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هـاي   مرجـع يكـي از شـاخه      -تعيـين عبـارات اسـمي هـم        :چكيده

هـاي طبيعـي اسـت و نقـش          تحقيقاتي مطرح در زمينه پردازش زبان     
مــوثري در كاربردهــايي همچــون ترجمــه ماشــيني، خالصــه ســازي 
خودكار متون، پاسخگويي خودكار به سـواالت و اسـتخراج اطالعـات            

. از متن حائز اهميت است    ها درك صحيحي     دارد كه در هر يك از آن      
مرجع به فرايندي اطالق مي شود كه در آن   -تعيين عبارات اسمي هم   

تمام عبارات اسمي كه به يك موجوديت واحـد اشـاره دارنـد، تعيـين          
تـوان بـه دو      مرجع را مـي   -فرايند تعيين عبارات اسمي هم    . گردند مي

هـاي يـادگيري ماشـين تقـسيم         شناسي و روش   هاي زبان  دسته روش 
هاي زبان شناسي به اطالعات زبان شناسي بـسياري نيـاز            روش. ودنم

. دارند كه بدست آوردن اين اطالعات فرايندي پر خطا و زمان بر است     
شناسـي كمتـري     هاي يادگيري ماشين بـه اطالعـات زبـان         ولي روش 

فرايند . شود ها نتايج بهتري حاصل مي     احتياج دارند و با بكارگيري آن     
انگيز از فرايند تعيين    بخش مهم و چالش    يك زير تعيين مرجع ضماير،    

مرجع است كه در آن تنها تعيـين مرجـع ضـماير            -عبارات اسمي هم  
هـاي يـادگيري     ابتـدا روش  در ايـن مقالـه،      . گيـرد  مورد توجه قرار مي   

تعيـين  /مرجـع         ماشين بكار رفته در حوزه تعيين عبـارات اسـمي هـم           
 و سپس نحوه اعمـال      ندشو بندي و شرح داده مي     مرجع ضماير  دسته   

ها گزارش خواهـد     دو روش بر روي زبان فارسي، ارائه شده و نتايج آن          
  .شد

پردازش زبان طبيعي، يادگيري ماشين، تعيـين   :كليدي واژه هاي
بنــدي،  مرجــع، تعيــين مرجــع ضــماير، دســته-عبــارات اســمي هــم

  .بندي رتبه

  مقدمه -١

Dهاي طبيعي هدف نهايي حوزه پردازش زبان

1
Dكه  اين  است 

تحقيقات انجام شده . ها را متوجه شوند زبان انسانبتوانند كامپيوترها 
بندي متون،  همانند دسته(هاي طبيعي  در زمينه پردازش زبان
Dبرچسب زدن اجزاء كالم

2
Dتعيين و ابهام زدايي از معاني كلمات ،D

3
D (

هاي  حل تيجه راهناند و در  تنها بر روي يك حوزه خاص تمركز داشته
در نتيجه تمامي اين . استاي اين هدف نهايي هستندجزيي در ر

هاي جزيي بايد حل شوند تا در نهايت كامپيوتر بتواند همانند  حوزه

  .ها را بسازد انسان كلمات و جمالت را پردازش كرده و يا آن
Dكاربردهـا -توان به ريز كاربردهاي زبان طبيعي را مي    

4
D و درشـت -

ــا  Dكاربرده

5
D ــود ــراز نم ــام .  اف ــات انج ــر روي  تحقيق ــشتر ب ــده بي  ش

D كردن تجزيه(هايي در سطح كلمه و يا جمله         پردازش

6
D    ابهام زدايي از ،

بازيــابي اطالعــات، (و يــا در ســطح كــل يــك مــتن ) مفهــوم كلمــات
؛ تعداد كمـي از كاربردهـا هماننـد         هستندمتمركز  ) بندي متون  دسته

گويي به سئواالت در سطحي بينابين قـرار         سازي متون و پاسخ    خالصه
ها به يك تعبير منطقي قابل       حوزه با پيشرفت هر يك از اين زير      . نددار

 و نياز به يافتن ارتباطـات مفقـود ميـان           شدهقبول از جمالت نزديك     
فرايند . شود هاي سطح جمله و درك متن بيشتر احساس مي         پردازش

هاي مفقـود اسـت و       تعيين مرجع ضماير يك بخش مهم از اين پيوند        
توان متوجـه اطالعـات اصـلي        ر جمالت نمي  بدون تعيين مرجع ضماي   

  .نهفته در جمالت حاوي ضمير شد
هاي موجود در فرايند تعيين عبارات اسـمي          ابتدا روش  ،در ادامه 

شـوند، سـپس    بنـدي مـي   مرجع و يا تعيين مرجع ضـماير دسـته    -هم
بنـدي كننـده   بندي كننـده آنتروپـي بيـشينه و رتبـه     هاي دسته  روش

هـا بـر روي فراينـد        شده و نتايج اعمال آن     آنتروپي بيشينه شرح داده   
در نهايـت بـه تحليـل خطـاي         . شـود تعيين مرجع ضماير گزارش مي    

  . شودگيري پرداخته ميآزمايشات انجام شده و نتيجه

 هاي مرتبطبندي روشبررسي و دسته -٢
هايي كه تاكنون در زمينه تعيين عبارات در اين بخش، برخي از روش

از آنجايي كه . شونداند، بررسي ميته شدهمرجع بكار گرف-اسمي هم
-اي در زمينه تعيين عبارات اسمي همتاكنون تحقيق منتشر شده

تعيين مرجع ضماير زبان فارسي وجود ندارد، در اين بخش / مرجع
  .پردازيمهاي ارائه شده در زبان انگليسي ميتنها به بررسي روش

ه كلي مرجع به دو دست-هاي تعيين عبارات اسمي همروش
. شوندهاي يادگيري ماشين تقسيم ميشناسي و روشهاي زبان روش
شناسي بسياري نياز دارند كه شناسي به دانش زبانهاي زبانروش

