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  چكيده 

در زمينه سامانه كه  ينا يكل يدةا. ردازدپ مي مان يهعنوان سا با يا سامانه يمعرفبه مقاله حاضر 

با هدف كمك  نما سايه. شود سازي مي طرح و پيادهبار  يننخست يبرااست  يزبان فارس يبرااستعاره 

كه در  يا هاي معنايي مشترك بين دو واژه ويژگي يافتن ياتبه درك استعاره به صورت خودكار، عمل

- يژگياست كه نخست و يبترت ينبد نما سايه يكل يندفرا. دهد يانجام م ندحضور دار يبافت استعار
و در  رخدادي مرتبه دوم استخراجاي مشترك در هم مشترك بر اساس اطالعات نقطه ييمعنا هاي

روش در  ينكاربرد ا. كنند يفرا توص ها يژگينوع و ينبتوانند ا تا شوند يم يمعرف يآن صفات يپ

به طور قابل را  سامانه ييكارا ،درك استعاره به صورت خودكاربه خصوص درك متن و  يهاسامانه

  .دهد يبهبود متوجهي 

 
مرتبه  يرخدادهم ي،ا نقطه اطالعات يي،معنا هاييژگي، ونما يهسامانه سا :هاي كليديواژه

 دوم

  

 مقدمه -1
 دربه طور خالقانه  بشرنام استعاره است كه ه باي  آكنده از مفاهيم پيچيدهما  روزمره مكالمات

 دنشوابداع ميهاي خاص اين مفاهيم پيچيده در فرهنگ و زبان. كندارتباطات خود از آن استفاده مي

بدين خاطر  ،ها در زباناستعارهدليل پنهان بودن . دنگيرزبان قرار ميو در گنجينه مفاهيم پنهان آن 
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نمود  صريحومي غير هبه صورت جمله در مف صورت واژه و خواه هاي زباني خواه به هاست كه نشان

  . دنياب مي

اي  ر مرحلهانسان د .گيرد ، دركي نيز به مثابة آن شكل مياز ديد استعاره توليد زباني در نتيجه

اما با پا نهادن به . اي ديگر انتظار درك موفق مخاطب خود را دارد و در مرحله اين پديده را خلق

در نيز از اين رو رايانه . زباني گسترش يابدجامعه تا الزم است  ،وري و خودكار كردن سخنآدنياي فن

براي به وقوع پيوستن اين . دارد در اين جامعه مهمي هاي استعاري و تفسير آن نقشپاسخ به محرك

زمينه استعاره در پردازش زبان طبيعي  شناسي رايانشي و هاي زبانوسيله الگوريتم بايد بهرايانه  امر،

  .آموزش ببيند

، نده كار بسته شدهاي مختلف ب شيوهبه  ها الگوريتم گر،يد يهازبان يو برخ يسيزبان انگل براي

رفته ين رابطه صورت پذيدر اكمي  ده و مطالعاتش توجه كمترران يدر ا يقاتيتحق ةنين زميابه اما 

شناسي  انديشي زبان در دومين هم )1391(نخستين تحقيق در اين باره توسط عبدي و همكاران .است

خودكار و رفع  يصتشخ يهاروشو  آغازهاي رايانشي  در اين تحقيق، تفحص. رايانشي معرفي شد

ت پردازش ياگر قابلشد كه اين نتيجه  .بررسي شد مجاز يو دارا ياستعار يممفاه ييابهام معنا

، استخراج ينياطالعات، ترجمه ماش يابيمانند باز ييهاروشمجاز به  يو دارا يم استعاريمفاه

و  يسازمتون، خالصه يبندخوشهمتون، درك گفتار،  يبندخودكار، دسته ياطالعات، پاسخگو

شود، دقت عملكرد و  اضافه يل مقصود در زبان فارسييا تحل يكاودهين عقيو همچن ر متونيتفس

  .ش خواهد يافتيافزا يآنها به مقدار قابل توجه ييزان كارايم

 1بايليسبه نقل از . گرفته استدر بوته آزمايش قرار  ، زبان فارسيدر گام دوم اين تحقيق

طي آن براي  اي است كه قرار استدر حال انجام پروژه 2موسوم به يارپا ييموسسه آمريكا)2011(

