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چکیده
هاي طبیعی و تبدیل متون هاي مختلف، پردازش زبانو رشد روزافزون مستندات در زمینهو اطالعات بشربه حجم عظیم دانشبا توجه

تـوان بطـور خودکـار    مـی تخراج اطالعاتهاي اساز سیستمبا استفادهبه دانش قابل فهم براي ماشین، مورد توجه قرار گرفته است.
یافتهغیرساختاز متون عات، استخراج حقایق هدف یک سیستم استخراج اطالواقع درکرد.یجادایافته از متون ساختپایگاه دانشی 

توان اطالعـات  مینگاشت شوند، RDFاگر حقایق در قالب معنایی باشد.میهاگانهمانند سهیافته هاي ساختدر قالبها و نمایش آن
آزاد در این مقالـه، روشـی بـراي اسـتخراج     روي پایگاه دانش بدست آورد. SPARQLهايوجوپرسمورد نیاز را با ساخت و ارسال

افعـال و روابـط   تشـخیص اسـاس استخراج حقایق در سطح جملـه و بـر  که در آن شده استحقایق از متون زبان فارسی پیشنهاد 
ـ سازي میآمادهRDFکار پیشنهادي، حقایق براي تبدیل به قالب راه. شودانجام میبین اجزاي جملهوابستگی نتـایج حاصـل از   د.کن

هاي موجود دهد که روش پیشنهادي در استخراج حقایق موفق بوده و باعث بهبود دقت و فراخوانی نسبت به سیستمارزیابی نشان می
شود.می

کلمات کلیدي
RDFها و اطالعات، استخراج حقایق، موجودیتآزاداستخراجپردازش زبان طبیعی، 

مقدمه-1
و رویدادهاي مختلف،اسناد متنی داراي اطالعات با ارزشی از قبیل اخبار

تواننـد منـابع غنـی    باشند و میو .. می، گزارشات اداري و مالیمقاالت علمی
شـکل  بـه  از متن استخراج و این اطالعات، گیري باشند. چنانچهبراي تصمیم

تواننـد بـه صـورت    یافته در یک پایگاه دانش ذخیره شـده باشـند، مـی   ساخت
یاگر پایگاه دانش. [6,12]وجو قرار گیرندتري مدیریت شوند و مورد پرسساده

بازیابی، پردازش با قابلیت اطمینان و دقت باال تهیه شود، بسیاري از مشکالت 
هاي پایگاه دانشی از سیستمبراي ایجاد چنین گردد. و تحلیل اطالعات رفع می

شود.استخراج اطالعات استفاده می

روش هاي استخراج اطالعـات، حقـایق را از طریـق پـنج روش،     سیستم
روش مبتنـی بـر   ، [1,5,6,9]روش مبتنی بـر الگـو  ، [4,13]مبتنی بر قاعده

روش مبتنی بـر  و[15]1زبان طبیعیپردازش روش مبتنی بر ، [8]استدالل
کنند. شناسایی می،[14]ی شناسهستان

اسـتنتاج خودکـار بـراي اسـتخراج     وامکان ایجاد روش مبتنی بر قاعده، 
یافتـه  ها، فیلدهاي فرم و عناصر دیگـر نیمـه سـاخت   حقیقت از جداول، لیست

کند. در روش مبتنی بر الگو، حقایق با اعمال الگوهاي متنی بر روي فراهم می
وند. روش مبتنی بـر اسـتدالل، بـا انجـام     شیافته استخراج میغیرساختمتون 

آوري شـده، ایق جمـع حقـ عمل اضافی استدالل بـر روي مجموعـه فرضـیات    
کند. روش مبتنی بر پردازش طبیعی، میحقایق جدیدي به پایگاه دانش اضافه
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ـ NLPسـطحی و NLPاز با توجه به پیچیدگی ساختار متن  اسـتفاده  2یعمق
، یک روند شناسـایی مفـاهیم،   OBIE3شناسیهستانمبتنی بر کند. روش می

شناسی، از متن و منابع دیگر است. در هستانها و روابط بیان شده در خصیصه
توانند با بررسی اسـناد، توضـیحات خـود را در طـی     ها میموجودیتاین روش 

تر کنند.روند استخراج اطالعات غنی
دفمنـد  روش هبـه دو  توانـد  مـی اطالعـات استخراج شناسایی روابط در 
. در انجـام شـود  5)آزادعمومی مبتنـی بـر ورودي (  و4مبتنی بر خروجی (بسته)

، مشـخص یـک مجموعـه روابـط   توجه بهروش هدفمند مبتنی بر خروجی با 
در ها مستقل از منبع ورودي هسـتند.  شوند. این سیستمآوري میجمعها نمونه

روابط باید از شود. اینکشف میحقایق مربوط به روابط خاصاین روش، فقط 
نیاز اسـت.  به مجموعه داده آموزشی ،قبل مشخص شوند. براي هر نوع رابطه

روش مبتنـی بـر   در هزینـه بـاالیی دارد.   افزودن یک رابطـه جدیـد  در نتیجه 
اسـت و بـه همـه روابـط ممکـن،      وروديیا دامنـه تمرکز روي منبع،ورودي

انجـام  مـتن  رويتري برشود. در این روش تحلیل نحوي عمیقمیرسیدگی 
باشـند کـه   حقایقی میاستخراج آزاد، خروجی روش . [8,10,13,17]شودمی

