
  بر متن  يمبتنمحاورة  سامانهدرك معنا در 

 بليت ذخيرهحوزة  يبرا
  1پريا جمشيدلو

  2محمد بحراني

  

  دهيچك

شده  انيشود كه در آن جمالت ب يرا شامل م يعياز درك زبان طب يخاص ةدرك زبان محاوره حوز
 محاورة سامانه، ن مقالهيدر ا. ستنديتابع دستور زبان ن يجمالت زبان نوشتار ةبه اندازكاربر  توسط

. شودمي يمعرف بليت ذخيرهة مربوط به حوز يا جمالت محاوره ياستخراج معنا يبرا 3بر متن يمبتن
معماري آن شامل دو بخش  .شده استهاي مبتني بر داده استفاده  از شيوه امانهطراحي اين سدر 

براي . اي از كلمات است هاي معنايي به دنباله ترين برچسب محتمل و انتساب رهامتغياصلي استخراج 
زني معنايي دنبالة كلمات با استفاده از  برچسب .شودمياستفاده  4مخفي ماركوف الگوياين كار از 

ذخيره حوزة مورد استفاده در  اي از جمالت هپيكر بدين منظور، ابتدا. گيرد صورت مي 5الگوريتم ويتربي
-ميتخصيص داده  معنايي برچسبيك آوري و سپس به هر كلمه يا تركيبي از كلمات  بليت جمع

 تواليهاي ممكن براي  خورده، دنبالة برچسب با استفاده از پيكرة برچسبدر مرحلة آموزش . شود
شده از مرحلة  احتماالت استخراجبا استفاده از در مرحلة آزمون  .شود گرفته مي كلمات مختلف ياد

بر اساس . شود ميپيدا يا تركيبي از كلمات براي هر كلمه معنايي ترين برچسب  محتمل آموزش،
مبدأ، مقصد و تاريخ  برچسب كليديِ سه پيشنهادي در تشخيص سامانهدقت شده،  هاي انجام آزمايش

  .است درصد 91
  

مخفي ماركوف،  الگويروش مبتني بر داده،  ،ايمحاوره سامانهدرك معنا،  :هاي كليدي واژه

 الگوريتم ويتربي

  

                                                           
١
  دانشگاه صنعتي شريف، شناسي ها و زبان مركز زبان، شناسي رايانشي زبان ،دانشجوي كارشناسي ارشد -  

Jamshidlou@mehr.sharif.ir  
2
   دانشگاه صنعتي شريفشناسي،  ها و زبان شناسي رايانشي، مركز زبان گروه زبان ،استاديار - 

bahrani@sharif.ir 
3- Text-based Dialog Systems 
4- Hidden Markov Model 
5- Viterbi Algorithm 
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 مقدمه -1

درك . بتواند زبان انسان را درك كند ماشينن است كه يا 1يعيپردازش زبان طبحوزة در  ييهدف نها
 امانه، هر سطوركلي  به. شود يمحسوب م 3ة گفتاريمحاور سامانه يها ن بخشيتر از مهم 2معنا

 يبازشناس سامانهزير با استفاده ازب كه ابتدا ين ترتيبه ا. است يبخش اصل پنجشامل گفتاري  ةمحاور
 5درك معنا امانهرسيبه ز ين متن به عنوان وروديسپس ا ؛شود يل مي، گفتار كاربر به متن تبد4گفتار
 امانهسزيردر در اين مرحله  .شود مينهفته در آن استخراج  يمعنا ،ل جملهيشود و بعد از تحل يم داده 

در اين . شودميمكالمه به سمت صحيحي هدايت  شده با استفاده از معناي استخراج 6مديريت مكالمه
وجود   كاربر به نمايش معنايي از پاسخ به مديريت مكالمه امانهزيرسبا استفاده از خروجي اين حالت 

به يك جمله يا  7توليد زبان طبيعي امانهنمايش معنايي با استفاده از زيرس نيار مرحلة بعد د .آيد مي
به پاسخ ، متن 8گفتار سنتز امانهسزير با استفاده ازت ينها و در شود متن معنادار و مناسب تبديل مي

هاي آن  امانهمحاورة گفتاري و زيرس سامانه 1شكل در . دشو براي كاربر پخش مي و ليگفتار تبد
هستة اصلي درك معنا  امانهرسيز گرفت كه جهينت توان مي توجه به فرايند فوق با. شود ميداده نشان 

