درختــی س ـهتایی) ،هزینــة انتقــال (تغییــر یــا ویرایــش) ،مــاژول یادگیــری

و تطبیقپذیــری کــه بهواســطة انتخــاب کاربــر الگــوی خطــا را اســتخراج میکنــد .ویژگــی مهــم
ایــن «کلونایــزر» اســتفاده از حــدآســتانهای محلــی و جهانــی اســت .حــدآســتانهای محلــی عمــق

جسـتوجو را بــر اســاس طــول کلمههــای پیشنهادشــده محــدود میکنــد و حــدآســتانهای جهانــی
مانــع تولیــد کلمههــای نامناســب بــر اســاس طــول رشــتة ورودی و تعــداد کلمههــای پیشــنهادی
میشــود« .بــراری و قاســمیزاده» بــرای ارزیابــی الگوریتــم خــود مجموعــة دادگان  5595کلمـهای
از متــن امــای دانشآمــوزان و مراکــز تایــپ بــا دو شــکل صحیــح و غلــط را جمـعآوری کردنــد.3

دقــت آزمایــش الگوریتــم آنهــا بــر روی ایــن مجموعــه داده ،حــدود  85درصــد نتیجــهشــده اســت
(همــان).

«رســولی و مینایــی» ( )1387عمــل خطایابــی را بــا اســتفاده از مقولــة نحــوی کلمــه در متــن

کاربــر انجــام دادنــد کــه قابــل پیادهســازی بــر روی «مایکروســافت ُورد» اســت .روش خطایابــی

آنهــا بدینترتیــب اســت :تشــخیص مقولــة نحــوی بــر اســاس ســاختار کلمــه ،بررســی صحــت
مقولــة نحــوی از فرهنــگ لغــت و ارائــة پیشــنهادهای کاندیدهــای امالیــی بــرای کلمــة غلــط در

صــورت تأییــد عــدم صحــت از مرحلــة قبلــی .در ایــن الگوریتــم بــه ایــن دلیــل کــه حجــم عملیــات
پــردازش پیشــنهادهای امالیــی بــرای تکتــک واژههــای متــن بســیار بــاال اســت ،کلماتــی کــه دارای
بســامد وقــوع بیــش از یکبــار باشــند ،فقــط یکبــار پــردازش میشــوند .آزمایشهــای «رســولی

و مینایــی» نشــان داده کــه بــه ایــن طریــق حجــم پــردازش حــدود  4/5برابــر کــم میشــود .آنهــا
بــرای وزندهــی بــه پیشــنهادها ،ایــن شــاخصها را در نظــر گرفتهانــد :پیشــنهادهای موجــود در متــن
و دارای بســامد بیشــتر ،پیشــنهادهایی کــه مقولــة نحــوی آنهــا بــا مقولــة نحــوی کلمــه برابــر باشــد،

پایــان حروفــی کــه فقــط دارای شــکل پایانــی هســتند ،فشــردن کلیدهــای کنــاری ،نــزدن و یــا زدن

یــک کلیــد ،جابهجایــی دو حــرف مجــاور ،واژگان درســت کاربــر و مــدل چندنگاشــتی آن و در
نهایــت ،نــوع خطاهــای کاربــر .بــا توجــه بــه شــاخصهای فــوق ،میتــوان وزن پیشــنهادها را در
3. http://www.digitalclone.net/localization/spellchecker

2. Ternary

1. Clonizer
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(Shamsfard, Jafari,

پیشــنهاد )(10
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کردنــد .ایــن خطایــاب بــر خــاف
 .)and Ilbeygi 2010آنهــا خطایــاب جدیــدی را �
�

�

�

���� � (12) � � 1

���

�

خطایابهــای قبلــی ،بــه موقعیــت کلمــه در جملــه و بافــت کلمــه توجــه میکنــد و وب را
�

ـاب کاندیداهــای احتمالــی را از بانــک
بهعنــوان پیکــره در نظــر میگیــرد .در گام نخســت ،خطایـ
��11
�� � �� � � ��

