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Abstract: Named Entity Recognition (NER) is a fundamental task in
natural language processing and also known as a subset of information
extraction. We seek to locate and classify named entities in text into
predefined categories such as the names of persons, organizations,
locations, expressions of times, etc. Named Entity Recognition for English
texts has been researched widely for the past years, however only a few
limited researches have emphasized on Persian NER due to absence of
resources for Persian named entities and the limited amount of progress
made in Persian natural language processing in general. In this paper, a
Persian named entity recognition system has been developed based on
neural network with the study of researches conducted in other languages
and benefiting from the latest methods in this area such as using the
vector representation of words. The results from the proposed model show
that word embedding features in Persian not only resolve the problem of
feature selection, but also it could lead to the development of an efficient
system with the least dependence to the domain.
Keywords: Natural Language Processing, Named Entity Recognition,
Neural Network, Vector Representation of Words
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چكيــده :شناســایی موجودیتهــای اســمی بهعنــوان یــک وظیفــة پایــهای در
حــوزة پــردازش زبــان طبیعــی و بهطــور کلــی ،زیرمجموعــهای از اســتخراج
اطالعــات اســت .در فراینــد شناســایی موجودیتهــای اســمی بهدنبــال مکانیابــی
عناصــر اســمی در متــن و دســتهبندی آنهــا بــه ردههایــی از پیــش تعیینشــده
از قبیــل اســامی اشــخاص ،ســازمانها ،مکانهــا ،عبارتهــای زمانــی ،و غیــره
هســتیم .هرچنــد پژوهشهایــی گســترده در توســعة سیســتمهای شناســایی
موجودیتهــای اســمی در حــوزة زبــان انگلیســی درطــی ســالهای پیشــین انجــام
گرفتــه ،متأســفانه بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود ،ماننــد نبــو ِد پیکرههــای متنــی
نشانهگذاریشــدة اســتاندارد در زبــان فارســی ،پژوهشهــای بســیار محــدودی در
زبــان فارســی وجــود دارد .در ایــن مقالــه بــا بررســی پژوهشهــای انجامگرفتــه در
دیگــر زبانهــاو بــا بهرهگیــری از روشهــای تــازه در ایــن حــوزه ،ماننــد اســتفاده
از نمایــش بردارهــای عــددی بــرای کلمــات ،بــه توســعة سیســتمی بــرای شناســایی
موجودیتهــای اســمی بــر پایــة شــبکة عصبــی پرداختــه شــده اســت .نتایــج
بهدســتآمده از مــدل پیشــنهادی نشــاندهندةایــن واقعیــت اســت کــه اســتفاده
از مدلهــای نمایــش بردارهــای عــددی بــرای کلمــات در زبــان فارســی ،افــزون
بــر مرتفعکــردن مشــکل انتخــاب ویژگیهــا ،میتوانــد بــه توســعة سیســتمی
کارآمــد منجــر شــود کــه کمتریــن وابســتگی را نیــز بــه دامنــه دارد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک)

شاپا (چاپی) 2251-8223
شاپا (الکترونیکی) 2251-8231

نمایه در  ،ISC ،LISTAو SCOPUS
jipm.irandoc.ac.ir

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 6:20 IRST on Wednesday March 3rd 2021

عصبی

دورۀ  | 34شمارۀ  | 1صص 486-473
پاییز 1397

كليدواژههــا :پــردازش زبــان طبیعــی ،شناســایی موجودیتهــای اســمی ،شــبکة
عصبــی ،نمایــش بــرداری کلمــات
473

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

 .1مقدمه
شناســایی موجودیتهــای اســمی ،یــک زیروظیفــه از اســتخراج اطالعــات اســت (Mihalcea

 )and Moldovan 2001و بــهمعنــی پــردازش مســتنداتی اســت کــه در آن بهدنبــال مکانیابــی

اشــخاص ،ســازمانها (شــرکتها ،ســازمانهای دولتــی و غیــره) ،مکانهــا (شــهرها ،کشــورها،
رودخانههــا و غیــره) ،عبارتهــای زمانــی ،کمیتهــا ،مقدارهــای پولــی ،درصدهــا و غیــره هســتیم.

شناســایی موجودیتهــای اســمی یــک وظیفــة پایــهای اســت و یکــی از هســتههای پردازشــی

زبــان طبیعــی محســوب میشــود ( .)Nadeau and Sekine 2007در مــورد کاربردهــای شناســایی

موجودیتهــای اســمی میتــوان بــه مــوارد مختلفــی از جملــه ترجمــة متــون ،بازیابــی و درک
متــون ،خالصهســازی ،جســتوجوی معنایــی و غیــره اشــاره کــرد .بهطــور کلــی ،کاربردهــای
گوناگــون و بســیار ســودمندی را میتــوان بــرای سیســتمهای شناســایی موجودیتهــای اســمی و

بهطــور عمومیتــر ،در پــردازش زبــان طبیعــی متصــور شــد.

بهطــور کلــی ،عملیــات شناســایی موجودیتهــای اســمی شــامل دو وظیفــه اســت :شناســایی

اســامی مربوطــه در متــن و ســپس ،دســتهبندی ایــن اســامی بــه مجموعههــای از پیــش تعیینشــده.
بهطــور کلــی ،سیســتمهای شناســایی موجودیتهــای اســمی را میتــوان بــه ســه کالس اصلــی

دســتهبندی کــرد :روشهــای مبتنــی بــر قاعــدة دســتی مشخصشــده ،سیســتمهای آمــاری مبتنــی بــر
یادگیــری ماشــین و سیســتمهای ترکیبــی .ایــن ســه کالس ،ســه دســتة اصلــی روشهــای شناســایی

موجودیتهــای اســمی بــ ه شــمار میرونــد .رهیافتهــای مبتنــی بــر قوانیــن ،بــر روی اســتخراج
نامهــا بــا اســتفاده از تعــداد زیــادی از مجموعــه قوانیــن ساختهشــده بهصــورت دســتی تمرکــز

کــرده اســت .بهطــور کلــی ،ایــن سیســتمها مجموعــهای از الگوهــاهســتند کــه از مشــخصههای

دســتوری ،نحــوی و امالیــی در کنــار ترکیبــی از لغتنامههــا اســتفاده میشــود .بــا توجــه بــه
ایــن ویژگیهــا ،روش مبتنــی بــر قواعــد بــر خــاف کارایــی بــاال در برخــی دامنههــا ،دارای

مشــکل بــاالی غیرقابــل انتقــال بــودن و نیــز کمبــود قابلیــت اطمینــان را دارد (Nadeau and Sekine

 .)2007در سیســتمهای مبتنــی بــر روشهــای آمــاری و یادگیــری ماشــین ،هــدف از رهیافــت

شناســایی موجودیتهــای اســمی ،تبدیــل مســئلة شناســایی موجودیتهــا بــه مســئلة دســتهبندی

و بهرهگیــری از یــک مــدل آمــاری بــرای حــل ایــن مســائل اســت .در ایــن روشهــا ،در صــورت

اســتفاده از ویژگیهــای مناســب میتــوان افــزون بــر ارائــة نتایــج مطلــوب ،مدلــی را توســعه داد کــه
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عناصــر اســمی در متــن و دســتهبندی آنهــا بــه ردههایــی از پیــش تعیینشــده ،ماننــد اســامی

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی بر پایة شبکة عصبی | زالی و فیروزبخت

کمتریــن وابســتگی را بــه دامنــه داشــته باشــد .از ایــن رو ،در ایــن پژوهــش تمرکــز در بهکارگیــری
روشهــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــین اســت.

