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 ها و مراکز تحقیقاتی مهم سازمان .1

  مقدمه .1-1

ها و مراکز تحقیقاتی مهم کـه در حـوزه پـردازش زبـان طبیعـی، زبانشناسـی        در این فصل به سازمان

که ایـن سـازمان و    هایی شود که فعالیت سعی می. پردازیم باشند، می محاسباتی و مهندسی زبان فعال می

هایی که براي هر کدام تعریف شده است و خدماتی کـه سـازمان و مرکـز     دهند، ماموریت مراکز انجام می

همچنین در مواردي کـه سـازمان یـا مرکـز مـورد بحـث داراي سـاختار        . دهد، پوشش داده شود ارائه می

هاي هر کـدام   مرکز و زیربخشهایی باشد، سعی خواهد شد که ساختار آن سازمان یا  گسترده و زیربخش

هـا یـا    جا سازمان اوال در این. گردد هدف از این بررسی به چندین دلیل باز می. نیز مورد بررسی قرار گیرد

ارتباط  هایی را که تحت پوشش دارند به زبان فارسی بی گیرند که حوزه زبان مراکزي تحت بررسی قرار می

هاي هند و اروپایی باشد که البته زبـان فارسـی    شان زبان شیعنی به عبارت دیگر حوزه تحت پوش. نباشد

تـوان از   هـا و زبـان فارسـی، مـی     ثانیا به دلیل مشابهت ایـن زبـان  . شود بندي می نیز در این دسته تقسیم

  .ها در زبان فارسی استفاده کرد هاي تولید شده آن استانداردها و مدل

تواند الگوي مناسبی بـراي ایجـاد    هر سازمان می هاي همچنین ساختار تشکیالتی و اهداف و ماموریت

هاست که منجر  که نتایج حاصل از عملکرد این سازمان هاي مشابه براي زبان فارسی باشد، چه این سازمان

لـذا  . ها در سـطح گسـترده شـده اسـت     هاي تحت پوشش این سازمان جانبه زبان به پیشرفت و توسعه هم
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شابه براي زبان فارسی منجر به پیشرفت و توسعه کاربري خـط و زبـان   هاي م رود ایجاد سازمان انتظار می

هاي مطرح  پذیري با دیگر زبان هاي حضور زبان فارسی در رقابت اي گردد و چالش فارسی در محیط رایانه

  .همچون انگلیسی مرتفع گردد

  ١)ELRA(انجمن منابع زبانی اروپایی  .1-2

  فعالیت، ماموریت و خدمات .1-2-1

و همچنـین ارزیـابی     ٢ي منـابع زبـانی بـراي بخـش تکنولـوژي زبـان طبیعـی       ارتقا ELRAماموریت 

  :دهد خدمات زیر را ارائه میدر راستاي این دو ماموریت  ELRA .باشد هاي مهندسی زبان می تکنولوژي

  تشخیص منابع زبانی  •

  ارتقاي سطح تولید منابع زبانی •

  تولید منابع زبانی  •

  اعتبارسنجی منابع زبانی  •

  مربوط به منابع زبانی  يها، محصوالت و ابزارها مارزیابی سیست •

  توزیع منابع زبانی •
                                                 

1 European Language Resources Association 
2 Human Language Technology sector 
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  استاندارد سازي •

 از ها براي برگزاري مسابقات و پشـتیبانی  ارتقاي سطح تولید منابع زبانی شامل پشتیبانی از زیرساخت

ابع کنفـرانس منـ  ( LRECهـاي   هاي علمی ترکیب و ارزیابی منابع زبانی از طریق کنفـرانس  توسعه حوزه

  . باشد می ١)زبانی و ارزیابی

  . شود انجام می ٢)آژانس ارزیابی و توزیع منابع زبانی( ELDAتوسط  ،ارزیابی و توزیع فوق، خدمات از

ELRA  همچنین با هدایت و مطالعات در حوزه تکنولوژي زبان طبیعی(HLT)در  ٤خبرنامهو انتشار  ٣

  . کند المللی مشارکت می  در سطح بین و در سطح قاره اروپاهاي زبان طبیعی و ارتقاء آنها  توسعه تکنولوژي

   توزیع منابع زبانی .1-2-2

ELRA بـراي  . هاي نیز فعالیـت دارد  ها و سازمان در توزیع منابع زبانی تولید شده توسط افراد شرکت

با ارائه پیشنهاد در مورد توزیع محصوالت زبانی تولید امکان توزیـع محصـول را در سـطح     ELRAاینکار 

که توسـط پژوهشـکده   ) Farsdat(به عنوان مثال دادگان گفتاري زبان فارسی . سازد تر ممکن می ستردهگ

  .گردد توزیع می ELRAهوشمند عالئم تهیه شده است توسط 

                                                 
1 Language Resources and Evaluation Conference 
2 Evaluations and Language resources Distribution Agency 
3 Human Langue Technology 
4 Newsletter 
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1-3. ELDA )آژانس ارزیابی و توزیع منابع زبانی(  

  ELDAفعالیت، ماموریت و خدمات  .1-3-1

ELDA )ن با همزما )آژانس ارزیابی و توزیع منابع زبانیELRA  تشکیل شد 1995در فوریه .ELDA 

را بـه عهـده داشـته و بـه صـورت بـازوي        ELRAهاي تجاري  به عنوان یک شرکت مدیریت همه فعالیت

هـاي تعریـف    ها و فعالیـت  سازي ماموریت مسئول توسعه و پیاده ELDA. کند فعالیت می ELRAاجرایی 

  . باشد می ELRAشده براي 

  : گردد ورد زیر خالصه میدر سه م ELDAهاي  فعالیت

منبع زبانی نوشتاري و گفتاري توسـط   850در حال حاضر حدود : توزیع منابع زبانی - 1

ELDA  آوري منـابع زبـانی موجـود بخشـی از      تشـخیص و جمـع  . گـردد  توزیع مـی

  . هاي این مجموعه است فعالیت

یا مشارکت در تولید منابع زبانی و  ELDA: تولید و یا مشارکت در تولید منابع زبانی - 2

اي و یـا تحقیقـاتی    در تولید منابع زبانی نوشتاري و گفتاري به منظور اهداف توسعه

  .کند فعالیت می

هـاي   در ارزیـابی و آزمـایش تکنولـوژي    ELDA: هاي زبان طبیعی  ارزیابی تکنولوژي - 3

در ایـن    ELDAهـاي   از نمونه فعالیـت . کند زبانی با برگزاري مسابقات مشارکت می
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  .باشد می CLEF١ري با زمینه همکا

  

ELDA        که به منظور ارزیابی و توزیع منابع زبانی در سطح گسـترده ایجـاد شـده اسـت، بـه صـورت

هارا به دو قیمت تجاري و آکادمیک  ها و سازمان مشارکتی محصوالت زبانی تولید شده توسط افراد شرکت

   :کند منابع زبانی را در چهار طبقه توزیع می ELDA. کند توزیع می

  ٢منابع گفتاري - 1

a( هاي صوتی تجاري گفتارهاي ضبط شده از  در این بخش بانک: ٣رکوردهاي تلفنی

حمـل دادگـان   . (و یا با استفاده از میکروفون قرار دارد) ثابت یا همراه(روي تلفن 

speech Dot(  

b( در این بخش بانک صوتی ضبط شده بـا کمـک   : ٤میزيرو /رکوردهاي میکروفونی

 )BABELمثل دادگان ( .میکروفون قرار دارد

c( هاي صوتی حاوي گفتار ضبط گوینـدگان در رادیـو،    در این بانک: ٥منابع رادیویی

مثل بانک پروژه پیکره خبري رادیویی ایتالیایی (گیرد  تلویزیون و اینترنت قرار می

Italian Broad Gust news corpus(  

                                                 
١ Cross Language Evaluation Forum ،CLEF شود و در قالب مسابقات در ارتقاي تحقیقـات در   هر ساله تشکیل می

   .نماید هاي کاربردي مربوط به زبان تالش می زمینه
2 Speech Resources 
3 Telephone Recordings 
4 Desktop/Microphone Recording 
5 Broadcast Resources 
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d( گیـرد  جـی قـرار مـی   هاي آوایی و وا در این بخش واژگان: ١منابع مرتبط با گفتار .

 )(MHATLEXC, BDLEX PHONOLEXهاي  مثل دادگان(

 : ٢منابع زبانی نوشتاري - 2

a( ها تک زبانه، چندزبانه  این بخش شامل پیکره: ها پیکره) بـه  )موازي یا غیرمـوازي ،

هــایی مثــل  نمونــه. (باشــد صــورت برچســب خــورده یــا برچســب نخــورده مــی 

MULTEXTهاي موازي و چندزبانه  ، پیکره(MLCC)    ،پیکـره علمـی فرانسـوي ،

 ...) اي عربی و هاي روزنامه پیکره

b( هاي تک زبانه دارد که شامل  این بخش اختصاص به واژگان: هاي تک زبانه واژگان

مثل دیکشـنري افعـال   (باشند  می) ها دیکشنري(ها  نامه انواع مختلف فرهنگ لغت

هـا   ي از زباندر بسیار PAROLEفرانسوي، دیکشنري کلمات ژاپنی، چند واژگان 

 ...) و

c( هاي دو زبانـه و چنـد    ها و دیکشنري در این قسمت واژگان: هاي چند زبانه واژگان

 ) Euro wordnetمانند (گیرد  زبانه قرار می

هاي اصطالحات فنی تک زبانه، دو زبانه و چنـد زبانـه    دادگان: 3منابع زبانی اصطالحات فنی - 3

هـاي تخصصـی را ماننـد     ا تعـداد زیـادي از دامنـه   ه این دادگان. گیرند  در این طبقه قرار می

 .دهند هاي مختلفی را پوشش می در زبان.... شناسی، امور مالی و مهندسی خودرو، بیمه، زبان

                                                 
1 Speech Related Resources 
2 Written Language Resources 
3 Terminological Language Resources 
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منابعی که در این بخـش قـرار دارد بـا اسـتفاده از      :Multimodal/Multimediaمنابع زبانی  - 4

modality شده در پروژه  مانند دادگان تولید. (اند  مختلف تولید شدهM2VTS(  

1-4. EAGLES )خبره در استانداردهاي مهندسی  هراوگروه مش
  ١)زبان

   EAGLESمعرفی  .1-4-1

از محصـوالت زبـانی مـورد توجـه بسـیاري از محققـان، مهندسـان و طراحـان          ٢ایده استفاده مجـدد 

توسـعه  استفاده مجدد از محصوالت زبانی، نقشی اساسی در توانمند سـازي  . باشد هاي زبان می تکنولوژي

  .هاي زبانی براي پاسخ به نیازهاي کاربران دارد محصوالت تکنولوژي

هاي تکنولوژي بـر وجـود اسـتانداردها،     هاي زبان همانند دیگر حوزه استفاده مجدد در حوزه تکنولوژي

  . باشد هاي سازگار و مناسب متکی می راهنماها عملیات مشترك و زیرساخت

گیرنـد تغییـرات در    ده پذیرفته شـده و مـورد اسـتفاده قـرار مـی     با استانداردهایی که به صورت گستر

ند کـه  واي سـاخته شـ   بـه گونـه   تواننـد  ابزارهـا مـی  . گـردد  هاي تکنولوژي زبان ساده و ممکـن مـی   مؤلفه

توانند بر اساس  هایی را تولید کنند که شکلی استاندارد دارند، منابع می هایی را پذیرفته و خروجی ورودي
                                                 

1 Expert Advisory Group on Language Engineering Standards 
2 Reusability 
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احی و تولید شدند و یا در قالب شکلی استاندارد در آیند و محصوالت از یک نوع، اگر در یک استاندارد طر

  . استانداردي مناسب باشند قابل مقایسه خواهند بود

نتیجه تالشی است که توسط جمع بزرگی از مهندسـان زبـان بـراي پیشـنهاد      EAGLESراهنماهاي 

  : حوزه اساسی زیر هایی است براي چند استانداردها، راهنماها و توصیه

  ی تهاي محاسبا واژگان •

  هاي متنی  پیکره •

  هاي زبانشناسی محاسباتی  فرمالیسم •

  منابع زبانی گفتاري  •

 گذاري و ارزیابی  ارزش •

  : پردازند هاي زیر از مهندسی زبان می به جنبه EAGLESبنابراین 

  ) ها واژگان، پیکره(منابع  •

  ) ٢ها ، فرمالیسم١ها فرازبان( هایی براي توصیف و مدیریت دانش و داده روش •

 هایی براي ارزش گذاري و ارزیابی منابع، ابزارها، محصوالت روش •

  Genericهاي قابل حمل و  سیستم •

                                                 
1 Metalanguage 
2 Formalism 
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  فعالیت، ماموریت و خدمات .1-4-2

EAGLES شناسی  یک سازمان اروپایی است پیش زمینه آن به یک برنامه مهندسی و تحقیقاتی زبان

سازي استانداردها براي مـوارد   تسریع در فراهم EAGLESهدف . دباز میگرد) ELDAو  ELRAهمانند (

  : زیر است

هـاي   هاي محاسباتی، پیکـره  هاي متنی، واژگان از قبیل پیکره( ١منابع زبانی بسیار بزرگ •

  ) گفتاري

هـاي زبانشناسـی محاسـباتی،     فرمالیسـم هاي مدیریت منابع زبانی فوق، از طریـق   روش •

  افزاري مختلف رهاي نرمگذاري و ابزا هاي نشانه زبان

  گذاري و ارزیابی منابع زبانی و ابزارها و محصوالت  هاي ارزش روش •

هاي و اشـخاص مشـهوري در اتحادیـه اروپـا در تولیـد       ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه بسیاري از شرکت

 de ها و پیشنهاداتی براي شامل توصیه EAGLESراهنماهاي . اند مشارکت داشته EAGLES٢راهنماهاي 

fecto باشند می) نامبرده شده در باال(هاي مهندسی زبان  و براي فعالیت در حوزه .  