���
ـاندکس» اســتخراج میکنــد و ســپس ،کلماتــی کــه
داده  900000کلمـهای همشــهری بـ ه روش «سـ

کــد «ســاندکس» آن بــا کلمــات بانــک داده شــبیه بــوده و دارای بســامد بــاالی  100باشــد ،انتخــاب
میشــوند .معیــار مقایســة نتایــج جســتوجوی خروجــی «ســاندکس» ،بهواســطة فرمــول 12از
λ

موتــور جســتوجوی «گــوگل» محاســبه میشــود.
��� ������ ��� ����

�

���

α

�

���� � (12) � � 1
�

در ایــن فرمــول Cs ،کاندیداهــای پیشــنهادی و  Tpکلمــة ماقبــل و  Tnکلمــة مابعــد اســت .هــر

دوی ایــن سیســتمها بهصــورت قاعدهبنیــاد عمــل میکننــد .خطایــاب «شــمسفرد ،جعفــری ،و
ایلبیگــی» روی ســه متــن (رمــان ،تاریــخ و عمومــی) کــه هــر کــدام دارای  500تــا  600کلمــهو

در مجمــوع دارای  100غلــط امالیــی بودنــد ،آزمایــش شــد .نتایــج ایــن آزمایــش در شــکل 15

قابــل مشــاهده اســت .در نهایــت 99/6 ،درصــد خطاهــا تشــخیص داده شــد و  92/6درصــد از آنهــا
تصحیــح گردیــد.

«دری نوگورانــی و صبوریــان» ( )1385بــرای کاهــش چشــمگیر حجــم واژگان ،خطایابــی

را مبتنــی بــر تحلیــل صرفــی واژههــا و ســتاکیابی آن انجــام دادهانــد .همچنیــن ،آنهــا از روش

اتوماتــای کمینــة متناهــی و قطعــی بــدون دور 2در «ماشــین میلــی» 3بــرای فشردهســازی واژگان
اســتفادهکردهاند کــه حجــم واژگان را  3تــا  6برابــر نســبت بــه فشردهســازی «آیاســپل» کاهــش

2. Minimal Acyclic Deterministic Finite Automata

1. STeP-1: http://step1.nlplab.sbu.ac.ir/
3. Mealy Machine
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داده اســت .تمامــی گذار1هــای ایــن اتوماتــا در آرایــه2ای ذخیــره میشــوند کــه هــر عضــو نماینــدة
یــک گــذار و هــر چنــد گــذار نماینــدة یــک حالــت 3باشــد .بدینترتیــب ،کلمــة اول بــه ســتاک

تبدیــل میشــود و از فهرســت واژگان (واژگان «ایاســپل» فارســی کــه واژگان آن بهصــورت
ســتاک ذخیــره شــدهاند) جســتوجو میشــود .واژگان از میــان پیشــنهادها بــر اســاس انتخــاب

کارب�رـان دارای وزن مت��داول و مهجورش��ده و همچنیـ�ن ،بــر اســاس برچســب نحــوی فعــل و صفــت
و اســم مرتــب میشــوند .روش مــورد اســتفاده در تصحیــح خطــا ،روش معکــوس حداقــل فاصلــة
ویرایشــی 4اســت .در ایــن روش ،تغییــرات ویرایشــی زیــر بهصــورت تکبهتــک بــر واژة نادرســت
اِعمــال میشــود و بـ�همحــض اینکــه بــه واژة درســت منجــر شــد ،عملیــات اِعمــال تغییــرات بــه

اتمــام میرســد.

«ویراســتیار» 5افزونــهای بــرای «مایکروســافت ُورد» اســت کــه بــرای اســتفادۀ کاربــران

فارســیزبان طراحــی شــده اســت (کاشــفی ،نصــری ،و کنعانــی  .)1389الگوریتــم دقیــق و
جزئــی ایــن ســامانه تشــریح نشــده و تنهــا گــزارش قابلیتهــای اصلــی نرمافــزار موجــود اســت

کــه مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از :غلطیــاب امالیــی ،اصــاح نویســههای متــن ،اصــاح
نشــانهگذاری ،تبدیــل تقویــم و تاریــخ ،تبدیــل فینگلیــش ،پیشپــردازش امالیــی متــن ،تبدیــل
اعــداد و اصــاح نیمفاصلــه.