افزاري براي تجزيه و تحليل زبان نرم ،هاي بهترتجزيه و تحليل مسائل فرهنگي و اتخاذ سياست

  . تهيه شوداستعاري 

هاي معنايي مشترك بين دو  ويژگي استخراجيافتن راه حلي براي  ،فرايند كلي تحقيق حاضر،در 

از زاويه ديد  يمفهوم كه شودساخته ميزماني  ره معموالًاز آنجا كه پديده استعا. واژه است

هاي مشترك و مجاورت  اين زاويه ديد به منزله ويژگيشود و هاي مفهومي ديگر نگريسته  ويژگي

 ي در توانايي درك خودكار استعارههاي مشترك گام موثر يافتن اين ويژگي معنايي دو واژه است،

بر روي رخدادي مرتبه دوم اي مشترك در هم اين پژوهش بر اساس روش اطالعات نقطه .است

به  .شده است »نما سايه«به نام  تشكيل سامانه درك استعاره منجر بهانجام گرفته و پيكره همشهري 

ي هاي واژه ميانبرجستة ويژگي پيكره همشهري،  درموفق شده است  »نما سايه«سامانه عنوان مثال 

  .بيابد گر حيله و مكاررا  انسان و روباه نظير

                                           
1-Bayliss,  
2-US Intelligence Advanced Research Project Activity 
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 مطالعات پيشينه -2
در روش اول مفهوم مبدا به عنوان . گيردصورت ميدو روش مختلف به درك استعاره  به طور كلي

شود كه داراي مشخصه معنايي خاص مشتركي با مفهوم  اينده يك طبقه از مفاهيم مطرح مينم

اي از موجودات  گرگ به عنوان نماينده طبقه »علي گرگ است«به عنوان مثال در جمله . است مقصد

صورت مستقيم ن درك جمله به اي بنابر. است» رحميبي«شود كه داراي مشخصه معنايي ح ميمطر

در . پذيرد انجام مي »رحمموجودي بي«عناي ثبت شده براي گرگ به عنوان با استفاده از مو 

كار  مطرح شده است كه اين روش براي درك مفاهيم استعاري جديد به) 1983(1جنتنرهاي  پژوهش

تواند به  مفهوم استعاري به دفعات مكرر به كار برده شود مفهوم مبدا مي رود بلكه در صورتي كه نمي

در درك مفاهيم استعاري جديد از . مفاهيم با مشخصه معنايي مطرح گردد 2عنوان نماينده طبقه

علي يخچال «به عنوان مثال جمله . گردد ده ميهاي معنايي استفا روش مقايسه و مطابقت مشخصه

شنويد احتماال كنجكاويد كه  در صورتي كه اين جمله را براي اولين بار مي. درا در نظر بگيري »است

اشد تواند ب هاي معنايي يخچال كه مشترك با انسان مي مشخصه. اند بدانيد چرا علي را يخچال گفته

در صورتي كه اين مفهوم . است كه علي آدم سرد مزاجي استاين به اين معني . است »سردي«

به عنوان نماينده مفاهيمي  »يخچال«ي به صورت مكرر استفاده شود واژه زبان نهگواستعاري در يك 

اين درك آن نه از طريق تطبيق مشخصات  د و بنابرشو دهند مطرح مي زاجي را نشان ميكه سردم

 .دگيرميستقيم مفهوم استعاري انجام معنايي بلكه از طريق دريافت م

را در حوزه لف تشخيص و تفسير زبان استعاري هاي مخت براي نخستين بار روش) 1390(عبدي

هاي  در زبانهاي مربوط به اين حوزه  به تفصيل شرح داده و به ارزيابي سامانهپردازش زبان فارسي 

با توجه در زمينه تفسير  يد بر بخش استعاره، توضيحات ويدر اين قسمت با تاك. پرداخته استديگر 

  .شودبررسي ميبه هدف اصلي تحقيق حاضر 

با همزمان با تشخيص زبان استعاري يتقر) 1990(3نيمارتتفسير يا درك استعاره را نخستين بار 

گاه ي، پاياافت عبارت استعارهيبا در ميداس .كرد يطراح 4داسينام م اي به در سامانهتوسط فاس، 

