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چکیده
اینترنت حجم عظیمی از اطالعات با ساختارهای گوناگون را در خود جایداده است .مدتهاست که دانشمندان روی سامانههای استخراج اطالعات از متون
ساختارنیافته کار میکنند؛ سامانههایی که به صورت انعطافپذیر و قابل اطمینان ،صفحات وب را به ساختارهای مناسبی برای سامانههای نرمافزاری ،مانند پایگاه
داده رابطهای یا دادههای اندیسگذاریشده ،تبدیل کنند .از اواسط دهه گذشته میالدی تالشهای بسیاری صورت گرفت تا بتوان بدون دخالت انسانی و با همان
ابزارهای در دسترسِ پردازش زبان طبیعی ،مجموعهی بزرگی از روابط معنایی را از حجم عظیم اطالعات موجود در وب به دست آورد .یکی از روشهای مهم برای
دستیابی به این هدف استخراج آزاد اطالعات است .در حقیقت استخراج آزاد اطالعات توانایی استخراج دانش از حجم وسیعی از اطالعات وب است؛ و یا از نگاهی
دیگر ،عملیات استخراج اعالنها ،یا رابطهها ،از پیکرههای متنی انبوه ،بدون نیاز به فرهنگ لغات از پیش تعیینشده؛ بنابراین مهمترین ویژگی استخراج آزاد
اطالعات وابسته نبودن آن به دامنهی خاصی از اطالعات و استخراجِ اطالعاتِ بامعنی است .استخراج آزاد اطالعات سعی میکند پایگاه دانشی را باقابلیت
پرسوجوی کارا از وب استخراج کند .ویژگی مهم دیگر این عملیات این است که سعی دارد بر گلوگاهِ مشکلِ اکتسابِ دانش ،که اغلب هزینهبر است ،با استخراج
یکجای تعداد بزرگی از روابط فائق آید .در این مقاله روشی جدید برای سرعت بخشیدن به استخراج آزاد اطالعات با نام «تجزیه وابستگی سریع» پیشنهاد شده
است .استفاده از تجزیه وابستگی سریع ،روی افزایش سرعت عملیات استخراج آزاد اطالعات تأثیر گذار است و سعی دارد مسألهی تجزیه وابستگی را ،در ازای
افتِ کیفیتِ تجزیهی وابستگی ،به یک مسألهی برچسبگذاریِ ترتیبی تبدیل نماید .نتایج نشان داده است که استفاده از این ایده توانسته است در ازای افت
کیفیت تقریبا  ۰۱درصدی ،سرعت طوالنیترین بخش از استخراج روابط را افزایش دهد.
کلمات کلیدی
استخراج اطالعات ،استخراج آزاد اطالعات ،پردازش زبان طبیعی ،تجزیه وابستگی ،استخراج رابطه

به طورکلی در فرآیند استخراج آزاد اطالعات میخواهیم حجام وسایعی از رابطاهها را باا
سرعت معقول و منطقی از متونی باا دامناه بااز بهصاورت قابلاعتمااد و بادون نظاارت انساان
استخراجکنیم این تعریف روی چند عبارت تأکید میکند :حجم وسایع ،سارعت باا  ،دامناهی
نامشخص و عدم نظارت انسانی نبود هرکدام از این ویژگیها تعریف مسئله را ساقط میکند
حجم وسایع در اینجاا میخاواهیم باهنوعی پاایین باودن دقات را باا افازایش حجام

استخراجها جبران کنیم دادههای زیادی استخراج میشوند با این فرض که آنهایی که
بیشتر تکرار شدهاند احتما ً درستترند جمله با  ،یک جمله احتما تی اسات و ممکان
است یک اعالن تکرار زیادی داشته باشد اما بهطورکلی غلط باشد
سرعت با در استخراج آزاد اطالعات به دنبال این هستیم که با بیشترین سرعت متون

انبوه را پردازش کنیم چون سروکار ما با حجم زیادی از متون اسات ،واحاا اسات کاه
باید میزان پردازش را تاا حاد ممکان کااهش دهایم البتاه در ایان حاوزه روشهاایی
ارائهشدهاند که با سرعت پایین و دقات باا تر روی متاون کاار میکنناد اماا مقبولیات
نیافتهاند

