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  مقدمه - 1
ی شناس هستان یمهندس آن، يکاربردها یگوناگون و یشناس هستان از همه جانبه و گسترده استفاده امروزه

)Ontology(، دانـش  کـاربرد  و ییبازنما نهمیز در یبررس و قیتحق مورد موضوعات نیتر مهماز  یکی به را 

 بـه  بحـث  روز، اطالعـات  نیآخر به یابیدست لزوم و ،يتکنولوژو  علوم عیسر شرفتیپ و است کرده لیتبد

 . دهد یم جلوه مهم و یاتیح شیپ از شیب را دانش گذاشتن اشتراك

 ای و میعمو حیصر اصول و میمفاه نیب روابط ،میمفاه که است یبزرگ یمفهوم دانش گاهیپا ،یشناس هستان
 يریبکـارگ  و یده شکل يبرا يدیکل يفناور عنوان به یشناس هستان. دهد یم شینمارا  قلمرو کی خاص
 کاربردن به و ساخت اهداف از یکی و رود یم بکار ییمعنا وب مانند گسترده يها طیمح در بخصوص ،دانش

 اشـتراك  بـه  و هـا  ستمیس يعملگر درون شیافزا اطالعات، مجدد استفاده تیقابل و يسازگار شیافرا آن،

 نمودن برآورده يبرا تک یشناس هستان کی تنها نه اطالعات، عیوس يایدر در امروزه. است دانش گذاشتن

ـ  زیـ ن کوچک يقلمروها در یحت بلکه ،کند ینم تیکفا بزرگ شده عیتوز طیمح کی يازهاین  کیـ  از شیب
 الزم معمـوال  گسترده يها طیمح در مختلف يکاربردها و دارد وجود استفاده مورد و معتبر یشناس هستان

 . باشند داشته یدسترس متفاوت يقلمروها در متعدد يها یشناس هستان به است

 یشناسـ  هسـتان  کیـ . افـت یتـوان   مـی  یگونـاگون  فیتعـار  یمصنوعدر متون هوش  یشناس هستان يبرا
ده میـ نا زیـ ن میمفاهاوقات  یگاهها که  کالس. از بحث است حوزه کی میمفاهو فرمال از  حیصر یفیتوص
 فیتوصـ مفهـوم را   نیـ امختلـف   صیخصـا و صفات خـاص و   میمفاه نیااز  کیهر  يها یژگیوشود،  می
بـه صـورتی کـه     است شناسی وجود دارد نمایش اطالعات جهان که براي هستان يتعریف دیگر. کنند می

  .م دادقابل خواهندن نوسط کامپیوتر باشد و بتوان بر اساس آن استنتاج انجا
را  دانـش  گـاه یپا کیـ  لیتشـک  ها منفرد از کالس يها نمونهمجموعه از  کیبه همراه  یشناس هستان کی

آغـاز  دانـش   گـاه یپاابـد و  ی می انیپا یشناس هستانوجود دارد که در آنجا  یکیباردر عمل، مرز . دهند می
 را آن انیم روابط و میمفاه که است واقع جهان از یانتزاع یمدل یشناس هستان، گریدبه عبارت . گردد می

 . دهد یم شینما بحث مورد يقلمرو در

 ها روش با و متفاوت، يکردهایرو با ،یمختلف يها گروه لهیوس به ها شناسی هستان از يادیز تعداد ،تاکنون
 به که پردازد می ها تیفعال ازاي  مجموعه به شناسی هستان یمهندس. اند هشد جادیا متفاوت، يها کیتکن و

 مـورد  يهـا  زبـان  و ابزارهـا،  ،هـا  یشناسـ  روش ،شناسی هستان عمرِ چرخۀ ،شناسی هستان توسعه ندیفرا
 منظـور  بـه  ،ها شناسی هستان ساخت در شرفتیپ. شوند می مربوط ها شناسی هستان ساخت يبرا استفاده
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 اجماع حال، نیا با اما. است افتهیاي  مالحظه قابله گستر ،تیواقع از توافق مورد يها دگاهید يساز مدل
  . است رو به رو ییها تیمحدود با همچنان ،ریمس نیا در
 

  هیپا میمفاه -1-1
 :آن در که ]1[ کرد فیتعر (C, R, F, A) ییچهارتا کی با توان یم را یشناس هستان ،وتریکامپ يقلمرو در

− C است شده مدل جهان در موجود میمفاه مجموعه .  

− R يمجزا مجموعه ریز دو به خود و است میمفاه میان روابط مجموعه RN و RT شود یم افراز .  

o RT  يا طبقهمجموعه روابط (taxonomic) مشمول مراتب سلسله که است میمفاه میان 

  . باشد یم ییدودو و کند یم جادیا را

o RN است  ممکن که است يا طبقه ریغ روابط مجموعهnباشد زین تایی .(1 <  n )  

− F مجموعـه  ریز دو به خود و هاست آن روابط و میمفاه مورد در یشناس هستان حاتیتصر مجموعه 
FN و   FTشود یم فرازا   

o FT عبـارت  بـه . اسـت  میمفـاه  يا طبقه روابط درباره یشناس هستان حاتیتصر مجموعه 

 . دهد می نشان را مراتب شمول سلسله ،گرید

o FN است میمفاه يا طبقه ریغ روابط درباره یشناس هستان حاتیتصر مجموعه . 

−  A یهیبد اصول مجموعھ (axioms) انیـ ب منطـق  مثـل  ،يصـور  زبـان  بـه •که است یشناس هستان 

 . شود یم

  . [2] شوند بندي می با استفاده از پنج نوع اجزا تقسیم شناسی هستانمعانی در به بیان دیگر 
 مفاهیم −

 ساختار سلسله مراتبی مفاهیم −

 روابط بین مفاهیم −

 بدیهیات یا قواعد −
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 هاي واقعی ها یا موجودیت نمونه −

ها معموال  شناسی هستانمفاهیم در . باشند ها می همان مفاهیم یا کالس شناسی هستانعنصر اساسی یک 
. باشـند  شوند و در واقع بیانگر معنی یـا مفهـوم خـاص مـی     به صورت لغوي یا ساختاري سازمان دهی می

روابط بین مفـاهیم بـه   . باشند از مفاهیم است که داراي خصوصیات یکسان می يا مجموعهکالس نشانگر 
توابع نیز . مثال رابطه بین دو مفهوم کابل و هسته شامل بودن است. باشند صورت توصیفی یا ارتباطی می

ـ  باشـد اسـتفاده مـی    ها یک رابطـه ریاضـی مـی    نآجهت بیان روابط بین دو مفهوم که رابطه بین   . دگردن
 کیـ به عنوان مثـال  . کنند می فیتوصرا  حوزه میمفاهو  هستند یشناس هستانمورد توجه اکثر  ها کالس

 هـا  یدنینوشاز کالس  يا نمونهخاص  یدنینوش کیو  هاست یدنینوشتمام  شگرینما ،ها یدنینوشکالس از 
شـان را   خـاص تـر ابـرکالس    میمفاهداشته باشد که  ییها کالس ریزتواند  میکالس  کی. دیآ یمبه شمار 

. کرد میتقس دیسفو  اهیسزرد،  يها نوشابهبه توان  میرا  ها به عنوان مثال کالس نوشابه. کنند می فیتوص
 زیـ ن یرالکلـ یغو  یالکلـ  يهـا  نوشابهرا به دو گروه  ها توان نوشابه می نیچنهم ) یدنینوشبر اساس رنگ (

  . باشند جمالت همیشه صحیح یا قوانین بدیهی حاکم بر مفاهیم می ،بدیهیات. کرد میتقس
هـا بـراي    هـا یـا مثـال    نمونـه . کنند می فیتوصآن را  يها نمونهو  ها کالس يها یژگیو، )یژگیو( ها اسالت

هـاي   توان بـا زبـان   را می شناسی هستان ،در کنار این اجزا. شود استفاده می شناسی هستاننمایش اعضاي 
ها به چهار گونه معنـایی، نیمـه معنـایی، غیـر معنـایی و نیمـه غیـر معنـایی          این زبان. بیان کردمختلف 

. انـد  شکل گرفته xmlمطرح موجود روي دستور خاص زبان  شناسی هستانهاي  تعدادي از زبان. باشند می
رسـی و  در وب و انتخاب یک دستور زبان آسان و قابـل وا  xmlآوري  دلیل این امر گسترش چشمگیر فن

  . است اعتبارسنجی با گسترشی از ابزارهاي موجود بوده
  

  یشناس هستان يها یژگیو -1-2
 [3]دهـد  انتقـال  را شده فیتعر اصطالحات يبرا نظر مورد يمعنا يموثر صورت به دیبا شناسی هستان هر

 به کامل فیتعر و شوند انیب فرمال اصول براساس توانند می فیتعار. باشند ینیع دیبا (Objective) فیتعار.

ـ  فیـ تعر و شـود  مـی  انیب یکاف و الزم طیشرا با کامل فیتعر. دارد تیارجح یجزئ فیتعر  فقـط  ایـ  یجزئ

اصـول تولیـد   . شـوند  مسـتند  یعـ یطب زبان با دیبا ها فیتعر تمام. دارد را یکاف طیشرا فقط ای الزم طیشرا
بایست در نظـر   شناسی کمینه است که می پذیري و تولید هستان شناسی، شفافیت،انسجام، توسعه هستان

  :[4]بایست داشته باشد به قرار ذیل است  شناسی می خصوصیاتی که یک هستان.گرفته شود
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 شناسی می بایست به نمایش دانش وابسته نباشد هستان −

شناسی مفاهیم پایه و قواعد ساختاري دارد که دیگر مفاهیم بر اساس این مفاهیم پایه  هر هستان −
 شوند تعریف می

مثـال،  به عنـوان  . گیري مهندسی انجام شود بایست بر اساس تصمیم میشناسی  طراحی هستان  −
 .هاي خاص شناسی بر اساس تحلیل هایی درباره فرار دادن مفاهیم خاص در هستان گیري تصمیم
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  شناسی هستانانواع  - 2
 ، با توجه به موضوع مورد بحـث، در این تحقیق. نمود تفکیکتوان  ها را از ابعاد مختلف می شناسی هستان

   . شود آن اشاره میتخصصی  و میدو بعد عموبه تنها 
  

  عمومی شناسی هستان -2-1
 کـار  بـه  مختلف یتخصص يها حوزه در استفاده قابل یعرف دانش ییبازنما يبرا ها شناسی هستاننوع  نیا

تـابع   رفتـار،  ،تیـ عل فضـا،  زمـان،  ،عیوقـا  ،زهـا یچ بـا  مـرتبط  واژگان شامل ها شناسی هستان نیا. روند می
(Mereology)  هستند آن مانند و . 

 یفیتعـار  شـامل  کـه  اسـت “ اسـتاندارد  يواحدها شناسی هستان” ،یعموم يها یشناس هستان از اي نمونه
 یمیمفـاه  بـاال  سطح يها یشناس هستان. است )هیثان و قهیدق مثال، طور به( يریگ اندازه يواحدها درباره

 اصـطالحات  تمـام  آنهـا  لیذدر  که دهند می ارائه را یمیمفاهدر حقیقت  و کنند یم فیتوص را یکل اریبس

 کـه  اسـت  آن نجـا یا در یاصـل  مسـئله . شـوند  مـرتبط  دیـ با موجـود  يهـا  یشناسـ  هسـتان  در يا شـه یر

 یکل يبند طبقه يبرا استفاده مورد يارهایمع در که دارند وجود يمتعدد يباال سطح يها یشناس هستان
  . متفاوتند گریکدی با شانیها يبند رده میمفاه نیتر
 

 یتخصص يها یشناس هستان -2-2
 یتخصصـ  ياهـ  حـوزه . انـد  اسـتفاده  قابـل  یمفروضـ  یتخصصـ  حوزه در [5] یتخصص يها یشناس هستان
 خـودرو  و تجـارت،  حقـوق،  ،یمهندس ،يداروساز ،یپزشک يها حوزه رینظ يموارد شامل ها شناسی هستان

ـ  روابـط  و یتخصص حوزه کیدر مطرح میمفاه درباره ییها واژگان ها شناسی هستان نیا. هستند  آنهـا  نیب

 ،هـا  حـوزه  بـرآن  حاکم یاساس اصول و ها هینظر و ،ها حوزه آن به مربوط يها تیفعال به که ،آورند یم فراهم
. دارد وجـود  روشـن  يمـرز  بـاال،  سطح يها یشناس هستان و یتخصص يها یشناس هستان نیب. پردازند می

 در کـه  هسـتند  یمیمفـاه  خـاص  يهـا  حالـت  معمـوال  یتخصصـ  يهـا  یشناسـ  هستان در مطرح میمفاه

 به. است معتبر ،میمفاه نیب روابط درباره زین مشابه يریتعب و ،اند هشد فیتعر باال سطح يها یشناس هستان

 اسـت؛  "مکـان ” تر یکل مفهوم از یخاص حالت یتخصص شناسی هستان کیدر “شهر” اصطالح مثال، طور
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 در کـه  اسـت  “ (Spatial Point)فضـا  در نقطـه ” تـر  میعمـو  اصـطالح  از یخاصـ  حالـت  خـود  زیـ ن مکان

 کیدر کهConnects) ( “سازد می متصل” رابطه مشابه، صورت به شود یم فیتعر باال سطح یشناس هستان
 دو اتصـال  در هـا  راه نقش تا شود یاختصاص یصورت به تواند می است، شده فیتعر باال سطح شناسی هستان

 هـا  راه” شـکل  بـه  صـورت  نیـ درا رابطه نیا. کند انیب ،یتخصص شناسی هستان کیدر را گریکدی به شهر

 . خواهد شد (Road Connects Cities) “کنند یم متصل گریکدی به را شهرها
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  یشناس هستان يکاربردهاو  ایمزا - 3
حـوزه   کیـ  يهـا  واژهاز  حیصرفرمال و  فیتوص کیبه منزله   ها یشناس هستانتوسعه  ،ریاخ يها سالدر 

کـار در   کیـ بـه   یمصـنوع هوش  يها شگاهیآزمادر  یشگاهیآزماکار  کیاز  ها آنان میخاص و ارتباطات 
همچنین . کنند می دایپ تیمقبولوب  يایدندر  ها یشناس هستان. [3]شده است  لیتبد یواقع يکاربردها

سـو، شـامل دسـته     کیدر  عیوسحوزه  نیا. دهند میرا پوشش  عیوسحوزه  کیدر وب  ها یشناس ستانه
 و در سـوي دیگـر،   )ردیگ یمصورت  اهویگوگل و  يها يرکتوریداآنچه که در  رینظ(وب  يها تیسا يبند

را ) Amazon.com تیسـا  ریـ نظ( تیسـا  کیـ در  ها آن يها یژگیومحصوالت قابل فروش و  يبنددسته 
. را توسـعه داد  )منـابع  فیتوصـ چـارچوب  ( RDF اسـتاندارد  ،)www )W3C ومیکنسرس. گردد میشامل 

 نیـ ادانش موجود در صفحات وب، به منظور قابـل فهـم کـردن     نگیکد يبرازبان  کی، RDFاستاندارد 
 ومیکنسرسـ  يهمکاربا  زین DARPAسازمان . جستجوگر اطالعات بود یکیالکترون يها عامل يبرادانش 
www،  زبانDAML1  زبـان  . کـرد  جادیاراDAML  از  توسـعه  کیـRDF    يسـاختارها بـود کـه در آن 

  . [6] ها در وب بود تعامل عامل لیتسهساختارها  نیاهدف . استفاده شده بود يشتریب یفیتوص
حوزه و  کیدر  "کردن اطالعات یاشتراک "به  ازینکه  یپژوهشگران يبراواژه مشترك  کی یشناس هستان

 هیـ پا میمفـاه از  ،نیماشـ قابل فهم توسط  فیتعارواژه نامه شامل  نیا. کند می فیتعرحوزه خاص دارند، 
هایی براي ذخیره  شناسی ایجاد سیستم یکی از کاربردهاي هستان. است ها آن میانحوزه و ارتباطات  کی

شناسـی یـک    به عنوان مثال در صورتی که بتوان مفهـوم هسـتان  . باشد هایی از دانش می و بازیابی بخش
با مفهوم دیگـر   توان ارتباطات بین مفاهیم را کشف نمود و وابستگی بین یک مفهوم موضوع را داشت، می

  . [7] را استخراج نمود
از  یعیوسـ  محـدوده  در هسـتند،  (conceptual knowledge)یمفهـوم  دانـش  گاهیپا که ها یشناس هستان
 يموتورها، (semantic web)ییمعنا گستر جهان يها شبکه به توان یم نمونه يبرا که دارند کاربرد قلمروها

 اطالعـات،  یابیـ باز و دانـش، اسـتخراج   یمهندسـ  ،یعـ یطب زبان پردازش ،یکیالکترون تجارب جست وجو،

 يهـا  سـتم یس داده، يهـا  گاهیپا یطراح ،یکیزیف يها ستمیس از یفیک يساز مدل ،یعامل چند يها ستمیس
 . نمود اشاره رقمی يها کتابخانه و سازي سازي، مدل تحقیقات فیزیکی، شبیه، ییایجغراف اطالعات

                                                 
١ DARPA Agent Markeup lang 
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شناسـی در بازیـابی اطالعـات و موتورهـاي      کاربردهـاي مشـهود هسـتان    شور که بیان شد، یکـی از  همان
باشد، به بازیـابی   ها می و ارتباط بین آناي از مفاهیم  مجموعه یشناس هستاناز آنجایی که . جستجو است