در صورت  وح دهد يرا توض يقاعدگيكرد كه بيجستجو م يمتناظر ةاستعار يدانش خود را برا

ت در يدر نها. داديتر به كار خود ادامه مم عامياستعاره در مفاه يبه جستجو امانهافتن آن، سين

-يجاد ميتر اخاص ةآن يا استعار يهارشاخهيز يرا برا ينگاشت سامانهتر، عام ةاستعار نصورت يافت
  .كرد

                                           
1- Gentner, D. 
2- Typical Candidate of a semantic category 
3- Martin,H. 
4- MIDAS 
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؛ مانند گيرد بر ميدر را ه بو استنتاج مشبه و مشبه يريادگيها دگاهياز د يادستهتفسير در 

 ياستنتاج ي، چارچوبروشان هر دو يمجر .)2012، ٣باردن(2»متا - يتيتيا«هپروژو  1»كارما«روش

است كه  يبر اساس دانشآنها ند استنتاج يفرا. ندل دادياستعاره تشك يبرا يادراك ةاستعار يةطبق نظر

با استفاده از  اين استنتاج جيسپس نتا. كنديمشبه عمل م ةشتر در حوزيو ب وجود دارد آناز قبل در 

ف يتوص »متا- يتيتيا«هاساس كار پروژ. شوديبه منتقل ممشبه ةبه حوز يادراك ينمود نگاشت

. گيرد صورت مياول  ن استنتاج آنها با استفاده از منطق مرتبهيو همچن يذهن يهاحالت ياستعار

. است يكالم يها است كه نمود چارچوب يعبارات منطقست، بلكه ين يعيزبان طب ،روش نيا يورود

شده را به عنوان  هيسروكار دارد و متن تجز يانتزاع يشامدهايخود با اعمال و پ ز به نوبهين »كارما«

  .كنديافت ميدر يورود

 يهانشانه«با نام  »د استعارهير و توليتفس يال برايبازنمود دانش س«از  )2008( 5و هائو ٤وئال

آنها، با استفاده از مشخصات مشترك مفاهيم مبدا و مقصد و استفاده از  روشدر . ندياد كرد 6»ناطق

عمل يافتن مفاهيم مشترك . شود و وب عمل درك استعاره انجام مي 7»وردنت«دانش جهاني توسط 

در اين . پذيرد ثبت دانش محيط خارج است انجام ميچارچوب  كه 8»نتپيسلا«مشترك با استفاده از

اين روش با استفاده از يك جمله مرتبط با ماهيت مفهوم مبدا و يك جمله مرتبط با ماهيت مفهوم 

  .مقصد برسيمجمله از جمله مبدا به  ،كلمات در جملهبعضي شود تا با حذف و درج  مقصد سعي مي

با استفاده از او . ي انجام داده استبند جمله ييرتغرا با استفاده از عمل درك استعاره )2011(9شتووا

. كند يلتبد ياستعار يرجمله غ يكرا به  يجمله استعار يككند تا يتالش م يتانيابر يمل يكرهاز پ

  :شماره يك را به جمله شماره دو تبديل كند مثال جمله
(1) All of this stirred an unfathomable excitement in her 
 (2) This provoked an unfathomable excitement in her 

 يك يمجاز برا يها يبند جمله يكند تا تمام يم يسع ياحتماالت يها با استفاده از مدل وي

 يجمله استعار يراز آنها را به عنوان تفس يكي يو با استفاده از قواعد انتخاب بيابدرا  يجمله استعار

  .كند يانب

  

                                           
1- KARMA 
2- Att-Meta 
3- Barden,J.A. 
4- Veale,T. 
5- Hao,Y. 
6- Talking Points 
7- WordNet 
8- Slipnet 
9- Shutova, E 
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 دادگان -3
  دستوري هاي واژه -1- 3

د و معني پيدا نيابدر بافت حضور ميو تنها  اندفرض فاقد مفهوم به طور پيش دستوري هاي واژه

دستوري  هاي واژهو  قاموسي و غير دستوري است هاي واژهاستعاره منوط به  آنجا كهاز . دنكن مي

هاي زاياي زبان فارسي ها، فهرستي از اين كلمات از واژه در بررسي شوند، مخل عمليات فرايند مي

