
 

 

IDMCDB_1923 

نظارت ارائه چهارچوبی به منظور رفع ابهام معنی کلمات در زبان فارسی با حداقل  
 2مریم حورعلی ؛1محمدرضا محودوند

 

 چکیده

 کاربردی هایبرنامه تولید به و برداشت گام دانش لبه در توانمی اکنون هم طبیعی، زبان و گفتار پردازش روشهای افزونروز پیشرفت با

 حوزه از را کامپیوتر هایورودی و بود خواهند تعامل در انسان با کامل طور به که هایی برنامه. نبود پذیر امکان این از پیش که پرداخت

 کلمات معنی زدایی ابهام .کندمی درک و پذیردمی را انسان زبان یعنی ورودی فرمان ترینآسان و کندمی خارج ورودی ابزارهای محدود

. باشدمی مخاطب به خاص مفهوم یک دادن نشان و ارائه زبان اصلی هدف. باشدمی طبیعی زبان پردازش در مطرح مهم موضوعات از یکی

 جمله یک در کلمات منظور و قصد صحیح شناسایی بدون. شودمی استخراج زبان آن در موجود کلمات معانی از برگرفته مفهوم این

 و نقش باید کامپیوتر نیز متون در موجود مفاهیم صحیح شناسایی برای. داشت جمله گوینده قصد و مفهوم از درستی درک تواننمی

 که کلماتی و نقش به توجه با که دارند وجود زبان در کلماتی که رسدمی نظر به دشوارتر زمانی موضوع این. کند شناسایی را کلمات معنی

 .کنند می اتخاذ متفاوتی معانی دارد، وجود کلمه آن همسایگی در

 زبان در کلمات زدایی ابهام برای حلی راه که شودمی احساس نیاز این فارسی زبان به متفاوت کاربردی هایبرنامه گسترش به توجه با 

 منظور به. باشدمی فارسی زبان در کلمات معنی زدایی ابهام رویپیش چالش بزرگترین آموزشی هایداده کمبود. شود ارائه نیز فارسی

کار گرفته شده در این روش به .است شده استفاده نظارت حداقل با ماشین یادگیری رویکرد از پژوهش این در مشکل این با شدن روروبه

کلمات مبهم  رفع ابهام هماهنگ نسبت به های تعریف شده از کلمات هدف و همچنین استفاده از روش یادگیریپژوهش با توجه به ویژگی

 شده استفاده پیکره مرجع عنوان به هاخبرگزاری توسط منتشرشده اخبار از شده استخراج پیکره. شودیدر زبان فارسی اقدام ممعنایی 

 صحیح شناسایی به قادر شده سازیپیاده روش ،بر روی سه کلمه مبهم درنظر گرفته شده موجود پیکره توسط سامانه ارزیابی با. است

 .باشدمی %56 صحت معیار و %58 دقت معیار ، 55% فراخوانی معیار با و سند 8635  معنی

 کلمات کلیدی 
 متن کاوی، شناسایی آماری الگویادگیری نیمه نظارتی، پردازش زبان طبیعی، ابهام زدایی معنی کلمات، 

 

Introduction a framework for Persian word sense 

disambiguation based on semi-supervised method  
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ABSTRACT 

ambiguous words have found in every language and also in Persian. so there is  a big requirement in Persian 

language to work on this field to determine right sense for Persian words. Because of shortage of manually 

sense-tagged data is an obstacle to supervised word sense disambiguation methods. In this thesis we introduce a 

framework based on semi-supervised approach to disambiguate Persian words. At first a crawler fetches 

document form official Persian news agencies that included ambiguous word then seed labeled data divided into 

three part as an input to hybrid method based on decision list and tri-training. finally when decision about sense 

made, a new training data added to data set and repeat that procedure until no document were unlabeled. Result 

for disambiguation of three Persian word with this framework was remarkable in compare of related works. In 

this thesis we achieve precision  95.31 %  , recall 88.39%  , accuracy 93.73 %  in average of disambiguation of 

three words on Persian language. 
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 مقدمه .1

 معنایی کالس چندین بتوان و بوده مبهم اول نگاه در که باشدمی کلمه یک صحیح معنی کردن مشخص معنای به کلمات معنایی زدایی ابهام

 رفع قصد که کرد معرفی هدف کلمات عنوان به توانمی را باشندنمی مفرد معنی یک دارای تنها که کلماتی معمول طور به. داد نسبت آن به را

 کامپیوتر اما دهد تشخیص را کلمه صحیح معنی دتوانمی راحتی به شودمی استنباط جمله از که مفهومی به توجه با انسان. داریم را آنها معنی ابهام

 توانمی زدایی ابهام هایروش از استفاده با. نماید مشخص را مبهم کلمه معنایی کالس نوع تا دارد را ورودی جمله دریافت از فراتر اطالعاتی به نیاز

 در کلمات معنایی زدایی ابهام. داد قرار کامپیوتر اختیار در دفه کلمه معنایی کالس با رابطه در گیریتصمیم برای و کرد استخراج را جمله مفاهیم

 گرفته صورت انگلیسی زبان در مبهم کلمات ابهام رفع برای حوزه این در بسیاری هایپژوهش و بوده توجه مورد بسیار انگلیسی نظیر رایج هایزبان

 هایروش که است نیاز و است نبوده مستثنی قائده این از نیز فارسی زبان .شوندمی یافت دنیا زنده و مرسوم هایزبان تمام در مبهم کلمات. است

 دیگر در کلمات معنایی زدایی ابهام هایسامانه فراوان کاربرد به توجه با. گردند اعمال نیز فارسی زبان مبهم کلمات روی بر معنایی زدایی ابهام

 هایبرنامه توسعه در موجود هایگلوگاه از یکی تا گردد اقدام مساله این حل به نسبت که است الزم طبیعی زبان پردازش کاربردی هایبرنامه

بر این اساس برای رفع . شود ایجاد فارسی زبان در موثر و قدرتمند کاربردی هایبرنامه و هاپژوهش آمدن فراهم برای فضا و رفته بین از کاربردی

 ائه داد.حل مناسبی ارابهام معنی کلمات مبهم فارسی باید راه

 صرف با بتوان آن از استفاده با کهباشد به منظور ابهام زدایی معنایی کلمات می توسعه قابل و جامع حل راه یک ارائه پژوهش این از هدف

 ارائه چوبچهار یک قالب در جامع حل راه این منظور همین به. کرد اقدام فارسی زبان در کلمات معنایی ابهام رفع به نسبت زمان و هزینه کمترین

 که متفاوتی اجزای کردن فراهم با توان می شده ارائه چهارچوب کلی ساختار اساس بر. باشند می آن دهنده تشکیل متفاوتی اجزای که است شده

 نحوی به مدل این دهنده تشکیل ساختار که است بوده این بر سعی. پرداخت کلمات معنی ابهام مساله حل به شد خواهند داده شرح مقاله ادامه در

 .باشد فارسی زبان در کلمات معنایی زدایی ابهام روی پیش های چالش میان در مقاومت توانایی که باشد

 مساله حل آموزشی مقاصد برای استفاده قابل که باشد می مناسب پیکره یک آوردن فراهم کلمات، معنی زدایی ابهام عمده های چالش یکی

 شده مشخص مبهم هدف کلمات تمام آن در که است مناسب ای پیکره کلمات، معنی ابهام رفع سامانه کی آموزش منظور به. باشد زدایی ابهام

. باشد شده تعیین هدف کلمه به مربوط معنایی های کالس بین از کلمات این صحیح معنایی برچسب و باشند کلمات دیگر از متمایز و باشند

 به نیاز باشد کلمات معنایی گذاری برچسب همچنین و مبهم هدف کلمات تمامی شامل که جامع ای پیکره آوردن فراهم است مشخص که همانطور

 مرجع عنوان به که است پیکره این نهایت در زیرا دارد اهمیت بسیار نیز پیکره تهیه در دقت آنکه ضمن. داشت خواهد باالیی هزینه و زمان صرف

 های زبان اکثر در. باشد داشته را کلمات معنایی زدایی ابهام کاربرد در استفاده برای الزم استانداردهای باید روی این از شود می استفاده آموزشی

 .کند می جلوه فارسی زبان در پیش از بیش نقصان این اما باشد می مشهود زدایی ابهام برای مناسب های پیکره کمبود دنیا موجود

 از یکی نیز فارسی زبان. خواهد دشوارتر کلمه صحیح مقصود تشخیص باشد شده استفاده کنایات و ادبی های آرایه از بیشتر زبان در چه هر