ها حقایق براي نگاشت به مدل در این سیستم. اندتایی بیان شدهبه صورت سه
یا ترکیبـی از  اند. براي مثال ممکن است یک جمله تهیه نشدهRDF6اي داده

ي حقیقـت وجـود داشـته باشـد     هـا آرگوماندر یکی از کلمات و حروف اضافه 
بـا اسـتفاده از   شوند،تبدیل RDFاگر این حقایق به قالب معنایی.[7,9,11]

و توضـیحات معنـایی   7هـا شناسـی هاي پیوندي و سـایر هسـتان  لینک به داده
ها و رابطه حقایق بدسـت آورد. بـا   توان اطالعات بیشتري در مورد آرگومانمی

هاي الزم را انجام داد و حقایق جدید استنتاجتواناستفاده از این اطالعات می
.و مفیدي به پایگاه دانش اضافه شود و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

بـراي  از متون زبان فارسـی  حقایق آزادف اصلی این مقاله، استخراج هد
با دقت و فراخوانی مناسب اسـت. بـا توجـه بـه     RDFتبدیل به قالب معنایی 

هاي آنها که در بخش مرور استخراج اطالعات و چالشهاي ها و سیستمروش
اسـتخراج  از روش مطرح خواهد شد، براي تحقق ایـن هـدف،   پیشینکارهاي 

تجزیه وابستگی بـراي پـردازش زبـان طبیعـی     و اطالعات در سطح جمله آزاد
.شده استاستفاده 

هـاي  در بخش دوم مـروري بـر کـار   ساختار مقاله بدین ترتیب است که 
بخـش و در بخش سوم روش پیشـنهادي شـرح داده خواهـد شـد. در    پیشین

گردد.هاي آتی ذکر میدر انتها نیز جمع بندي و کاروچهارم ارزیابی سیستم 

کارهاي پیشینمرور-2
، استخراج اطالعات در آزاد اطالعاتهاي استخراجسیستمدر این بخش

گیرد.هاي آنها مورد بررسی قرار میمتون فارسی و چالش

هاي استخراج آزاد اطالعاتسیستم- 2-1
هـاي اسـتخراج آزاد   ، جزء اولـین سیسـتم  TextRunner[16]سیستم 
اي، بـدون  هـاي رابطـه  تواند مجموعه بزرگی از تاپلباشد، که میاطالعات می

، ابتـدا بـا اعمـال    TextRunnerنیاز به ورودي انسان استخراج کند. سیستم 
کنـد.  ي صحیح فراهم میتعدادي نمونهها، براي خودتعدادي قواعد روي داده

بر ها بسیار زمانبراي استخراج اطالعات از وب، استفاده از تجزیه نحوي جمله
است؛ در نتیجه ابتدا با چند قاعده تولید شـده دسـتی، از روي درخـت نحـوي     

کند. با اسـتفاده از  هاي آموزشی مناسبی را براي خود فراهم میها، نمونهجمله

شـده بـه   ي ابتکاري، به صورت خودکار، مجموعه جمالت تجزیه هامحدودیت
هـاي مثبـت و منفـی) برچسـب     هاي درست و نادرست (مثـال عنوان استخراج

، هیچ رابطه از پیش تعریـف  TextRunnerخورند. به علت اینکه سیستم می
هاي مختلف، یک رابطه را ارائه دهند. اي ندارد، ممکن است خیلی از رشتهشده

ــتم  ــهRESOLVERسیس ــک خوش ــاد   ، ی ــراي ایج ــاظر، ب ــدون ن ــدي ب بن
دهـد. بـه عبـارت دیگـر،     ها و روابط مترادف انجام میهاي موجودیتمجموعه

کنـد.  مرجعی هـر جفـت رشـته اسـتفاده مـی     براي مشخص کردن احتمال هم
تواند روابط مختلفی را با دقت ، می8CRF، با استفاده از O-CRF[3]سیستم 

نی متوسـط اسـتخراج نمایـد. روابـط بـا اسـتفاده از یـک        نسبتا خوب و فراخوا
؛ ولـی سیسـتم    شوندلغوي مستقل از رابطه توصیف می-مجموعه الگو نحوي

O-CRF کند.را کشف میروابط واضح و مابین دو موجودیتفقط
، به صورت خودکار، الگوهاي استخراج را StatSnowball[18]سیستم 

هـاي تجزیـه   ، به تکنیـک OIEهاي سیستمکند. هر چندتولید و استخراج می
هاي آموزشی احتیاج دارند، ولی گذاري نمونهزبانی عمیق و گران براي برچسب

StatSnowballتر بـراي تولیـد الگـو    هاي تجزیه سطحی و ارزاناز تکنیک
و گیردها، را به عنوان ورودي مییک مجموعه کوچک از تاپلکند.استفاده می

هاي رابطه جدیـد را شناسـایی   کند و تاپلمکررا الگوهاي استخراج را تولید می
هـا یکـی از اجـزاي کلیـدي بـراي اطمینـان از       کند. ارزیابی الگوها و تاپلمی

بـه  StatSnowballجلوگیري از انحراف سیستم بـه سـمت اشـتباه اسـت.     
راحتی قابل گسترش است.

