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  چكيده

جمله به دست آوردن روابط معنايي ميان افعال و ديگر اجزاي سازندة جمله براي پردازش معنايي 
هاي خود اعمال  وابستههاي گزينشي كه فعل به  عالوه اطالع از محدوديته ب .كاربرد بسياري دارد

هاي مختلف  علي رغم اينكه تالش براي اين كار در زبان. كاربرد داردكند نيز در پردازش معنايي مي
لزم صرف در حال پيگيري است، فراهم ساختن چنين اطالعاتي براي افعال به صورت دستي مست

در نتيجه خودكارسازي اين روند بسيار با اهميت و مورد توجه . هاي انساني و زماني استهزينه
روش مبتني  .شودمي ارائه روابط معنايي اين استخراج در اين مقاله سه روش براي .استپژوهشگران 

روش مبتني بر  .پردازداي به حل مسئله ميهاي لغوي به صورت ساده شدهشناسي و تحليلبر ريخت
 مبتني روش يابد؛ و درهاي گزينشي دست مي هاي افعال به محدوديت وابستهتعميم، با بررسي آماري 

به يافتن  افعال گزينشي هاي محدوديت يافتن و معنايي هاي نقش زني برچسب قاعده و تعميم، بر
  .شودبررسي مييك  معايب هرها با هم مقايسه و مزايا و در انتها اين روش. شودا منجر ميهوابسته

  

هاي  پردازش زبان طبيعي، تحليل معنايي سطحي، استخراج نقش :هاي كليديواژه

  ها وابستههاي گزينشي افعال و  موضوعي، استخراج محدوديت

  

  مقدمه -1

نقش  ،در توصيف رخدادهاي جهان واقع با استفاده از زبان طبيعي و در قالب جمله، عموما افعال
هاي معنايي فعل در توصيف بيشتر ابعاد رخداد  3وابستهو ساير اركان جمله به عنوان دارند اساسي 

در درك معنايي متون بسيار  هاي آن وابستهط ميان افعال و از اين رو شناسايي رواب. شونداستفاده مي
هاي مختلف توصيف روساختروي  ازكشف زيرساخت واحد  ،چالش اساسي در درك متن. كارآ است
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بسيار  هاي فعل و نوع ارتباط معنايي آنها در جمله راهكار وابستهشناسايي  .است يك رخداد واحد
  .شودشناخته مي 1كه با تحليل معنايي سطحي استدر اين حيطه  يپركاربرد

ي آن بسيار هاوابستهروابط معنايي بين فعل و  زني نقش معنايي در يافتنرچسبهاي بروش
با داشتن قاب معنايي و مجموعه ملزومات معنايي يك ني نقش معنايي زدر برچسب . مناسب است

، 3و كاريراس 2ماركز( شودهاي غير فعلي موجود در جمله تعيين ميوهمعناي فعل، نقش هر يك از گر
هاي در روش. كرد تقسيمكلي  دستهتوان در دو مطرح شده در اين حيطه را مي رويكردهاي. )2008

هاي مربوط به معرفي شده است ابتدا ويژگي )2006(و مويروس 4لواين آنچه در مبتني بر قاعده مانند
قواعد كلي بيان شده،  سپس با توجه به شوند،معرفي مي سيستمبه هر نقش معنايي تحت قوانيني 

هاي معنايي  هاي ورودي در داشتن هر يك از نقشصدق كردن و صالحيت داشتن هر يك از گروه
اين قواعد كلي يا به . شودبودن، نقش معنايي خاص به آن گروه نگاشته مي بررسي و در صورت دارا

و  رودها با قوانين پيش مي خيص نقشو هدايت جريان تش شوندميمعرفي  سيستم صورت صريح در
 در هاييدرخواست جستجوي مانند با روشي كهاست  دانشي با استفاده از و صريح غير صورت به يا

  .آيد مي دست با استفاده از گرامر به يهتجز يا گسترده ديگر منابع و اينترنت
 5اتصال اساس نظريه بر. شود رويكرد آماري استزني مشاهده ميبرچسب رويكرد ديگري كه در

هاي معنايي  وابستههاي نحوي يك جمله، با داشتن  وابسته«كند كه بيان مي )1996( 7و هوواو 6لوين
اي گونه نحو و معنا در جمالت به با لحاظ كردن اين مسئله كه و نيز» اندبينيمعنايي آن قابل پيش

 بزرگي از افعال موجود در جمالت مجموعه ،هاي معنايي توان با داشتن نقشند ميابه هم مرتبط
هاي يادگيري و  هاي معنايي بر اساس روش براي استخراج خودكار نقشروشي پيكره معنايي، 

  .اطالعات آماري داشت
هاي يادگيري در  ومات روشاز ملز بيان شد داشتن مجموعه بزرگ آموزشي اوليههمانطور كه 

هاي مختلف، موجب افزايش رغبت  هاي معنايي در زبانروند رو به رشد ساخت پيكره. است اين كار
زني  سبمسئله برچها  در اين روش. معنايي شده است هاي زني نقش به رويكرد يادگيري در برچسب

هايي از به عنوان نمونه. شوددر نظر گرفته مي شدهبنديدسته ايمسئله به صورتهاي معنايي  نقش
  .اشاره نمود )2007(9و سانگ 8لي توان بهزني انجام شده با اين رويكرد ميكارهاي برچسب

                                                           
1- Shallow semantic parsing 
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 يك فعل مطرح است استفاده از مدل هاي معناييزني نقشمسئله مهم ديگري كه پس از برچسب
هاي يكي از نمونه. ساختارمند است يروش العات به دست آمده در قالبن اطجهت بيا يمناسب

ي ميان افعال و وارد كردن اطالعات معناي. هاي زباني است1يشناسمتداول اين كار استفاده از هستان
منجر به غناي آن  )2007(و همكاران 2روئيز كاسادو مانند ايشناسيهستان هاي آن دروابستهو 

شناسي با افزودن روابط معنايي ميان فعل و اين مسئله يعني بهبود هستان. شد شناسي خواهدهستان
هاي گزينشي يا ترجيحات گزينشي نيز مورد بحث ها گاه به صورت مسئله يافتن محدوديتوابسته

  )).2010( و همكاران 4وونشو  )2008( 3اسپور مانند(گيردقرار مي
هاي موضوعي در جمالت فارسي، استخراج زني نقشهايي براي برچسبدر اين مقاله روش

سازي هاي گزينشي آنها و غنين محدوديتهاي موضوعي افعال و همچنيوابستهمفاهيم متناظر با 
هاي ارائه شده در اين مقاله با عمده تفاوت روش. وردنت فارسي با اين اطالعات پيشنهاد شده است