 رسم دلیل به آنکه ضمن. کند می بدل سخت امری به را کلمه معنی  صحیح تشخیص موضوع همین که باشد می ادبی های آرایه از غنی های زبان

 در که رواست به رو سختی مانع با عبارت یک در ها ویژگی رخداد ینهمچن و هدف کلمات تشخیص زبان، این در نوشتار شیوه و فارسی زبان الخط

 زبان در کلمات معنایی زدایی ابهام جامع سامانه یک سازی پیاده برای منظور همین به. داشت نخواهد وجود موارد این رفع به نیازی ها زبان دیگر

 .نماید اقدام مناسب اسناد غربالگری به نسبت مراحل ابتدای در تا شود تعبیه نیز بومی پردازش پیش ساختار یک باید فارسی

 معنی ابهام رفع برای حل راه ارائه ضمن دارد سعی که بوده کلمات معنایی زدایی ابهام مساله حل برای بومی مدل یک شده ارائه چهارچوب

 مبهم کلمات تمام معنی ابهام رفع ی آماده شده ارائه بستر. بپردازد حوزه این در موجود های چالش مقابله منظور به راهکار ارائه به نسبت کلمات

 به نسبت کلمات مابین تمایز بدون تا شود داده سامانه به مناسب و اولیه ایهورودی هدف کلمه هر برای که است نیاز تنها و است فارسی زبان در

 آن در که است آن بودن پذیر توسعه چهارچوب این مهم های ویژگی از یکی. شود اقدام فارسی جمالت و عبارات میان در هدف کلمه ابهام رفع

 خروجی تا کرد اعمال آن مختلف اجزای در را جدیدی های الگوریتم حوزه، این در موجود نوین های پژوهش با همگام نیاز بنابر توان می صورت

شود هام زدایی معنایی کلمات در زبان فارسی فراهم میهای مختلف اب. به این ترتیب امکان بررسی روشآید فراهم جدیدی نتایج و یافته بهبود های

 توان موثرترین روش را انتخاب کرد.و می

 

 های پیشینپژوهش .2

، تحقیقات فراوانی با با وجود دشواریهای پیش روی پژوهشگران حوزه پردازش زبان طبیعی برای پژوهش در زمینه ابهام زدایی معنایی کلمات 

 نظارتی روش با کلمات معنایی زدایی ابهام حوزه در گرفته صورت هایپژوهش بیشتر ساله صورت پذیرفته است.هدف پیدا کردن راه حل این م



 
 صحیح معنای براساس شده گذاریبرچسب و مناسب دیتاست یک آوردن فراهم روش، نوع این سازیپیاده در مسئله ترینمهم. شوندمی عملیاتی

 نیز باشندمی هدف کلمه همسایگی در که کلماتی براساس که هاییویژگی.  ]2[باشدمی آن در موجود ایهداده انبوه حجم همچنین و مبهم کلمات

 هایروش از ایمقایسه ]2[در . زد حدس را هدف کلمه صحیح معنی بیشتری دقت با توانمی هاویژگی نوع این از استفاده با. دارند اهمیت بسیار

 تمام اندازه به هدف پنجره پزشکی اطالعات در. است گرفته صورت پزشکی اطالعات موضوع با و انگلیسی زبان در نظارتی زدایی ابهام موجود

 کلمه مجاور کلمه 11 تا 4 شامل تنها پنجره محدوده انگلیسی زبان به ساده متون برای اما است شده گرفته درنظر هدف کلمه دربرگیرنده پاراگراف

 عمده چالش دلیل به .است کرده عمل موفق مبهم کلمات شناسایی در درصد 89 تا ساده بیز روش حاصله نتایج بر استناد با. گیرددربرمی را هدف

 توسط که دارند الگوریتمی ایجاد در سعی هاپژوهش بیشتر کلمات معنایی زداییابهام هایروش در استفاده برای مناسب هایداده کمبود و موجود

 .کنند جادای را مناسب داده این بتوانند آن

 از خودکار بصورت را مناسب اسناد نمونه که است شده طراحی جانبی افزارنرم یک نظارتی، یادگیری هایروش از استفاده منظور به نیز ]3[ در 

 محسوب ینظارت زدایی ابهام متداول هایروش از یکی نیز ساده بیز روش.  کند آوریجمع وب و لغات هایفرهنگ کلمات، معنایی شبکه بستر

 از هریک که شودمی فرض ساده بیز در. است شده اعمال interest و line انگلیسی زبان مبهم متدوال کلمه دو روی بر روش این. ]4[شودمی

 گیویژ بردارهای از مذکور پژوهش در. باشندمی یکتا و دارند اشاره معنایی هایکالس از یکی به تنها مستقل بصورت موجود ویژگی بردارهای

 قصد بیز روش در واقع در. خیر یا داشت خواهند حضور سند بستر در ویژگی کلمات مجموعه که کندمی تعیین تنها که است شده استفاده دودویی

 تلیس همانند. آورد بدست هدف کلمه برای هاویژگی دیگر بین در را احتمال نرخ بیشترین بتواند که باشیم داشته اشاره معنایی کالس به داریم

 در. نمود استفاده هموارسازی ضریب از باید مانع این رفع برای که شویم روروبه صفر هایفراوانی با است ممکن نیز ساده بیز روش در تصمیم،

 ابهام رفع درستی به درصد 99 و 98 با ترتیب به را انگلیسی زبان در مبهم کلمه دو این صحیح معنی که دارد را توانایی این ساده بیز روش نهایت

 .]5-7[است بوده قبول قابل مختلف هایزبان در ساده بیز روش اعمال از آمده بدست نتایج.  نماید

 ایمجموعه از نظارتی هایروش مانند نیز نظارتی نیمه هایروش در زیرا. باشدمی ابهام دارای نیز خود نظارتی نیمه و نظارتی زدایی ابهام هایروش بین مرز

 به نظارتی نیمه روش در اما. باشدمی مشترک هاروش فرآیند از بخشی واقع در. شودمی استفاده ماشین یادگیری هایروش همچنین و شده ریگذا برچسب داده

 و عاتاطال هیچگونه بدون موجود هایداده از عظیمی بخش و داریم دسترسی آموزشی هایداده از کوچکی بخش به تنها آموزش برای مناسب منابع کمبود دلیل

 با معنایی بندکالس یک تولید نظارتی نیمه روش یک هدف تریناساسی وجود این با. ]9[گیردمی قرار نظارتی نیمه هایروش اختیار در ورودی عنوان به برچسبی

 بدون هایداده ارزیابی به اتمام از پس و کندمی آغاز را آموزش فرآیند هانمونه از اندکی حجم با الگوریتم منظور این برای. باشدمی موجود هایداده حداقل

 برای. گرددمی تکرار آموزش فرآیند و شده اضافه اولیه دادگان مجموعه به شده تولید تازه داده معنایی، صحیح کالس شدن مشخص از پس. پردازدمی برچسب

 .  ]11[برد بهره هیوریستیک معیارهای اساس بر خودکار انتخاب از یا و]8[ کرد استفاده انسانی نیروی کمک به گذاری برچسب از توانمی اولیه داده مجموعه تهیه

 راجب گیریتصمیم به مستقل بندکالس یک شده اعمال روش در است ممکن. گیرد صورت مختلفی هایروش با تواندمی نیز هانمونه آموزش و گیریتصمیم

 گیریتصمیم هدف کلمه نهایی کالس درباره مستقل و موازی بندکالس چند توسط شده حادث نظرات بین موجود بازخورد از دیگر روشی در یا و بپردازد هانمونه

 هایویژگی از دونوع آموزش برای بندکالس دو از شده مطرح روش در. باشدمی نهایی گیریتصمیم در بندکالس واحد چند ترکیب از ای نمونه ]11[.  شود

 توسط مستقل بصورت نهایی پاسخ  و گیرند قرار آموزش مورد بندکالس یک در هاویژگی همه که دارد وجود امکان این الیکهدرح است، شده استفاده شده تعریف

 نیمه هایروش. است گردیده ارائه است، شده بنا یاروفسکی الگوریتم براساس که نظارتی نیمه یادگیری روش از مختلفی هاینمونه ]12[ در.شود اعمال آن

 گیریتصمیم و برگزیدن نحوه همچنین و آموزش یدوره هر تکرار تعداد آموزش، توقف شرط به توانمی جمله از هستند روروبه متفاوتی هایچالش با زنی نظارتی

 آموزش روش کلمات، یمعن ابهام رفع منظور به شده اعمال نظارتی نیمه هایروش از دیگر یکی. ]13[است برخوردارد باالیی اهمیت از نهایی خروجی ارائه برای