  : گیرد توسط پنج کارگروه انجام می EAGLESفعالیت 

  هاي متنی پیکره •

  هاي محاسباتی  واژگان •

                                                 
1 Very Large Scale Language Resources 
2 EAGLES Guidelines 
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  ١هاي دستور زبان فرمالیسم •

  ارزیابی •

  ٢زبان گفتاري •

ـ   ها در وهله به روش شناسی این کارگروه مـی   EAGLESراي پـنج حـوزه تحـت پوشـش     هاي رایـج ب

  .گردد حاصل می de fecto٣پردازند که پس از آن استانداردهاي 

   EAGLESمتدولوژي  .1-4-3

عمل کردن به عنوان یک کاتالیزور به منظـور جمـع آوري نتـایج     EAGLESهاي  ایده اساسی فعالیت

حی در جاهایی کـه مناسـب   عملیات مشترك و استانداردهاي در حال طرا. هاي بزرگ اروپایی است پروژه

در نظر  EAGLESهاي  باشند خصوصا در حوزه واژگان، رمزگذاري متن و گفتار، به عنوان ورودي فعالیت

  . شوند گرفته می

سـازي نیازهـا و سـاختار     هاي بسیار زیاد و همچنین هر توصـیه و پیشـنهادي بـراي هماهنـگ     تئوري

هاي مهـم کـه در    همچنین نتایج پروژه EAGLES. دشو هاي مهم و مختلف باید در نظر گرفته می تئوري

حـول   EAGLESهاي اساسی در  تالش. دهد اند را مورد توجه قرار می پیشبرد مسائل مختلف نقش داشته

                                                 
1 Grammar Formalism 
2 Spoken Language 

یک عادت، رسم، قرارداد، محصول یا سیستمی است که از طریق پـذیرش عمـومی یـا نیروهـاي تجـاري       de factoیک استاندارد  ٣
حاصل از تجربه و  "یا  "برگرفته شده از واقعیت"یک عبارت التینی به معناي  de facto. آورد جایگاه مستحکمی به دست می

  .باشد می "عمل
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  : گردد هاي مختلف دنبال می محورهاي زیر در کارگروه

ابـر  هایی به اندازه کافی توسعه یافتن براي اسـتانداردهاي کوتـاه مـدت در بر    تشخیص حوزه •

  . هایی که هنوز به تحقیقات بنیادي و توسعه نیازمندند حوزه

هــا و  هــایی مــورد توافــق همگــان در منــابع زبــانی فرمالیســم گــذاري و کشــف حــوزه ارزش •

  هاي گفتاري موجود  سیستم

هـاي بنیـادي، توصـیه عملیـات مناسـب و مـوثر و        پیشنهاد مشخصات مشترك براي پدیـده  •

  . تواند به وجود آید مواردي که توافق همگانی میهاي استادندارد در  متدولوژي

  ... هاي اساسی و براي نمایش منابع و ارائه راهنماهایی براي نمایش ویژگی •

  هاي کمتر رشد یافته  سنجی براي حوزه مطالعات امکان •

پیشنهاد مراحل فرآیندهایی که منجر به ساخت منابع چند زبانه با قابلیـت اسـتفاده مجـدد     •

 .هاي ارزیابی آنها ها و متدولوژيابزار شود و شرح می

1-5. ISLE )١)المللی براي مهندسی زبان استاندارهاي بین   

ISLE )هم نام یک پـروژه و هـم نـام یـک مجموعـه از      ) المللی براي مهندسی زبان استانداردهاي بین

  . باشد می (HLT)زبان طبیعی  هاي هم راستا در حوزه تکنولوژي فعالیت

ISLE تیبانی تحــت حمایــت و پشــEAGLES  کــه توســعه و پیشــرفت گســترده در ارائــه تعــدادي ،
                                                 

1 International Standards for language Engineering 
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  .باشد می ،داشته است de fectoاستاندارد 

  ISLEو خدمات  ها ، ماموریتها فعالیت .1- 1-5

المللی، با مشـارکت   توسعه استانداردهاي تکنولوژي زبان طبیعی در یک چهارچوب بین ISLEهدف از 

  . باشد یالمللی آمریکایی و اروپایی م محققان بین

هـاي تکنولـوژي زبـان از طریـق توسـعه،       هـاي ملـی پـروژه    به طور کلی پشتیبانی پروژه ISLEاهداف 

براي تکنولوژي زبان طبیعی و راهنماهایی براي منـابع زبـانی،    de fectoگسترش و ارتقاي استانداردهاي 

  . باشد ابزارها و محصوالت می

ISLE هاي چند زبان، تعامل طبیعی  واژگان: سه حوزه را به عنوان هدف در نظر داردmultimodality 

(NIMM) هاي تکنولوژي زبان طبیعی  و ارزیابی سیستم  

هاي نه فقط به خاطر ارتباط شان با نیازهاي فعلی بلکـه بـه خـاطر اهمیـت بلنـد مدتشـان        این حوزه

  : دهد می فعالیت زیر را انجام ISLEهاي محاسباتی چند زبانه  براي واژگان. اند انتخاب شده

 .باشد هاي معنایی که مورد نیاز پیوندهاي چندزبانی می در واژگان EAGLESگسترش کار  •

 هاي چندزبانه  استانداردهاي طراحی براي واژگان •

 سازي راهنماها و استانداردهاي واژگان  توسعه ابزارهاي اولیه براي پیاده •

هاي  گذاري پیکره برچسببسیار بار کیفیت و EAGLES-Conformantساخت واژگانی نمونه  •

 با کیفیت باالبراي اهداف اعتبارسنجی 
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 ها  هاي ارزیابی استاندارد شده براي واژگان توسعه روال •

  

 ISLEباشـد،   پـذیر زیـاد و نیازمنداستانداردسـازي سـریع مـی      که یک حـوزه بـا تحـول    NIMMبراي 

  : دهد راهنماهایی براي موارد زیر ارائه می

  NIMMي اي برا ساخت منابع داده •

، شامل محاورات گفتـاري در زمینـه    NIMMهاي    داده) تفسیري(گذاري تفسیر کننده  نشان •

NIMM  

 ١گفتمانهاي  گذاري پدیده نشان •

  

  : دهد کارهاي زیر را انجام می ISLEبراي ارزیابی 

  هاي ترجمه ماشینی  هاي کیفیت براي سیستم مدل •

   ISO (ISO 9126, ISO 14598) حفظ کیفیت راهنماهاي قبلی در چهارچوب مبتنی بر •

هاي فوق در موضوعاتی که مورد توجه و عالقه بیش از یک گـروه باشـد،    تعامل بسیار خوبی بین گروه

  . پذیرد اي صورت می در نتیجه این تعامل توافق گسترده. وجوددارد

  

                                                 
1 Discourse phenomena 
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   ISLEمتدولوژي فعالیت  .2- 1-5

هایی از اروپا و  و با همکاري خبره EAGLESهاي آنها بر طبق متدولوي  سه گروه ذکر شده و زیرگروه

  .برند کنند و کار را پیش می آمریکا تحت یک چهارچوب هماهنگ فعالیت می

1-6. LDC )١)هاي زبانی کنسرسیوم داده  

  LDCدرباره  .1-6-1

هاي تحقیقـاتی دولتـی    ها و آزمایشگاه ها، شرکت هاي زبانی یک کنسرسیوم از دانشگاه کنسرسیوم داده

ها و دیگر منـابع بـا اهـداف     هاي متنی وگفتاري، واژگان وري و توزیع دادگانآ در تولید، جمع LDC. است

بـا   1992در سال  LDC. باشد می LDCدانشگاه پنسیلوانیا میزبان . کند اي و تحقیقاتی فعالیت می توسعه

ابتـدا در   LDCاگرچـه   .تاسـیس شـد   ٢(ARPA)هاي تحقیقاتی پیشـرفته    امتیازي از طرف آژانس پروژه

 100تاسیس شد ولی این کنسرسیوم در حال حاضر شامل پـیش از   (Pennsylvania)پنسیلوانیا دانشگاه 

موسسـه عضـو و    197هاي مختلف از  از زمان تاسیس، داده. هاي دولتی میباشد شرکت، دانشگاه و آژانس

  . شده است LDCموسسه غیرعضو تحویل  485

                                                 
1 Language Data Consortium 
2 Advanced Research Project Agency 
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  LDCفعالیت، ماموریت و خدمات  .1-6-2

هاي زبانی مسائل و  هاي مورد نیاز داده گذاري کمیت ي، پردازش و برچسبآور مسائل و مشکالت جمع

گـذاري، در تحقیقـات    به هر ترتیب، دوباره کاري سرمایه. باشند ها می مشکالت بسیار بزرگی براي شرکت

عـالوه بـر آن، فعالیـت محققـان دانشـگاهی و      . اند ناکارآمد خواهـد بـود   که هنوز به نتیجه کامل نرسیده

هاي تکنیکی هستند، ممکن است به دلیل مشـکالت ذکـر    ي کوچک که مهمترین عامل نوآوريها شرکت

  . شده کامالً متوقف شدند

هـاي انجـام شـده توسـط      هاي فردي و تـالش  بنابراین وجود یک کنسرسیوم براي استفاده از خالقیت

هاي  دوباره کاري تالش به این ترتیب از. تواند راهی موثر براي حل مسائل فوق باشد هاي بزرگ می شرکت

براي نیل به این هـدف بـا در اختیـار نهـادن منـابع اولیـه و        LDC. آید انجام شده جلوگیري به عمل می

  . سازد ها فراهم می هاي کوچکتر و آکادمی ابزارهاي موجود فرصتی براي محققان شرکت

هـاي   حقیقات تکنولوژيالمللی در ساختار ت تواند با پیشرفت جدید بین یک چنین نهادي همچنین می

هـاي زبـانی    هاي مشارکتی در حوزه توسعه تکنوولـوژي  در سال اخیر فعالیت. زبانی به خوبی سازگار باشد

در ژاپـن  . گیـرد  این مشارکت به اشکال متفـاوت در کشـورهاي مختلـف صـورت مـی     . افزایش یافته است

 ART Interpreting Telephonyهاي  اند که نمونه بارز ان آزمایشگاه هاي جدیدي تاسیس شده آزمایشگاه

اي مشـترك کـاري    هـاي مختلـف روي پـروژه    ها محققانی از شـرکت  در این آزمایشگاه. در کیوتو میباشد

هـدف ایـن   . باشـد  یک فعالیت ترجمه گفتار به گفتار مشترك می verbmobileدر آلمان پروژه . کنند می

هاي صـنعتی در آلمـان بـه منظـور ترکیـب       یشگاههاي آلمان و آزما پروژه هم فکري مشهورترین دانشگاه

  . باشد هاي زبانی و گفتاري می تکنولوژي
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براي اسـتفاده مـوثر و سیسـتماتیک روشـی بـه نـام        ARPAدر آمریکا برنامه تکنولوژي زبان طبیعی 

"Commontask" در این روش هر پروژه را با مشخص کردن یـک . را در پیش گرفته استTask  تعریـف ،

سازي یک دادگان مشترك بـزرگ بـا هـدف آمـوزش و آزمـایش       رزیابی کمی و فرمال و فراهمیک معیار ا

کند و همه افراد  هایی را به صورت مشخص دنبال می سپس هر فرد عضو در پروژه مراحل. کنند شروع می

را همـدیگر  ) به همراه نتایج ارزیـابی (ها و نتایج  هاي مشخص براي مقایسه روش درگیر در پروژه در زمان

  .کنند مالقات می

هاي مختلف شده  مورد استفاده قرار گرفته منجر به توسعه سریع در حوزه 1986این روش که از سال 

  . سال گذشته در هر دو سال نصب شده است 6براي مثال نرخ خطاي تشخیص کلمه در طول . است

 ١صحتر دو معیار ارزیابی هاي بازیابی اطالعات د هاي متنی و سیستم به طور مشابه، کارایی درك پیام