  مانند صدر موسوي معنايي در زبان فارسيزني نقش هاي انجام شده در زمينه برچسبپژوهش
هاي ديگر، در اين و حتي در زبان )2012(سعيدي و فيليو ) 2009(كامل قاليباف و همكاران ،)1386(

 ،افعال 5وابستگيساختار با زني وجود يك پايگاه داده هاي ديگر براي برچسبپژوهشاست كه در 
- ر برچسباي كاي كه با نبودن چنين پايگاه دادهانقشي بسيار محوري و كليدي داشته است به گونه

هاي ديگر روي تعداد محدودي از افعال كه پايگاه داده براي آنها ساخته روش ماند وزني معوق مي
با حذف محوريت اين پايگاه  بود تاسعي بر آن  پژوهشاما در اين . اندشده است نتايج را اعالم كرده

. سير جديدي ارائه شوديي كه اطالعات آن در دسترس است هاو استفاده از آن فقط در قسمت
هاي ديگر در زبان فارسي عمدتا شرط ساده بودن افعال مطرح است اما در اين پژوهشهمچنين در 

  .پوشش افعال مركب نيز ميسر شده است ،با ارائه راه حلي براي مسئله يافتن مرز فعل روش
) 2012(و سعيدي و فيلي) 2009(كامل قاليباف و همكارانهاي ديگر مانند روشهمچنين در 

هاي آن در جمله مورد هاي لغوي و نحوي و معنايي براي فعلي كه نقشبرخي از مقادير بردار ويژگي
معرفي شده در اين مقاله به دست روش اند اما در دهي شدهبررسي است به صورت دستي مقدار

ار نشان كه اين ك شودانجام مي خودكاربه صورت الزم براي تشخيص نقش هاي آوردن ويژگي
  .هاي قبلي استروش نسبت به روشسازي اين دهنده افزايش سطح خودكار

  

                                                           
1- ontology 
2- Ruiz-Casado, M. 
3- Spohr, D. 
4- Wunsch, H. 
5- Argument Structure 
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  هاي معناييمجموعه نقش -2

در اين مقاله از ميان مجموعه  .ها استزني انتخاب مجموعه نقشنكته مهم در مسائل برچسب
: 1386(صدر موسويهاي معرفي شده در مجموعه نقش ،اي پذيرفته شده در منابع مختلفهنقش

  :مالك عمل است )15-22
مانند . شودكار و يا عامل مختار وقوع رويدادي كه توسط گزاره مشخص مي انجام دهنده: عامل -
  .»پرنده پرواز كرد«در جمله » پرنده«يا » .علي به خيابان رفت«در جمله » علي«
مانند . و باعث وقوع يك اتفاق يا تغيير حالت گردد نيرو يا انرژي استيتي كه از جنس موجود: نيرو -
  .»ها را ويران كردسيل خانه«در جمله » سيل«
و اختياري براي انجام فعل نداشته باشد اما فعل از  يرو نيستموجوديتي كه از جنس ن: گرتجربه -

برگ «يا » در تصادف مرددوست بابك «در جمله » دوست بابك«مانند . جانب او صادر شده باشد
  .»برگ درخت به زمين افتاد«در جمله » درخت

مانند . ديگري را همراهي كند اي كه در انجام فعل يا وقوع اتفاق، موجود زندهموجود زنده: همراه -
  .»زهرا با مادرش كيف را به خانه آورد«در جمله » مادرش«
» حسن«مانند . سط گزاره تأثير پذيرفته استموجوديتي كه از اتفاق يا عمل مشخص شده تو: پذيرا -

  .»ديروز حسن را ديدم«در جمله 
وسيله يك اتفاق يا عمل مشخص شده توسط گزاره، دچار تغييرات ه موجوديتي كه ب: موضوع -

  .»شير گوشت را خورد«در جمله » گوشت«مانند . فيزيكي شده است
مانند . سط فعل به نحوي سود برده استاي كه از انجام عمل بيان شده توموجود زنده: ذينفع -
  .»مادرم براي من كيك پخت«در جمله » من«
در » بازگشت پدر«مانند . اتفاق يا حالتي كه خود باعث وقوع اتفاق يا تغيير يك حالت شود: سبب -

  .»زده كردبازگشت پدر مرا هيجان«جمله 
دوستم «در جمله » ديروز«نند ما. زمان وقوع اتفاق يا عمل مشخص شده توسط يك گزاره: زمان -

  .»ديروز به خانه ما آمد
علي با «در جمله » خوشحالي با«مانند . چگونگي وقوع يك اتفاق يا انجام يك عمل: حالت -

  .»خوشحالي به خانه برگشت
در جمله » آسمان«مانند . مكان وقوع اتفاق يا عمل مشخص شده توسط يك گزاره: مكان -
  .»شدهواپيما در آسمان منفجر «
محل يا موجوديتي كه در طي جريان وقوع فعل، عمل انتقال از سمت آن صورت گرفته : مبدأ -

ظور از مكان با توجه به تعريف فوق من. »علي از مدرسه خارج شد«در جمله » مدرسه«مانند . است
جمع «مانند . و در نتيجه منظور از انتقال هم تنها انتقال فيزيكي نيست تنها مكان فيزيكي نيست

  .»آذربايجان از جمع كشورهاي متحدالمنافع خارج خواهد شد«در جمله » كشورهاي متحدالمنافع
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.  طي جريان وقوع فعل، عمل انتقال به سمت آن صورت گرفته است محل يا موجوديتي كه: مقصد -
مانند  .توانند داراي نقش مقصد باشندهاي غير مكاني نيز مي در اين تعريف عالوه بر مكان، موجوديت

  .»معلم نزديك علي رفت«در جمله » علي«
اي كه در انجام يك اتفاق يا عمل مشخص شده توسط يك گزاره مورد استفاده وسيله ابزار،: ابزار -

  . ».او دستش را با شيشه بريد«در جمله » شيشه«مانند . بوده است
نقش معنايي قرار گرفته توانند در تناظر با يك فعلي ميهاي غيردر يك جمله هر يك از گروه

در نقش » علي» «.خود بازگشت علي با حسن با خوشحالي به خانه«به عنوان مثال در جملة . باشند
نقش مقصد، براي در » خود به خانه«حالت،  نقش» با خوشحالي«در نقش همراه، » با حسن«عامل، 

  .ندبود» بازگشت«فعل 
مختصرترين اين . كننديم ميهاي كمتري تقسها را صرف نظر از جزئيات به دستهگاهي نقش

عامل  شبه. پذيرا است عامل و شبه شبه يافته هاي معنايي تعميم ها در نظر گرفتن نقشبنديتقسيم
وسيلة آن انجام گرفته است و ه شخص يا نيرو يا ابزاري است كه رخداد توصيف شده توسط فعل ب