نماید و از بازیابی اطالعات غیر مرتبط به مورد سوال کاربر جلوگیري  و دقیق اطالعات کمک می هوشمند
  .[8] نماید می
کـه مـرتبط بـه کـاربرد      لیدال نیااز  یبرخ. متصور است یشناس هستان کیتوسعه  يبرا یمختلف لیدال

  :باشد ذیل می به شرح باشد شناسی می هستان
مساله  نیا: ینیماش ای یانسان يها عامل انیماز ساختار اطالعات  یهمگانفهم  يگذاربه اشتراك  −

 تیسـا وب  نیچنـد به عنوان مثـال  . [9]است  ها یشناس هستاناز اهداف معمول در توسعه  یکی
را در نظـر   یپزشـک حـوزه   کیـ الکترونتجـارت   يهـا  سیسـرو  ای یپزشکمختلف شامل اطالعات 

جمـع اطالعـات   و ت يآورقادر به اسـتخراج و جمـع    يوتریکامپ يها عاملصورت  نیا، در رندیبگ
بـه   ییگـو پاسـخ   يبـرا ها از اطالعـات بدسـت آمـده     عامل نیا. مختلف هستند يها تیسا نیازا

 .رندیگ یمکاربرها بهره  ریسابه  يورود يها دادهبه عنوان  ایسواالت کاربران و 

در حـوزه   ریـ اخ قاتیتحق يوراکه در  میاز مسائل مه یکی :استفاده مجدد از دانش حوزه تیقابل −
 يهـا  حـوزه از  ياریبسـ  يبـرا هـا   به عنوان مثال، مـدل . باشد یمشود،  می دهید، ها یشناس هستان
ها  از حوزه ياریبسبه عبارت ساده تر، مفهوم زمان در ( مفهوم زمان دارند شینمابه  ازین ،متفاوت

شـامل   شینمـا  نیـ ا. )داد شینمـا هـا آن را   حـوزه  يسازدر مدل  ينحوبه  دیباوجود دارد و لذا 
گـروه از   کیاگر . باشد می گریدزمان و موارد  ینسب، سنجش یزمان، نقاط یزمان يها بازه میمفاه

بـه   زیـ ن گـران یدمفهوم توسـعه دهنـد،    نیا يبرا اتیجزئبا ذکر  را یشناس هستان کی ،محققان
، در نیبـرا در حوزه مورد نظر خود استفاده کنند و عالوه  یشناس هستان نیاتوانند از  می یسادگ

موجـود کـه هـر     يهـا  یشناس هستانتوان از  میبزرگ،  یشناس هستان کیبه ساخت  ازینصورت 
در کنار  ها آنع یمدهند استفاده کرده و با تج میشده را پوشش  بیاناز حوزه بزرگ  یبخش ،کی
 یشناسـ  هستان کیتوان  می نیچنهم . حوزه بزرگ تر را به دست آورند یشناس هستان ،گریکدی

تر به دست  خاص يا نهیزمدر  یشناس هستان کیآن  عیتوسرا مورد استفاده قرار داد و با  یعموم
 .آورد

: ) يسـاز  ادهیـ پحـوزه تحـت    اتیفرضـ  يسـاز واضـح  ( یاتیعملدانش حوزه از دانش  يجداساز −
 .کند رییتغممکن است  یسادگبه  زینما  اتیفرض ،کند رییتغچنانچه دانش ما درباره حوزه 
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             دانش حوزه لیتحل −

 
ها از نظر محتوا و اعمالی کـه   شناسی هستان. دارند شناسی هستانکاربردهاي مختلف نیاز به انواع مختلف 

براي مثال کاربردهاي حـل مسـائل علمـی، تخیلـی یـا      . باشند نمایند با یکدیگر متفاوت می پشتیبانی می
زئیـات خـاص کـد شـده در قالـب اصـول       هاي کوچک، باریک و عمیق با ج شناسی هستانتجاري نیازمند 
ممکـن اسـت بــه   ) موتورهـاي جسـتجو  (هـاي بازیـابی اطالعـات     کـه سیسـتم   در حـالی . بـدیهی هسـتند  

هـا بـدون    هاي بزرگ و سطحی که سلسله مراتبی از مفاهیم با تعداد اندکی روابط میان آن شناسی هستان
هـا را افـزایش    جستجوي مبتنی بـر کلیـد واژه  گیرند، نیاز داشته باشد تا کارایی  اصول بدیهی را در بر می

سـازي   کاربردهایی که نیاز به درك عمیق زبان و انجام اسـتنتاجات مختلـف دارنـد هماننـد برنامـه     . دهد
گـویی   هاي پاسـخ  گیري با واسط زبان طبیعی و برخی سیستم هاي مشاوره و تصمیم خودکار، برخی برنامه

با پیش زمینه غنی و قضایاي بدیهی و داراي قابلیـت خودکـار    تر عمیق شناسی هستانبه سواالت نیازمند 
هاي ترجمه ماشـین تجـاري    هاي دیگر پردازش زبان مثل سیستمرد که براي برخی کارب در حالی هستند،

رونـد واژگـان معنـایی هماننـد      که براي تولید پیش نـویس سـریعی از متـون در زبـان مقصـد بکـار مـی       
[10]Wordnet نماید کفایت می .  

 سـازي کـاراي اسـناد    توان کمک به خوشه شناسی در پردازش زبان طبیعی می از دیگر کاربردهاي هستان
جــایی کــه  از آن. ســازي اســناد نــام بــرد در امــر خالصــه شناســی هســتانفاده از و همچنــین اســت [11]

دو کـار  پردازد، کمک شایانی بـه بـاالبردن کیفیـت ایـن      ها می شناسی به مفاهیم و ارتباط بین آن هستان
اطالعات از منابع مختلف توزیع شده نیز قابـل   تجمیعشناسی در بازیابی و  همچنین هستان .خواهد نمود

  .[12]استفاده است 
 یعـ یطب يهـا  زبـان  به مربوط يکاربردها عاانو يبرا را ها شناسی هستان از ياریبسطور که بیان شد،  همان

 ،کیسـا . شـود  مـی  اطالعات ییمعنا یابیباز تا متن از دانش افتیدر رینظ ییها يکاربر شامل که سازند می
 که نیا با. گنجند یم مقوله نیا در UMLS[13] شناسی هستان ،WordNet باال، سطح افتۀی تمیعمو مدل

 عمده يها زهیانگ از یکی اما است، نشده یطراح یعیطب يها زبان حوزة در یخاص يکاربر يبرا [14] کیسا

 مرجـع  يهـا  سـتم یس  UMLS و Wordnet هاي سیستم .است بوده میعمو دانش ییبازنما پروژه، نیا در

 حـوزة  امـا  انـد،  شـده  یطراحـ  یعـ یطب يهـا  زبان پردازش يها ستمیس در يکاربر يبرا که هستند یبزرگ

 هدف و مقصود اطالعات، هوشمند یابیباز TOVE  [15]پروژه در. اند نکرده يریگ هدف را یخاص يکاربرد

 سـپس  و سازد می را ها سازمان از ییها مدل TOVE پروژه .ستین متن یابیباز ،یابیباز نیا اما. است یاصل
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 در ال دهیا حالت در حیصر صورت به آنچه براساس تنها نه ها مدل نیا در شده مطرح فرمال يها پرسش به

 از يگـر ید طبقـۀ . داشـته باشـد   زیـ ن اسـتنتاج  دادن، پاسـخ  يبرا تواند می بلکه دهد، می پاسخدارد،  خود

. سـتند ین یاتیـ عمل ستمیس کی جادیادنبال  به ماًیمستق که هستند ينظر قاتیتحق جزو ها شناسی هستان
 سـاخت  يبـرا  الزم یفلسـف  یمبـان  سـوآ . اسـت  یسـتم یس نیچن نیا ازاي  نمونه سوا [16] شناسی هستان

 و دارد تـاکنون  ارسـطو  از هـا  شناسـی  هستان خیتار به ینگاه نیهمچن و کند یم یبررس را دانش يها مدل
 . دهد می ارائه هیاول مطالعات نیا براساس را خود مدل سپس
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ـ تول يازهاین شیپو  ها چالش - 4 ـ  هسـتان  دی  یشناس
  یفارسزبان  يبرا
شناسـی   اقدام به ایجاد و بـه روزآوري هسـتان   روش خودکارهایی که بر اساس متون و با استفاده از  روش
کلمات مهـم موجـود در    پردازش کامل روي کمتون انجام شود تا پیش پردازند، نیازمند آن هستند که می

بنابراین تمامی  .ها براي مشخص کردن نقش معنایی کلمات مشخص شود و مرز جمله متن استخراج شود
هـاي موجـود    و چـالش  ، مشـخص کـردن مـرز جمـالت    متونابی ی هاي مطرح شده در زمینه ریشه چالش

یـابی افعـال    در ریشه. باشد ناسی فارسی نیز میش هاي اولیه تولد هستان درنگارش متن فارسی جزو چالش
هاي ذیـل   ، چالشباشد شناسی می پردازش زبان طبیعی براي تولید هستانزبان فارسی که یکی از مراحل 

  :باشد موجود می
، "کـرد "، "کردن"(به عنوان مثال . ولید بن مضارع و بی قاعده بودن برخی افعالابهام در قواعد ت −

 )."کن"

  )کندن، کند، کن(ها براي فرایند تبدیل همانند  نیاز به وجود اطالعات آوایی از بن −
تواند معانی مختلفی  عدم وجود اعراب در زبان فارسی و از آن جایی که یک کلمه بدون اعراب می −

  .نماید خیص فعل از اسم را مشکل میداشته باشد، تش
ابهام میان فعل ماضی سـاده و فعـل مضـارع دوم شـخص یـا سـوم       : هاي چسبان به فعل شناسه −

هاي چسبان به سادگی قابل تمایز از  شناسه. "گشتید"، "رنجید"، "گردید"شخص جمع همانند 
ع منجر به تولید یـا  ها در ترکیب با یک بن مضار زیرا بعضی از آن. بخش بن در یک فعل نیستند

 . شوند بن ماضی می

هـاي   در مـورد شناسـه   "ي"هاي چسبان به فعل، ابهام میان فعل مضارع با بن منتهی به  شناسه −
در مورد  "ن"همچنین افعال مضارع با بن منتهی به . شخص مفرد و جمع همانند گویم، آیماول 

برخـی از  ...). یـد، د، نـد  (بـه  هاي ماضی منتهـی   و نیز بن. هاي سوم شخص مفرد و جمع شناسه
نیز تمایز  "ي"در بن مضارع منتهی به . هاي چسبان، حروف انتهایی مشترك با هم دارند شناسه

  .دارد تر قیدقهاي اول شخص مفرد و جمع نیاز به بررسی  میان شناسه
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ر د. ها با حرف آغازین بن یکسان است این حروف در برخی از بن(حروف التزامی در ابتداي فعل  −
از  "بگـرد "نتیجه بعد از حذف این حروف باید مطمئن شد که باقی مانده یک بن اسـت هماننـد   

  ."بردن"از  "ببر"و  "گردیدن"
  "برداشتن"و  "برگرفتن"هاي مرکب با پیشوند حرفی همانند  فعل −
تشخیص اینکه یـک  . است "آن را خوردند"که  "خورندش"اتصال ضمیر مفعولی به فعل همانند  −

  .افزار واقعا دشوار خواهد بود است یا خیر براي یک نرم یر مفعولی متصل شدهفعل به ضم
. "خوشـحالند "، "بیدارنـد "مختصر شدن بعضی افعـال و اتصـال بـه لغـات غیـر فعلـی هماننـد         −

شوند و به لغت قبل از خود  به صورت مختصر نوشته می "استن"هاي برخی از افعال مانند  صیغه
  .شود ن افعال بسیار دشوار میدر نتیجه کشف ای. چسبند می

 .نماید یابی را دچار مشکل می تعداد زیاد افعال فارسی که کار ریشه −

 "ام من به خانه رفته و غذا خورده"افعالی با اجزاي پخش شده در جمله همانند  −

 دهیـ چیپ يامـر داده و آن را  شیافزامشخص ابهام در امر پردازش متن را  یابی شهیرنبود قواعد  −
 .تنموده اس

  
 کـه  چـرا  ابـد، ی می ییباال تیحساس یفارسزبان  در بخصوص که است یمسائل جزو یعیطب زبان به استناد

 يهـا  حـوزه در  یفارسـ  موجـود  منـابع  اغلب و میدار یعیطب زبان به فیتعر يبرا يمحدود یواژگان منابع
 یحتـ . سـت ین موجـود  اساسـاً  ای دارند ضعف و اصطالحات واژگان فیتعر و فیتوص نظر از مختلف، یدانش
 سریم یخوب به یعیطب زبان به اصطالحات یفیتوص منابع به یدسترس ،زین یعموم يها یشناس هستان يبرا

 يبـرا  ياسـتناد  مرجـع  نمـی ه تدارك ها شناسی هستان دیتول يازهاین شیپ از یکی بیترت نیا به. ستین
 در شـده  انجـام  يکارها در که است باعث شده ضعف نیمه. است فارسی زبان به ها واژه فیتوص و فیتعر

 در یتیمـوفق چنـدان   و میبمـان  دادگان حوزه در شتریب ،شناسی هستان تا دادگان فیط يرو ،یفارس زبان

 طیشرا جزو که حوزه آن در فن اهل نظر اجماع کهچرا  باشد، امدهین دست به یفارس شناسی هستان دیتول
 دشوار ،یفارس )یعیطب زبان(در  محکم فیتوص و فیتعر از استفاده بدون است، شناسی هستانتحقق  الزم

 و فیتوص توانند مین ای فرمال، يها فیتعر هیته اندرکار دست یمهندسو  کارشناس يها میت معموالً و است
 بـه  داده باشـند،  انجـام  را کـار  نیـ ا هـم  يمـوارد  در و اگـر  کنند هیته را یفارس یعیطبزبان  يها فیتعر

  . اند نرسیده اجماع قابل و قابل استناد فیتعار ازاي  مجموعه
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در زبان  کهباشد  آن وجود داشته هیاولدانش  ستیبا یم یفارسزبان  يبرا شناسی هستان یدستدر ساخت 
  . است نشده جادیانه هنوز میز نیادر  یجامعساخت  ریز ،یفارس

، باشـد  یم ریگ وقتو  کم يریپذ، انعطاف اریبس نهیهزمقرون  یشناس هستان یدستساخت  که ییجا آناز 
از  میاستخراج دانش مفهـو  نیاز به نیبنابرا. برخوردار است ییباالت میاز اه یشناس هستان خودکارساخت 
مورد  لیذ يها ساخت ریز کار نیا يبرا. باشد یم ها آنبر اساس  یشناس هستان کیو ساخت  يورودمنابع 

  :باشد یم ازین
 استخراج لغات يبرا يلغو گر لیتحل −

 )با فعل ها آنو نوع رابطه  کلماتنقش  نییتع(  ينحو گر لیتحل −

 در جمله کلمات یموضوعنقش  نییتع  −

 ). . . ،یربط ریغ، یربط(انواع جمالت  يالگوهااستخراج  −

 )ییمعنا يالگوهابدست آوردن ( یشناس هستانساختار جمالت به عناصر  لیتبد −

 
  .باشد الگوهاي زبانی و الگوهاي جمالت میباشد استخراج  چالش دیگري که در زبان فارسی مطرح می

  

  هاي ذاتی زبان فارسی  چالش -4-1
 یذاتـ از مشـکالت   یبرخـ . باشد یممتفاوت  یسیانگلبا زبان (semantic) در ساختار و قاعده  یفارسزبان 

ها در هنگام تولید  الزم به ذکر است که این چالش .شده است يبندطبقه  لیذدر  یفارسمربوط به متون 
  . نماید شناسی از روي متون فارسی در بخش پردازش زبان طبیعی نمود پیدا می خودکار هستان

ایـن مسـاله در   . وجـود دارد  یسـ یانگلچه که در زبان  شده همانند آن فیتعر يگرامرنبود نکات  −
 بودیابی و پیش پردازش متن تاثیر گذار خواهد  ریشه

 "سردکن آب"وجود لغات ترکیبی چند جزئی همانند  −

این مسئله نیز منجـر  . شوند هاي جمع به لغات متصل می در زبان فارسی، ضمائر مفعولی و نشانه −
هـاي جمـع بـا     شود زیرا حروف ضمائر مفعولی و نشانه به پیچیدگی تفکیک لغات براي رایانه می
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تواند به سادگی در مورد  ت دارند در نتیجه رایانه نمیو نیز واژگان فارسی مشابه وندهاتعدادي از 
ي جمع است در حـالی   نشانه "درختان"در  "ان"به عنوان نمونه، . بخش اصلی لغت قضاوت کند

 . باشد ي صفت فاعلی می نشانه "خوران"در  "ان"که 

نـدارد،   مند وجود در زبان فارسی قواعد تبدیل بن مضارع به بن ماضی و بالعکس به صورت قانون −
مـثالً  (در نتیجه رایانه براي آنکه بتواند لغات حاصل از بن مضارع یا بن ماضی را تشـخیص دهـد   

، هـیچ راه  )ي صـفت فـاعلی   ي جمع است یا نشانه نشانه "خوران"در لغت  "ان"براي آنکه بداند 
  .مشخصی ندارد

 3عنـوان مثـال، شـیر    بـه  . مختلف داشت یمعانتواند  یمکلمه  کیکه  ينحوبه  يساختارابهام  −
 .شیر حیوان، شیر آب، شیر خوراکی. معنی متفاوت دارد