اولين . ها از متن، فرايندي زمان بر و پر خطاستاستخراج آن
شناسي تعيين مرجع ضماير در دهه هفتاد ارائه هاي زبان الگوريتم
شناسي و معنايي بسياري ها از دانش زبانآنكه در ] 1,2[شدند 
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هاي پس از گذشت زمان و با فراهم شدن پيكره. استفاده شده است
هاي آماري شناسي جاي خود را به روشهاي زبانشناسي، روشزبان

هاي ها، دانش مورد نياز بيشتر با استفاده از روش دادند كه در آن
شود و نسبت به يهاي بزرگ كسب مآماري و از طريق پيكره

شناسي كمتري نياز دارند و شناسي به دانش زبانهاي زبان روش
در ادامه ابتدا به مرور مختصري از . اند نتايج بهتري را نيز كسب نموده

هاي پردازيم و سپس روششناسي مي هاي زبانشيوه كلي روش
  .يادگيري ماشين را با تفصيل بيشتري بيان خواهيم كرد

 شناسيهاي زبانروش  ۲-۱
مرجع -هاي زبان شناسي به منظور تعيين عبارات اسمي همروش

 استفاده "دهندهامتياز" و يا "حذف كننده"هاي عموما از عامل
شناسي بدين صورت است كه هاي زبانروند كار در روش. كنند مي

-، عبارات اسمي هم)عبارت تالي(ابتدا به ازاي تمام عبارات اسمي 
شوند، پس از تعيين مي) ارات مقدم كانديدعب(ها مرجع كانديد آن

 برخي از "كنندهحذف"هاي تعيين عبارات مقدم كانديد، عامل
عبارات اسمي كانديد را از ميان مجموعه عبارات مقدم كانديد حذف 

مانده هاي باقي كانديد"دهندهامتياز"هاي  نمايند و در ادامه عاملمي
دي كه بيشترين امتياز را درنهايت كاندي. كنند را امتيازدهي مي

مرجع  با عبارت اسمي -كسب كرده باشد، به عنوان عبارت اسمي هم
ها براي يافتن عبارات اينگونه روش. شود مورد بررسي  برگزيده مي

شناسي، دانش نحوي، دانش معنايي و مرجع از دانش لغت-اسمي هم
Dاطالعات سطح باالتري همچون دانش جهان

7
Dكنند كه  استفاده مي

بدست آوردن اين اطالعات فرايندي پرهزينه، زمان بر و همراه با 
  .خطاي بسيار است

 هاي يادگيري ماشينروش  ۲-۲
گيري را با استفاده از هايي كه دانش مورد نياز براي تصميمروش

نمايند، هاي يادگيري و داده هاي آموزشي كسب ميالگوريتم
استفاده از . شوندهاي مبتني بر يادگيري ماشين ناميده مي روش
-هاي يادگيري ماشين در فرايند تعيين عبارات اسمي همروش

] 3[هاي درخت تصميم مرجع، از اواسط دهه نود و با بكارگيري مدل
Dو بيزين ساده

8
D] 4 [هاي تعيين عبارات  روشادامه،در . آغاز گرديد

برخي از  و شدهبندي مرجع مبتني بر يادگيري ماشين دسته-هم
  .اهد شدخوبررسي ها آن

 بنديهاي دستهروش  ١-٢-٢
گيري بر اساس يك جفت عبارت ها، تصميمدر اين دسته از روش

گيرد؛ بدين ترتيب كه دو عبارت اسمي مورد اسمي صورت مي
شوند و در نهايت به بندي كننده بررسي ميبررسي توسط دسته

خوردند و يا  برچسب مي"مرجع-غير هم" و يا "مرجع-هم"عنوان 
  .شودمرجع بودنشان تعيين مي-هم) احتمال(د درجه در برخي موار

هاي با مربي به استفاده از      ها همانند ساير روش   اين دسته از روش   
مرجـع  -اي نياز دارند كه در آن زنجيره عبارات اسمي هـم          پايگاه داده 

هـاي يـادگيري    پـيش از اينكـه از الگـوريتم       . گذاري شده باشـد   نشانه
 بايد توسط چندين پيمانه پردازش      ماشين استفاده شود، متن ورودي    

هاي اسمي  پردازش شده و در نتيجه تمامي عبارت      زبان طبيعي، پيش  
سپس بـه ازاي هـر عبـارت اسـمي، مجموعـه            . آن  تعيين شده باشد    

مرجع كانديد آن  مـشخص شـده و بـدين ترتيـب             -عبارات اسمي هم  
  . شوندهاي اسمي تعيين مي جفت عبارت

ها، ي اسمي، به ازاي هر يك از جفتهاپس از توليد جفت عبارت
آموزشي به الگوريتم يك بردار ويژگي تشكيل شده و در قالب نمونه 

هاي يادگيري بر اساس بردار ويژگي الگوريتم. شوديادگيري داده مي
مرجع بودن يا نبودن عبارات اسمي مورد -داده شده، در مورد هم

. بينند ميها آموزشمرجع بودن آن-بررسي، و يا احتمال هم
) لغوي، نحوي، معنايي(ها هاي ارائه شده انواع متفاوتي از ويژگي شيوه

 53تواند ميان كه مي(هاي متفاوتي از بردارهاي ويژگي و اندازه
 را در فرايند )متفاوت باشد] 6 [ ويژگي در8 و ]5 [ويژگي در

بكارگيري درخت تصميم در زمينه تعيين . اندبندي بكارگرفته دسته
 ولي تقريبا مطرح شد،] 6[مرجع، اولين بار در -رات اسمي همعبا

هاي يادگيري ماشين  بود كه استفاده از تكنيك]7 [پس از ارائه مقاله
در اين زمينه، به عنوان روشي مطرح و موفق مورد توجه سايرين قرار 