 .  ]14[باشدمی گانهسه

 نظارتی نیمه روش یک. است گرفته قرار توجه مورد]15[ در فارسی کلمات معنی زدایی ابهام برای استفاده قابل شده گذاری برچسب داده مجموعه کمبود

 کلمات نزدیک معانی روی بر تنها و بوده،  درشت دانه شرو یک شده ارائه روش. است شده ارائه نوشتهم کلمات صحیح بندیدسته برای پژوهش این در

 شده گرفته کار به گانهسه آموزش روش نظارتی، نیمه یادگیری برای همچنین و است شده استفاده تصمیم لیست از نظارتی یادگیری برای. دارد تمرکز نوشتهم

 درصد 94 "اشراف" کلمه برای و درصد 83 "اعمال" هدف کلمه ابهام رفع برای رمذکو روش شده، درنظرگرفته پیکره در هدف کلمه 1511 شناسایی برای. است

 .کندمی عمل موفق

 و  ایگنجینه هایروش از استفاده حل راه تنها صورت این در. باشدنمی مهیا زدایی ابهام مناسب و شده گذاری برچسب دادگان اندک نیز اوقات از ایپاره در

 حتی. باشدمی ماشینی مترجم سامانه یک در روش این از استفاده نهایی هدف و است شده گرفته کار به ]1[در هاروش این از ایهنمون. باشدمی   نظارت بدون

 و شودمی مراجعه دوزبانه لغت فرهنگ یک به کلمات معنی هایکالس تعیین برای. پذیردمی صورت خودکار بصورت نیز هدف کلمه یک معانی استخراج روش

 مرجع پیکره عنوان به همشهری پیکره دوم نسخه از پژوهش این در. گیردمی شکل شده گرفته درنظر فارسی پیکره براساس کلمات معنایی وابستگی گراف

 ابستگیو معیار تقویت منظور به جدیدی روش همچنین. است آنها بین معنایی وابستگی و جمله مبهم کلمات مختلف معانی شامل گراف این. است شده استفاده

 ماشینی ترجمه در زبان جفت هر برای میتواند و میباشد مقصد و مبدا زبانهای به آن وابستگی عدم روش این ویژگیهای از یکی. است شده ارائه کلمات معنایی

 .گیرد قرار استفاده مورد

 

 



 
 

 پیکره بندی چهارچوب .3

 
رت هدفمند با یکدیگر همکاری دارند. پیکره بندی چهارچوب به صورتی طراحی چهارچوب ارائه شده دارای اجزای مستقلی است که در عین استقالل بصو

های یادگیری ماشین های موجود در ابهام زدایی معنایی کلمات در زبان فارسی مقابله کند. در ابتدا پیکره مناسب برای استفاده در روششده است که با چالش

های آموزشی باال خواهد شود و خلوص دادهگری اسناد پرداخته میهای پیش پردازش بومی شده به غربالیتشود سپس با انجام فعالدرنظر گرفته شده اتخاذ می

در ادامه گردد. های مرتبط با هر کلمه هدف تعریف میشود و ویژگینسبت داده می با استفاده از مهندسی دانش برچسب معنایی هر یک از  اسناد آموزشی رفت.

بیند و در داخل یک ساختار یادگیری آموزش می برچسب گذاری شده2های اولیه شود که با استفاده از مجموعه دادهنظارتی انتخاب می یک روش یادگیری ماشین

اند و فاقد برچسب نیز هستند برای در نهایت عبارات شامل کلمات مبهم هدف که در هیچ یک از مراحل چهارچوب استفاده نشده گیرد.نیمه نظارتی جای می

نمایش  1ساختار کلی اجزای تشکیل دهنده چهارچوب در شکل  گردد.گیرد و برچسب نهایی معنی هر یک از این جمالت ارائه میآزمون در اختیار سامانه قرار می

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ساختار کلی چهارچوب ابهام زدایی معنایی کلمات در زبان فارسی( 1) شکل

 . استخراج پیکره3,1

 پردازش با مرتبط هایپژوهش اکثر در فراوانی کاربرد ]17[و پیکره همشهری  ]11[متداول زبان فارسی یعنی پیکره دکتر بیجن خان پیکره دو اینکه وجود با

 هایروش در. باشندنمی مناسب کلمات معنایی زدایی ابهام نظیر خاص کاربردهای برخی برای اما دارند، فارسی زبان در اطالعات استخراج و فارسی طبیعی زبان

 از استفاده قابلیت تا باشد قبولی قابل تعداد باید اسناد این تعداد. باشد داشته حضور مبهم هدف کلمه آنها در که داریم اسنادی به نیاز کلمات معنایی زدایی ابهام

 محدوده و هدف کلمه تنها موجود هایروش اساس بر. نیستند ربردیکا وظیفه این در اسناد این بودن طوالنی اینکه ضمن. باشد فراهم ماشین یادگیری هایروش

 باقی استفاده بدون اطالعات از انبوهی حجم که گرددمی باعث موضوع این. گیرندمی قرار استفاده مورد دارند، حضور هدف کلمه اطراف در که کلمات از خاصی

 .بمانند

 بابا هدف ساخت پیکره استفاده شده است.  3برای ابهام زدایی معنایی کلمات فارسی، از روش خزش های آموزشی مناسببرای مقابله با چالش کمبود داده

 شدن مشخص از پس. یافت را آنها و کرده جستجو را است موجود هدف کلمه آنها در که را نظر مورد صفحات پیوند توانمی گوگل جستجوی موتور از استفاده

 هدف کلمه آنها در که گرددمی اسنادی دنبال به شده داده پیوند صفحات بین در خزشگر ربات حالت این در و داده ارجاع رخزشگ ربات به را آنها صفحات، آدرس

 اندازه به ایپنجره باید بلکه نیست کافی ماشین یادگیری هایروش در استفاده برای هدف کلمه تنها کلمات معنایی زدایی ابهام روشهای در. باشد داشته حضور

 را هدف کلمه که جمالتی بتواند که است شده ریزیبرنامه طوری خزش ربات منظور همین به. شود استخراج نیز هدف کلمه همسایه کلمات از مشخص و یکاف

 .باشندمی هدف کلمه دربرگیرنده که هستند جمالتی نهایی آمده بدست اسناد یک هر ترتیب این به. کند استخراج کامل طور به باشندمی دارا

 در کاربر رابط، این توسط که است شده طراحی وب تحت کاربری رابطه یک هاخبرگزاری صفحات پیوند دریافت و خزش ربات بستر سازی پیاده منظور به

 ، "راست" ، "شیر" یکی از سه کلمه هدف کاندید در این پژوهش یعنی تواندمی هدف کلمه این. نمایدمی انتخاب را خود نظر مورد مبهم هدف کلمه نوع ابتدا

های هر کلمه باشد و با فراهم آوردن مجموعه ویژگیالبته ذکر این نکته ضروری است که کلمات هدف با توجه به نظر کاربران قابل تعریف می. باشد...  و "تار"

 که را نظر مورد صفحات آدرس توانمی آن از پسم کرد. توان اسناد مربوط به آن را استخراج کرد و پس از آن به رفع ابهام معنایی آن اسناد اقداهدف دلخواه می

 مقصد هایآدرس در خزش با و شده ارسال ربات برای ها آدرس سپس. کرد وارد شده در نظر گرفته هایبخش در را آمده بدست گوگل جستجوی موتور کمک با

به این ترتیب با  .آیدمیدر نمایش به کاربر برای شده اضافه اسناد تعداد و نتایج و گرددمی اضافه داده پایگاه به دربرگیرند را هدف کلمه که جمالتی نهایت در

تواند در توان یک پیکره مناسب برای آموزش یک سامانه ابهام زدایی معنایی کلمات در زبان فارسی تولید کرد که اسناد این پیکره میصرف زمانی اندک می

 کلمه مبهم هدف در زبان فارسی باشد.برگیرنده عبارت و جمالتی باشد که شامل هر 
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 مهندسی دانش پیش پردازش ساخت پیکره

 نیمه نظارتی

 تینظار

 استخراج نتایج

 آموزش



 
 

 پیش پردازش. 3,2

 از تا گیرد قرار بررسی مورد پیکره که است نیاز که است بدیهی است آمده بدست انسان دخالت بدون و خزشگر ربات جستجوی توسط پیکره اینکه به توجه با

 با سامانه آموزش روند باشند، اضافی اطالعات و موارد شامل اسناد که صورتی در زیرا. باشیم مطمئن است زائد حروف و عبارات از عاری نهایی پیکره که بابت این

 حوزه هایپژوهش در که هاداده پردازشپیش مراحل .شد خواهد یادگیری روند در نامفیدی و باال محاسباتی سربار تحمیل باعث و شد خواهد رو به رو مشکل