بـراي  Wikipediaاز TextRunnerبا توجه به ایـده  WOEسیستم 
در را همـراه بـا عنـوان مقالـه،    هااین دادهکند.استفاده می،هاي آموزشیداده

هاي مختلف براي یک مفهـوم در  . البته با توجه به نامکندجمالت جستجو می
کند تـا هاي مختلف به یک صفحه استفاده می، این سیستم از ارجاعپدیاویکی

معــادل سیســتم   WOEPOSفقــط بــه عنــوان مقالــه محــدود نشــود.     
TextRunnerگذاري هاي برچسب، که تنها از ویژگیPOS9 وWOSparse

.[9]گیردهاي مربوط به تجزیه وابستگی جمله بهره میاز داده
معنـی و  هـاي بـی  اسـتخراج هـاي ذکـر شـده    هاي سیستمیک از چالش

هایی معنی، حالتهاي بیاست. استخراجدهاي خالی از اطالعات مفیاستخراج
هاي اي استخراج شده، تفسیر بامعنایی ندارد. استخراجهستند که عبارات رابطه

گر در مورد وجود هر کلمه در عبارت افتد که استخراجمعنی، وقتی اتفاق میبی
اي غیرقابـل فهـم اسـت. دومـین     رابطه تصمیم بگیرد و اغلب عبـارات رابطـه  

باشـد کـه اطالعـات حیـاتی     هاي خالی از اطالعات مفید مـی اجمشکل استخر
شود.حذف می

هـاي  هـاي نحـوي و محـدودیت   محدودیتاز ، ReVerb[10]سیستم 
اي هاي نحـوي، عبـارات رابطـه   لغوي استفاده کرده است. بر اساس محدودیت

الگوها، عبارات د. این نباشاز پیش تعریف شده،  تطبیق داشتهي هاباید با الگو
اي را محدود به عبارت فعلی ساده یا عبارت فعلی به همراه حرف اضافه ابطهر

کننـد.  یا فعل به همراه یک یا چند اسم، صفت و مختوم به حرف اضـافه، مـی  
شود ولی فراخـوانی را  هاي نحوي اگر چه موجب باال رفتن دقت میمحدودیت

اي، بطـه دهد. بـا اسـتفاده از یـک دیکشـنري بـزرگ از عبـارات را      کاهش می
هـا آغـاز   فرایند استخراج با یافتن فعـل کند.هاي لغوي را اعمال میحدودیتم

شـود. در مرحلـه بعـد    شود و رابطـه متناسـب بـا هـر فعـل اسـتخراج مـی       می
هاي رابطه، با استفاده از عبارات اسمی سـمت چـپ و راسـت رابطـه،     آرگومان

ده است.شوند. البته سیستم براي زبان انگلیسی طراحی شمشخص می
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باشـد،  هـا مـی  ، شناسایی نادرست آرگومـان ReVerbیکی از مشکالت 
اي صـحیح بـا   مربوط به عبارات رابطـه ReVerb% خطاهاي 65یعنی تقریبا 

هاي نامناسـب اسـت؛ کـه یـک بخـش یـادگیري آرگومـان بـه نـام          آرگومان
ARGLEARNERشود. داده آموزشی براي براي کاهش خطاها اضافه می

هاي ي، با توجه به اینکه مجموعه آموزشی بزرگی براي سیستمسیستم یادگیر
OIEگذاري نقـش معنـایی   وجود ندارد، از برچسبSRL  شـود.  اسـتفاده مـی

بـا اسـتخراج آرگومـان    ReVerbسیستم ناشـی از ترکیـب اسـتخراج رابطـه     
ARGLEARNER ،R2A2 ــت ــده اســ ــده شــ ــتم .[9]نامیــ سیســ

OLLIE[11]ز مجموعه داده اReVerb خـود  بـراي ایجـاد الگوهـا   بـراي
کنـد. اعمـال مـی  تجزیه وابسـتگی جمـالت  کند. این الگوها را بر استفاده می

، از دانـش زبـانی دربـاره    ClausIE[7]استخراج اطالعات مبتنی بـر عبـارت   
برد و نوع گرامر زبان انگلیسی براي تشخیص عبارات در جمله ورودي بهره می

ClausIEکند. بر ایـن اسـاس،   میهر عبارت بر طبق تابع گرامري مشخص 

مبتنی بـر یـک سـري    ClausIEتواند استخراج با دقت باال را انجام دهد. می
الگوي تعریف شده و یک مجموعه کوچک لغوي مستقل از دامنـه، جملـه بـه    

ها با دقـت پـایین) عمـل    پردازشی (براي حذف استخراججمله بدون هیچ پس
ـ  می دارد و داراي دقـت و فراخـوانی بـاالیی    کند و به هیچ داده آموزشی نیـاز ن

SRLدر این سیستم از تجزیه وابسـتگی و  .استهاي دیگر نسبت به سیستم

بـه گرامـر و الگوهـاي    گیوابسـت هـاي ایـن سیسـتم    چالششود. استفاده می
هـاي  (واقعیتعبارات زبان انگلیسی، استخراج موارد غیرحقیقیمشخص براي 

باشد.میهزینه زمانی باالي آن، اشتباه)

استخراج اطالعات از متون فارسی- 2-2
، ]1[مرصاد دانشـگاه شـهید بهشـتی   هدفمند مبتنی بر خروجی سیستم 

شـود،  براي استخراج اطالعات از اخبار نظامی متون زبان فارسی اسـتفاده مـی  
ولی الگوهاي استخراج حقایق در این سیستم بصورت دستی تعریف شده است. 