 يگوناگون يها درك معنا در حوزه يها امانهامروزه از س. ديآ يشمار م به محاورة گفتاري هاي امانهس
ت يهدا زيو ن يهواشناس ،ياطالعات مسافرت ي، راهنما10ماشيني ة، ترجم9اطالعات يابيچون باز

  .)1 :1389، بكايي( شود يتماس در مراكز تماس استفاده م

                                                           
1- Natural Language Processing  
2- Understanding  
3- Spoken Dialogue System 
4- Speech Recognition 
5- Language Understanding System 
6- Dialogue Management 
7- Natural Language Generation 
8- Speech Synthesis System 
9- Information Retrieval 
10- Machine Translation 
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 دهندة آن هاي تشكيلامانهمحاورة گفتاري و زيرس

سپس ، شده توسط كاربر ابتدا تحليل معنايي هاي محاورة مبتني بر متن، جمالت نوشته
جمالت كاربر . شود پاسخ مناسبي توليد ميمعنا، ز جمله استخراج و با توجه به آن 

درك معناي مبتني بر  سامانهدر اين مقاله . اي و يا رسمي بيان شود
ن ورودي به كه در آ شودميبليت ارائه  ذخيره زة

شود و بعد از تحليل معنايي، كلمات كليدي يعني كلمات مربوط به 
  .شوند

و  1هاي مبتني بر قاعده درك معنا شامل روش
هاي خاص خود را دارند و نيز  هاي مبتني بر قاعده پيچيدگي

پيروي دستور زبان اي در موارد بسياري از  گفتار محاوره
مخفي  الگويهاي مبتني بر داده و به طور خاص از 

  .ذاري معنايي استفاده شده است

 موجود در درك معنا
ارائه شده  يمتفاوت يكردهايها و رو الگو ،آن يبرا

 يها بر قاعده و روش يمبتن يها روش هموجود را به دو دست

                                                           
1- Rule Based Approaches 
2- Data Driven Based Approaches 

درك معنا در سامانه محاوره مبتني بر متن براي 

  
محاورة گفتاري و زيرس امانهسشماي كلي از   -1شكل 

هاي محاورة مبتني بر متن، جمالت نوشته امانهدر س
ز جمله استخراج و با توجه به آن  معناي مورد نظر ا

اي و يا رسمي بيان شود ممكن است به صورت محاوره
زةاي در حو متن براي درك معناي جمالت محاوره

شود و بعد از تحليل معنايي، كلمات كليدي يعني كلمات مربوط به  صورت متن از كاربر دريافت مي
شوند گذاري مي تشخيص و برچسب ،، مقصد و تاريخأمبد

درك معنا شامل روش هاي امانهسازي س دو رويكرد اصلي در پياده
هاي مبتني بر قاعده پيچيدگي روش. است 2هاي مبتني بر داده روش

گفتار محاوره ،همچنين. اند گير و پرهزينه مستعد خطا، وقت
هاي مبتني بر داده و به طور خاص از  در اين تحقيق از روش ،اين بنابر. كند نمي

ذاري معنايي استفاده شده استگ براي برچسب ماركوف
       

موجود در درك معنا يها روش يبررس -2

برا كهاست  يا دهيچيپ نديفرآ ،متنمعنا از  استخراج
موجود را به دو دست يها توان روش يم يطوركل  به. است
  .كرد يبند ميبر داده تقس يمبتن
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  بر قاعده يمبتن يها روش 1- 2

ميالدي و در مركز تحقيقات  70اي اولين بار در دهة  هاي درك زبان محاوره امانهمطالعه در زمينة س
هاي درك معنا اي از تكنيك در آن زمان براي درك زبان محاوره. آغاز شد 1درك گفتار موسسة دارپا

تحقيقات در اين . )1983، 4وودز(شد استفاده مي 3و شبكة گذار افزوده 2مانند ماشين حالت محدود
ميالدي  90در دهة  5)آتيس(اطالعات سفرهاي هوايي  امانهزمينه با حمايت مالي موسسة دارپا از س

اي كه  هاي مرتبط با درك معناي محاوره يآورفنياري از بس). 6،1990پرايس(شتاب بيشتري گرفت
هاي محاورة گفتاري تمركز امانههزينة س بر طراحي سريع و كم بودند و براي آتيس طراحي شده

در . )2002و سايرين،  7والكر(شدنداستفاده هاي هدايت تماس موسسة دارپا  داشتند، در برنامه
 اي  هاي درك معناي محاوره امانهس ،هاي گوناگوني براي مقاصد پژوهشي و تجاري ه آزمايشگا