  . گرفت
 كه در ]8[شده است بندي پايه ارائه هاي دستهگسترشي بر روش

شود كه آيا آن عبارت اسمي هر عبارت اسمي، بررسي ميآن به ازاي 
روش ارائه شده از مدل آنتروپي بيشينه . داراي مرجع هست يا خير

جهت تعيين اينكه يك عبارت اسمي داراي مرجع هست يا خير، 
  .كند استفاده مي

 تعيين عبارات اسمي اي از يادگيري رقابتي نيز در زمينهگونه
هاي آموزشي  در اين روش، نمونه.]9[ بكار رفته است مرجع-هم

شوند كه به ازاي هر تالي، يك جفت مقدم بدين صورت تهيه مي
ها مرجع تالي شود بطوري كه يكي از آنكانديد در نظر گرفته مي

. مرجع قرار نداشته باشد-باشد ولي ديگري با تالي در يك زنجيره هم
يادگير تفاوت شوند كه عامل هاي آموزشي باعث مياينگونه نمونه
مرجع را آموزش ببيند و -مرجع و غير هم-هاي همميان كانديد

  .هاي مختلف افزايش يايدتوانايي آن براي مقايسه ميان كانديد
از سوي ديگر، . هاستها در سادگي آنمزيت اين دسته از روش

گيري در مورد ها در اين است كه تصميممشكل اين دسته از روش
گيرد و روابط متعدي ورت مستقل انجام ميجفت عبارات اسمي بص

در نتيجه مشكلي به نام . شودگيري رعايت نميدر تصميم
به عنوان نمونه در روش . د آمدوجود خواهتايي بههاي سهازگاريناس

- هم"Hashemi" و "Mr. Hashemi"هاي دسته بندي اگر عبارت 
-م ه"she" و "Hashemi"مرجع باشند، احتمال اينكه عبارات 

صورت مجزا مرجع باشند نيز وجود دارد؛ چراكه اين دو تصميم به
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شود، در حالي كه در جفت عبارت اول، جنس از نوع مذكر گرفته مي
  . در عبارت دوم مونث است"she"است، ولي جنس 

Dبنديهاي خوشهروش  ٢-٢-٢

9 
، هر يك از عبارات اسمي با يك بردار ]10[در شيوه ارائه شده در 

بندي بر اين  شده و سپس الگوريتم خوشهويژگي نمايش داده
بندي، عبارات اسمي پس از خوشه. شودبردارهاي ويژگي اعمال مي

مرجع درنظر -يك خوشه به عنوان عبارات اسمي هم موجود در
مربي كامل ، يك روش بي]10[روش ارائه شده در . شوندگرفته مي

شده است از اي كه براي مقايسه استفاده نيست، چرا كه معيار فاصله
Dكند كه بصورت اكتشافييكسري ضرايب ثابت استفاده مي

10
D تنظيم 

  .اندشده
 مسئله تعيين عبارات دربندي  از الگوريتم خوشه ديگريگونه
Dشدهبندي محدود كه خوشهشده استمرجع استفاده -اسمي هم

11
D 

هايي به الگوريتم ، محدوديت الگوريتماين در . ]11 [شودناميده مي
ها عبارت است از ترين آنشود كه مهم اضافه ميبنديخوشه

بايد متصل " و محدوديت "توانند متصل شوندنمي"محدوديت 
 عبارات اسمي را "توانند متصل شوند نمي"محدوديت . "شوند

نمايد كه نبايد در يك خوشه قرار بگيرند، در حالي كه مشخص مي
كند كه  عبارات اسمي را مشخص مي"بايد متصل شوند"محدوديت 

  .بايد در يك خوشه قرار بگيرند
بندي  كه از خوشهشده استاي ارائه شيوه ،]12[در مقاله 

Dمربي با

12
Dدر . كندمرجع استفاده مي- براي مسئله تعيين عبارات هم

شود تا بدين اين روش، معيار مشابهتي به الگوريتم آموزش داده مي
يوه با شيوه اين ش. هاي مورد نظر توليد شوندبندي وسيله خوشه

آيا به يك خوشه "ها تفاوت دارد و مفهوم بندي جفت عبارتدسته
 .شود آموزش داده مي"تعلق دارند يا خير

هاي مشابه آن، روابط متعدي بندي و روشهاي خوشه در روش
اما در صورتي كه پايگاه داده مورد بررسي . شونددرنظر گرفته مي

ها در حد رايي اين روشروابط متعدي بسياري نداشته باشد، كا
  .هاي اسمي خواهد بودبندي جفت عبارت كارايي دسته

Dروش فيلدهاي تصادفي شرطي  ٣-٢-٢

13 
براي حل مسئله ] 13[در ) CRF(هاي تصادفي شرطي فيلدشيوه 

هاي ارائه شده مدل. ه استبكار گرفته شدمرجع -هماسمي عبارات 
بر خالف . نددار هستجهتهاي گرافي غيراي از مدل نمونه،]13[در 

Dايها از نوع رابطههاي ارائه شده، اين روشاكثر روش

14
D بوده و در 

گيري در مورد جفت ها نيازي به اين فرض نيست كه تصميم آن
برخالف ساير . شودعبارات اسمي بصورت مستقل از يكديگر انجام 

Dاي كه توليديهاي رابطهمدل

15
D در  هستند، مدل شرطي معرفي شده

Dتبعيضي، از نوع ]13[

16
Dهاي متنوع بسياري از داده  است و ويژگي

 بدون اينكه نگران وابستگي ميان ،گيردهاي ورودي را درنظر مي

ها باشد و بدين صورت از مزاياي فيلد تصادفي شرطي و مدل  آن
Dماركوف پنهان

17
D) HMM (بردبصورت همزمان بهره مي.  

ها را درنظر هاي تصادفي شرطي وابستگي ميان دادهفيلد
هاي اسمي بصورت گيري در مورد جفت عبارتگيرند و تصميم مي

