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  چکیده

معنـایی  سازي وبتطبیق آنتولوژي در پیاده. کندصورت عملی بررسی میبراي اولین بار مسئله تطبیق آنتولوژي فارسی را بهاین مقاله، 

هـاي  گـر متاسفانه تالشـی بـراي طراحـی تطبیـق    هاي فارسی، با وجود تالش پژوهشگران براي ساخت آنتولوژي. نقشی کلیدي دارد

ي هاي فارسی را عـدم وجـود مجموعـه داده   گرشاید بتوان بزرگترین چالش در طراحی تطبیق. آنتولوژي فارسی صورت نگرفته است

ـ  -در این مقاله یک مجموعه داده محک استاندارد و جامع براي تطبیق فارسی. فارسی دانست) دیتاست( 1محک -یفارسی معرفـی م

ها است و مطـابق بـا مجموعـه داده    مجموعه داده محک فارسی شامل هفت آنتولوژي فارسی و یازده جفت تطبیق بین آنتولوژي. شود

-در ادامه مقاله، عملکرد تعدادي از مهـم . هاي آن ایجاد شده است، و براساس استانداردOAEI3مربوط به کمپین  OntoFarm2محک 

نتـایج  . شوندهاي فارسی بررسی و ارزیابی می، در تطبیق آنتولوژي)ايهاي رشتهگرتطبیق(اي شتهرترین معیارهاي محاسبه شباهت 

  .ارائه شده است Fصورت معیارهاي ارزیابی دقت، فراخوانی و معیارها بهارزیابی

  کلمات کلیدي

  رسی، معیارهاي شباهت معناییترازي آنتولوژي فارسی، مجموعه داده محک تطبیق آنتولوژي فاتطبیق آنتولوژي فارسی، هم

 
 

 

  مقدمه -1

مصـنوعی، وب معنـایی،   چـون هـوش  ها در علوم مختلفی همامروزه آنتولوژي

افزار، انفورماتیک پزشکی، علوم کتابداري و پردازش زبان طبیعـی  مهندسی نرم

عنـوان پایگـاه دانـش، پیچیـدگی را کـاهش و      آنتولوژي بـه . شونداستفاده می

هـاي  ها توصیفی از پدیدهدر حقیقت، آنتولوژي. کندی میاطالعات را سازمانده

که براي ماشـین  طوريبهکنند فراهم میرا ها موجود در جهان و روابط بین آن

تري دست هاي پیچیدهتواند به استنتاجدر نتیجه ماشین می. قابل تفسیر باشند

هـا توسـط   ژيایجاد آنتولـو  .عهده بگیردیافته و بسیاري از کارهاي انسان را به

. ها را درپی خواهند داشتهاي متفاوت، ناهمگونی بین آنتولوژيافراد و سازمان

شـود کـه هرکـدام از    یعنی یک دامنه دانش توسط چنـد آنتولـوژي بیـان مـی    

همـین  بـه . کننـد اصطالحات متفاوتی براي تعریف یک موجودیت استفاده مـی 

یک سیسـتم  . نایی داردمعنقشی کلیدي در موفقیت وبتطبیق آنتولوژي دلیل 

ها در منابع آنتولوژي را تطبیق مطلوب باید توانایی رویارویی با انواع ناهمگونی

  .  داشته باشد

هاي طبیعـی دیگـر   ها در زبانتعداد زیادي از آنتولوژي هاي اخیردر سال

هـا ارتبـاط بسـیار مهمـی بـین      ایـن آنتولـوژي  . ندادهکار گرفته شطراحی و به

ت ادهنـد اطالعـ  معنایی و کاربران که اکثرا ترجیح مید در وباطالعات موجو

هـا بـا   ظهـور آنتولـوژي  . [1] کننـد برقرار می ،خود را به زبان محلی وارد کنند

 .هاي مختلف، تطبیق آنتولوژي را وارد مرحله جدیدي کرده استزبان

عنوان زبان رسمی سه کشور ایران، افغانستان در این میان زبان فارسی به

هاي اخیر استفاده از اگرچه در سال. تاجیکستان، از این قاعده مستثنی نیست و

ها به زبان فارسی روبه فزونی است اما عـدم وجـود سیسـتم تطبیـق     آنتولوژي

 .اسـت بر آنتولوژي فارسی افزارهاي مبتنیروي نرممناسب، یکی از موانع پیش

یکی . رو استددي روبههاي متعهاي فارسی با چالشمتاسفانه تطبیق آنتولوژي

 فارسـی، عـدم وجـود   -هـاي فارسـی  گـر هاي مهم در طراحی تطبیقاز چالش
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ها و مقایسه نتایج گرمجموعه داده محک استاندارد براي ارزیابی کارایی تطبیق