 مرسوم هایروش. باشدمی...  و عربی رسمالخط جمله از نوشتاری هایزائده حذف توقف، حروف ربط، حروف حذف شامل باشد،می طبیعی زبان پردازش

 پژوهش در که شد باعث باشد، مناسب کلمات معنایی زدایی ابهام روش ارزیابی و اعمال برای که پیکره یک نبود. اند شده بناگذاری پایه همین بر نیز پردازشپیش

 زبان زبان صورت به متون وب، بستر در. کرد خواهد اضافه پردازشپیش فاز به بخش یک موضوع همین. شود استفاده وب بستر از شده استخراج متون از

 که شودمی باعث موضوع این. شودمی استفاده متون به دادن نقش و طرح برای نیز  آبشاری نمایش شیوه زبان از همچنین. شوندمی ارائه  ابرمتنی گذارینشانه

. باشند داشته وجود شده استخراج هاینمونه در نیز هازبان این هایتگ محتویات باشند،می نیز هدف کلمه شامل که وب بستر در شده استخراج متون بر وهعال

 از مرحله یک عنوان به موضوع این. گردند حذف آنها از نامربوط هایتگ و شده پاالیش شده استخراج متون از یک هر باید مناسب داده یک ایجاد برای

 .است شده اعمال پژوهش این در پردازشپیش

 از فراتر جدید هایچالش ایجاد باعث موضوع همین. است شده گرفته نظر در فارسی زبان پژوهش این در کلمات معنایی زدایی ابهام برای مرجع زبان

 صورت به تواندمی حروف و کلمات نوشتار ،فارسی زبان در. است فارسی زبان شتارنو طرز هاچالش این از یکی. باشدمی التین هایزبان نظیر دیگر هایزبان

 هدف کلمه اگر مثال طور به. باشد دشوار فارسی متون در هدف کلمه شناسایی که شودمی باعث موضوع همین. شوند نوشته "سرهم" اصطالح در و چسبیده

 اعمال امکان و نشود داده تشخیص درست هدف کلمه مکانی موقعیت که شودمی باعث موضوع این .شود "شیرها" عبارت شامل نیز ورودی متن باشد، "شیر"

 نمونه استخراج هنگام در منظور همین به. است شده اعمال پژوهش این در هدف  کلماتبندی قطعه روش منظور همین به. باشد نداشته وجود ترتیبی هایویژگی

 نداشته حضور نوشتاری عالئم یا و عبارات و کلمات دیگر به چسبیده صورت به نوشتاری هیچ در تا شده پاالیش هدف کلمات از یک هر هدف، کلمه شامل متون

 شناسایی درصد افزایش باعث موضوع همین. شوندمی ارائه خاصی پسوند و پیشوند بدون منفرد بصورت متن در موجود هدف کلمات تمام ترتیب این به. باشد

 .داد خواهد افزایش را نتایج صحت درصد و شد خواهد متون در هدف کلمات صحیح

 

 مهندسی دانش. 3,3

 و آموزشی اسناد گذاری برچسب به بخش این واقع در. دارد را کاربر از اطالعات دریافت به نیاز که است بخشی تنها چهارچوب این دانش مهندسی بخش

 کلمات زدایی ابهام سامانه آموزش فرآیند در تا هستند آماده ها داده پردازش، پیش فاز اتمام زا پس. دارد اختصاص هدف کلمه ایهویژگی داده پایگاه تعریف

 دنبال به اول نوع در. گیردمی صورت عمده روش دو به هاویژگی تعریف .دارد وجود هاداده این از قسمتی گذاری برچسب به نیاز آن از پیش اما کنند شرکت

 هاویژگی از دوم نوع در. هستند جمله در خود مکانی موقعیت به وابسته و باشند داشته حضور هدف کلمه از خاصی مکانی فاصله در که هستیم هاییویژگی

 نتایج آوردن بدست برای. باشدمی جمله در هدف کلمه خاص معنی یک با مرتبط کلمات از مجموعه یک حضور عدم یا و حضور بیانگر که شودمی تعریف برداری

 تعریف برای ساختاری منظور این برای. بهره برده شود بیشترین شده مطرح هایویژگی از نمونه دو هر هایمزیت از که است شده سعی پژوهش این رد قبول قابل

 .است شده ایجاد هاویژگی

 عنوان به عبارتی همچنین و است شده مشخص هدف کلمه ویژگی هر در. اندشده بندی تقسیم نامنظم و منظم نوع دو به هاویژگی ساختار این اساس بر 

 اگر. کند پیدا ورودی اسناد نمونه میان در را آن موجودیت دارد قصد ویژگی استخراج الگوریتم که است بخشی ویژگی، نشانه. است شده تعیین ویژگی نشانه

 شده تعیین هایفاصله در ویژگی نشانه که بود خواهد معنا این به که است شده ارائه هدف کلمه به نسبت بعد و قبل مکانی موقعیت باشد، منظم نوع از ویژگی

 هر که بود خواهد نیز هدف کلمه صحیح معنی شامل چهارچوب این نهایت در. کندنمی پیدا اهمیتی فواصل این باشد نامنظم نوع از ویژگی اگر. گردد پیدا باید

 در استفاده و ارائه قابل هاویژگی جدول یک قالب در اصلی ویژگی نوع دو از هریک رچوبچها این ارائه با. کرد خواهد اشاره فردمنحصربه معنی یک به ویژگی

 بصورت عبارت یک حضور دنبال به تنها نامنظم هاویژگی و کنندمی فعالیت معینی محدوده در عبارات کردن پیدا منظور به منظم هایویژگی. هستند متون

 .هستند متن و جمله بستر در نامحدود

 عنوان به  N-gram از استفاده امکان دارد وجود هاویژگی دیگر به نسبت هاویژگی ساختار تعیین شده برای این از استفاده نوع در که دیگری ثبتم نکته

 زدایی ابهام سبمنا هایویژگی انتخاب و استخراج ها،زبان دیگر به نسبت فارسی زبان متفاوت خصوصیات دلیل به. باشدمی نامنظم هایویژگی نشانه عبارت

 از خاصی معنی بر داللت جمله یک در آنها حضور که دارند وجود N-gram صورت به عبارات از ایمجموعه فارسی زبان در. بود خواهد دشوارنیز  کلمات معنایی

 4نوشتاری فاصله همان با برابر هاویژگی این رد کلمات بین فاصله زیرا. ندارد وجود منظم هایویژگی در ها gram-N این از استفاده امکان. باشدمی هدف کلمه

 بنابراین. رو خواهد شدها در متن با مشکل روبهو در صورت اینکه مرزبندی بین کلمات به وضوح مشخص نشده باشد، فرآیند شناسایی ویژگی باشدمی زبان در

 به. داشت خواهد باالیی زمانی و محاسباتی هزینه که شوند مطرح ویژگی وانعن به پیدرپی و 5آبشاری صورت به کلمه سه باید gram-3 ویژگی یک تعریف برای
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5 Cascade 



 
 تعریف. کرد تعریف "راست" هدف کلمه برای را...  و "راست رو" ،"راست و رک " ،"راست به چپ" نظیر هاییویژگی توانمی روش این از استفاده با مثال طور

نمونه ای از  .شد خواهند نهایی جواب به سریعتر دستیابی باعث دارند، ساده منظم هایویژگی به سبتن کمتری بارمحاسباتی اینکه  بر عالوه هاویژگی این

 ( مشخص شده است.1های تعریف شده در جدول شماره )ویژگی

 

 های تعریف شده برای کلمات هدفمثالی از ویژگی( 1جدول )

 جمله برچسب معنایی نوع ویژگی کلمه ویژگی کلمه هدف

 .است نشده پرداخت شیر صنایع یارانه همچنان حاضر حال در MILK منظم صنایع شیر

   افراطی راست گروههای با ارتباط دلیل به ژاپن حاکم حزب از انتقاد POLITICAL منظم افراطی راست

 باشد.تارهای تنیده شده توسط عنکبوت در عین سبکی بسیار مقاوم می STRING نامنظم عنکبوت تار

 

 

 شآموز. 3,4

 برای استفاده ازهای مربوط به کلمه هدف، حال تمامی موارد مورد نیاز با مشخص شدن مجموعه اسناد برچسب گذاری شده اولیه و پایگاه داده ویژگی

در 1نیمه نظارتی های آموزشی یک روش یادگیری برای مواجه شدن با کمبود داده فراهم شده است. آموزش سامانه رفع ابهام با هدفهای یادگیری ماشین روش

ها در روش نیمه نظارتی نیازی به مجموعه انبوه داده رو شد.های آموزشی در زبان فارسی روبهاین چهارچوب به کار گرفته شده است تا بتوان با چالش کمبود داده

شود رو میهای ورودی خام روبهموزش، کالس بند با دادهشود. پس از اتمام فرآیند آبرای آموزش وجود ندارد. فرآیند آموزش با یک مجموعه اولیه کوچک آغاز می

شود و بار های اولیه افزوده میکند. پس از مشخص شدن برچسب نهایی سند ورودی، این سند به مجموعه دادهو در مورد برچسب معنایی آنها تصمیم گیری می

ها برای کالس بندی داده یابد.های خام بدون برچسب ادامه میوند تا زمان اتمام تمام دادهگردد. این ردیگر روند آموزش با مجموعه جدید و بهبود یافته برقرار می

فاز  در ]91[7شود. در این پژوهش از لیست تصمیم از یک روش یادگیری نظارتی نظیر روش بیز ساده، لیست تصمیم، نزدیکترین همسایگی و ... استفاده می

 یادگیری نظارتی استفاده شده است.