گفتاري كاربر براي  8وجوي ها به اين صورت بود كه ابتدا پرس امانهسعملكرد اين . ندطراحي شد
درك و ) مانند اطالعات پرواز، اطالعات خدمات فرودگاه و غيره( حوزة اطالعات سفرهاي هوايي

  .شد پاسخ مناسب برگردانده مي معيارسپس از پايگاه دادة 
 9متن قواعد مانند دستور مستقل ازي از ا شيوة سنتي براي انجام اين كار نوشتن دستي مجموعه

تهية اين قواعد فرايندي دشوار و . است )1391و همكاران،  زادهخسروي(10سازي يكسان يا دستور
هاي مبتني بر  الگوهاي اخير، براي حل اين مشكل  در سال. بود پرهزينه و نيازمند افراد متخصص

 ).2005، 13و آكرو 12، دنگ11وانگ(اده مورد توجه قرار گرفته استد
تا متن  استمقاوم نياز  14گر معنايي و يك تجزيه/هاي مبتني بر قاعده، به قواعد نحوي سامانهدر 

مزيت اصلي اين رويكرد عدم نياز به دادة آموزشي . شودشده تحليل ورودي با استفاده از قواعد نوشته
قواعد مستعد خطاست،  تهية) 1: ينه استزمبتني بر قاعده به داليل ذيل پره سامانهاما طراحي . است

براي تهية قواعدي كه گفتار كاربر را پوشش دهد و ) 3بر است،  فرايندي زمان ،تهية قواعد مناسب) 2

                                                           
1- DARPA (Defense Advanced Research Projects  Agency) 
2- Finite State Machines 
3- Augmented Transition Network 
4-Woods,W.A. 
5- ATIS (Air Travel Information System) 
6- Price,P.  
7- Walker,A. 
8- Query 
9- Context Free Grammar 
10- Unification Grammar 
11- Wang,Y. 
12- Deng,L. 
13- Acro,A. 
14- Parser 
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نگهداري چنين ) 4 شناسي و مهندسي نياز است، زبان نااي داشته باشد به متخصص رد بهينهعملك
با دادة واقعي  د تابايد اين قابليت را داشته باش محاورة گفتاري سامانه.  قواعدي دشوار و گران است

ي مبتني هاسامانهاين درحالي است كه . طور خودكار انطباق يابد به پس از استقرار ود و آوري ش جمع
 انطباق نيز در حلقة امانهساصلي و حتي گاهي دخالت طراح  استمتخصص  بر قاعده نيازمند دخالت

درك زبان گفتاري مبتني بر  سامانه )1990، 2وارد(1فينيكس امانهس به عنوان مثال .)همان(الزم است
گر،  با استفاده از اين تجزيه. گر مقاوم تشكيل شده است از يك تجزيه امانهاين س. استبر قاعده 

نمايش داده دنباله كلمات بازشناسي شده با استفاده از قواعد معنايي موجود به صورت معنايي 
. استفاده شده است 4و شيار 3براي نمايش معنايي جمالت از نمايش قاب امانهدر اين س. شوند مي

ها  تعداد و انواع اين قاب. كند  اي از يك يا چند قاب معنايي تجزيه مي فينيكس هر ورودي را به دنباله
  .شود قادر است انجام دهد تعيين مي امانهساس تعداد و تنوع اعمالي كه سبر ا

 2شكل . شود هاي معنايي تعريف مي ساختار معنايي به صورت قابخاص،  يكاربرد هايهدر حوز
نوع . شود هر قاب شامل چند شيار مي. اي از سه قاب معنايي براي حوزة آتيس است شده مثال ساده

  در قاب»subject «عنوان مثال، شيار به. 5هاست كنندة نوع پركننده شيارها مشخص
»ShowFlight« با پايانة معنايي»FLIGHT« ) كه با كلماتي چون»flight«  ،»flights «  بيان

پر ) شود بيان مي »fare «  ،» cost«كه با كلماتي نظير ( »FARE«يا با پايانة معنايي) شود مي
  .كند كاربر به چه نوع اطالعات خاصي نياز دارد شده و مشخص مي

  

                                                           
1- Phoenix 
2- Ward,W 
3- Frame 
4- Slot 
5- Filler 
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. شده براي حوزة آتيس است اين شكل شامل سه قاب معنايي ساده .قاب معنايي آتيس -2شكل 