  . ها با یکدیگر استآن

ــط      ــک، توس ــه داده مح ــاد مجموع ــراي ایج ــاوتی ب ــاي متف رویکرده

و همچنـین فـو و    [2] ن و همکـارانش ترجـا . پژوهشگران دنبال شـده اسـت  

انگلیسی براي ایجـاد مجموعـه داده    هاي محکترجمه دادهاز  [3] همکاران

عیب اصلی این روش در این است که در . اندانگلیسی استفاده کردهمحک غیر

-گـر تطبیق، دو آنتولوژي ساختاري یکسان خواهند داشت و 4تطبیق بین زبانی

-ایجاد داده رویکرد دیگر،. قابل ارزیابی نیستندصورت دقیق به يساختارهاي 

تـر  پیچیدهکمی این رویکرد  .است زبانیهاي چندهاي محک بر پایه آنتولوژي

هاي طبیعی مختلـف،  هایی که هر کدام با زباندر این روش از آنتولوژي. است

در ایـن  . شـود کننـد، اسـتفاده مـی   را توصیف می) مثال پزشکی(حوزه یکسانی 

هـاي مرجـع نیازمنـد    یافتن تطبیـق . موجود نیستند 5هاي مرجعتطبیقرویکرد 

یانگ و همکارانش . [4] استخدام چندین متخصص و صرف زمان زیادي است

هاي مرجـع آن  هاي مرجع، از یک آنتولوژي میانی و تطبیقبراي یافتن تطبیق

سـپانیایی  هاي پرتغالی و اعنوان نمونه تطبیق بین زبانبه. [5] انداستفاده کرده

و آنتولوژي زبان سوم هاي مذکور از زبانتوان با تطبیق بین دو آنتولوژي را می

دیگر براي ایجاد مجموعه داده محـک،  رویکرد  .دست آوردهمثال انگلیسی را ب

. که به چند زبان در دسـترس هسـتند   استاستفاده از منابعی غیر از آنتولوژي 

هـاي مختلـف موجـود    یاهو که در زبانهاي توان از دایرکتوريمثال می. است

هـا بـه   براي سـاخت مجموعـه محـک، ابتـدا دایرکتـوري     . است، استفاده کرد

هاي مختلف که یک دایرکتـوري را  هاي زبانعبارت. شوندآنتولوژي تبدیل می

ایـن  . شـوند هاي مرجـع محسـوب مـی   کنند، منطبق هستند و تطبیقبیان می

هاي ساخته شده در ایـن  تاسفانه آنتولوژيم. استفاده شده است [6]رویکرد در 

روش داراي ساختار بسیار ساده هستند و مفـاهیم آنتولـوژي ارتباطـات کـم و     

   .ناقصی دارند

میالدي، یک مجموعـه محـک بـه نـام      2012در سال  OAEIمپین ک

MultiFarm ایـن مجموعـه   . زبانی آنتولـوژي معرفـی کـرد   براي تطبیق بین

بـه نـه    OntoFarmهاي مجموعه محک ولوژيمحک، از ترجمه مفاهیم آنت

هاي روسی، فرانسوي، چینی و پرتغـالی ایجـاد شـده اسـت     زبان از جمله زبان

[4].  