ســاختار ایــن مقالــه در ادامــه بــه ایــن قــرار اســت :در بخــش  ،2مــروری بــر روی کارهــای

پیشــین در حــوزة شناســایی موجودیتهــای اســمی وجــود دارد .در بخــش  ،3بــه بررســی روشهــای
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اســتخراج ویژگــی کــه در زمــان بهرهگیــری از روشهــای آمــاری از مهمتریــن فرایندهــا محســوب
میشــود ،خواهیــم پرداخــت .در بخــش  ،4پیکــرة متنــی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش معرفــی
میگــردد .بخــش  ،5بــه ارائــة معمــاری شــبکة عصبــی مــدل پیشــنهادی اختصــاص داده شــده اســت.

در بخــش  ،6معیــار ارزیابــی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش معرفــی میشــود و در نهایــت ،در

بخــش  ،7نتایــج حاصــل از مــدل پیشــنهادی بــا دیگــر مدلهــای همدامنــه مــورد ارزیابــی قــرار
خواهنــد گرفــت.

 .2مروری بر کارهای پیشین

در ســالهای اخیــر تعــداد زیــادی از روشهــای آمــاری بــر پایــة روش آمــوزش بــا ناظــر ارائــه

شــده اســت« .بایــکل» و همکارانــش یــک اس ـمیاب آموزشپذیــر بــه نــام «نایمبــل» 1را مبتنــی بــر

مــدل مخفــی «مارکــوف» معرفــی کردهانــد (« .)Bikel et al. 1997بورثویــک» و همکارانــش منابــع

دانــش عظیمــی را بــا اســتفاده از روش بیشــترینآنتروبــی در شناســایی موجودیتهــای اســمی

مــورد اســتفاده قــرار دادهانــد ( .)Borthwick et al. 1998عالمتگــذاری نامهــای ســادةناشــناخته

بــا اســتفاده از درخــت تصمیــم توســط «بچِ ــت» و همکارانــش پیشــنهاد شــد (Béchet, Nasr, and

.)Genet 2000

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،در حــوزة زبــان فارســی بهدلیــل محدودیتهــای

موجــود ،پژوهشهــای بســیار کمتــری بــر روی شناســایی موجودیتهــای اســمی انجــام شــده
اســت« .اصفهانــی» و همکارانــش بــا اســتفاده از ویژگیهــای گســترده و بــا بهکارگیــری شــبکة

عصبــی مبتنــی بــر چنــد الیــه پرســپترون بــه شناســایی موجودیتهــای اســمی پرداختهانــد (.)1388

«ناجــی و نازلیــا» نیــز از یــک شــبکة عصبــی چندالیــه بهمنظــور ایجــاد مدلــی بــرای شناســایی
موجودیتهــای اســمی در زبــان عربــی اســتفاده کــرده اســت (« .)Naji and Nazlia 2012مــا» و

همــکاران در حــوزة زبــان انگلیســی بــا اســتفاده از ویژگیهــای متعــدد متنــی هماننــد پیشــوند و
1. Nymbel
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پســوند هــر کلمــه ،ادات ســخن بــرای کلمــات ،ویژگیهــای تک-وزنــی و دو-وزنــی ،ویژگیهــای

ســندی بــه همــراه ویژگیهــای نمایــش بــرداری متعــدد از کلمــات بــه توســعه مدلهــای خــود

پرداختهانــد (.)Ma et al. 2016

«احمــدی و مــرادی» نیــز در اســتفاده از ویژگیهــای متنــی و مــدل مخفــی «مارکــوف» در

کارایــی برابــر بــا  53/14بــوده اســت ( .)Ahmadi and Moradi 2015در زبــان فارســی بــر خــاف

زبــان انگلیســی ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــاص ایــن زبــان ،اســتفادة تنهــا از ویژگیهــای متنــی
نمیتوانــد منجــر بــه توســعة یــک سیســتم کارا شــود .از ایــن رو« ،احمــدی و مــرادی» بــا ترکیــب
ایــن ویژگیهــا بــا روش مبتنــی بــر قواعــد ،کارایــی سیســتم را بــه  85/93درصــد بهبــود دادهانــد

(همــان).

«ســیوک» و همــکاران بــا اســتفاده از مجموعـهای از ویژگیهــای متنــی مشــابه بــا ویژگیهــای

بـهکار گرفتــه شــده توســط «مــا» ( )Ma et al. 2016و مدلهــای نمایــش بردارهــای عــددی هماننــد
بــردار سراســری و  ،Word2Vecبــه توســعة سیســتمی پرداختهانــد .بــا اســتفاده از ویژگیهــای متنــی

بههمــراه بــردار سراســری کارایــی برابــر بــا  79/48و در زمــان اســتفاده از مــدل  Word2Vecبرابــر بــا

 80/68بــوده اســت (.)Seok et al. 2016
 .3استخراج ویژگی

در زمــان اســتفاده از روشهــای آمــاری و مبتنــی بــر یادگیــری ماشــین ،ارائــة یــک نمایــش

مناســب بــرای کلمــات و همچنیــن ،اســتخراج ویژگیهــای مطلــوب از مهمتریــن بخشهــای

توســعة مــدل اســت .بهطــور کلــی ،ویژگیهــای سیســتمهای شناســایی موجودیتهــای اســمی

را میتــوان بــه  3دســتة کلــی ویژگیهــای کلم ـهای ،ویژگیهــای ســندی ،و ویژگیهــای لیســتی

تقســیمبندی کــرد .ویژگیهــای کلمــهای ،توصیفگــر شــکل و ظاهــر کلمــه ،ســاختار کلمــه،
نقــش کلمــه در جملــه و غیــره خواهــد بــود .بــرای مثــال ،بــزرگ بــودن حــرف اول کلمــه در زبــان

انگلیســی ،وجــود نقطــه و یــا عــدد ماننــد کلماتــی نظیــر  W3Cو  I.B.M.میتواننــد نشــانههای خوبــی

بــرای کاندیــد بــودن یــک کلمــه در مجموعــة اســامی خــاص باشــند.

ویژگیهــای ســندی مربــوط بــه اطالعاتــی از کلمــه اســت کــه در کل ســند وجــود دارد .ایــن

اطالعــات از طریــق پــردازش کل ســند و یــا بخشــی از آن مطابــق بــا مــدل طراحیشــده بهدســت

میآیــد .در صــورت پــردازش کل اســناد و در مــواردی کــه پیکــرة متنــی و اســناد مــورد اســتفاده
476
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زبــان فارســی بــه توســعة یــک سیســتم شناســایی موجودیــت اســمی پرداختنــد .در ایــن سیســتم

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی بر پایة شبکة عصبی | زالی و فیروزبخت

دارای حجــم زیــادی باشــد ،ایــن ویژگیهــا قویتــر اســتخراج شــده و دارای اطالعــات بســیار

خوبــی بــرای سیســتم شناســایی هســتند .تعــداد رخــداد یــک کلمــه در جملــه ،پاراگــراف و یــا کل
ســند میتوانــد مثالهایــی بــرای ایــن نــوع ویژگیهــا باشــد.

