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 چكيده

هاي موازي يكي از منابع با ارزش در بسياري از كاربردهاي پردازش زبان طبيعي و همچنين  پيكره

ها در سطح جمله ترازي آن ها هم اده از اين پيكرهالزمه استف. زباني است اطالعات بين بازيابي هوشمند

با توجه به . پرهزينه استها بسيار ترازي آن ها و همچنين هم ن پيكرهآوري و يا توليد اي اما جمع است،

 هاي موازي از وب و آوري پيكره گستردگي و قابليت دسترسي رايگان صفحات وب دوزبانه، جمع

براي توليد جمالت موازي، ابتدا در اين مقاله  .صورت خودكار بسيار مطلوب است ها بهنترازي آ هم

انگليسي در اين -هر زوج جمله فارسي هايسپس ويژگي، ت وب حاوي جمالت موازي انتخابصفحا

. شود استخراج مي جمالت موازي4بند بيشترين پراكندگي طبقه به كمكدر نهايت  صفحات محاسبه و

هاي متفاوت   حوزهدامنه و امكان پوشش  بههاي جمالت استخراج شده، وابسته نبودن  يكي از ويژگي

  . است معنايي

  

  كاوي وبمتون، دادهترازي  پيكره موازي، هم:هاي كليديواژه

  

  مقدمه -1

شمار ها يكي از منابع ضروري در پردازش زبان طبيعي و بازيابي اطالعات بين زباني به امروزه پيكره

پيكره موازي . هاي موازي و تطبيقي اشاره كردتوان به پيكرهها مياز جمله اين پيكره. آيندمي

پيكره تطبيقي مجموعه اسنادي است كه . از اسنادي است كه ترجمه يكديگراندمجموعه بزرگي 

  .اندمشتركي مفاهيم نيستند اما شامل متوني با ترجمه يكديگر

هاي موازي، امروزه از اين منابع در بسياري از كاربردهاي  زباني در پيكرهبا توجه به دانش غني 

ها، استفاده ترين آن از جمله مهم. شود پردازش زبان طبيعي و بازيابي اطالعات بين زباني استفاده مي

نگاري همچنين واژه. توان به ماشين ترجمه آماري اشاره كرد در ترجمه ماشيني و به طور خاص مي
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از  4و يادگيري زبان به كمك كامپيوتر 3اصطالحات، استخراج 2زدايي معاني كلمات، ابهام1هچندزبان

  ). 5: 5،2011تايدمن(استكاربردهاي ديگر اين منابع 

هاي موازي در بسياري از  و لذا براي استفاده از پيكره ترين واحد معنادار متن است جمله كوچك

جمالت موازي دربرگيرنده اطالعات مفيد . شودپرداخته ميترازي در سطح جمله  كاربردها، به هم

كه جمالت توسط مترجم در طول فرايند ترجمه شكسته، اين دليل است اما به نحوي و معنايي 

  . شود ميها دشوار ترازي آن شوند، هم جا مي تركيب، حذف، اضافه يا جابه

ستخراج ز ميان دادگان اسپس او انتخاب  صفحات حاوي جمالت موازي ابتدادر اين پژوهش 

پژوهش به دو بخش كلي استخراج  ،براي اين منظور. شودشده از وب، جمالت موازي استخراج مي

  .شودو استخراج جمالت موازي تقسيم مي) صفحاتي حاوي جمالت موازي(دادگان تطبيقي از وب

منبع وسيعي  انزيرا وب به عنوت موازي، از وب استفاده شد، آوري اسناد حاوي جمال براي جمع

 6به دامنه خاصي اسنادي كه در وب موجود است بر آن، عالوه شوداز اسناد دوزبانه محسوب مي

در اين . هاي متفاوت بررسي كرد موازي را در حوزهتوان جمالت  از اين رو مي. شوند محدود نمي

. صفحات وب استفاده شد 7ترازي اسناد، مستقل از محتواي اسناد، از اطالعات افزوده بخش براي هم

  .شودميترازي اسناد بيان  به تفصيل در بخش هم مورد نظرراهكار 

، به طوري كه با ها است بند ي مطرح استفاده از طبقهها ترازي جمالت، يكي از روش در هم

به بند  هر طبقه. يا خير مله ترجمه يكديگر استكه آيا اين دو ج شود يمدريافت دو جمله مشخص 

در   ها و استفاده از آن  ين ويژگيشناسايي ا. بندي نمايد طبقه  نياز دارد تا بر اساس آنايي ه ويژگي

هاي تعريف شده در  سازي ويژگي در اين پژوهش عالوه بر پياده .ترازي جمالت بسيار مهم استهم

يش از اين رو دقت تشخيص جمالت موازي افزا. شودهاي جديدي تعريف مي گر، ويژگيهاي دي  زبان

بند بيشترين پراكندگي به عنوان ابزاري در تعيين احتمال شباهت دو جمله بر  از طبقهابتدا . يابدمي