DCity و » شهر مبدأ«دهندة  در اينجا نشانACity اين دو شيار . است» شهر مقصد«دهندة  نشان

قاب . تواند به عنوان مثال نام آن شهر يا كد آن باشد نياز دارند كه مي» شهر«اي از نوع  به پركننده

»flight«  از نوع»Flight« تواند به عنوان پركنندة شيار  بنابراين مي ،است»Flight«  در قاب

  .)2005وانگ و سايرين، (مورد استفاده قرار بگيرد  » show flight«مرحلة باالتر يعني قاب

  

 
  

اي از  نمونه »Show me flights from Seattle to Boston « نمايش معنايي جملة -3شكل 

اين . درخت آن نشان داده شده است شكل سمت راستدر . است 2هاي معنايي در شكل  قاب

شيارها شود ميق معنايي كه از جمله استخراج طب سپسو  دهندة معنا را انتخاب ب نشانقا ،نمونه

   .)همان(كند را پر مي

نمـايش معنـايي بـراي     3شـكل  . هاي معنـايي اسـت   اي از قاب هنمون ،معناي يك جملة ورودي
ــةج ــي  »show me flights from Seattle to Boston «مل ــان م ــد را نش ــاب . ده ق
»ShowFlight«  حاوي زيرقاب»Flight« هاي محاورة گفتـاري امكـان   امانهبرخي از سدر . است

از جفت  فهرستيدر اين صورت، نمايش معنايي به صورت  .وجود نداردايجاد زير ساختار در يك قاب 
نيـز   3حيـا نمـايش مسـط    2هاي كليـدي  شود كه به آنها نمايش جفت كلمه ساده مي1مقادير  -ويژگي

  ).1993، 5و لوين 4پيراسيني(شود اطالق مي
  
 

                                                           
1- Attribute-Value Pair 
2- Keyword Pair 
3- Flat Representation 
4- Pieraccini,R. 
5- Levin,E. 
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. است »Show me the flights from Seattle to Boston «جملةنمايش مسطح براي  -4شكل 

كه در آن امكان قرار دادن ساختاري در مايش مسطح نوع خاصي از نمايش مبتني بر قاب است ن

  .)2005وانگ و ساسرين، (وجود ندارد دل ساختار ديگر

 

  بر داده يمبتن يها روش -2- 2

درك  امانهس. بر قاعده را ندارند يمبتن يها امانهشده در س مشكالت مطرحمبتني بر داده  يها روش
به طور خودكار از جمالت خورده نياز دارد تا بتواند  آموزشي برچسب ةمبتني بر داده به داد يمعنا

. ردياد بگيعمل استخراج معنا را معادلشان  ييمعنا يها با برچسب در دادة آموزشي موجود
 از بهيرسد و ن يبه نظر م يتر كار سادهمعنايي /قواعد نحويتهية سه با يدر مقا ييمعنا يگذار برچسب

بر روي  راهاي مبتني بر داده  روش ،1سرپرست آموزش بي باتوان  ميهمچنين  .ندارد يدانش تخصص
 ههاي محاور امانهس هاي مبتني بر داده در روشكلي  چارچوبدر ادامه . هاي جديد تطبيق داد داده

  .شودمعرفي مي
ب كه ين ترتيبه ا. شود يل ميتبد 2ص الگويتشخ ةدرك معنا به مسئل ،مبتني بر دادهكرد يدر رو

 كه احتمال يطور  به است M ييش معنايافتن نماي، هدف از درك معنا Wكلمات  ةبا داشتن دنبال
P(M|W) نه شوديشيب. 

arg max ( | ) arg max ( | ) ( )             (1)
M M

M P M W P W M P M
∧

= =  
احتمالي را كه  P(M)معنايي پيشين  الگوي :شود ديده ميمجزا  الگويدو زايا  در اين چارچوبِ

كه به آن  P(W|M)واژگاني  الگوي و دهد تخصيص مي Mاختار معنايي زيرين يا معناي سبه 
و  4ميلر( شود نيز اطالق مي )1391زاده و همكاران، خسروي( 3توليد واژگاني الگويدرك يا الگوي 

ي ليعني به توا( Wبه جملة روساخت ِ ،اختار معناييبا فرض داشتن س الگواين . )1994سايرين، 
شده  ساده سازيِ پياده ،زني ماركوف برچسب الگوي ،عنوان مثاله ب. دهد احتمالي را نسبت مي) كلمات