تواند عامل بر طبق معناي فعل مي شبه. نموده است پذيرا چيزي است كه تأثير رخداد را دريافت شبه
پذيرا نيز در تناظر  شبه. شودگر، ابزار، ذينفع و نيرو نگاشته هاي موضوعي مانند عامل، تجربه به نقش
  .گيردهاي موضوعي مانند پذيرا و موضوع قرار مي با نقش
  

  منابع ورودي -3

هر يك در . شده است ارائههاي آن وابستهدر اين مقاله سه روش جهت استخراج روابط ميان فعل و 
كه تأمين كننده اطالعات لغوي، نحوي و يا معنايي استفاده شده است ها منبع يا منابعي از اين روش

ر زير آمده ها دهاي زباني آننابع ورودي و ويژگيشرح مختصري از اين م. ودندمورد نياز آن روش ب
  .است

، ساخته شده استشناسي دانشگاه تهران  زباناين پيكره كه در آزمايشگاه  ):2004(خانپيكره بيجن -
 550واژه و  ميليون 7,5اين پيكره حاوي حدود . ها و متون معمولي است برخي اخبار روزنامهشامل 

هايي بخش. كندپيروي ميهر برچسب در اين مجموعه از يك ساختار سلسله مراتبي . استبرچسب 
  تري از آن برچسب و كننده توصيف كلياز نام برچسب كه در ابتداي نام آن قرار دارند بيان

تر در مورد آن برچسب كننده توصيف جزئيهايي كه در انتهاي نام برچسب قرار دارند بيانبخش
 . ين پيكره استفاده شده استميليون كلمه از ا 2اي تصادفي شامل در اين مقاله از زيرمجموعه .است

شناسي عمومي زبان فارسي است كه  نت واژهستان فارس): 2010فرد و همكاران،شمس( نتفارس -
نت به صورت  شناسي فارسواژهستان .هاي ديگر توسعه يافته استزبان» وردنت«در قالبي مشابه با 

هر . استپايگاهي از كلمات، معاني، مفاهيم، روابط لغوي ميان كلمات و روابط معنايي ميان مفاهيم 
كلمات با معناي يكسان تحت يك مجموعه . تواند يك يا چند معني متفاوت داشته باشدكلمه مي



 1391 پاييز، 30، شماره 8، سال فصلنامه پازند/ 58

هاي نحوي اسم، فعل، صفت و كلمات تحت مقوله. سازندو يك مفهوم را مي يرندگميمعنا قرار هم
در . اي باشدمقولهاي يا درونمقولهتواند روابطي ميانقيد قرار دارند و روابط ميان مفاهيم و كلمات مي

  .استفاده شده است 2نت اين مقاله از فارس
فعل در زبان فارسي  3700اين پايگاه داده مشتمل بر اطالعات نحوي حدود  :پايگاه داده افعال -

در اين مقاله از . توليد شده است كه در آزمايشگاه پردازش زبان طبيعي دانشگاه شهيد بهشتياست 
در فعلي و الزم اطالعات نحوي موجود در اين پايگاه داده شامل بن ماضي و مضارع هر يك از مصا

يم مهاي معنايي تع ها جهت تشخيص افعال مركب موجود در پيكره و يافتن نقشيا متعدي بودن آن
 .فته اين افعال در سطح جمله استفاده شده استيا

افعال پررخداد زبان فارسي را به همراه شماره  ،اين پايگاه :افعالوابستگي پايگاه داده ساختار  -
كند و براي هر معناي فعلي با آوردن جمالت نگهداري مينت  را در فارسها معناي آنمجموعه هم

هاي نحوي و معنايي مربوط به فعل در جمله،  وابستهخان و مشخص كردن  شاهد از پيكره بيجن
اين پايگاه داده در آزمايشگاه پردازش زبان طبيعي . كندهاي گزينشي اين افعال را بيان مي محدوديت

در روند  ).1391شمس فرد و همكاران، (دانشگاه شهيد بهشتي توليد و آماده بهره برداري شده است 
هاي موضوعي  جود در اين پايگاه داده جهت تفكيك و رسيدن به نقشاين مقاله از اطالعات افعال مو

  .يافته استفاده شده است معنايي تعميم يها از اطالعات به دست آمده از روي نقش
به صورت پايگاه  )1383اسالمي و همكاران، (نسخه الكترونيكي واژگان فارسي زايا : واژگان زايا -

صورت واجي، صورت نوشتاري، كد مقوله . فارسي استلغت زبان  56000داده مشتمل بر حدود 
كه براي هر لغت در اين پايگاه داده در نظر گرفته  اندخداد و الگوي تكيه اطالعاتينحوي، بسامد ر

كاملي از واژگان زبان فارسي در  در اين مقاله از اين فرهنگ جهت داشتن مجموعه تقريباً. اندشده
هاي آن  وابستهتحليل لغوي و استفاده از روابط اشتقاقي جهت يافتن روابط معنايي ميان فعل و 

  . استفاده شده است

 

  هاي كمكيپيمانه -4

از  يكي. استفاده شده است يموجود در زبان فارس يكمك هايمانهياز پ روش نياز ا ييهادر قسمت
مختلف  هاياست كه مرز گروه )2011(فردنوفرستي و شمسشده در  يبند معرف بخشها مانهيپ نيا

 وبر قاعده  يمبتن يها از روش يقيبا استفاده از تلف مانهيپ نيا. كنديم نييموجود در جمله را تع
 درصد 87,7با دقت  ايو حرف اضافه يفعل ،ياسم هايمرز گروه نييقادر به تع ينيماش يريادگي

هر كلمه  دهنديكه نشان م رندگييم  IOB يهابرچسب يروش همه كلمات ورود نيدر ا. است
  .هدف است يهاخارج از گروه ايدرون آن قرار دارد و  ايآغازگر گروه است 

فرد و شمس(است  وان-و قطعه بند استپ ابيشهير گريمورد استفاده د يهامانهيپ
 ريشه كلمات افتني يبرا ابيشهيمرز كلمات و عبارات و ر صيتشخ يقطعه بند برا. )2010همكاران،
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قادر به  اياز واژگان زا منديرهبا استفاده از قواعد و به يابريشه. نداشده استفاده كرهيموجود در پ
از  شيب يكلمه با دقت كيموجود در  ياشتقاق يوندها نيو همچن يفيتصر يوندها يبازشناس

  .است درصد90
 مانهيپ نيا ).2011فرد،الهي و شمسحق(است ييرفع ابهام معنا مانهيمورد استفاده پ يبعد مانهيپ

در (به سطح مفهوم) در متن(جمالت به منظور حركت از سطح كلمهفعل در  يمعنا صيتشخ يبرا
فعل در جمله، در استخراج روابط فعل و  يمعنا صيتشخ. روديكار مه ب) نت سلسله مراتب فارس