بند،  دست آمده از طبقهه پس از آن، با توجه به احتماالت ب هاي تعريف شده استفاده و ساس ويژگيا

ترازي  هاي تعريف شده نيز به تفصيل در هم بند و ويژگي طبقه. موازي بودن دو جمله تعيين شد

  .شده استجمالت بيان 

دو روش استفاده از داده براي اين كار به . يابي به صورت دستي صورت گرفتدر اين پژوهش ارز

  .گذاري تصادفي جمالت عمل شد سبو برچ آزمايشي

                                                           
1- Multilingual Lexicography 
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6- Specific-Domain 
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  پيشينه پژوهش -2

لذا تحقيقات بسياري در جهت توليد اين  بر است بسيار هزينهصورت دستي هاي موازي به  توليد پيكره

هاي پيكره موازي به سه گروه توليد به  كلي روش به طور. رت خودكار انجام شده استمنابع به صو

هاي   گرفته از ماشين ترجمه خودكار و روشهاي بر اري، استفاده از الگوريتمكمك روش شباهت ساخت

هاي  چند مورد از روش در ادامه. شوند زباني تقسيم مي اطالعات بينمبتني بر جستجوي هوشمند 

  .شوددكار پيكره موازي بررسي ميتوليد خو

ه ازي با توجه به ساختار از وب ارائروشي براي استخراج اسناد مو )2003(2و اسميت 1رسنيك

خودكار متون موازي  ، كه در آن به كاوشابداع شد» 3استرند«به نام  ايپيكرهدر اين راستا، . كردند

 يساختارپيكره در اين . هاي ساختار دروني صفحات وب پرداخته شده است در وب از طريق شباهت

ساختارهاي توليد شده با يكديگر مقايسه ، سپس شود يماسناد، در نظر گرفته   همسان براي همه

ها سعي تمام مترجم اين در حالي است كه. استروش مطرح شده بسيار وابسته به ساختار . شوند مي

به شباهت محتواي  ،عالوه بر ساختار صفحات اين الزم است ، بنابركنند ينمدر حفظ قالب صفحه 

- را بهبود ميو نتايج بازيابي  استاين شباهت مبتني بر ترجمه كلمه به كلمه اسناد . متون توجه شود
از . هاي مبتني بر آن، براي بازيابي متون موازي مطرح شد با گسترش ماشين ترجمه، روش. بخشد

در اين كار با استفاده از ماشين  .اشاره كرد 2010و همكاران،  4اوسكوريت به توان يماين نمونه 

 هايچندتايي، سپس شوند يمترجمه پايه، تمام اسناد جمع آوري شده، به يك زبان واحد تبديل 

، هاچندتاييگذاري متن بر اساس اين  با شاخص متون استخراج و از هر يك از متداولريغمتداول و 

 از روش در مقاله حاضر. شود موازي بر اساس معيار شباهت كسينوسي انتخاب مي بهترين متون 

  .اسايي متون كپي شده ارائه شددو الگوريتم براي شنفاده و است )2006( 5هنزينگر

  توان به هاي جستجوي هوشمند اطالعات مي الگوريتماز نمونه كارهاي انجام شده به كمك 

. طراحي شده است »8پارادوكس« به نام  ايپيكرهدر اين مقاله . اشاره كرد )2011(7و النگليز 6پاتري

بر اساس سه معيار  واستخراج  ايپد يكيو، ابتدا اسناد موازي از مجموعه اسناد پيكرهدر اين . است

سپس با استفاده  شوند، گذاري مي شاخص) كلمات با يك بار رخداد در متن، اعداد، عالئم سجاوندي(

گردد كه بر اساس آن متون موازي تشخيص  بند تعريف مي اين سه شاخص، سه ويژگي براي طبقهاز 

                                                           
1- Resnik, P. 
2- Smith, N.A. 
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شده روش سريع براي تشخيص اسناد موازي ارائه )2007(2و كوندارك 1انرايت در مقاله. شوند داده مي

  روش استفاده شده مبتني بر . آموزش استشده است، نكته حائز اهميت در اينجا، عدم نياز به داده 

، به طوري كه اسناد با استموازي  كانديدآوري تعداد كلمات با تعداد تكرار پايين از ميان متون جمع

به  )2004(4ليو وينگ 3يانگ. بهتري براي اسناد موازي است كانديد داشتن كلمات با فركانس پايين،

مزيت استفاده از اين دو . ندترازي اسناد پرداخت به بررسي دو معيار مبتني بر متن و اندازه آن براي هم

  .استنامه دوزبانه  هاي قبلي مرتبط به زبان مثل واژه پرهيز از دانش ،معيار

اسناد موازي دو زبانه در وب،   كه مجموعه به اين مسئله پرداختند) 2011(6و ميسيوريو 5آنتونووا

تواند كلمات و  ماشين ترجمه مي. استترجمه ماشيني از هم  يست، بلكهترجمه دستي يكديگر ن لزوماً