در ادامــة ایــن مســیر« ،Seraji (2012( ،پریپــر» 6را بــرای زبــان فارســی طراحــی کــرد .ایــن

ســامانه کــه بــا مــاژول «ویراســتار» درهمآمیختــه ( ،)Bargi 2011متــن را بــرای پردازشهــای الزم

در عملیاتهــای زبانشناســی رایانشــی آمــاده میکنــد .ویژگیهــای «پریپــر» عبارتانــد از:
نرمالســازی متــن ،تبدیــل ســبک نوشــتاری عربــی بــه فارســی ،اصــاح نیمفاصلــه و غیــره.

«فیلــی» و همــکاران ســامانة خطایــاب «وفــا» 7را بــرای زبــان فارســی معرفــی کردنــد (Feili et

 .)al. 2014ایــن ســامانة هیبریــد 8بهصــورت قاعدهبنیــاد و آمــاری بــه تشــخیص و تصحیــح خطاهــا

میپ��ردازد .واژگان پای��ة ســامانه ،ترکیبــی از واژگان تصریفشــدة «فرهنــگ دهخــدا» (Dehkhoda

 )1998ب ـه همــراه میــزان بســامد آنهــا بــا اســتفاده از دو پیکــرة خبرنامههــای «ایرنــا» و «همشــهری»

و همچنیــن تعــداد  5000اســامی پربســامد از ســامانة آموزشــی اســت .در نهایــت ،واژگان ســامانه
تعــداد  1200000واژه را در خــود جــای داده اســت .الگوریتــم بــهکار رفتــه در ایــن ســامانه،
3. state

2. array

1. transition

6. PrePer

5. http://virastyar.ir/virastlive/index.html

4. Reverse minimum edit distance

8. hybrid

7. http://www.vafaspellchecker.ir/
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الگوریتــم «دامــرو لونشــتاین» اســت .همچنیــن ،بهصــورت اکتشــافی چنــد ویژگــی بــرای خطاهــای

تایپــی بــا احتمــال وقــوع بیشــتر اســتخراج شــدهاند :جایگزینــی و درج در حــروف همجــوار بــر روی

صفحهکلیــد ،حــذف در حــروف تایپشــده بهوســیلة انگشــت کوچــک ،حــروف تایپشــده
بهوســیلة دو دســت مختلــف (چــپ و راســت) ،حــروف همنویســه ،تکــرار حــروف و جایگزینــی

واجهــای /س ،ص و ث/

پــس از تشــخیص خطــا توســط الگوریتــم ،فاصلهبنــدی کلمــه بررســی میشــود .در

فاصلهبنــدی ،توکــن نخســت بــه دو بخــش چــپ و راســت تقســیم میشــود .ایــن فرضیــه در ســه

حالــت (بیــن دو بخــش ،بخــش چــپ و توکــن مابعــد چــپ ،بخــش راســت و توکــن ماقبل راســت)،
قــرار گرفتــه و خطــا در  7حالــت ممکــن نظیــر چســباندن دو واژه ،حــذف و یــا افــزودن فاصلــه بــه
کلمــات مابعــد و ماقبــل میتوانــد تصحیــح شــود .ســامانة «وفــا» از فاصلــة ویرایشــی کمینــه اســتفاده
میکنــد کــه ســه ویژگــی آوایــی ،شــباهت ظاهــری و تأثیرهــای صفحهکلیــد را مالحظــه میکنــد.