از دیگــر ویژگیهــای موجــود در ایــن حــوزه ویژگیهــای لیســتی اســت .بــرای اســتخراج
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ایــن ویژگیهــا ،از لیس ـتهایی کــه شــامل اســامی افــراد ،مکانهــا ،شــهرها ،کشــورها ،ســازمانها

و غیــره اســت ،اســتفاده میشــود .وجــود کلمــهای در هــر یــک از ایــن لیســتها ،نشــاندهندة

یکــی از ویژگیهــای کلمــه اســت .در برخــی مــوارد وجــود یــک کلمــه در یــک لیســت

میتوانــد ،بــا احتمــال زیــاد ،طبقــة آن کلمــه را مشــخص کنــد ،امــا بهدلیــل ابهــام در نقــش و

جایــگاه اســامی ،همــواره امــکان آن وجــود دارد کــه اســمی در یــک لیســت قــرار داشــته باشــد ،امــا

بــه طبق ـهای دیگــر متعلــق باشــد .بــزرگ بــودن ایــن لیس ـتها باعــث میشــود کــه ویژگیهایــی
بــا دقــت باالتــر اســتخراج گــردد .امــا همــواره ایــن روش بــا مشــکالتی از قبیــل ،در دســترس نبــودن،
نگهــداری ،و بهروزرســانی روب ـهرو بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتفاده از ویژگیهــای
لیســتی قابــل انتقــال بــودن مــدل را بســیار کاهــش میدهــد.

 .1-3نمایش کلمات

یکــی از روشهــای بســیار کارا بــرای بهرهگیــری در یادگیــری ماشــین در حــوزة پــردازش

زبــان طبیعــی اســتفاده از نمایــش کلمــات بهصــورت بردارهــای عــددی اســت .در فراینــد اســتخراج
ویژگــی ،افــزون بــر اســتفاده از ویژگیهایــی کــه در بخــش پیشــین مــورد بررســی قــرار گرفــت،

میتــوان از نمایــش عــددی کلمــات بهعنــوان ویژگــی کــه حــاوی اطالعاتــی ارزشــمند از خــود
کلمــه اســت ،اســتفاده کــرد .پژوهشهــا نشــاندهندة ایــن موضــوع اســت کــه اســتفاده از نمایــش

کلمــات میتوانــد در بهبــود عملکــرد سیســتمهای شناســایی موجودیتهــای اســمی بســیار مفیــد

باشــد ( .)Turian, Ratinov, and Bengio 2010مدلهــای متعــددی بــرای نمایــش کلمــات بهصــورت
بردارهــای عــددی در حــوزة پــردازش زبــان طبیعــی در طــی ســالهای پیشــین معرفــی شــدهاند .از

جلمــة مدلهــای بســیار کارا در برداریســازی کلمــات word2vec ،اســت کــه توســط «میکولــوف»
در شــرکت گــوگل طراحــی و معرفــی شــده اســت ( .)Mikolov et al. 2013الگوریتمهــای

 word2vecبــرای نمایــش بــرداری کلمــات بــا ابعــاد بــاال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .اطالعــات

استخراجشــده توســط ایــن مــدل بــه حــدی اســت کــه میتوانــد ارتبــاط معنایــی میــان کلمــات را

نیــز حفــظ کنــد.
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ایــن مــدل از یــک شــبکة عصبــی -3الیــه پرســپترونبهمنظــور تولیــد بردارهــا اســتفاده

میکنــد کــه در شــکل  ،1معمــاری کلــی ایــن شــبکه نمایــش داده شــده اســت .تمامــی نورونهــای

شــبکة عصبــی از توابــع خطــی تشــکیل شــدهاند .بــرای نمایــش بــرداری کلمــات در ابتــدای کار،
واژهنامــهای از کلمــات تشــکیلدهندة پیکرةمتنــی ایجــاد میشــود .تعــداد نورونهــا در الیــة

پنهــان برابــر بــا طــول بــردار مطلــوب مــورد نیــاز اســت .اتصــاالت میــان الیــة ورودی و الیــة پنهــان

و همچنیــن ،الیــة پنهــان و الیــة خروجــی بهصــورت اتصــاالت کامــل اســت .بنابرایــن ،اگــر طــول

واژهنامــه را  Vدر نظــر بگیریــم و طــول مطلــوب بــرای بــردار کلمــات  Nباشــد ،وزنهــای اتصــاالت
میــان الیــة ورودی بــه الیــة پنهــان میتوانــد بــا ماتریســی بــهانــدازة  V*Nو بــه همیــن ترتیــب،
وزنهــای الیــة پنهــان بــه الیــة خروجــی بــا انــدازة  N*Vنگهــداری و نمایــش داده شــوند .بهطــور

کلــی ،ماتریــس الیــة ورودی را بــا عنــوان  WIو همچنیــن ،ماتریــس وزنهــای الیــة خروجــی WO

نامیــده میشــود (شــکل .)1

 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x
پژوهــش از پیکــرة متنــی «ویکیپدیــا» اســتفاده شــد.
بــرای آمــوزش مــدل  word2vecدر ایــن

از ایــن پیکــره در حــدود  6/5میلیــون کلمــه اســتخراج و بــرای فراینــد آمــوزش مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت .بــرای بهبــود فراینــد آمــوزش شــبکههای عصبــی  word2vecو شــبکة عصبــی عمیــق

پیکــرة
هــایﻛﻪموجــود
اطالعــات،
پــردازش
پژوهــش ،در
ﻣﺮﺣﻠﺔایــن
پشنهادشــده در
ﻛﻠﻤـﺎت
ﻣﺮﺑـﻮطدر ﻪ
ﺑـﻪ
ﻣﺘﻨﻲ
داده ﻲ
ﭘﻴﻜﺮة
ﻣﻮﺟﻮﻮد در
شﻫﺎي
مرحلــة پیداده
اﻃﻼﻋﺎت،
ﭘﻴﺶﭘﺮددازش
ﭘﮋوﻫﺶ ،درر
1
ﺷﺪ.ـات بازدارنــده بودهانــد ،حــذف شــد.
کلمـ
اﻧﺪ،ـوط بــه
ﺑﻮدهمربـ
ـی 1ﺑکــه
متنـ
ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﺣﺬف ﺷ

شکل  .1معماری شبکة عصبی مدل )Mikolov et al. 2013( word2vec

(Mikollov et al. 2013) w
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻣﻌﻤﺎري ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺪل word2vec

 .2-3 .2-3وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

1. stop words

ﻛﺰ ﺑﺮاي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮﺮي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻧـﺮخ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻛــﺎراﻳﻲ در
 478ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﻫﺎي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي اﺳﻤﻲ در اﻳﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻬ
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ورودی و الیــة خروجــی برابــر بــا تعــداد کلمــات واژهنامــه و همچنیــن ،تعــداد نورونهــا در الیــة

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی بر پایة شبکة عصبی | زالی و فیروزبخت

 .2-3ویژگیهای مدل پیشنهادی

تمرکــز بــرای بهکارگیــری ویژگیهــای مناســب بهمنظــور بــاال بــردن نــرخ بازشناســی و

کارایــی در سیســتم شناســایی موجودیتهــای اســمی در ایــن پژوهــش از مهمتریــن بررس ـیهای
انجــام گرفتــه اســت .همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،هــدف از ایــن پژوهــش ارزیابــی و
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پیشــنهاد مدلــی اســت کــه بتوانــد در حالــی کــه دارای نــرخ بازشناســی مناســبی اســت ،از ویژگیهــا
و فرایندهایــی اســتفاده نمایــد کــه کمتریــن وابســتگی را بــه دامنــه ویــا حتــی زبــان داشــته باشــد و

محدویتهــای موجــود در ایــن حــوزه را مرتفــع کنــد .از ایــن رو ،در ادامــه ،ویژگیهــای ب ـهکار
گرفتهشــده بــرای آمــوزش مــدل بــا در نظــر داشــتن اهــداف اشارهشــده ،معرفــی شــده اســت.