هاي مشترك همچنین روشی موثر  فعالیت. افزایش داشته است% 50تا  %20در هر سال بین  ٢و بازخوانی

  . ها بوده است ها و ایده در ایجاد همکاري و تبادالت سازنده تکنیک

ـ      هاي مشترك که با روش هاي حاصل از فعالیت تکنیک ه هاي مختلف در سه کشـور نـام بـرده شـده ب

  : باشند دالیل زیر کارآمد می

  توجه به مسائل اساسی  - 1

 هاي مشترك الزم  توجه به توسعه زیرساخت - 2

 هاي موفق  رشد و شکوفایی سریع روش - 3

 هاي علمی  فراهم سازي فضایی مناسب براي بحث - 4

                                                 
1 Precision 
2 Recall 
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 هاي یکپارچه  هابه سوي ایجاد سیستم حل دهی راه جهت - 5

 گذاري شاخص تکنیکی  تشخیص و ارزش - 6

 دهی هاي با پتانسیل نتیجه هاي حامی براي حوزه ها و سازمان آژانسسازي  فراهم - 7
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  ها و چهارچوب ها رساختیز .2

  مقدمه .2-1

و معمـاري    در حوزه پردازش زبان طبیعی، زبانشناسی محاسباتی و مهندسی زبـان وجـود زیرسـاخت   

هاي  حوزه. گردد هاي مختلف تواند منجر به تسهیل استفاده مجدد از محصوالت و نتایج فعالیت مناسب می

هـا و   ها و اطالعات با طبیعت دیگـر داده  مذکور با متن سر و کار دارند و چون طبیعت متن به عنوان داده

پذیري مجدد از نتایج و محصوالت حاصل از کاربردها و تحقیقات  باشد، استفاده اطالعات کامال متفاوت می

  .گیرد ترك به سختی صورت میها در صورت نبود یک زیرساخت و معماري مش در این حوزه

بعضـی از  . پـردازیم  اند، مـی  در این فصل به چند زیرساخت و معماري مهم که با هدف فوق ایجاد شده

کنند و برخـی نیـز همچـون     هاي بیشتري ارائه می اند قابلیت تري ایجاد شده این موارد چون با هدف کلی

ولی در هر . ها کمتر خواهد بود استفاده از آن یک زیرساخت و معماري درون سازمانی هستند که عالقه به

هاي بسـیار مناسـبی بـراي ایجـاد مـوارد       هاي درون سازمانی ایده هاي و معماري صورت همین زیرساخت

  .مشابه در زبان فارسی ارائه خواهد کرد
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2-2. GATE  

GATE افزاري مخصـوص پـردازش زبـان طبیعـی     هاي نرم است براي توسعه و تهیه مولفه یزیرساخت .

GATE کند این حوزه کمک می از سه طریق به توسعه دهندگان و دانشمندان:  

  افزارهاي پردازش زبان یا ساختار سازمانی براي نرم ١معماريبا مشخص کردن یک  - 1

توانـد   کنـد مـی   سازي می را پیاده معماريکه  ٣یا کتابخانه کالس ٢چهارچوبیک  با فراهم کردن - 2

 . اي استفاده شود هپردازش زبان در کاربردهاي گسترد براي

متشـکل از ابزارهـاي گرافیکـی     چهـارچوب اي که بر روي یـک   سازي یک محیط توسعه با فراهم - 3

 . اي ساخته شده است هاي توسعه مناسب با مولفه

  . کند استفاده می ٦و کد سیار ٥گرایی ی، ش٤مولفهمبتنی بر افزاري  از توسعه نرم معمارياین 

بـاز تحـت    مـتن وا نوشته شده است و به صورت نرم افـزار رایگـان   اي با جا و محیط توسعه چهارچوب

کنـد و در زبانهـاي بسـیاري مـورد      از یونیکد استفاده مـی  GATE. باشد قابل استفاده می GNUلیسانس 

  . آزمایش قرار گرفته است

GATE  در دانشگاه  1995از سالsheffield  اي و  هـاي توسـعه   در حال توسعه بوده است و در پـروژه

ارائه شد تحت لیسانس چنـد   1996که در سال  GATE یکنسخه . قیقاتی زیادي استفاده شده استتح

                                                 
1 Architecture 
2 Framework 
3 Class library 
4 Component based 
5 Obejct oriented 
6 Mobile code 
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هـاي   هـاي تحلیـل زبـانی شـامل اسـتخراج اطالعـات در زبـان        بعد وسیعی از زمینه در صد موسسه بود و

هـاي   ز زبانانگلیسی، یونانی، اسپانیایی، سوئدي و آلمانی، ایتالیایی، فرانسوي، بلغاري و روسی و تعدادي ا

  .دیگر مورد استفاده قرار گرفت

GATE معمـاري  . افزاري براي مهندسی زبان در نظر گرفتـه شـود   تواند به عنوان یک معماري نرم می

افـزار و محـیط و چهـارچوب     افزاري است براي توسـعه نـرم   جا، به معناي زیرساختی نرم افزاري در این نرم

  .اي توسعه

به  ١(LE)مهندسی زبان . کنیم شود تعریفی از مهندسی زبان ارائه می که مطلب فوق روشنتر براي این

  : شود صورت زیر تعریف می

کـه وظـایفی شـامل پـردازش زبـان طبیعـی را انجـام         افزاري مهندي هاي نرم منظام یا فعالیت سیست

  . اند بینی گیري و قابل پیش خروجی، هر دو قابل اندازه تولید فرآیند ساخت و. دهند می

 ،٢(CL)هـاي زبانشناسـی محاسـباتی     به طور کلـی خروجـی   حوزه تحلیل زبانج علمی مربوط در نتای

 بـرخالف ایـن سـه نظـام گفتـه شـده      . هسـتند  (AI)٤و هـوش مصـنوعی    ٣(NLP)پردازش زبان طبیعی 

)AL,NLP, CL(بینی را هم در فرآیند سـاخت   ، مهندسی زبان به عنوان یک نظام مهندسی قابلیت پیش

دارا  افزارها را بعد از کامل شـدن  شود و هم کارآیی آن نرم می ي مبتنی بر مهندسی زبان شاملافزارها نرم

  .باشد می

پشتیبانی  GATEنقش  زبانشناسی محاسباتیو  پردازش زبان طبیعیهاي علمی در حوزه  در فعالیت 

                                                 
1 Language Engineering 
2 Computational Linguistics 
3 Natural Language Processing 
4 Artificial Intelligence 
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نتـابج و کـاهش    حصول خودکارپشتیبانی از  GATEدر این مرحله ویژگی مهم . باشد از نتایج تجربی می

  . باشد سربار تحقیقات می

2-3. ULMA )١)یافته معماري مدیریت اطالعات غیر ساخت  

  )Motivation(خواستگاه  .1- 2-3

. باشد ها می اطالعات غیرساخت یافته بیشترین منابع اطالعاتی در حال رشد براي شرکت افراد و دولت

اشکال مختلف مـتن، صـوت و ویـدئو    حجم اطالعات در سطح دنیا و . اي از این اطالعات است و بسا نمونه

هاي بزرگ اطالعـات غیـر سـاخت یافتـه در حجـم       محتواي با ارزش در این مجموعه. موید این نظر است

کـاوي در ایـن منـابع     جستجو براي آنچه کار نیاز دارد یا انجام عمـل داده . زیادي از نویزها پنهان میباشد

  . استاطالعات غیرساخت یافته خود مسأله و چالشی جدید 

تواند به صورت کلی تحـت عنـوان سیسـتم     می (UIM)یک کاربرد مدیریت اطالعات غیرساخت یافته 

را ....) متن، صوت، ویدئو، تصـویر و (افزاري توصیف گردد که حجم بزرگی از اطالعات غیرساخت یافته  نرم

یک نمونه از چنـین   .تحلیل کرده تا دانش مناسب را براي کاربر نهایی کشف، سازماندهی و استخراج کند

نمونه دیگر به هر ترتیـب  . باشد ها پرونده پزشکی براي کشف تاثیرات داروها می کاربردي پردازش میلیون

                                                 
1 Unstructured Information Management Architecture 



ی ی اطالع رسا  ورای عا     

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 ي آماده براي تحلیل پیکره متنی زبان فارسیمطالعه و بررسی ابزارها

 19/03/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو چ  1 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   27 -) چ - 1( صفحه

هاي غیرساخت یافتـه بایـد بـراي تفسـیر، تشـخیص و یـافتن مفـاهیم مـورد عالقـه ماننـد مـداخل             داده

گـذاري و   ور مشـخص برچسـب  کـه بـه صـ   ...) هـا، امـاکن، ابزارهـا، محصـوالت و     اشخاص، سازمان(اسمی

  .اند، مورد تحلیل قرار گیرند گذاري نشده نشان

هـا در   هـا، تهدیـدها و واقعیـت    تر تشخیص چیزهایی شـبیه، عقایـدریال نارضـایتی    هاي پیچیده تحلیل

لیسـت  . همچنین تشخیص ارتباطات بین اشیاء نیز بسیار مهـم اسـت  . باشد اطالعات غیرساخت یافته می

بردها که نیاز به کشف و بازیابی داشـته باشـند در اطالعـات غیرسـاخت یافتـه زیـاد،       مفاهیم مهم در کار

هـاي   هـاي مختلـف ممکـن اسـت بخـش      کننده تحلیل. باشند مختلف و اغلب وابسته به حوزه و دامنه می

  .مختلفی از فرایند تحلیل کلی را انجام دهند

دگی با هم ترکیب شوند تا امکان کاربردهـاي  ها با هم در ارتباط باشد و بتوانند به سا کننده این تحلیل

  . را موجب گردند) مدیریت اطالعات غیرساخت یافته( UIMتوسعه یافته 

هـا و   شوند به صورتی کـه پـردازش داده   ها براي تبدیل به شکل ساخت یافته استفاده می نتایج تحلیل

 OLAPاطالعاتی یا موتورهاي  هاي ها جستجو شبیه موتورهاي جستجو، بتوانند موتورهاي بانک تکنولوژي

بتواننـد محتـواي کشـف شـده جدیـد را در پاسـخ کارآمـد بـه          ١)کـاوي  پردازش تحلیلی برخط ویا داده(

  .ها و نیازهاي کاربران ارائه دهند پرسمان

شود که  هاي تحلیلی مختلفی استفاده می از تکنولوژي UIMدر تحلیل محتواي غیرساخته، کاربردهاي 

  : ستشامل موارد زیر ا

  پردازش زبان طبیعی به صورت آماري یا مبتنی بر قاعده  •

                                                 
1 On-Line Analytical Processing 
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  بازیابی اطالعات  •

  یادگیري ماشین •

  ها  هستان شناسی •

   ١استدالل خودکار •

  ...) و CYC ،WorldNet ،FrameNet: مثال(منابع دانش  •

ا و هـ  هـاي واسـط   ها مستقالً بـا اسـتفاده از تکنیـک    امکانات تحلیلی خاص با استفاده از این تکنولوژي

  . یابند مختلف توسعه می ٢سکوهاي

یافته و جهان ساخت یافته با ترکیـب و توسـعه ایـن امکامـات تحلیلـی پـر        گپ بین جهان غیرساخت

  .اي پرهزینه میباشد سازي اغلب مسئله این یکپارچه. شود می

UIMA کند این گپ بـین جهـان غیرسـاخت     افزاري است که کمک می یک معماري و زیرساخت نرم

اي گسـترده از   از سـاخت، کشـف، ترکیـب و توسـعه دامنـه      UIMA. و جهان ساخت یافته پر شـود  یافته

  . کند هاي اطالعات ساخت یافته پشتیبانی می هابا سرویس امکانات تحلیلی و برقراري ارتباط آن

UIMA حـل   هـاي مختلـف یـک راه    ها را با بخش کند تا مهارت هاي توسعه امکانی فراهم می براي تیم

ها و سکوها به اشکال مختلف و  سازي سریع تکنولوژي کند تا یکپارچه ق سازند و همچنین کمک میمنطب

  . مطلوب صورت گیرد

  

                                                 
1 Automatic Reasoning 
2 Platform 
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2-3 -2. UIMA  چیست؟  

افـزاري هسـتند کـه حجـم زیـادي از       هاي نـرم  کاربردهاي مدیریت اطالعات غیرساخت یافته سیستم

  . کند تفاده کاربر تحلیل میاطالعات غیرساخت یافته به منظور کشف و استخراج دانش مورد اس

UIMA هایی تقسیم شوند براي مثال تشخیص زبان  کند که کاربردها به مولفه این امکان را فراهم می

هر مولفه  ....)شخص مکان و(تشخیص مداخل اسمی  ⇐تشخیص کردان جمالت  ⇐بندي زبان  بخش ⇐