 امر این اینکه برای. باشدمی صحیح معنی کدام دارای ورودی یکلمه دیگر عبارت به یا ورودی داده کند معین انتها در که بود خواهد این تصمیم لیست هدف

 شده استخراج هایویژگی از نیز موجود الگوهای شناسایی برای. کندمی استفاده هدف کلمه دربرگیرنده متن در موجود الگوهای از تصمیم لیست شود، میسر

 و باشد داشته را امتیاز بیشترین موجود لیست بین در که شودمی استفاده تصمیمی از نهایی گیریتصمیم برای نهایت در. شودمی استفادهموجود در بانک 

 هاویژگی از هریک توزیع باید کلمات حیحص معنی شناسایی برای باشد داشته وجود تصمیم آن نظر مورد هایویژگی نیز هدف کلمه دربرگیرنده متن در همچنین

 یک هر حضور آن طی که شودمی اعمال آموزشی هایداد تمام روی بر جستجو الگوریتم یک منظور این برای. داد قرار ارزیابی مورد آموزشی هایداده میان در را

 .آیدمی بدست هدف کلمه صحیح معنی همراه به جمالت در هاویژگی از یک هر دادرخ تعداد فرآیند این طی. گرددمی بررسی کلمات متنظم ترتیب هایویژگی از

 ارمغان به را کلمه اصلی معنی به تخمین نزدیکترین و بیشترین که باشدمی هاویژگی از پرتکرار و بزرگ اییمجموعه یافتن ،لیست تصمیم اصلی هدف واقع در

 .شوندمی معرفی اند،کرده تجربه را بیشتری رخداد تعداد و دارند باالتری ارزش که هاییویژگی و گرفته رتصو گری غربال نوع یک یادگیری از مرحله این در. آورد

 درک تا کندمی کمک احتمال، نرخ محاسبه. رسدمی احتمال نرخ محاسبه به نوبت حال موجود، هایویژگی و هاداده فراوانی و جمعیت آوردن فراهم از پس

 تعریف زیر صورت به احتمال نرخ محاسبه رابطه. کرد بندی رتبه را ها ویژگی آن براساس بتوان و آورد بدست هاویژگی دیگر میان در یویژگ یک قدرت از عمیقی

 شود:می

Abs ( Log (  )) 

 همان رخداد احتمال به باشد کی شماره صحیح معنی شامل هدف جمله که شرطی به خاصویژگی یک رخداد احتمال نسبت شده ارائه رابطه اساس بر

 از بهتری درک تا شده محاسبه رابطه این لگاریتم همچنین. شودمی محاسبه باشد، داشته را یک شماره صحیح معنی از غیر صحیح معنی که شرطی به ویژگی

 که داد ارائه ویژگی یک قدرت از درستی تخمین توانمی رابطه این اساس بر. بود خواهد رابطه این خروجی مثبت مقادیر تنها و شود ارائه آمده بدست مقادیر

 همین به و شوندمی حادث را باالتری احتمال نرخ مقدار و کرده کسب بیشتری امتیاز هاویژگی سایر به نسبت باشند تر محتمل که هاییویژگی اساس براین

  .شد خواهد استفاده صحیح گیریتصمیم برای مقادیر این از نهایت در که کرد خواهند کسب را پایینی احتمال نرخ مقادیر نادر، و تر اهمیت کم هایویژگی ترتیب
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 از هریک رخداد احتمال فرض پیش عنوان به ضریب این.  است شده استفاده پژوهش این در  9هموارساز ضریب روش از رهایی از مواجهه با احتماالت صفر برای

 درنظر هموارساز ضریب طبق آن به مربوط احتمال. باشد عضوی هیچ بدون خاصی معنی کالس با ویژگی یک تطابق که صورتی در. شودمی گرفته درنظر هاویژگی

 نرخ محاسبه امر تا گرددمی اضافه شده ارائه هارابطه به هموارساز ضریب معنی، کالسهای و هاویژگی تطابق محاسبات تمام در صورت این به. شودمی گرفته

 .زدسا آسان را احتماالت

 عنوان به عبارتی همچنین و است شده مشخص هدف کلمه ویژگی هر در. اندشده بندی تقسیم نامنظم و منظم نوع دو به هاویژگی ساختار این اساس بر

 اگر. کند پیدا دیورو اسناد نمونه میان در را آن موجودیت دارد قصد ویژگی استخراج الگوریتم که است بخشی ویژگی، نشانه. است شده تعیین ویژگی نشانه

 شده تعیین هایفاصله در ویژگی نشانه که بود خواهد معنا این به که است شده ارائه هدف کلمه به نسبت بعد و قبل مکانی موقعیت باشد، منظم نوع از ویژگی

 هر که بود خواهد نیز هدف کلمه صحیح معنی املش چهارچوب این نهایت در. کندنمی پیدا اهمیتی فواصل این باشد نامنظم نوع از ویژگی اگر. گردد پیدا باید

 در استفاده و ارائه قابل هاویژگی جدول یک قالب در اصلی ویژگی نوع دو از هریک چهارچوب این ارائه با. کرد خواهد اشاره فردمنحصربه معنی یک به ویژگی

 بصورت عبارت یک حضور دنبال به تنها نامنظم هاویژگی و کنندمی الیتفع معینی محدوده در عبارات کردن پیدا منظور به منظم هایویژگی. هستند متون

 .هستند متن و جمله بستر در نامحدود

 لیست بنیادی مفهوم بنابر. باشدمی هدف کلمات صحیح معنی شناسایی برای استفاده آماده و است شده ساخته مناسب تصمیم لیست پایانی مرحله در

 از تصمیم لیست ورودی عنوان به. باشندمی هدف کلمه معنی زدایی ابهام برای اعتمادتری قابل هاینمونه دارند جای لیست این یباال در که هاییویژگی تصمیم،

 هاویژگی باالترین و تصمیم لیست ابتدای از ورودی، دریافت از پس. باشدمی نیز هدف کلمه شامل که شودمی استفاده عبارت یا جمله مانند کاراکتری رشته یک

 به ویژگی کالس آن معنی شد، یافت ورودی دریافتی محتوای در نظر مورد ویژگی که درصورتی. گیردمی صورت ورودی روی بر ویژگی تطابق شناسایی فرآیند

 قرار بررسی وردم است اول ویژگی به نسبت کمتری احتمال نرخ دارای که لیست در موجود بعدی ویژگی اینصورت غیر در. شودمی داده نسبت ورودی جمله

 لیست در موجود هایویژگی تمام اگر. باشد داشته مطابقت ورودی در موجود محتوای با ویژگی یک که زمانی تا دارد ادامه منوال همین به روند این. گیردمی

 که کندمی کمک روند این. شد خواهد معرفی تشخیص قابل غیر ورودی نمونه باشند، نداشته تطابق ورودی عبارت با کدام هیچ و شود بررسی تصمیم

 سریعتر همچنین و کمتر بارمحاسباتی با نتیجه تا گیرند قرار بررسی مورد دیگر هایویژگی از زودتر زبان در متداول هایویژگی و شود صرف کمتری بارمحاسباتی

 .شود حاصل

 نوع و داد انجام خوبی به را خود وظیفه نظارتی بخش آنکه از پس نظارتی، نیمه روش با یادگیری سامانه یک کلی نمای از شده ترسیم 2-3 شکل مطابق

 تمام بین را کامل عدالت تواندنمی مجرد، طور به تصمیم لیست از استفاده.  .کرد گیری تصمیم مسئله خروجی مورد در باید کرد، مشخص را کلمه معنی صحیح