 -۰مقدمه
استخراج اطالعات عملیات استخراح خودکار اطالعت ساختاریافته از دادههاای موجاود در اساناد
غیرساختیافته یا نیمه ساختیافتهی قابل خواندن توسط ماشاین اسات در بیشاتر ماوارد ،ایان
عملیات روی متون به زبان انسانی با کمک علم پردازش زبان طبیعی انجام میشاود اساتخراج
آزاد اطالعات که این مقاله بر پایهی آن بنا شده اسات ،ناوعی از عملیاات اساتخراج اطالعاات
است قبل از به وجود آمدن بحث استخراج آزاد اطالعات ،سامانههای استخراج اطالعات زیاادی
مطرحشده بودند که عمده تمرکز آنها روی استخراج با ناظر یا شبه نظاارتی باود نزدیاکترین
سامانههای استخراج اطالعات به سامانههایی که بعداً سامانههای استخراج آزاد اطالعات نامیاده
شدند ،سامانههایی بودند که سعی داشتند اطالعات را به روش بدون ناظر از صفحات وب بادون
ساختار خاص استخراج کنند این سامانهها سعی میکردند اطالعات را بدون هیچ کمک انساانی
استخراج نمایند
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دامنه نامشخص یکی دیگر از ویژگیهای استخراج آزاد اطالعاات ،بااز و بادون دامناه

بودن آن است؛ یعنی روشهای پیشنهادی باید بتوانند روی متونی باا دامناه نامشاخص
خوب عمل کنند تا حجم وسیعی از متون را پوشش دهند
عدم نظارت انسانی ویژگی دیگری از استخراج آزاد اطالعات کاه در حقیقات زاییادهی

ویژگی اول است ،عدم نظارت انسانی است متون بسیار زیادی قرار اسات در دامناههای
مختلف و نامعین پردازش شود هزینه نظارت نیروی انسانی روی ایان دادههاا هزیناهی
بسیار با یی است همچنین درروشهای استخراج نیز اصو ً از روشهای نیمه نظاارتی
یا بی ناظر یا اکتشافی بهره میبریم؛ زیرا هزینه ساخت سامانههای باناظر روی دامناهی
وسیعی از متون بسیار سخت و هزینهبر است
همانطور که اشاره شد در بیشتر روشهای اساتخراج آزاد اطالعاات از روشهاای بادون
ناظر استفاده میشود در بخش بعدی با مرور کارهای دیگران بر روی اساتخراج آزاد اطالعاات،
خواهیم دید که یکی از مهمترین ابزارهایی که برای این کار به کمک محققان میآید استفاده از
تجزیهی وابستگی است زیرا با استفاده از ساختار تجزیهی وابستگی یک جمله میتاوان رواباط
موجود در آن را بهتر شناسایی کرد در بخش سوم روش کار تجزیهی وابستگی سریع به عناوان
روشی نوآورانه معادل تجزیهی وابساتگی مخصاوص کاار در اساتخراج آزاد اطالعاات را شارح
میدهیم در بخش چهارم روش مزبور را با آزمایشاتی ارزیابی کاردهایم و در بخاش پانجم نیاز
نتیجهگیری و کارهای آینده ارائه خواهد شد