و  ، نحوييصرفهاي حوزه بر اساس اين فهرست .حذف شد  و از پيكره مورد استفادهاستخراج 

آورده شده هايي  به همراه مثالهايي از آن  ، نمونه1 شماره جدول در .ندشد يآور جمع يمعناشناخت

  .است

  

 مثال مقولة نحوي مثال مقولة نحوي

 ...آيا، چند، چرا ضمير پرسشي ...آن، همان  صفت اشاره

 هايي از كلمات دستوري نمونه -1جدول شماره 

  پيكره همشهري -3-2

پيكره استاندارد متني به زبان فارسي است كه به ) 2009: آل احمد و همكاران(پيكره همشهري 

مستند و  166774 داراياين پيكره . هاي بازيابي اطالعات ايجاد شده است روشمنظور استفاده در 

  .دهد تشكيل مي تحقيق حاضر رادادگان آموزشي اين پيكره، . موضوع است 65

 
  صفاتاستخراج  -3-3

. دهند ، محصول تحقيق حاضر را تشكيل مياندبهمقوله اصلي مشبه و مشبه صفات به اين دليل كه

 گري دارد تا تنها صفات و امتياز آنها را معرفي نما در نشان دادن خروجي نياز به غربال سامانه سايه

و در استخراج  رسي، تمامي كلمات با اين برچسبزاياي زبان فا هايدر مراجعه دوباره به واژه. كند

  .اشاره شده است 2اي از اين صفات در جدول شماره  نمونهبه  .نهايي استفاده شد يگر غربال

  

  زده هيجان  جوان خشمگين برتر باصفا آيين درست

  پرست خيال  سرد كاري زيبا باسعادت گو دشنام

  از صفات فاز غربال يا نمونه -2جدول شماره 
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 روش كار -4
  پيكرهتقطيع -1- 4

مد نظر  2)اكس ام ال (يرپذ گسترش يگذار زبان نشانه١گرتقطيعنخست از فرايند استخراج،  در گام 

ذخيره ير پذ گسترش يگذار زبان نشانهزيرا مستندات موجود در پيكره همشهري، توسط . قرار گرفت

و  ٣تقطيع بدين ترتيب نخست اين مستندات .داراي موضوع و متن موضوع استند اين مستندات شد

  .ها استخراج شده استمتن اصلي آنسپس و 

  و حذف كلمات دستوري سازي متون نرمال -2- 4

 وكلمات ها يسهاستاندارد نو يرغ يهاصورتاز آنجايي كه متون موجود در پيكره همشهري داراي 

تا  يردآنها انجام گ يرو پردازشي يشابتدا پ يدبا استفاده كردآنها در سامانه بتوان از  كهآنقبل از  ،است

حروفي  ،ساز نرمالبراي مثال، با استفاده از  .گردند يلبه شكل استاندارد تبد يراستانداردغ يهاصورت

اين است كه از آنجا كه اعتقاد عمومي بر در نهايت  .سازي شدند و همزه يكسان »ك«، »ي«مانند 

در . نديدحذف گرد ،ندارند يچندان يرمتن تاث يدر رساندن معنادستوري  هاي واژه، در جمالت زبان

قاموسي و غير دستوري مجموعه  هاي واژهو تنها  شودنيز از حضور آنها صرف نظر ميپژوهش حاضر 

  .دهند شده سامانه حاضر را تشكيل مي دادگان پااليش

هاي مهم  اي به منظور يافتن بافت اطالعات مشترك نقطهاستفاده از معيار  -3- 4

  يك واژه

 اي هاي معنايي يك مفهوم از اطالعات مشترك نقطه گيري اهميت هر يك از ويژگي جهت اندازه

فارغ از ميزان  ،رخدادي دو رخداد اين معيار نشانگر ميزان هم. استفاده شد )1989: 5و هنكس ٤چرچ(

از دو متغير  yو  xدو رخداد  اي اطالعات مشترك نقطه. جداگانه استاد هر يك به صورت ميزان رخد

 .گردد به صورت زير محاسبه مي Yو  Xتصادفي 

  

  

 
 

اي دو متغير بيشتر باشد به اين معني است كه تمايل به  هر چه ميزان اطالعات مشترك نقطه

دو متغير   مقدار صفر اين معيار نشانگر شروع نقطه استقالل. خداد همزمان دو متغير بيشتر استر