عبارات بسيار متداول را به خوبي ترجمه نمايد، اما زماني كه در اسناد كلمات، عبارات و جمالت كم 

ها به عنوان  خواهيم داشت و به دليل اين كه اين دادههاي اشتباه  كاربرد استفاده شده باشد، ترجمه

. هاي نادرست متون در آينده خواهند شد گيرند باعث ترجمه داده آموزش مورد استفاده قرار مي

 8و ني 7خديوي. حذف شود اي هايي شناسايي و از مجموعه داده بنابراين الزم است چنين ترجمه

مطالعه  راترجمه ماشين آماري  دار در پيكره بر داده خطا  ريتأثو  نددنمو بيانرا له نيز اين مسئ )2005(

  . ها ارائه شده است هايي براي فيلتر نمودن اين خطا روشدر اين مقاله عالوه بر آن . كردند

اين محققان براي  ، بنابراستها حجم اسناد موازي قابل دسترس بسيار محدود  در بعضي از زبان

 )2008(و همكاران 9تالونساري در كار. كردندبررسي  اسناد تطبيقي را نيز ،هاي موازي پيكرهتوليد 

پس از . شدآوري اسناد قابل مقايسه استفاده مربوط به خزش در وب به منظور جمعراهكارهاي 

و  10مقاله مونتنودر . از آن استخراج شود بايد جمالت موازيكاوش متون موازي و تطبيقي از وب 

بيشينه پراكندگي، آموزش داده شده   كنندهبندبراي استخراج جمالت موازي، طبقه )2005(11ماركو

در . يا خيرمايند كه آيا آن دو ترجمه يكديگرند ن است به طوري كه به ازاي هر دو جمله تعيين مي

و توسط آن جمالت موازي  اي استخراج نامه دو زبانه اوليه، واژه يا اين كار، ابتدا با مجموعه داده

آموزش داده شده، جمالت موازي   كنندهبند نامه و طبقه سپس به كمك واژه. شود انتخاب مي كانديد

                                                           
1- Enright, J. 
2-  Kondrak, G. 
3- Yang, C. 
4- Wing Li, K. 
5-  Antonova, A. 
6- Misyurev, A. 
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11- Marcu, D. 
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جمالت موازي از متون تطبيقي، با روش ) 2009(2و شونك 1راوف -آبدوئيدر مقاله  .شود تعيين مي

براي ترجمه متون در  ترجمه ماشينيدر اين كار، از . است آمدهدست ه زباني ببازيابي اطالعات بين 

به طوري كه ابتدا اسناد به زبان مقصد ترجمه و سپس . شده استزبان مبدا به زبان مقصد استفاده 

از اين طريق جمالت . شوندميوجوي اسناد هم تراز در زبان مبدا، استفاده  جمالت به عنوان پرس

حال با مقايسه طول جمالت و حذف اعداد و جداول با دو معيار نرخ خطاي . شوند اب ميكانديد انتخ

معتقدند  )2010(اسميت و سايرين. شوند كلمه و نرخ خطاي جمله، جمالت موازي انتخاب مي

چون اخبار با  ييها كرهيپ يصورت گرفته است، بر رو يمواز كرهيپ ديكه تاكنون جهت تول ييكارها

 نيكه تاكنون در ا يمنبع. بوده است كسانيساختار  باصفحات وب  يبر رو ايو  كساني يدوره زمان

است كه مقاالت  نيا ايپد يكيو تيمز ،است ايپد يكيقرار گرفته است و وجهكمتر مورد ت نهيزم

با توجه به  شوند ياسناد هم تراز م نكهيمقاله پس از ا نيدر ا. اند داده شده ونديپ گريكديمرتبط، به 

 3مقاله فونگدر  .شوند يتراز م ،جمالت با هم دهند، يرخ م گريكدي يكيدر نزد يجمالت مواز نكهيا

اساس كار . بررسي شدترازي اسناد راج جمالت موازي از سطوح مختلف هماستخ )2004(4و چوينگ

در  .كساني نداشته باشند قرار داردعناوين ي مكن استهاي متفاوت كه م بر روي متون با اندازه آنان

طور كه هرچه تطابق ميان متون بيشتر باشد نتايج بهتري از استخراج  ، همانشودمقاله ادعا مياين 

  تر هدايت نيز، ما را به سوي كشف اسناد همتراز ، تطابق بيشتر جمالتآيدبه دست ميجمالت 

 .كندمي

 .گرفته استانگليسي صورت  - هاي فارسي در رابطه با اين پژوهش كارهاي متعددي در زبان

هاي انتشار و عناوين به عنوان معيار شباهت    از زماندر مقاله خود ) 2010(برادران هاشمي و همكاران

تحقيقات متعددي . منتشر كردندرا انگليسي  -تطبيقي فارسي كرهيپ وميان دو اخبار دوزبانه استفاده 