گـر  ر واحد پیش پـردازش، توسـط یـک تجزیـه    در این سیستم متون خبري د
اي، زمان و نحوي زبان فارسی به اجزاي فعل، فاعل، مفعول، گروه حرف اضافه

شوند.  بعد جمالت با استفاده از یک شـبکه واژگـان معنـایی    مکان تجزیه می
هـاي  گیرند. سپس براي کلمات و عبارات مختلف، معادلمورد بررسی قرار می

شـود. ایـن   شود و ساختار مفهومی خبر سـاخته مـی  ین میمفهومی آنها جایگز
ساختار دقیقاً مشابه اطالعات خام است و اطالعی در این واحد از متون خبري 

شود. واحد انطباق الگوها، جدول ساختار مفهومی را دریافت کرده و کاسته نمی
کنـد، هاي الگوهاي استخراج، جمله خبري را بررسی میبا توجه به  محدودیت

الگو 30شوند. براي سیستم مرصاد بیش از جمالت فاقد اطالع مفید حذف می
.طراحی شده است

هـایی بـراي اسـتخراج روابـط معنـایی میـان فعـل و        روش]2در مقاله [
هاي آن از متون زبان فارسی توضیح داده شده است. در این مقاله سعی وابسته

از سـه روش مبتنـی بـر    هاي معنـایی بـا اسـتفاده   در استخراج مجموعه نقش
شناسی با استفاده از فرهنگ واژگانی زبان فارسی، مبتنی بـر تعمـیم بـا    ریخت

استفاده از پایگاه داده ساختار وابستگی افعال و مبتنـی بـر قاعـده و تعمـیم بـا      
استفاده از پیکره متون زبان فارسی را دارد.

مناسـب  هـاي آموزشـی   داده،فارسـی استخراج اطالعات از متون براي 
زنی معنایی با دقت ابزارهاي برچسب؛وجود نداردخورده براي یادگیريبرچسب

نی در مورد افعال مععالوه بر کلمات همي ابهاممسئله،وجود نداردقابل قبول 

پیش فـرض خاصـی در مـورد قالـب جمـالت     باشد و همچنینمرکب هم می
نیست.

کار پیشنهاديراه-3
استخراج روش شد، در روش پیشنهادي از همانطور که در مقدمه مطرح 

شود. در روش استخراج آزاد اطالعات استفاده میاطالعات در سطح جمله آزاد
شود و به یک سري روابط خاص محدود همه روابط با معنی ممکن کشف می

با توجه به اینکه کلمات براي توصیف معنی خاص در سطح جمله از شود.نمی
پذیرد. روابط ستخراج حقایق در سطح جمله انجام مییکدیگر مستقل نیستند، ا

شوند.ها با توجه به جمالت متن کشف میبین موجودیت
، دسـتی هـاي  وشبا اسـتفاده از ر الگوهاي متنیدر روش مبتنی بر الگو، 

عبـارات  دستی،. در روش شوندایجاد مییادگیري خودناظر ویادگیري با ناظر
بـر  ها هزینـه شود. در نتیجه سیستممیتهیهن منظم یا قواعد، توسط خود انسا

بانـاظر،  یـادگیري هـاي روشدر پذیر و قابـل حمـل نیسـتند.    اسو مقیهستند
هاي برچسب خورده در دامنه خاص، بـه سیسـتم داده   مجموعه آموزشی نمونه

کننـد از این روش استفاده میSnowballوDIPREهاي سیستمشود.می
هـاي آموزشـی   برچسب گذاري مثالیري خودناظر،. در روش یادگ[1,6,8,5]

یک مجموعه کوچک از الگوهاي استخراج مستقل از دامنه، انجام با استفاده از 
ها به جاي استفاده از داده آموزشی برچسب خورده، مثالدر این روش، . شودمی

.[5]شوندري میگذانتخاب و برچسبا
ن زبان فارسی وجود ندارد، که مجموعه داده آموزشی براي متواز آنجایی

تولیـد  از طرفـی توان الگوها و قواعد را به صورت خودکـار بدسـت آورد و  نمی
اگر از روش تولیـد الگـو   بر است. الگوها و یا قواعد به صورت دستی نیز هزینه

هـاي  استفاده شود، براي تولید دادهKnow-ItAll[5]خودناظر مانند سیستم 
خورده نیاز است.هاي برچسب آموزشی به مثال

ــتان  ــر هس ــی ب ــاس   در روش مبتن ــر اس ــایق ب ــتخراج حق ــی، اس شناس
شناسی شود، که دامنه روابط حقایق محدود به هستانشناسی انجام میهستان

شناسی کاملی وجود نـدارد  موردنظر است. در حالیکه براي زبان فارسی هستان
ر این، یکی از مواردي که بتوان از آن در استخراج حقایق استفاده کرد. عالوه ب

که در روش پیشنهادي مورد توجه بوده است، عدم وجود محدودیت به روابـط  
باشد. دامنه خاص می

ــه چــالش  ــا توجــه ب ــر الگــو و  هــاي موجــود در روشب ــی ب هــاي مبتن
شناسی، در روش پیشنهادي از روش مبتنی بر پـردازش زبـان طبیعـی    هستان

بـراي متـون   SRL10گـذاري معنـایی  سبابزار برچاز طرفی شود.  استفاده می
ابـزار  با دقت مناسـبی وجـود نـدارد و همچنـین اسـتفاده از ایـن       زبان فارسی 

بـا  شـود.  موجب کند شدن سیستم استخراج حقایق میگذاري معناییبرچسب
در تجزیه وابستگی ارتباط نحوي کلمات بـا یکـدیگر مشـخص    توجه به اینکه 

اعل و مفعـول و تمیـز و مسـند و غیـره     هایی مانند فشود و همچنین نقشمی
طالعـات مفیـد و   از تجزیه وابستگی ابا استفادهپس د.نشوگذاري میبرچسب