توسـط   ٢بـه صـورت خودتعریـف    ١دهـایی کنـد و فرادا  سازي می هایی را با استفاده از معماري پیاده واسط

. کنـد  ها و جریـان دادة بـین آن را مـدیریت مـی     معماري مولفه. آورد فراهم می XMLهاي توصیفی  فایل

یابند براي نگاشت کارآمد  ها جریان می ها که بین مولفه اند و داده نوشته شده ++Cها به زبان جاوا یا  مولفه

  .اند ه ها طراحی شد بین این زبان

هـاي تحـت شـبکه قابـل      ها به عنوان سرویس امکاناتی را فراهم میسازد تا مولفه UIMAوه بر آن، عال

 Pipelineهاي  هاي با حجم خیلی بزرگ، در پردازش ها قابل استفاهد در پردازش داده استفاه باشند، مولفه

ایـن  (د میباشـ  UIMAسازي منبـع بـاز از مشخصـات     یک پیاده Apache UIMA. در یک کالستر باشند

، یک سـازمان استانداردسـازي در طراحـی    OASISمشخصات به طور همزمان در یک کمیته تکنیکی در 

شـکل زیـر،   . (خـوریم  یرساختارها برمیز -3ها  مولفه -2زیرساخت،  -1: به سه مورد UIMAدر ) باشد می

  ) باشد می هچین محل افزودن موارد جدید در آیند نقاط خط

  

                                                 
1 Metadata 
2 Self-describing 
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  ها و زیرساختار لفهها، مو ، چهارچوبUILM .1-2شکل

زیرسـاخت جـاوا   . باشـند  موجـود مـی   ++Cو  Javaکند و به دو زبـان   ها را اجرا می  ها مولفه زیرساخت

زیرسـاخت  . کنـد  را پشـتیبانی مـی  ) ++Cبا استفاده از زیرساخت (هاي جاوایی و غیرجاوایی  اجراي مولفه

C++ گذارهاي نوشته شده در  در کنار پشتیبانی نشانهC/C++١هاي گذاري انه، نش Perl ،Python  وTCL 

  . کند را نیز پشتیبانی می

یک زیرساخت نصب شده روي زیرسـاخت جـاوا اسـت کـه از یـک       UIMA-AS Scoleoutزیرساخت 

                                                 
1 Annotator 
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  .کند پشتیبانی می Active Maو  (java messaging service)پذیر مبتنی بر  انعطاف Scoleoutامکان 

ها کار  این مولفه. کنند گذار پشتیبانی می هاي نشانه مولفه Pipelineها از پیکربندي و اجراي  زیرساخت

گذاري خود را بنویسـند   توانند نشان کاربران می. دهند واقعی تحلیل اطالعات غیرساخت یافته را انجام می

حال ها در  گذار بعضی از این نشان. بندي و استفاده کنند هاي از قبل تهیه شده را و پیکره گذاري یا از نشان

هـا   زیرسـاختار اضـافه شـده از مولفـه    . اند حاضر موجودند و برخی دیگر در منابع اینترنتی قابل دسترسی

را دریافـت کنـد و نتـایج     RESTتوانـد تقاضـاهاي    کنـد کـه مـی    شامل یک سرور سـاده پشـتیبانی مـی   

  .هاي دیگر وب بازگرداند گذاري را براي استفاده سرویس نشان

Sandbox یابد هاي جدید براي مشارکت و همکاري در پروژه توسعه می دهمحلی است که ای.  

2-4. FEX  وSNoW  

2-4-1. FEX )١)هاي ارتباطی یک زبان استخراج ویژگی  

FEX هایی به  توانند براي تولید نمونه ها می هاي از متن، این ویژگی ابزاري است براي استخراج ویژگی

  . قابل استفاده باشند )بخش بعد( Snowافزارهاي یادگیري ماشین مانند  کار روند که در نرم

FEX را با استفاده از یک مجموعه از دستورات ) به عبارت یک پیکره(هاي متنی  یک مجموعه از داده

                                                 
1 A Relational Feature Extraction language 



ی ی اطالع رسا  ورای عا     

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 ي آماده براي تحلیل پیکره متنی زبان فارسیمطالعه و بررسی ابزارها

 19/03/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو چ  1 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   32 -) چ - 1( صفحه

واژگانی  FEX. هایی باید تولید شوند کنند چه ویژگی این دستورات تعیین می. کند پردازش می) اسکریپ(

  . کند نگاشت می (integer)ه یک عدد صحیح هاي استخراج شده از متن را ب سازدکه ویژگی می

FEX را بـه عنـوان   ) هـا در واژگـان   لیست اعداد صحیح منطبق بر ویژگـی (ها  به عنوان خروجی نمونه

نیـز  ) عالوه بر اعـدادا (ها  دستور مناسب قرار داده شده باشد، نمونه Scriptاگر در . کند خروجی تولید می

  . سازگار باشند Snowاند که با  ه شدهها طوري تهی این نمونه. خواهند داشت

FEX هـا را در چنـدین فرمـت مختلـف شـامل مـتن سـاده، مـتن برچسـب خـورده بـا             تواند متن می

هاي متنـی را   این اشکال مختلف خروجی داده. هاي اجزا واژگانی کالم و فرمت ستونی تولید کند برچسب

تـر از   اي غنـی  گـذاري بـا مجموعـه    شـان فرمت ستونی امکـان ن . در مراحل مختلف پردازش نشان میدهد

  . سازد هاي اجزاي واژگانی فراهم می خورده با برچسب هارا نسبت به فرمت متنی ساده و متن برچسب  نشانه

FEX هاي یونیکس و لینوکس قابل استفاده است و براي استفاده از آن در محیط وینـدوز   در سیستم

  .باشد نیاز می cygwinبه 

2-4-2. SNOW ١  

یک شبه اسپارس از توابع خطی است کـه روي یـک فضـاي     Snowي معماري یادگیري ها چهارچوب

بـه خـاص مناسـب یـادگیري در      Snow. ویژگی از قبل تعریف شده یا در حال یادگیري و رشد قرار دارد

باشند ولی احتماالً  گیري بسیار زیاد می هاي درگیر در فرآیند تصمیم اي است که در آن تعداد ویژگی حوزه

                                                 
1 Sparse Network of Winnows 
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واحدهایی کـه بـه   : برخی از مشخصات این چهارچوب یادگیري به این قرار است. بل مشخص نیستنداز ق

بـر داده، وابسـتگی    ١ها و پیونـدها بـه روش مبتنـی    اند، اختصاص ویژگی صورت اسپارس با هم در ارتباط

اعـده بـه   گیـري از یـک ق   ها و بهـره  هاي فعال به جاي وابستگی به همه ویژگی محاسباتی به تعداد ویژگی

  .ها روزرسانی کارآمد ویژگی

SNOW    هـاي از قبیـل زبـان طبیعـی،      هـاي مختلـف یـادگیري در حـوزه     به طـور موفـق در فعالیـت

  . بیوانفورماتیک و پردازش بصري مورد استفاده قرار گرفته است

  : استفاده شود Snowچندین قاعده به روزرسانی ممکن است در 

Winnow ،Percoptron هــاي مختلفــی از یــک  کالســیک، نســخهwinnow و یــا یــک  هتنظــیم شــد

Perception و الگوریتم  ٢هاي رگراسیون بر مبناي کاهش گرادیان تنظیم شده، الگوریتمNaïve Bayes .  

SNOW که منظوره چندکالسه در نظر گرفته و در نسخه اخیـر آن   ٣بند توان به عنوان یک رده را می

  . است افزوده شده ٤ي یکی در برابر همه سیاست یادگیرامکان چندکالسه بودن ب

بـه هـر    ٥بینـی  تواند یک درجه اطمینـان پـیش   می SNOWبینی شده،  عالوه بر برچسب کالس پیش

سازي خود هدف و حد آستانه  تواند به عنوان تابعی از فاصله بین فعال این مقدار می. برچسب نسبت دهد

  . محاسبه گردد

SNOW کـاربر یـک   . چوب معماري یادگیري در نظـر گرفتـه شـود   همچنین باید به عنوان یک چهار

                                                 
1 Data Driven 
2 Gradient Descent 
3 Classifier 
4 One-vs-all 
5 Prediction confidence 
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یعنی عالوه بر تعریف تعدادي نمایش کالس براي یادگیري، امکان . کند معماري در چهارچوب طراحی می

ها، پارامترهاي تنظـیم،   شامل قواعد به روزرسانی و پارامترهاي آن(تعریف پارامترهاي بیشتري از معماري 

  . نیز تعریف شود ... )هاي یادگیري و سیاست

آوري شده در آن بـه   هاي جمع از معماري تعریف شده توسط کاربر و همه داده SNOWدر مستندات 

. شوند نامیده می (Targets)ها  ها هدف در شبکه، برچسب کالس. شود طور کلی تحت عنوان شبکه یاد می

منطور از اسپارس در مـتن  . شوند هاي ورودي آموزش داده می به عنوان توابع خطی اسپارس روي ویژگی

ها در فضاي ویژگی  اي از همه ویژگی این است که هر هدف ممکن است به عنوان یک تابع از زیرمجموعه

این زیرمجموعه به صورت جزئی توسط مجموعه پارامترهـا  . و به صورت مبتنی بر داده آموزش داده شود

بندي  طور ساده به عنوان یک سیستم رده را به SNOWهنگامی که . گردد تعریف توسط کاربر کنترل می

هاي بولین یا عـددي   هاي برچسب خورده شامل ویژگی ورودي معمول سیستم حجمی از نمونه. بینیم می

 SNOWمهمترین قواعد به روز رسانی تعریف شـده بـراي   . باشد در فرمت خاص تعریف شده براي آن می

  : به شرح زیر است

  اندازه ورودي متغیر §

 ها ویژگی ١لص کردنهاي خا روش §

 بینی  مکانیسم درجه اطمینان پیش §

 ها و پیوندها ویژگی  تخصیص مبتنی بر داده §

  ٢مکانیسم پشتیبان تصمیم §

                                                 
1 Pruning 
2 decision support mechanism 
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کـه قابلیـت ترکیـب منـابع      (FEX)سازي با یک مکانیسـم اسـتخراج ارتبـاطی ویژگـی      یکپارچه §

 .سازد را به صورت قابل انعطافی فراهم می) ها ویژگی(اطالعات خارجی 

SNOW  وFEX هاي مرتبط با  از پروژه. در گروه محاسبات شناختی دانشگاه الینویز توسعه یافته است

SNOW هاي پاسخگوي سواالت و از ابزارهاي مرتبط با  از پروژه سیستSNOW     از خالصـه یـاب آمـاري

SNOW شود نام برده می.  

2-5. OPEN NLP   

 OPEN NLPشرح  .2-5-1

OPEN NLP نقش اول . باز مرتبط با پردازش زبان طبیعی هاي متن سازمانی است براي پروژهOPEN 

NLP هـاي   پـروژه . هـایی اسـت   دهندگان در چنین پروژه جذب و ایجاد امکان مشارکت محققان و توسعه

، کتابخانـه  Maxnet: بـریم   تولید انجام شده اسـت کـه برخـی از آن را نـام مـی      OPEN NLPزیادي در 

OPENNLPCCG ،Word Freak ،AGTK ،Arithmetic Coding ،Weka ،Ngram statistics و ...  