هـا  هـاي شـباهت و ترکیـب مناسـب آن    عیارچالش مهم دیگر، انتخاب م

هـاي انجـام شـده    در زمینه انتخاب معیارهاي شباهت، بیشـتر پـژوهش  . است

چیتهم  و همکارانش  تعـدادي از  . زبان است گرهاي انگلیسیمربوط به تطبیق

بـراي   نیـز  او و همکـارانش جـی ان. [7]اند اي را ارزیابی کردهمعیارهاي رشته

خود انواع معیارهاي مشابهت معنایی را مـورد ارزیـابی قـرار    گر طراحی تطبیق

اند را ترکیب و در گام بعد، معیارهایی که بهترین نتایج را داشته [8]داده است 

  .رده استک

بخـش دوم، نحـوه   .  کنـد این مقاله موضوع مذکور را بحث و بررسی می

در بخش سوم، . کندفارسی را تشریح می) دیتاست(ایجاد مجموعه داده محک 

هاي فارسی ارزیـابی و  اي بر اساس آنتولوژيهاي مشابهت رشتهعملکرد معیار

 .ردازدپگیري میدر پایان بخش چهارم به نتیجه. شودمقایسه می

  مجموعه داده محک فارسی -2

ها وابسـته اسـت، ارزیـابی    هاي تطبیق به ذات آنتولوژياز آنجا که کارایی متد

اصولی و سیستماتیک متدهاي تطبیق براي روشن کردن نقات ضعف و قـوت  

 OAEIمیالدي، کمپـین   2004گر، ضروري است، از سال هاي تطبیقسیستم

چنـدین   OAEIکمپین . دهدرا انجام می آنتولوژي هاي تطبیقارزیابی سیستم

مجموعه داده محک را فراهم کرده است که هرکدام عمل تطبیـق را از جنبـه   

هـاي  هر مجموعه داده شامل چند آنتولـوژي و تطبیـق  . کندخاصی ارزیابی می

  .ها استمرجع بین آن

فارسی معرفـی   -در این پژوهش یک مجموعه داده براي تطبیق فارسی

هـاي  ، با رویکرد ترجمه مجموعه دادهعه داده محک پیشنهاديمجمو .شودمی

کمپـین   انگلیسـی  هـاي یکـی از مجموعـه داده   از ترجمـه  محک انگلیسـی و 

OAEI  به نامOntoFarm  کـه شـامل هفـت آنتولـوژي      .ایجاد شده اسـت

دسـتی توسـط    صـورت بـه ها هاي متقابل بین آنتولوژيمختلف است و تطبیق

نحوه  .اندها به زبان فارسی ترجمه شدهآنتولوژي. اندمتخصصان مشخص شده

هایی است کـه در  ترجمه آنتولوژي انگلیسی زبان به زبان فارسی داراي چالش

مجموعه فارسی شرح  هايدر ادامه ویژگی. فرایند تطبیق تاثیرگذار خواهند بود

  .دشوداده می

کـالس، نمونـه،   (نام یک موجودیـت   :ي آنتولوژيهانام موجودیت .1

: باشـــد ماننـــد URIتوانـــد بخشـــی از شناســـه مـــی...) گـــی وویژ

عنـوان متادیتـا   و به برچسب صورتبهو یا   #http://cmt_perموضوع

  :تعریف شود مانند

>/rdfs:label<  موضــــوع>"rdfs:label xml:lang="per<  .

ها را بـه  راحتی موجودیتشود طراح به، باعث میURIدادن نام در شناسه قرار

ها از طرفی شناسه باید مختصر باشد و براي بسیاري از موجودیت. ردخاطر بسپا

ها درون برچسب براي طراحی مجموعه داده محک فارسی، نام. مناسب نیست

ــده  ــف ش ــدتعری ــارت  . ان ــان عب ــین زب ــه همچن ــا ب ــان   ه ــگ زب ــیله ت وس

)"xml:lang="per (اندبرچسب خورده .  