قرار  الگومعناي پيشين را  ،ماركوفيك زنجيرة حاالت  زن، در اين نوع برچسب. ستا از معادلة باال
و ) كلمات( بين مشاهدات ديفيِر هم .كند مي الگورا توليد واژگاني  ،آن فرايند 5و مشاهداتدهد مي

با استفاده از الگوريتم ويتربي  ،زن برچسب مدلِاين ). 5شكل ( مخفي است ،)برچسب معنايي( حاالت
                                                           
1- Unsupervised Training 
2- Pattern Recognition 
3- Lexical Generation 
4- Miller,R. 
5- Observations 
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برچسب معنايي  ،معناي مربوط به هر حالت و آوردبه دست ميبين حاالت و كلمات را رديفيِ  هم
  .شود شده مي رديف كلمة هم

 
  

  دهندة شيار  نشان 1حالت . است همحاور هاي امانهماركوف براي سزن  برچسب الگوي -5شكل 

» command« دهندة شيار  نشان 1، حالت»subject« دهندة شيار  نشان 2، حالت»DCity « حالت و

پيشين معنايي  الگوي، aijر و احتماالت گذا HMMتوپولوژي . است» ACity « دهندة شيار نشان 3

ر هر د bkع توزي .شود معناي يك جمله با استفاده از توالي حاالت نشان داده مي .دهند را تشكيل مي

توالي حاالت ممكن نشان داده شده است  ،راست در سمت. دهد حالت، مدل واژگاني را تشكيل مي

وانگ و سايرين، (شود رديف مي هم  »Show me fights from Seattle to Boston «كه با جملة

2005(.  

از » يرسان وسك اطالعيك«  ةدر دامن يجمالت فارس يدرك معنا يبرا )104 :1389(بكايي
را مبتني بر داده دو روش نامه خود در پايانوي . است كردهاستفاده مبتني بر داده  يها روش

 ،شد يساز ادهيپ يعيدرك زبان طب يماركوف برا يمخف الگويابتدا  .است و بهبود داده يساز ادهيپ
از كلمات در زبان  يبيگرفتن ترك كه امكان در نظر يافت ر ييتغ يا به گونه يتربيتم ويسپس الگور

  .ستيمرز كلمات ن ةدهند نشانشه يهمفاصله  يكه در زبان فارس چرا ؛در نظر گرفته شود يفارس

 پيشنهاديروش  - 3 
براي استخراج . صورت نمايش مسطح است  بهدر اين مقاله شده  ئه ارا امانهنحوة نمايش معنا در س

 ييمعنا يها ماركوف استفاده شده است كه حاالت آن برچسب يمخف الگوياز  روشن يدر امعنا 
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ان يب ةو مشاهدات آن كلمات و عبارات موجود در جمل بودره يو غ ، مقصدأبرچسب زمان، مبدمانند 
  .شده توسط كاربر است

هاي  ، بايد دنبالة برچسبW=w1…wnبا فرض داشتن دنبالة كلمات ) 1(طبق معادلة 
M=m1…mn  شود كه  طوري پيداP(M|W) بيشينه شود: 

arg max ( | )                            (2)
M

M P M W
∧

= 

  :توان معادلة باال را به صورت زير نوشت مي 1با استفاده از قانون بيز    

1 2 1 2 1 2

( | ) ( )
argmax ( | ) argmax argmax ( | ) ( )                   (3)

( )

( | ) ( )                                                     

T m M

n n n

PW MPM
PMW PW MPM

PW

Pww w mm mPmm m

= =

= L L L

  

  
هاي فوق در عمل  احتمالمحاسبة . استمدل واژگاني  P(W|M)مدل پيشين معنايي و  P(M)كه 

كار   بهها  در اين مدلكننده براي محاسبة احتمال  اين چند فرض ساده بنابر. بسيار مشكل است
  :رود مي

1 2 1
1

( ) ( | )                                                             (4)
n

n i i

i

P m m m P m m
−

=

≈∏L

 

1 2 1 2
1

( | ) ( | )                                            (5)
n

n n i i

i

P w w w m m m P w m
=

≈∏L L  

 2دوتاييضرب احتماالت  پيشين معنايي از طريق حاصل الگوي ،كنندة باال ساده هاي طبق فرض
واژگاني نيز از احتمال توليد واژگاني كلمات و  الگويو  شود هاي معنايي محاسبه مي برچسب
 .آيد يها به دست م برچسب