دقت . است مقاله نيمورد استفاده ا كرهياز پ ميبر قاعده و تعم يمبتن كرديبا استفاده از رو ها وابسته
 درصد 50و در صورت داشتن فاز آموزش  درصد 40 يدر صورت نداشتن فاز آموزش قبل مانهيپ نيا

  .گزارش شده است
  

  هاي پيشنهاديروش -5

در . شده استمجزا پيشنهاد ها سه روش  وابستهدر اين مقاله براي استخراج روابط معنايي بين فعل و 
ها و منابع استفاده شده، رويكردي متفاوت در استخراج ها با توجه به ورودي روشهر يك از اين 

در ادامه به ارائة . نت اتخاذ شده است معناي فارسهاي همفعل در بين مجموعه - روابط اسم
 .پرداختها خواهيم وضيحي مختصر از هر يك از اين روشت

  
با استفاده از فرهنگ واژگاني  شناسي روش مبتني بر ريخت: روش اول -1- 5

  زبان فارسي

هاي معنايي كه ارتباطشان با فعل از نوع نقش هايي استش اول بيشتر تمركز بر يافتن واژهدر رو
رود و منبع كار ميه اي فعل و اسم بوردنت فارسي به روابط ميان مقولهاين روش براي تجهيز . است

هاي آن توجه وابستهدر اين روش به روابط اشتقاقي ميان فعل و . ورودي آن واژگان فارسي است
به عنوان  .نقش شبه عامل يا شبه پذيرا را بپذيرند ي مانند اسم فاعل و اسم مفعولمشتقات. شودمي

مفهوم اسمي  و) خوردن، ميل كردن، صرف كردن(معنايي موضوع كه بين مفهوم فعلي مثال رابطة
قابل  1شناسي هاي ريختوجود دارد، با استفاده از بررسي) خوردني، خوراكي، خوراك، ماده مغذي(

لي و صفت در تحليل الگوهاي اشتقاقي در اين بخش تمركز بر ساخت صفت فاع. بازيابي است
ابط معنايي استفاده از ساخت صفت فاعلي و اسم فاعل  براي استخراج رو هادر آزمايش. مفعولي است

الگوهاي كانديدا حذف شد  عل و اسم به دقت مناسبي نرسيد و از فهرستگر ميان فعامل و تجربه
صفت مفعولي و اسم مفعول براي استخراج روابط  ه شد كه استفاده از الگوهاي ساخت،ولي مشاهد

  :اين الگوها عبارتند از .ز دقت نسبي مناسبي برخوردار استمعنايي موضوع و پذيرا ا

                                                           
1- morphology 
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  اك+ بن مضارع  |ه+بن ماضي |ي+مصدر
هاي آن به  وابستهشناسي روابط بين يك فعل و  هاي ريختبه اين ترتيب در اين روش  با تحليل

  ر سلسله مراتب فارس نت نگاشته سپس كلمات مرتبط به مفاهيم متناظرشان د. آينددست مي
ودي منابع ور. سطح مفهوم ارتقاء يابد از سطح كلمه به وابستهشوند تا به اين ترتيب رابطه فعل و مي

و پايگاه  هاحاوي بن ماضي و مضارع و مصدر آن ، پايگاه داده افعالنت اين روش سلسله مراتب فارس
  .ي افعال استوابستگط به ساختار داده مربو

  
روش مبتني بر تعميم با استفاده از پايگاه داده ساختار : روش دوم - 5-2

  ي افعال وابستگ

در پايگاه  افعال موجود در جمالت شاهد شناس در مورداز اطالعات وارد شده توسط زباناين روش 
نت به عنوان  گيري از فارساطالعات و بهره 1كند و با تعميمافعال استفاده مي وابستگيساختار  داده

هاي معنايي آن مفهوم فعلي را به  وابستهساختار سلسله مراتبي، محدوديت گزينشي هر يك از 
 به عنوان مثال با مشاهده. كندصورت رابطه معنايي بين مفهوم فعلي و مفاهيم اسمي بيان مي

و با » شودماست خورده مي«، »شير خورده شد«، »خورداو گالبي مي«، »سيب را خورد«جمالت 
معنايي  داشتن اينكه در هر يك از اين جمالت به ترتيب سيب، گالبي، شير و ماست تحت رابطه

گيري از سلسله اند، با بهرهقرار داشته »خوردن، صرف كردن، ميل كردن«براي معناي فعلي  موضوع
راك، خوراكي، خو(بي، شير و ماست همگي زيرنوعي ازنت و دانستن اينكه سيب، گال مراتب فارس

 وابستهرا به عنوان ) خوراك، خوراكي، خوردني، ماده مغذي(، اين مفهوماند)خوردني، ماده مغذي
در اين . دهد، تشخيص مي»ميل كردن، صرف كردن«براي فعل خوردن به معناي» موضوع«يي معنا

  :معنايي انتخاب خواهد شد كه داراي دو خصوصيت زير باشدروش  مجموعه هم
كه باشد يعني حاوي همه اطالعاتي  شاهدهاي موجود باشد؛ همه براي خوبي اول اينكه نماينده -

شرط «اين شرط را . انددر شواهد در رابطه با مفهوم فعلي داشتههاي اسمي موجود مجموعه گروه
 .ناميممي» جامعيت

ساير  از ترپايين نت فارس مراتب سلسله در باشد يعني مراتب سلسله در نماينده دوم اينكه بهترين -
 »هستينه وجود،« هم و »وراك، خوراكي، خوردني، ماده مغذيخ« هم مثال عنوان به. كانديداها باشد

وراك، خوراكي، خوردني، خ« اما هستند، باال مثال در گالبي، شير و ماست و سيب شواهد همه شامل
 .است شاهد چهار اين براي بهتري نماينده دارد قرار تريپايين سطح در اينكه دليل به »ماده مغذي

 .ناميممي» شرط مانعيت«اين شرط را 

به عنوان  ياكلمه يوقتكند كه ترتيب عمل مي اين به م استفاده شدالگوريتمي كه براي تعمي
آن كلمه عدد  يهر معن يبرا .شوديانتخاب م ياز فعل ييمعنا يبرا يينقش معنا كيپركننده 

                                                           
1- generalization 
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مختلف داشته  يمثال اگر كلمه سه معن. شودينظر گرفته م كلمه در يبرابر عكس تعداد معان ياحتمال
 يمجموعه هم معنا به جهيو در نت يبه هر معن) در سه مجموعه هم معنا عضو باشد يعني(باشد