شد که یک سامانهی تشخیص دهنده آرگومان است؛ و به طور کلای ساعی شاد باا دو مشاکل
اساسی سامانههای قبلی مقابله شود :اساتخراجهای متنااق و بایربط و اساتخراجهای فاقاد
اطالعات
] [8ادعا میکند که سامانههای استخراج آزاد اطالعات قبل از او مانناد  ReVerbو  WOEدو
حعف عمده داشتهاند :او ً آنها فقط روابطای را اساتخراج میکنناد کاه باا میاانجیگری فعال
درستشدهاند ثانیاً آنها زمینه متن را نادیده میگیرد؛ بنابراین تاپلهای استخراجشاده همیشاه
واقعی و درست نیستند
این مقاله سامانه  OLLIEرا بهعنوان سامانه بهبودیافته از استخراج آزاد اطالعات کاه هاردوی
این مشکالت را حل کرده است پیشنهاد میکناد او ً  OLLIEنتیجاه باا یی را باا اساتخراج
روابط میانجیگری شده توسط اسامی و قیدها و به دست میآورد ثانیاً باا یاک گاام تحلیال
زمینه دقت را با شامل کردن اطالعات زمینهای ازجمله در استخراجها افزایش میدهد در مقاله
مزبور این سامانه با سامانه  WOEدر حالت تجزیه وابستگی نیز مقایسه شده است
در ] [9مسئلهی پاسخگویی به سؤا ت با دامنه بااز روی ترکیبای از پایگااه دانشهاای دقیاق
(فراهمشده به روشهای نظارتی) و استخراجشده را موردتوجه قرار گرفتاه اسات اینجاا اولاین
جایی است که یک سامانه پاسخگویی باه ساؤا ت ارائاه میشاود کاه هام بار پایاهی پایگااه
دانشهای دقیق (مثال  )Freebaseو هام پایگااه داناش استخراجشاده توساط اساتخراج آزاد
اطالعات بناشده است مهمترین چاالش فنای در ایان مقالاه ایان اسات کاه طراحای ساامانه
معرفیشده باید نسبت به تنوع اطالعات موجود هم در سامانههای پاسخگویی به پرسش و هام
پایگاه دانشهای بزرگ استخراجشده قابلاطمینان باشد
در ] [10راه حلی برای مسألهی ساخت یک یادگیرنده بیپایان زبان ارائه شاده اسات کاه یاک
عامل رایانهای هوشمند است که برای همیشه اجارا میشاود و هار روز بایاد ( )1بارای سااخت
پایگاه دانشی در حال رشد ،اطالعات را از وب استخراج کند ،یا بخواناد ،و ( )2ایان یاادگیری را
بهتر از روز قبل انجام دهد به طور خااص ،در  NELLیاک رویکارد و مجموعاه ای از اصاول
طراحی برای چنین عاملی پیشنهاد شده است ،و بخشی از پیادهسازی چنین سیساتمی توصایف
شده است که سیستم مزبور در ابتدای معرفیاش برای استخراج یک پایگاه دانش حاوی بیش از
 202۰۰۰اعالنها با دقت  ٪۲0پس از  ۶۲روز اجارا آماوزش داده شاده ،و در نهایات در ماورد
درسهایی از این تالش اولیه برای ساخت یک عامل یادگیری بی پایاان بحثهاایی ارائاه شاده
است
همانطور که اشاره شد ،قدرت سامانههای استخراج آزاد اطالعات ،پردازش کارایشان باه هماراه
توانایی آنها در استخراج تعداد بیشماری از روابط است سامانههای استخراج اطالعاات زیاادی
قبال در همین سند معرفیشدهاند ازجمله  TextRunnerو  WOEکاه تماام آنهاا از روشای
شامل سه مرحله استفاده میکنند ]:[7
برچسب زدن :جمالت بهصورت خودکار برچسب میخورناد چاه بهصاورت روشهاای

اکتشافی یا نظارت راه دور
یادگیری :یک استخراجگرِ عباراتِ ربطی آموزش داده میشود اغلب باا اساتفاده از یاک

مدل گرافیکی برچسبگااری توالی مانند میدانهای تصادفی شرطی
اسااتخراج :سااامانه یااک جملااه را بااهعنوان ورودی میگیاارد ،یااک جفاات کاندیااد از

آرگومانهای ) NP (Arg1, Arg2ازجمله تشخیص میدهاد و ساپس از اساتخراجگر
آموزش دادهشده استفاده میکند تا بتواند هر کلمه بین دو آرگومان را بهعنوان بخشی از
رابطه یا خارج از رابطه برچسب بزند استخراجگر به جماالت پیدرپای در پیکاره متنای
اعمال میشود و استخراجهای نتیجه جمعآوری میشوند
اولین مرحله ،مرحله برچسبزنی است که با توجه به ماهیت بدون ناظر بودن عملیات اساتخراج
آزاد اطالعات باید به صورت خودکار صورت بگیرد
برای مثال در [ ]5این گام شامل دو مرحله است مرحلاه اول :بهصاورت خودکاار داده آموزشای
خودش را بهصاورت مثبات و منفای برچسابگااری میکناد و مرحلاه دوم :از ایان دادههاای
برچسبگااری شده برای یادگیری یک ردهبند  Naïve Bayesاستفاده میکند که بعدها توسط
ماژول استخراجگر مورداستفاده قرار میگیرد
به دلیل اینکه استفاده از یک تجزیهگر وابستگی به دلیل سرعت پایین بارای اساتخراج رابطاهها
در مقیااس وب عملیاااتی نیساات[ ،]5فاارض شااده کااه یااک تجزیااهگر میتوانااد در یااادگرفتن
استخراجگر کمک کناد از تجزیاهگر [ ]۲بارای شناساایی و برچسابگااری یاک مجموعاه از
استخراجهای قابلاعتماد و غیرقابلاعتماد استفادهشده
اعالنهای استخراج شده ،تاپلهایی بهصورت زیر هستند:

 -2کارهای مرتبط
در سال  2۰۰۲برای اولین بار مقاله ] [1تصویری از استخراج آزاد اطالعات را ارائه داد :پاارادایم
اساتخراج جدیادی کاه در آن «ساامانهای مبتنای بار یاک گااار روی داده» معرفای شاد کااه
مجموعهی بزرگی از تاپلها (سهتاییها) را بدون نیاز به هیچ ورودی انسانی اساتخراج میکناد
مقاله ،نام  TextRunnerرا روی سامانه مزبور گااشت و ادعا کرد که یک پیادهساازی کامال و
بسیار مقیاسپایر از استخراج آزاد اطالعات را ارائه داده است که در آن یک احتمال باه تاپلهاا
تخصیص مییابد و برای پشتیبانی از یاک اساتخراج کاارا انادیس گاااری میشاوند و توساط
پرسوجوهای کاربر اکتشاف میگردند
نویسندگان مقاله ] [2یک تحلیل معنایی صریا را پیشنهاد کردهاند یک روش جدید که معنای
متون را در یک فضای بعد-با از مفاهیم استخراجشده از ویکیپدیا نماایش میدهاد باه طاور
کلی استفاده از ویکیپدیا و مفاهیم آن در استخراج آزاد اطالعات مفید است آنهاا از یاادگیری
ماشین برای نمایش صریا معنایی هر متن بهصورت یک بردار وزن دهی شده استفاده کردهاند
مقاله ] [3نیز در سال  2۰۰۲روی استنتاج مترادفی تمرکز کرده است عملیات تشخیص رواباط
و اشیاء هممعنی یا استنتاج مترادفی عملیاتی حیاتی برای استخراج اطالعات باکیفیات با سات
حجم وسیعی از کارهای قبلی درزمینهی استنتاج مترادفی فرض کرده بودند دانشهای دامناهای
قدرتمند یا نمونههای آموزشی برچسب خاورده توساط انساان در دساترس هساتند ایان مقالاه
استنتاج مترادفی را از دید استخراج اطالعات بدون ناظر بررسی میکند
در ] [4یک روش بدون ناظر برای استخراج شابکههای معناایی از حجمهاای وسایعی از ماتن
ارائهشده است برای استخراج تاپلها از متن از سامانه  TextRunnerاستفادهشده است سپس
مفاهیم و رابطههای کلی از آنها استخراجشاده اسات ایان کاار بهوسایله خوشاهبندی اتصاال
رشتههای اشیاء و روابط تاپلها صورت گرفته است
در ] [5ادعاشده است که برخالف روشهای موجود تا سال  2۰1۰که تنها از ویژگیهای نحوی
کمعمق استفادهشده است روشی ارائه کرده که از ویژگیهای معنایی (نقشهای معنایی ) بارای
عملیات استخراج آزاد اطالعات استفادهشده است
] [6سامانه  WOEرا معرفی میکند که یک سامانه استخراج آزاد اطالعات دیگر است و دقات
و بازخوانی  TextRunnerرا به طرز شگفتآوری افزایش میدهد ویژگیهای کلیادی WOE
در کارایی از ایده تازهی یادگیری خود-ناظر برای استخراجگرها بهره برده است یادگیری خاود-
ناظر با استفاده از نوعی از تطابقهای اکتشافی بین جعبه اطالعات ویکیپدیا و جمالت متنااظر
برای ساخت دادههای آموزشی عمل میکند سامانه  WOEبا استفاده از ویکیپدیا بهعنوان یک
منبااع از دادههااای آموزشاای باارای استخراجهایشااان موفااق بااه بهبودهااای بیشااتری روی
 TextRunnerشدند آنها همچنین نشان دادند که ویژگیهاای تجزیاه وابساتگی منجار باه
افزایش چشمگیری در دقت و بازخوانی نسبت به استفاده از ویژگیهای زبانشناسای کمعماق و
سطحی میشوند ،اما در ازای سرعت استخراج پایینتر
در ] [7سامانه  ReVerbمعرفی شد که ساعی در تشاخیص گاروه عباارت ربطای بار اسااس
محدودیتهای لغوی و نحوی داشت یک تحلیل کامال زبانشناسای روی تعادادی از جماالت
نمونهگیری شده صروت گرفت برای مثال مشخص شاد آرگومانهاای اول و دوم یاک رابطاه
دارای برچسبهای ادات سخن محدودی هستند در نتیجه این تحلیل سامانهی  R2A2معرفی