چه در زبان انگلیسـی   هاي خاص همانند آن عدم وجود قاعده خاص براي تشخیص اسامی و مکان −
 . باشد موجود می

رد"ابهام در معنی کلمه به علت نبود اطالعات آوایی همانند − رد"و  "م م" 

 .فاصله راي استفاده از نیمعدم وجود دستورالعمل قطعی ب −

 گذاري ترکیبات عدم وجود قواعدي ثابت براي فاصله −

جا  از آن. "نامه رانندگی آیین"و  "نوشتن نامهآیین "رایانه از نقش لغت در جمله همانند  یناآگاه −
  .باشد که در این ترکیبات، تمام کلمات به تنهایی معنی دارند، رایانه قادر به تعیین مرز لغات نمی

به عنوان مثال سیب زمینی . و امکان در نظر گرفته شدن دو کلمه مجزا یبیترک يهاجود کلمه و −
 .است کلمه سیب و زمینی تشکیل شده 2که کلمه مرکبی است که از 

وجود اشتباهات نگارشی در مستندات فارسی همانند نگـارش بـا کاراکترهـاي متفـاوت هماننـد       −
هاي مختلف، و نیاز به یکسان سازي این موارد  همزه به صورتنامه، به کار بردن  نامه و آیین آئین

  .براي پیش پردازش متن به صورت کارا
  پیوسته نویسی کلمات مرکب ترکیب شده با پسوند: ابهام در دستور خط زبان فارسی −
فقدان هر نوع دادگان بزرگ مانند یک گرامر کامل، یک مجموعه از جمالت تجزیه شده نمونـه و   −

  .هاي مختلف در جمله ارزشمند از کاربرد لغات در جمالت مختلف و جایگاهیا آمارهاي 
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هایی که طبق  هاي هند و اروپایی وجود پیشوند و پسوند و استفاده غلط از واژه همانند سایر زبان −
 .اند عرف تغییر معنا داده

 .فقدان یک واژگان کامل زبان فارسی با توجه به شرایط محیطی استفاده از کلمات −

 .هاي پردازش زبان طبیعی ان یک ارزیاب اتوماتیک براي هر قسمت از سیستمفقد −

هاي پایه و پیرو مـتن را تشـخیص    متن که قسمت یکالمفقدان تجزیه کننده اتوماتیک ساختار  −
 .دهد
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  یشناس هستان دیتولمراحل  -  5
  . است ریزشامل مراحل  به طور کلی یشناس هستان کیتوسعه ،در عمل

 یشناس هستاندر  ها کالس فیتعر -

 "ابرکالس -رکالسیز"سلسله مراتب  کیدر  ها مرتب کردن کالس -

 . هستند ها آن اریاختمجاز به  ها یژگیو نیاکه  يریمقاد فیتوصو  ها یژگیو فیتعر -

 کالس يها نمونه يبرا ها یژگیو ریمقاد نییتع -

و  هـا  یژگـ یوخـاص   ریمقاد نییتع ،ها کالس نیامنفرد از  يها نمونه فیتعردانش با  گاهیپا جادیا -
   ها یژگیوموجود بر  یاضاف يها تیمحدود نییتع

به  یشناس هستانکار با استفاده از کاربرد  نیا. یشناس هستان هیاولنسخه  یابیارزو  ییزدااشکال  -
 يهـا  بحـث تـوان بـا    مـی  نیچنـ هـم  . شـود  مـی انجام  PSM کی ایکاربرد و  کیدست آمده در 

کار را انجام  نیاشده است،  هیتهآن  يبرا یشناس هستانکه  يا حوزهبا صاحب نظران  یکارشناس
به دست آمده  هیاول یشناس هستاندر  (revise)نظر دیتجد ندیفرآ ،یقیطربه  دیبابه هر حال . داد

 . ابدی میادامه  یشناس هستان اتیحدر تمام مراحل چرخه  يتکرار ندیفرآ نیا. ردیگصورت 

  

  یشناس هستانحوزه  نییتع -1- 5
کـار شـامل    نیا. میکن یمآغاز  شناسی هستان حوزه فیتعررا با  یشناس هستان کیمراحل مختلف توسعه 

  :است ریز هیپابه سواالت  ییگوپاسخ 
 دهد؟ میرا پوشش اي  حوزهدر حال توسعه، چه  یشناس هستان −

 ؟میکن یماستفاده  یشناس هستان نیااز  يمنظورچه  يبرا −

 باشد؟ ییگوقادر به پاسخ  دیبا یشناس هستاناطالعات  ،یسواالتچه نوع  يبرا −

 کند و مساله نگهداشت آن را بر عهده دارد؟ میاستفاده  یشناس هستاناز  یکسچه  −
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 رییتغممکن است  یشناس هستان یطراح ندیفرآسواالت در  نیانکته توجه داشت که پاسخ به  نیابه  دیبا
بـه عنـوان مثـال    . حـوزه مـدل کمـک خواهنـد کـرد      يسازاما در هر حال در هر زمان، به محدود . کنند

 يکـاربرد در  یشناسـ  هستان نیاکه از  میدارما قصد . دیریبگرا در نظر  "اطعمه و اشربه" یشناس هستان
 حـوزه غـذا و نوشـابه،    شینمـا . کنـد  مـی  شـنهاد یپمناسـب غـذا و نوشـابه را     بیـ ترککـه   میکناستفاده 
از انـواع   فیتوصـ  یشناسـ  هسـتان  نیـ ادر  میمفاه ،یعیطببه صورت . دهند می لیتشکرا  یشناس هستان

   .دهند میارائه  یدنینوشمناسب غذا و  يها بیترکو  یاصل يغذاهاانواع مختلف  ،ها یدنینوشمختلف 
مقاالت  یعیطب يها زبآندر پردازش  اریدست، به عنوان میدارآن را  یطراحکه قصد  يا یشناس هستاناگر 

صـورت لحـاظ کـردن     نیـ ا، در ردیگ یممورد استفاده قرار  ها یدنینوش یتخصصمجله  کیچاپ شده در 
 ،یشناسـ  هسـتان  نیـ درا یسـخنران متـون و   يبندو اطالعات مربوط به بخش  ها چون مترادف يا میمفاه
رسـتوران جهـت سـفارش     کیـ  انیمشـتر کمک به  يبرا ،یطراحمورد  یشناس هستاناگر . است يضرور
در  دیـ با زیـ ن یفروشخرده  متیقصورت اطالعات مربوط به  نیا، در ردیگ یممورد استفاده قرار  یدنینوش

بـر   یشناسـ  هسـتان کـه   یزبـان از  ریـ غبه  يگریدبا زبان  يافراد يبرا یشناس هستاناگر . آن لحاظ گردد
  . کرد جادیا ها نازب نیا میان ینگاشت دیبا، ردیگشده است مورد استفاده قرار  یطراحآن  يمبنا

  

  توانش يها پرسش -1-1- 5
بـر پایـه    سـتم یساست که  ییها پرسشاز  یستیل هیته یشناس هستان کیحوزه  نییتع يها روشاز  یکی

 يهـا  پرسـش را  هـا  پرسش نیا. باشد ها آنبه  ییگوقادر به پاسخ  دیبا یشناس هستانبر آن  یمبتن دانش
  :باشد ریزتواند به شرح  میتوانش  يها پرسشاز  یبرخ. [17]ندیگوتوانش 
  باشد؟ مینوع سواالت را دارا  نیابه  ییپاسخگوجهت  یکافاطالعات  یشناس هستان ایآ −
 باشند؟ میحوزه خاص را دارا  کیاز  شینما ایو  اتیئجزاز  ینیمعبه سطح  ازین ها پاسخ ایآ −

  
در  زینکه قبال  "اشربه و اطعمه" حوزهبه عنوان مثال در همان . ریفراگهستند و نه  ینشیگزسواالت  نیا

  :باشند ریزتوانند به شرح  می یتوانش يها پرسشاز  یبرخ، میگفتمورد آن سخن 
 ؟میدهمدنظر قرار  دیبارا  ییها یژگیوچه  میکن یمخاص را انتخاب  یدنینوشکه  میهنگا −
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 کدام است؟ میده یمکه سفارش چلوکباب  یموقع یدنینوش نیبهتر −

 مناسب است؟ ییایدر يغذاهادوغ با  بیترک ایآ −

 
انـواع   يهـا  یژگیودر خصوص  یاطالعاتشامل  دیبا یشناس هستانمشخص است که  ستیل نیابر اساس 

  . باشد یدنینوشغذا و  بیترکجهت  یشنهاداتیپغذاها و  يبند، طبقه یدنینوشو  ییغذامختلف مواد 
  

  موجود يها یشناس هستاناستفاده مجدد از  -2- 5
توسـعه   ایـ ، اصـالحات و  راتییـ تغانجام گرفته است و اعمـال   گرانیدکه قبال توسط  يکار درنظر گرفتن

. گردد می یتلقا ارزش ب ندیفرآ کیو کاربرد خاص مورد نظر ما،  حوزهمنابع موجود جهت انطباق با  دادن
 يهـا  ستمیستعامل با  ازمندین ،مورد نظر ستمیسکه  میموجود، هنگا يها یشناس هستاناستفاده مجدد از 

 يامـر  ،)واژه نامـه خـاص   کیـ از  ای( اند هاستفاده کرد یخاص یشناس هستانباشد که از  يگرید يکاربرد
  . است يضرور

کـه جهـت توسـعه     ییهـا  طیمحـ موجـود هسـتند و در    یکـ یالکترونبه فرم  ،ها یشناس هستاناز  ياریبس
 وسعت دادنجهت  ها آناصالح و استفاده از  ،یبازخوان تیقابل ،رندیگ یممورد استفاده قرار  یشناس هستان

  . وجود دارد گرید يها یشناس هستانساخت  ایو 
دانـش،   شینمـا  يهـا  سـتم یساز  ياریبسـ شود و  مین یتلق یمهمموضوع  ها یشناس هستان يظاهرفرمت 

شکل  کیاز  لیتبدگرچه امکان . را دارا هستند یشناس هستان شینمااز اشکال مختلف  یبانیپشت تیقابل
از اي  کتابخانـه  ،یشناسـ  هسـتان در متون مرتبط بـا مباحـث    زینو  وبدر . وجود دارد زین گریدبه اشکال 
ــا یشناســ هســتان ــا  ییه ــقابلب ــرا. اســتفاده مجــدد وجــود دارد  تی ــمثــال  يب ــوان یم ــه  میت از کتابخان
  . میکناستفاده  [9]یشناس هستان

اگـر از  . ، از قبـل موجـود باشـد   يفرانسـو  يهـا  یدنینوشـ از  دانش گاهیپا کیبه عنوان مثال ممکن است 
بر اساس آن بنـا نهـاده شـده اسـت     ،مورد بحث مثال مبتنی بر پایگاه دانش ستمیسکه  يا یشناس هستان

گـام در   نینخسـت بلکـه  ،میدار اریاختدر  يفرانسو يها یدنینوشاز  يبندطبقه  کی، نه تنها میکناستفاده 
 یشناسـ  هسـتان  نیابر اساس اطالعات موجود در  ها یدنینوش میان زیتماو  فیتوص،صیتشخ يبندطبقه 

 . برداشته شده است زین
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  یشناس هستانمهم در  يها واژهشمارش  -3- 5
 هـا  آنکـاربرد دربـاره    کیـ در  ای میبسازجمله  ها آن يبرا میدار لیتماکه  ییها واژه یتماماز  یستیل هیته

 نیـ ا؟ میکنـ صـحبت   یواژگـان در مورد چه  میدار لیتما. گردد میمحسوب  دیمف يکار زین میده حیتوض
  .بسیاري موارد دیگر ؟ ومییبگو میخواه یمچه  ها واژه نیادارند؟ درباره  ییها یژگیوچه  ها واژه

به هم و در  کینزد اریبس، میمفاه يها یژگیو فیتعرو  ها شامل توسعه سلسله مراتب کالس يبعددو گام 
سـخت   اریبسـ  هـا  آن میانو قائل به تقدم و تاخر شدن  ها آن میان زیتماکه اي  به گونه. هستند دهیتنهم 
و سـپس بـا    میکنـ  یمدر سلسله مراتب آغاز  میمفاهمحدود از  يتعداد يبرا فیتعر جادیامعموال با . است
 ندیفرآدر ها گام نیمهمتر ،دوگام نیا. میده یمکار را ادامه ) شده جادیا میمفاه( ها آن يها یژگیو فیتوص

  .میکن یمدو صحبت  نیااز  کیبه صورت مختصر درباره هر  نجایاما در . هستند یشناس هستان یطراح
  

  ها و سلسله مراتب کالس ها کالس فیتعر - 4- 5
  [18]وجود دارد  ها در توسعه سلسله مراتب کالس یمتفاوت يها افتیره

. کنـد  مـی آغـاز   حوزهعام در  میمفاه فیتعاربا  نییپاتوسعه باال به  ندیفرآ :نییپاباال به  افتیره −
  . دهد میتوسعه را ادامه  ندیفرآ،میمفاه نیاخاص تر از  ییها کالس ریز جادیاسپس با 

-کنـد  میخاص آغاز  اریبس يها کالس فیتعربه باال با  نییپاتوسعه  ندیفرآ: به باال نییپا افتیره −
عـام تـر،    میمفـاه در قالـب   هـا  کالس نیا يبندسپس با گروه  ها سلسله مراتب کالس يها برگ
 . دهد میتوسعه را ادامه  ندیفرآ

بـه بـاال    نییپـا و  نییپـا بـاال بـه    يهـا  روشاز  یبیترک ،یبیترکتوسعه  ندیفرآ:  یبیترک افتیره −
سـپس بـا   . شوند می فیتعر تمیبرجسته و حائز اه میمفاهروش، ابتدا  نیادر . گردد میمحسوب 

 .بدآ میتوسعه ادامه  ندیفرآ، میمفاه نیا) هیتجز( يساز یخصوص ایو ) بیترک( يساز یعموم

 
 یشناسـ  هسـتان که جهت توسعه  یافتیره. ستینبهتر  یمابقاز  یذاتبه صورت ،سه روش نیااز  کیچیه

باال بـه   دگاهید،توسعه دهنده کیوابسته است اگر  حوزهاز ،طراح یشخص دگاهیدگردد، کامال به  میاتخاذ 
اما، به . بهره ببرد نییپاصورت بهتر است از روش باال به  نیدراداشته باشد،  حوزهبه  کیستماتیسو  نییپا
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راه حـل سـاده تـر     هـا  یشناسـ  هستاناز توسعه دهندگان  ياریبس يبرا ،یبیترک افتیرهرسد که  مینظر 
 نیـ ااز  کیکه کدام  نیااز  يجدا. روش وجود دارد نیابه استفاده از  يشتریب لیتماگردد و  میمحسوب 

کـه در گـام    یسـت یلاز . میکنـ  یمآغاز  ها کالس فیتعرمعموال با ،میده یمرا مورد استفاده قرار  ها افتیره
و  هـا  واژه نیـ ا. کننـد  مـی  فیتوصـ مستقل را  اءیاشکه  میکن یمرا انتخاب  ییها واژه میاکرده  جادیاسوم 

  . دهند می لیتشکرا  ها را مشخص کرده و نقاط لنگرگاه در سلسله مراتب کالس "کالس " یشناس هستان
اسـاس   نیـ ابـر   یمراتبسلسله  يالگو نیا. داد میخواه يجا یمراتبسلسله  يالگو کیرا در  ها ما، کالس

خواهد بـود   زین يگریداز کالس اي  نمونه ایآکالس باشد،  کیاز اي  نمونه یش کیکه اگر  ردیگ یمشکل 
 کیـ  زین Bصورت هر نمونه از  نیاباشد، در  Bچون  يگریدکالس ،ابر کالس ،Aکالس  کیاگر  ؟ریخ ای

  . باشد می "Aاز  ینوع "، نشانگر مفهوم Bکالس ،گرید انیببه . خواهد بود Aنمونه از 
  

   ها کالس يها یژگیو فیتعر - 5- 5
 کی. ستندین) 1در گام (توانش  يها پرسشبه  ییپاسخگوجهت  یکافاطالعات  يحاو، ییتنهابه  ها کالس
اکثـر  . میکن یم، استخراج و انتخاب میکرد جادیا 4-5که در ییها واژه ستیلرا از  ها از کالس یبرخبار که 

موجود در  یژگیوهر  يبرا. میاکرده  جادیارا  ها آنهستند که  ییها کالس يها یژگیومانده  یباق يها واژه
بـه   هـا  یژگیو نیا. کند می فیتوصکه کدام کالس آن را  میکنمشخص  دیبا) مانده یباق يها واژه( ستیل

  . شوند میمه یمکالس ض
 یشناسـ  هستان کی يها یژگیوتوانند  میوجود دارند که  اءیاش يها یژگیواز  یمختلفانواع ،یکلدر حالت 

  کرد  میتقس ریز يها گروهتوان به  می یکل دگاهید کیرا از  ها یژگیو نیا. دهند لیتشکرا 
 (intrinsic) یدرون يها یژگیو -

 (extrinsic) یرونیب يها یژگیو -

به عنوان مثال، ( . باشد یمنطق ای یکیزیفتواند  می "بخش ". ساختار باشد يدار ئیشاگر : اجزاء -
 )ییغذاوعده  کی يها بخش
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به عنوان (اعضاء  ریساعضو کالس و  کی میانعبارت است از ارتباط منفرد : اعضاء  ریساارتباط با  -
و کارخانـه سـازنده نوشـابه و مـاده      یدنینوش میان یارتباط شگرینما، یدنینوش کیمثال سازنده 