ي است كه بسياري از ، اين در حالدر متون دو زبانه صورت گرفت جهت توليد پيكره موازي

ها به حوزه معنايي  ، عالوه بر آن اين پيكرهاست  ه صورت دستي تهيه گرديدههاي موجود ب  پيكره

ترجمه با روش )2009(مقاله موسويدر  .چون رمان، اخبار، زيرنويس فيلم اختصاص دارندهمخاصي 

جستجو جهت  نياز ماش روش نيدر ا. شده است ديتول يشنهاديپ يمواز كرهيپ از يريگ بهره

 ،ياز مراحل جهت استخراج جمالت مواز يبرخ نيهمچن واستفاده  يصفحات وب مواز يآور جمع

ايجاد را ترجمه ماشيني  نيز روش )2012( منصوري و فيلي .صورت گرفته است يبه صورت دست

 )2011(كارانرسولي و هم در كار. هاي رمان ترجمه شده است   نيز مبتني بر كتاب روش، اين ندكرد

خطي مبتني  الگويهاي موازي با ارائه  جمالت و پاراگراف .استتمركز بر روي صفحات ترجمه شده 

                                                           
1- AbduI-Rauf, S. 
2- Schwenk, H. 
3- Fung, P. 
4- Cheung, P. 
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پيكره . شودنامه دوزبانه استخراج مي ها، عالئم سجاوندي و واژه بر شباهت طول جمالت و پاراگراف

دست ه ها ب نويس فيلم توليد شده است كه از تطابق زير )2011(ور و فيليكار پيلهموازي ديگر در 

  .آمده است

  استخراج جمالت موازي -3

در اين پژوهش . الت موازي از منابع موجود استهدف اين پژوهش ارائه روشي جهت استخراج جم

طور كه گفته شد،  همان. گرفته استاي از اسناد موازي مورد توجه قرار  وب به عنوان منبع غني

ترازي توليد دادگان تطبيقي از وب و هم ار استخراج جمالت موازي از وب، دو مرحله اصليراهك

  .شود جمالت را شامل مي

  توليد دادگان تطبيقي در وب -1- 3

عناوين يكساني  اما يستندكه ترجمه يكديگر ن استاي از اسناد در دو زبان  دادگان تطبيقي مجموعه

  .اندبرخي از اين دادگان منبع با ارزشي از جمالت موازي. دارند

هاي مطرح، خزش در  روش يكي از. هاي متفاوتي براي استخراج دادگان تطبيقي وجود دارد روش

خزش بخشي از صفحات موجود در وب استخراج هاي  ابتدا توسط روش كه يطوربه . وب است

  .شوند هاي ساختاري و محتوايي، دادگان تطبيقي تشخيص داده مي شباهتسپس با توجه به . شود مي

و از خزش و  است)1388و ديگران،  درودي(1»دات آي آر« در اين پروژه تمركز بر روي پيكره

علت اين امر موجود بودن پيكره حاوي . وب به طور مستقيم پرهيز شدآوري صفحات در  جمع

  .استمي و هزينه زياد در جمع آوري مجدد اين دادگان صفحات وب در دامنه عمو

  آمدهدست ه ب»ir.«مجموعه صفحاتي است كه با خزش بر وب در دامنه  »دات آي آر« پيكره

، عنوان و متن آن 2، كه براي هر صفحه آدرساست، اين مجموعه شامل يك ميليون صفحه است

ترازي اسناد است، اين امر سبب كاهش فضاي حله اول در توليد جمالت موازي هممر .استموجود 

ترازي اسناد از اطالعات افزوده براي هم. استجستجو در جستجو و استخراج جمالت موازي 

سازي  متن پياده 4و لنگر 3مبتني بر شباهت آدرس روشو به همين جهت دو  استفادهصفحات وب 

صورت ها از  پايگاهاست كه برخي از دادگان تطبيقي اين به آوري شده  دادگان جمع ناميدنعلت . شد

  .نيستندكنند اما محتواي صفحات، ترجمه يكديگر يا به عبارتي موازي  دهي استفاده مي آدرس معيار

  ترازي اسناد مبتني بر شباهت آدرس هم - 1-1- 3

صفحات . هاي دو زبانه اشاره كردپايگاهتوان به  هاي حاوي دادگان تطبيقي مي پايگاهاز مجموعه 

. ي دارندمحتواي يكسان ،، عالوه بر آن برخي از اين صفحاتاستها به دو زبان  پايگاهموجود در اين 

                                                           
1- dotIR 
2- URL 
3- URL Similarity matching 
4- Anchor 
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ي اين صفحات و شناساي. تواند منبع با ارزشي از جمالت موازي باشند محتواي اين صفحات مي

  .سازد اهم مياي از دادگان تطبيقي را فر ها، مجموعهاستخراج محتواي آن

. شود ساختارهاي مشابه استفاده مي از غالباً، پايگاهصفحات حاوي اطالعات تطبيقي در يك در 