ها را طوري پيدا كنيم كه عبارت زير بيشينه  برچسببايد دنبالة  شود كه از روابط فوق نتيجه مي 
   :شود

1 2 1 2 1 2 1
1 1

( | ) ( ) ( | ) ( | )           (6)
n n

n n n i i i i

i i

P ww w mm m P mm m P w m P m m
−

= =

≈ ⋅∏ ∏L L L

  
توان به عنوان  ها و همچنين احتمال توليد واژگاني در معادالت فوق را مي برچسب دوتايي احتمال

ها به ترتيب معادل با ماتريس متغيراين . تبه اول در نظر گرفتمخفي ماركوف مرالگوي هاي متغير

                                                           
1- Bayesian Rule 
2- Bigram  
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به منظور  .استمخفي ماركوف  الگويتمال مشاهدات به شرط حاالت در و ماتريس اح 1احتمال گذار
برچسب . شوند خورده استخراج مي برچسب 2پيكرة ازمذكور رهاي متغيمخفي ماركوف،  الگويآموزش 
 و 3)نگاشتيتك(تكي شمارشطريق رها از متغياين . استمايانگر معنا و مفهوم كلمات كلمات ن

  :دنشو پيكره به صورت زير محاسبه مي درها  برچسب دوتايي

1

1

1

( )
( | )                    (7)

( )
i i

i i

i

C m m
P m m

C m
−

−

−

= 

ها تقسيم بر  برچسب دوتاييها مساوي است با شمارش  برچسب دوتاييطبق معادلة باال احتمال 
  .برچسب اول تكيشمارش 

( , )
( | )                      (8)

( )
i i

i i

i

C w m
P w m

C m
= 

احتمال توليد واژگاني مساوي است با شمارش هر كلمه و برچسب آن تقسيم بر طبق معادلة باال 
  .آن برچسب تكيشمارش 

ترين برچسب معنايي به كلمات و  براي انتساب محتمل الگوريتم ويتربي، از الگوپس از آموزش 
ها را به شرط  ترين دنباله از برچسب الگوريتم ويتربي محتمل .شود ورودي استفاده مي ةعبارات جمل

و  5، تكرار4مقداردهي اوليه ةاين الگوريتم شامل سه مرحل. كند تعيين مي اي از كلمات مشاهدة دنباله
و آن را به ورودي را دريافت  ةكند كه ابتدا جمل اين الگوريتم اين گونه عمل مي. است 6گرد عقب

ي تمام ،تركيبي از كلماتسپس براي هر كلمه يا  ؛كند دهنده تجزيه مي كلمات و عبارات تشكيل
دهد و براي هر كلمه يا  و به هر كدام يك امتياز اختصاص مي گيردميهاي ممكن را در نظر  برچسب
و مسيرهاي  همين روند تا آخر تكرار .استگيرد كه امتيازش باالتر  ر ميآن برچسبي را درنظ ،عبارت

مشاهدات  ةشود تا در نهايت آن مسيري انتخاب شود كه به ازاي آن، احتمال دنبال طي شده حفظ مي
ر جمله كلمات موجود د ةهاي معنايي به دنبال برچسب ةترين دنبال محتمل ،به اين ترتيب. بيشينه شود

هاي توليد واژگاني كه از دادة  و احتمال دوتاييهاي  در الگوريتم ويتربي از احتمال .شود نسبت داده مي
در اين . شود ها استفاده مي ترين دنباله از برچسب اند براي محاسبه محتمل آموزشي استخراج شده

، هدف از درك معنا، تاسبليت  ذخيرهنظر براي درك معنا، حوزة  موردكه حوزة  آنجا مقاله، از
، أاين اگر سه مفهوم مبد بنابر. ، مقصد و تاريخ استأگذاري صحيح كلمات مربوط به مبد برچسب

  .خوبي انجام گرفته است  درستي برچسب خورده باشند عمل درك معنا به  همقصد و تاريخ ب

                                                           
1- State Transition Matrix 
2- Corpus 
3- Monogram Count 
4- Initialization 
5- Recursion 
6-  Backtrack 
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 خورده برچسب ةه داديته -4
كره يپن يا. ه شده استيته بليت ذخيره ةاز جمالت مربوط به حوز يا كرهي، پامانهن سيا يطراح يبرا 