در نهایــت ،از حالتهــای اکتشــافی 1اســتفاده کــرده و لیســت کاندیداهــای درســت را تولیــد

میکنــد .پــس از تولیــد ایــن لیســت ،چســبیدن کلمــه بــه کلمــة ماقبــل و مابعــد نیــز بــر طبــق  7حالــت
گفتهشــده بررســی میشــود .دادههــای الزم جهــت ارزیابــی «وفــا» از  340وبــاگ ،جمالتــی بــا

طــول  14/05و بــا  312غلــط امالیــی ( 49حــذف 15 ،درج 61 ،جایگزینــی و  14جابهجایــی142 ،

سرهمنویســی و  31خطــای نیمفاصلــه) اســتخراج شــده و حالــت درســت آن بهصــورت انســانی

تهیــه شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ســامانه ،دو ســامانة «ویراســتیار» و «مایکروســافت» نیــز بــر روی

همیــن ارزیابیشــده کــه نتایــج رتبــة واران ـهای میانگیــن آنهــا بهترتیــب 0/828 ،0/844 ،و 0/815
بهدســت آمــده اســت.

 .4جمعبندی و بحث

در ایــن پژوهــش انــواع دادگان و روشهــای رایانشــی و پردازشــی بــرای فراینــد خطایابــی

امالیــی و استانداردســازی متنــی در قالــب طبقههــای مختلــف گنجانــده شــده و ب ـه تفصیــل مــورد

بحــث قــرار گرفــت .پــس از طبقهبنــدی مــواد و روشهــا ،مــروری بــر نرمافزارهــا و افزونههــای
قدرتمنــد جهــان بــه عمــل آمــد .در پایــان ،چالشهــای زبــان فارســیِ انجامگرفتــه در مــورد

خطایابــی فارســی از دل تحقیقــات مختلــف اســتخراج شــده و در ده طبقــة مجــزا معرفــی گردیــد.
1. heuristic
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همچنیــن ،هشــت تحقیــق بســیار مهــم و برجســتة تشــخیص خطاهــای امالیــی زبــان فارســی و
استانداردســازی آن از حیــث مــواد و روشهــا و نتایــج و ارزیابــی آنهــا بــهتفصیــل تشــریح شــد.
مطالعــة حاضــر نشــان داد کــه بســیاری از چالشهــای موجــود در زبــان فارســی بهطــور کامــل

حــل نشــده و زمینــة تحقیــق در مــورد خطایابــی و استانداردســازی متنــی همچنــان ادامــه خواهــد
داشــت .بخشــی از ایــن چالشهــا بــا از میــا ن بــردن اختــافنظرهــای متخصصــان مطالعــات

نظــری زبانــی حــلمیشــود و بــهتبــع آن نوشــتار فارســی هرچــه بیشــتر یکنواخــت میگــردد.
ایــن یکنواختــی ،مهندســان زبــان را نیــز از گرفتــاری در ســردرگمیهای مــداوم نجــات میدهــد؛

هرچنــد ،هیــچ زبانــی در طــول تاریــخ همیشــه یــک شــکل واحــد نداشــته و همــواره دســتخوش
تغییــرات مکــرر بــوده اســت .بنابرایــن ،روشهــا و الگوریتمهــای مهندســان زبــان نیــز بایــد بــه

انــدازة کافــی قــدرت یادگیــری و عملکــرد باالیــی داشــتهباشــد.

بــا افزایــش آمــار دانشــجویان و همچنیــن گســترش انجــام پژوهــش و تحقیــق ،تولید مســتندات

علمــی روزبــهروز افزایــش مییابــد .مقالــة حاضــر نشــان داد کــه اکثــر افزونههــا و نرمافزارهــای

فارســی بــرای متــون عمومــی طراحــی شــده و در مــورد متــون تخصصــی و علمــی چنــدان آزمایــش

نشــدهاند .پــس ایــن خــأ پژوهشــی بایــد در پژوهشهــای بعــدی بــرای زبــان فارســی رفــع گــردد.
 .5یادداشت

مقالــة حاضــر برگرفتــه از طــرح پژوهشــی «طراحــی و ســاخت ســامانة استانداردســاز و خطایاب

متــون فارســی» اســت کــه در پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران در حــال انجام اســت.
فهرست منابع

دری نوگرانــی ،صــادق و محســن صبوریــان .1385 .طراحــی و پیادهســازی یــک خطایــاب فارســی .دومیــن کارگاه
پژوهشــی زبــان فارســی و رایانــه ،دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران.