توان از مسائلي همچون شود و در نتيجه ميمستقل انجام نمي
هاي روش فيلدعمده مشكل . تايي جلوگيري كردهاي سهناسازگاري

  .سازي آن استتصادفي شرطي در پيچيدگي محاسباتي و پياده

Dروش درخت بل  ۴-٢-٢

18 
ارائه شده است ] 14[مرجع در -اسمي همروشي جهت تعيين عبارات 

در . شود از درخت بل به عنوان فضاي جستجو استفاده مي،كه در آن
مرجع به عنوان يافتن -اين روش، مسئله تعيين عبارات اسمي هم

همچنين  از . هاي آن استبهترين مسير از ريشه درخت بل به برگ
شود و تفاده ميها اسبندي اين مسيرمدل آنتروپي بيشينه جهت رتبه

هاي ممكن هاي درخت بل نمايانگر يكي از خروجيهر يك از برگ
  . مرجع هستند-تعيين زنجيره عبارات اسمي هم

، يك مدل دوتايي براي بهبود روش درخت بل ]15[در مقاله 
در روش درخت بل تنها يك مدل با استفاده از . ارائه شده است

متصل كردن به "ن مدل  و آشودآنتروپي بيشينه آموزش داده مي
موجوديت  آغاز كردن يك" و احتمال  است"يك موجوديت قبلي

هاي قبلي محاسبه  نشدن به موجوديت از روي احتمال متصل"جديد
 با اين تفاوت ، استدرخت بل نيز مشابه شيوه ]15 [شيوه. دوشمي

 و " كردن به يك موجوديت قبليمتصل"كه دو مدل جداگانه براي 
 و هر دو مدل شده در نظر گرفته "موجوديت جديد كآغاز كردن ي"

 نشان داده است كه آزمايشات. شوندبه صورت مجزا آموزش داده مي
  .كنداين شيوه بهتر از شيوه درخت بل عمل مي

هاي بندي و فيلدهاي خوشههمانند روش ،مزيت اين روش
مشكل اين روش در آن . است روابط متعدي رعايت ،تصادفي شرطي

تر ها جستجو در درخت مشكله با افزايش تعداد موجوديتاست ك
 از يك مكانيزم جستجوي كارا و ،جهت رفع اين مشكل. شودمي

  .شودهاي هرس كردن درخت استفاده ميروش

Dروش افراز گراف  ۵-٢-٢

19 
مرحله تعيين براي  ارائه شده است كه در آن،] 16[اي در مقاله شيوه

بندي عبارات  مرحله خوشهو يا به عبارتي(مرجع -هاي همزنجيره
 بصورت گراف بدون جهتي مرجع-، فضاي عبارات اسمي هم)اسمي
هاي گراف، عبارات اسمي گره. شودداده ميدار نمايش هاي وزنبا يال

مرجع بودن آن -هاي ميان هر دو گره، نمايانگر احتمال همو وزن يال
ده از بندي و با استفا از مرحله دسته،هااين وزن. دو گره است

براي . آيندبندي مدل آنتروپي بيشينه بدست ميالگوريتم دسته
يا به عبارتي، عبارات اسمي (هاي موجود در متن شناسايي موجوديت

اي افراز كنيم كه ، بايد گراف را به گونه)مرجع موجود در متن-هم
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 به يك موجوديت يكسان ،هاي قرار گرفته در يك زيرگرافتمام گره
و ] 5[هاي روش افراز گراف در مقايسه با روش. اشنداشاره داشته ب

 روابط متعدي را ،روش افراز گراف.  عملكرد بهتري داشته است]14[
گيرد و در عين حال از خصوصيت سادگي و موثر بودن نظر ميدر

  .بردهاي گراف بهره ميالگوريتم

Dآموزي-روش هم  ۶-٢-٢

20 
Dمربي ضعيفاي از يادگيري باگونه] 17[آموزي -هم

21
D  است كه در آن

Dبندي كننده مجزا بر روي دو يا چند جنبهدو دسته

22
D متفاوت از يك 

بينند و بدين ترتيب فرايند يادگيري داراي داده يكسان آموزش مي
  .افزونگي نخواهد بود

اسمي  تعيين زنجيره عبارات جهت] 18 [آموزي در-روش هم
و جنبه  به دها و بدين منظور داده شده است،مرجع بكار گرفته-هم

ها هستند و تقسيم ها در اينجا همان ويژگيجنبه. اند شدهتقسيم 
  .ها نيست لزوما يك افراز معنادار ويژگي،ها به دو بخش آن

هاي توان يك افراز واضح و مشخص از ويژگياز آنجايي كه نمي
و يا (مرجع داشت -هاي عبارات اسمي هممورد استفاده در زنجيره
با اين ] 19 [در مقاله، )ازي مشكل خواهد بودحداقل يافتن چنين افر

 در در شيوه ارائه شده. شده استمسئله به نحوي متفاوت برخورد 
D از يك الگوريتم خودراه انداز،]19[

23
Dشده اي استفاده جنبه- يك

بهتر از الگوريتم ] 19[بر اساس آزمايشات انجام شده، الگوريتم . است
  .كندعمل مي] 18[آموزي -هم

Dمبتني بر پيكرههاي روش  ٧-٢-٢

24 
D داده كاويهايروشاز ، ]20[هاي متفاوتي همچون شيوه

25
D در 

نويسندگان . اندمرجع استفاده كرده-مسئله تعيين عبارات اسمي هم
گذاري شده، تعدادي قاعده هاي نشانه با استفاده از پايگاه داده،]20[

ن به عنوارا  و به ازاي هر قاعده، آنتروپي آن قاعده كردهاستخراج 
سپس افراز . اندمعياري براي درجه صحت آن قاعده در نظر گرفته