هاي اين احتمال در مراحل بعد، از هر يك از دسته. شود ينسبت داده م 3/1آن  احتمال  رندهيدربرگ
يابد و معناي متناسب با هر يك از معاني متعدد كلمه به سطوح باالتر در سلسله مراتب انتشار ميهم

  .سازدمتياز سطوح بااليي را ميا
معنايي كه در سطوح باالتر سلسه مراتب قرار دارند از مسيرهاي هاي همبدين ترتيب دسته

- يرا مها امتياز آنكنند كه تركيبشان مختلف و از طريق كلمات زيرشمول خود اعدادي دريافت مي
پركردن  يمفهوم برا نيترمتناسب يمفهوم جار نكهيباشد احتمال ا شتريب ازيامت نيهرچه ا. سازد

ديگر اين امتياز معياري براي به عبارت . شوديم شتريفعل باشد، ب يمورد نظر برا يينقش معنا
  .ها استجامعيت هر يك از دسته تشخيص ميزان

دهد تا به هر مفهوم سطح باالتر نيز امتياز خود را به سطوح باالترش در سلسله مراتب انتقال مي
پدر خود در سلسله البته در مورد مفاهيم سطوح باالتر شرط انتشار امتياز به . سطح برسدباالترين 

اين شرط جلوي انتشار امتياز از مفاهيم . از يك بيشتر باشد اين است كه امتياز خود آنهامراتب 
  .گيردنامرتبط را مي

ح باالتر بين پدرهاي است نيز در هنگام انتشار به سط) پدر(امتياز مفهومي كه داراي چند شامل 
اي كه اكثر رويه امتياز در گرهشود كه از افزايش بياين كار باعث مي. شوندمفهوم تقسيم مي

  .اند جلوگيري شودفرزندانش تنها پدر يك مفهوم بوده
دليل تقسيم كردن امتياز يك كلمه مشاهده شده بين معاني متعدد آن نيز داشتن مكانيزمي جهت 

براي سادگي فرض كنيم اين . مثال كلمه شير چند معني متفاوت دارد. نامرتبط استتشخيص معاني 
. اي از حيوانات استاي از لبنيات و ديگري گونهها گونهو معني متفاوت دارد كه يكي از آنكلمه تنها د

- ولشممعناي مرتبط، از هم. دهدرا انتشار مي 0,5هر يك از اين معاني به مفاهيم شامل خود امتياز 
هاي ديگر معناي شير هم شواهدي داشته و امتيازاتي دريافت نموده است اما معناي نامرتبط اين 

را براي انتشار امتياز به مفهوم  1بدين ترتيب معناي نامرتبط شرط حداقل امتياز . شرط را نداشته است
ي درست مفهوم ماند و تنها معناي مرتبط در شناسايشامل خود نخواهد داشت و از انتشار باز مي

  .شوديافته دخيل مي تعميم
-اي كه در سطوح پاييناند، دستهدر نهايت از بين مفاهيمي كه باالترين امتياز را به دست آورده

دليل اين امر نيز آن . شودنوان بهترين دسته معرفي مينت قرار دارد به ع تري از سلسله مراتب فارس
متيازي كه در سطوح باالتري از سلسله مراتب قرار دارند اهاي هم معناي هماست كه نسبت به دسته

رويم از مفاهيم نت باالتر  در سلسله مراتب فارسكند؛ زيرا هر چه شرط مانعيت را بهتر برآورده مي
هاي اسمي هاي اسمي شاهد، گروهرويم و عالوه بر گروهتر پيش ميجزئي به سمت مفاهيم كلي

اما ذيل دسته معنايي قرار دارند را نيز شامل  هوم فعلي نباشدكن است مرتبط با مفديگري كه مم
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 وابستهبه عنوان ) خوردن، صرف كردن، ميل كردن(عنوان مثال فرض كنيم مفهوم فعلي به. شود
مفهوم  نيدست آمدن بهتره نحوه ب. سيب، ماست، شير، گالبي: موضوع اين شواهد را ديده باشد

 مراتب سلسله در امتياز انتشارنحوه  1 كلش .داده شده است شينما 1نقش در شكل  نيمتناظر با ا
  .دهدرا نشان مي فرضي

  
  

  )ب  )الف

    
  )ت  )پ

 به گالبي و شير ماست، سيب، شواهد داشتن با شناسي هستان هاي موجوديت امتياز) الف

) ب   .اول سطح در) كردن ميل كردن، صرفخوردن، (فعلي مفهوم موضوع وابسته عنوان

 هاي موجوديت امتياز انتشار) پ   .دوم سطح به شناسي هستان هاي موجوديت امتياز انتشار

 باالترين به شناسي هستان هاي موجوديت امتياز انتشار) ت  .سوم سطح به شناسي هستان

  .سطح

تري د، خوردني كه در سطح پايينوردني كه باالترين امتياز را داربدين ترتيب از بين جوهر و خ
اين روش . شودموضوع مشخص مي وابستهشناسي قرار دارد به عنوان  در سلسله مراتب هستان

سازي، اين مزيت را داراست كه اگر همة مصاديق مفهومي در شواهد عالوه بر ساده بودن در پياده
در تعداد زياد شواهد براي . ديده نشده باشد هنوز شانسي براي تعميم به سمت آن مفهوم وجود دارد
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بهبود الگوريتم به جاي در نظر گرفتن شواهد هر معناي فعلي به طور جداگانه، شواهد هر مفهوم 
كنيم كه در اين حالت فرض مي. گيريمرا با هم درنظر مي) عه هم معنامجمو كيكل افعال (فعلي 

 .هاي گزينشي مشابهي دارند ها و محدوديت وابستهافعال هم معني، 

 

روش مبتني بر قاعده و تعميم با استفاده از پيكره متون : روش سوم -3- 5

  زبان فارسي

هاي آن  وابستهخان، روابط بين يك فعل و  اين روش با تحليل معنايي سطحي جمالت پيكرة بيجن
-نت و مجموعه خان، سلسله مراتب فارس منابع ورودي اين روش پيكره بيجن. آوردرا به دست مي

امل افعال، پايگاه دادة افعال فارسي كه ش وابستگيهاي هم معناي آن، پايگاه داده مربوط به ساختار 
  .را بودن هر مصدر فعلي استبن ماضي و مضارع و گذرا يا ناگذ

-اين نمودار به صورت مصور پيمانه. نمايش داده شده است 2در شكل روش نمودار بلوكي اين 
- ها، پيمانهموجود در اين روش و عملكرد اصلي آنها، منابع ورودي آنها و اطالعات خروجي از آن هاي

  .دهديدن به نتايج مورد نياز استفاده شده است را نشان ميها در رسهاي كمكي كه از آن

  
  كرهيپ در شانيها وابسته و افعال انيماي  مقولهاستخراج روابط ميان روشنمودار بلوكي  2شكل