                                           
1- parser  
2- xml: extensible markup language 
3- parse 
4- Church, K.W. 
5- Hanks, P. 
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ادي دو متغير و يا خاصيت دفعي رخد مقدار منفي اين معيار نشانگر عدم تمايل به همهمچنين . است

  . هاستآن

در . رفته استرخدادي يك مفهوم در يك بافت به كار اين معيار جهت بررسي ميزان تمايل هم

رخداد يك بافت در نظر  ،رخداد يك مفهوم و متغير تصادفي دوم ،متغير تصادفي اول ،اين بررسي

 .را در نظر بگيريد _w1در بافت   w2به عنوان مثال متغير تصادفي رخداد واژه . گرفته شده است

با  _w1بافت  و w2رخدادي در صورتي باالست كه درصد بااليي از رخدادهاي واژه  تمايل به هم

به اين معني كه ممكن است هر كدام از اين دو رخداد جداگانه به تعداد باال . هم انجام شده باشد

همچنين امكان دارد كه اين دو متغير . حضور داشته باشند، اما رخداد همزمان اين دو متغير كم باشد

اي با  يار اطالعات مشترك نقطهمع. درخداد باش ا در اكثر موارد همباشند، امداشته بسامد بسيار كم 

رخدادي را ارائه  حذف اثر ميزان رخداد جداگانه هر يك از متغيرها، تنها نشانگر ميزان تمايل به هم

 دنباله 1000فرض كنيم كه . در ادامه با مثال عددي اين معيار بيشتر توضيح داده شده است. دهد مي

 _w1در بافت  w2رخدادي واژه  ن تمايل به همخواهيم ميزا مي. در پيكره وجود دارد w1w2تايي 2

با  _w1همچنين بافت . بار ظاهر شده است 50به تعداد  w2فرض كنيم كه . را به دست آوريم

 _w1و احتمال رخداد بافت  0,05برابر  w2اين احتمال رخداد واژه  بنابر. ظاهر شده است 25بسامد 

رخداد باشند، اطالعات  تايي هم2دنباله  5ر د _w1در  w2در صورتي كه . خواهد بود0,025برابر 

  .آيد دوسويه مشترك آنها از طريق فرمول زير به دست مي

 
 
 
  
  

 
 0,025برابر با  p(w1_)و  0,05برابر با  p(w2)، 0,005برابر با  p(w2,w1_)در اين فرمول 

مثبت بودن اين معيار نشانگر . گردد مي 2اي برابر با  اين مقدار اطالعات مشترك نقطه بنابر. است

  . است _w1در بافت  w2تمايل رخداد 

تايي رخداده باشد و بافت دودنباله  1000بار در  800به تعداد  w2كه فرض كنيم واژه  صورتي در

w1_  رخدادي اين  رفته باشد و همچنين تعداد هم تايي به كاردنباله دو 1000بار در  400به تعداد

اي به طريق مشابه به دست  باشد، ميزان اطالعات مشترك نقطه 20واژه در بافت ذكر شده برابر با 

  .خواهد آمد

  

 
 

�����2,�1_� = log
���2,�1_�

���2� ∗ ���1_�
= log

�

����
��

����
∗

�

����

= 	2 

�����2,�1_� = log
���2,�1_�

���2� ∗ ���1_�
= 	 log

�

����
���

����
∗
���

����

=	−4 



  1391 پاييز، 30، شماره 8، سال پازند فصلنامه/ 80

 
دهد كه علي رغم اينكه واژه و بافت در حالت دوم  اي نشان مي مقدار منفي اطالعات مشترك نقطه

دهند و حتي تعداد رخداد همزمان آنها بيشتر  نسبت به حالت اول به تعداد بيشتري جداگانه رخ مي

ر بافت هاي ديگر دارد تا رخ دادن د رخدادي در بافت تمايل بيشتري به هم w2است اما از آنجا كه 

w1_ اي آنها منفي شده است ميزان اطالعات مشترك نقطه.  