 )دهد مینوشابه را نشان  هیاول

مـثال  . برنـد  مـی را بـه ارث   یاصلکالس  يها یژگیو ،کالس کی يها کالس ریزتوجه داشت که تمام  دیبا
 یدنینوشـ  يهـا  کالس ریزشامل  یدنینوش يها کالس يها کالس ریزبه  یدنینوشکالس  يها یژگیوتمام 

شامل  ،یاصلکالس  يها یژگیوعالوه بر  ها کالس ریز نیااز  کیهر . رسد می زین یعیطب یدنینوشگازدار، 
 . )خاص خود را دارند يها یژگیو(. هستند زین يگریدمنحصر به فرد  يها یژگیو

 

   ها یژگیو يها جنبه فیتعر -6- 5
مجـاز،   ریمقاد، ریمقاداز نوع  یفیتوص ها جنبه نیاداشته باشند که  یمختلف يها جنبهتوانند  می ها یژگیو

به عنـوان   .کنند می فیتوصتوانند داشته باشند را  می ها یژگیوکه  ییها یژگیو ریساو  ریمقاد یتینالیکارد
 یژگیو کی name"لذا . است string ایرشته  کی) یدنینوش کیمثال نام ( یژگیو کی nameمقدار  ،مثال

 ریمقـاد  نیـ اچندگانه داشته باشد و  ریمقادتواند  میکردن  دیتول یژگیو. "است stringاز نوع  يریمقادبا 
 Instanceاز نـوع   يریمقـاد بـا   یژگیو کی produces گریدبه عبارت . از کالس نوشابه هستند ییها نمونه

 یبرخـ از  يمختصر فیتوصدر ادامه به . ردیگ یممجاز  ریمقادرا به عنوان  (wine)است که کالس نوشابه 
  . میپرداز یم ها یژگیو یعموم يها جنبه

  

 یتینالیکارد - 6-1- 5
تنها  ها ستمیساز  یبرخ. کند می فیتعرتواند داشته باشد را  می یژگیو کیکه  يریمقادتعداد  یژگیو نیا

چندگانـه   یتینـال یکاردو  ردیبگمقدار  کیحداکثر  یژگیوشود هر  میمنفرد که در آن اجازه داده  ریمقاد
را به  یتینالیکاردو  شوند میقائل  زیتما ،ردیبگبه هر تعداد مقدار  یژگیوشود هر  میکه در آن اجازه داده 

حدود  نییتع يبرا ها ستمیساز  گرید یبرخدر . کنند می فیتعر ریمقادبودن  چندگانه ای یکی نییتعصرف 
مقـدار   نیکمتـر . گردند می نییتع یژگیو کی ریمقادتعداد  نیشتریبو  نیکمتر ،یژگیو کیمجاز  ریمقاد
 بیترتن یممقدار مختلف داشته باشد و به ه Nحداقل  دیبا یژگیوآن است که  يمعنا، به N یتینالیکارد
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توانـد داشـته    مـی مقدار مختلف  Mحداکثر  یژگیوآن است که  يمعنابه  M یتینالیکاردمقدار  نیشتریب
  . باشد

  

  ریمقادنوع  - 6-2- 5
 یبرخـ از  یسـت یلجا  نیادر . کند می نییتعشوند را  میاخذ  ها یژگیوکه توسط  يریمقادنوع  یژگیو نیا

  :میکن یممعمول را ذکر  ریمقاد
- String  يبـرا مقـدار معمـوال    نیـ ا. گردد میاستفاده  ها یژگیو يبراکه  يریمقادنوع  نیترساده 

  گردد میاستفاده  name رینظ ییها یژگیو
- Number ) مورداسـتفاده   زیـ ن عدد صـحیح  ای اعشاري رینظموراد انواع خاص تر آن  یبرخکه در

، یدنینوشـ  کیـ  مـت یق. Priceمـثال  . کننـد  می فیتوصرا  ها یژگیو يعدد ریمقاد) ردیگ یمقرار 
  . است اعشارياز نوع  يعدد يمقدار

- Boolean مثال اگر کـالس   يبرا. کند می نییتبرا  یمنطق ای "ریخ-بله"ساده از نوع  يها یژگیو
 کیـ کـه   نیـ ا نیـی تع، میباشـ کالس جداگانه در نظر نگرفتـه   کیرا به عنوان  یالکل يها نوشابه

. ردیـ بگتواند صـورت   می Boolean ریمقادبا  یژگیو کی قیطراست از  یالکل ریغ ای یالکلنوشابه 
بـه منزلـه    falseبودن نوشابه و مقدار  یالکل يمعناو به  Yesبه منزله  Trueثورت مقدار  نیادر 
no  گردد می یتلقبودن نوشابه  یالکل ریغ يمعناو به .  

- Enumerated )يبـرا مجاز مشـخص شـده    ریمقاداز  ستیل کیکه  ییها یژگیو يبرا )یشمارش 
به صورت  هایژگیونوع از  نیا protégé-2000در . رندیگ یموجود دارد، مورد استفاده قرار  یژگیو

  . شوند می فیتعر symbolاز نوع  يریمقاد
- Instance دهند میرا  ها کالس میانارتباط  فیتعر، اجازه ریمقادنوع  نیا .  
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  ها نمونه جادیا -7- 5
 کـالس مسـتلزم   کیـ منفرد  يها نمونه فیتعر. منفرد در سلسله مراتب است يها نمونه جادیاگام  نیآخر

  . باشد میانجام این سه مورد 
 کالس کیانتخاب  -

 نمونه منفرد از آن کالس کی جادیا -

 شده و مجاز  نییتع ریمقادبا  هایژگیوپرکردن  -

    



  

  :عنوان پروژه

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

 

  :عنوان زیرپروژه

  تخصصی براي زبان فارسی وهاي عمومی  شناسی هاي تولید هستان تحلیل نیازمندي

 18/04/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو ت  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   30 - ) ت - 3( صفحه

  شناسی هستان دیتول يکردهایرو - 6
 سـاخت  ،یاطالعـات  يهـا  سـتم یس در هـا  یشناسـ  هسـتان  از اسـتفاده  رشـد  بـه  رو رونـد  به توجه با امروزه

 از هـا  یشناسـ  هسـتان  يریادگیـ  و خودکار ساخت ساخت، يابزارها ساخت، یشناس روش ،یشناس هستان

 . است محققان میان در مطرح مباحث

 بـا  ،یشناسـ  هسـتان  یمهندسـ  يابزارهـا از  اسـتفاده  بـا  ،یدست صورت به است ممکن را ها یشناس هستان

 ،ریز در ،کی هر مورد در که کرد دیتول و یا ساخت خودکار خودکار مهینو ساخت  دانش اکتساب يها روش
  . است شده ارائه ییها نمونه

 

   یدست ساخت -6-1
 بزرگ دانش يها گاهیپا و شود یم کد نیماش در افراد لهیوس به میدانش مفهو از یمیعظ حجم روش، نیا در

 يهـا  یشناسـ  هسـتان  از ییها نمونه Mikrokosmos [19] وCyc [14] . گردند یم جادیا یتخصص امیعمو
 مختلـف،  يکاربردها و قلمروها يبرا ،یشناس هستان انواع یدست ساخت. هستند روش نیا با شده ساخته

 معمـوالً  شـوند،  مـی  ساخته یدست صورت به که ییها یشناس هستان و خطاست مستعد و ریوقتگ ،نهیپرهز
 آن يبرا که يمنظور خاصِ قاًیدق و منعطف ریغ راتییتغ مقابل در طراح، یشخص نظرات به لیمتما گران،

   .باشند یم ،اند شده هیته
 

 یشناس هستان یمهندس يابزارها از استفاده -6-2
، Protégé [20] . انـد  شـده  سـاخته  یشناسـ  هسـتان  سـاخت  یبانیپشـت  يبرا ییابزارها ریاخ يها سال در 

Ontosaurus [21]، [22] Ontolingua ،WebOnto [23] ،را طیمحـ  با فراهم کردن واسط کاربر مناسب 

 SVETLAN [25] و DODDLE II [24] ماننـد  گرید دسته و آماده کاربرد از میمفهو دانش اکتساب يبرا
 اریـ اخت و در کننـد  یمـ  استخراج يورود منابع از را یشناس هستان ساخت يبرا الزم يساختارها و ها داده

 به فقط که شناسی هستان مهندسی ابزارهاي وجود. دهند یمقرار  )نیماش ای انسان( یشناس هستان سازنده

وي  براي را محیط فقط بلکه کنند، نمی منتفی را انسانی سازنده نیاز به کنند، می عمل کاربرد واسط صورت
 .سازند می مهیا
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  خودکار مهین اختس -6-3
 :است شده شنهادیپراهکار  دو ها آن خودکار مهین دیتول و ها یشناس هستانساخت  مشکالت کاهش يبرا

 يساز کپارچهی −

خودکـار   نیمـه  هـاي  سیسـتم  در. [28] [27] [26] موجـود  يهـا  یشناس هستان از مجدد استفاده  −
 انتخـاب  سیستم، تصمیمات تغییر و اعتبارسنجی اولیه، یشناس هستان پیشنهاد در کاربرد معموالً

 تعیـین  و جدید به مفاهیم زنی چسب بر نویز، با مواجهه و تجرید سطحی کنترل الگوهاي روابط،

  . دارد یشناس هستان عناصر هاي وزن
  

   ها شناسی هستان خودکار ساخت و يریادگی -6-4
 [32] یهسـت  و Text-to-onto [29], Syndikate [30], Asium [31] يها ستمیسروش  نیااز  ییها مثال

 دیتول به بلکه دهد، می کاهش را ساخت نهیهزفقط  نه یشناس هستان ساخت عمل يخودکارساز. باشد یم
 دانش از اکتساب يخودکارساز سمت به حرکت. شود یم منجر آن کاربرد با شتریب با انطباق یشناس هستان

 محدود را یشناس هستان یمهندس ، مشکالتگرید يها یشناس هستان و داده يها گاهیپا متون، منابع، يرو

 دیتولمسائل و مراحل مطرح در . دهد یمرا کاهش  ها یشناس هستاناز  یاشتراکو استفاده  ساخت نهیهز و
  . باشد یم لیذبه قرار  یشناس هستانخودکار 

 آن بیترک ای و ییتنها به انهشناس هستان و میمفهو دانش تواند یم شناسی هستان یآموختن عنصر -

 و کلمـات  ،رنـد یگ یادمیـ  موجـود  يهـا  سـتم یس که يلغو عناصر نیتر یاصل. باشد يلغو دانش با
 ریـ غ و يا طبقـه  روابط از اعم میمفهو روابط ،میمفاه ،یشناس هستان یآموختن عناصر نیتر لیاص

 . هستند یهیبد اصول و يا طبقه

 ،يورود منابع از و کنند یم استفاده خود نهمیز شیپ دانش از یشناس هستان ریادگی يها ستمیس -
 زبـان،  دسـتور ( یزبـان  دانش نوع از است ممکن نهمیز شیپ دانش. آموزند یم را دیجد يها دانش

 يهـا  سـتم یس اکثر در. باشد )مبنا یشناس هستان(یمفهوم دانش نوع از ای و)  الگوها ،يلغو دانش
 SYNDIKATE ماننـد  يا شـده  فیـ تعر شیپـ  از ییمعنـا  واژگـان  از متن پردازش يبرا موجود،

TEXT-TO-ONTO, DODDLE II  وWordNet [10] دانش يحاو معموالً که شود یم استفاده 
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 یکـوچک  هسته تنها است ممکن هیاول یشناس هستان مختلف، يها ستمیس در. هست زین یمفهوم
 ,SYNDIKATE)خاص يقلمرو کی در یتخصص یشناس هستان کی ای [30] [32] هیاول دانش از

TEXT-TO-ONTO) ماننـد  یعرفـ  دانـش  يحاو بزرگ یکل یشناس هستان کی ای وCyc  باشـد .
 گـاه یپا جداول ساختار مانند افتهی ساخت يها داده است ممکن ریادگی يها ستمیس يورود منبع

 مـه ین يهـا  دادهو [35] دانـش  ياهـ  گـاه یپا ،[36-34] گـر ید موجود يها یشناس هستان[33] داده

 ساخت ریغ يها داده ای و XML , HTML مستندات و لغات يها فرهنگ مانند [36] افتهی ساخت

 و (SVETLAN’, SYNDIKATE) یزبـان  يهـا  کرهیپ در موجود یعیطب زبان متون مانند افتهی
 . باشد (TEXT-TO-ONTO)وب  مستندات در موجود متون

  

   پردازش شیپ -1- 4- 6
 یزبان پردازش شیپ متن، از یشناس هستان ریادگی يها ستمیس در شده استفاده پردازش شیپ نیمتداولتر

 به ق،میع درك. باشد آن یسطح پردازش ای و متن قمیع درك صورت به تواند یم پردازش شیپ نیا. است

 درك که آنجا از. شود یم منجر میمفاه میان یکل روابط استخراج به یسطح پردازش و خاص روابط کشف

 ماننـد  هـا  سـتم یس اکثـر  ،دهـد  یم کاهش را یشناس هستان ساخت سرعت و است تر مشکل معموالً قمیع

ASIUM و  TEXT-TO-ONTOپـردازش  يهـا  کیـ تکن از متن، از ازشانین مورد يساختارها استخراج براي 

 ها ستمیس یبرخ .کنند یم استفاده … و ينحو لیتحل کالم، ياجزا نییتع ،يبردار نمونه مانند متن یسطح

 همچنـین . برنـد  مـی  بهـره  میمفهـو  دانش استخراج يبرا قمیع درك يها روش از زین SYNDIKATEمانند

 بـه  سـاختارها  ایـن . روند می کار به ورودي، از خاص ساختارهاي استخراج براي که دارند وجود هایی پیمانه
 بـه  تـوان  مـی  جملـه  آن از کـه . شـوند  مـی  اسـتفاده  یشناسـ  هسـتان  سـاخت  براي یادگیر سیستم وسیله

SVETLAN نمود اشاره میاسا بندي طبقه استخراج رايب .  
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   استخراج دانش - 2- 4- 6
 هـاي  روش تـا  آماري هاي تکنیک مانند ضعیف دانش با هاي روش از اي حوزه در دانش استخراج هاي روش

 بـدون  یـا  و نظارت با صورت به است ممکن ها روش این. اند گسترده)منطقی استدالل مانند( دانش از غنی

  . گیرند قرار استفاده مورد خط برون یا خط بر صورت به همچنین و نظارت
 

  هاي آماري روش  -6-4-2-1
 یـا  و تکـرار  فرکـانس  اسـاس  بر عمدتاً DODDLE II [37]مانند آماري هاي روش از گیر بهره هاي سیستم

 براي مکانی هم هاي داده آماري تحلیل از و کنند یم عمل عبارات و کلمات مکانی هم و وقوعی هم فرکانس
پـس از اسـتخراج    [38]در بـه عنـوان مثـال،     .کنند یم استفاده متون از میمفهو روابط و طبقات یادگیري

کلمـات   نیبارتباط  کشفاست به  پیشتهاد شده[39] اي که در  هاي متن، با استفاده از کلمات نشانه کلمه
  .پردازد همانند جز به کل و شامل بودن و غیره می

  

   هاي منطقی روش  -6-4-2-2
 آورند می دست به استقرا یا و قیاس از استفاده با را جدید دانش ،منطقی هاي روش از مند بهره هاي سیستم

 هـاي یـادگیري منطبـق بـر منطـق      روش. دهنـد  یم نمایش باالتر درجات یا اول درجه منطق ها، گزاره با و
منطـق درجـه اول یـا درجـات      ،ها ستقرا بدست آورند و با گزارهاست دانش جدید را با قیاس و یا اممکن 

  . باالتر نمایش دهند
 

  پایه زبان هاي روش.   - 6-4-2-3
، نحـوي  -لغـوي  الگوهاي تجزیه ,[40] نحوي- ساختواژي تحلیل، نحوي تحلیل مانندهاي زبان پایه  روش 

 از دانـش  اسـتخراج  براي و هستند زبان به وابسته عموماً (SYNDIKATE)  متن درك و معنایی پردازش

  . روند می کار به طبیعی زبان یافته ساخت غیر منابع
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  اي هاي مکاشفه روش  -6-4-2-4
 ،به عبارت دیگـر . هاي دیگر به کار گرفته شوند اي ممکن است در کنار هر یک از روش هاي مکاشفه روش
هاي دیگـر   باشند بلکه براي پشتیبانی و تسهیل روش هاي مستقلی نمی هاي مبتنی بر مکاشفه روش روش

براي ( TEXT-TO-ONTOهاي  توان به سیستم می ،ها هایی از کاربرد این روش به عنوان نمونه. بکار روند
  . افزایش معیار توجه روابط وابستگی زبانی اشاره نمود

  
  

  هاي ترکیبی روش  -6-4-2-5
 یشناسـ  هسـتان  یادگیري براي فوق هاي روش ترکیب از TEXT-TO-ONTO مانند نیز ها سیستم برخی
  . برند می بهره

  

  الگو پایهبر  هاي روش  -6-4-2-6
 رابطـه  نشانگر که خاص کلیدي کلمات یا الگو دنبال به )متن معموالً( ورودي الگو، بر مبتنی هاي روش در

الگوهـاي ذیـل متصـور    . شـود  یمـ  استخراج متن از نظر مورد اطالعات و وجو جست است، خاصی میمفهو
  :باشد می