كلمه  10ن از يانگياست كه هر جمله به طور م برچسب 1088و  كلمه 1456جمله و  144 يحاو
يك ششم آن براي  و الگوهاي  رمتغيشده براي آموزش  آوري پنج ششم دادة جمع. ل شده استيتشك

با توجه  .استفاده شود يشده از جمالت واقع ين دادگان سعيا ةيدر ته. شودميمرحلة آزمون استفاده 
جا شوند  هو جاب يرندخود قرار نگ يگاه سنتيدر جاكلمات  است ممكن يا ن كه در زبان محاورهيبه ا

 بليته يمن « عنوان مثال جملةبه  .ده استگرفته شدر نظر  كرهيپك جمله در يمختلف  يها صورت
ممكن  ين گاهيهمچن .»خواستم يم بليته يتهران مشهد  واسه«ا يو » تهران مشهدواسه خوام  يم

كره يز در پين ن جمالتيا ةاز جمله برداشت شود كه نمون ينبه طور ضمحركت خ يو تار أمبداست 
حركت ذكر أ ن جمله مبدي، در ا»اخواستم برا فرد يمراز يواسه ش بليته ي«مانند . گنجانده شده است

فرض تهران  صورت پيشه صورت مبدأ ب  در اين .ان شده استيم بيرمستقيز به طور غيخ نينشده و تار
  .شود ، تاريخ همان روز در نظر گرفته ميفرض پيش و تاريخ

اختصاص داده  ييك برچسب معناياز كلمات  يا گروهيو هر كلمه به جمالت،  يآور پس از جمع
  .داده شده استش ير نمايخورده در ز برچسب ةكرياز پ يقسمت .شد

 N*يه

بليت 
 R*خواستم مي

 DP*واسه

ويكم  بيست
 D*دي

  O*از
  AP*به

 A*اروميه

.*DELM   
 خورده نمايش بخشي از پيكرة برچسب - 6شكل

جمله  24كه از هر ساختار  دهد ياز جمالت را پوشش م ساختار مختلف 6 يكل طور  هكره بين پيا
 يينوع برچسب معنا 11ن، يهمچن. دنده يم ليتشكجمله را  144و مجموعاً است كره آمده يدر پ
  .آمده است زيرف شده كه شرح آن در جدول يستم تعريس يبرا
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  مثال  نماينده  برچسب

S من  فاعل  
DP  براي  حرف اضافة تاريخ  
D  ارديبهشت 19  تاريخ  

AP  به  حرف اضافة مقصد  
A  تهران  مقصد  

OP  از  حرف اضافة مبدأ  
O  مشهد  مبدأ  

RC  خواستم مي  مكمل درخواست  

R  بگيرم بليت  درخواست  

N  يه  تعداد  

DELM  عالئم نگارشي  -  

 شده در پيكره هاي تعريف انواع برچسب -1جدول 

 
در اين پيكره گاهي به تركيبي از دو كلمه يك برچسب معنايي واحد اختصاص داده شده است؛      

اي از  در جدول زير نمونه. را دارند (D)كه با هم برچسب تاريخ  »بيستم مهر«يا  »اسفند 4«مانند  
  .اين كلمات تركيبي آورده شده است

  برچسب  تركيب كلمات

 R  خواستم مي بليت 

  D  تير 2
  AP  به مقصد

  DP  براي تاريخ
  OP  از مبدأ

 شده براي تركيب كلمات هاي تعريف نمونه برچسب -2جدول   

  
  .ساختار مختلف جمالت در جدول زير به تفصيل نشان داده شده است

  ساختار و جمالت نمونه  

  (R)درخواست +   (A)مقصد+   (O)مبدأ+  (D) تاريخ  1

  .خواستم مي بليت كرمانبه  مشهد از اسفند 15براي   
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   (A)مقصد+   (O)مبدأ+  (D)تاريخ+   (R)درخواست  2

  .ساريبه  تهراناز  مرداد 17براي  خواستم بليت مييه   

   (D)تاريخ+   (A)مقصد+   (O)مبدأ+   (RC)مكمل درخواست  3

  .بليت بگيرم شهريور 18واسه  تهرانبه  همدان از خواستم ميمن   

   (R)درخواست+   (A)مقصد+   (D)تاريخ  4

  .خواستم بليت مي مشهدبه  آبان 8من براي   

   (A)مقصد+   (D)تاريخ+   (R)درخواست  5

  .تبريزواسه  پنجم آذرواسه تاريخ  خواستم بليت مييه   

   (R)درخواست+   (D)تاريخ+   (A)مقصد  6

  .خوام بليت مي مرداد 9تاريخ  اصفهانبرا   
 شده در پيكره و جمالت نمونه براي هر ساختار انواع ساختارهاي تعريف -3جدول 