-گيرد كه تعداد بيشتري از قاعدهاي انجام ميگونه عبارات اسمي به
  .هايي كه درجه صحت باالتري دارند، اين افراز را تاييد نمايند

 كه رابطه ميان كلمات شده است سيستمي ايجاد ،]21[در مقاله 
Dمتنيو 

26
Dتوانند در آن ظاهر شوند، به شيوه  كلمات مياي را كه آن

Dمربي بي

27
Dمرجع - احتمال هم، نيز]22 [در مقاله. بيند آموزش مي

 بر اساس مسيري كه در ،بودن يك ضمير و كانديد احتمالي آن
 اين اطالعات .شودميها وجود دارد، محاسبه  ميان آنتجزيهدرخت 

ه بزرگي كه ساختار داد صورت خودكار و با استفاده از پايگاهبه
Dوابستگي

28
D شوندمشخص شده است، استخراج ميدر آن  جمالت.  

توانند دانش مفيدي را ها در اين است كه ميمزيت اينگونه روش
ها ها در ساير روش هاي آموزشي كسب كنند كه كسب آناز پيكره

با اين وجود . بر و يا غير ممكن استنيازمند محاسبات سنگين و زمان
هاي زبان شناسي بسيار بزرگ  دانشي تنها از روي پيكرهكسب چنين

شناسي مناسبي جهت ممكن است و عالوه بر آن ابزارهاي زبان
نياز هستند كه چنين )  آماريگرتجزيههمانند (ها پردازش آن پيكره

  .هاي طبيعي وجود ندارندها و ابزارهايي در تمام زبانپيكره

Dمدل مرتبه اول احتماالتي  ٨-٢-٢

29 
 كه از منطق مرتبه اول احتماالتي شده است ارائه ]23[ روشي در

منطق مرتبه اول احتماالتي، . نمايدها استفاده ميبراي نمايش ويژگي
Dمنطقي مرتبه اولي است كه در آن به هر يك از مسندات

30
D احتمالي 

تواند با بندي مسئله مياين يك پيكربنابر. شودتخصيص داده مي
يك پارامتري يش داده شود كه به هر اي از مسندات نمامجموعه

احتمال هر پيكربندي متناسب است با تركيب . شود تخصيص داده مي
  . اين مسندات وزن دار

اي از مسندات  استقرا مستقيما بر روي مجموعه،در اين روش
. شود و فقط محدود به يك جفت از عبارات اسمي نيستانجام مي

در نظر گرفت كه براي هايي را توان ويژگيبدين ترتيب مي
گيرند و در مورد گيري كل مجموعه عبارات را درنظر مي تصميم
كردند، هايي كه بر اساس يك جفت از عبارات اسمي عمل ميروش

  .قابل اعمال نبودند

Dبنديروش رتبه  ٩-٢-٢

31 
بندي جاي دستهبندي بهاز روش رتبه، ]24[نويسندگان مقاله 

ها با دهد كه تمامي كانديدميبندي اجازه رتبه. انداستفاده كرده
نسبت به بهترين روش % 9,7اين روش خطا را . يكديگر ارزيابي شوند

  .دهد است، كاهش مي]9[بندي كه مدل كانديدهاي دوتايي دسته
زمينه تعيين بندي در مشكل اصلي بكارگيري روش دسته

هاي كانديد بصورت  اين است كه مقدممرجع-عبارات اسمي هم
) مقدم، تالي(احتمالي كه به هر جفت . شوندابي ميمستقل ارزي

مرجع باشند را -شود، احتمال اينكه اين جفت همنسبت داده مي
كند كه بندي بررسي نميبه عبارت ديگر، روش دسته. كندبررسي مي

با در نظر گرفتن ساير كانديدها نيز اين كانديد بهترين مرجع است يا 
ئه شده است، مدل كانديدهاي بهبودي كه بر اين روش ارا. خير

مدل كانديدهاي دوتايي مستقيما دو جفت از .  است]9 [دوتايي
نمايد و هنگام آموزش به ازاي هر كانديدها را با يكديگر مقايسه مي
مرجع را در -مرجع و يك مقدم غير-عبارت اسمي تالي يك مقدم هم

تخاب بندي براي انبه اين ترتيب، كارايي روش دسته. گيردنظر مي
توان تري كه در آن مي راه آسان. يابدمرجع مناسب افزايش مي

كانديدهاي مختلف را با يكديگر مقايسه نمود، حل مسئله تعيين 
  .بندي استمرجع در قالب يك مسئله رتبه

بندي كننده بندي كننده و رتبهدر اين مقاله، دو روش دسته
بندي بندي و رتبههاي دسته كه دو نمونه از روشآنتروپي بيشينه

، بر روي فرايند تعيين مرجع ضماير زبان فارسي اعمال شده هستند
 به بررسي نحوه عملكرد ،در ادامه. ها سنجيده شده استو كارايي آن
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بندي كننده آنتروپي بيشينه بندي كننده و رتبهدستهدو روش 
-تعيين عبارات اسمي هم حوزه ها را بر روي، و كارايي آنپرداخته
  .كنيم گزارش ميمرجع

 بندي كننده آنتروپي بيشينهدسته  -٣
بندي تبديل فرايند تعيين مرجع ضماير به يك فرايند دسته

Dدودويي

32
Dگيرد كه ابتدا به ازاي هر ضمير،  بدين صورت انجام مي

ترين مرجع آن براي ساخت نمونه مثبت بكار رفته و عبارات نزديك
ترين مرجع متناظرش براي ساخت ان آن ضمير و نزديكاسمي مي

ها با جفت كردن ضماير و مراجع نمونه. روندهاي منفي بكار مينمونه
پس از تشكيل . شوند، توليد مي)مثبت يا منفي(ها كانديد آن

شوند كه اي از توابع ويژگي تعريف ميهاي آموزشي، مجموعه نمونه
. هاي آموزشي هستندنظر از نمونههاي مورد مسئول استخراج ويژگي