 تـا  کننـد  یمـ  کمـک  سیسـتم  بـه  که هستند زبان دستور به متصل توابع :نحوي الگوهايتعیین  -

 را کـالم  اجـزاي  موضـوعی  يها نقش الگوها این. شود ساخته ورودي جمله روي از جمله ساختار

 جهـت  اي طبقـه  غیر روابط برخی استخراج به منجر موضوعی، يها نقش تعیین و کنند یم تعیین

 یـا  و حالـت  معنـایی،  يهـا  نقـش  را ها آن که موضوعی يها نقش. شود یم یشناس هستان ساخت

 سـایر  بـا  متناظر مفاهیم و فعل با متناظر مفهوم انیم میمفهو روابط اند، نامیده نیز تتا يها نقش

 معرفی جمله یک اجزاي براي متفاوتی موضوعی يها نقش ،مختلف محققان. هستند جمله اجزاي

 نظریـه  در تفـاوت  مختلف، يها بانز ساختار در تفاوت دلیل به است ممکن ها تفاوت این. اند کرده
 نـوع  و تعـداد  رو، این از. باشد زبان میمفهو دیدگاه در تفاوت یا و محقق قبول مورد شناسی زبان

 يهـا  نقـش  تعـداد . نیست نظر اتفاق مورد کالم اجزاي معنایی روابط توصیف براي الزم يها نقش



  

  :عنوان پروژه

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

 

  :عنوان زیرپروژه

  تخصصی براي زبان فارسی وهاي عمومی  شناسی هاي تولید هستان تحلیل نیازمندي

 18/04/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو ت  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   35 - ) ت - 3( صفحه

 طیـف  ایـن  سر دو در. است گسترده نوع صدها تا کم بسیار تعداد از وسیعی طیف در پیشنهادي

 و هدف و موقعیت مبدأ، نقش سه تنها وجود بر مبنی [41] اندرسون هنظری به سو یک از توان می
 بـا  کـه  فعـل  هر براي خاص موضوعی يها نقش وجود بر مبنی [42] پوالر نظریه به دیگر، سوي از

 نقش محدودي تعداد معموالً میانی، متعادل حاالت در. نمود اشاره ندا متفاوت دیگر فعل يها نقش

 عامل، را اصلی يها نقش [43] پالمر مثالً. شوند می پیشنهاد دارند، هم با نیز بسیاري اشتراکات که

 موضـوع،  پـذیرا،  عامـل،  را ها نقش ،این[44] آرتس داند؛ می موقعیت یا مکان و ابزار ذینفع، پذیرا،

 /عامل پذیرا، /موضوع را ها آن [45]رادفورد و شمرد می بر موقعیت و مبدأ ذینفع، هدف، گر، تجربه

 . گیرد می نظر در هدف و مالک /کننده دریافت گر، تجربه علت،

 مختلفـی  نظـرات  جمله، در کلمات موضوعی نقش تعیین مورد در: کلمات یموضوعنقش  نییتع -

 چون اعمالی در جمالت موضوعی يها نقش تعیین .[46]  است شده پیشنهاد هایی الگوریتم و ارائه

 در. دارد کـاربرد  نیـز  هـا  آن از مختلـف  اطالعـات  استخراج جهت زبانی، هاي پیکره نویسی حاشیه

 متـون،  پـردازش  هـاي  سیسـتم  وسیله به آن انجام و عمل این خودکارسازي براي اخیر، هاي سال

 معنـایی  هـاي  ویژگـی  و نحـوي  سـاختار  اساس بر معموالً که اند شده آزموده و معرفی هایی روش

 اشاره [47] اسمیت به توان می تحقیقات این از اي نمونه عنوان به. کنند یم عمل جمله در کلمات

 يهـا  نقـش  تعیین براي نحوي توابع از آلمانی، زبان جمالت در کلی نحوي طبقات روي از که کرد
 . کند میاستفاده پذیرا و کننده دریافت عامل،

 عناصـر  بـه  جملـه  سـاختارهاي  تبـدیل  بـراي  معنـایی  الگوهـاي  از: معنـایی  الگوهـاي  نیـی تع -
 در موجـود  مختلـف  مفاهیم میان میمفهو و معنایی روابط ،ها آن. شود یم استفاده یشناس هستان

 اسـتفاده  مفـاهیم  میـان  اي غیرطبقـه  و اي طبقـه  روابط استخراج براي و کنند یم تعیین را جمله

 کـه  عنصـري  نـوع  اسـاس  بـر  یـا  و هـا  آن عملکرد حوزه بر اساس توان می را الگوها این. شوند می

 یاستخراجو بر اساس نوع عنصر  عملکردبر اساس حوزه  يبند طبقهبه دو نوع  ،کنند یم استخراج
  . کرد کیتفک

  

  شناسی هستانپاالیش چک درستی و  - 3- 4- 6
این مساله براي چک کـردن  . مفاهیم ایجاد شده الزم است که مکررا در مرحله تست و اصالح قرار گیرند

 يادوار صورت به است الزم شناسی هستان ،به بیان دیگر. مفاهیم الزم استدرستی ساختار و ارتباط بین 
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 ای و جمله کی پردازش یکوتاه به است ممکن شیپاال دوره. ردیگ قرار شیپاالو  مجدد یده سازمان مورد
 شـامل  شناسـی  هسـتان  شیپـاال . باشد مقدار دو نیا نیماب ییها کلیس در ای و متن کل پردازش يبلند به

 کـاهش  و یاضـاف  میمفاه حذف و کردن مراتب، هرس سلسله ییباال سطوح به مشترك يها یژگیو انتقال

  . باشد می زوائد و ها یافزونگ
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  موجود يها یشناس هستانبر  يمرور - 7
شناسـی فارسـی بـا     بـه هسـتان  . پردازیم تر می هاي مطرح شناسی در این فصل مروري بر بعضی از هستان

  .دهیم ها انجام می شناسی توضیح کلی بر روي بقیه هستانپردازیم و  جزئیات بیشتر می
  

  یهست - 7-1
 از میمفهو دانشاستخراج  يبرا یستمیس [32] یهست. باشد می یفارسمطرح در ربان  یشناس هستانتنها 

 ارخودکـ  سـاخت  بـه  پایـه،  از هسـتی، . ستها آن روي از یشناس هستان ساخت و فارسی زبان ساده متون

 امیعمـو ، مبنـا  یشناسـ  هسـتان  وجود عدممنظور از پایه، . پردازد می ترکیبی روش یک از یشناس هستان
 سیسـتم،  کار ابتداي در. باشد یم یادگیري فرآیند به کمک جهت معنایی واژگان نبود همچنین و تخصصی

 سـاخته  دسـتی  صـورت  بـه  که است یادگیري اولیه هسته حاوي فقط یشناس هستان و تهی تقریباً واژگان

 بـه  توجـه  بـا  آن مبنـاي  بـر  تواننـد  مـی  مختلـف  يهـا  یشناس هستان و معنایی واژگان سپس. شد خواهد

 بخـش  تنهـا  کـه  اولیـه  هسـته . شـوند  می ساخته ،هستند فارسی زبان متون که ،محیط از هایشان ورودي

 و حذف اضافه، جهت الزم فرادانش حاوي ،شود ینم ساخته سیستم خود وسیله به که است یشناس هستان
 عناصـر  همـه  و کلمـات ، مفـاهیم  از عـم ا لغوي عناصر روش، این در. باشد یم یشناس هستان عناصر تغییر

. شـد  خواهنـد  آموختـه  و اسـتخراج  مـتن  از بـدیهی  اصول و اي طبقه غیر و اي طبقه روابط یشناس هستان
 سلسـله  غیـر  و مراتبی سلسله روابط شامل جهتدار گراف از مرکب ساختاري داراي حاصل یشناس هستان

 از مرکـب  ترکیبـی،  نمـادین  رهیافـت  یـک  از هسـتی، . بود خواهد منطق با شده بازنمایی اصول و مراتبی

 دانش استخراج براي مکاشفه از متعدد هاي استفاده طریق از و الگو بر مبتنی و پایه زبان منطقی، هاي روش
  . است تخصصی و میعمو يها یشناس هستان ساخت به قادر است که ادعا شده و برد می بهره

  

 پردازش شیپ -1- 1- 7
 خروجـی  و است نیپائ به باال چارت گر هیتجز کی، گر هیتجز نیا. شود یماستفاده  ينحو گر هیتجزابتدا از 

 ناشناسی کلمه با ستمیس هرگاه قسمت نیا کار طول در. باشد می محتمل هیتجز هاي درخت از یستیل آن

 ستمیس در شده شناخته يها شهیر و کلمات از یکی به آن لیتقل در سعی ساختواژي لگریتحل کند، برخورد
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 بـراي . شـود  مـی  گرفتـه  درنظـر  لغـوي  واحـد  کی عنوان به کلمه کل ،نشود موفق کار نیا در اگر. کند می

 هیـ ته دارد تطـابق  آنهـا  بـا  جـاري  جملـه  که زبان دستور قواعد از یستیل ابتدا کلمه لغويِ دانش استخراج
 بـه  فـوق  سـت یل هسـتند،  حیصـح  دسـتوري  نظر از ورودي جمالت تمام که فرض نیا به توجه با. شود می

 مرحلـه  نیـ ا در. کند نییتع را ناشناس کلمه نحوي ای دستوري هاي نقش که دهد می را امکان نیا شگویپ

 واژگـان  بـه  لـزوم  صورت در تا شود می ارسال واژگان ریمد به آن شده استخراج يها یژگیو با دیجد کلمه

  .]48[ شود افزوده
  

  متن يمعنااستخراج  - 2- 1- 7
 سـاخته  پـایین  و بـاال  چـارت  گر تجزیه یک در که جمله هر از حاصل تجزیه درخت ابتدا، سیستم، این در

 ساخته جمله ساختارهاي سپس،. گردد می تبدیل جمله ساختار به نحوي، الگوهاي از استفاده با و شود یم

 اي طبقه روابط مفاهیم، شامل که یشناس هستان عناصر از اي مجموعه به معنایی الگوهاي از استفاده با شده

 نقش مورد در اطالعاتی حاوي جمله ساختارهاي. شوند می تبدیل ،باشند یم بدیهی اصول و اي طبقه غیر و
 ریـ غو  یربطـ متناظر با جمالت  فعلی، حالتی دسته دو به فارسی جمالت هستی، در. باشند یم جمله یک
 "شـد  و بـود  اسـت، " ماننـد  ربطـی  فعـل  داراي که هستند جمالتی ،حالتی جمالت. اند شده تقسیم یربط

 در جملـه  سـاختار . هسـتند  فعلی ،جمالت سایر. رسانند می را وضعیتی یا حالت ایجاد یا وجود و باشند یم
 یـا  کنشـپذیر  عامـل،  یـا  کنشگر کنش، يها نقش شامل فعلی جمالت براي که است حالتی قالب ،حقیقت
 حـاوي  حـالتی  جمـالت  بـراي  و اسـت  مقصـد  و مبـدأ  کـنش،  توصـیفگر  ابزار، مکان، زمان، ذینفع، پذیرا،

 و نهـاد  یـا  مسـندالیه  یک داشتن حالتی، جمالت اصلی مشخصه. باشد می مکان و زمان حاالت، پذیر، حالت
 سـه  از یـک  هـر  تواند می مسند و است میاس گروه یک جمالت این در مسندالیه. است مسند یا گزاره یک

  . ]49[است شده کشیده خط مسند زیر حالت، هر در. باشد داشته را زیر حالت
 . "است علی دوست احمد،" یا و "است بزرگی شاعر حافظ،"مانند  مسند؛ جایگاه در میاس گروه -

 و تمیـز  ،مینـا  اتـاق " یـا  و "بود روشن سبز علی لباس رنگ "مانندمسند  جایگاه در صفتی گروه -
 ."شد مرتب

 میـز  زیـر  مـریم  گربه" یا و "است مس از سینی این"مسند مانند  جایگاه در اي اضافه حرف گروه -

 . "بود اتاق
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 از فهرستی اول، بخش دو. استفعل  اطالعات و گزاره نهاد، اصلی بخش سه داراي حالتی جمله ساختار لذا

 گـروه  سـاختار  هـر . کنـد  مـی  مشخص را ربطی فعل نوع و زمان سوم، بخش و دان میاس گروه ساختارهاي

 و صـفات  هسته، هاي بخش در تفکیک به را ها وابسته و هسته شامل میاس گروه یک مختلف اجزاي اسمی،
 ساختار یک از صفتی، گروه یک نمایش جهت اطالعات، نمایش سازي یکسان براي. دهد یم نمایش اضافات

 و هسـته  بـا  میاسـ  گروه ساختار یک از اي، اضافه حرف گروه یک نمایش جهت و تهی هسته با میاس گروه
 از مثـال  دو ،2شـکل   و حـالتی  جمـالت  سـاختار  صـوري  نمـایش  1شـکل  . شـود  یم استفاده تهی صفات

 تمیـز  کتـاب و  بـود  زیبایی پیراهن مینا، خواهر لباسجمالت  براي شده ساخته حالتی جمله ساختارهاي

  دهند یم نشان را است بزرگ میز روي مریم

  
  یحالتساختار جمالت  يصور شینما -1شکل 

  
  یحالتساختار جمله -2شکل 
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عبارتند  توجه مورد يها نقش. است جمله موضوعی يها نقش مورد در اطالعاتی حاوي یفعلساختار جمله 
 بـه  ربطـی،  غیـر  جمـالت . کنش توصیفگر و کنش مقصد، مبدأ، زمان، مکان، ابزار، ذینفع، پذیرا، عامل، :از

 بخـش  فـوق،  موضوعی نقش 10 به مربوط اول بخش ده. شوند می تبدیل بخش دوازده با اي جمله ساختار

 بـه  مربـوط  دوازدهـم  بخـش  و نشـده  شـناخته  جملـه  در هـا  آن نقـش  که عباراتی فهرست حاوي یازدهم

ـ  میاس گروه ساختارهاي از فهرستی یک، هر اول بخش یازده. است فعل مشخصات  دوازدهـم،  بخـش  و دان

 فعلی جمالت ساختار صوري نمایش 3شکل . باشد یم فعل ریشه و شخص زمان، مورد در اطالعاتی شامل

  . دهد یم نمایش را
  

  
  یفعلساختار جمالت  يصور شینما -3شکل 

 
 حاوي شده ساخته جمله ساختار "ساخت را بزرگ میز تخته، و میخ با امین پدر"جمله  در مثال، عنوان به

 بـه  امـین  پدر و بزرگ میز ،میخ ،تخته ،ساخت متناظر که بود خواهد کنش و ابزار پذیرا، عامل، هاي بخش

 نشـان  را جملـه  ایـن  براي شده ساخته فعلی جمله ساختار از نمایی 4شکل . شوند می داده نسبت عبارات

  . دهد یم
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  یفعلساختار جمله  -4شکل 

  

 نحوي الگوهاياستفاده از   - 2-1- 7-1
 گر توصیف و مقصد مبدأ، زمان،، مکان موقعیت ابزار، ذینفع، پذیرا، عامل، هستی، در توجه مورد يها نقش

 به ها، نقش استخراج دلیل مورد در اولیه دانش فقدان که است هایی محدودیت انتخاب این. باشند یم کنش

 سـاختار  به جمله، نحوي ساختار بر عالوه فعل، با ها آن رابطه نوع و کلمات نقش تشخیص. آورند می وجود

 جمله فعل درباره هم و نظر مورد کلمه مورد در هم معنایی دانش داشتن نیازمند و دارد بستگی آن معنایی

 جملـه  در کـه  حـالی  در اسـت  کـار  کنش یا عامل ،علی "خورد می سیب علی "جمله در مثال، براي. است
 موضـوع  کتـاب ،"دیـد  را کتـاب  او" جملـه  در یـا  و دارد را گـر  تجربه نقش علی "دارد دوست سیب علی"

  . است پذیرا کتاب "کرد پاره را کتاب او" جمله در که حالی در شود یم محسوب
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  کلماتنقش  نییتع  -2-2- 7-1
 بـراي  همسـانی  و سـاده  رویـه  از کلمـات،  هـاي  ویژگی درباره اولیه دانش محدودیت به توجه با هستی، در

 بـا  متناظر و پذیرا و معلوم جمالتو فاعل با متناظر عامل، رویه، این در. شود یم استفاده ها نقش تشخیص

 پذیرا و) فاعل( عامل تعیین نحوي الگوي زیر، در. اند شده گرفته نظر در متعدي فعل داراي جمالت مفعول

  . است آمده متعدي فعل داراي جمالت در)مستقیم مفعول(

 
  یفعلي ساختار جمالت صور شینما -5شکل 

  
 زیـر،  هـاي  ویژگی و شود یم ظاهر ها آن از پیش که اي اضافه حرف نوع اساس بر ها، نقش سایر تعیین براي

 فرض پیش نقش همچنین و محتمل يها نقش منظور، این به. شوند می بندي طبقه وجود صورت در افعال

 توانـد  می فعل هر. است شده نوشته دانش پایگاه در اضافه حرف هر از بعد متمم، براي) نقش ترین محتمل(
،. کند بازنویسی واژگان در خود مدخل در را فرض پیش مقادیر این  بـراي  فـرض  پـیش  نقـش  گرچه مثالً

 بازنویسـی  ذینفع نقشبه  را آن توان می"دادن"فعل  براي است ولی مقصد نقش "به "حرف از پس متمم

 براي را نقش یک از بیش یا و نباشند موجود واژگان در بندي، طبقه زیر اطالعات این که صورتی در. نمود