گـذاري  ه شـده از کـد  هاي ترجمدر آنتولوژي :هاگذاري آنتولوژيکد .2

UTF-8 گـذاري در آن اسـت   اهمیت تعیین نوع کد. استفاده شده است

گر فقط بـا نـوع خاصـی از    هاي تطبیقکه ممکن است بعضی از سیستم

نـویس قـرار   نظـر برنامـه  و این پارامتر باید مد. ها سازگار باشدکدگذاري

 .گیرد

-کلمهممکن است نام یک موجودیت، عبارتی چند :سازي کلماتجدا .3

هـاي  هاي مخصوصی نظیـر کـاراکتر  معموال کلمات با کاراکتر. اي باشد

از ) underline(زیـر  و یـا خـط  ) dash(تیره ، کاما، خط)space(فاصله 

-سازي کلمات در آنتولـوژي تیره براي جداکاراکتر خط. شوندهم جدا می

سـازي بـه مقایسـه مـوثر نـام      جـدا . هاي فارسـی انتخـاب شـده اسـت    

سازي کلمات یک مزیت دیگر جدا. کندها در تطبیق کمک میموجودیت

نـامی دو  » افـزار نـرم «مـثال  . بخشی استهاي چندعبارت، تشخیص نام

 .گیردتیره قرار نمیبخشی است و میان دو بخش آن، خط

هاي محک، ترجمـه  ترین قسمت ایجاد آنتولوژيمهم :ترجمه مفاهیم .4

. شـود روند ترجمه عبارات در ادامه شرح داده مـی . دقیق و مناسب است

بـه عنـوان مثـال موجودیـت     . انـد ابتدا کلمات اختصاري بسط داده شده

»PC « به»Program Chair «  بسط داده شده و سپس ترجمه شـده

هاي آنتولـوژي انجـام   ترجمه عبارات با توجه به مفهوم موجودیت. است

مـثال موجودیـت   . لفظی اجتناب شـده اسـت  تحتشده است و از ترجمه 

»camera ready paper « ترجمه شده است » نسخه نهایی مقاله«به

صورت مفرد قـرار  ها بههمچنین تمامی اسم. »مقاله دوربین آماده«و نه 
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ي نسخه«مثال  عبارت . اضافه حذف شده است» ي«داده شده و حرف 

) 1(شـکل . دیل شـده اسـت  تب» مقاله-کامل-نسخه«به » هاکامل مقاله

از مجموعه داده انگلیسی کنفرانس را نمـایش   cmtبخشی از آنتولوژي 

 1جدول. هددآنتولوژي ترجمه شده آن را نمایش می) 2(دهد و شکلمی

مجموعـه داده  . دهـد هاي هر آنتولوژي را نشان مـی نیز تعداد موجودیت

 .جفت تطبیق مرجع است 11آنتولوژي و  7فارسی شامل 

  
   cmt-enبخشی از آنتولوژي ) : 1(ل شک

  
  متناظر است) 2(که با شکل cmt-perبخشی آنتولوژي ) : 2(شکل 

  

هاي مجموعه داده محک هاي آنتولوژيتعداد موجودیت) :  1(جدول 

  فارسی

تعداد 

ویژگی 

  شیء

تعداد 

هاي ویژگی

  نوع داده

  نام آنتولوژي  تعدادکالس

46  18  60  Conference  

49  36  36  Cmt  

33  0  74  Ekaw  

30  20  104  Idas  

38  3  140  Iasted  

13  23  38  Confof  

17  11  49  Sigkdd  

        

اي در تطبیق گرهاي رشتهمقایسه تطبیق -3

  هاي فارسیآنتولوژي

 هـاي مشـابهت شـامل معیارهـاي    اي از معیـار ها از مجموعهگرمعموال تطبیق

دو آنتولـوژي اسـتفاده    هاياي، ساختاري و زبانی براي مقایسه موجودیترشته

 هاي تطبیق طراحـی شـده، بـراي کـاهش محاسـبات از     اکثر سیستم. کنندمی

 در این معماري،. کنندها استفاده میگرمعماري سري براي ترکیب انواع تطبیق

هـاي آنتولـوژي دوم   هاي آنتولوژي اول با تمام موجودیـت ابتدا تمام موجودیت

هایی که تشـابه  سپس موجودیت .شوندمی اي مقایسهوسیله معیارهاي رشتهبه

ها از یک مقدار آستانه بیشتر باشد، با معیارهاي زبانی و ساختاري سـنجیده  آن

هـا از اهمیـت   اي در مقایسه نـام موجودیـت  این معیارهاي رشتهبنابر. شوندمی

گذار در فرآیند تطبیق همچنین مقدار آستانه، پارامتري تاثیر. خاصی برخوردارند

  .است

نویسـی  هـاي برنامـه  اي از رابـط معیار رشـته  20در این پژوهش بیش از 

Secondstring6  وSimmetrics7 مرتبـه   11هـر معیـار   . شـوند ارزیابی می

 11مجموعه داده محـک،  (جفت آنتولوژي فارسی  11هاي براي یافتن تطبیق

در سازي فرآیند تطبیق روند پیاده. آزمایش شده است) جفت تطبیق مرجع دارد

-وسیله رابط برنامههاي دو آنتولوژي بهابتدا موجودیت. شودادامه شرح داده می

هـا  سپس شـباهت موجودیـت  . شونداستخراج می Alignment APIنویسی 

ي شباهت حاصل، مقداري نرمـال در  اندازه. شوددو محاسبه میبهصورت دوبه

و  9، فراخـوانی 8دقـت براي ارزیابی تنایج از معیارهاي . ي صفر و یک استبازه

  .استفاده شده است 10Fمعیار

)1(  
alignment given correct alignment

Precision
alignment given


  

   

)2(  
alignment given correct alignment

Recall
correct alignment


  

  