شوند.کشف میهاروابط موجودیت
شوند، بایـد حـاوي   اسنادي که براي استخراج حقایق به سیستم داده می

الوه بر وجود نداشته باشد. عآنهادر واقعی باشند و اطالعات نادرست اطالعات 
از نظـر گرامـري   هاو جمالت آنبیان شده باشندرسمیبصورت اسناد این باید 

داراي اصطالحات و جمالت ند. به عبارت دیگر نباید اسناد وروديصحیح باش
د.ناي باشمحاوره
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) نمایش ارائه شده است. در بخـش  1پیشنهادي در شکل (کار راهفرایند 
مــتن بــه ســپس شــوند. اســناد و صــفحات وب دریافــت مــی،پــردازشپــیش

برچسب گذاري اجـزاي  شود. ها، جمالت، کلمات و عبارات تقسیم میپاراگراف
و انتساب مقوله نحوي بـه هـر کلمـه در پیکـره متنـی از جملـه       POSکالم

هـاي  با توجه به چالششود. کارهاي دیگري است که در این مرحله انجام می
تجزیه ج حقایق از متون زبان فارسی که به آنها اشاره شد، ازمربوط به استخرا

شود. مرجع استفاده میبین عناصر جمله براي یافتن روابط وابستگیوابستگی 
شود. ضمایر و کلمات مانند اختصارات در پیش پردازش کشف می

ي در فرایند استخراج حقایقشنهادیپکارراه) : 1شکل (
نظـر  از چهـار م (ساده یـا مرکـب)  جمله،حقایقاستخراجدر مرحله اول 

شود. بررسی می
   و فاعـل جملـه   ل افعـا بـر اسـاس   حقایق اصلی جملـه کـه

د.نشومیشناسایی 
ترکیبات موصوف و صفت حقایق
الیهحقایق ترکیبات مضاف و مضاف
حقایق جمالت توضیحی و یا بدل

ریشـه جملـه در تجزیـه وابسـتگی مشـخص      حقایق اصلی جملـه:  
شود. معموال ریشه جمله، فعل اصلی جمله است. همه کلماتی که با ریشـه  می

هـاي تجزیـه وابسـتگی بررسـی     ارتباط مستقیم دارند، بـا توجـه بـه برچسـب    
حقیقـت  12حقیقت و ریشه به عنوان مسـند 11نهادشوند. فاعل جمله بعنوان می

شود. کلماتی که بـا حـروف ربطـی بـه ریشـه مـربتط و برچسـب        انتخاب می
شوند؛ اگر این کلمات فعل باشـند،  نقشی با ریشه را دارا باشند، شناسایی میهم

حقیقـت  نهـاد آن، نهـاد که شود یک حقیقت دیگر به ازاي هر کدام اضافه می
باشـد بـه ریشـه توسـط     ریشه است؛ ولی اگر یک جمله دیگر که داراي فاعل 

یق آن شـود؛ و حقـا  حروف ربط متصل شود، این جمله جداگانـه پـردازش مـی   
جـزء  یـار و  هـاي فعـل  برچسـب مسند حقیقت با اسـتفاده از  شود. استخراج می

شود. همکرد در تجزیه وابستگی شناسایی می
"کارخانه به تهران انتقال پیدا کرد."مثال: 

)"به تهران"، "انتقال پیدا کرد"، "کارخانه"(
ریشه آن حقایق با استفاده از ارتباط مستقیم کلمات دیگر جمله با13گزاره

شود. در این قسمت نقش کلمات مانند قید، مفعول اول و مفعـول  مشخص می
در  جملـه  " مشـهد در "براي مثـال عبـارت قیـدي    شود.دوم و ... بررسی می

گیـرد.  در قسمت گزاره حقیقت قرار مـی "شود.کنفرانس در مشهد برگزار می"
نوع .شودعیین میحقیقت تگزارهین مرحله نوع حقیقت با توجه به قسمت در ا

اسـتفاده  ی ماننـد تشـخیص زمـان و مکـان حقیقـت     هـای تحلیلبراي حقیقت 
تواند چندین زیر جمله داشته باشد. در نتیجه همه مـوارد  هر جمله میشود.می

شود تا حقایق از آنها هم اسـتخراج  ها هم رعایت مییاد شده در مورد زیرجمله
شود.

در سـمینار  کـه در مشـهد اسـت،    ب،، استاد دانشـگاه آقاي الف"مثال: 
"سخنرانی کرد.شرکت و 

)"استاد دانشگاه ب"، "است"، "الفآقاي"(
)"در مشهد"، "است"، "الفآقاي"(
)"سمیناردر "، "کردو سخنرانیشرکت"، "الفآقاي"(

اگر در درخت تجزیه وابسـتگی  ایق ترکیبات موصوف و صفت:حق
شود.  ، یک حقیقت جدید ایجاد میبراي صفت برچسب وصفی تعیین شده باشد

آن صفت است. مسند حقیقت بـا توجـه بـه    گزارهاین حقیقت، موصوف و نهاد
در ایـن تحقیـق اگـر    شود.انتخاب می"است"فعل ،و صفتترکیب موصوف 

حقیقت موصوف و صفت به حقایق اضـافه شـود، صـفت از حقـایق اصـلی در      
گیرد.ه تنهایی قرار میشود و در آنجا فقط موصوف ببخش قبلی حذف می