در اين پژوهش . ، آدرس صفحات استكارا در تشخيص اين شباهت  يكي از اطالعات افزوده

 مربوط به هر صفحاتبر اين اساس آدرس . شودتعريف ميبراي شباهت ميان دو آدرس  هاييالگو

براي . شودجستجو ميهر يك  متناظرآوري و بر اساس الگوهاي تعريف شده، صفحات  جمعپايگاه 

 http://ece.ut.ac.ir/faبه عنوان متناظر صفحه  http://ece.ut.ac.ir/enمثال دو صفحه 

  .طالح به يكديگر تراز شدندشناسايي شد و در اص

  ترازي اسناد مبتني بر لنگر متنهم - 1-2- 3

هت گيري از لنگر صفحات ج ، بهرهبررسي شدديگري كه براي استخراج صفحات تطبيقي  روش

  .استها به يكديگر ترازي آنهم

برخي از . اند1ونديابر پو به اصطالح  يت كليك دارندكه قابل اندلنگرهاي متن قسمتي از متن

صفحات موجود در وب براي ارجاع به صفحه متناظرشان در زباني ديگر از لنگرهاي متن استفاده 

دهند، به طوري  قرار مي سمتي از متن به صورت پيونددر اين صفحات نام آن زبان را در ق. كنند مي

  .شود مي  كه با كليك بر روي آن به صفحه متناظر در زبان مورد نظر ارجاع داده

ظر در دو و بدين طريق صفحات متنا بررسيبراي هر صفحه لنگرهاي موجود هش در اين پژو

  .زبان انگليسي و فارسي استخراج شد

  ترازي جمالتهم -2- 3

هاي يادگيري  چه احتمالي ترجمه يكديگرند، روشدو جمله با  كه نيادر اين پروژه براي تعيين 

بند باينري  براي اين منظور مسئله استخراج جمالت موازي با يك طبقه. شدماشين در نظر گرفته 

هاي متفاوت تعريف شده ميان دو جمله، احتمال  بند با در نظر گرفتن ويژگي اين طبقه. شودالگو مي

در ابتدا براي هر جمله در سند مبدا، تمام جمالت سند . نمايد موازي و غير موازي بودن را محاسبه مي

براي كاهش فضاي محاسباتي، جمالتي كه معاني . شودگرفته ميآن در نظر  كانديدعنوان مقصد به 

پوشاني  از دو فيلتر هم كانديد براي اين منظور جمالت. شود حذف مي بسيار دوري از يكديگر دارند

و  نومونتبند مبتني بر كار  طراحي اين طبقه. شودداده ميفيلتر اندازه عبور كلمات و 

بند براي  بند بيشترين پراكندگي، به عنوان بهترين طبقه در اين مقاله طبقه. است)2005(ماركو

بند تعريف شد كه ضمن  طبقه راي اينهايي ب ويژگي بر آنعالوه . هاي متني مطرح شده است داده

چهار  بررسي شده در اين پژوهش به هاي ويژگي. هاي جديد نيز تعريف شد ويژگي ،سازي آنپياده

  :است ها به شرح زيراين ويژگي. شدبندي  گروه دسته

                                                           
1- hyperlinke 
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 هاي مربوط به طول جمالت ويژگي -1

  .شده استفارسي محاسبه  -انگليسي كانديد ها از تعداد كلمات دو جمله اين ويژگي

 طول جمله انگليسي -

 طول جمله فارسي -

 نسبت طول جمله انگليسي به طول جمله فارسي -

 انگليسي از جمله فارسياختالف طول جمله  -

 پوشاني كلمات هاي مربوط به هم ويژگي -2

 .استفاده شده است 1هنامه و شبكه واژ ها، از دو منبع واژگان، واژه در اين دسته از ويژگي

 نامه مبتني بر واژه - 2-1

 .شدفارسي استفاده  -نامه دو زبانه انگليسي ها از واژه براي محاسبه اين ويژگي

 نامه دوزبانه به تعداد كلمات جمله انگليسي زوج كلمه پيدا شده در واژهنسبت تعداد  -

 تعداد كلمات جمله فارسي نامه دوزبانه به واژهنسبت تعداد زوج كلمه پيدا شده در  -

  همبتني بر شبكه واژ - 2-2

هاي هر كلمه در جمله انگليسي با كلمه در جمله فارسي 2 پوشاني مترادف در اين كار نسبت هم

  .شود محاسبه مي

 نسبت تعداد كلمات تطبيقي به تعداد كلمات جمله انگليسي -

 نسبت تعداد كلمات تطبيقي به تعداد كلمات جمله فارسي -

 هاي حاصل از تطابق كلمات ويژگي -3

  :استخراج شد هاي زير و ويژگي جمله محاسبهميان دو » IBM model-1 «در اين بخش

» IBM model-1«  كه بهترين تطابق ميان دو جمله را از تطابق ميان كلمات آن الگوريتمي است