 از اینکه برای روش این در. است شده استفاده پژوهش این در]38[ آموزش گانهسه روش ازتی همچنین به منظور ایجاد ساختار نیمه نظار. کند اعمال هاویژگی

. گردندمی ایجاد تصادفی کامال طور به بخش سه این. کندمی بندی تقسیم مساوی بخش سه به را اصلی پیکره ابتدا در شود، کاسته پیکره بودن مجرد خاصیت

 که داشت خواهد وجود امکان این اوقات از ایپاره در. باشدمی حقیقی دنیای در موجود متون تمام به نسبت طبیعی پراکندگی با هاییپیکره ایجاد کار این از هدف

 نمادهای با را شده تولید هایپیکره از یک هر. است ناپذیر اجتناب امر این هانمونه متوازن توزیع منظور به که باشد اسناد شامل دیگر پیکره دو از بیشتر پیکره یک

 .باشدمی  L نماد با خوره برچسب پیکره مجموعه از شده تولید هاینمونه به اشاره کهشودمی گذارینام و  ،   

 با همراه یادگیری روش یک از هابندکالس این مورد سه هر که است نیاز نیز بندکالس عدد سه به موجود، پیکره سه بر عالوه گانه، سه یادگیری روش در

 برای تصمیم لیست نظارت با همراه ماشین یادگیری روش از پژوهش این در شد، ذکر تر پیش که همانطور. کرد خواهند استفاده موجود هایپیکره روی بر نظارت

 با هانمونه این .گرددمی ایجاد نیز اندشده داده آموزش میمتص لیست روش با که بندکالس نمونه سه نهایت در. شد خواهد استفاده بندهاکالس این از یک هر

 عبارت به. شد خواهد استفاده سه و دو یک، شماره هایپیکره از ترتیب به بندهاکالس این از یک هر آموزش برای. شوندمی معرفی  و  ،   نمادهای

 بندکالس سه هر برای کامل طور به تصمیم لیست آموزش فرآیند. بود نخواهد تکراری اسناد شامل و بود خواهد فرد به حصرمن یک هر آموزشی پیکره دیگر

 کنند.و هریک تولید خروجی می افتدمی اتفاق موجود

 

 استخراج نتایج. 3,4

 سه این از یک هر روش این طبق بر. باشدمی بندکالس نمونه سه دایجا آن پی در و فرد به منحصر پیکره متفاوت نمونه سه ایجاد گانهسه آموزش روش اساس

 بندکالس هایخروجی بودن مستقل از. کنند ایجاد متفاوت هاییخروجی و باشند داشته ورودی داده یک به نسبت را متفاوتی نظر توانندمی گیرندهتصمیم عامل

 از است عبارت که ورودی دریافت از پس.  است اکثریت نظر و رای گانهسه آموزش روش نهایی یگیرتصمیم اساس. شد خواهد استفاده نهایی گیری نتیجه برای

 فردشان به منحصر لیست بنابر و مستقل صورت به موجود تصمیم لیست سه یک هر باشد،می شده معین هدف کلمه دربرگیرنده که فارسی زبان به عبارت یک

 عنوان به اکثریت رای آنگاه بود، هم مشابه موجود نظر سه از بیشتر یا نظر دو اگر ترتیب این به. کنندمی عمالا را خود نظر هدف کلمه صحیح معنی به عراج

 به توانمی را متفاوتی هایروش صورت آن در باشد، یکدیگر از متفاوت ها بندکالس نظر سه هر صورتیکه در. شد خواهد گرفته درنظر هدف کلمه صحیح معنی

 هدف کلمه برای شده داده نظرات از یک کدام احتمال نرخ که کرد بررسی یا و کرد معرفی شناسایی و گیریتصمیم غیرقابل را هدف کلمه انتومی. گرفت کار

 با بندکالس سه هر نظر که خاصی موارد در باشد بیشتری احتمال نرخ دارای که ویژگی آن صورت این در. باشدمی خاص بندکالس کدام به متعلق و است بیشتر

 .گرددمی ارائه گانهسه آموزش روش نهایی نظر عنوان به است متفاوت یکدیگر
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 اضافه اولیه دادگان مجموعه به باشدمی نیز کلمه معنی صحیح برچسب دارای که جدید داده یک خروجی، دریافت و گانهسه آموزش عملیات اتمام از پس

 قسمت سه به پیکره دوباره دیگر عبارت به. شد خواهند تکرار گانهسه آموزش مراحل تمام دیگر بار و کرده هاضاف اولیه پیکره به را جدید داده این. است شده

 هدف کلمه شامل ورودی عبارت یک اعمال با نهایت در و گرفت خواهند قرار آموزش مورد هاپیکره این توسط تصمیم لیست سه و شده تقسیم تصادفی و مساوی

 به دیگر معنایی خورده برچسب داده یک ترتیب این به. شد خواهد اعالم هدف کلمه صحیح معنی درباره را خود نهایی نظر ت،اس نشده گذاری برچسب که

 صحیح معنی برچسب بدون که خام یداده دیگر کهزمانی تا داشت خواهد ادامه جدید هایداده تولید و آموزش روند همین. شد خواهد اضافه دادگان مجموعه

 ( ارائه شده است.2الگوریتم آموزش سه گانه در شکل ) .شوند بندی دسته کلی طور به هاداده تمام و نشود یافت باشد، هدف کلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]14[الگوریتم آموزش سه گانه ( 2) شکل

 نتایج .4

 مبهم کاندید کلمات انتخاب را کلمات معنایی زدایی امابه مسئله در را اساسی نقشچهارچوب ارائه شده توسط سه کلمه هدف مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

 کلمات این میان نیز اشتراکی هازبان از بعضی در که دارد وجود امکان این. هستند موجود جهان زنده طبیعی هایزبان تمام در مبهم کلمات این. کندمی بازی

. است شده استفاده شده مطرح هایروش ارزیابی و آموزش برای هدف کلمه سه از باشد،می فارسی زبان که پژوهش این هدف زبان به توجه با. باشد داشته وجود

 این. باشندمی فارسی زبان در مبهم شاخص کلمات از و باشندمی متداول بسیار فارسی متون در همچنین و برخوردارند مناسبی معنایی پراکندگی از کلمات این

 .است فارسی زبان مبهم کلمات پرتکرارترین از یکینیز  "شیر" هدف لمهک. تار و راست ، شیر:  از عبارتند کلمات

 های مرجعاسناد استخراج شده به تفکیک کلمات هدف و خبرگزاری( 2جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع تار راست شیر خبرگزاری

 1912 912 519 482 ایسنا

 2242 135 545 1512 خبرآنالین

 1324 517 712 55 مهر

 5319 1444 1915 2118 مجموع



 
 

 هدف کلمات برای شده تعریف معنی هایکالس( 6جدول )

های معنیبرچسب کالس کلمه هدف  

 MILK – VALVE – LION شیر

 MUSIC INSTRUMENT –AMBIGUOUS - STRING تار

 RIGHTSIDE – POLITICAL – TRUTH - FIRM راست

 

. پذیرد صورت راحتی به اسناد میان در آنها تشخیص و یافتن که است شده ارائه ر از پیش تعیین شدهساختا یک قالب در هدف کلمه هر با مرتبط هایویژگی

. شد خواهد انجام ویژگی برای شده تعیین مرز در تنها جستجو ویژگی بودن منظم صورت در که است شده ارائه چهارچوب این در نامنظم و منظم ویژگی نوع دو

 تواندمی تنها ویژگی هر. کرد خواهد ویژگی توسط شده تعریف شاخص معنی به داللت جمله آن آنگاه شود، یافت هدف کلمه به تنسب معین فاصله در ویژگی اگر

 .است شده مشخص هدف کلمات از یک هر برای شده تعریف هایویژگی تعداد 4 جدول در. باشد داشته اشاره منفرد شاخص معنی یک بر

 هدف کلمات تفکیک به شده تعریف نامنظم و منظم هاویژگی آماری پراکندگی( 4جدول )

منظم ویژگی کلمه هدف  مجموع ویژگی نامنظم 

 137 113 34 شیر

 84 12 32 راست

 12 55 7 تار

 283 221 73 مجموع

 

 این ارزیابی نوع یک. دارد تفاوت ییادگیر هایروش دیگر با و دارد اهمیت بسیار نظارتی نیمه یادگیری روش توسط شده سازیپیاده هایالگوریتم ارزیابی

 دقیق بررسی مورد خبره فرد یک توسط نظارتینیمه بندکالس توسط شده گذاری برچسب هایداده که معنی این به. گیردمی صورت خبره افراد توسط هاروش