میزبان ابزارهاي مختلف جاوایی مخصـوص پـردازش زبـانی طبیعـی اسـت کـه        OPENNLPهمچنین

 ،٢تجزیـه ، ١تقطیـع گذاري اجزاي واژگـانی کـالم،    برچسب coreferenceتشخیص جمالت، واحدسازي، و 

                                                 
1 Chunking 
2 Parsing 
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  . دهند اسمی انجام می مداخل تشخیص

افزارهاي پـردازش مـتن    توانند در ترکیب با دیگر نرم باشند اما می این ابزارها به خودي خود مفید نمی

  . مفید واقع شوند

  

   OPEN NLPها در  مدل .2-5-2

اند و مورد نیاز میباشـند مگـر اینکـه کـاربر      هاي مختلف آموزشی داه شده هاي زیادي براي مولفه مدل

هـا آمـاده بـراي همگـان قابـل       ایـن مـدل  . هاي خود آموزش دهـد  دهخود بخواهد مدل را با استفاده از دا

باشـد و   تـر مـی    که از بقیه بـزرگ  ١گر تجزیهباشد خصوصاً مدل  ها عمدتاً بزرگ می مدل. باشد دسترس می

  : آید اند که در زیر می هاي مختلف در چند زبان تهیه شده مدل

  انگلیسی زبان  •

o ٢گر تقطیع  

o Co reference   
o  اسمی تشخیص مداخل  

o گر تجزیه  

o  تشخیص جمله  

                                                 
1 Parser 
2 Chunker 
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o ١واحدساز   

  اسپانیاییزبان  •

o گذار اجزاي واژگانی کالم برچسب  

o  تشخیص جمالت  

o واحدساز  

  آلمانیزبان  •

o گذار اجزاي واژگانی کالم  برچسب  

o  تشخیص جمالت  

o واحدساز  

 Thaiزبان  •

o  تشخیص جمالت  

o واحدساز 

o گذار اجزاي واژگانی کالم  برچسب 

  اي ابزارها راج .2-5-3

هاي فوق را به  مدل ابزارها،. ا در دسترس داشته باشیمهاي فوق ر بزارها نیاز است که مدلبراي اجراي ا

                                                 
1 Tokenizer 
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به بیش از گر  تجزیههاي سروکار دارند ولی  اکثر ابزارها فقط با یکی از مدل. کند عنوان پارامتر دریافت می

ذار اجزاي واژگانی گ  این ابزارها همان تشخیص دهنده جمالت، واحدساز، برچسب. یک مدل نیازمند است

هاي آن در باال ذکـر   هستند که مدل Co referenceو  گر تجزیهمداخل اسمی،  گر، تشخیص تقطیعکالم، 

  .گردید
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  ابزارهاي تحلیل زبان .3

  مقدمه .3-1

در این فصل ابزارهاي که در طول دوره گسترش کاربردها و تحقیقات در حوزه زبان مهم بوده و مفید 

امکان دسته بنـدي مشـخص ایـن ابزارهـا عمـال ممکـن       . گیرد  سی اجمالی قرار میاند مورد برر واقع شده

کنند و برخی  زیرا ابزارهاي مختلف امکانات مختلف کابردي و تحلیل در سطوح مختلف ارائه می. باشد نمی

کنند ولی در همان کاربرد و سـطح نیـز    نیز این گونه نیست و تنها در یک کاربرد و سطح خاص عمل می

رسد دسته مناسبی بتـوان   بنابراین به نظر نمی. گیرند روش، مدل یا الگوریتم مختلف را به کار می چندین

امکانـاتی کـه   جا سعی خواهد شد ابزارها بر اساس  به همین دلیل در این. براي این ابزارهاي به کار گرفت

ر داشته باشند مورد بررسی رسد قابلیت بیشتري در استفاده در کاربردهاي دیگ دهند و به نظر می ارائه می

  .قرار گیرند

هـاي   ها کامال آماري در حـوزه زبـان انگلیسـی یـا زبـان      اکثر این ابزارها حتی ابزارهاي مبتنی بر روش

هاي جدید بـراي   هایی مثل زبان فارسی باید معموال مدل ها در زبان باشد و براي استفاده از آن اروپایی می

هـا و   ولـی بـه هـر ترتیـب روش    . از هسته اصـلی ابزارهـاي اسـتفاده کـرد     ها ایجاد کرد تا بتوان این زبان

گر فعالیت و کارهاي جدیـد در حـوزه    ها مورد استفاده و نتایج و محصوالت به دست آمده روشن الگوریتم
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  .زبان فارسی خواهد بود

3-2. CMU-SLM ) سازي آماري زبان  مدل هايابزارمجموعه
  ١)دانشگاه کمبریج

در دانشـگاه   1994در سـال   دانشـگاه کمبـریج   سازي آمـاري زبـان   مدل هايرابزا مجموعه نسخه یک

ت لینوکس است کـه  تحافزاري  اي از ابزارهاي نرم مجموعه CMU-SLMابزار مجموعه . نوشته شد مذکور

  . هاي زبانی براي محققان طراحی شده است به منظور ایجاد مدل

  : کنند تهیه موارد زیر پردازش می هایی متنی به منظور داده CMU-SLMبرخی از ابزارهاي 

  لیست فراوانی کلمات و مجموعه کلمات  •

  ها  هاي دوتایی و سه تایی کلمات و تعداد تکرار آن دنباله •

 هاي دوتایی و سه تایی کلمات یک مجموعه کلمه خاص و تعداد آنها  دنباله •

 تایی هاي دوتایی و سه آمارهاي مرتبط با دنباله •

 ٢تایی برگشتی  هاي دوتایی و سه نبالههاي مختلف زبانی د مدل •

  : برند هاي زبانی به دست آمده را براي محاسبه موارد زیر به کار می برخی دیگر از ابزارها مدل •

  ١سرگشتگی •

                                                 
1 Cambridge Statistical Language Modeling Toolkit 
2 Backoff bigram and trigram 
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  ٢نرخ کلمات خارج از مجموعه لغات •

• Bigrams and trigram hit ratios  
  برگشتیتوزیع موارد  •

  ٣ی به دست آمدههاي آزمایش با آمارهاي زبان نشانگذاري داده •

3-3. SRILM )سازي زبان  ابزار مدلSRI(٤  

SRILM هاي آماري زبان که خصوصاً در تشخیص گفتار  ابزاري است براي ساخت و به کارگیري مدل

این ابزار در آزمایشـگاه تحقیقـات و   . آماري و ترجمه ماشینی کاربرد دارد ٥بندي گذاري و قسمت برچسب

  . باشد ر حال توسعه مید 1995از سال  SRIتکنولوژي گفتار 

SRILM باشد هاي زیر می شامل مولفه :  

کننـد کـه از    سـازي مـی   هـاي زبـانی را پیـاده    کـه مـدل   ++Cهاي کالس  اي از کتابخانه مجموعه •

  . کند ها و توابع کارآمد و مفیدي پشتیبانی می ساختمان داده

هـایی از   د و براي انجـام فعالیـت  ان هاي قابل اجرا که روي این کتابخانه ساخته اي از برنامه مجموعه •

... بندي متون و  گذاري یا قسمت ها روي داده، برچسب هاي زبانی و آزمایش آن قبیل آموزش مدل

 
1 Perplexity 
2 Out of vocabulary rate 
3 Language score 
4 The SRI Language Modeling Tools 
5 Segmentation 
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  . روند به کار می

  . سازند هاي موردي را ممکن می هاي متفرقه که انجام فعالیت اي از اسکریپت مجموعه •

  

SRILM موارد زیر را برآورده سازد تهیه شده است سازي زبان که با هدف نیل به یک ابزار مدل :  

سازي دقیـق و کارآمـد الگـوریتم موجـود و کـاراي مـدل زبـانی بـراي پشـتیبانی از توسـعه            پیاه •

  هاي رقابتی  سیستم

هـاي زبـانی را ممکـن     پذیري، به طوري که تحقیقات در انواع جدید مـدل  پذیري گسترش انعطاف •

  . هاي موجود ممکن باشد مولفه سازد و در عین حال قابلیت استفاده از

فـراهم  را  (API)نویسـی کـاربردي    که هم یک واسط برنامه ١افزاري مناسب و منطقی طراحی نرم •

  . هاي زبانی باشد سازد و هم ابزاري راحت متشکل از دستورات ساخت و آزمایش مدل

3-4. Ling Pipe   

 Ling Pipeدرباره  .4-1- 3

Ling Pipe زبان جاوا نوشته شده است ابزار پردازش زبان طبیعی است که به .Ling Pipe  ،واحدسازي

                                                 
1 Rational  
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گـذاري اجـزاي    بندي، برچسب ، خوشه١بندي ، ردهco referenceتشخیص جمله، تشخیص مداخل اسمی، 

شود  همانطور که مشاهده می. دهد را انجام می ٣، انطباق فازي فرهنگ لغت٢تقطیع عمومیواژگانی کالم، 

Ling Pipe کند ردها را پشتیبانی میاي از کارب دامنه گسترده .  

  : Ling Pipe در کاوي داده و ابزارهاي استخراج اطالعات .4-2- 3

  :به شرح زیر است Ling Pipeکاوي در  ابزارهاي استخراج اطالعات و داده

• Track mentions of entity )ها افراد یا پروتیین(  

  پیوند مداخل ذکر شده با مداخل بانک اطالعاتی •

   (Actions)ها  و فعالیت کشف ارتباطات بین مداخل •

هاي متن بر اساس زبان، رمزگذاري حروف، گونه، موضوع یـا عقایـد و احساسـات     بندي بخش رده •

(Sentiment)   
  تصحیح خطاها با توجه به یک مجموعه از متون  •

  مهم در طول زمان  (trends)بندي اسناد با موضوعات غیرصریح و کشف روندهاي  خوشه •

   تقطیع عبارتي اجزاي واژگانی کالم و گذار سازي برچسب فراهم •

                                                 
1 Classification 
2 General chucking 
3 Fuzzy dictionary matching 
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  Ling Pipe معماري .4-3- 3

هاي مختلف داده، قابلیت استفاده مجدد  با اهداف کارایی، قابلیت استفاده با حجم Ling Pipeمعماري 

  : طراحی شده است، ویژگی مهم این معماري به صورت زیر است robustnessو 

• API هاي جاوایی به صورت کدباز  

   ٣، چندگونه٢، چنددامنه١ههاي چندزبان مدل •

• N ها با تخمین آماري درجه اطمینان  تا از بهترین خروجی  

   Learn-a-little-tag-a-littleیعنی به صورت  ٤آموزش برخط •

 کاراکترها ٥خروجی حساس به رمزگذاري/ ورودي  •

 

3-5. TiMBL )Tilburg Memory-Based Learner(  

ستحکم یادگیري ماشین اسـت کـه در حـوزه    یک روش ساده و م ٦(MBL)یادگیري مبتی بر حافظه 

                                                 
1 Multilingual 
2 Multi-domain  
3 Multi-genre 
4 Online 
5 Encoding sensitive 
6 Memory Based Learner 
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یادگیري مبتنـی بـر حافظـه برگرفتـه     . باشد هاي پردازش زبان طبیعی قابل استفاده می وسیعی از فعالیت

نزدیکتـرین همسـابه بـه      روش. باشند بندي می براي طبقه ١(K-NN)همسایه  Kشده از روش نزدیکترین 

در . باشـند  هاي عددي مـی  ها براي داده بندي نمونه طبقه هاي قوي و شناخته شده عنوان یکی از الگوریتم

ها گسسته ، تعداد بسـیار زیـاد    هاي معمول یادگیري پردازش زبان طبیعی نیز تمرکز بر روي داده فعالیت

اي اساسـی در   بنـدي مسـئله   سـرعت طبقـه  . باشد ها با ارتباطات مختلف می ها و تعداد زیاد خاصیت نمونه

هاي خاص و  ها نیاز به ساختمان داده این محدودیت. باشد ري مبتنی بر حافظه میکاربردهاي عملی یادگی

در تولید یـک معمـاري حاصـل شـده      TiMBLروش طراحان . دارد K-NNبند  سازي سرعت طبقه بهینه

شود، در قالب یک سـاختار   استفاده می K-NNهاي  سازي هاي معمولی که در پیاده است که سازمان فایل

 kتوانـد بـراي بازیـابی دقیقـاً نزدیکتـرین       در حالیکه این درخت تصمیم می. شرده سازنددرخت تصمیم ف

تواند  ، همچنین می) شود استفاده می IBT  ،TiMBLهمانطور که در الگوریتم (شود  همسایه استفاده می

ـ  (بندي درخت تعمیم پیمایش شود  به عنوان یک طبقه انجـام   IGTREEوسـیله الگـوریتم   ه روشی کـه ب

بـراي مقـادیر گسسـته     K-NNهـاي   سـازي  تـرین پیـاده   یکی از سـریع  TiMBL، به این صورت )شود   می

  . باشد می

  : به شرح زیر است TiMBLها  ویژگی

  همسایه  kبندي نزدیکترین  سازي سریع و مبتنی بر درخت تصمیم الگوریتم طبقه پیاده •

  . TRIBL2و  IBI ،IB2  ،IGTee  ،TRIBLهاي  سازي الگوریتم پیاد •

،  Jeffrey Divergence  ،Dot productو  overlap ،MRDM: بـه کـارگیري معیارهـاي شـباهت     •

Cosine   
                                                 

1 K-Nearest Neighbor  
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 gain ratio ،chi squared  ،shared، ١بهره اطالعـاتی : ها  دهی ویژگی به کارگیري معیارهاي وزن •

variance  
   inverse  ،inverse linear ،exponential decay: دهی فاصله به کارگیري معیارهاي وزن •

  هاي نزدیکترین همسایه  هاي زیادي براي بررسی مجموعه گزینه •

  بسط داده شده  APIو  serverقابلیت به کارگیري به صورت  •

  internal cross-validationو  leave-one-out عقابلیت آزمون سری •

  .ها که توسط کاربر تعریف شده است دهی نمونه مدیریت وزن •

 

3-6. WOPR  

WOPR باشـد  کننده کلمات و سازنده مدل زبانی مبتنی بر حافظه مـی بینی  یک پیش .WOPR   یـک

سـازي   بینی کلمـه و مـدل   باشد که امکانات پیش می TiMBLهمسایه در  kبند با روش نزدیکترین  طبقه

ـ  مـی  WOPRبا آموزش آن بر روي یـک پیکـره متنـی،    . کند زبان را ارائه می کلمـات جـا افتـاده را     دتوان