  .)1993و همكاران،  براون( آورد دست ميه دو جمله ب

  .ندفارسي محاسبه شد - انگليسيانگليسي و - ها در دو جهت تطابق فارسي هر يك از اين ويژگي

اين نتيجه . دهد يازي كه به تطابق دو جمله ميباالترين امت: »IBM model-1 «نتيجه عدد -

 .استضرب احتمال تطابق ميان كلمات 

بر اساس اين كه به  دو جمله، كلماتدر بهترين تطابق ميان : باالتر 3سه كلمه اول با حاصلخيزي -

اي كه بيشترين تعداد  و سپس سه كلمه شود طبيق داده شده است مرتب ميچند كلمه در زبان ديگر ت

 .شودبرگردانده ميتطابق را دارد 

 .تطابق ندارد كانديدتعداد كلمات در جمله انگليسي كه با هيچ كلمه در جمله فارسي  -

                                                           
1- Wordnet 
2- Synset 
3-  Fertility 
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 هاي متفرقه ويژگي -4

در تشخيص ترجمه بودن دو جمله  گرفتيم كه در نظرهايي از جمله را  ها واحد در اين دسته از ويژگي

ها، نسبت و اختالف اشتراك تعداد اين واحدها به كل اين  در اين دسته از ويژگي. استبسيار موثر 

  .شده استمحاسبه  كانديد واحدها در دو جمله

 اعداد مشترك -

 كلمات خارجي مشترك -

  عالئم سجاوندي -

. شدبندي  موازي يا غير موازي بودن طبقه از نظر ، جمالتها سازي ويژگي پس از تعريف و پياده

بند بيشترين پراكندگي مطابق زير احتمال  ، طبقهكانديدبراي هر جفت جمله فارسي و انگليسي 

 :نمايد موازي بودن دو جمله را مشخص مي
  

 )= (Π )1.sp فرمول
�

�(��)│P(Classi 

  

  

  

  

  

بيانگر دو جمله  SPشود،  دو طبقه موازي و غير موازي را شامل مي ���
	�در اين فرمول، 

وزني  و است ها  تابع ويژگي fو  يسازنرمالجهت عمليات Z(SP).است فارسي و انگليسي كانديد

  .شده استاست كه بر هر ويژگي اختصاص داده 

ها از هم  كننده اين است كه در آن، فرض استقالل ويژگيبند اين طبقهي از داليل انتخاب يك

  .وجود ندارد

  

  ارزيابي نتايج  -4

پردازش بر  ابتدا عمليات پيش بايدي روش ارائه شده براي استخراج جمالت موازي ريكارگ بهپيش از 

پردازش نحوه توليد  در اين بخش، پس از توضيح پيش .آوري شده صورت گيرد روي صفحات جمع

  .ارائه خواهد شدها آزمايشي بيان و در نهايت نتايج و ارزيابي آنداده آموزش و داده 

  

  

  

�(�	
���|��) = � 1
�(��)� � �
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�
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  پردازش پيش -1- 4

ز جمله ا. نياز داردآوري پردازش بر روي اسناد جمعبه يك سري عمليات پيشتوليد هر پيكره 

ي متون، حذف محتواي غير متني، تشخيص زبان سازنرمالپردازش، كارهاي اصلي در مرحله پيش

  .تعيين محدوده جمله و غيره استمتن، يكسان سازي متون، 

. شوداستخراج  HTMLمحتواي صفحات را از ميان صفحات بايد دات آي آر در پردازش پيكره

  .ي شودسازنرمال محتواي صفحات صفحات، الزم است  پس از استخراج بدنه

صورت به يك  هاآنوجود دارد، در نتيجه در ابتدا همه  1هاي متفاوتي هاي متني كدينگداده براي

به اين . شدبه فارسي تبديل  هاي عربي در ادامه كاراكترهاي غير مجاز حذف و كاراكتر. شدتبديل 

  .گويند مي »ي متنسازنرمال«،گونه عمليات

تشخيص محدوده جمالت  ت فارسي،هاي وابسته به جمال يكي از مشكالت عمده در پژوهش

لذا . در اين زمينه با توجه به تحقيقات انجام شده، كار قابل اطميناني انجام نشده است متأسفانه. است

  .شدبندي انجام  جمله »!«و عالمت تعجب  »؟«سؤال، عالمت ».«در اين كار بر اساس نقطه 

  توليد داده آموزش -2- 4

. شداستفاده )2012منصوري و فيلي، (ها اسناد موازي موجود رمانبراي توليد داده آموزش از پيكره 

است كه  و شامل مجموعه جمالت فارسي و انگليسي شدها به صورت دستي تهيه  پيكره رمان

ميليون كلمه در سمت  كه در مجموع حاوي شش داردجمله  هزار 400اين پيكره . ترجمه يكديگرند

  .استفارسي 

هزار جمله  60ه شده وابستگي زيادي به داده آموزش ندارد، تنها از براي بيان اين كه روش ارائ

  :آورده شده است 1جدول مشخصات آن در . شداول آن استفاده 

  