 هایبندیکالس ارزیابی برای که دیگری متداول و مرسوم شرو. گرددمی تعیین خبره فرد قضاوت توسط سامانه این عملکرد صحت میزان نهایت در و گرفته قرار

  .باشدمی8  پشتیبان داده از استفاده شود،می گرفته کاربه نظارتی نیمه

  هدف کلمات تفکیک به دادهپایگاه در شده ذخیره هایویژگی و  اسناد آمار( 8جدول )

هاد کل ویژگیتعدا بدون برچسب  برچسب گذاری شده تعداد کل اسناد کلمه هدف  

 137 1418 181 2118 شیر

 84 1185 721 1915 راست

 12 722 722 1444 تار

 283 3231 2133 5319 مجموع

 

 پشتیبان داده مجموعه از پژوهش این در کلمات، معنایی زدایی ابهام شده سازی پیاده روش ارزیابی و بررسی منظور به تر مطرح شدپیش که همانطور

 دارای اسناد مجموعه از درصد بیست. شوندمی انتخاب تصادفی بصورت شده گذاریبرچسب اسناد میان از مجموعه این دهنده تشکیل اسناد. است شده استفاده

                                                           
9 Heldout Data 



 
 و طراحی سامانه واقعی عملکرد سطح از درستی درک توانمی ارزیابی، روش این از استفاده با. شوندمی گرفته درنظر پشتیبان مجموعه عنوان به معنایی برچسب

 این از هریک محاسبه. است شده استفاده بازیابی و دقت صحت، معیارهای از ارزیابی برای پژوهش این در. آورد بدست کلمات معنایی زدایی ابهام شده سازیپیاده

 ارزیابی برای فرضپیش بصورت شده مطرح معیارهای که است ضروری نکته این ذکر البته. پذیردمی صورت شده تعریف پیش از رابطه یک براساس هامعیار

 محاسباتی روابط در تغییر به نیاز پذیرندمی خود نهایی هایکالس عنوان به را کالس دو از بیش که دادگانی مجموعه برای و دارند کاربرد دودویی بندهایکالس

  .دارند

 یک. هستند شده تعریف هدف کالس چهار و سه بین سند در موجود هدف کلمه هر برای و نیستند مستثنی قاعده این از نیز پژوهش این در موجود اسناد

 موجود هایکالس از یک هر با منظور این به. باشدمی گیریمیانگین از استفاده هدف کالس چندین وجود درصورت ارزیابی هایشاخص محاسبه متداول روش

 شده مطرح کالس عضو که شودمی بررسی حاصل یداده که شودمی برخورد دودویی بصورت هرکالس با دیگر عبارت به. شد خواهد برخورد مستقل بصورت

 کالس هر اساس بر سامانه، توسط نظر اعالم از پس و شوندمی اعمال کلمات معنی زدایی ابهام سامانه در پشتیبان مجموعه در موجود هایداده. خیر یا و باشدمی

 گیریمیان آنها از توانمی کالس، هر به منحصر هایشاخص آمدن بدست از پس. گرددمی محاسبه ارزیابی هایشاخص جداگانه بصورت هدف کلمه در موجود

  .داد ارائه شده تعیین هدف کلمه در کلمات معنی زدایی ابهام سامانه ارزیابی نهایی هایشاخص عنوان به را حاصل و کرد

 گیریمیانگین به نبست تریدرست درک توانمی ترتیب این به. باشدمی داروزن میانگین از استفاده ارزیابی هایشاخص محاسبه برای یافته بهبود حلراه یک

 هر برای وزنی پشتیبان داده مجموعه در موجود هایکالس از هریک فراوانی براساس. آورد بدست را کلمات معنی زدایی ابهام سامانه عملکرد با رابطه در ساده

 . پذیردمی صورت گیریمیانگین عمل سپس و شده ضرب هاشاخص مقادیر در وزن این کالس هر هایشاخص از نهایی گیریمیانگین در که شودمی تعریف کالس

 "شیر" هدف کلمه نظارتی نیمه زداییابهام برای شده ارائه معیار هایشاخص( 3جدول )

 صحت بازیابی دقت سهم داده آموزش سهم داده پشتیبان

%11  %81  88.29 85.71 81.24 

 %21  %91  89.72 85.19 81.51 

%31  %71  89.43 82.31 85.19 

 

 "راست" هدف کلمه نظارتی نیمه زداییابهام برای شده ارائه معیار هایشاخص( 7جدول )

 صحت بازیابی دقت سهم داده آموزش سهم داده پشتیبان

%11  %81  89.38 91.11 83.11 

%21  %91  82.94 79.47 81.83 

%31  %71  85.29 91.49 81.18 

 

 "تار" هدف کلمه نظارتی نیمه زداییابهام برای شده ارائه معیار هایشاخص( 5جدول )

 صحت بازیابی دقت سهم داده آموزش سهم داده پشتیبان

%11  %81  89.1 84.52 81.78 

%21  %91  84.13 81.13 83.7 

%31  %71  85.17 97.18 82.47 

 

 

 ایفا بیشتری نقش نهایی شاخص گیریشکل در و داشت خواهد بیشتری وزن باشد، داشته بیشتری فراوانی پشتیبان مجموعه در که هرکالسی نهایت در

 کلمات از بسیاری در زیرا. باشدمی مناسب بسیار پژوهش این در شده گرفته درنظر طبیعی زبان به توجه با ارزیابی هایشاخص محاسبه روش این. کرد خواهد



 
 پژوهش این برای را وزنی گیریمیانگین روش انتخاب موضوع همین که باشدمی معنایی هایکالس سایر از پرتکرارتر و ترمتداول خاص معنایی کالس یک هدف،

 ارائه 9و  7، 1 جداول در پشتیبان داده مقدار و هدف کلمه تفکیک به اندگردیده محاسبه شده مطرح روش با که ارزیابی هایشاخص مقادیر. کندمی توجیه

 .اندشده

 و "راست" هدف کلمه شامل سند 1915 ،"تار" هدف کلمه شامل سند 1444 تعداد خبرآنالین و ایسنا مهر، هایخبرگزاری از شده استخراج سند 5319 از

 باشند داشته را ارزیابی و آموزش هایداده عنوان به استفاده قابلیت اینکه برای موجود هایداده. اندداده جای خود در را "شیر" هدف کلمه سند 2118

 هدف کلمه به مربوط سند 721 ،"تار" هدف کلمه به مربوط سند 181 تعداد که اندشده گذاریبرچسب موفقیت با سند 2133 نهایت در. اندشده گذاریبرچسب

 به مربوط خبری صفحات 1284 میان از آمده بدست اسناد. باشدمی "شیر" هدف کلمه معنایی هایکالس به مربوط شده گذاریبرچسب سند 722 و "راست"

 .استآمده بدست هدف کلمه شامل سند 4 تعداد خبر هر از میانگین طور به. اند شده استخراج وب بستر از هاخبرگزاری

 برای. باشدمی %34 و %41 ، %47 با است برابر ترتیب به "شیر" و "راست" ،"تار" هدف کلمات برای خام هاداده به نسبت شده گذاریبرچسب هایداده سهم

 12. باشندمی منظم نوع از نیز ویژگی 73 و نامنظم نوع از ویژگی 221 که است شده تعریف ویژگی 283 تعداد اسناد میان در هدف کلمات این صحیح شناسایی

 تعریف "شیر" هدف کلمه صحیح معنی یافتن منظور به ویژگی137 و "راست" هدف کلمه شناسایی برای ویژگی 84 ،"تار" هدف کلمه شناسایی برای ویژگی

 دارای مورد 41 و string برچسب مورد music، 240برچسب دارای مورد 431 تعداد "تار" هدف کلمه برای شده گذاریبرچسب هایداده میان در. اندشده

 برچسب دارای مورد 354 تعداد میان این از که باشندمی معنایی کالس 4 دارای "راست" هدف کلمه شده گذاریبرچسب هایداده. باشندمی hide برچسب

political، برچسب دارای مورد 244 تعداد rightside، 101 برچسب دارای مورد truth برچسب مورد  21 و  firm نیز شیر هدف کلمه. اندکرده اتخاذ را 

 دارای نمونه 5 نهایت در و lion برچسب دارای نمونه milk، 74 برچسب دارای نمونه 112 میان این در که باشدمی شده تعریف معنایی کالس سه دارای

 در معنی کالس پرتکرارترین. باشدمی موجود هاینمونه کل از  %11  سهم با  music ، "تار" هدف کلمه در معنی کالس ترینمتداول. باشندمی valve برچسب

 به متعلق "شیر" هدف کلمه هاینمونه بین در معنی کالس تکرار بیشترین و باشدمی موجود هاینمونه کل از  %48  سهم با political ،"راست" هدف کلمه

milk باشدمی هدف کلمه این شده گذاری برچسب موجود هاینمونه تمام از %99 سهم با. 