هاي آموزشي و تعيين توابع ويژگي، عامل يادگير پس از توليد نمونه
بندي كننده بيند و دستههاي آموزشي آموزش ميبر روي داده

بندي كننده قادر است پس از آموزش، دسته. شودمناسب ساخته مي
را به ) زمايشيهاي آهاي آموزشي يا نمونهنمونه(هاي يادگيري  نمونه

. بندي كند دسته"مرجع-غير هم" و يا "مرجع-هم"عنوان 
بندي ترين دستهبندي كننده آنتروپي بيشينه يكي از متداول دسته
هاي دودويي است، در صورتي كه آنتروپي بيشينه به عنوان كننده

 مدل 1توان آن را بصورت رابطه رود، ميبندي كننده بكار يك دسته
  :نمود
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ها مراجع ia تابع ويژگي تعريف شده، m يكي از ifكه در آن 
 cپارامترهاي مدل عبارتند از .  ضمير مورد بررسي استπكانديد و 

ciو  ,λ ؛cمربوط به ) كالس(دويي است كه برچسب  يك متغير دو
),(جفت  πaغيرهم" و يا "مرجع-هم"كند و مقدار  را تعيين مي-
ciگيرد و  را به خود مي"مرجع ,λ هم ضريب هر ويژگي است كه به 

بدين ترتيب پس از . شودازاي هر كالس بصورت جداگانه تعريف مي
ير، به ازاي هر نمونه تست، احتمال هم مرجع آموزش عامل يادگ

و احتمال غير  iλ,1بودن ضمير و مرجع كانديد آن نمونه با ضرايب
در نهايت بر . شود سنجيده ميiλ,0ها با ضرايبمرجع بودن آن-هم

-هم"مبناي دو احتمال بدست آمده، نمونه مورد بررسي به عنوان 
  .شود در نظر گرفته مي"مرجع -غيرهم" و يا "مرجع

 بندي كننده آنتروپي بيشينهرتبه -۴
هاي  نيز شرح داده شد، مزيت روش9-2-2همانگونه كه در بخش 

بندي در اين است كه اجازه هاي دستهبندي نسبت به روشرتبه
هاي كانديد بصورت يكجا با يكديگر مقايسه شده دهد تمام پاسخ مي

بندي كننده رتبه. ها بهترين به عنوان پاسخ انتخاب شود و از ميان آن
  :شود مدل 2تواند بصورت رابطه آنتروپي بيشينه مي

)2(  
∑ ∑

∑

′
=

=

′
=

a

m

i
nii

m

i
nii

n

aaaaf

aaaaf
aaaap

1
21

1
21

21

)]},...,,,{,([exp

)]},...,,,{,([exp
)},...,,,{|(

πλ

πλ
π

 

بايد خاطر نشان كرد . ها پارامترهاي مدل هستندiλكه در آن 
ciها، بندي كنندهكه پارامترهاي سيستم در دسته ,λ ها هستند كه

 هم بستگي دارند، در حاليكه پارامترهاي سيستم در cبه كالس 
اين .  بستگي ندارند c و به كالس ها هستندiλها، بندي كنندهرتبه

بندي كننده، هر تابع ويژگي، به بدين معناست كه در مورد دسته
بندي كننده حالي كه در رتبهدر . ازاي هر كالس، وزن متفاوتي دارد

غير " و "مرجع-هم"هاي چنين نيست و پارامترها به ازاي كالساين
توانند هاي كانديد ميدر نتيجه تمام پاسخ.  يكي هستند"مرجع-هم

  .بصورت مستقيم با يكديگر مقايسه شوند
بندي، همانند روش هاي مثبت و منفي در روش رتبهنمونه

ها ياد  بر اساس آن2د و پارامترهاي رابطه شونبندي توليد مي دسته
پس از آموزش عامل يادگير، به ازاي هر ضمير، تمام . شودگرفته مي

شوند و مرجعي با آن ضمير تعيين مي-عبارات اسمي كانديد هم
ها با ضمير مورد بررسي بر اساس رابطه مرجع بودن آن-احتمال هم

ان مرجع ضمير انتخاب در نهايت، كانديدي به عنو. شود تعيين مي2
  .مرجع بودن را داشته باشد-شود كه بيشترين احتمال هممي

بندي كننده بندي كننده و رتبهارزيابي دسته -۵
 فرايند تعيين مرجع ضماير زبان درآنتروپي بيشينه 

 فارسي
ننده آنتروپي بندي كبندي كننده و رتبهدر اين بخش، كارايي دسته

بندي، بر بندي و رتبهز دو روش دسته، به عنوان دو نمونه ابيشينه
PCACDهاي بدست آمده از پيكره روي داده

33
D-2008 نشان داده 

] 1[ "جن خانبي" بر اساس پيكره PCAC-2008پيكره . شوند مي
 از حجم انبوهي از متون "جن خانبي"پيكره . تهيه شده است

Dگذاري شده الكترونيكي فارسي نشانه

34
Dي هاي زبان تشكيل شده و داده

 "جن خانبي"توان مي. هاي مختلف در بر دارد وسيعي را در حيطه
نظر را به عنوان يك جامعه آماري كامل از متون زبان فارسي در 

معنايي بوده و -هاي مقوله نحويشامل مجموعه برچسب  كهگرفت
هاي نحوي، تقطيع و  صورت نيمه خودكار در سطح كلمه و گروه به

گذاري از متون نشانه"جن خانبي" پيكره. دهي شده استبرچسب
اين متون از منابع معتبر فارسي . شده مختلفي تشكيل شده است

همچون مقاالت مجله سروش هفتگي و يا واحد مركزي خبر برگرفته 
اند و شامل موضوعات متنوعي همچون موضوعات اجتماعي، شده