را  ٣امـال تصحیح  ٢سطح متن گزارش دهد و فرضیات در ها را در سطح کلمه و گشتگیسربینی کند،  پیش

  . تولید کند

                                                 
1 Information Gain 
2 Hypothesis 
3 Spelling 
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  : به صورت زیر است WOPRهاي  ویژگی

  هاي زبانی  تولید مدل •

بینـی،   هاي پیش ، توزیع سرگشتگیهاي زبانی روي متون جدید، گزارش دادن  انجام آزمایش مدل •

  ها  سرگشتگیهاي در سطح کلمه و  اینتروپی

   ARPAهاي مدل زبانی با فرمت  فایل) به صورت اختیاري(تولید خروجی  •

  امالخروجی براي نامزدهاي تصحیح ) به صورت اختیاري(فیلتر کردن  •

  XTAGپروژه  .3-7

XTAG در . اي براي توسعه یک گرامر است که زبان انگلیسی را به صورت گسترده پوشش دهد پروژه

 XTAGاز . شـود  اسـتفاه مـی   ١(LTAG)  سـاخت -صال درختی لغـت این پروژه از یک فرمالیسم گرامر ات

 XTAG. اسـتفاده کـرد   )TAG( گرامرهاي اتصال درختی توان به عنوان یک سیستم توسعه همچنین می

  . باشد گر ساختواژي می گر، یک واسط توسعه و ایجاد گرامر و یک تحلیل شامل یک تجزیه

به عنوان مثـال در ترجمـه ماشـینی    . استفاده شده استتاکنون از نتایج این پروژه در ترجمه ماشینی 

  . اند استفاده کرده XTAGاي از نتایج و محصوالت  انگلیسی و کره

براي یک متـرجم ماشـینی مبتنـی بـر ترجمـه ماشـینی        XTAGآقاي دکتر فیلی نیز از نتایج پروژه 

  . استفاده کرده است یانتقال
                                                 

1 Lexicalized Tree Adjoining Tagger 
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شکل زیر جریان کلی سیستم را هنگامی که . باشد یدرخت اولیه م 1227داراي  XTAGگرامر پروژه 

  : دهد شود نشان می یک جمله تجزیه می

  

 XTAGشمایی از سیستم  .1- 3شکل

  :کنیم ها را بیان می دهیم و مشخصات کلی آن در زیر اجزاي سیستم را شرح می

 Morphological Analyzer and Morphology( گر سـاختواژي و بانـک پشـتیبان آن    تحلیل

Database(  : در یانک . اند ریشه مشتق شده 90000نمونه تعریفی است که از بیش از  3170.000شامل

انـد و بنـابراین    گـذاري شـده   گر ساختواژي مداخل بر اساس اشکال تجزیه شـده شـاخص   پشتیبان تحلیل

  . سازد قابلیت برگردادن ریشه برچسب اجزاي واژگانی و اطالعات تصریفی را ممکن می
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 POS Tagger and Lexical( اي واژگانی کالم و بانـک احتمـاالت واژگـانی   گذار اجز برچسب

Probabilities Database :(گذار بر اساس مدل  گذار، یک برچسب برچسبTrigram ) مدل مارکوف مرتبه

  . هاي اجزاي واژگانی را دارد دنبالۀ برچسب nباشد که قابلیت تولید بهترین  می) دو

هـر مـدخل شـامل شـکل     . مـدخل دارد  30.000بـیش از  :  )Syntactic Database( بانـک نحـوي  

هـاي مـرتبط بـا آن     هاي درخت ها و خانواده غیرتصریفی کلمه، برچسب اجزاي واژگانی آن، لیست درخت

  . سازند هایی که مشخصات واژگانی را نمایان می کلمه و لیستی از ویژگی

 221خـانواده درخـت و    53 درخـت اسـت کـه در    10045شـامل  : )Tree Database( بانک درخت

. دهنـد  تـر را نشـان مـی    هاي جزئی بندي هاي طبقه هاي درخت قالب خانواده. اند درخت مجرد تقسیم شده

  . ها در یک خانواده به هم مرتبط بوده و با یک روش مشخص قابل تبدیل به یکدیگرند درخت

هاي درخت  و تصحیح فایلبراي ساخت  مناسبیاین واسط امکان گرافیکی : )X )X-Interfaceواسط 

پارامترهـاي کـالم،   . باشـد  امکان تنطیم پارامتري تجزیه توسط کاربر در این واسط موجـود مـی  . باشد می

ها از طریق الحاق یـا   هاي تجزیه شده و اولیه، امکان ترتیب دستی درخت امکانات ذخیره و بازیابی درخت

هاي اجزاي واژگانی کالم قبل از تجزیه را  رچسبجایگزینی با هدف توسعه گرامر، قابلیت انتخاب دستی ب

  . سازند فراهم می
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3-8. Multext :متنی چندزبانه  يها و پیکرهها ابزار  

Multext بـراي   ١گیرد کـه هـدف آن ایجـاد اسـتانداردها و مشخصـات      هارا در برمی مجموعه از پروژه

منـابع زبانشناسـی کـه ایـن      و هـا  هـاي زبانشناسـی، و ایجـاد ابزارهـا، پیکـره      رمزگذاري و پردازش پیکره

هاي مختلفـی   به ایجاد ابزارها، پیکره و منابع زبانشناسی براي زبان Multext. گیرد استانداردها را در برمی

ــامل  ــاري،  ،Bambaraشـ ــی، ،Catalan ،Czech ،Dutchبلغـ ــانی، Estonian انگلیسـ ــوي، آلمـ ، فرانسـ

Hungarian ،ایتالیایی ،Kikongo، Occitan ،Romanian ،Slovenian،  ،اسپانیاییSwedish  وSwahili 

  . باشد به صورت رایگان براي همگان قابل دسترسی و استفاده می Multextنتایج . پرداخته است

  پیشنهاد استانداردها  .8-1- 3

هــا، ابزارهــا و منــابع  مشــارکت در استانداردســازي داده Multextهــاي  یــک جنبــه مهــم در فعالیــت

ها و ابزارها و منابع در تحقیقات  رساندن قابلیت استفاده مجدد از آن داده زبانشناسی به منظور به حداکثر

ــوده اســت  ــان ب ــوارد . و کاربردهــاي مهندســی زب ــا موسســات و ســازمان Multextدر برخــی م هــاي  ب

  . همکاري داشته است TEI٢و  EAGLESاستانداردسازي بزرگی همچون 

  

                                                 
1 Specifications 
2 Text Encoding Initiative 
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   Multextابزارهاي  .8-2- 3

Multext هـاي در قالـب    هـا شـامل پیکـره    را براي دسترسی و مدیریت پیکـره  یک مجموعه از ابزارها

SGML ها شامل تشخیص کران  گذاري پیکره هاي نشان و همچنین ابزارهایی براي انجام برخی از فعالیت

 ٣گذاري پروزودي و نشان  ٢ترازي متون موازي ، هم١ساختواژي –گذاري نحوي جمالت و واحدها، برچسب

  . دده در اختیار قرار می

اي ایجـاد شـده در پـروژه     افـزاري و معمـاري داده   در نهایت از مشخصات نـرم  Multextهمه ابزارهاي 

در هـر مرحلـه بـا    . اگر چه ابزارها در مراحل مختلفی از ایجاد و توسعه قرار داشته باشند. کنند تبعیت می

  . تطابق دارند Multextمشخصات 

3-9. FreeLing   

FreeLing باشـد  هاي زبـان مـی   گر باز از تحلیل نافزاري مت یک بسته نرم .FreeLing     بـه صـورت یـک

ها نیاز دارند مـورد   گرها و سرویس کتابخانه خارجی طراحی شده است تا در کاربردهایی که به این تحلیل

با این وجود این با یک برنامه ساده که به عنوان یک واسط براي کتابخانه عمـل کنـد   . استفاده قرار گیرد

  . هاي متنی را مورد تحت قرار دهد سازد تا فایل در میکاربر را قا

                                                 
1 Morphosyntacitc Tagger 
2 Parallel text alignment 
3 Prosody markup 
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  : باشد به این شرح می FreeLingگرهاي اصلی ارائه شده توسط کتابخانه  ها و تحلیل سرویس

  واحدساز متن  §

  گران جمالت  تشخیص §

  تحلیل ساختواژي §

  ها  تحلیل رفتار پسوندها، واحدسازي مجدد ضمائر متصل و واژه بست §

  اي  لمهتشخیث واحد چند ک §

  شکستن واحدهاي ادغام شده  §

  بینی احتمالی مقوالت کلمات ناشناخته  پیش §

  تشخیص مداخل اسمی §

سـرعت، وزن،  (هـاي فیزیکـی    هاي کسري، واحدهاي پولی، اندازه ها، اعداد، نسبت تشخیص تاریخ §

  ...) دما، چگالی و   درجه

  گذاري اجزاي واژگانی کالم  برچسب §

§ Chart-based shallow parsing   
  بندي مداخل اسمی  طبقه §

   WorldNetگذاري معناي کلمات بر اساس  نشان §

  وابستگی متنی بر قاعده  تجزیه §

اسـپانیایی،  ( کنـد  پشتیبانی مـی  FreeLingهایی که در حال حاضر   هاي فوق براي زبان اکثر سرویس

  .باشد فراهم می) Galiciabانگلیسی، ایتالیایی، و 
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3-10. NLTK: Natural Language Toolkit  

NLTK هاي آموزشی و مجموعه مسائل است کـه بـراي    هاي متن باز، دستورالعمل یک بسته از ماژول

پردازش آماري و سمبلیک زبان طبیعـی   NLTK. شود مطالعه در حوزه زبانشناسی محاسباتی استفاده می

  . باشد گذاري شده می ههاي نشان و به عنوان یک واسط پیکره. دهد را پوشش می

اي  هاي مستقل است که هر کدام یـک سـاختار داده   به عنوان یک مجموعه از ماژول NLTKابزارهاي 

  . اند کنند یا براي انجام یک فعالیت خاص ایجاد شده خاص را تعریف می

اي را تعریـف   هاي پردازشی پایه اي و سیستم هاي اصلی وجود دارد که انواع داده یک مجموعه از ماژول

هاي پایه را براي تـک تـک    کالس Tokenماژول . گیرند ا مورد استفاده قرار میکنند که در همه ابزاره می

هـایی را   سـاختمان داه  Tree  ماژول). مانند کالس کلمات و جمالت(سازد  اجزاي پردازش متن فراهم می

هـاي   هـاي نحـوي و درخـت    ماننـد درخـت  . (کند براي نمایش ساختارهاي درختی بر روي متن تعرف می

ها و توزیع احتماالت  کند که توزیع فراوانی سازي می هایی را پیاده کالس Probabilityاژول م). ساختواژي

  . کند سازي می را پیاه) هاي زیادي براي هموارسازي آماري شامل تعداد تکنیک(

هـاي خـاص پـردازش زبـان طبیعـی       هایی براي انجام فعالیـت  ها و واسط ها ساختمان داده بقیه ماژول

  : لیست آنها به صورت زیر است. یابند توسعه یافته و می NLTKه مرور در باشند که ب می

  ) گر تجزیه(ماژول تجزیه  •

  گذاري  ماژول برچسب •

   (Finite site Automaton)اتوماتاي حالت محدود  •

• Type checking )گیرد که براي خطایابی کدهاي برنامه مورد استفاده قرار می (  
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ـ  ( Visualizationهـاي   ماژول • هـا و بـراي نمـایش     راي نمـایش و مـدیریت سـاختمان داده   کـه ب

  .) گیرند ها مورد استفاده قرار می هاي فعالیت خروجی

  بندي متون  رده •

3-11. Emdros 

 Emdrosمشخصات کلی  .11-1- 3

Emdros متن باز است که براي ذخیـره و بازیـابی متـون تحلیـل شـده یـا        ١یک موتور دادگان متنی

هاي مورد  به یک زبان پرسمان قدرتمند براي درخواست داده Emdros. شود گذاري شده استفاده می نشان

. گذاري شـده دارد  کاربرد گسترده در حوزة متون تحلیل شده و نشان Emdros. باشد نیاز کاربر مجهز می

گـذاري سـروکار دارد،    اي که با متون نشـان  این کاربردها شامل زبانشناسی، نشر، پردازش متن و هر حوزه

  . باشد می

  : دهد به شرح زیر است ارائه می Emdrosاتی که امکان

باشد و شـامل همـه سـطوح تحلـی از قبیـل       می Emdrosهاي زبانشناسی که هدف اصلی  تحلیل •

  . ساختواژ، نحو، تحلیل گفتمان و حتی آواشناسی میباشد

                                                 
1 Text database engine 
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عملیات خـرد کـردن    Emdros. استفاه کرد Emdrosتوان در آن از  اي است که می نشر نیز حوزه •

  . کند را پشتیبانی می... ها و  متن به صفحات، فصول، پاراگرافیک 

  .استفاده کرد Emdrosتواند از  گذاري متن باشد می در پردازش متن اگر مسئله شامل نشان •

  

Emdros کند پس از ساختن آن بسیار مفید خواهد بود یک مدل مفهومی از متن ایجاد می .Emdros 

حجم کم ( ٢اي و هم در زبانشناسی حوزه) حجم زیاد متن( ١اي ی پیکرهتواند هم در زبانشناس همچنین می

  . مفید واقع شود) متن

 يا مزیت اولیـه مـدل داده  . است EMdF مدل به نامشامل یک مدل خاص از متن  Emdrosهمچنین 

XML  فقـط بـه صـورت سلسـله     . نیاز نداشته باشـند ) از قبیل صفحات و فصول(آن است که انواع اشیاء

از قبیـل  (بـه عـالوه اشـیاء    . ساختاربندي شده باشند و امکان روي هم افتادگی نیز داشته باشـند  مراتبی

. هـا باشـد   نیاز به پیوستگی و پشت سر هم بودن نداشته باشند و امکان ایجاد فاصله نیز بـین آن ) عبارات

Emdros با کمک  تواند نتایج را میEMdF  در قالبXML تولید کند .  