 در بعـدي،  هـاي  پردازش براي فرض پیش حالت تعیین با محتمل يها نقش کلیه کنند، معرفی متمم یک

  . شد خواهند گرفته نظر
  

  ییمعنا يالگو نییتع  -2-3- 7-1
  :استفاده شده است لیذ يالگواز سه  عملکردحوزه  کردیروبا  ییمعنا يالگو نییتع يبرا
 یژگـ یو کـل، -جـزء  شـمول،  روابط نییتع براي ییمعنا الگوهاي ربطی جمالت در: ربطی جمله الگوهاي -

 . روند می بکار بودن یژگیو و داشتن
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 ارتباطـات  و موضـوعی  يها نقش را اصلی یمفهوم روابط جمالت نیا در: ربط ریغ جمله الگوهاي −

 غیر جمالت از میمفهو روابط استخراج براي که الگوها این. سازند می جمله اجزاء ریسا و فعل میان

 موضـوعی  هـاي  نقـش  اساس بر را جمله اجزاي سایر و فعل میان ارتباطات روند، می کار به ربطی

 قابـل  سیسـتم  پارامترهـاي  وسـیله  به شده استخراج روابط بودن جزئی میزان. کنند می استخراج

 در و اجزا سایر با فعل روابط فقط یکی در که است متصور حالت دو میزان این براي. است تنظیم

 میـان  رابطه حالت، دو هر در که شوند می استخراج فعل غیر و فعل هم با اجزا همه روابط دیگري

 سایر رابطه دوم، حالت در و است نظر مورد جزء موضوعی نقش همان جزء، هر نمونه با فعل نمونه

 . دارد بستگی فعل به هم با اجزا

 موصـوف  و صفت با متناظر میمفاه میان موجود میمفهو روابط الگوها نیا: اسمی عبارات الگوهاي −

 الگوها این. کنند می استخراج را تیمالک مانند هیال مضاف و مضاف میان ای و داشتن یژگیو مانند

 و هسـته  یـک  داراي میاس عبارت هر. کنند می استخراج را میاس عبارات در موجود میمفهو روابط
 یـک  یا صفتی گروه یک است ممکن شود، می اضافه هسته به که وابسته هر. است وابسته تعدادي

 وصـفی،  ترکیبـات  در. ده شـده یـ منا اضافی یا وصفی را ترکیب نوع متناظراً که باشد میاس گروه

 نوع که صورتی در که است بودن ویژگی /داشتن ویژگی رابطه یک آن صفات و هسته میان رابطه

 بـه  وصـف  الگـوي  اسـاس  بر رابطه این استخراج باشد، شده داده تشخیص درست وصفی ترکیب

 .شود یم انجام سهولت

   
 کهو لحاظ شده است  يبند دسته کنند یمچه استخراج  بر اساس آن زین يگرید قیطربه  ییمعنا يالگوها

  . خواهد شد يبنددسته  لیذبه صورت 
 یـک  در را مـرتبط  عناصـر  کـه  هسـتند  روابطی اي، طبقه روابط: اي طبقه روابط استخراج الگوهاي -

 الگوهـاي  تـرین  معـروف از . معنـایی  شمول رابطه مانند دهند؛ می جا مراتب سلسله یا بندي طبقه

 قیـ تطب یفارسـ  يبـرا استفاده شده است و آن را  [50] هیرست الگوي شش روابط، این استخراج
  . اند داده

 از و شناسی هستان هسته جزو اي طبقه غیر روابط از برخی: اي طبقه غیر روابط استخراج الگوهاي -

 ایجـاد  روابـط  این براي جدیدي مفهوم روابط، این استخراج الگوهاي. باشند می شده تعریف پیش

. پردازنـد  مـی  آنها وسیله به مرتبط مفاهیم کشف و آنها رخداد موارد استخراج به فقط و کنند نمی
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 با متناظر مفاهیم و فعل با متناظر کنش مفهوم میان روابط شده، تعریف پیش از روابط ترین مهم

 ربطی غیر جمالت الگوهاي وسیله به که هستند ربطی غیر جمالت در موجود موضوعی هاي نقش

 روابـط  از نیز داشتن ویژگی و مرجعی هم تعلق، چون دیگري روابط همچنین. شوند می استخراج

 رخداد موارد تنها نه معنایی الگوهاي و نیستند شده تعریف پیش از روابط، سایر. باشند می هسته

 بـه  تـوان  می گروه این از هایی مثال عنوان به. کنند می ایجاد نیز را آنها با متناظر مفهوم بلکه آنها،

 . نمود اشاره رنگ و مکان هم کارمند، برادر، روابط

  
 در یشـ یافزا ایـ  بـرخط  بنـدي  خوشـه  عمـل  کیـ  طـی  ییابتدا میمفاه نشد ساختهپس از  بیترت نیبد

  . شوند یمداده  جا شناسی هستان
 

 برخط بندي خوشه – شناسی هستان عناصر یابیجا - 3- 1- 7
 از شـده  اسـتخراج  دیجد دانش دنیرس با حالت نیا در. کند یم عمل جمله سطح در يبند خوشه نوع نیا

 دیـ تجر از یمناسـب  سـطح  در مفهوم نیا پدر افتنی جهت یابیجا مانهیپ مفهوم، کی مورد در يجار جمله
 مراتـب  سلسـله  يها برگ طرف به نییپا سمت به خود هیاول محل از را مفهوم یابیجا مانهیپ. شود می فعال
 آن هیاول پدر نواده نیتر قیمع مفهوم کی پدر نیتر خاص. دهد می حرکت آن پدر نیتر خاص افتنی جهت

  . باشد مفهوم آن يها یژگیو مجموعه از يا رمجموعهیز ،آن يها یژگیو مجموعه که است
  

 متن سطح در دیجد يها دانش اکتشاف -4- 1- 7
 منطقـی،  اسـتلزام  ماننـد  اسـتنتاجی  قواعد اعمال با ستمیس ،شناسی هستان عناصر به جمله لیتبد از پس

 نیـ ا. پردازد می دانش گاهیپا از دیجد يها دانش اکتشاف به روابط تعدي نیقوان و ها یژگیو بري ارث قواعد
. ردیـ گ یمـ  صـورت  شناسی هستان سازماندهی جهت ازین اساس بر ای و کاربر درخواست به معموال ،اکتشاف

 کشـف  به منجر که است موجود روابط و میمفاه بندي خوشه شناسی هستان سازماندهی در گام نینخست

 خـط  برون و برخط صورت دو به يبند خوشه عمل ،يشنهادیپ مدل در. شود می دیجد روابط ای و میمفاه

  . ردیپذ یم صورت
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 یدفع ای خط برون يبند خوشه  -1- 4- 7-1
 يهـا  یژگـ یو اسـاس  بـر  اسـت  ممکـن  میمفـاه  نیا ،شناسی هستان در آنها یابیجا و میمفاه جادیا از پس

 دفعی بندي خوشه عمل طی در کار نیا. بگسلند هم از افتراقشان وجوه يمبنا بر ای و ادغام هم در مشترك

 داشـتن  ،مشـترك  پدر مفهوم ابر تحت گرفتن قرار و خوشه کی در شدن جمع یاصل شرط. شود می انجام

 اعمـال  ادغـام  طیشـرا  از مختلف سطح سه در بندي خوشه تمیالگور. است مشابه يها آنتل با مشابه روابط

 :شود می

  کسانی میمفاه با کسانی) حیصر( میمستق روابط داشتن :شباهت کی سطح -
 میمفاه با کسانی )يریگ جهینت قابل و حیصر ریغ( میمستق ریغ روابط داشتن :شباهت دوي سطح -

 ،کسانی

 هیشـب  دو و کیـ  سـطح  دو در کـه (  مشـابه  میمفـاه  بـا  کسانی روابط داشتن :شباهت سه سطح -
 )اند هشد داده صیتشخ

 در. است مفهوم ای کالس دو میان شباهت زانیم کننده نییتع شباهت اریمع يبند خوشه يها تمیالگور در

 :شود می فیتعر ریز صورت به a و b : مفهوم دو میان شباهت اریمع ستمیس نیا

  

   ( 
  

 مـرتبط  عنصر کی ای رابطه کی تواند می x که باشد می x وزن شگرینما Wx و سطح ثابت Lj فرمول نیا در

 cاي مفهـوم   هـاي غیـر طبقـه    مجموعـه ویژگـی   Nf  (c).گردانـد  را بر مـی  x تعداد اعضاي card(x) .باشد
 کـاهش  سطح شیافزا با و شود می منتسب شباهت سطح هر به که است یثابت مقدار سطح ثابت .باشد می

 منتسـب  ییها وزن مرتبط میمفاه و روابط به بندي، خوشه در شباهت افتنی ندیفرا کنترل جهت. ابدی می

 در ایـ  و يجـار  کاربر دید از شده داده وزن عناصر یبرجستگ و تیماه زانیم انگرینما ها وزن نیا. شوند می

 در ریپـذ  انعطـاف  و ایـ پو شـده  ساخته یشناس هستان که شوند می موجب و هستند يجار کاربرد ای قلمرو

  . باشد قلمرو ای و کاربر راتییتغ مقابل
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  شناسی هستانپاالیش  - 5- 1- 7
  :اند شناسی تعریف شده اي هستان به منظور پاالیش دورهسه عمل 

  

  فاکتورگیري   -1- 5- 7-1
 پـدر  به فرزندان همه مشترك يها یژگیو هستند، مشترك يها یژگیو داراي گره کی فرزندان همه وقتی

 از یحـالت کـه   مییگـو  هـا  یژگیو از يریفاکتورگ ،عمل نیا به. شوند می حذف فرزندان تک تک از و منتقل

  . است یاستقرائ يریادگی
 

 کردن هرس  - 2- 5- 7-1

 تحـت  بـه  آنها فرزندان و حذف شناسی هستان گراف يضرور ریغو  یاضاف يها گره ،کردن هرس عمل در 

 آن بـه  يلغـو  واحـد  چیهـ  کـه  استاي  گره يضرور ریغ گره کی. شوند می منتقل یاضافگره  بالفصل پدر

  . است یته آناي  طبقه ریغ یژگیو مجموعه و کند ینم ارجاع
 

 يتکرار يرهایمس حذف  -3- 5- 7-1
 ریغ پدران) اکانین از یکی با (واسطه یب یمیمستقاي  طبقه رابطهاي  گره اگر يتکرار يرهایمس حذف يبرا 

 دیق متن در صراحتا که ییها یافزونگ ستمیس نیا در. شد خواهد حذف رابطه آن باشد داشته خود بالفصل
نمایی از درخت سلسله مراتـب حاصـل از پـردازش مـتن نمونـه توسـط         6شکل . شوند می حفظ اند هشد

  .دهد سیستم هستی را نشان می
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  سلسله مراتب حاصل از پردازش متن -6شکل 

 

 کیسا پروژه - 7-2
. شـد  آغـاز  1985 سـال  در یعرف دانش يبرا یعموم شناسی هستان کی جادیا منظور به  [14]کیسا پروژة

 دانش گاهیپا در گنجانده اطالعات و قواعد مجموعۀ در که دارد خود در میمفهو گونه هزار ده از شیب کیسا

 مفهـوم  مراتـب،  سلسـله  يبـاال  در. دارد شـاخه  سه کیسا مراتب سلسله يباال سطح. اند هرفت کار به پروژه
 البته. است دهیچیپ کامالً زهایچ زیر مراتب سلسله. ندارند خود آن از ییها یژگیو که وجود دارد " زهایچ"

 :اند شده میتقس ریز شاخۀ سه در زهایچ ،یکل طور به. ستندین يانحصار و بسته ها رمقولهیز نیا تمام

ـ  نیماشـ  يایاشـ  مقابـل  نقطۀ در که (represented things)استنموده  باز يایاش اول شاخۀ  قـرار  یدرون

ـ  نیماش يایاش. باشد ها مجموعه نیا از یکی فقط و کی از یمصداق دیبا کیسا مقولۀ هر. رندیگ یم  یدرون
 اعداد ،ها رشته( ندیآ یم حساب به(local) یبوم ،کیسا ساخت ریز به نسبت که هستند ییزهایچ آن همۀ

 معتقـد  و کنـد  یم رد را نیا(Sowa) [16]  سوا. هستند گرید يزهایچ همۀ نموده باز يایاش) آن  و مانند

 شـامل  دوم، شـاخۀ . شـود  معـاف  اسـت،  ساخته خود که ینیماش در ایاش ییبازنما از دینبا کیاس که است

 تمـام  شـامل  هـا  مجموعـه . رنـد یگ یمـ  قـرار  (collection) مجموعه مقابل نقطۀ در که است يفرد يایاش

 نجـا یا در سوا. ستین ملموس و محسوس و ندارد جرم مجموعه ،نیبنابرا. است کیسا در مطرح يها مقوله

 چرا. کجاست پرندگان دستۀ مانند يزیچ گاهیجا ،ستین روشن بیترت نیا به که کند یم طرح را مسأله نیا

 نامشهود يایاش سوم شاخۀ. هست زین ملموس و محسوس ،یروشن به و دیآ یم حساب به مجموعه کی که
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 در واحـد  هـر . است نامشهود و مشهود يایاش مرکبِ مِیمفاه مقابل در نیهمچن و مشهود يایاش مقابل در

 تمام مجموعۀ( ندارد جرم که است يزیچ هر نامشهود. است مقوله سه نیا از یکی قاًیدق از یمصداق کیسا

 کی( دارد يانرژ و جرم که است يزیچ هر مشهود ءیش که یحال در) آن مانند و دو و هفتاد شماره مردم،
 و يمـاد اي  گسـتره  هـم  کـه  هسـتند  ییزهـا یچ نامشهود و مشهود مرکب يایاش .)انسان بدنِ ،سنگ تکه

 که است میجس يدارا ،نیمع شخص هر مثال، طور به. نامشهود و يرمادیغاي  گستره مه و دارند یکیزیف

  . دیآ یم حساب به او نامشهود گسترة که است یذهن يدارا و اوست یکیزیف گستره
 

7-3 - WordNet 
[10] WordNet شناسـی  هسـتان  .اسـت  یقاموسـ  يهـا  یشناسـ  هسـتان  نیتـر  افتـه ی توسـعه  از یکـ ی  

WordNet يایاشـ . اسـت  شـده  جـاد یا یدسـت  صـورت  بـه  کـه  اسـت  یقاموسـ  مرجـع  سـتم یس کیـ 
 يهـا  مقولـه  يرو یاساسـ  زیتمـا  آن در کـه  انـد  هشـد  یده ن سازما ییمعنا صورت به WordNetیقاموس
 ،WordNet سـاختار  یطراحـ  در يمرکـز  مفهـوم  اسـت  شـده  فیـ تعر دیـ ق و صفت، فعل، اسم، يدستور

 از شیب واژه کی اگر. هستند مترادف ای عنام هم يها واژه از ییها مجموعه که است ییمعنا هم يها مجموعه

 در. شد خواهد ظاهر ییمعنا هم مجموعه کی از شیب در واژه آن باشد، داشته (Sense) ییمعنا حوزه کی

WordNet، از یمراتبـ  سلسله در ییمعنا هم يها مجموعه. میدار ییمعنا هم مجموعۀ هزار هفتاد از شیب 

 دهیـ نام یفروواژگـان  - یفراواژگـان  ،WordNet در رابطـه  نیا. شوند یم یده سازمان فرورده -فرارده روابط

 بـه  نشـانگر  کیـ  ،)اسـت  شـده  فیتعر ییمعنا هم مجموعۀ کی آن مترادف که ( مفهوم هر يبرا. شود می

. هسـتند  ها بال و نوك "پرنده"مفهوم  ياجزا مثال، طور به. دهند می نشان را آن ياجزا که میدار ییها اسم
 بـه  اسم از مثال طور به. شوند فیتعر زین نشانگرها از يگرید انواع که دارد وجود امکان نیا WordNet در

 کـامالً  صورت به نشانگرها نوع نیا اما ( خواص یمعرف يبرا صفت به اسم از ای کارکردها شینما يبرا فعل

 در یهیبد اصول ای میمفاه است؛ يبند رده کی WordNet شناسی هستان .)اند هشد يساز ادهیپ يمحدود

 ییمعنـا  هـم  يهـا  مجموعـه  يبـرا  سـاده  یمراتبـ  سلسله از WordNet که نیا با. ستندین افتهی ساخت آن

. اسـت  متفـاوت  ،هـا  صـفت  و افعـال  يبرا آن ییمعنا هم يها مجموعه یده سازمان ،کند یم استفاده میاس
 طـور  بـه . انـد  هشـد  یده سازمان تضاد بر یمبتن یقطب دو يها خوشه قالب در آن، در یفیتوص يها صفت

 در کـدام  هـر  که سازند می را صفت دو نیا يها مترادف از یقطب دواي  خوشه تر، و خشک صفت دو مثال،

 يهـا  مجموعـه  در فقط » یمیصم و دوستانه«  ماننداي  رابطه يها صفت .رندیگ یم قرار خود متناظر شاخه
 بـه  WordNet در افعـال . دارنـد  آنها متناظر يها اسم به یینشانگرها که. رندیگ یم قرار ینیمع ییمعنا هم



  

  :عنوان پروژه

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

 

  :عنوان زیرپروژه

  تخصصی براي زبان فارسی وهاي عمومی  شناسی هاي تولید هستان تحلیل نیازمندي

 18/04/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو ت  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   49 - ) ت - 3( صفحه

 تضـمن  ایـ  اسـتلزام . شـوند  می فیتعر آنها یمعان براساس افعال يها خوشه شوند؛ می میتقس خوشه پانزده