 

  :اين روش از سه فاز اصلي تشكيل شده است

-پيكره بيجن

 خان

پايگاه داده اطالعات 

 نحوي افعال

 وابستگيپايگاه داده ساختار 

 افعال

نتفارس  

بندي پيكره بخش

 شده

تشخيص ستاک 

 فعل

بندبخش  

زني نقش معناييبرچسب  

هاي گزينشيمحدوديت  

 رفع ابهام معنايي
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براي هر يك از افعال موجود در جمالت پيكره  1يافته هاي معنايي تعميم تشخيص نقش: فاز اول
  .هاي نحويِ مبتني بر قاعدهخان، با استفاده از بررسي بيجن

  . نت رفع ابهام معنايي فعل جمله با استفاده از معناهاي برشمرده شده براي آن فعل در فارس: فاز دوم
سمي متفاوت تحت رابطة هاي اگيري گروهاطالعات شواهد ديده شده از قرار جمع كردن: فاز سوم

  .ها در جهت تعميمنايي مشخص با يك معناي فعلي مشخص و استفاده از آنمع
  .شودهاي معنايي افعال ارائه مي وابستهمعناي متناسب با هر يك از در نهايت در خروجي مجموعة هم

  
  يافته هاي معنايي تعميم تشخيص نقش: فاز اول - 3-1- 5

كه اطالعات است خان با برچسب مقولة نحوي و پايگاه دادة افعال  منابع ورودي اين فاز پيكره بيجن
يز ياب ن بند و ريشه هاي بخشپيمانه. ناگذر بودن افعال را دارد/بن ماضي و مضارع و مصدر و گذرا

است كه در آن خروجي اين روش فايل متني . اندكه در اين روش استفاده شده اندهاي كمكيپيمانه
هاي معنايي  هاي غير فعلي متناظر با نقشخان، فعل جمله و هسته گروه براي هر جملة پيكرة بيجن

هاي عمومي موجود در جمله  اي از نقشتعميم يافتة متناسبِ فعل و نيز پيشنهادهايي براي مجموعه
  .اندمشخص گشته

ت با برچسب مقولة نحوي پيكره هاي نحوي مجزاي موجود در جمالدر اين مرحله، ابتدا گروه
مرز فعلي و مصدر فعل يا افعال هر . شوندبند تشخيص داده مي خان توسط پيمانة كمكيِ بخش بيجن

براي هر گروه اسمي موجود در جمله، هستة گروه تشخيص داده  در مرحله بعد. آيدجمله به دست مي
سپس با استفاده از . شوداده ميياب تشخيص د شود و ريشة هسته توسط پيمانة كمكي ريشهمي

عامل در  پذيرا و شبه هاي اسمي كه متناسب با شبهشود نقش گروهقواعدي كه در نظر گرفته مي
ررسي، مجهول با در نظر گرفتن الزم يا متعدي بودن فعلِ مورد ب. شودجمله باشند تشخيص داده مي

را مشخص فاعل و مفعول جمله  تواند مياين قواع يا معلوم بودنِ جمله و ساده يا مركب بودن جمله
در جمالت مركب هم پايه ممكن است فاعل به قرينة جملة پايه حذف شده باشد و تشخيص . كرد

در جمالت مركب تودرتو نيز در صورت حذف شدن فاعل يا . آن توسط جملة پايه صورت گيرد
نين، در جمالت معلوم معموال با داشتن اين قوا. ها گشتتوان در جمالت پايه دنبال آن، ميمفعول

از افعال برخالف اين  البته برخي. پذيرا خواهد بود عامل و مفعول متناظر با شبه فاعل متناظر با شبه
نقش معنايي  -پذيردكه فعلي الزم است و تنها فاعل مي-به عنوان مثال، فاعلِ فعل افتاد  اندقاعده
جهول نيز نائب فاعل موجود در جمله عموما نقش در مورد جمالت م. عامل پذيرا دارد نه شبه شبه
  .پذيرا خواهد داشت شبه

                                                           
1- generalized Semantic Roles 
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-ها مينيز با توجه به نوع حرف اضافة آنهاي متممي هاي غير اسمي موجود در جمله مثال گروهگروه
هاي گروه. هاي معنايي مانند ذينفع، زمان، مكان، دليل باشند براي برخي از نقش كانديديتوانند 

  .انداي معنايي زمان، مكان، حالته براي نقش كانديديال وقيدي نيز معم
هايي عموما معنايي خواهد بود و در هاي بعدي كه بررسيعامل، در بررسي نقش تعميم يافتة شبه

نگاشته  گر و يا ابزارموضوعي نيرو، ذينفع، عامل، تجربههاي  شود به يكي از نقشفاز بعد انجام مي
پذيرا نيز بسته به اينكه فعلِ مورد نظر قابليت ايجاد تغيير فيزيكي داشته  نقش معناييِ شبه. خواهد شد

  .شودهاي موضوعيِ پذيرا و موضوع نگاشته مي يا نه، به يكي از نقش
  
  هاي موضوعي رفع ابهام معنايي فعل و تشخيص نقش: فاز دوم - 3-2- 5

افعال و نتايج حاصل از  وابستگينت، پايگاه دادة ساختار  شناسي فارس منابع ورودي اين فاز واژهستان
  هاي خان، فعل جمله و گروه فايل متني كه در آن براي هر جملة پيكرة بيجن(اندخروجي فاز قبل

جي اين فاز خرو. )اندتة متناسبِ فعل مشخص گشتههاي معنايي تعميم ياف فعلي متناظر با نقشغير
وه موضوعي و هستة گر فعل در هر جمله، نقش كه در آن براي هراست نيز به صورت فايل متني 

  .غيرفعلي متناظر با آن نقش فهرست شده است
در اين فاز ابتدا معناي افعال تشخيص داده شده در جمله، توسط پيمانة كمكيِ رفع ابهام معنايي 

سر او به «و » او سيب را خورد«فعل خوردن در دو جملة به عنوان مثال معناي . گرددمشخص مي
هاي غير فعلي كه در فاز قبل به عنوان سپس براي هر يك از گروه. متفاوت است» ديوار خورد

هاي متفاوت معنايي فعل در نظر گرفته شده بودند، نقش متناسب به دست  براي نقش كانديدي
هاي  نقش كانديدپذيرا كه  شبه) ن، صرف كردنخورد(يبه عنوان مثال در مورد معناي فعل. خواهد آمد

اين كار با استفاده از اطالعاتي كه در . شودموضوعيِ پذيرا و موضوع بود، موضوع تشخيص داده مي
داراي ) خوردن، صرف كردن(ال وجود دارد و اينكه معناي فعليافع وابستگيپايگاه دادة ساختار 