 فارسي انگليسي 

  60000 تعداد جمالت

 58860 59292 يكتا تعداد جمالت

 1006345 868481 تعداد كلمات

 958876 854744 تعداد كلمات يكتا

 17 15 ميانگين طول جمالت

  اطالعات پيكره رمان -1جدول 

  

  

                                                           
1-UTF-8 /Windows-1256 
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ي تشكيل شده است كه ا بند از جمالت موازي و غير موازي داده مورد نياز براي آموزش طبقه

پوشاني كلمات  براي توليد اين داده، زوج جمله را از دو فيلتر هم. ها محاسبه شده استآن هاي ويژگي

برچسب  وجود داشتندسپس در صورتي كه اين دوجمله در داده رمان . ه جمالت عبور داده شدو انداز

مشخصات داده آموزش توليد شده در . شد  ي زدهمواز ريغب برجسجمله موازي و در غير اين صورت 

ها عبور كرده است و  جمله از فيلتر هزارست، پنج طور كه از جدول مشخص ا همان. است 2 جدول

 . نسبت داده منفي به مثبت در حد دو به يك نگه داشته شده است

نسبت تعداد جمالت غير موازي به  تعداد جمالت غير موازي موازيتعداد جمالت 

 جمالت موازي

55000 110000 2 

  اطالعات مرتبط به داده آموزش -2جدول 

  آزمايشي توليد داده -3- 4

كه جمالت در اين پيكره برچسب خورده  است نياوجود دارد دات آي آر مشكلي كه در پيكره 

به صورت دستي تمام جمالت  بايدزيرا . بر است آزمايش از اين طريق هزينه انجاماين  بنابر، يستندن

كه با توجه به باال بودن تعداد جمالت  شود ي بودن برچسب گذاريمواز ريغاز نظر موازي و  كانديد

صورت تصادفي كه گفته شد يك راه حل آن اين است كه به  همان طور. استغيرممكن  كانديد

سپس نتايج الگوريتم پيشنهادي بر  .برچسب گذاري شدانتخاب و جمالت آن  ي صفحه موازيتعداد

  .شودروي اين جمالت بررسي و به كل پيكره تعميم داده مي

ر تعدادي از صفحات براي اين منظو. حل ديگر توليد داده آزمايشي به صورت دستي است راه

سپس براي هر صفحه، . بندي اين متون به صورت دستي انجام شد و جمله موازي در وب انتخاب

توليد شده  مشخصات داده آزمايشي. ز آن و جمالت موازي ميان هر يك مشخص شدصفحه هم ار

  :است 3جدول مطابق 

 26 ميانگين جمالت هر صفحه

 48 صفحه 10تعداد كل جمالت موازي در 

 4 ميانگين جمالت موازي در هر صفحه

 10 تعداد جمالت موازي نويزي

 10 تعداد صفحات بررسي شده

  آزمايشيمشخصات داده : 3جدول 

  آردات آي ترازي اسناد در پيكره نتايج حاصل از هم -4- 4

اين  مسئله مطرح در اين روش. استخراج شدزوج صفحه متناظر  2200هاي بيان شده، به  روشبا 

نشده براي نمايش آدرس صفحات متناظر استفاده معيار هاي ست كه در بسياري از موارد از صورتا



  1391 پاييز، 30، شماره 8، سال فصلنامه پازند/ 32

 

ت ، لذا تعداد صفحادات آي آر، بر روي اسناد فارسي بودعالوه بر آن تمركز پروژه پيكره . است

 .استانگليسي موجود در اين پيكره محدود 

 دات آي آرنتايج حاصل از اجراي الگوريتم بر پيكره   -5- 4

از شده، براي اين منظور به ازاي هر دو صفحه تر. استخراج شد كانديداين مرحله ابتدا جمالت در 

 پوشاني هماز دو فيلتر و سپس اين جمالت شده است ضرب كارتزين جمالت آنها در نظر گرفته 

هاي هر جفت  مانده ويژگي ت باقيبراي مجموعه جمال. كلمات و اندازه جمالت عبور داده شد

  .بند داده شد ها به طبقه محاسبه و سپس جمالت و ويژگي

براي . جمله موازي تشخيص داده شد 1120بند،  از مجموعه جمالت كانديد داده شده به طبقه

  .به دو طريق ارزيابي شديابي دقت و يادآوري اين جمالت، ارز

ده شده كه در بخش قبل صفحه برچسب ز 10در روش اول، نتيجه اجراي الگوريتم بر روي 

  .حاصل اين ارزيابي است4جدول . توضيح داده شد، ارزيابي شد

2يادآوري  1صحت
3دقت 

 

93,5%  0,3  0,92  

  آزمايشينتايج ارزيابي روي داده  -4جدول 

ميزان جمالت صحيح  يادآوريمعياري است براي محاسبه ميزان دقت الگوريتم و دقت 

نيز تركيبي از دو معيار دقت و  صحت. دهد بازگردانده شده از كل جمالت موازي موجود را نشان مي