  از پيكره ١ها تايي سه توليد -4- 4

با . در نظر بگيريدCorpus={w1, w2, …, wn}موجود در پيكره را به صورت  هايدنباله واژه

 ,{w2, w3, w4} ,{w1, w2, w3}هايي به شكل  تاييسهبرنامه ساده  استفاده از

{w3,w4,w5}, …,{wn-2, wn-1, wn} به دليل حجم . و ذخيره شدنداز پيكره استخراج

براي  3كاهش/و مدل برنامه نويسي نگاشت 2باالي پيكره از چارچوب پردازش توزيع شده هدوپ

  و هر يك از كلمات كدگذاري عددي سپس. شبكه كامپيوتري استفاده شد ازها  تاييتوليد اين سه

هاي اول و  تايي واژهدر هر سه. پايگاه داده ذخيره شدند اري عددي درها به صورت كدگذ تاييسه 

هاي  روش ،براي تعيين بافت. دهند كه واژه دوم در آن رخ داده است سوم بافت زباني را تشكيل مي

فرض بر  ٤»چندنگاشتيچندتايي يا «هاي زباني  ها مانند مدل در برخي از روش. مختلفي وجود دارد

هاي  هاي قبلي خود وابسته است و مستقل از واژه اين است كه احتمال رخداد هر واژه تنها به واژه

مفهوم كه هدف از اين بررسي شناخت تواند صحيح باشد چرا  اما اين فرض در اينجا نمي. استبعدي 

در نظر  ار »خشونت مرد سنگدل«و » اشتهاي گرگ سنگدل«هاي  تاييسه. مشترك دو واژه است

ك گزاره خواهيم مفهوم مشترك بين دو واژه مرد و گرگ را در ي مي بگيريد و فرض كنيد كه

اند و واژه پس از  در ميانه بافت قرار گرفته »گرگ«و » مرد«هاي  تايي واژهدر اين سه. استعاري بيابيم

داده پيش از  رخ هاي همچنين واژه. مشترك كمك كند مفهومتواند به ما در شناخت  ها مي اين واژه

درك معناي مفهوم مشترك دو واژه باشند و به ما در تواند  ينيز م »گرگ«و  »مرد«هاي  واژه

بر اين در اين بررسي هم از بافت پيشين و هم از بافت پسين براي يافتن بنا. استعاري كمك كنند

 .مفهوم مشترك دو واژه استفاده شد
  

  مفهوم معنايي مشترك دو واژههاي مشترك به عنوان  تخاب بافتان -5- 4

در . اي يافتيم هاي مهم هر يك از دو واژه را با استفاده از اطالعات مشترك نقطه در مرحله قبل بافت

و  م معنايي مشترك دو واژه محسوب شوندمفهوو واژه را بيابيم كه هايي از هر د بافت اين مرحله بايد

مشترك دو واژه در درك  مفهومبافتي كه به عنوان . ما را در درك بهتر اين استعاره ياري كنند

                                           
1-trigrams 
2- Apache Hadoop 
3- MapReduce 
4- n-gram 
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بر اين براي بنا. هاي معنايي واژه مبدا است يترين ويژگ

فرمول زير شيوه در . كنيم ها استفاده مي دار بافت

Score (context, source, target) = C * Score (context, source) + (1
score (context, target)

هاي واژه مبدا  باشد تا سهم امتياز بافت 1و بيشتر نزديك به 

  .ايم در نظر گرفته8/0را برابر 

نما به همراه  هاي توليد شده توسط سامانه سايه

 توليدشده توسط سامانههاي  واژه مفهوم مشترك تعدادي از جفت

قابل  1آزمايش آن در شكل شماره اي از  بررسي، نمونه

  
  نما ي كلي سامانه سايه

  واژه مبدا

  بهشت –خانه   خرس –مرد   گرگ –مرد   روباه

  14  امن  57  غارنشين  24  مهاجم  46

  9  خلوت  20  خشمگين  23  پير  41

  1  زيبا  5  قوي  20  خشمگين  29

سايه«

ترين ويژگ اهميت الزاما يكي از با ،استعاري وجود دارد

دار بافت هاي معنايي از مجموع خطي وزن انتخاب بافت

  .هاي مشترك آمده است محاسبه امتياز بافت
Score (context, source, target) = C * Score (context, source) + (1- C) * 