رســولی ،صــادق و بهــروز مینایــی بیدگلــی .1387 .روشــی جدیــد در خطایابــی امالیــی فارســی .دومیــن کنفرانــس
دادهکاوی ،دانشــگاه امیرکبیــر ،تهــران.

کاشــفی ،امیــد ،میتــرا نصــری ،و کامیــار کنعانــی .1389 .خطایابــی امالیــی خــودکار در زبــان فارســی .تهــران :دبیرخانــه
شــورای عالــی اطالعرســانی.

)Bargi, A. A. 2011. Virastar. https://github.com/aziz/virastar. (accessed 2012
Barari, L. and B. QasemiZadeh. 2005. Clonizer spell checker adaptive, language independent spell
checker. In Proceedings of the first ICGST International Conference on Artificial Intelligence and
Machine Learning AIML, Cairo, Egypt, pp. 19–21.

1167

4  | شمارة32  | دورة1396 تابستان

Beliga, S., M. Pobar, and S. Martinčić-Ipšić. 2015. Normalization of Non-Standard Words in Croatian
Texts. Opatija, Croatia: MIPRO CIS - Intelligent Systems.
Bhatti, Z., I. A. Ismaili, W. J. Soomro, and D. N. Hakro. 2014. Word Segmentation Model for Sindhi Text.
American Journal of Computing Research Repositor 2 (1): 1-7
Chen, B. 2009. Word Topic Models for Spoken Document Retrieval and Transcription. ACM Transactions
on Asian Language Information Processing 8 (1): Article 2. Doi: 10.1145/1482343.1482345
Cortes, C. and V. Vapnik. 1995. Support-vector networks. Machine Learning 20: 273-297.
Damerau, F. J. 1964. A technique for computer detection and correction of spelling errors. ACM 7: 171176.
Dehkhoda, A. 1998. Loghatnameye Dehkhoda (Dehkhoda’s dictionary). Vol. 12. Tehran: Tehran
University Publications.
Feili, H., N. Ehsan, M. Montazery, and M. T. Pilehvar. 2014. Vafa spell-checker for detection spelling,
Feili, H., N. Ehsan, M. Montazery, and M. T. Pilehvar. 2014. Vafa spell-checker for detection spelling,
grammatical, and real-word errors of Persian language, Literary and Linguistic Computing Advance,
31 (1): 95-117. Doi: 10.1093/llc/fqu043
Gadd, T. 1990. PHONIX: The algorithm. Program automated library and information systems 24 (4):
363-366.
Golding, A. R. 1995. A Bayesian hybrid method for context-sensitive spelling correction. In Proc. of 3rd
Workshop on Very Large Corpora, Boston, MA.
Hall, P.A.V. and G. R. Dowling. 1980. Approximate string matching. ACM Comput. Surv, 12 (4): 381–402.
Hamming, R. W. 1950. Error detecting and error correcting codes. Bell System Tech. J. 29: 147-160.
Hirschberg, D. S. 1975. A linear space algorithm for computing maximal common subsequences.
Communications of the ACM 18 (6): 341–343.
Jaro, M. A. 1989. Advances in record linkage methodology as applied to the 1985 census of Tampa
Florida. Journal of the American Statistical Association 84 (406): 414–20
Jurafsky, D., and H. M. James. 2009. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural
Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics. 2nd edition. Philadelphia:
Prentice-Hall.
Levenshtein, V. 1965. Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions and Reversals. Soviet
Physics Doklady 10707-710 :.
Liu, C., M. Lai, K. Tien, Y. Chuang, S. Wu, and C. Lee. 2011. Visually and Phonologically Similar Characters
in Incorrect Chinese Words: Analyses, Identification, and Applications. ACM Transactions on Asian
Language Information Processing 10 (2): 1-39.
Liu, F., F. Weng, and X. Jiang. 2012. A Broad-Coverage Normalization System for Social Media Languag.
Paper presented at: The 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 8-14
July 2012, Jeju Island, Korea.
Megerdoomian, K. 2004. Finite-state morphological analysis of Persian. In Proceedings of the
Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages. University of Geneva:
Association for Computational Linguistics, pp. 35–41.
Muth, F., and A. L. Tharp.1977 . Correcting human error in alphanumeric terminal input. Information
Processing & Management, 13 (6): 329-37. doi: 10.1016/0306-4573 (77) 90053-X.
Needleman, S. B. and C. D. Wunsch. 1970. A general method applicable to the search for similarities in
the amino acid sequence of two proteins. Journal of Molecular Biology 48 (30): 443–53.
Philips, L. 1990. Hanging on the Metaphone. Computer Language 7 (12): 39-43.
Radev, D. R., H. Qi, H. Wu, and W. Fan. 2002. Evaluating web-based question answering systems.