که در آن eها رشتههای موجودیت و  rرشتهای نماینده رابطه بین دو موجودیت است
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در آینده بخواهیم قیدها را نیز به رابطههای فعلی احافه کنیم که در این صورت این قاانون هام
کنار گااشته میشود مشاهده میشود که در اغلب موارد هم تنهاا برچساب  Vبارای ماا مهام
هستند چون احتما دو سر یک رابطه را تشکیل میدهند به طور قراردادی مسندها یا فعلیارها
را نیز جزئی از رابطه فعلی تصور کرده و آنها را به همراه فعل در هستهی رابطه قرار میدهیم
در نهایت برای تشکیل رابطه الگوریتم زیر را به کار میبریم:
 فعل را به همراه مسند یا فعلیار (در صورت وجود) به عنوان رابطه در نظر میگیریم
 کلماتی را که دارای برچسب  Vهستند به عنوان هستههای آرگومانهای رابطاه در نظار
میگیریم
 با استفاده از یک تجزیهگر کم عمق تمام وابساتههای آرگومانهاا را باه آرگومانهاا وارد
میکنیم
طبق این الگوریتم رابطه (تعدادی از کارکنان ،مسموم شدند ،بار اثار استنشااق گااز) از جملاهی
مزبور استخراج میشود
البته این اولین بار نیست که محققی سعی تبدیل مسأله تجزیه وابستگی به مساأله برچسابزنی
توالی تبدیل نماید در ] [11نویسندکان این کار را روی زبان چک به روش سادهای انجام داده
اند آنها برچسبی از روی دادهای اصلی ساختهاند که ترکیبی از برچساب ادات ساخن هساتهی
کلمه ،جهت یال ،فاصلهی کلمهی هسته تا کلمه و برچسب روی یال اسات آنهاا در حقیقات
یک برچسب با طول چهار برابر برچسب های معمولی ساختهاند و همین باعث شاده کاه تعاداد
برچسبها بسیار با رفته و دقت نتایج بسیار پایین (نزدیک ده درصد) باشد تفاوت عمدهای این
کار با کاری که ما صورت دادهایم این است که ما نمیخواهیم برچسب یالها را پیشبینی کنایم
زیرا اصال نیازی به آن نداریم همچنین نیاز نداریم تعاداد زیاادی برچساب را همزماان باا هام
پیشبینی کنیم و فقط کلمات متصل به فعل برای ما مهم هستند
مسأله دیگر مقایسه کلی سرعت الگوریتمهای برچسابگااری تاوالی و الگاوریتمهاای تجزیاه
وابستگی است مخصوصا اینکه نیور در مقاله ] [12اثبات کرد که عملکرد الگوریتمی که ارائاه
داده است روی تجزیههای غیر افکنشی از درجه خطی (بر اساس تعداد کلمههای جملاه) اسات
او آزمایشات دیگری را هم در ایان زمیناه اماا بارای درختهاای افکنشای در ] [13ارائاه داد
مقالهی ] [14ساعی کردهاسات بارآوردی از سارعت انجاام الگوریتمهاای مختلاف تجزیاهی
وابستگی بدست آورد این مقاله نشان داده است که با روش کاوینگتون روی یک پردازنده تک
هستهای  2.0گیگاهرتزی حدود چهل الی پنجاه هزار جمله قابل تجزیه هستند
ما مقالهای را نیافتهایم که به طور مساتقیم سارعت الگوریتمهاای برچسابگااری تاوالی را باا
الگوریتمهای تجزیه وابستگی بپردازد زیرا اساسا کارکرد این روشها با یکدیگر متفااوت اسات
البته به طور کلی ویژگیهای تعریف شاده بار روی تجزیاه وابساتگی بیشاتر از وظاایفی مانناد
تشخی موجودیتهای اسمی است در روشای حل مسألهی توالی اصو ویژگیهای تعریاف
میشوند و الگوریتم یادگیری به هرکدام از ویژگیها حریبی را نسبت میدهاد باه طاور خااص
وقتی مسأله مانند تجزیه وابستگی سریع در با دودویی باشد،کافی است یک جمع حریبدار از
روی ویژگیها بدست آمده و در مورد برچسب تصمیمگیری شود که اساسا به تعداد کلمات جمله
وابسته نیست
مقایسه بهترین سرعت روی برچسبگااری ادات سخن با تجزیهی وابستگی این ایاده را تاییاد
میکند هر چند مقایسه روی رایانههای متفاوت و پیکرهای مختلفی اجرا شده است اما یک دیاد
کلی در مورد سرعت عملیاتی هر کدام از این موارد به خواننده مایٔدهاد مقالاه ] [15نشاان
میدهد سامانه  SpeedReadمیتواند در هر ثانیه  22۶21۲۲کلمه را تاوکن بنادی کناد ،روی
 5۶0۴۲۲کلمه برچسب ادات سخن بزناد و روی  15۲1۴0کلماه برچسابهای موجودیتهاای
اسمی را مشخص نماید نتایج ارائه شده در این مقاله روی یک پردازنده با چهار هسته ( ۲ناخ) و
حافظه نهان  ۲مگابایت صورت گرفته است که نشان میدهد سرعت الگاوریتم برچسابگااری
ادات سخن عمال بسیار بیشاتر از تجزیاهی وابساتگی اسات فراماوش نکنیاد کاه برچسابزن
تجزیهوابستگی سریع تنها روی دو برچسب عمل میکند
بر طبق مقالهی ] [16دربارهی مقایسه  1۴الگوریتم روی  11زباان نشاان میدهاد کاه دقات
الگوریتمهای تجزیهی وابستگی به طور متوسط در حدود  ۲۰درصد است
آماده شدن بستر زم برای تعامل با مراکز علمی بهمنظور ایندکس گااری از اطالعات متادیتای
مستنداتی که اطالعات آنها در سطا وب وجود ندارد