score (context, target) 
و بيشتر نزديك به  1و  0بايد بين  C ،در اين فرمول

را برابر  Cها  در اين آزمايش .د شودبيشتر از واژه مقص

  نتايج -5

هاي توليد شده توسط سامانه سايه واژه در جدول زير مفهوم مشترك تعدادي از جفت

 .شود امتياز هر كدام مشاهده مي

مفهوم مشترك تعدادي از جفت -3جدول شماره 

بررسي، نمونهبراي مشاهده سامانه توليد شده در اين 

  .مشاهده است

ي كلي سامانه سايهشما- 1شكل

واژه مبدا –واژه مقصد 

روباه –مرد   ساعت - ذهن  جرقه –شادي   اتاق –ذهن 

46  قاتل  48  ويژه  42  زودگذر  50  تاريك

41  پير  40  جوان  16  روشن  33  كوچك

29  بيچاره  31  كاري  16  كوتاه  31  خالي
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  بحث -6

در  سامانه ينا يابيامكان ارز ،وجود ندارد يها در زبان فارس از استعاره يدست يكرهپ ينكهبا توجه به ا

 يها در زبان فارس از استعاره اييكرهپ بايدابتدا  سامانه ينا يابيارز يبرا. پذير نيست حجم وسيع امكان

كه توسط  ييها رزيابيدر ا. درك استعاره به كار گرفته شود يها روش يابيدر ارز تا ودش يدتول

تر  ينهبه يها جواب به دستيابي يبرا ييراتيبه تغ سامانه ينا ،انجام شد مورديبه صورت  گاننگارند

  .به آن پرداخته شده است ادامهدارد كه در نياز 

  :انجام گردد بايد يساز ينهبه، سامانه يفيتبهبود ك براي

و استفاده از  يممفهوم در سلسله مراتب مفاه يكمادر  يممفاه يافتن يبرا يفارسوردنت استفاده از  -

چرا كه در  .ود تا تداخل بهتر انجام گرددش يمفهوم در عمل تداخل باعث م يكمادر  يها صفت

  .دگرد ياز مفهوم مادر مطرح م 1اي نمونه پيشاز موارد مفهوم مبدا به عنوان  ياريبس

 ياسيشامل اخبار س يشترآن ب يرغم حجم باال يعل يهمشهر يكرهپ: تر جامع يكرهاستفاده از پ -

 يتجامع خاص برخوردار است و يها در كشور از مشخصه ياسياخبار س يتاست كه با توجه به ماه

به . بهره است ياستفاده خالقانه گسترده باز  ينهمچن .را دارا نيست يماز نظر پوشش مفاه يكرهپ يك

كه در گفتار  يدر صورت ،شود يوارد م يماز مفاه ياريدر بس يكاواژه آمر يكرهپ ينعنوان مثال در ا

  .است ياسيبرگرفته از فرهنگ س ينو ا يستن ينگونهزبان ا يفارس يك يعاد

 ينجهت كاهش بعد و همچن يتواند به عنوان راه كار يپنهان م ييمعنا يلتحل يها استفاده از مدل -

 گيردميخوشه قرار  يكدر  يمعن هم يها ها كلمه مدل يندر ا. استفاده گردد سامانه ورييادآ يشافزا

  .شود يمفهوم در نظر گرفته م يك ييو خوشه به عنوان مشخصه معنا

از  يدر پروژه كنون. رسد يبه نظر م يمشخصه ضرور يتر برا يچيدهپ يده وزن يها استفاده از مدل -

مقصد به عنوان وزن آن مشخصه استفاده شده  يادر كنار مفهوم مبدا  ييبسامد رخداد مشخصه معنا

 يلتبد چندنگاشتيدر حوزه  tf-idfتر مانند  يچيدهپ يها يده تواند به وزنيم يده وزن ينا. است

  .گردد يسند محسوب م يكبه عنوان  چندنگاشت روش هر يندر ا. شود

 مفيديارتواند بس يدرك استعاره م يمشترك برا يها مشخصه ينبهتر يصدر تشخ بافتاستفاده از  -

از صبر او در  يممكن است ناش يمفرد را گرگ بنام يكاگر  ي،زمستان بافتبه عنوان مثال در . باشد

  .شد خواهد يرتعب يرحم يب همشخصه ب ينا يكوهستان يرو غ يزمستان يرغ بافتسرما باشد اما در 

  

 
 
  

                                           
1- Proto-type 
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