 هایداده سهم میزان افزایش با. شود ارائه سامانه عملکرد از صحیحی درک تا است شده انتخاب متغیر پشتیبان هایداده سهم میزان آزمایش روند در

 با مواجه در شده طراحی سامانه پایدار عملکرد از نشان این و نبوده توجه قابل وجه هیچ به میزان این اما شودمی کاسته شاخص هایمعیار از اندکی پشتیبان

 اساس این بر که باشدمی آموزشی هایداده  %91 و پشتیبان هایداده به مربوط %21 پژوهش این در بندی سهم معیار. باشدمی آزمایشی هایداده باالی حجم

 که هایینمونه درصد 85 دیگر عبارت به. باشدمی 83،731 و 99،381 ، 85،311 برابر ترتیب به میانگین طور به صحت و بازیابی دقت، شاخص معیارهای

 .دارند اشاره جمله در هدف کلمه صحیح معنایی کالس به اند شده گذاریبرچسب

 های معیار کلمات هدف با یکدیگرمقایسه شاخص( 5جدول )

نسهم داده پشتیبا کلمه هدف  صحت بازیابی دقت سهم داده آموزش 

21% شیر  %91  89.724 85.193 81.518 

21% راست  %91  82.94 79.472 81.839 

21% تار  %91  84.137 81.134 83.713 

 

 فارسی زبان در کلمات زدایی ابهام منظور به آمده بدست معیار هایشاخص میانگین( 11جدول )

آموزشسهم داده  سهم داده پشتیبان  صحت بازیابی دقت 

%11  %81  89.71 82.115 85.55 

%21  %91  85.311 99.381 83.731 

%31  %71  81.211 91.812 83.94 

 

 

 

 



 
 عملکرد بهترین %81.518 صحت معیار با اسناد این. است آمده بدست "شیر" هدف کلمه شامل اسناد در نتیجه بهترین شده، انتخاب هدف کلمات میان در 

 که اینست کلمه این دیگر توجه قابل نکته هچنین و بوده معنایی کالس سه تنها به "شیر" هدف کلمه بودن محدود موضوع این اصلی دلیل. اندکرده خود آن از را

 هایکالس. باشدمی "تار" هدف کلمه به مربوط بعدی رتبه. دارد بسزایی کمک اسناد صحیح تشخیص به که اندبوده خاص معنایی کالس یک دارای اسناد از 99%

 درستی به "تار" هدف کلمه شامل  اسناد معنایی کالس درصد 83.731. برخوردارند "شیر" هدف کلمه به نسبت تریمتعادل پراکندگی از کلمه این معنایی

 کلمه هدف هایکالس فراوانی موضوع این اصلی علت. است آمده بدست "راست" هدف کلمه زدایی ابهام در پژوهش این نتایج ترینکم. اندشده داده تشخیص

 هانمونه پراکندگی هدف، کلمه این برای شده گرفته درنظر معنایی هایکالس بودن متعدد بر عالوه. باشدمی معنایی کالس 4 دارای کلمه این. باشدمی "راست"

 کلمه شامل اسناد از 81،839ا % نهایت در. کنندمی روبهرو مشکل با را کلمات معنی ابهام رفع و تشخیص موضوع این که باشدمی متعادل نیز هاکالس این در

 : از عبارتند فارسی زبان در کلمات معنی زدایی ابهام سامانه صحیح عملکرد در مخرب اثر که عواملی پایان در. شوندمی زدایی ابهام درستی به "راست" هدف

 

 شد خواهد اسناد از هاویژگی استخراج و هدف کلمات صحیح تشخیص از مانع که اسناد در موجود زاثد هایکاراکتر 

 دهند پوشش را هدف کلمات معنایی هایکالس تمام که مناسب هایویژگی تعریف عدم 

 هدف کلمات معنی هایکالس بودن متعدد 

 هدف کلمات معنی هایکالس متعادل فراوانی 

 

 این از حاکی پژوهش این در آمده بدست نتایج. است شده استفاده نظارتی نیمه روش از "اشراف" و "اعمال" فارسی کلمات معنایی زدایی ابهام برای]12[ در

 و %85.97 صحت معیار نیز "اشراف" هدف کلمه. اندشده زدایی ابهام %93.93 بازیابی و %94.94 صحت معیار با "اعمال" هدف کلمه مبهم هاینمونه که است

 روی بر نیز دیگری پژوهش. است شده استفاده نمونه 1511 از پژوهش این در بندهاکالس آموزش منظور به. است داده اختصاص خود به را %83.91 بازیابی معیار

 همسایگی نزدیکترین و ساده بیز هایروش پژوهش این در. ]31[ دارد تمرکز نظارتی هایروش روی بر که است گرفته صورت فارسی کلمات معنایی زدایی ابهام

KNN معیار.  "مهر" و "کرم" ، "شیر" ، "تار" از عبارتند شده گرفته نظر در مبهم کلمات. است شده استفاده فارسی مبهم هدف کلمه 4 زدایی ابهام برای 

 برابر صحت معیار همسایگی نزدیکترین روش در همچنین و است بوده  57.8 % با برابر ساده بیز روش در مبهم کلمه 4 این ابهام رفع برای میانگین طور به صحت

 شده اعمال کلمات ریشه به شده تجزیه پیکره یک روی بر هاروش این دیگر حالتی در اما است آمده بدست ساده پیکره روی بر نتایج این. است بوده %18.14 با

 خود به را %77.14 مقدار صحت معیار همسایگی نزدیکترین روش در و است بوده %15.13 با برابر ساده بیز روش در صحت معیار نیز حالت این در که است

 برابر ترتیب به میانگین طور به صحت و بازیابی دقت، شاخص معیارهای ،پژوهش این در شده ارائه روش در شده کسب مقادیر به توجه با. است داده اختصاص

 که است ضروری نیز نکته این ذکر. باشدمی قبول قابل فارسی زبان روی بر گرفته انجام معدود هایروش دیگر با مقایسه در که باشدمی 83،73 و 99،38 ، 85،31

 .است موثر بسیار نهایی نتایج تعیین در هاویژگی تعریف همچنین و شده استفاده پیکره

 پژوهش به باید بیشتری توجه که شودمی احساس نیاز این حوزه، این در دخیل پژوهشهای افزون روز رشد و طبیعی زبان پردازش حوزه اهمیت به توجه با

 باید ابتدا فارسی، طبیعی زبان پردازش توسعه و پیشرفت برای مناسب بستری ایجاد برای رو این از. گیرد صورت فارسی طبیعی زبان پردازش حوزه در دخیل های

 تر آسان را فارسی طبیعی زبان پردازش پژوهشگران برای فعالیت امکان توانمی صورت این به. کرد اقدام حوزه این در موجود هایگلوگاه و مسائل بردن بین از به

 مند بهره را تحقیقاتی هایحوزه دیگر و آید بوجود طبیعی زبان پردازش هایروش از استفاده با مناسبی کاربردی هایبرنامه که آورد وجود به را امکان این و کرد

 .سازد

 حوزه این در پژوهش. باشد داشته طبیعی زبان پردازش آینده و حال توسعه در موثری نقش تواندمی کلمات معنی زداییابهام مساله به پرداختن رو این از

 .آورد فراهم را طبیعی زبان پردازش اصلی های گلوگاه از یکی برای را مناسبی حل راه و باشد بعدی تحقیقات راهگشای تواندمی

 

 :گرددمی ارائه زیر شرح به حوزه این در آینده هایپژوهش برای شده ارائه هایپیشنهاد

 

 فارسی کلمات معنی زدایی ابهام هایسامانه آموزش برای مناسب دادگان مجموعه آوردن فراهم 

 فارسی مبهم کلمات ابهام رفع برای شناسان زبان توسط مناسب کلمات هایویژگی ارائه 

 هاویژگی استخراج بهبود و کلمات بندی قطعه برای مناسب پردازشپیش سامانه یک ارائه 

 کلمات معنی زدایی ابهام روند و هاویژگی تعریف در کلمات ریشه از استفاده 

 هدف کلمات معنی صحیح تشخیص بهبود منظور به جمله در کلمات نقش کردن دخیل نظیر پیشرفته هایویژگی از استفاده 

 کالس هر دهنده تمایز هایویژگی همچنین و هدف کلمات معنی هایکالس تعریف برای کلمات هایشبکه از استفاده 
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