  :باشد ه صورت زیر میب Emdrosمعماري 

                                                 
1 Corpus linguistics 
2 Field-linguistics 
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 Emdrosمعماري  .2- 3شکل

استفاده کند و نیازهاي خود  Emdrosهاي  تواند از مزایاي سرویس در سطح باال کاربر قرار دارد که می

  . را در حوزه موردنظر تامین سازد

یک واسط بـا زبـان    MQL الیه. EMdfو الیه  MQLالیه : قرار دارد Emdrosبعد از آن دو الیه دیگر 

MQL الیه . سازد را فراهم میMQL    به صورت خودکـار از الیـهEMdf   هـاي   کـه پرسـمانMQL   را بـه

  . جوید می  تبدیل میکند بهره) در روي دادگان( SQLهاي  پرسمان

Client 

MQL 

EMdF 

DB 

User-Written 

Emdros  

Emdros 

PostgreSQL or MySQL 
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3 -11-2. ١MQL   

هـاي   این زبان یک زبان پرسمان قدرتمند بـا توانـایی  . شود نامیده می Emdros  ،MQLزبان پرسمان 

خصوصاً امکان برآورده ساختن تقاضاها را از طریق پرسمان بـه طـرز   . باشد روزرسانی، حذف می ساخت، به

  . دهد شایانی انجام می

MQL  یک نسخه تعمیم یافته از زبان پرسمانQL      اسـت کـه نتیجـه تـالشCrist-jan Doeden  در

  .باشد سازگار می Mdfکه با مدل یک زبان پرسمان کامال قوي است  QL. ٢باشد نامه دکتري وي می پایان

در  MQL. به وجود آمد MQLبنابراین . باشد به چندین دلیل بسیار مشکل می QLسازي عملی  پیاده

  . است QLنسخه ساده شده  MQLباشد زیرا  می) کوچکMiniQL )QLواقع مخفف 

MQL  با دارا داشتن اکثر امکاناتQL هاي جدید دیگر ایجـاد شـد   ایده .MQL   بـا امکـان    یـک زبـان

اي در مـدل   هـاي داده  دسترسی بسیار باال است که ساخت، به روزرسانی، حـذف و پرسـمان همـه حـوزه    

EMdF سازد را ممکن می.  

  

                                                 
1 Emdros Query-Language 
2 Doedens, Crist-Jan [Christianus Franciscus Joannes]. (1994) Text Databases. One 

Database Model and Several Retrieval Languages. Language and Computers, Number 
14. Editions Rodopi Amsterdam. Amsterdam and Atlanta, GA. ISBN: 90-5183-729-1. 
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3 -11-3. EMdF   

EMdF به عبارت روشنتر، یک مدل ریاضی از مـتن اسـت کـه مفـاهیم     . یک مدل دادگان متنی است

  . دده با متن را شرح و توضیح می EMdFدرگیر با نحوه تعامل 

براي یک مرتبه که این چهار مفهـوم درك و تبیـین   . وجود دارد EMdFچهار مفهوم اساسی در مدل 

  : گردد این چهار مفهوم در زیر بیان می. شوند بقیه موارد بسیار ساده درك و همچنین خواهند شد

1 - Monads  : یکmonads       به طور ساده یک عدد صحیح یا بـه عبـارت دیگـر یـک عـدد

  ...)  ،4 ،3 ،2 ،1(طبیعی است 

2 - Objects )یک مجموعه از  شییک : )شیmonad توانـد شـامل    این مجموعه می. هاست

. معتبر میباشد }7و6و5و2و1{مثل مجموعه } 3و2و1{یعنی مجموعه . شود monadهر 

ها هستند که وظیفه نشان دادن متن به عالوه اطالعـات دربـاره آن مـتن را بـه      شیاین 

هایشـان شـرح داده    و ویژگـی ) نـوع شـی  ( Object typeوسـیله  عهده دارند، این کار به 

 .شود می

3 - Object type )توانـد بـه    یـک نـوع مـی   . شوند بندي می ها در انواعی دسته شی: )نوع شی

 شـی یـک  . باشـد ... و "phrase" ،"clause" ،"word"  ،"chapter"  ،"book"عنوان مثال 

 . همیشه از یک نوع خاص است

4 - Features )یک خاصـیت یـا    ویژگییک . هایی دارند ویژگی انواع اشیار نهایت د: )ویژگی

اسـت کـه داده    شـئی  مقـدار یـک ویژگـیِ   . شـود  همراه می شیمقداري است که با یک 

نـد یـک   اتو مـی  "phrase"،  شـی براي مثـال نـوع   . کند تحلیلی را در دادگان ذخیره می
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سمی اسـت یـا   عبارت ا آیا عبارت یک کند داشته باشد که بیان "phrase-value"ویژگی

 .اي فعلی یا حرف اضافه

. کنـد  هاي متنی را در دادگان ذخیره مـی  است که داده شئی چنین مقدار یک ویژگیِهم

داشته باشد که بیان  "surface"تواند یک ویژگی به نام  می "word"، شیبراي مثال نوع 

  .باشد خاص می word شی کند کدام کلمه متنی براي آن می

3-12. IMS Corpus Workbench (CWB)  

یــک  IMS نگــاري نامــه نگــاري و اصــطالح هــاي در حــوزه فرهنــگ بــه منظــور پشــتیبانی از فعالیــت

Workbench ها تهیه نموده است براي بازیابی از منابع متنی بزرگ یا همان پیکره.  

   CWBکاربردهاي  .12-1- 3

IMS Corpus Workbench شود براي موارد زیر استفاده می:  

 Cross-checkingاسـتخراج دانـش زبانشناسـی از منـابع متنـی یـا       : داده زبانشناسی مبتنی بـر  §

  فرضیات زبانشناسی در متون بسیار بزرگ 

  هاي واژگانی شواهد مبتنی بر پیکره براي توصیف: فرهنگ نگاري §

  ها و یادگیري نیمه خودکار از منابع داراي اصطالحات فنی  استخراج ترم: اصطالح نامه §
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  CWBها  ویژگی .12-2- 3

CWB سازد بان پرسمان دارد که امکانات زیر را ممکن مییک ز :  

  تعداد غیرمحدود خواص در هر موقعیت از پیکره  •

  هاي خاصی از پیکره  ها در موقعیت عبارات منظم روي مقادیر خاصیت •

  عبارات منظم روي جمالت پیکره  •

  )SGMLمثل (هاي ساختاري  گذاري از نشانه) جزئی(پشتیبانی  •

  براي همه موارد یک لیست  استفاده از یک پرسمان •

  ) مثل گنجواژه(هاي مجازي، به عبارت دیگر دسترسی زبان اجرا به منابع خارجی  خاصیت •

  ها روي متون ترجمه شده موازي  پرسمان •

  

  : شامل موارد زیر است CWBامکانات نمایش نتایج در 

 .نمایش کلمات کلیلدي در بافت متن که توسط کاربر قابل تعریف است •

 . هاي مختلف مرتب شوند تواند به روش مات کلیدي در بافت متن میخطوط کل •

 ها براي مثال براي ترکیبات کلمات  مقادیر فراوانی •

 هاي هم تزار شده  تطبیق همزمان چند زبانه از پیکره •

 latexو  htmlتولید خروجی به صورت  •

 هاي انجام شده  تاریخچه پرسمان •
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 :توان بهره برد ز امکانات زیر میا ها سازي پیکره مدیریت و آمادهبراي 

 ها  ایجاد و ثبت پیکره •

 سازي  گذاري و فشرده هابه عبارت دیگر شاخص رمزگذاري پیکره •

براي مثال مقادیر اجـزاي واژگـانی کـالم    ) ها مناسبت(هاي پیکره  گذاري امکان افزودن انواع نشان •

 . جود استگذار اجزاي واژگانی کالم مو براي یک پیکره زمانی که یک برچسب

  

 امکانات بازیابی

نیـاز دارد   CQP. شـود  تفسـیر مـی   (CQP)گر پرسـمان پیکـره    زبان پرسمان بوسیله پردازش •

  .ها ایجاد و ثبت شده و در یک روش خاص رمزگذاري شده باشد پیکره

3-13. CRFClassfier : تشخیص دهنده مداخل اسمی دانشگاه
  آکسفورد

CRFClassfier تشخیص دهنـده مـداخل   . شخیص مداخل اسمی استسازي جاوایی براي ت یک پیاده

نـام شـخص، نـام شـرکت، نـام      : از قبیل(باشند  اي از کلمات در یک متن را که نام اشیاء می اسمی دنباله

سـازي کلـی و    یک پیاده CRFClassfierافزار  نرم. کند را برچسب مناسب منتسب می) ها ها و ژن پروتئین
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هابا یک استخراج کننده ویژگی  کند که این مدل کلی فراهم می رهزنجی CRF١هاي دنباله  عمومی از مدل

  . اند براي تشخیص دهنده مداخل اسمی ترکیب شده

بـراي  ) شخص، سازمان، مکان(افزار تشخیص دهنده مداخل اسمی براس سه کالس  در حال حاضر نرم

ـ     شـود و دو مـدل آمـوزش دیـده روي داده     انگلیسی را شامل می ان انگلیسـی در  هـاي آموزشـی بـراي زب

CoNLL-2003هـم بـا   ) شـخص، سـازمان و مکـان   (هاي تشخیص دهنده سه کالس  مدل. را در بردارد ٢

هاي توزیعی شـباهت کـارایی را افـزایش     ویژگی. هاي توزیعی شباهت و هم بدون آن موجود باشند ویژگی

  . برند دهند اما مصرف حافظه را بسیار باال می می

هـاي مختلـف    توان بـراي کـالس   هاي جدیدي را می این است که مدل CRFClassfierهاي  از ویژگی

هـاي دیگـر    اي در کـاربردي  دهنده مداخل اسمی بـه صـورت مولفـه    همچنین از این تشخیص. ایجاد کرد

  . ها استفاده نمودگر تجزبهپردازش زبان طبیعی مثل 

3-14. Yamcha   

Yamcha  سـتفاده مجـدد اسـت کـه در     متن است که به صورت متن بـاز، بـا قابلیـت ا    گر تقطیعیک

گذاري اجزاي واژگانی کـالم، تشـخیص مـداخل     بسیاري از کارهاي پردازش زبان طبیعی از قبیل برچسب

                                                 
1 Conditional Random Field 
2 Conference on Computational Natural Language Learning 
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 SVM١از الگوریتم یادگیري  Yamcha. شود متون استفاده می تقطیععبارت اسمی ساده و  تقطیعاسمی، 

  . کند استفاده می

  

  :  Yamchaهاي  ویژگی

   SVMمبناي الگوریتم کارایی نسبت باال بر  §

  تست با هر داده / قابلیت آموزش  §

  . دهد را سریعتر انجام می )تقطیع(بندي  ردهکه عملیات  PKE/PKIاستفاده از  §

و ) عقـب رو / پـیش رو  ( تجزیـه ، مسـیر  )انـدازه پنجـره  (هـا   قابلیت بـازتعریف مجموعـه ویژگـی    §

  ) ٢هیکی در برابر بقی/ دوتایی (هاي مسائل چند کالسه  الگوریتم

  سرعت نسبتاً خوب  §

  ٣تقطیع اجمالیقابلیت استفاده براي  §

  ++C/Cکتابخانه  §

3-15. CRF++  

CRF++ باز ساده و با قابلیت استفاده مجدد است کـه   افزار متن یک نرمCRF   فیلـدهاي شـرطی   (هـا

                                                 
1 Support Vector Machine 
2 One vs. rest 
3 Partial Chunking 



ی ی اطالع رسا  ورای عا     

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 ي آماده براي تحلیل پیکره متنی زبان فارسیمطالعه و بررسی ابزارها