  .شودموضوع و نه پذيرا است تشخيص داده مي
هايي كه نقش معنايي تعميم گر و يا ابزار در مورد گروهبراي بازشناسي نيرو، ذينفع، عامل، تجربه

افعال  وابستگينت و پايگاه دادة ساختار  اند، از اطالعات سلسله مراتب فارسعامل را داشته يافتة شبه
لسله مراتب دارد، در س را» نيرو«اي كه نقش به اين صورت كه هستة گروه اسمي. شوداستفاده مي

در را دارد، » ذينفع«اي كه نقش هستة گروه اسمي. است »نيرو، انرژي«نت زيرشمولي از  فارس
است و فعل آن نيز بايد  »شخص، انسان«و يا » ارگان، سازمان«نت زيرشمول  سلسله مراتب فارس

. است »جاندار«مي عامل، ر حالي كه هستة گروه اسد. داشته باشد» ذينفع« ،خود وابستگيدر ساختار 
نت زيرشمولي از شيء فيزيكي  را دارد، در سلسله مراتب فارس» ابزار«اي كه نقش هستة گروه اسمي

نت از افعال حسي  گر به اين است كه فعل مربوطه در سلسله مراتب فارسبازشناسي تجربه. است
  .باشد »فهميدن ،واندن، خمتوجه شدن ،پي بردن ،دانستن ،فهم كردن ،دريافتن ،ديدنن، درك كرد«
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  تعميم :فاز سوم - 3-3- 5

هاي گزينشي هر يك  است به يافتن محدوديت ترين قسمت اين قسمت از پژوهش كه آخرين و مهم
اساس كار اين فاز مشابه تعميمي است كه در روش تعميم مورد . پردازدهاي معنايي فعل مي از نقش

  .خواهد دادبه دست  ، نتايج متفاوتيدن منبع وروديدليل متفاوت بواستفاده قرار گرفته است ولي به 
هاي خاص هاي عمومي مانند مكان، زمان، حالت، مبدأ و مكان به عنوان وابسته از آنجا كه نقش

همچنين با توجه به سطح  .اندها در اين مرحله حذف شدهفهرست نقششوند از فعلي محسوب نمي
هاي هاي ديگر نيز در اين مرحله با هم تركيب شده و نقشبرخي نقشتمايز موجود در فارس نت 

گر، ذينفع به يك نقش كلي عامل هاي عامل، تجربه براي مثال نقش. اندتري را ايجاد كردهعمومي
  هاي پذيرا و موضوع نيز تحت مجموعة يك نقش معناييِ موضوع قرار  اند و نقش نگاشت شده

  .اندهاي انتخابي براي تعميم بوده بزار و دليل نيز از جمله نقشهاي معنايي ا نقش. اندگرفته
  

  و ارزيابي آزمون -6

شناسي روشي است كه تنها با لحاظ كردن برخي الگوهاي لغوي بر روي منابع  روش مبتني بر ريخت
به همين دليل با . پردازدلغوي و بدون در نظر گرفتن معنا به جستجوي روابط معنايي احتمالي مي

  .رودنميانتظار وجودي كه براي افعال تك معنايي بسيار مفيد است ولي در كل دقت باال از آن 
براي يافتن و  ،افعال وابستگيروش مبتني بر تعميم كه از اطالعات موجود در پايگاه داده ساختار 

د و نسبتا دقيق در يافتن ارتباطات بسيار مفي كند روششناسايي محدوديت گزينشي افعال استفاده مي
شود؛ زيرا هم منبع ورودي يك منبع معنايي است و هم الگوريتم تلقي مي وابستهمعنايي فعل و 

  .يابدهاي معنايي به روابط نهايي دست مياستفاده شده در آن با تحليل
روش ، روش سوم يعني روش مبتني بر قاعده و تعميم يك روش بينابيني دو تلحاظ دق به

و با لحاظ كردن الگوريتمي  شده استدر اين روش از منابع غير معنايي استفاده  است زيراپيشين 
اين روش داراي سطح خودكارسازي بيشتر . دسترسي يابدبه معنا از متن  شودميمبتني بر معنا سعي 

  .از روش دوم است
  

  ارزيابي روش مبتني بر ريخت شناسي -1- 6

و در بررسي معنايي با  درصد 60,5هاي پيشنهادي لغوي مجموعهدقت اين روش براي بررسي 
يعني عمده خطاي اين مرحله مربوط به ابهام . برآورد شده است درصد 18,86معنا تنها هاي همدسته

  . در نگاشت كلمات به مفاهيم است
كه به  ترين نكاتي كه در قالب اين آزمون مشهود بود، توانايي يافتن روابط بين كلماتي از مهم

به عنوان مثال رابطة بين فعل . هاي ساده است هاي بسيار دارند، تنها با روشنظر نياز به تحليل
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دهندة  در واقع اين روش نشان. به سادگي به دست آمده است» مادة مغذي«و اسم » صرف كردن«
  .ت نهفته استن اي معنايي از واژگان، در فارساي است كه به دليل ايجاد شبكههاي بالقوهقابليت
  .آمده است 1دست آمده از اين روش در  جدوله اي از روابط بنمونه

  
  

  صحت  مفهوم اسمي  مفهوم فعلي

  ص  خوردني، ماده مغذي، خوراكي، خوراك  خوردن، صرف كردن، ميل كردن
  غ  خوردني، ماده مغذي، خوراكي، خوراك  خوردن، كتك خوردن

  ص  توشهزادراه، قوت اليموت، خوراك، زاد، ره  خوردن، صرف كردن، خوردن، ميل كردن
  ص  پوشاك، لباس، پوشيدني، رخت، جامه  پوشيدن

  ص  نامه، دستخط، كاغذ، نوشته، رقعه، خط  نوشتن، رونويسي كردن، كپي كردن
  يشناس ختير بر يمبتن روش يهايخروج از ييهانمونه -1 جدول

  ارزيابي روش مبتني بر تعميم -2- 6

ل يا معنايي كه شامهاي همبا احتساب مجموعه درصد 54,05دقت اين روش را ارزيابي دستي، 
- در مورد احتساب دقت تنها با مجموعة هم. به دست داده استاند زيرشمول مجموعة مورد انتظار

اين ميزان دقت با ارزيابي دستي خروجي حاصل از . بوده است درصد 22,48معناي مورد انتظار، دقت 
 190دست آمده است كه بر روي ه شناس بافعال زبان وابستگيهاي ساختار دادهاين روش بر روي 

  مفهوم فعلي آزمايش شده است
-لغوي و نه مفهومي بودن گروه توان بهروش ميترين عوامل مؤثر در خطا در اين  از جمله مهم