و سياسي ي اطالعاتي، فرهنگي، تاريخي، اقتصادي، داستاني، پزشك
 را "جن خانبي" متن از متون PCAC-2008، 30پيكره . هستند
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جن بي" نسبت به PCAC-2008گسترش . گسترش داده است
 به اين صورت است كه در متون گسترش يافته، ضماير و "خان

-PCAC. اندگذاري شدهها مشخص و نشانهترين مرجع آننزديك
ترين مرجع  ضمير به همراه نزديك2006گذاري  حاوي نشانه2008

هاي ، مطابق ويژگيهاي بكار رفته در آزمايشاتويژگي .ها استآن
  . هستند1ذكر شده در جدول 

  
هاي بكار رفته در فرايند تعيين مرجع ضماير ويژگي:1جدول

  .زبان فارسي
  توصيف ويژگي

  آيا ضمير از نوع ضمير شخصي است؟

  آيا ضمير يك ضمير سوم شخص است؟

  ل شخص و يا دوم شخص است؟آيا ضمير يك ضمير او

  آيا ضمير يك ضمير انعكاسي است؟

  آيا ضمير كسره اضافه دارد؟

  جزء كالم مربوط به كلمه سمت چپ ضمير

  جزء كالم مربوط به كلمه سمت راست ضمير

  جزء كالم مربوط به كلمات اطراف ضمير

  تعداد كلمات تشكيل دهنده عبارت اسمي كانديد

  د ضمير نيست؟ آيا عبارت اسمي كاندي

  آيا عبارت اسمي كانديد يك اسم خاص است؟

  آيا عبارت اسمي كانديد يك عبارت اسمي تعريف شده است؟

  آيا عبارت اسمي كانديد يك عبارت اسمي كمي است؟

  آيا عبارت اسمي كانديد يك عبارت اسمي اشاره است؟

  جزء كالم مربوط به كلمه سمت چپ عبارت اسمي كانديد

  م مربوط به كلمه سمت راست عبارت اسمي كانديدجزء كال

  جزء كالم مربوط به كلمات اطراف عبارت اسمي كانديد

  تعداد دفعاتي كه عبارت اسمي كانديد در متن مورد بررسي ديده شده است

  تعداد دفعاتي كه عبارت اسمي كانديد در جمالت اخير ديده شده است

   اسمي ديگر قرار دارد؟آيا عبارت اسمي كانديد درون يك عبارت

  تعداد جمالتي كه ميان ضمير و مرجع كانديد آن قرار دارند

  تعداد عبارات اسمي كه ميان ضمير و مرجع كانديد آن قرار دارند

  آيا ضمير و مرجع كانديد از لحاظ عدد يكي هستند

  
) 1: توان به سه دسته تقسيم نمود ها را مياين ويژگي

هاي ويژگي) 3هاي مرجع كانديد، و ژگيوي) 2هاي ضمير،  ويژگي
هايي كه رابطه ميان ضمير و مرجع كانديد را ويژگي(اي رابطه

اند كه حاوي هايي بكار رفتهدر مورد ضمير، ويژگي). كنندتوصيف مي
. اطالعاتي راجع به نوع ضمير و محتواي نحوي ضمير هستند

 تخمين محتواي نحوي ضمير، توسط جزء كالم كلمات اطراف ضمير
اند هايي استفاده شده در مورد مرجع ضمير نيز ويژگي. شودزده مي

كه اطالعاتي راجع به نوع عبارت اسمي مرجع و محتواي نحوي آن 
هاي مربوط به مرجع كانديد، حاوي ساير ويژگي. دهندبدست مي

. اطالعاتي راجع به اهميت مرجع كانديد مورد بررسي هستند
د عبارت اسمي كانديد درون يك عبارت كناي كه مشخص ميويژگي

هايي كه تعداد دفعات رويت اسمي ديگر نهفته است يا خير و ويژگي
كنند، از جمله اين مرجع كانديد را در متن مورد بررسي مشخص مي

اي، رابطه ميان ضمير و هاي رابطهدر نهايت، ويژگي. ها هستندويژگي
اي فاصله و تطبيق عدد، هويژگي. نمايندمرجع كانديد را توصيف مي

  .مسئول توصيف اين رابطه هستند
Dتايي-10آزمايشات گزارش شده بر مبناي ارزيابي متقاطع 

35
D 

Dهستند و بر اساس معيار هاي فراخواني

36
Dدقت ،D

37
D 1 وF)  ميانگين

Dموزون

38
Dي انجام هاتايج ارزيابين، اندارزيابي شده)  فراخواني و دقت

  . گزارش شده است2 در جدول شده
  
بندي بندي كننده و دستهنتايج بدست آمده از اعمال رتبه: 2جدول

  .PCAC-2008هاي پيكره كننده آنتروپي بيشينه بر روي داده
1F دقت فراخواني  عامل يادگير  

بندي كننده دسته
  آنتروپي بيشينه

4,017  19,92  6,68  

بندي كننده رتبه
شينهآنتروپي بي  

30,34  30,34  30,34  

   
در مـورد  ) 1F و دقـت فراخواني،  (مقادير سه معيار مورد بررسي      

بندي كننده بـه    بندي كننده يكسان هستند، به دليل اينكه رتبه       رتبه
مرجع انتخاب كرده و -ازاي هر ضمير تنها يك كانديد را به عنوان هم

گيـرد، در نتيجـه تعـداد    رنظـر مـي   مرجع د -باقي را به عنوان غير هم     
هاي منفي كه به اشـتباه مثبـت تـشخيص          نمونه(هاي نادرست    منفي

هاي مثبت كه به اشتباه     نمونه(هاي نادرست   و مثبت ) داده شده است  
. بندي كننـده يكـسان هـستند      در رتبه ) اندمنفي تشخيص داده شده   