)"زیبا"، "است"، "ایران"("زیباایران "
الیـه در  در این بخش مضافالیه:حقایق ترکیبات مضاف و مضاف

در قسـمت  . گیرنـد قرار میحقیقت گزارهحقیقت و مضاف بعنوان نهادقسمت 
شود.گذاشته می"دارد"فعل ت، مسند حقیق

)"رئیس"، "دارد"، "مجلس"("رئیس مجلس"
شود.وصفی، هر ترکیب جداگانه بررسی می-در ترکیبات اضافی

"نامه شهید رجاییزندگی"
)"شهید"، "است"، "رجایی"(، )"نامهزندگی"، "دارد"، "رجایی"(
"رئیس بیمه مرکزي"
)"مرکزي، "است"، "بیمه(، )"رئیس"، "دارد"، "بیمه مرکزي"(

اشـاره شـد،   الًقـب که همانطور:و یا بدلحقایق جمالت توضیحی
فعل جمله داراي معموالً کلمه اصلی در یک جمله، داراي برچسب ریشه است؛ 

مانند فعل وجود نداشته باشد، در جمالت توضیحی اگر باشد. برچسب ریشه می
حقیقت، نهاد. شودانتخاب می"تولید"،، ریشه جمله"تولید دانشگاه فردوسی"

حقیقـت  گـزاره ارتبـاط دارد.  بـا آن  ،فاعلی است کـه ریشـه جملـه توضـیحی    
هاي درخت تجزیه توضیحاتی است که به ریشه جمله توضیحی توسط برچسب

"فعـل فعـل باشـد،   یک اجزاي اگر ریشه جمله توضیحی جزءاند. متصل شده
و در اول  حـرف  گیـرد به ریشه اضافه و در مسند حقیقت قرار می"استشده 

فعل نباشد، اجزاي یک ریشه جزء اگر غیر این صورت شود؛ دراضافه می"در"
حقیقت اضافه گزارهگیرد و ریشه در اول قرار می"است"لدر مسند حقیقت فع

شود.می
"، در بازار فروخته شد.شرکت بتولید محصول الف، "مثال: 

)"شرکت بدر "، "استشدهتولید"، "محصول الف"(
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RDFي اولی با توجه به این موضوع  که این حقـایق بـراي مـدل داده   

شوند، در نتیجه باید تا حد امکان از کلمات و یا حروف اضـافی  سازي میآماده
حقـایق شکسـته و   گـزاره ، مسـند و نهادهاي خودداري شود؛ همچنین قسمت

هـاي  و ... در قسـمت "بـا "، "و"کوچک شوند. در نتیجه حروف ربطی مانند
ایق جدیـد بـا   گیرنـد. بنـابراین حقـ   مورد بررسی قرار مـی مختلف یک حقیقت

هـاي  ایـن قسـمت  آیـد. حقایق بدسـت مـی  و گزاره، مسندنهادشکسته شدن 
هاي دیگر حقیقـت نیـاز   شوند که تغییري در قسمتحقایق طوري شکسته می

و تولیـد ف محصـوالت الکترونیکـی و کـامپیوتري    شرکت ال"در جمله نباشد.
شود.حقایق زیر استخراج می"کند.میتوزیع

)"محصوالت الکترونیکی"، "کندولید میت"، "شرکت الف"(
)"محصوالت کامپیوتري"، "کندتولید می"، "شرکت الف"(
)"محصوالت الکترونیکی"، "کندتوزیع می"، "شرکت الف"(
)"محصوالت کامپیوتري"، "کندتوزیع می"، "شرکت الف"(

ــی  ــدل داده  از طرف ــه م ــایق ب ــن حق ــدیل ای ــراي تب ــد RDFاي ب ، بای
مناسـب  14(URI)شناسه یکتاي منبعها شناسایی شوند و براي آنهاموجودیت

داراي حقیقـت  "شـرکت الـف در تهـران اسـت    "ائه شود. براي مثال جمله ار
حـال اگـر بـه موجودیـت     باشـد.  مـی )"در تهـران "، "است"، "شرکت الف"(
نادیـده  "در"ا حـرف  کند زیـر ، معنی جمله تغییر میداده شودلینک "رانته"

یـا داراي  حقیقـت قیـد باشـد و    گـزاره . در چنین مواقعی اگر ده استگرفته ش
. باید نوع کلمه از نظر معنایی زمان و ... باشد"از"و "در"حروف اضافه مانند 

حقیقـت یـک عـدد ثابـت قـرار      گـزاره یا مکان مشخص شود. در ادامه بجاي 
دهنده حقایق مرتبط با حقیقت اصلی نشاننهادگیرد و همین عدد ثابت در می

باشد. مسند ایـن حقـایق بـا توجـه بـه نقـش       ارتباط این حقایق با یکدیگر می
شود. معنایی کلمه مشخص می

)"تهران"مکان،، 12345(، )12345، "است"، "شرکت الف"(

ارزیابی-4
سازي شده و مورد ارزیابی قرار گرفته پیادهکار پیشنهادي به زبان جاوا هرا

هـاي مـورد   ارزیـابی، مجموعـه داده، سیسـتم   است. در این بخش، معیارهـاي  
شود.مقایسه و نتایج ارائه می

هـاي  کـارایی سیسـتم  -معیارهاي ارزیابی سیسـتم پیشـنهادي  
نسبت دقت،شوند. استخراج اطالعات با دو معیار دقت و فراخوانی سنجیده می