تجزیهگر چند هزار جمله را پارس میکند برای هر جمله پارس شده سامانه تمام ها که جاز
اصلی سازنده همه عبارات اسمی پایه هستند را پیدا میکناد بارای هار جفات عباارات اسامی
که

سامانه ساختار پارس را می پیماید تا یک توالی از کلمات را بیابد که

در تاپل  tباشند
میتوانند یک رابطه بالقوه بهصورت
یادگیرنده تاپل  tرا مثبت ارزیابی میکند اگار محادودیتهاای خاصای را روی سااختار نحاوی
ارحا کند اگر هرکدام از محدودیتها ارحا نشود  tبه نوان نموناه متنای

مشترک بین و
تلقی میشود
تعدادی از این محدودیتهای اکتشافی عبارتاند از:


یک حلقه وابستگی بین



مسیر بین تا در درخت نحوی از یک محدودهی شبه جمله عبور نمیکند مثال
عبارات ربط دهنده (آنگاه ،اگرچه و )

و

مو د باشد که طو نی تر از یک اندازه خاص نباشد

نه و نه فقط شامل یک حمیر نباشند

را پیداکرده و برچسب زده هر تاپال
وقتی یادگیرنده یک مجموعه از تاپلها
را به یک بردار ویژگی نگاشت میکند همه ویژگیها مستقل از دامنه و قابالسانجش درزماان
استخراج بدون نیاز به تجزیهگر هستند خروجی ردهبند که توسط ماژول یادگیرنده تولید میشود
منحصر به زبان است اما شامل ویژگیهای منحصر به رابطاه یاا ویژگیهاای لغاوی نمیشاود
بنابراین میتواند بهصورت مستقل از دامنه مورداستفاده قرار بگیرد بر اساس تجرباه نویساندگان
مقاله روشهای مختلفی برای انتخاب رابطه آزموده شده اسات در یاک رویکارد افراطگرایاناه،
تمام کلمات بین دو موجودیت آزموده شدند و نتیجه این باوده کاه پردازشهاا طاو نی شاده و
نتایج هم چندان جالب نبوده است در یک رویکارد تفریطگرایاناه فقاط فعلهاا در نظار گرفتاه
شدند
در این مقاله روشی را ارائه خواهیم داد که سعی دارد با کمک برچسبهای تجزیه وابستگی ساه
عملیات با را با سرعت مناسب انجام دهد
 -3روش کار
تجزیه وابستگی سریع را به این صاورت تعریاف مایکنیم؛ روی تعادادی زیاادی جملاه ،یاک
الگوریتم تجزیه وابستگی را اجرا مایکنیم البتاه بارای دقیاقتر شادن کاار میتاوان از هماان
جمالتی که تجزیه وابستگی طالیی روی آنها موجود است استفاده کنیم حال بهجای برچسب
ادات سخن هر کلمه (وابسته) ،برچسب ادات ساخن کلماهی هساته )سار یاا  (Headآن را در
صورت وجود قرار میدهیم این برچسبها را برچسبهای تجزیه وابستگی سریع میناامیم (باه
کلمهی برچسب توجه کنید! مسأله تجزیه وابستگی باه یاک مساأله برچسابزنی تبادیل شاده
است) سپس از یک روش یادگیری توالی اساتفاده مایکنیم تاا مادلی را از روی ایان جماالت
برچسب خورده آموزش دهد این مدل میتواند برچسابهای هساته را روی جماالت باا دقات