1168

طبقهبندی انواع دادگان مورد نیاز و روشهای خطایابی و استانداردسازی متنی | حسینی بهشتی و عبدی قویدل

Proceedings of LREC., University of Las Palmas, Canary Islands, Spain.
Salton, G. and C. Buckley. 1988. Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Information
Processing and Management 24 (5): 513–523.
Schaback, J. and F. Li. 2007. Multi-Level Feature Extraction for Spelling Correction. Workshop on
Analytics for Noisy Unstructured Text Data, IJCAI-07, Hyderabad, India.
Schlippe, T., C. Zhu, J. Gebhardt, and T. Schultz. 2010. Text Normalization based on Statistical Machine
Translation and Internet User Support. The 11th Annual Conference of the International Speech
Communication Association (Interspeech 2010), Makuhari, Japan.
Shamsfard, M., H. S. Jafari, and M. Ilbeygi. 2010. STeP-1: A Set of Fundamental Tools for Persian Text
Processing. In 8th Language Resources and Evaluation Conference, Marrakech: Morocco.
Shannon, C. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27 (3):
379-423.
Smith, T. F. and M. S. Waterman. 1981. Identification of Common Molecular Subsequences. Journal of
Molecular Biology 147: 195–197.
Tró, V., G. Gyepesi, P. Halácsy, A. Kornai, L. Németh, and D. Varga. 2015. Hunmorph: Open Source
Word Analysis. Beijing, China: ACL.
Ukkonen, E. 1992. Approximate string-matching with qgrams and maximal matches. Theoretical
Computer Science 2: 191-211.
Wagner, R. A. and M. J. Fischer. 1974. The String-to-String Correction Problem. J. ACM 21: 168-173.
Winkler, W. E. 1990. String Comparator Metrics and Enhanced Decision Rules in the Fellegi-Sunter
Model of Record Linkage. Proceedings of the Section on Survey Research Methods (American
Statistical Association)Washington D.C. USA 354–359.
Wu, S., Y. Chen, P. Yang, T. Ku, and Chao-Lin Liu. 2010. Reducing the False Alarm Rate of Chinese
Character Error Detection and Correction. In Proceedings of SIGHAN.Ningbo, China.
Wu, S. and U. Manber. 1992. Fast text searching allowing errors. Communications of the ACM 35 (10):
83-91.
Zampieri, M. and R. Cordeiro de Amorim. 2013. Effective Spell Checking Methods Using Clustering
Algorithms. Recent Advances in Natural Language Processing. Hissar, Bulgaria.
Zobel, J. and P. Dart. 1996. Fnetik: An integrated system for phonetic matching. Technical Report 96-6,
Department of Computer Science, RMIT.

ملوکالسادات حسينیبهشتی

دارای مــدرک دکتــری در رشــته زبانشناســی همگانــی از دانشــگاه تهــران

 ایشــان هماکنــون اســتادیار پژوهشــکده مدیریــت دانــش پژوهشــگاه.اســت

.علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران اســت

 اصطالحشناســی و مهندســی دانــش از جملــه عالیــق پژوهشــی،زبانشناســی

.وی اســت
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دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته زبانشناســی از دانشــگاه صنعتــی
شــریف اســت .وی هماکنــون مــدرس مدعــو و پژوهشــگر در دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان اســت.

متــنکاوی ،پــردازش خــودکار مفاهیــم اســتعاری ،ترجمه ماشــینی و مهندســی

دانــش از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

1170