)3(  2×Precision×Recall
Fmeasure=

Precision+Recall
 

) 3(شـکل . انـد ازاي مقادیر آستانه مختلف محاسـبه شـده  معیارهاي ارزیابی به 

میـانگین  . دهده کارایی بهتري داشتند را نمایش مینتایج ارزیابی معیارهایی ک

هـاي  ازاي آسـتانه فرآیند تطبیق، بـه  11ازاي هاي هر معیار شباهت، بهارزیابی

ازاي هـر  به Fنیز میانگین ماکزیمم معیار) 4(شکل. متفاوت محاسبه شده است

-سازي فرآیند تطبیـق از زبـان برنامـه   براي پیاده. دهدگر را نمایش میتطبیق

  . نویسی جاوا استفاده شده است

. درصـد بهتـرین نتیجـه را داشـته اسـت      66برابر بـا   Fمعیار لونشتین با معیار

کند، در مقایسـه  معیار لونشتین که برمبناي فاصله ویرایشی عمل میهمچنین 

واتـرمن و نیـدلمن   -فاصله ویرایشی ماننـد اسـمیث   بربا سایر معیارهاي مبتنی

ت زیرا معیار لونشـتین بـه هـر سـه عمـل ویرایشـی       وانچ، بهتر عمل کرده اس

-پس وند یاو به پیش دهدوزن برابري نسبت می) اري و تعویضذحذف، جایگ(

» مقالـه «هاي عنوان نمونه لونشتین به برچسببه .وند مشترك حساسیت ندارد

زیـرا ایـن دو   . دهـد درستی امتیاز مشابهت کمتري مـی به» مقاله -فراخوان«و 

در میـان   .اند، امـا تطـابق ندارنـد   مشترك» مقاله«ه در عبارت موجودیت اگرچ

در مقایسه با سایر متدها مانند  qgramها، بندي رشتهبر توکنمعیارهاي مبتنی
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dice و cosine روند مهم دیگـر ایـن اسـت کـه      .داشته است بهتري نتیجه

اما  ، بسیار به هم نزدیک است)4(ها در شکلاگرچه بیشینه تشخیص اکثر معیار

در مقادیر آستانه کمتر از عدد یک به  qgramسه معیار لونشتین، جاکارد و 

دو رونـد مهـم مشـاهده     حاصلدر نتایج  .انددست پیدا کرده Fبیشینه معیار

یابد کـه ایـن   که با افزایش مقدار آستانه، فراخوانی کاهش میاول این. شودمی

هـیچ تطبیقـی را    1آسـتانه  مقدار  .شودزمان دقت میامر منجر به افزایش هم

عبـارت دیگـر بـا    به. شکستگی در نمودار خود دارند کند و یک نقطهفیلتر نمی

از جفـت   بر دسـتیابی بـه نتیجـه مناسـب، بسـیاري     عالوه هاانتخاب این معیار

انتخـاب   طورکه قبال ذکر شـد، همان. شوندهاي غیرمنطبق فیلتر میموجودیت

، )سـري (هاي تطبیق متوالی یابد که در سیستممقدار آستانه از آنجا اهمیت می

شوند کـه  هایی بررسی میدر مرحله دوم فقط مشابهت معنایی جفت موجودیت

ایـن روش در  . مقدار مشابهت آنها در مرحله اول از مقدار آستانه بیشـتر باشـد  

دارد زیرا زمان اجراي کمتري دارد  يهاي بزرگ کاربرد بسیارتطبیق آنتولوژي

   .ي کمتري در طول اجرا نیاز داردو به حافظه

  
اي در هاي رشتهگرمربوط به تطبیق Fمیانگین معیار) : 3(شکل    

  هاي متفاوتآستانه

 
 ايهاي رشتهگرمربوط به تطبیق Fمیانگین بیشینه معیار) : 4(شکل 

  نتیجه -4

در این مقاله براي اولین بار یـک دیتاسـت فارسـی تشـکیل شـده از تعـدادي       

هاي تطبیق آنتولـوژي فارسـی   فارسی براي طراحی و ارزیابی سیستم آنتولوژي

آنتولوژي و یازده جفت تطبیق  7دیتاست معرفی شده شامل . معرفی شده است

وسـیله  اي بـه هاي مشـابهت رشـته  در بخش دوم مقاله، معیار. ها استبین آن

د کـه  دهنتایج حاصل نشان می. دیتاست معرفی شده مورد ارزیابی قرار گرفتند

 .بهترین نتیجه را داشته است Fدرصد معیار 66معیار لونشتین با مقدار 
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