 افعـال  :هسـتند  ییمعنـا  يهـا  حوزه متناظر ها خوشه نیا اغلب. است خوشه کی در افعال نیب هیاول رابطه

 ماننـد  و رقابت افعال ،یارتباط افعال ،یشناخت افعال تحول، و رییتغ افعال ،یکیزیف يها مراقبت و کارکردها
 تعلـق  ییمعنا يها حوزه از کی چیه به که داشتن، شباهت و داشتن، تعلق ،کردن تیکفا مانند یافعال. آنها

سطوح اولیـه سلسـله    7شکل . دهند یم لیتشک جداگانه یگروه دهند، می ارجاع ها حالت به فقط و ندارند
  .دهد نشان می WordNetمراتب را در 

  

  
  WordNetسطوح اولیه در   -7شکل 

 

   باال سطح افتهی تیعموم مدل -7-4
 و يکـابرد  یتخصص يها حوزه از مستقل و میعمو شناسی هستان GUM ای باال سطح افتهی تیعموم مدل
 و یآلمان ،یسیانگل يبرا را یعیطب يها زبان دهیچیپ يها پردازش که است یشناخت زبان کردیرو بر یمبتن

 نیـ ا يادعـا . دارد قـرار  میمفهو دانش و یقاموس دانش نیب آن دیتجر سطح. کند یم یبانیپشت ،ییایتالیا
 ،مـدل  نیـ ا. اسـت  یعمـوم  یشـناخت  زبان منابع و یتخصص دانش نیب فاصل يساز ساده ،شناسی هستان

 فـرض  نیـ ا بـا  ساختار نیا دارد؛ يبند رده کی فقط و است دانش يها حوزه در یده سازمان ینوع يدارا

 اطالعات توانند می خود ،شناسی هستان نیا کاربر یِعیطب يها زبان پردازش يابزارها که است شده یطراح

 سلسـله  ،شناسـی  هستان نیا در. کنند يرمزگذار يا انهیرا پردازش يبرا را )یهیبد اصول با مرتبط(یهیبد

 مـدل  روابـط  يبرااي  جداگانه مراتب سلسله نیهمچن و )مفهوم 250 حدود در(  میمفاه از یبزرگ مراتب

  . دارد قرار باال سطح مدل" ءیش" ای زیچ مفهوم ،میمفاه مراتب سلسله يباال ردة در. دارد وجود)  باال سطح
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 عبارتند که شود یم میتقس ،است تیوضع ای دهیپد نیتر یعموم معرف که عمده رگونهیز سه به مفهوم نیا

 :از

  . دارند شرکت یتیوضع ای تیفعال در که يعناصر تمام يکربندیپ یِمعن به ،يکربندیپ)1
 . منفرد میمفهو اصطالح کی عنصر،) 2

 بـه اي  رابطه لۀیوس به مختلف يها يکربندیپ ای ها تیفعال آن در که يا دهیچیپ تیوضع یمعن به دنباله،)3

  . بسازند را دنباله کی تا اند هخورد وندیپ گریکدی
ـ  روابط، اغلب. شود می استفاده ها دنباله و ها يکربندیپ به عناصر کردن وصل يبرا روابط از آن، از پس  نیب

 به. شوند می برقرار آن مانند و ندیفرا آن افتنی انجام یچگونگ ،ندیفرآ آن در کنندگان شرکت و ندیفرا کی

 )2،يکربنـد یپ در نـد یفرا) 1. شـود  مـی  میتقسـ  مقولـه  ریـ ز 3بـه  باال سطح مدل رابطۀ مقولۀ ،بیترت نیا
 در اتیمقتض از یکی ،یعل رابطۀ مثال، طور به. يکربندیپ در کنندگان شرکت )3 و يکربندیپ در اتیمقتض

 يکربنـد یپ روابـط  در مـؤثر  عوامـل  از یکی صفت هر ،بیترت نیهم به ؛دیآ یم حساب به يکربندیپ روابط
  شود می محسوب

  

 سوا یشناس هستان  -7-5
 در او يبنـد  مقولـه . دانـد  مـی  دهایق و ،ها بیترک ،زهایتمارا  خود شناسی هستان یطراح یاساس اصول سوا

 بـاال  سـطح  زیتمـا  سه شناسی هستاناین  در. شود یم شناخته یفلسف زةیانگ با شتریب سوآ شناسی هستان

 :دارند وجود

 یمیتقس زیتما نیا. است مجرد مقابل در ینیع ای اطالعات، مقابل در یکیزیف ای يماد ،زیتما نیاول −
 . است مطرح یشناس هستان مقوالت تمام يبرا که است منسجم چندان نه

 مانند و بودن سوم مقابل در بودن دوم مقابل در بودن اول مثالً است؛ یبیترت تیاولو ،زیتما نیدوم −

ـ . ستندین هم از جدا و مستقل متقابالً ها مقوله نیا. وساطت مقابل در نقش مقابل در فرم ای آن؛  هب
 گرید يزیچ گرفتن نظر در بدون رایز است، شده گرفته نظر در )بودن اول( فرمزن  کی مثال طور

 شخص همان ،کارمند کی ای آموزگار، کی مادر، کی عنوان به. است فیتعر قابل شخص، از يجدا

 گـر یداي  گونـه  بـا  رابطه در را فرد هر ،ها نقش نیا. باشد )بودن دوم(نقش کی ازاي  نمونه تواند می
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 وسـاطت  مقولـۀ  ایـ  یانجیم عامل ینوع ازدواج. کنند یم یمعرف ) کارفرما ای آموز، دانش ،کودك(

  . دهد یم ربط گریکدی به را دوگونه ،نجایا در و گونه نیچند رایز است )بودن سوم(
 هـا  وسـته یپ. اسـت  نـد یفرا مقابـل  در ءیش ای ،يرخداد ای یاتفاق مقابل در وستهیپ ،زیتما نیسوم −

 ،ها یاتفاق اما هستند؛ مستمر و کنند یم حفظ یزمان دورة کی در را خود تیهو که هستند ییایاش
 نـد یفرا کیـ  بهمن مثال، طور به. است انیجر در و رییتغ حال در آنها فرم که هستند ییندهایفرا

. است وابسته یزمان اسیمق به زیتما نیا که است مهم نکته نیا به توجه. ءیش کی خچالی و است
 . بود خواهد ندیفرا کی هم خچالی قرن، چند بزرگ اسیمق در

 
 بـه  تر، نییپا یسطح در. بسازند را يدیجد مقوالت تا شوند یم بیترک سوآ شناسی هستان در زهایتما نیا

 کـه  اسـت  فـرم  کیـ  )نـان  پخت يبرا یدستورالعمل ای يوتریکامپ برنامۀ کی مثالً( نوشته کی مثال، طور

 خیتـار  ،نیهمچنـ . شود می یمعرف ندیفرا و فرم، مجرد، عنوان به جهینت در و کند یم یمعرف را ییها دنباله
 مقـدمات،  نیـ ا بـا  اسـت،  نـدها یفرا ازاي  دنباله فیتوص دراي  گزاره که )يوتریکامپاي  برنامه ياجرا مثالً(

 . شود می گرفته نظر در ءیش و فرم مجرد،

 شیب باتیترک از يریجلوگ يبرا اما. دارد وجود مقوله کی زهایتما از ممکن بیترک هر يبرا باال، سطح در
 وجـود  تواننـد  ینمـ  که ییها مقوله تا اند کرده فیتعر را ییها تیمحدود تر نییپا سطوح در تعداد، پر حد از

 چهار يدارا يها مثلث مانند یقیمصاد توانند یم یمنطق ییها تیمحدود. نباشند فیتعر قابل باشند، داشته

. سازند یمنتف را سخنگو پرندگان مانند یقیمصاد توانند یم زین ،یتجرب يها تیمحدود سازند، باطل را ضلع
 نییپـا  سطوح به مراتب سلسله قیطر از و شوند می یمعرف متعارف ای یهیبد اصول صورت به ها تیمحدود

را  سلسله مراتب مفـاهیم سـطح بـاال در سـوا    -8شکل . است یوراثت نوع از انتقال نیا. شوند می منتقل تر
  .دهد نشان می
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  سلسله مراتب مفاهیم سطح باال در سوا-8شکل 

  

 دالگرن شناسی هستان  -7-6
 نکـات  از یکـ ی. کـرد  یطراحـ  یشـناخت  زبـان  زةیانگ براساس را خود شناسی هستان [51] دالگرن نیکاتل

 زبـان  بـا  یکـ ینزد ارتباطـات  دیـ با شناسی هستان که است نیا کرد مطرح خود کار در دالگرن کهاي  عمده

 اصـل . اسـت  یشـناخت  زبـان  گسـترده  قـات یتحق بر یمبتن رو، نیهم از زین او شناسی هستان. باشد داشته
 تقاطع نیا است؛ )متداخل يبند طبقه( متقاطع طبقات مراتب سلسله ،او شناسی هستان در هیاول يساختار

 بعـد  نیچنـد  در يسـاز  شاخه ،شناسی هستان نیا يبند رده از گره هر در که است یمعن نیا به تداخل و

 ایـ  زین آنها از کدام هر و یواقع ای است مجرد ای یتیموجود هر باال، سطح در مثال طور به. ردیپذ یم صورت
 يمواز اساساً را ماتیتقس نیا. است باال متداخل يبند طبقه همان يساز شاخه نیا. یجمع ای است يفرد

 و )گوسـفند  مـثالً  ،وانیح کی مثل( هستند یواقع و يفرد زهایچ یبعض ،نیبنابرا. کنند یم فرض گریکدی
 در ارتباطات تمام که شود توجه نکته نیا به است الزم .)گل مثل(  هستند یواقع و یزجمعین زهایچ یبعض
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 يحد تا شناسی هستان در ساختار نیا شود می باعث موضوع نیهم ؛ستندین نوع کی از شناسی هستان نیا
 از یبعضـ  امـا  هسـتند،  "کیـ  هسـت "نوعِ  از ها رابطه اغلب مثال، طور به باشد؛ ضینق و ضد و کننده جیگ

ه به عنوان مثال. ستندین نگونهیا مراتب سلسله یِجمع بخشِ در روابط  امـا  اسـت  گرفته قرار وانیح ریز گَلّ

 که رندیگ یم قرار یانیپا يها گره مراتب سلسله نیریز سطح در. است "از شود می لیتشک" نوعِ از آن رابطۀ

 نقش، ،وانیح مانند یمیمفاه مثال، طور به. اند هنشد يبند طبقه متقاطع صورت به و ندارند ينظر تیاهم

 داده ربـط  یانیـ پا يهـا  گـره  بـه  خـاص  يها اسم آن، از پس. هستند یانیپا يها گره جزوه یهمگ شخص،

 طبقـه  شـوند،  مـی  )خاص( مشخص درجمالت آنها کاربرد براساس ها اسم میتما که آنجا از دیشا. شوند می

 -9شـکل  . ردیـ گ یمـ  قـرار  تنـاقض  در هـا  واژه ییمعنا يها یژگیو با موارد یبعض در ،یانیپا يها گره يبند
  .دهد را نشان می ساختار سلسله مراتب سطح باالي دالگرن

  

  
  ساختار سلسله مراتب سطح باالي دالگرن -9شکل 

 

  یپزشک واحد یزبان ستمیس - 7-7
 یتخصصـ  شناسـی  هسـتان  يهـا  ستمیس ازاي  نمونه ،یپزشک یمل کتابخانۀ در یپزشک واحد یزبان ستمیس

 و مختلـف  منـابع  اطالعـات  يسـاز  کپارچـه ی نیهمچن و اطالعات یابیباز لیتسه يبرا ستمیس نیا. است
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ـ  رابطـه  تیـ تقو و لیتسه پروژه، هدف. شد یطراح یشناخت ستیز -یپزشک متعدد  و مختلـف  منـابع  نیب
 میمفاه از یمراتب سلسله دارایUMLS  سیستم .کردند یم استفاده یمتفاوت اصطالحات از که بود یکاربران
 روابـط  کـه  اسـت  ییمعنا يا شبکه يدارا نیهمچن ستمیس نیا. است یپزشک مفهوم 135 شامل که است

 مراتـب  سلسـله . ستندین ها يبند رده نوع از اضافه روابط نیا. کند یم یمعرف را مقوالت نیب يگرید اضافه

 است )یمفهوم و یکیزیف يها تیموجود( مختلف يها تیموجود شامل هم شناسی هستان نیا در میمفاه

. تیمسموم ای تیمصدوم مانند يموارد ای ،ندیفرا ،تیفعال رینظ ییرخدادها ؛ردیگ یبرم در را رخدادها هم و
  . است شده داده نشان شناسی هستان نیا در ها تیموجود مراتب سلسله ییباال سطوح ،10شکل  در
  

  
  ULMSسلسله مراتب در  - 10شکل 

 
 بـه  :از عبارتند آنها از ییها نمونه که هستند ییمعنا یروابط شامل ستمیس نیا در شده داده شینما روابط

 مرتبط یزمان صورت به با، مرتبط يکارکرد صورت به با، مرتبط ییفضا صورت به با، مرتبط یکیزیف صورت

 ،اند هشد فیتعر فوق موارد مشابه مختلف رابطه 51 ،شناسی هستان نیا در. با مرتبط میمفهو صورت به و با
 عمده يها یکاست از یکی. است بزرگ اریبس اریبس آنها نیب ریپذ امکان روابط تمام و میمفاه ییمعنا شبکۀ

 در کیـ نامید روابط و است نشده گرفته نظر در ندهایفرا کینامید آن در که است نیا ،شناسی هستان نیا

  . اند هنشد دهید ندهایفرا نیب کیاستات روابط با سهیمقا
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7-8 - Ontolingua 
محـل ذخیـره    ،شناسـی  ایـن هسـتان   سـرور . باشـد  شناسی ایجاد شده در دانشـگاه اسـنفورد مـی    هستان
شناسـی جدیـد ایجـاد و یـا      باشـد کـه هسـتان    و این امکان براي کاربر مهیا میباشد  ها می شناسی هستان
هـاي مختلـف    شناسی ذخیـره شـده در سـرور بـه فرمـت      هستان. شناسی موجود را توسعه بخشند هستان

هاي استفاده شـده در ایـن    شناسی و تغییر نام نشانه قابلیت استفاده مجدد ازهستان. تواند تبدیل شود می
اي از  دسترسـی بـه کتابخانـه    Ontoliguaیکـی از مزایـاي سـرور     .[9]باشـد   شناسی موجـود مـی   هستان
هـاي جدیـد توسـعه     شناسـی  این کتابخانه با ایجاد هستان. باشد هاي از قبل ایجاد شده می شناسی هستان

یــت اســتفاده مجــدد از قابل. باشــد شناســی بــه صــورت مــاجوالر مــی بنــابراین ایجــاد هســتان .یابــد مــی
  .نیز وجود دارد ي دیگرها شناسی هستان

  

7-9 - MESA   
. باشـد  شناسـی واحـد مـی    ابزاري براي ترکیب چندین منبع اطالعاتی براي به وجود آوردن یـک هسـتان  

به عنوان مثـال، در حـوزه   . باشند اي می کلمات ابتدایی و اصلی در هر حوزه ،شناسی هاي این هستان کلمه
توانند با اسـتفاده از   این کلمات ابتدایی می. باشد اقتصادي، کلمات مهم و ابتدایی شامل سهام و قیمت می

ان توانند نش تمامی عملگرها به صورت منطقی می. تر را نمایند عمللگرهاي ترکیبی تشکیل کلمات پیچیده
توان مشـخص کـرد کـه     به عنوان مثال می. بنابراین امکان مقایسه کلمات پیچیده وجود دارد. داده شوند

بـین دو  مقایسـه   .پیشـنهاد شـده اسـت    [52]عملگرها توسط . باشد یک کلمه خاص شده کلمه دیگر می
، بـا اسـتفاده از   اسـت  شده آن دو مفهوم که بر اساس اعمال عملگرها به وجـود آمـده   مفهوم و توسعه داده

  :باشد ذیل می قرارارتباط بین دو مفهوم در نظر گرفته شده است که به  4. شود سیستم خبره انجام می
 تساوي −

 بخشی عمومیت  −

 اشتراك −

 تجانسعدم  −
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بایست درستی مفاهیم و ارتباط بین مفاهیم به نحوي چـک شـود و اصـالحاتی انجـام      بعد از این کار، می
خـاص کـردن از طریـق انتخـاب     . شـود  بخشی انجام می اصالحات از طریق خاص کردن یا عمومیت. شود

مفاهیم جدیـد  . دشو مفهوم دیگر از میان اصطالحات موجود و یا به وجود آوردن اصطالح جدید انجام می
این کار  .شوند و توسعه خواهند یافت با عملگرها ترکیب می هشوند و یا دوبار یا جایگزین دیگر مفاهیم می

. ها بـه همـاهنگی برسـد    شود تا زمانی که مفاهیم و ارتباط بین آن چک کردن و اصالح مفاهیم تکرار می
  .دهد نحوه چک کردن ارتباط بین مفاهیم را نشان می 1جدول 

  
  چک کردن ارتباط بین مفاهیم -1جدول 

  
  

   تورنتو يمجاز سازمان - 7-10
 يبـرا  کـه  است تورنت يمجاز سازمان پروژه  (TOVE) [15]ي تخصصیها شناسی هستان از يگرید نمونه

 يها پرسش به توانند می که است یسازمان ییها مدل دجایا پروژه نیا هدف. است شده یطراح خاص يکار
 هـا  پرسـش  بـه  پاسـخ  يبـرا  تواننـد  مـی  نیهمچن و دهند پاسخ مدل در موجود حیصر اطالعات به مربوط