اسـت.  تعداد حقایق صحیح استخراج شده به تعداد کل حقایق شناسایی شـده 
نسبت تعداد حقایق صحیح استخراج شده به تعداد کل حقایق موجود،فراخوانی

هم بـه صـورت   F_Measureهمچنین براي ترکیب این دو، معیار باشد. می
شود:تعریف می) 1فرمول (

)1(
RecallPrecision

RecallPrecision
2=F_Measure






و شـود بـا اسـتفاده از تجزیـه وابسـتگی، الگوهـا       سعی میدر این مقاله
دقـت و  کـار پیشـنهادي هـر دو معیـار     هـاي مختلـف راه  بخشيهاالگوریتم

بهبود یابند. فراخوانی 
پیکـره دو  مقالـه از  در ایـن -جامعه مورد مطالعه و مجموعه داده

بررسـی  براي آزمایشگاه فناوري وب دانشگاه فردوسیزبانه فارسی و انگلیسی
انگلیسـی بـا اسـتفاده از    جمـالت شود. عملکرد سیستم پیشنهادي استفاده می

بـه صـورت دسـتی    دو زبانـه  جمـالت فارسـی  پیکـره    گر اسـتنفورد و  تجزیه

هـاي مـورد مقایسـه    با توجه بـه اینکـه در سیسـتم   و شوندگذاري میبرچسب
هایـن مجموعـه داد  از شـود، فقط در سطح جمله انجام میاستخراج اطالعات 

نیز انجام ویارهاي ارزیابیبراساس معسیستم پیشنهاديعملکرد براي بررسی 
شود. هاي موردنظر استفاده میمقایسه با سیستم

ي ذکر شده در بخش هادر بین سیستم-ي مورد مقایسههاسیستم
ــینه ــتاي   ،پیش ــنهادي در راس ــتم پیش ــتمسیس ــاسیس و ClausIE[7]يه

Reverb[10]  جهـت مقایسـه و ارزیـابی    هـا  است. در نتیجه ایـن سیسـتم
بـراي زبـان   بهشـتی  شهیددانشگاهکه توسط اند. سیستم مرصاد انتخاب شده

باشـد،  ابـت و افعـال خـاص مـی    محدود به الگوهـاي ث فارسی ارائه شده است 
ه براي در نتیجکند، هاي آموزشی استفاده میاز دادهWOEهمچنین سیستم 

)، نتـایج  1در جـدول ( اسـتفاده نشـده اسـت.   هاارزیابی سیستم پیشنهادي از آن
بی نمایش داده شده است.ارزیا

ي شنهادیپارزیابی و مقایسه سیستم ) : 1(جدول
F_Measureفراخوانیدقت

ClausIE74%72%0.72سیستم 
Reverb61%35%0.44سیستم 

0.80%78%83سیستم پیشتهادي
دقت ClausIEسیستم بیان شد، کارهاي پیشین بخشهمانطور که در
. ولی یکی داردهاي استخراج آزاد د سیستمسایر بت به نسو فراخوانی باالتري 

گـر  کارایی سیسـتم بـه تجزیـه   هاي این سیستم، کند بودن آن است. از چالش
شوند، ی که در این سیستم استخراج میحقایقبعضی از استنفورد وابسته است. 

پوشانی دارند. از بعضی جمالت، حقایق اضافی و اشـتباه بدسـت   با یکدیگر هم
گیرد. قرار مینهادید، مثال صفت ملکی به تنهایی در قسمت آمی

بـا افعـال اسـت، در نتیجـه فراخـوانی آن      Reverbاساس کار سیسـتم  
شود، صحیح تشخیص داده نمیگزارهو نهاددر بعضی حقایق، یابد. کاهش می

ورودي سیسـتم پیشـنهادي جمـالت    شـود.  که باعث کاهش دقت سیستم می
هاي پـردازش  دقت سیستم پیشنهادي تحت تاثیر چالشبرچسب خورده است. 

. البتـه در سیسـتم   گیـرد متون فارسی مانند ابهام در افعـال مرکـب قـرار مـی    
شـوند، در  سازي مـی آمادهRDFاي به مدل دادهتبدیلپیشنهادي حقایق براي

) سیسـتم  2شوند. در جـدول ( نتیجه حقایق تا حد امکان شکسته و کوچک می
هاي استخراج آزاد و همچنین سیسـتم  سیستمسایر ظر کیفی با پیشنهادي از ن

مرصاد مقایسه شده است.
يشنهادیپسیستم کیفی مقایسه ) : 2(جدول

استخراج سیستم
روابط 
بامعنی 
ممکن

عدم 
وابستگی
به گرامر 

زبان

سازي آماده
حقایق براي 
تبدیل به 

RDFقالب 

عدم 
هاي استخراج

معنی و یا بی
خالی از 

مفیداطالعات

نیاز عدم 
به داده 
آموزشی

WOE[9]

StatSnow
-ball[18]

ReVerb[10]

R2A2[9]

OLLIE[11]

ClauseIE[7]

سیستم 
]١[مرصاد
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سیستم 
پیشنهادي

نتیجه-5
حات وب، برداري و استفاده بهتر از محتـواي اسـناد و صـف   در جهت بهره

شـود. از ایـن طریـق    اطالعات آنها به دانش قابل فهم براي ماشین تبدیل می
وجوگر بر روي پایگاه دانش به اطالعـات  هاي پرستوان با استفاده از زبانمی

هاي استخراج اطالعات با پـردازش متـون   مفید و جامعی دست یافت. سیستم
کنند. با توجه بـه انـواع   مییافته استخراجهاي ساختاسناد، حقایق را در قالب