 19/03/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو چ  1 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   64 -) چ - 1( صفحه

  . کند سازي می هاي ترتیبی پیاده گذاري داده بندي و یا برچسب را براي قسمت) تصادفی

CRF++ هاي مختلف پردازش زبان طبیعی از قبیـل   ومیت طراحی شده است و در فعالیتبا هدف عم

  . باشد متن قابل استفاده میتقطیع و ) بازیابی اطالعات(تشخیص مداخل اسمی، استخراج اطالعات 

  : توان اشاره کرد به موارد زیر می ++CRFهاي  از ویژگی

  ها قابلیت بازتعریف مجموعه ویژگی §

  ++Cنوشته شده در  §

بـراي مســائل   ١نتنیـو –یســواکیـک الگـوریتم   ( LBFGSمـوزش سـریع بـر مبنــاي الگـوریتم     آ §

  ) سازي عددي در اندازه بزرگ بهینه

  مصرف حافظه کمتر هم در آموزش و هم در تست  §

  رمزگذاري و رمزگشایی در زمان کوتاه  §

  خروجی  nقابلیت اعمال بهترین  §

  اندیداهابراي همه ک Marginalقابلیت ارائه خروجی احتماالت  §

  افزار متن باز بودن نرم §

3-16. fnTBL  

fnTBL     یک ابزاري یادگیري ماشین متن باز، قابل حمل  و با قابلیت استفاده مجدد اسـت کـه هـدف

                                                 
1 quasi-newton 
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گذاري اجزاي واژگـانی   این فعالیت برچسب. باشد هاي مربوط به پردازش زبان طبیعی می آن انجام فعالیت

ن، تشخیص توان کلمـات، ابهـام زدایـی از معنـاي کلمـات      هاي اسمی پایه، تقطیع مت کالم، تقطیع گروه

(WSD) باشد می .fnTBL بندي با مقادیر گسسته و بـا انـدازه نبسـتاً خـوب را      هاي طبقه تواند فعالیت می

  . تواند به صورت برداري در اجزاي گسسته مشخص شوند ها می نمونه. انجام دهد

fnTBL  ایـن روش  . کند را استفاده می ١مبتنی بر تبدیلیک تکنیک یادگیري ماشین به نام یادگیري

هاست به طـوري   پیشنهاد شد و ایده اصلی آن تبدیل مناسب داده Eric Brillتوسط  1992ابتدا در سال 

قـوانین تبـدیل   . که خطاها تصحیح شود و بیشترین موفقیت با توجه به پارامتر نرخ خطـا حاصـل گـردد   

  . باشند معموالً کم ولی بسیار کارآمد می

fnTBL  در گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاهJohns Hopkins ساخته شده است .  

  : باشند در حال حاضر براي موارد زیر مجموعه قواعد موجود می

  گذاري اجزاي واژگانی کالم براي زبان انگلیسی برچسب §

  گذاري اجزاي واژگانی کالم براي زبان سوئدي برچسب §

  ان انگلیسیهاي اسمی پایه در زب تقطیع گروه §

  تقطع متون انگلیسی §

                                                 
1 Transformation Based Learning 
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   Greenwoodهاي اسمی  گر گروه تقطیع .3-17

 ++Cهاي اسمی است که نسخه اولیه آن بـه زبـان    سازي جاوایی براي تقطیع گروه این ابزار یک پیاده

هاي اسـمی را   کند که گروه گر سعی می این تقطیع. سازي شده است پیاده  Marausو  Ramshawتوسط 

  . در متن مشخص کند با قراردادن براکت

  . نیز وجود دارد GATEگر در چهارچوب  امکان استفاده از این تقطیع

3-18. Rainbow  و کتابخانهBow 

هاي یـادگیري ماشـین    هاي مشهور و موفق در بین الگوریتم یکی از الگوریتم Naive Bayesبندي  رده

اسـت کـه بـراي تحلیـل      Cي یک کتابخانه از کـدها  )Libbowیا ( Bow. باشند بندي متون می براي رده

  . باشد هاي بازیابی اطالعات مفید می آماري متون، مدلسازي زبان و برنامه

  : کند به شرح زیر است امکاناتی که این کتابخانه فراهم می

  واحدسازي فایلی متنی بر اساس چندین روش مختلف  •

  تایی در بین واحدها  nهاي  دنباله •

  و برعکس  هاي کاراکتري به اعداد نگاشت رشته •

  ساخت یک ماتریس اسپارس از آمارهاي اسناد و واحدها  •

  سازي مجموعه لغات با توجه به فراوانی کلمات و بهره اطالعاتی خالص •
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  ساخت و مدیریت بردارهاي کلمات  •

  و چندین روش دیگر   Naïve Bayes   ،TFIDFهاي بردار کلمات بر طبق روش  تنظیم وزن •

-Laplace )Dirichlet uniform(، M هـاي  روش ت بر اساسکلما رخداد هموارسازي احتمال •

estimate ،Witten-Bell  وGood-Turning  

  بندي  ها براي بازیابی و رده امتیاز دهی به پرسمان •

  بندي  هاي آموزش و تست و انجام خودکار تست رده انجام تقسیم داده به داده •

  

باشد  بندي متون می یک برنامه رده RainBow. پردازیم می RainBowبه  Bowپس از شرح کتابخانه 

  :باشد در دو مرحله می RainBowاستفاه از . تهیه شده است Bowکه بر اساس کتابخانه 

  .باشد خواندن اسناد و تهیه مدل که شامل آمارهاي مورد نیاز می -1

  .بندي  و تشخیص استفاده از مدل براي انجام رده -2

  .باشد فراهم می RainBowاسناد متنی در  بند امکان استفاده از واحدساز، رده

  اکسفورد  Wordsmithابزار  .3-19

با اسـتفاه از  . یک مجموعه برنامه است که نحوه رفتار کلمات در متن را نشان دهد Wordsmith ابزار 

  .تواند چگونگی استفاده کلمات را در متن دریابد آن کاربر می

Wordsmith سه بخش عمده دارد :wordlist  ،Concord  ،keyword  
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Wordlist:      بـا یونیکـد   (این برنامه لیست کلمات را از یک یـا چنـد فایـل متنـیASCII   یـاANSI (

لیست کلمات به صورت خودکار با ترکیب الفبایی و با ترتیب بر اسـاس فراوانـی تولیـد    . کند استخراج می

  . تولید کرد ١توان یک لیست شاخص کلمه به صورت اختیاري نیز می. شود می

  : توان بنابراین با استفاده از این برنامه می

  .به مطالعه مجموعه کلمات پرداخت •

 . هاي کلمات رایج را تشخیص داد خوشه •

 . هاي مختلف متن مقایسه کرد ها و گونه فرکانس کلمات را در فایل •

 .از یک یا چند کلمه در لیست کلمات ایجاد کرد Concordanceیک  •

  

 ٢اري با هدف مقایسه سبکوان دو لیست را مقایسه کرد یا یک تحلیل سازگت می wordlistاستفاه از  با

مورد استفاده قرار  keywordتوانند به عنوان ورودي برنامه  هاي کلمات همچنین می این لیست .انجام داد

  . گیرند

  

Concord:  این برنامه براي ایجاد یکConcordance دگیـر  هاي متنی مورد استفاده قرار می از فایل .

هاي متنی  آن کلمه را در همه فایل Concordبراي استفاده از آن باید یک کلمه جستجو مشخص شود و 

دهـد کـه امکـان دسترسـی بـه       را نمایش مـی  Concordanceیک  concordسپس . جستجو خواهد کرد
                                                 

1 Word index 
2 Stylistic 
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اي هـ  هاي کلمه جستجو، نمایش محل توزیع کلکه جستجو در فایـل و تحلیـل   اطالعات درباره با هم آیی

  .سازد را ممکن می) عبارات(کلمات اي نمایش  دهنده خوشه هاي تکرار شده  خوشه

هـاي   هاي زیاد از یک کلمه یا عبارت در بافت به دست آوردن مثال Concordanceهدف از ایجاد یک 

ایـن  . توان ایده بهتري نسبت به نحوه استفاده از کلمـه بـه دسـت آورد    ها می با دیدن مثال. مختلف است

بـه عنـوان مثـال معناهـاي مختلـف یـک کلمـه در        . تواند کاربرد داشته باشد رد در موارد مختلفی میمو

  . یابد هاي مختلف ظهور می بافت

  

Keywords:  کلمـات کلیـدي در ایـن    . باشـد  این برنامه براي مشخص کردن کلمات کلیدي متن مـی

. با یک نـرم مقـدار بـاالیی داشـته باشـد      اند که فرکانس آنها در مقایسه برنامه کلماتی در نظر گرفته شده

ایـن مـورد نیـز    . باشـد  کلمات کلیدي یک روش مفیدي براي مشخص کردن یک متن یا یـک گونـه مـی   

  . کاربردهاي مختلف مثال در بازیابی اطالعات دارد
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  يریگ جهینت .4
  

بپردازیم نکات  هاي متنی که مستقیما به مطالعه و بررسی ابزارهاي آماده براي تحلیل پیکره پیش از آن

رسد که خود تولید گسترده این ابزارهاي آماده را منجر شده و مهمتر از آن باعـث   بارز دیگري به نظر می

بنابراین در . هاي اروپایی شده است ها مانند زبان پیشرفت و توسعه گسترده محصوالت زبانی در دیگر زبان

از آن وارد مبحث مطالعه و بررسی ابزارهاي آماده گزارش حاضر نیز ما ابتدا به آن موارد پرداختیم و پس 

  .هاي متنی شدیم براي تحلیل پیکره

ها باید با چه روشی تولید شوند و چـه   اولین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پیکره

متـولی  . وداین استانداردها توسط چه سازمان، نهاد و یـا تشـکیالتی تهیـه شـ     .استاندارهایی را دارا باشند

بنـابراین در فصـل اول ایـن گـزارش     . ایجاد پیکره و نظارت بر آن چه سازمان، نهاد و یا تشکیالتی باشـد 

سـعی شـد کـه    . پردازند ها می المللی را مورد بحث قرار دادیم که به این فعالیت ها و نهادهاي بین سازمان

هـاي   ها در حـوزه زبـان   مچنین فعالیت آنهایی که از شهرت بسزایی برخوردار باشند و ه ها و نهاد سازمان

سـاختار تشـکیالتی ایـن    . نام برده شـود ) بندي قرار دارد که زبان فارسی نیز در این طبقه(هند و اروپایی 

عـالوه بـر آن بـه    . ها و نهادها کشـور باشـد   تواند الگوي مناسبی براي ایجاد سازمان ها می ها و نهاد سازمان

توان از استانداردهاي تولید  ها و نهادها می هاي مورد مطالعه آن سازمان اندلیل مشابهت زبان فارسی و زب

  .ها استفاده کرد شده توسط آن

افـزاري   موردي دیگري که توجه به آن از اهمیت زیادي برخوردار است ایجاد بسـترهاي مناسـب نـرم   
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شد افراد مختلف با توجه به اگر بستر مناسبی موجود با. ها و تولید ابزارهاي زبانی است براي تحلیل پیکره

گذاري این ابزارها در کابردهاي  توانند به تولید ابزار مورد نیاز خود بپردازند و اشتراك نیازهاي مختلف می

هاي پرداختیم که ایـن امکـان را بـراي     ها و چارچوب در فصل دوم به زیرساخت. گردد تسهیل میمختلف 

تواند مورد بررسی قـرار بگیـرد تـا     ها نیز می ها و چارچوب این زیرساخت. سازند کاربران مختلف ممکن می

  .شابه اقدام شودهاي م میزان انطباق آن با زبان فارسی مشخص شده و در صورت نیاز به ایجاد نمونه

اگرچـه برخـی از   . هاي متنی تحت بررسی قرار گرفت در فصل سوم ابزارهاي آماده براي تحلیل پیکره

هاي  ها متنی زبان فارسی نیستند ولی ایده ا قابل استفاده براي تحلیل پیکرهابزارهاي بررسی شده مستقیم

بنـدي   عمال امکان دسـته . تواند به ایجاد ابزارهاي مناسبتر در زبان فارسی منجر شود کنند که می ارائه می

ننـد و  ک زیرا برخی از ابزارها امکانات تحلیلی در سـطوح مختلـف ارائـه مـی    . دقیق این ابزارها ممکن نبود

. کننـد  سـازند و یـک هـدف خـاص را دنبـال مـی       برخی از ابزارها تنها تحلیل در یک سطح را ممکن مـی 

ها در ابزارهـا تعبیـه    هاي مختلفی وجود دارد که یک با برخی از آن همچنین در سطوح مختلف نیز روش

گسـتردگی   بنابراین سعی شد ترتیب بررسی ابزارهـا بـر اسـاس تلفیقـی از سـطوح تحلیـل و      . شده است

  .امکانات ارائه شده صورت پذیرد

  

  

  