كوتاه بودن  ايدن ناكامل بو و وابستگيهاي اسمي تحت روابط معنايي با افعال در پايگاه داده ساختار 
، استعاري بودن برخي از جمالت ميمفاه يبعض يبرا ايها دامنه يسلسله مراتب فارس نت در برخ

معنايي  وابستهو تأثير كم بودن جمالت شاهد براي يك  وابستگيشاهد موجود در پايگاه داده ساختار 
روابط مستخرج از اين روش در  اي از نمونه .از يك معناي فعلي در ايجاد تعميم ناكافي اشاره كرد

  .آمده است 2جدول 
  صحت  نوع رابطه  مفهوم اسمي  مفهوم فعلي

  ص  موضوع  ساتر، ستر، پوشش  پوشيدن
  ص  عامل  كس،بني بشر، بني آدم، انسان  پوشيدن

  غ  ابزار متصل گرداندن، چسباندن  توليدكردن، ساختن
  زيرشمول  عامل  سرجنبان، رهبر، راهنما  توليدكردن، ساختن
  ص  پذيرا  ساخته، مصنوع  توليدكردن، ساختن

  تعميم بر مبتني روش هايخروجي از هايينمونه -2 جدول
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  ارزيابي روش مبتني بر قاعده و تعميم -3- 6

براي به دست آوردن دقت و . شودميزان دقت در فازهاي مختلف بررسي ميبراي ارزيابي اين روش 
- خان به جمله از جمالت پيكره بيجن 256متشكل از اي هاي مختلف اين فاز مجموعهتوجه قسمت

كه  فعل بود 647شامل  جمالت جمعاًاين مجموعه . صورت تصادفي مورد ارزيابي دستي قرار گرفت
هاي غير فعلي موجود در جمله در ارتباط با يافته براي گروه هاي معنايي تعميم زني نقش به برچسب

و بازخواني آن  درصد 85,2دقت يافتن مرز فعلي . ه استفعل يا افعال موجود در جمله پرداخته شد
پذيرا  عامل و شبه هاي تعميم يافتة شبه دقت اين زير بخش در تشخيص نقش. است درصد 95,49
اين دقت و بازخواني با ارزيابي دستي به . شودبرآورد مي درصد 87,3بازخواني نيز . درصد است 71,85

   .دست آمده است
پيچيده و غير كلي بودن قواعد كه گاه با  توان بهاز ميخطا در اين ف مؤثر در ترين عوامل از مهم

خان، وجود افعالي با ظاهر يكسان و ستاك  هم تعارض دارند، وجود جمالت استعاري در پيكرة بيجن
، تشخيص نادرست مرز فعلي در برخي )شو(فعلي متفاوت مانند مضارع التزامي افعال شدن و شستن 

كب به دليل ناكامل بودن پايگاه داده افعال در پوشش تمامي اين افعال، خطاي برچسب از افعال مر
  .در پيكره، رعايت نشدن برخي از عالئم نگارشي در پيكره اشاره نمود

. بوددر ارزيابي دستي  درصد 73,71و بازخواني  درصد 69,9طور متوسط داراي دقت ه فاز دوم ب
جمله تصادفي  256يافته بر روي  هاي معنايي تعميم در يافتن نقشدر اين ارزيابي از نتايج فاز اول 

هاي موضوعي مختلف نيز در جدول  دقت و بازخواني براي نقش. خان استفاده شده است پيكره بيجن
 .آمده است 3

  بازخواني  دقت  نقش  بازخواني  دقت  نقش

  %69,56  %66,6  حالت  %70,77  %60,04  عامل
  %87,25  %63,12  مسند  %65,11  %66,23  پذيرا

  %42,86  %52,94  گرتجربه  %91,58  %74,24  موضوع
  %23,7  %33,3  ابزار  %70,49  %91,49  زمان
  %68,75  %91,66  دليل  %54,65  %100  مكان
  %92,3  %66,6  ذينفع  %100  %100  مبدأ

        %65  %76,47  مقصد
هاي موضوعي در فاز دوم روش  دقت و بازخواني به دست آمده براي نقش - 3جدول

 قاعده و تعميم
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خطا در پيمانة كمكي رفع ابهام معنايي در تشخيص  توان بهخطا در اين فاز مي ثر دراز عوامل مؤ
نت استفاده شده در مراحل كنوني،  معناي درست فعلي، خطا و يا ناكامل بودن سلسله مراتب فارس

افعال و عدم پوشش تمامي افعال به دليل همزماني كار  وابستگيناكامل بودن پايگاه دادة ساختار 
هاي معنايي از يكديگر اشاره  عد مربوط به بازشناسي نقشساخت آن با كار ما، و تداخل ميانِ قوا

  .نمود
فاز منتشر  و خطاي فازهاي قبل در اين تقل از نتايج فازهاي قبل نيستارزيابي دقت فاز سوم مس

دقت اين روش را گيريم كه تنها روابط كامال درست را در نظر مي ارزيابي دستي، هنگامي. شده است
 43,17دقت اين روش با ناديده گرفتن اشتباهات شامل و زيرشمول . كندبرآورد ميدرصد  21,51
تفاوت بين ميزان دقت كلي و دقت با ناديده گرفتن خطاي سلسله مراتب نشان دهندة . است درصد

خطاهايي است كه به دليل كمبود اطالعات و شواهد زيرشمولي از مفهوم اصلي به عنوان پيشنهاد 
ها به مفاهيم سطح باالتري از مفهوم  وابستهيل تشخيص نادرست معناي ارائه شده است و يا به دل

  .اصلي نائل شده است
كه در خطاي تعميم روش قبل وجود  را توان همة عواملي از عوامل مؤثر در خطا در اين فاز، مي

هاي غير فعلي، خان در گروه هاي پيكره بيجنالبته به دليل استفاده شدن برچسب. داشت برشمرد
  .آيدها با خطاي بسيار كمتري نسبت به روش تعميم به دست ميتة گروههس
  

   گيرينتيجه -7

اي اسم و فعل در قالب استخراج روابط مقولهجهت يادگيري روابط معنايي ميان روشيدر اين مقاله 
-براي اين كار سه روش متفاوت مبتني بر تحليل. شده است ارائههاي آن وابستهمعنايي ميان فعل و 

و نيز روشي مبتني بر قواعد بررسي  هاي آماري و تعميمبتني بر ويژگيشناسي، مهاي لغوي و ريخت
گيري از پايگاه داده معنايي موجب افزايش سطح هاي معنايي و بهرهدخيل شدن تحليل. شدند

هاي افعال و وابستهاست و امكان تشخيص  شدهمشابه  هايسبت به روشن روشخودكارسازي اين 
  .كندع زباني اوليه نيز ايجاد ميها را در شرايط نقص منابوابستهروابط ميان فعل و 
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