 .1-2-3بهکارگیری نمایش بردار word2vec

همانطــور کــه در بخــش پیــش بهصــورت کامــل مــورد بررســی قــرار گرفــت ،نمایــش

بــرداری کلمــات بــهکمــک مــدل  word2vecمیتوانــد اطالعــات بســیار ارزشــمندی را از کلمــات
اســتخراج نمایــد .بردارهــای عــددی حاصــل از ایــن مــدل شــامل تمامــی اطالعــات زبانشناســی

و ارتباطــات معنایــی اســت .از ایــن رو ،بــرای انتخــاب ویژگــی بــرای یــک کلمــه ،بــا اســتفاده
از بردارهــای کلمــات پیشــین و پســین میتــوان اطالعــات بیشــتری ماننــد جایــگاه یــک کلمــه

اســتخراج کــرد .ایــن اطالعــات در زمــان آمــوزش شــبکة عصبــی میتوانــد در فهــم کلمــات،

جایــگاه و ارتباطــات آنهــا کمککننــده باشــد .از آنجــا کــه محــدودة انتخــاب ویژگیهــا در

زبــان فارســی بســیار محدودتــر از زبانهــای دیگــر ماننــد انگلیســی اســت ،نمایــش بــردار عــددی
بهعنــوان مهمتریــن ویژگــی در نظــر گرفتــه میشــود .طــول بــردار بــرای مــدل پیشــنهادی بــا توجــه

بــه بررس ـیهای انجامشــده بــر روی پژوهشهــای موجــود در ایــن حــوزه ،بــرای هــر کلمــه 100

در نظــر گرفتــه شــده اســت ( .)Ma 2016بــه ایــن ترتیــب و بــا در نظــر گرفتــن بــردار کلمههــای
پیشــین و پســین بــرای هــر کلمــه ،طــول نهایــی بــردار  300خواهــد بــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه

بــرای کلماتــی کــه در ابتــدا و یــا انتهــای جملــه قــرار گرفتهانــد ،بــرای حــل مشــکل تأثیــر مــرزی،

بــرداری بــا مقادیــر تشــکیلدهندة صفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت ( .)Mesnil et al. 2015در زمــان

بهکارگیــری مدلهــای پیوســته و بهخصــوص در حــوزة شــبکههای عصبــی ،اســتفاده از ایــن

تکنیــک یکــی از متداولتریــن روشهــا در حــل مســئلة مــرزی اســت.
 .2-2-3برچسب ادات سخن

اســتفاده از برچســب ادات ســخن میتوانــد در یادگیــری ماشــین بــرای کشــف ارتبــاط معنایــی
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و ســاختار کلمــه بســیار کمککننــده باشــد .ادات ســخن اطالعــات بســیار ارزشــمندی را در ارتبــاط
بــا یــک واژه فراهــم میکنــد .در زبــان فارســی بــا توجــه بــه محــدود بــودن ویژگیهــا ،در برخــی

از مدلهــای ارائهشــده ،شــاخصترین ویژگــی آنهــا اســتفاده از برچس ـبهای ادات ســخن بــوده

اســت (اصفهانــی ،قوچانــی ،و جهانگیــری  .)1388بــا توجــه بــه اینکــه در مــدل پیشــنهادی ایــن
ســخن نیــز بــرای هــر کلمــه برچسـبهای پیشــین و پســین آن نیــز لحــاظ خواهــد شــد.

 .3-2-3طول کلمه

بــا بررس ـیهای انجامشــده بــر روی پیکرههــای متنــی مشــخص شــده اســت کــه بهصــورت

معمــول ،میانگیــن طــول کلماتــی کــه اســامی خــاص هســتند از میانگیــن طــول کلمــات دیگــر بیشــتر
اســت .بــا پردازشهــای انجامشــده در پیکــرةمتنــی کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت نیــز ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه طــول کلمــات خــاص بهطــور میانگیــن در

حــدود  1/5نویســه بیشــتر از طــول کلمــات دیگــر اســت (جــدول .)1

جدول  .1میانگین طول کلمه درپیکرهة متنی مورد استفاده در پژوهش
PERS

ORG

LOC

O

4746

8626

5276

146828

حجم داده

5/2

5/34

5/44

4/09

میانگین طول کلمات

 .4پیکرة متنی

«ویکیپدیــا»ی فارســی نــام یکــی از دانشــنامههای فارســی زبــان در اینترنــت اســت.

«ویکیپدیــا»ی فارســی یکــی از نســخههای «ویکیپدیــا» ،از پروژههــای بنیــاد «ویکیمدیــا»
بهشــمار میآیــد .ایــن دانشــنامة فارســی هماکنــون بیــش از  500هــزار مقالــه دارد .بــا بهرهگیــری

از مقــاالت موجــود در دانشــنامة «ویکیپدیــا» ،در حــال حاضــر پیکــرة متنــی دربرگیرنــدة

 166176واژه ،توســط «بهرامــی» در دانشــگاه شــریف فراهــم شــده اســت .ایــن پیکــره از متــون
«ویکیپدیــا»ی فارســی اســتخراج و بــر اســاس اســتانداردهای  MUC-6برچســبگذاری شــده
اســت .برچســبگذاری کلمــات متــن در ایــن پیکــره بــه قــرار زیــر اســت:
 :B-PERSشروع نام یک شخص؛

 :I-PERSادامه یا انتهای نام یک شخص؛
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پژوهــش از ویژگیهــای پیوســتهبودن مــدل بهــره میبریــم ،در اســتفاده از ویژگــی برچســب ادات

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی بر پایة شبکة عصبی | زالی و فیروزبخت

 :B-LOCشروع نام یک مکان؛

 :I-LOCادامه یا انتهای نام یک مکان؛
 :B-ORGشروع نام یک سازمان؛

 :I-ORGادامه یا انتهای نام یک سازمان؛

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 6:20 IRST on Wednesday March 3rd 2021

 :Oیک واحد اسمی که جزء موارد باال نیست.
پیکــرة متنــی اشارهشــده ،شــامل  9876جملــه اســت کــه  5106جملــه از آن حداقــل دارای

یــک واژه از گــروه غیــر از  Oاســت .آمــار کامــل واژههــا و دســتهبندی آنهــا در جــدول  ،2نمایــش

داده شــده اســت.