شود كه  هاي نادرست باعث مي   هاي نادرست با مثبت   برابر بودن منفي  
در صـورتي   .  و فراخواني مقدار يكساني داشته باشـند       دقتمعيارهاي  

 نيز مقداري   1F و فراخواني يكسان باشد، معيار       دقتكه مقدار معيار    
  .برابر با مقدار اين دو معيار خواهد داشت

بندي بندي كننده آنتروپي بيشينه با دستهبا مقايسه نتايج رتبه
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بندي كننده آنتروپي توان پي برد كه رتبهنتروپي بيشينه ميكننده آ
  .كندكننده آنتروپي بيشينه عمل ميبنديبيشينه بسيار بهتر از دسته

 تحليل خطا -۶
هاي مهم و كارامدي كه در تعيين مرجع ضماير زبان يكي از ويژگي

شود، تطبيق جنس ضمير و مرجع آن است، در انگليسي استفاده مي
اير زبان فارسي داراي ويژگي جنس نيستند، در نتيجه حالي كه ضم

اين ويژگي در فرايند تعيين مرجع ضماير زبان فارسي كاربردي 
رود، ويژگي مهم ديگري كه در زبان انگليسي بكار مي. نخواهد داشت

ضماير مفرد به يك عبارت اسمي مفرد و (ويژگي تطبيق عدد است 
در صورتي كه ) ه دارندضماير جمع به يك عبارت اسمي جمع اشار

توانند به يك عبارت اسمي جمع اشاره ضماير مفرد زبان فارسي مي
داشته باشند و گاهي جهت احترام به اشخاص، به جاي ضمير مفرد 

شود، بدين ترتيب ويژگي تطبيق عدد نيز از ضمير جمع استفاده مي
  .شوداثر و يا كم اثر ميدر فرايند تعيين مرجع ضماير زبان فارسي بي

تعيين مرجع از عوامل ديگري كه باعث كاهش كارايي سيستم 
. آماري استگر غيرشود، استفاده از تجزيهميضماير زبان فارسي 
، به PCAC-2008هاي مثبت و منفي از پيكره براي استخراج نمونه

گر زبان فارسي نياز است كه عبارات اسمي متن را يك تجزيه
Dگر چارتگوريتم تجزيهبدين منظور از ال. تشخيص دهد

39
D باال به 

از .  استفاده شده است،]2 [ ارائه شده درپايين به همراه گرامر
گر چارت شامل قواعد آنجايي كه گرامر بكار رفته در الگوريتم تجزيه

 ممكن هايتجزيهگر چارت نيز تمامي زيادي است و الگوريتم تجزيه
اي كه در ات اسمييابد، تعداد عباررا به ازاي يك جمله ورودي مي

شوند معموال آماري يافت مي غيرگريك جمله توسط اين تجزيه
به عنوان نمونه، در جمله اي كه اجزاء كالم آن . بسيار زياد است

 عبارت اسمي متفاوت 75 باشد، "N N N N P N N N V "بصورت 
هاي منفي  در نتيجه نمونه.  بدست خواهد آمدگرتجزيهتوسط اين 

Dهاي مثبت بسيار زياد خواهند بود كه باعث نااريبنهنسبت به نمو

40
D 

هاي استخراج شده در نمونه(شود هاي آموزشي ميشدن شديد داده
  ). ها هستند از كل نمونه%2,8هاي مثبت تنها ، نمونهPCAC-2008از 

 آماري غير تجاري در دسترس  فارسيگردر حال حاضر، تجزيه
 آماري، گرتجزيهارگيري يك رود كه با بكانتظار مينيست، ولي 

عالوه بر . كارايي يادگيرهاي مورد بررسي تا حد زيادي بهبود يابند
توان از  آماري استفاده شود، ميگرتجزيهآن، در صورتي كه از يك 

 نيز بهره برد كه خود باعث تجزيههاي نحوي همانند درخت ويژگي
  ].25[شود افزايش قابل توجه كارايي سيستم تعيين مرجع ضماير مي

 گيرينتيجه -٧
مرجع و تعيين مرجع -هاي موجود در تعيين عبارات اسمي همروش

هاي يادگيري شناسي و روشهاي زبانضماير به دو دسته روش
هايي در شناسي به ويژگيهاي زبانروش: شوندماشين تقسيم مي

ها قادر به  شناسي، نحوي و معنايي نياز دارند و بدون آن سطح زبان
از . مرجع نيستند-و تعيين عبارات اسمي هم  مرجع ضمايرتعيين

هاي يادگيري ماشين قادرند بدون استفاده از سوي ديگر روش
شناسي، فرايند تعيين مرجع ضماير و تعيين هاي پيچيده زبانويژگي

مرجع را انجام دهند و به كارايي نسبتا خوبي هم -عبارات اسمي هم
  .دست پيدا كنند
 در فرايندهاي يادگيري ماشين و نمونه از روش د،در اين مقاله

ها گزارش اعمال شده و نتايج آنتعيين مرجع ضماير زبان فارسي 
بندي كننده دو روش اعمال شده عبارتند از روش دسته. شدند

بندي كننده آنتروپي بيشينه كه از آنتروپي بيشينه و روش رتبه
ر متون پردازش بندي دبندي و رتبههاي دستهترين روشمتداول

هاي زبان فارسي مورد نياز از پيكره  داده. زبان طبيعي هستند
PCAC-2008اند كه تنها پيكره فارسي موجود براي  استخراج شده

 "جن خانبي"فرايند تعيين مرجع ضماير بوده و با گسترش پيكره 
بندي بسيار بهتر دهند كه روش رتبهنتايج نشان مي. توليد شده است

 با توانولي با اين وجود مي. كند بندي عمل ميستهاز روش د
تري همچون هاي پيچيده آماري و ويژگيگربكارگيري يك تجزيه

هاي يادگير آزمايش شده را تا حد هاي نحوي، كارايي عاملويژگي
  .زيادي بهبود داد
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