کـار پیشـنهادي   هاي آنها، راههاي استخراج اطالعات و چالشسیستممختلف 
از متون فارسی RDFقالب معنایی حقایق براي نگاشت به سعی در استخراج 

جملـه را دارد. در این راستا از تجزیه وابستگی و ارتباط وابستگی بین کلمـات 
کند. استفاده می

هاي متفاوت با توجه به اهمیت آنها شنهادي حقایق را در دستهپیسیستم
و حقایق وابسـته بـه حقـایق    فرعیکند. حقایق اصلی جمله، حقایق کشف می

، کـار پیشـنهادي  شـوند. در راه یی مـی اصلی با توجه به تجزیه وابستگی شناسا
شـوند. جنبـه  آماده میRDFهاي قالب معنایی گانهحقایق براي تبدیل به سه

باشد.کار پیشنهادي کشف ابعاد زمان و مکان یک حقیقت میدیگر راه
تحلیــل معنــایی بیشــتر بــر روي حقــایق، شناســایی حقــایق ارزشــمند،  

هـا و  بـراي موجودیـت  URI، شناسـایی  [5]ها و روابـط زدایی موجودیتابهام
توانند به عنوان کارهاي میو همچنین استنتاج براي کشف حقایق جدید روابط 

ی این تحقیق در نظر گرفته شوند.آت

مراجع
سیستم استخراج "زهرا،انصاري،مهرنوش، فرد، مسنغمه، شپور، رحیمی]١[

مرکز ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، "اطالعات: مرصاد
.1386مخابرات ایران، 

استخراج روابط معنایی میان "فاطمه، نژاد، جعفريمهرنوش،فرد،شمس]٢[
8سال ،نامه پازند، فصل"اي آن از متون زبان فارسیهفعل و وابسته

.1391پاییز ،30شماره 
[3] Banko, M., Etzioni, O., Center, T., “The Tradeoffs

Between Open and Traditional Relation Extraction”, In
ACL , Vol. 8, pp. 28-36, 2008.

[4] Biega, J., Kuzey, E., Suchanek, F. M., “Inside YOGO2s:
a transparent information extraction architecture”,
Proceedings of the 22nd international conference on
WWW companion, pp. 325-328, 2013.

[5] Cafarella, M. J. , Downey, D., Soderland, S., Etzioni, O.,
“KnowItNow: Fast, scalable information extraction from
the web”, Proceedings of the conference on Human
Language Technology and Empirical Methods in Natural
Language Processing, pp. 563-570,  2005.

[6] Chang, C. H., Kayed, M., Girgis, R., Shaalan, K. F., “A
survey of web information extraction systems”,
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions
on, 18(10), 2006.

[7] Del, Corro, L., Gemulla, R. “ClausIE: clause-based open
information extraction”, Proceedings of the 22nd
international conference on WWW, pp. 355-366, 2013.

[8] Etzioni, O., Banko, M., Soderland, S., Weld D. S., “Open
information extraction from the web”, Communications of
the ACM, 51(12), 68-74, 2008.

[9] Etzioni, O., Fader, A., Christensen, J., Soderland, S.,
Mausam M., “Open information extraction: The second
generation”, Proceedings of the Twenty-Second
international joint conference on Artificial Intelligence-
Volume Volume One, pp. 3-10, AAAI Press, 2011.

[10] Fader, A., Soderland, S., Etzioni, O., “Identifying
relations for open information extraction”, Proceedings of
the Conference on Empirical Methods in Natural
Language Processing, pp. 1535-1545, 2011.

[11] Schmitz, M., Bart, R., Soderland, S., Etzioni, O., “Open
language learning for information extraction”.
Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical
Methods in NLP and Computational NLP, pp. 523-534,
Association for Computational Linguistics, 2012.

[12] Schuhmacher, M., Ponzetto, S. P., “Knowledge-based
graph document modeling”, In Proceedings of the 7th
ACM international conference on Web search and data
mining, pp. 543-552, ACM, 2014.

[13] Weikum, G., Theobald, M., “From information to
knowledge: harvesting entities and relationships from
web sources”, Proceedings of the twenty-ninth ACM
SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of
database systems, pp. 65-76, ACM, 2010.

[14] Wimalasuriya, D. C., Dou, D., “Ontology-based
information extraction: An introduction and a survey of
current approaches”, Journal of Information Science,
36(3), 306-323, 2010.

[15] Xu, F., Krieger, H. U. , “Integrating shallow and deep nlp
for information extraction”, In RANLP 2003

[16] Yates, A., Cafarella, M., Banko, M., Etzioni, O.,
Broadhead, M., “TextRunner: open information
extraction on the web”. Proceedings of Human Language
Technologies: The Annual Conference of the North
American Chapter of the Association for Computational
Linguistics: Demonstrations, pp. 25-26, 2007.

[17] Yates, A., Etzioni, O., “Unsupervised Methods for
Determining Object and Relation Synonyms on the
Web”, Journal of Artificial Intelligence Research, 34,
255-296, 2009.

[18] Zhu, J., Nie, Z., Liu, X., Zhang, B., Wen, J. R.,
“StatSnowball: a statistical approach to extracting entity
relationships”, Proceedings of the 18th international
conference on WWW, pp. 101-110, ACM, 2009.

هانویسزیر

1 Natural Language Processing
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8 Conditional Random Fields
9 Part of Speech
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11 Subject
12 Predicate
13 Object
14 Uniform Resource Indicator

642

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