جدول  .2شمار واژههای موجود در پیکرة متنی
کالس

شمار واژهها

O

146828

B_ORG

3841

I_ORG

5485

B_LOC

4134

I_LOC

1142

B_PERS

3016

I_PERS

1730

 .5معماری شبکة عصبی

بــا توجــه بــه بررســیهای انجامشــده بــر روی مدلهــای مطرحشــده در حــوزة شناســایی

موجودیتهــای اســمی بــر پایــة شــبکههای عصبــی ،اســتفاده از دو مــدل از شــبکة عصبــی عمیــق
و شــبکة عصبــی بازگشــتی ،از جلمــه متداولتریــن مدلهــا در ایــن حــوزه هســتند .ایــن دو مــدل

از شــبکة عصبــی و بهطــور کلــی ،شــبکههای عمیــق ،قابلیتهــای ارزشــمندی را در شناســایی
الگوهــای بســیار پیچیــده دارنــد ( .)Sutskever et al. 2013در حــوزة پــردازش زبــان طبیعــی و

بهخصــوص حــوزة شناســایی موجودیتهــای اســمی ،بــا توجــه بــه پیچیدگــی بــاالی حاکــم بــر

ایــن حــوزه ،بهرهگیــری از شــبکههای عصبــی عمیــق میتوانــد بــه کشــف ایــن الگوهــای پیچیــده

و در نهایــت ،ارائــة خروجــی مطلــوب کمککننــده باشــد .بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای بســیار

481

ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ،از ﺟﻠﻤﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ دو ﻣﺪل از ﺷـﺒﻜﺔ ﻋﺼـﺒﻲ و

شمارة 1
ﻴﻖ| 34،
دورة
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،پاییز
ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه دارﻧـﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
1397ي |ﻋﻤ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ
) .(Sutskever et al. 2013در ﺣــﻮزة ﭘــﺮدازش زﺑــﺎن ﻃﺒﻴﻌــﻲ و ﺑــﻪﺧﺼــﻮص ﺣــﻮزة ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي اﺳﻤﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ،ﺑﻬـﺮهﮔﻴـﺮي از ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎي
ـن
درـایـ
ﻧﻬﺎﻳـرو
مقایســة
ﻴﭽﻴـــور
يهﭘمنظ
ـتیــﺎو ب
بازگشـ
عصبـ
ـوزشﻲشـ
بـ
ـﻮب
کاررفتـﻲـهﻣﻄﻠ
ـایﺔ بهﺧﺮوﺟـ
شهـاراﺋـ
ـﺖ،
ـﺪه و در
اﻟﮕﻮﻫ
ـیﻳــﻦ
ـﻒ ا
هایﻛﺸـ
ـبکـﺪه ﺑــﻪ
ﺗﻮاﻧـ
ـاالـﺒﻲدرﻋﻤآمﻴـــﻖ ﻣـ
ﻋﺼـ
ـری
ﻋﺼـﺒﻲدر بهرهگی
پیشـيـنهادی
آﻣـﻮزشـز مـ
درـی ،تمرکـ
فارسـ
ﻴﭽﻴﺪﮔﻲحـ
موجــود در
شهــای
ﻛﻤﻚـش بـ
پژوهـ
ﺑﺎزﮔﺸـﺘـﻲ و
ـدلﻫـﺎ
ﺷـﺒﻜﻪ
ـانﺑﺎﻻ
ـوزةﺑﺴزبـﻴﺎر
ﻫﺎي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ
پژوه .ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪهـا ﺑﺎﺷﺪ

ﻳﺴﺔــی
ـبکةﻣﻘﺎعصب
ﺑﻪاز شـ
ـت.رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزة زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ،
عمیـﻫﺎـقي ﺑاسﻪـﻛﺎر
روش
ﻣﻨﻈﻮر
عصبــی عمیــق مــورد اســتفاده در ایــن
ﺷﺒﻜازﺔحــد
بیــش
انطبــاق
بــرایﭘ حــل
شــبکةاﺳﺖ.
در ﻋﻤﻴﻖ
ﻋﺼﺒﻲ
ﻴﺮي از
مشــکلﺑﻬﺮهﮔ
ﻴﺸﻨﻬﺎدي در
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺪل

اﻧﻄﺒﺎقهﺑﻴﺶ
ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺗﻔﻊﻛﺮدن
ﻲ ﺑﺮاي
اﺿﺎﻓ
ﺳﺮﺑﺎردرزﻣﺎﻧﻲ
انطبــاقﻳﻨﻪ و
مشــکلﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻲ
های
در شــبک
خصــوص
عصبــی ،به
های
شــبکه
ﺑﺪونحــد
بیــش از
کــردن
مرتفع
ﺑـﺰرگ).ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد
ﺎيal.ﻋﻤetﻴـﻖ و
ﺷﺒﻜﻪﻫـ
ﻲ،ـ ﺑﻪ
ﺣﺪـقدرو بـﺷﺒﻜﻪﻫﺎ
Srivastava
2014
درــرد (
ﺧﺼﻮص گی
ـتفاده قــرار
ﻋﺼﺒ اس
يــورد
ـزرگ م
ازعمیـ
.(Srivastava
)al. 2014
عصبــی پشــنهادی و در فراینــد بهروزرســانی وزن نورونهــا نیــز از روشهــای
در مetــدل شــبکة
روشﻫـﺎي
عصبــیﻴﺰ از
ﻧﻮرونﻫﺎ ﻧ
روزرﺳﺎﻧﻲ
ایــن ﺑﻪ
اســتفادهدرازﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﭘﺸﻨﻬﺎدي و
ﻋﺼﺒیﻲ
ﻣﺪل ﺷﺒﻜﺔ
در
miniبــا
بــزرگ
عمیــق و
وزنهای
شــبکه
روش در
شــود.
اســتفاده م
mini-batch

دادهﻫـﺎي
ﺗﻌـﺪاد
ﺑﺰرگ ﺑﺎ
اســت،ﻋﻤﻴﻖ و
پژوهــش ﻋﺼﺒﻲ
ایــنﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
روش در
اﺳﺘﻔﺎده از ا
هــایﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
batch
حــل
منظــور
شــود .به
توصیــه می
ﻳﻦکاری
حــوزة
بــاال ،کــه
تعــداد داده
همــراهﻧﻴـﺰ از
ﻴﻨـﺔهﻣﺤﻠـﻲ
ﻣﺸـﻜﻞ ﻛﻤ
بهرهﺣـﻞ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﻮد .ﺑﻪ
اســتفادهﻣﻲ
اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻛﺎري ا
مشــکلﺣﻮزة
ﺑﺎﻻ ،ﻛﻪ
نــرخ
تکانــه ب
گیــری از
اســت.
شــده
ﭘﮋوﻫﺶتکانــه
ﻳﻦ نیــز از
محلــی
کمینــة

ﺗﻜﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻜﺎﻧﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺮخ آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻴﻦ در روشﻫﺎي ﺑﻪروزرﺳـﺎﻧﻲ
آمــوزش پاییــن در روشهــای بهروزرســانی  mini-batchدر شــبکههای عمیــق میتوانــد منجــر بــه
 mini-batchدر ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻛﻤﻴﻨﺔ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ وزنﻫـﺎ
پرهیــز از کمینــة محلــی و ب ـهروز رســانی دقیــق وزنهــا شــود (.)Collobert and Weston 2008
ﺷﻮد ).(Collobert and Weston 2008
 .6معیار ارزیابی
 .6ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ

ـان
ـای زبـ
ویژگیهـ
ﺟﻤﻠـﻪاز جملــه
ـایﻛﻪمتنـازـی کــه
پیکرههـ
درهــا در
کالس
ﻧﺒﻮدننبــودن
ﻣﺘﻮازنـوازن
توجـﺑﻪـه بــه متـ
ﻃﺒﻴﻌـﻲ
زﺑـﺎن
وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي
ﻣﺘﻨﻲ
ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي
ﻛﻼسﻫﺎ
ﺑﺎبــاﺗﻮﺟﻪ
هــای
موجودیت
سیســتمهای
دقــت 1در
اســتفاده1ازدرمعیــار
شــمار می
طبیعــی ب
ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ
شناســاییاﺳـﻤﻲ
ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖﻫـﺎي
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
آیــد،ﻣﻌﻴﺎر دﻗﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻲهآﻳﺪ،
ﺑﻪﺷﻤﺎر
ـور
MUCهطـ
ـی کــه ب
امتیازدهـ
ﻃﻮر مــدل
ـد .یﺑﻪــک
سیســتم
ارزیابــی
ارزﻳﺎﺑﻲ دقیقـ
ﺑﺮايـد معیــار
دﻗﻴﻘﻲیتوانـ
ﻣﻌﻴﺎرـمی نم
اسـ
ﺑـﺮاي
ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
باشـﻛﻪ
ﻴﺎزدﻫﻲ
ﻣﺪل اﻣﺘ
ـرایﻳﻚ
ـی بـﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ
دو
ـرارﺑـﻪمیگیـ
اســتفاده
ـمی مـ
ـای اسـ
موجودیت
ﻣـﻮردـایی
ﻲ شناسـ
ـرای
 MUCبـ
ـتاندارد توســط
اسـ
ـرد P،و
اﺧﺘﺼـﺎر
دﻗـﺖ قـﻳـﺎ
ـوردﻴـﺎر
دو ﻣﻌ
ﮔﻴـﺮد،
ﻗـﺮارهـﻣـﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده
اﺳـﻤ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ـود
اﻃﻼﻋـﺎتموجـ
ﻳـﺎﺑﻲاز تعاریــف
ﺑﺎزــت
حقیق
درــا در
معیاره
ﻳﻒایــن
ﺗﻌﺎرxـت.
اسـ
ﻴﻘﺖـاازR
 xxی |ـ
ﺣﻘــی
بازخوان
ﻣﻌ xxPو
ـار
اختص
ـتRیــا به
معیــار
ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺣـﻮزة
ﻣﻮﺟﻮد
ﻴﺎرﻫﺎ| 13در
اﺳﺖ .ا
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲدقـﻳﺎ
ﺷﻤﺎرة
دورة
ﻳﻦـ X

ﺻﻮرت ز
آنﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪ و
اﺳﺖ:هاند و تعریــف آنهــا بهصــورت زیــر اســت:
گرفتـﻳﺮـه شــد
اطالعــات
ﻳﻒــی
ـوزةﺗﻌﺮبازیاب
ﺷﺪهحـ
در
���
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ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ Tp ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪدرﺳـﺘﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪهFp ،
داده
تشــخیص
مثبــت
کــه در ایــن فرمولهــا Tp ،پاســخهای مثبــت اســت کــه بهدرســتی
درﺳـﺘﻲ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه درﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖFn ،
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ،ﻏﻠـﻂ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده اﺳـﺖ .از ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻳـﻦ دو ﻣﻌﻴـﺎر از
1. accuracy
ﻛﺎراﻳﻲ ،ﻣﻌﻴﺎري ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎز اﻳﻦ دو ﻣﻌﻴﺎر اﺳـﺖ و ﺑـﻪ آن
ﻣﻌﻴﺎر  Fﻳﺎ  F-measureﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ:
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موضــوع
ﻣﻮردها نشــان
بررســی
حــذف
ﺑﺮاي ازﺣﻞروش
پژوهــش
ایــنﭘـﮋوﻫﺶ از
دهندةاﻳـﻦ
اﺳـﺘﻔﺎده در
اســت.ﻋﻤﻴﻖ
شــدهﻋﺼﺒﻲ
اســتفادهﺷﺒﻜﺔ
تصادفــی ﺣﺪ در
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺶ از
ﻣﺸﻜﻞ
ـرای
روشـی بـ
ـی اضافـ
اﺳﺖزمانـ
ﻣﻮﺿﻮعـربار
اﻳﻦــدون سـ
دﻫﻨﺪةـه و ب
ﻧﺸﺎن هزینـ
کمتریــن
توانــد بــا
ﺷﺪه می
تصادفــی
ـذف
ﺣﺬفروش
ـت کــه
اسـ
ﺣـﺬف
ﻛـﻪ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺼﺎدﻓحـﻲ
روش

��2
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ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ Tp ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪدرﺳـﺘﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪهFp ،

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه درﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ Fn ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي درﺳـﺘﻲ
شــده Fp ،پاســخهای اشــتباهی اســت کــه بــهاشــتباه درســت تشــخیص داده شــده و در نهایــت،
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ،ﻏﻠـﻂ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده اﺳـﺖ .از ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻳـﻦ دو ﻣﻌﻴـﺎر از
 Fnپاس ـخهای درســتی بــوده اســت کــه سیســتم آنهــا را بــهاشــتباه ،غلــط تشــخیص داده اســت.
ﻛﺎراﻳﻲ ،ﻣﻌﻴﺎري ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎز اﻳﻦ دو ﻣﻌﻴﺎر اﺳـﺖ و ﺑـﻪ آن
از ترکیــب ایــن دو معیــار از کارایــی ،معیــاری حاصــل میشــود کــه در حقیقــت متوســط میانگیــن
ﻣﻌﻴﺎر  Fﻳﺎ  F-measureﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ:
همســاز ایــن دو معیــار اســت و بــه آن معیــار  Fیــا  F-measureمیگوینــد:
���
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ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮدار  word2vecﺑﻪﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ،ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ـنهادی را بــا
ـبکة عصبـ
ـاخص ،شـ
دادهشـ
ویژگــی
 word2vecبوهعنــوان
ﻫﺎ،ـردار
ـی بـ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ارزیابـ
ﮔﺮﻓﺘﻦپــس از
ﺷﻤﺎر
پیشـﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺟﺪولـی ،2و
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
اﻳﻢ .ﺑﺎ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﻣﻮرد آﻣﻮزش
وﻳﮋﮔﻲ
ـتناد بــه
)ﻛﻼسـا اسـ
ﻫﺴﺘﻨﺪهایــم .بـ
ﺧﺎصـرار داد
ارزیابــی قـ
واژهآمـ
ـا ،مﺑﻪــورد
ویژگیهـ
ﻋﻤﻮﻣﻲتمامــی
ﻫﺎيگرفتــن
واژهنظــر
در
ـدول،
،ORGجـLOC
ﻫـﺎي
ـوزش واﺳﺎﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
)ﻛﻼس (O
ـاص
ﺗﻨﻬـﺎـامی خـ
ﻣﺸـﻜﻞـه اسـ
واژهﻦهایــی کـ
ﭘﻲ بــه
ﻣﺘﻨﻲـبت
 )Oنسـ
(کالس
ـای عمومـ
ـمارﺑﻪواژههـ
مقایســة
و ،2و
ـتندة
هسـﻜـﺮ
ﺑـﻪ ﭘﻴ
ﻣﺤـﺪود
ﺑﺮد .اﻳـ
ﭘﻴﻜﺮة
ﻧﺎﻣﺘﻮازنـیﺑﻮدن
ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﻲﺗشـﻮان
،(PERS
ﻃـﻮریيبــرد.
متنــی پ
نامتــوازن
ﺟﻤﻠﻪ)،وﻳمی
PERS
ﻣﺎ LOC
،ORG
هــای
(کالس
ﻛـﻪ
پیکــرة؛ ﺑـﻪ
بــودنﻲﺷـﻮد
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـ
مشــکلﻌـﻲ
تــوانيبــهزﺑـﺎن ﻃﺒﻴ
ﮋﮔﻲﻫﺎ
ﻧﺒﻮده،وواز
اﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻮرد
ﻣﺘﻨﻲ
ﺑـﺮاـان
ـای ،زبـ
ﻣـﻲجملــه
اﺧﺘﺼـﺎصو از
ﺧﻮد مــا نبــوده
ـوردرااسـﺑﻪـتفادة
ـی مـ
ﺑﺴﻴﺎرـرة متن
درﺻﺪـه پیکـ
ﺧﺎص،ــدود بـ
اﺳﺎﻣﻲتنهــا مح
مشــکل
ایــن
ي
ویژگﻳـیﻦهـرو
دﻫﻨـﺪ .از ا
ﻣﺘﻮن
ﻛﻤﻲـ از
ﻫﻤﻮاره