 
 ستميس يابيارز -5

 249د و يجد لةجم 24 يم كه حاويآزمون استفاده كرد ة، از دادامانهعملكرد س يابيارزبه منظور 
نظر  جمله در 4از هر ساختار . ل شده استيكلمه تشك 10به طور متوسط، هر جمله از . كلمه است
ار مختلف يمع 3از  امانهعملكرد س يابيارز يبرا. شود يجمله را شامل م 24كه مجموعاً  گرفته شد

  :استفاده شده است
و   (O)أ، مبد (D) خيبرچسب تار يعني يديكل يها ص برچسبيدر تشخ امانهزان دقت سيم .1

   (A)مقصد

  آزمون  ةكل كلمات داد يزن در برچسب امانهزان دقت سيم .2
و   (O)دأ، مب (D) خيتار يديبرچسب كل 3شده بر اساس   تعداد جمالت درست درك .3

   (A)مقصد

مربوط به  ةكلم 60داده شد كه مجموعاً از  امانهبه س يگذار برچسب يآزمون برا ةجمالت داد
  :نيبنابرا. كلمه به اشتباه برچسب زده شده بودند 7و  يدرست  كلمه به 53و مقصد،  أخ، مبديتار

  اندو مقصد كه به درستي برچسب خورده كلمات مربوط به تاريخ، مبدأتعداد               53  
  و مقصد موجود در داده آزمون كل كلمات مربوط به تاريخ، مبدأتعداد                 60  
9                                                                                    (88        %  

  
كلمه برچسب  166كلمه برچسب نادرست و  16آزمون،  ةموجود در داد ةكلم 182از مجموع 
  :نيا بنابر. درست داشتند

= 

= 
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  تعداد كلمات درست برچسب خورده در داده آزمون         166                     
  تعداد كل كلمات جمالت داده آزمون                 182                     

10(  
خ، يكلمات تار يبرچسب نادرست برا يجمله حاو 6آزمون،  ةموجود در داد ةجمل 24ن از يهمچن

   نيا بنابر. اند برچسب زده شده يدرست  جمله به 18ا مقصد بودند و ي أمبد
  تعداد جمالت درست درك شده  18  )11

  تعداد كل جمالت داده آزمون    24    
  
   .ش داده شده استير نمايدر جدول ز يابيار ارزيمع 3دست آمده از ه ج بينتا 

  
  امانهدقت س  يابيار ارزيمع  

  91%  خي، مقصد، تارأمبد يديكل يها ص برچسبيتشخ  1

  88%  آزمون  ةكل كلمات داد يزن برچسب  2

، دأمب يديبرچسب كل 3شده بر اساس   تعداد جمالت درست درك  3
  خيمقصد، تار

%75  

 بليت ذخيرهدرك معنا براي حوزة  امانهنتايج نهايي ارزيابي س -4جدول 

 يريگ جهينت -6
بليت ارائه شد كه در  ذخيرهاي در حوزة  ناي جمالت محاورهبراي درك مع ايامانهس ،ن پروژهيدر ا
نتايج حاصل از . شد يزسا ادهيمعنا از جمالت پو استخراج درك  يبرا ماركوف يمخفالگوي  آن

هاي كليدي مبدأ، مقصد  در تشخيص برچسب امانهدقت س وبخش  در مجموع رضايت امانهارزيابي س
اساس سه  بر در درك جمالت و درصد 88زني كل دادة آزمون  ، در برچسبدرصد 91و تاريخ 

بتني بر قاعده هاي م اين روش نسبت به روش .بود درصد 75سب كليدي مبدأ، مقصد و تاريخ برچ
. ندارد نياز ،شده را توضيح داد به تهية قواعدي كه با آن بتوان ساختار جمالت بيان زيرا ،تر است ساده

نظر   تري به كار ساده ،زني كلمات آن نسبت به تهية قواعد در واقع، تهية دادة آموزشي و برچسب
گسترش پيكره و با  .استبليت  ذخيرهيعني حوزة خاصي  ويژه اينكه دادة آموزشي براي  هب ،رسد مي

محاورة سامانه و آن را به سمت  را افزايش سامانهقابليت توان مين بخش مديريت مكالمه افزود
 .ادكامل سوق د
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