احتما ً متوسط قرار دهد و از همین برچسبها بهعنوان یک ویژگای جدیاد اساتفاده کناد ایان
ویژگی به همراه ویژگیهای دیگر روی جملههای آموزشی تولیدشده در مرحله قبل اعمالشده و
مدل دیگری را برای مشخص کردن برچسبهای  B-Arg1و و  I-Arg2آموزش دهد.

شکل  :۰مثالی از تجزیه وابستگی سریع

شکل  1-1مثالی از تجزیه وابستگی سریع را عرحه میکند درخت تجزیاهی وابساتگی جملاه
«در این حادثه تعدادی از کارکنان بانک بر اثر استنشاق گاز مسموم شدند » در این شکل نشاان
داده شده است در صورتی که کلمهی هستهی یک هر کلمهی وابسته از نوع فعل باشد ،در زیار
آن کلمه حرف  Vنوشته شده است و در غیر این صورت حرف  Oتنها یاک قاانون سااده روی
این برچسبها تغییر ایجاد کردهاند:
در صورتی که کلمهی اصلی قید بوده و کلمهی هسته از نوع فعل ،برچسب باه  Oتغییار کارده
است این قانون موجب میشوند قیدها از رابطه در آینده حاف شوند ممکن اسات در شارایطی

 -4ارزیابی
نگارنده با استفاده از الگوریتم  CRFیا میدانهای تصادفی شرطی مدلی را بر روی بانک درخت
تجزیهی وابستگی دادگان نسخهی اول در بازنمایی شماره یک و دو اجرا کرده اسات کاه در آن
دادهای آموزشی شامل  2252۲جمله و دادههای آزمون شاامل  2۲2۲جملاه باوده اسات نتاایج
حاصل شده در جدول  1-1و جدول  2-1آمده اسات و نشاان میدهاد الگاوریتم مزباور بارای
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 دقت قابل قبولی دارد تنها ویژگیهای اساتفاده شاده در ایان مساألهV شناسایی برچسبهای
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بازنمایی دوم بیشتر است توحیا بیشتر آنکه اطالعات حاف شاده طای عملیاات برچسابزنی
وابستگی سریع (خود یالها) در روش دوم کمتر است در روش اول همواره کلمه «را» باه فعال
متصل شده است و با توجه به اینکه ما از یک روش یادگیری ماشین استفاده کاردهایم و چناین
 مساأله باه سامت تناساب،الگویی به دلیل تکرار بسیار زیادش بر الگوهای دیگر غالب میشود
بیش از حد میل خواهد کرد
 نتیجهگیری و کارهای آینده-5
 با افات، روش برچسبزنی وابستگی سریع،با توجه به آنچه در بخشهای قبل اشاره شد
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 میتواند به تشخیص طرفین رابطه کمک کند تشاخیص طارفین رابطاه در یاک،استفاده باشد
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همچنین راه حلهایی برای فائق آمدن بر کلمات عطاف پیشبینای کارد همچناین تشاخیص
مرجع حمیر در زبان فارسی می تواند هدف بعدی تحقیقات ما باشد
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