ﻚ
ﺷﺎﻣﻞ ﻳ
بسـﻛﻪ
ﺟﻤﻼﺗﻲ
ﺗﻮازن ﻧﺴﺒ
همﻳـﺠﺎد
ـهي ا
ﺷﺪ،کـﺑﺮا
آن
ﻲشـﺳﻌﻲ
ـون را
ﺣﺪاﻗﻞاز متـ
ـیار کمــی
ـاص،ﻲ،درصــد
ﻚـامی خـ
ـواره ﻳاسـ
ـوری
ـود؛ بﺑﺮهطـ
ﻋﺼﺒمی
ﺷﺒﻜـﺔـوب
آﻣﻮزشمحس
طبیعــی
ﺣﺠـﻢ
درﺻـﺪـ از
ﻃﻮرـیﻛﻠسـﻲ،
ﮔﺮﻓﺘﻪشـﺷﻮد.
ﺗﺴﺖ ﺑ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ـد ،بــرای
60ــر آن ش
ـعی ب
ـبکة ﺑﻪعصبـ
ﻛﺎرـوزش
ـرایﻪ آمـ
ﻫﺎيرو ،بـ
دادهــن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ای
ـاصدرمیدهنــد.
ﺧﺎصاختصـ
اﺳﻢخــود
بــه
ﻫـﺎــهو
ﻛـﺮدن واژه
اﺳـﺖ.
ﺷـﺪه
ﻣﺎﻧﺪهـهﺑﺮاي
درﺻﺪ ﺑﺎﻗ
آﻣﻮزش
مجموع
ﻣﺘـﻮازنـتند ،در
ـاص هسـ
اســم خـ
اﺳﺘﻔﺎدهـک
ﺗﺴﺖشــامل یـ
حداقــل
جمالتـﻲـی کـ
40ـبی،
ـوازنو نسـ
ﺑﺮایـيـک تـ
دادهــاد
ایج
40ـﻪ
ﺟﻤﻠـ
ـﺎدﻓـﻲ ،از
داده بيـ ﺗﺼ
ﺐـمورود
ﺗﺮﺗﻴـ
درص ﺑـــﺎ
ﻋﺼــﺒﻲ
کلـــﺒﻜ
ـﻮزش ﺷ
ﻚـهﻫـشـﺎـي
کارﺗﻜﻨﻴـ
ـﺘﻔﺎدههاز
ـای ،اﺳ
ﻫﻤﭽﻨهــﻴﻦ
ـوزش و
ـرایـ آم
حجـ
ـد از
ـی،ﺔ 60
آﻣـهطــور
ـود .ب
گرفتـ
تســـت بـ
داده
ﻣـﺪل
آﻣﺪهـاز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
اﺳﺖ.
آﻣﻮزشاسـﺑﻮده
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻛﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮا
ﻫﺎي
ـتفاده از
دﺳﺖـن ،اس
همچنیـ
درﺳﺘﻲههــا و
ﺑﺮايـردن واژ
ـوازن کـ
ـت .متـ
ـتفاده شــده
ﺑﻬﺒﻮداسـ
ـرایيتســت
باق ﺑیﻪمانــده بـ
روشــد
درص
اﻳـﻦ
از
ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ
اﺳـﺖ.
ﺷـﺪه
اﺳﺘﻔﺎده
«
ﺑﻬﺮاﻣﻲ
»
ﻣﺘﻨﻲ
ﭘﻴﻜﺮة
در
ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺎي
ﻛﻼس
از
ﻬﺎدي
ﭘﻴﺸﻨ
تکنیکهــای آمــوزش شــبکة عصبــی بــا ترتیــب ورودی تصادفــی ،از جملــه روشهــای بهکاررفتــه
اﺟﺮا ،در ﺟﺪول  ،3ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان دﻗـﺖ در اﻳـﻦ روش 94/6
بــرای بهبــود فراینــد آمــوزش بــوده اســت .بــرای درســتی نتایــج بهدسـتآمده از مــدل پیشــنهادی از
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
کالسهــای موجــود در پیکــرة متنــی «بهرامــی» اســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن اجــرا،
ﺟﺪول  .3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازاﺟﺮاي ﻣﺪل

در جــدول  ،3نمایــش داده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان دقــت در ایــن روش 94/6
درصــد بــوده اســت.

ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺳﻤﻲ

دﻗﺖ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ

ﻣﻌﻴﺎر-اف

ﺷﺨﺺ

82/89

90/53

86/54

ﻣﻜﺎن

ازاجرای مدل
 79حاصل
نتایج
82/91
جدول /04 .3

80/92

ﺳﺎزﻣﺎن
اسمی
موجودیت

دقت 73/16

بازخوانی67
/04

معیار-اف69
/96

شخص

82/89

90/53

86/54

مکان

79/04

82/91

80/92

سازمان

73/16

67/04

69/96
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نتایــج حاصــل از مــدل پیشــنهادی بــا مدلهــای موجــود در ایــن حــوزه در جــدول ،4

مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت .در انتخــاب مدلهــای مــورد مقایســه بــه همدامنــه بــودن و
اســتفاده از روشهــای مبتنــی بــر یادگیــری ماشــین توجــه شــده اســت .مــدل ارائهشــده توســط

) Seok et al. (2016همانطــور کــه در بخــش  ،2اشــاره شــد ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای زبــان
اســت .بــههمیــن منظــور ،مشــاهده میشــود کــه مقــدار نهایــی معیــار  fدر حــدود  2درصــد از مــدل

پیشــنهادی بیشــتر اســت .علیرغــم اســتفاده از ویژگیهــای ادات ســخن و طــول کلمــه در بخــش

ویژگیهــای مــدل پیشــنهادی ،بهرهگیــری از بردارهــای پیشــین و پســین  word2vecبــههمــراه

بهکارگیــری از شــبکة عصبــی عمیــق ،مــدل توســعه دادهشــده در ایــن پژوهــش توانســته اســت

کارایــی مشــابه بــا مــدل «ســیوک و همــکاران» را ارائــه کنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه پیکــرة متنــی
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بــر پایــة «ویکیپدیــا» بــوده و در مقایســه بــا پیکرههــای متنــی
اســتاندارد زبــان انگلیســی از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت.