  .استيادآوري 

اين در كاربردهايي چون ماشين  بنابر. االيي از صفحات وب استخراج شدجمالت موازي با دقت ب

علت پايين بودن يادآوري به . اين جمالت بسيار سودمند خواهند بود داردنياز ترجمه كه به دقت باال 

اين بسياري از كلمات در  پيكره رمان توليد شده است، بنابراز  نامه دوزبانه واژهاين خاطر است كه 

پوشاني  اند از فيلتر هم هاي مختلف را پوشش نداده است و در نتيجه بسياري از جمالت نتوانسته حوزه

شود كه بتوان به پيكره قابل  حجم باالي صفحات تطبيقي در وب سبب مي. كلمات عبور كنند

  .ر نتيجه پايين بودن يادآوري تاثير بدي در كل نخواهد داشتتوجهي از جمالت موازي رسيد و د

براي . به صورت دستي ارزيابي شد از جمالت استخراج شده) درصد 10(جمله 112در روش دوم، 

. شداستفاده  گذاري هاي شخصي به اين نتايج، از دو نفر براي برچسب جلوگيري از وارد شدن سليقه

  :انجام شد گذاري بندي برچسب تقسيم و مطابق با اين تقسيمبراي اين كار جمالت به پنج دسته 

                                                           
1- Accuracy 
2- Recall 
3- Precision 
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 .ه ترجمه دقيقي از يكديگرندجمالتي ك) موازي( -1

و تنها چند كلمه به نسبت تعداد كلمات كل در طول  ندجمالتي كه ترجمه يكديگر) نيمه موازي( -2

 .شده استعمليات ترجمه حذف يا اضافه 

 :براي مثال. اما شباهت معنايي بسيار زيادي دارند يستندن جمالتي كه ترجمه يكديگر) تطبيقي( -3

 .خانه سه اتاق دارد )1

٢( The house has two rooms 
 .اما حوزه مربوطه به دو جمله يكسان است يستندجمالتي كه ترجمه يكديگر ن) هم دامنه( -4

  .جمالتي كه هيچ گونه ارتباط معنايي با يكديگر ندارند) نامرتبط( -5

  :شده است نشان داده 5جدول گذاري در  چسبنتايج اين بر

 2زننده برچسب 1زننده برچسب 

 68,8 67,9 موازي

 8,9 9,8 نيمه موازي

 13,4 13,4 تطبيقي

 8,9 8,9 هم دامنه

 0 0 نامرتبط

  نتايج ارزيابي دستي خروجي -5جدول 

و اين به سبب تعداد  شددر آزمايشات صورت گرفته جمالت طوالني با دقت بااليي استخراج 

جمله  112تعداد كلمات موجود در جمالت موازي در اين . شدهايي است كه تعريف  زياد ويژگي

اين بدين معناست كه ميانگين تعداد كلمات جمالت استخراج شده . است 3071بررسي شده برابر 

  .است 30برابر  باًيتقر

  :شده استآورده  6مشخصات پيكره توليد شده جمالت موازي در جدول 

  

  تعداد جمالت  1142

  تعداد جمالت يكتا  1118

  تعداد كلمات يكتا فارسي  2925

  تعداد كلمات يكتا انگليسي  3055

  طول جمالت فارسيميانگين   17

  ميانگين طول جمالت انگليسي  15
  مشخصات پيكره استخراج شده 6جدول 
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هاي نويز و تبليغاتي در  ميزان داده كه نيااول : به وجود آمدپس از بررسي نتايج، دو مشكل اصلي 

، اين پيكره بسياري از آنبر عالوه . اين محتواي آنها سودمند نيست ، بنابراستاين پيكره زياد 

توان به عنوان  انگليسي را پوشش نداده است و در نتيجه از آن نمي -هاي دو زبانه فارسي وبگاه

  .استناد كرد دات آي آر مجموعه كامل صفحات

  

  گيري و كارهاي آينده نتيجه  -5

سازي و تعريف  پياده با. استهدف از اين پژوهش ارائه روشي جهت استخراج جمالت موازي در وب 

هاي   همچنين اين جمالت دامنه .شدبا دقت بااليي از وب استخراج  يموازجمالت هايي،  ويژگي

طور كه گفته شد يكي از مشكالت محدود بودن تعداد صفحات  همان .دهد متفاوت را پوشش مي

انگليسي - فارسي توان با گسترش صفحات اين مي بنابر. است  دات آي آر انگليسي موجود در پيكره 

هاي تعريف شده به  ويژگي بر آنعالوه . مورد بررسي به حجم بيشتري از جمالت موازي رسيد

لذا . به طوري كه به مكان جمالت متن و جمالت تراز شده توجهي نشده است استصورت محلي 

فزايش هايي مرتبط با مكان جمالت دقت جمالت موازي استخراج شده را ا توان با تعريف ويژگي مي

  .داد
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