جدول .4مقایسة نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با مدلهای موجود در حوزة مشابه
Ahmadi

Naji

Yukun

Seok

روش پیشنهادی

شخص

59/99

69/90

81/7

ناموجود

86/54

مکان

57/54

43/30

80/9

ناموجود

80/92

سازمان

41/91

59/20

55/7

ناموجود

69/96

جمع کلی

53/14

57/46

72/76

80/72

79/24

 .8نتيجهگيري

نتایــج بهدســتآمده از مــدل پیشــنهادی نشــاندهندة ایــن واقعیــت اســت کــه اســتفاده از

مدلهــای نمایــش بردارهــای عــددی بــرای کلمــات کــه بهتازگــی معرفــی شــدهاند ،در زبــان

فارســی نیــز میتوانــد در بهبــود سیســتمهای شناســایی موجودیتهــای اســمی بســیار کارآمــد

باشــد .بــا توجــه بــه مشــکالت گســترده در شناســایی موجودیتهــای اســمی در زبــان فارســی
کــه حاصــل رســمالخط و قواعــد ایــن زبــان اســت ،انتخــاب ویژگیهــای شناســایی بــر خــاف
زبانهــای التیــن بــا محدودیتهــای زیــادی همــراه اســت .از ایــن رو ،مدلهــای نمایــش بــردار

عــددی بــرای کلمــات میتوانــد بــرای مرتفــع کــردن ایــن مشــکالت بســیار مؤثــر باشــد .اســتفاده
484
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انگلیســی ،مجموعـهای گســترده از ویژگیهــا را در کنــار بــردار نمایــش  word2vecاســتفاده کــرده

سیستم شناسایی و طبقهبندی موجودیتهای اسمی در متون زبان فارسی بر پایة شبکة عصبی | زالی و فیروزبخت

،از ایــن ویژگیهــا افــزون بــر افزایــش کارایــی در سیســتمهای شناســایی موجودیتهــای اســمی

 حــال آنکــه،باعــث توســعة سیســتمهایی میشــود کــه کمتریــن وابســتگی را بــه دامنــه دارنــد

 وابســتگی بســیار بــاالی آنهــا بــه دامنــه و،بزرگتریــن چالــش حاضــر در توســعة ایــن سیســتمها

 بــا اســتناد بــه نتایــج بهدس ـتآمده و مقایســة.پیکــرةمتنــی اســت کــه در آن توســعه داده شــدهاند
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 ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه بهرهگیــری از،آنهــا بــا پژوهشهــای مرتبــط در ایــن حــوزه

شــبکههای عصبــی عمیــق بــا توجــه بــه ویژگیهــای آنهــا در کشــف روابــط پیچیــده میتوانــد
.بــرای شناســایی و طبقهبنــدی موجودیتهــای اســمی مؤثــر و کارآمــد باشــد

فهرست منابع
 اســتخراج ویژگــی بــرای یــک سیســتم.۱۳۸۸ . و نــادر جهانگیــری، ســعید راحتــی قوچانــی، ســیدعبدالحمید،اصفهانــی
 مقالــه ارائهشــده در پانزدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی ســاالنه انجمــن.شناســایی و طبقهبنــدی اســامی فارســی

. تهــران،کامپیوتــر ایــران
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داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 و ﺶ1367  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل،زاﻟﻲ
ﻣﺠﺘﺒﻲ زالی
مجتبی
 و دانشآموختــة کارشناســی ارشــد از دانشــگاه آزاد اســامی1367 متولــد ســال

ﮔﺮاﻳﺶ
ﺪﺳﻲ
ﺟﻨﻮب در
.ـت
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮافزاراسـ
گرایــش نرم
ﻣﻬﻨﺪــر
رﺷﺘﺔکامپیوت
مهندســی
ﺗﻬﺮاندر رشــتة
واﺣﺪجنــوب
ﺳﻼﻣﻲتهــران
ارﺷﺪ از دداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳواحــد

، پــردازش زبــان طبیعــی، یادگیــری ماشــین و بازشناســی الگــو،هــوش مصنوعــی

ﭘﺮدازش زﺑﺎن
ش
، ﻳﺎدﮔﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮ، ﻫﻮش ﻣﻣﺼﻨﻮﻋﻲ.ﻧﺮماﻓﺰاراﺳﺳﺖ
. و تحلیــل کالن داده از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت،دادهکاوی

.وي اﺳﺖ
ﻛﻼن داده از ﺟﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ي
ن
 و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ددادهﻛﺎوي،ﻃﺒﻴﻌﻲ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 و ﺶ1367  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل،ﻣﺠﺘﺒﻲ زاﻟﻲ
محسن فیروزبخت

ارﺷﺪ از دداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪ
ﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ
 دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مهندســی1350 متولــد ســال
 ایشــان هماکنــون اســتادیار.کامپیوتــر از دانشــگاه کینگســتون لنــدن اســت

ﭘﺮدازش زﺑﺎن
ش
، ﻳﺎدﮔﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮ، ﻫﻮش ﻣﻣﺼﻨﻮﻋﻲ.ﻧﺮماﻓﺰاراﺳﺳﺖ

.گــروه فنــی و مهندســی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب اســت
 فشردهســازی تصاویــر، امنیــت شــبکه، شــبکة حســگر بیســیم،یادگیــری ماشــین

.وي اﺳﺖ
ﻛﻼن داده از ﺟﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ي
ن
 و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ددادهﻛﺎوي،ﻃﺒﻴﻌﻲ
. و دادهکاوی از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت،پزشــکی
 دارراي ﻣﺪرك ﺗﺗﺤﺼﻴﻠﻲ1350  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺳﺎل،ﺨﺖ
ﻣﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزﺑﺨ
 اﻳﺸﺎن ﻫﻫﻢاﻛﻨﻮن.از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻴﻨﮕﮕﺴﺘﻮن ﻟﻨﺪن اﺳﺖ
دﻛﺘﺮي درر رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ز
.ﺟﻨﻮب اﺳﺖ
ب
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﺸﮕﺎه آزاد اﺳﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان
 دارراي ﻣﺪرك ﺗﺗﺤﺼﻴﻠﻲ1350  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺳﺎل،ﺨﺖ
ﻣﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزﺑﺨ
 اﻳﺸﺎن ﻫﻫﻢاﻛﻨﻮن.از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻴﻨﮕﮕﺴﺘﻮن ﻟﻨﺪن اﺳﺖ
دﻛﺘﺮي درر رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ز
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