  :است شناسی انجام داده مراحل ذیل را در مهندسی هستان TOVE .کنند استنتاج
مـورد مواجـه   شناسی مجموعه مسـائل و مشـکالت    نقطه شروع تولید هستان: سناریوي هدفمند −

 .باشد می

شناسی بر اساس سـناریوها بـه صـورت     نیازهاي تولید هستان: مطرح کردن سواالت غیر فرمال   −
 .بایست به این سواالت بتواند پاسخ دهد شناسی می شود و هستان هایی مطرح می سوال

 .شود می ها به صورت فرمال توصیف اشیا، خصوصیات و ارتباطات بین آن: اتتوصیف اصطالح  −
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شناسـی بـر اسـاس توصـیف فرمـالی کـه از        نیازهاي تولید هسـتان : مطرح کردن سواالت فرمال −
 .شود میاست، در قالب سواالت فرمال انجام  اصطالحات و لغات انجام شده

هـا را انجـام    که تعریف لغات و تفسـیر آن ) منطق مرتبه اول(هایی  تعریف منطق: توصیف منطق  −
 .شود ها استفاده می براي ایجاد این منطق 4ار مرحله . دهد می

 
 یابیـ ارز نـد یفرا و شناسـی  هسـتان  یمهندسـ  نـد یفرا بـه  )يصـور ( فرمـال  يکـرد یرو ازTOVE  پـروژه 
 مهندسـان  خـود،  یصـنعت  يشـرکا  بـا  تعامـل  قیـ طر از کـه  آن اول. کنـد  یمـ  اسـتفاده  ،شناسـی  هستان

 ،بیـ ترت نیـ ا بـه . کننـد  یمـ  نیـی تع شـوند،  می مطرح یواقع يها سازمان در که را یمسائل شناسی هستان
 ،هـا  پرسـش  نیهمـ  ؛ردیـ گ یم شکل باشد، آنها هب ییگو پاسخ به قادر دیبا شناسی هستان که ییها پرسش
 يهـا  پرسـش  آن، از پـس . کنند یم هیتوج را ،ها نهیگز نیب از ،شناسی هستان در روابط و میمفاه انتخاب
 کامل يایقضا ،نیهمچن شوند؛ می فرمال اول، رتبه منطق قالب در یهیبد اصول و میمفاه تمام و يتوانمند

 نیـ ا در. شـوند  یم اثبات اصطالحات از یواژگان شناخت نیهم براساس ،يتوانمند يها پرسش يبرا بودن
 يبـرا  شناسـی  هسـتان  نیچنـد  ازاي  مجموعـه  بلکـه  ،سـت ین مطـرح  منفـرد  شناسی هستان کی ،ستمیس

 مـرتبط  متقـابالً  ،گریکـد ی بـه  یروابطـ  لۀیوس به که دارند وجود يساز مدل در مختلف یمنطق يها بخش

 ،)دارنـد  خـود  در زیـ ن را زمـان  از یشـ ینما کـه ( هـا  حالت ،ها تیفعال يبرا ها یشناس هستان نیا. گردند می
 ،ها شناسی هستان نیا از کی هر داخل در. هستند ،تیفعال براساس ها نهیهز تیریمد و سازمان، محصوالت،

 را دانش کوچک يها خوشه که دارند وجود )سطح سه ای دو حد در یعمق با( کوچک مراتب سلسله يتعداد
 يهـا  خوشـه  از دانـش  سـاختن  مرتبط يبرا شناسی هستان نیا در روابط و یهیبد اصول. کنند یم یمعرف

  .دهد را نشان می TOVEسازمان در  –سلسله مراتب موجودیت  -11شکل . روند یم کار به مختلف

  
  TOVEسازمان در  –سلسله مراتب موجودیت  -11شکل 
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7-11- GENSIM   
 ؛کند یم مدل را ها میآنز با شده زیکاتال ییایمیوشیب يها واکنش که است کیژنت يساز هیشب يبرا یستمیس
ـ  يسـاختارها  يدارا کـه  رنـد یپذ یم انجام یبزرگ يها مولکول ریتأث تحت ها واکنش نیا  يا دهیـ چیپ یدرون

 بـه  که است یشناس رهستانیز دو يدارا GENSIM  هستند ها مولکول نوع نیا از RNA و DNA هستند

 :مشهورند دانش يها گاهیپا

  طبقات دانش گاهیپا) 1

  ندهایفرا دانش گاهیپا) 2
. اسـت  شـده  داده نشان ریز شکل در شناسی هستان نیا در طبقات دانش گاهیپا مراتب سلسله يباال سطح

 اسـت  ییایمیوشـ یب يها وندگاهیپ و ،ها نیپروتئ ،ها ژن رینظ ییایمیوشیب )يایاش( میمفاه شامل سطح نیا

 ماننـد  ،ءیشـ  ایـ  مفهـوم  هـر  ،GENSIM در. روند می کار به ها يساز هیشب در زین میمفاه یعموم طبقات

. دهـد  یم نشان را ها مولکول نوع نیا از متجانس یتیجمع بلکه ،ستین واحد مولکول کی معرف ،ها نیپروتئ
  . دهد را نشان می GENSIMساختار سطح بابلی  12شکل 

  

  
  GENSIM يباال سطح شناسی هستان-12شکل 

 
 ۀینظر کی از شناسی هستان طراح. کند یم فیتوص را ستمیس در میمفاه بالقوه رفتار ندهایفرا دانش گاهیپا

 است مفصل یچوب چهار يدارا ،ندیفرا هر آن در و است کرده استفاده ندهایفرا یمعرف يبرا یفیک يندیفرا

 و هیـ اول طیشـرا  شـامل  بلکـه  شـود،  مـی  شامل را ها واکنش یخروج و يورود رینظ ییپارامترها تنها نه که
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 يسـاز  هیشـب  در اطالعات نیا آن، از پس. هست زین واکنش آن راتیتأث و واکنش کی آغاز يبرا یمقدمات
  . روند یم کار به يآغاز مشخص طیشرا بر یمبتن يها واکنش

  

7-12- SENSUS  
شناسـی ایجـاد    که اگر دو پایگاه دانش روي یک هسـتان باشد  شناسی بر اساس این فرضیه می این هستان

تواند به صورت خواناتري به اشتراك گذاشته شود، زیرا داراي زیر ساخت  ها می ، دانش بین آنباشندشده 
  . [21] شود تشخیص داده میمطابق ذیل شناسی  ابتدا دو هستان. مشترکی می باشند

 .باشد اي از لغات براي توصیف حوزه خاص می مجموعه:  شناسی حوزه هستان  )1

هماننـد  ( هـاي دنیـا    اي از مفاهیم براي نمایش بعضـی از جنبـه   مجموعه:  شناسی تئوري هستان )2
 باشد ها می معلول -زمان، فضا و علت

از . باشد که شامل عبارات سطح باال و میانی می باشد شناسی با پوشش باال می هستان SENSUSسیستم 
در  .اسـت  هاي الکترونیکی به وجـود آمـده   نامه هاي معنایی در لغت بندي و طبقه Ontoو  WordNetادغام 

وزه مربوط به یک ح شوند تا نمایانگر مفایهم شناسی تخصصی بعضی از عبارات انتخاب می طراحی هستان
شناسـی نهـایی موجـود     در هستان SENSUSتمامی مفاهیم موجود از این عبارات تا ریشه . خاص باشند

هاي زیـر درخـت مربـوط بـه      هاي مفاهیم مرتبط و تمامی گره بندي دیگر کلمات همانند طبقه. باشند می
  .باشند ی نهایی موجود میشناس هستانعبارات خاص یک حوزه تا ریشه نیز در 

  

 وسینیپل -7-13
 مـواد  بخصـوص  و مـواد،  علـم  حوزة در متن از دانش خودکار مهین استخراج هدف با  [53]وسینیپل پروژة

 قـرار  وسیـ پلن شناسی هستان مرکز و هسته در مواد يایمیش بیترک يساز مفهوم. شد یطراح ،کیسرام

. اسـت  شـده  یطراحـ  مـواد  شناسی هستان از جدا مجموعه نیا در خواص، و ندهایفرا شناسی هستان. دارد
 – یمراتبـ  سلسله یسنت کردیرو با که اند هداشت شناسی هستان یده سازمان به يکردیرو وسیپلن طراحان

 :نامنـد  مـی  میمفهـو  سـاخت  مجموعـۀ را  مجموعـه  نیـ ا آنهـا . اسـت  متفـاوت ) یموضـوع  اصـل ( یهیبـد 

 ،ییایمیشـ  عناصر مانند یمیمفاه. شود یم آغاز ریناپذ هیتجز میمفاه از ییها مجموعه با آنها شناسی هستان
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 از پـس . کننـد  یم عمل يبدو میمفاه عنوان به که) آن مانند و عیما گاز،( مواد يها حالت و ،یقیحق اعداد

 در يقواعـد  با بیترک نیا. شوند فیتعر گرید میمفاه تمام تا کنند یم بیترک را ها مجموعه نیا عناصر آن،
 شود می فیتعر ساخت در يقواعد با بیترک نیا. شوند فیتعر گرید میمفاه تمام تا. کنند یم فیتعر ساخت

 شـدن  سـاخته  یچگونگ ساخت، قواعد. دارند خود کنترل تحت را ها يساز بیترک یعمل يها راه عمالً که

 مراحل و ،ییایمیش مواد ،ها گروه يبرا. کنند یم فیتعر را ریناپذ هیتجز میمفاه از دهیچیپ يساختها و مواد

 آن از پس. اند هشد فیتعر يقواعد آنها سازنده عناصر از ینسب یبیترک يها نسبت با ییایمیش مواد ساخت

 در میمفـاه  گنجانـدن  یچگـونگ  اسـتقراء  بـا  و یضمن صورت به که شود می فیتعر يبند رده يبرا ینظام

 از ریغ ییها حوزه در ساختار نیا بسط یچگونگ درباره یسادگ به توان مین. سازد می نیمع را خاص يها رده

  . کرد نظر اظهار ساختار نیا در خواص و ندهایفرآ شینما یچگونگ دربارة ایمیش
 

 دانش تبادل قالب  -7-14
[54]KIF را روابـط  و ،کارکردهـا  ،اءیاشـ  فیتعر امکان زبان نیا. است ها شناسی هستان فیتعر يبرا یزبان 

 اول مرتبه محموالت حساب بر یمبتن و است ياخبار یشناس معنا (KIF)دانش مبادله قالب آورد می فراهم

 قواعـد  کـه  دهـد  مـی  اجازه کاربر به و سازد سریم را فرادانش شینما تواند می زبان نیا. است شده یطراح

 در رایـ ز گرفـت،  نظـر  در زیـ ن شناسـی  هستان کی توان می را . KIFدهد شینما را کنواختی ریغ استدالل

 فیـ رد در اتیـ جزئ نظـر  از آن ییبازنمـا  سـطح  کـه  نیـ ا بـا . هسـت  زین جهان از نیمع یدگاهید بردارندة
 ماننـد  زیـ ن یاتیـ جزئ ،مثـال  طـور  بـه  امـا . سـت ین ،میکرد یمعرف نجایا در که يگرید يها یشناس هستان

 پرورانـده  یهیبـد  اصـول  صـورت  به آن در ها فهرست و ،ها مجموعه اعداد، يبرا خرد سطح در ییها يتئور

  . اند هشد

 امـا . دارد کاربرد در ییها يدشوار،ها شناسی هستان يها یژگیو ارائه نظر از KIF ،تبادل قالب کی عنوان به

 اصـطالحات  بـا  ،شناسـی  هسـتان  هـر  دهنـد  می اجازه که اند هشد ساخته آن کالن سطوح در ییها ستمیس

 نیـ ا ازاي  نمونـه  Ontolinguaسیسـتم  . شود نییتب و فیتوص آنها، مانند ، و روابط طبقات، رینظ ییآشنا
 شـگاه یآزما. است ها شناسی هستان ترجمه و لیتحل و هیتجز يبرا ابزارها ازاي  مجموعه که است ها ستمیس

 شناسـی  هسـتان  يتعداد شامل آورده وجود به را ستمیس نیا که استنفورد دانشگاه در دانش يها ستمیس

 توان می آن از استفاده با که دارد زین ساده يراستاریو وبگاه نیهم. اند هشد یطراح Ontolinguaبا  که است
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 دهـد،  مـی  اجـازه  کـاربر  بـه  نیهمچنـ  ،راسـتار یو نیـ ا. کـرد  دیـ تول را ازیـ ن مـورد  يهـا  یشناسـ  هسـتان 

  . بگنجاند خود نظر مورد شناسی هستان در و کرده انتخاب دانشگاه دادگان از را موجود يها یشناس هستان
 

7-15- OntoLearn 
این مجموعه از . [55]شود  اي از متون استخراج می در این روش، ابتدا اصطالحات و لغات از روي مجموعه

پس از آن، این مجموعه اصطالحات با اسـتفاده از  . باشد متون شامل صفحات وب خاص و دیگر اسناد می
هـاي مختلـف    هاي روي حوزه قایسههاي م هاي آماري که تحلیل و تکنیکهاي پردازش زبان طبیعی  روش

نمایـد تـا    اسـتفاده مـی   WordNetپس از آن از پایگاه دانش لغوي همانند . شود دهند، فیلتر می انجام می
هیم را بر اساس انواع ارتباطات موجـود بـه   اپس از آن، مجموعه مف .کلمات را از نظر معنایی تفسیر نماید

بر پایه قاعده  يها از روش. شود نماید و جنگلی از مفاهیم مربوط به یک حوزه ایجاد می مرتبط مییکدیگر 
ترکیب شده  WordNetپس از آن این جنگل مفاهیم با . شود نیز براي استخراج این ارتباطات استفاده می

   .آورد شناسی خاص یک حوزه به وجود می هستان و یک
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  یشناس هستان یابیارزنحوه  -  8
  : است شده روش پیشنهاد دو ،خودکار یشناس هستان دیتول يها ستمیس ارزیابی براي

   یادگیري روش ارزیابی −
 )کاربرد( حاصله نتیجه ارزیابی −

 
 بـا  خاص قلمروي یک در شده سازي مدل یشناس هستان چند یا دو مقایسه طریق از نتیجه ارزیابی معموالً

. شـود  یمـ  انجـام  گیرد، می قرار استفاده مورد که کاربردي طریق از یا و [31]ضربدري  ارزیابی هاي تکنیک
 هـاي  سیستم اکثر. باشد یم مناسب منظوره خاص يها یشناس هستان براي بیشتر کاربرد بر مبتنی ارزیابی

 معیارهـاي  محاسبه با یا و خبره فرد نظر مورد نتایج با کار حاصل مقایسه طریق از را ارزیابی عمل یادگیر،

 نتایج نسبت نمایشگر دقت، معیار. دهند یم انجام )توجه و دقت مثل( اطالعات استخراج در متداول ارزیابی

 نسبت نشانگر توجه، معیار و آزمون، مجموعه در موجود نتایج کل به صحیح )شده استخراج مفاهیم مثالً(

  . است شده استخراج نتایج کل به صحیح نتایج
 یابیارز مهم يها شاخص جزو آن مختلف يکاربردها در شناسی هستان بودن دیمف زانیم ،میمفهو پوشش
 شـده  نییتع شیپ از يا کرهیپ انتخاب زین ها شناسی هستان یابیارز يها ه را از یکی. هستند شناسی هستان

 یشناسـ  هسـتان بـا   کـره یپ در موجود طالعات ا میتما ایآ که کرد نییتع آن از استفاده توان با می که است
 خود شناسی هستان یابیارز يبرا را میرس يندیفرا TOVE [56]؟ ریخ ای شوند می داده پوشش شده جادیا

. شـدند  یمعرف فرمال صورت به يتوانمند يها پرسش :بود ریز شرح به یمراحل شامل ندیفرا نیا. کرد اجرا
 و اول مرتبـه  منطـق  از ایقضا اثبات يبرا. شد ثابت ها پرسش نیا به توجه با بودن کامل يایقضا آن از پس

 هـا  يسـاز  هیشـب  يبـرا  که GENSIMيبرا. شد استفاده روابط و ها یژگیو ،میمفاه ییبازنما در دوم مرتبه

 شـده  ینـ یب شیپ يها یخروج با دانسته شیپ از يها واکنش سهیمقا لهیوس به یابیارز است، شده یطراح

 هـا  پـروژه  اغلـب  البته،. بودند نقص یب ها ینیب شیپ مؤلفان، گزارش براساس. شد داده انجام برنامه، توسط

 نمـی ه جهینت در و کنند یم استفاده آنها شناسی هستان از دارندکه نظر در را یمختلف يکاربرد يها برنامه
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . نـد یازمایب را یشناسـ  هسـتان  یعملـ  دهیـ فا و میمفهو پوشش توانند می کاربران

GENSIM هـا  زمیآن با شده زیکاتال یپزشک ستیز يها واکنش که است کیژنت يساز هیشب يدارا ستمیس 

به  است ها شرکت يساز مدل يبرا شده یطراح یشناس هستان TOVEو  کند یم يساز مدل و ییبازنما را
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که در فصل  راداشته باشد مدل موجوددر اطالعات درباره ییها پرسش به پاسخ قابلیت استنتاج که یصورت
 . توضیح داده شد 7

بررسی کامل انجـام دادن وظیفـه محولـه بـه      ،روشی که براي ارزیابی وجود داردبه طور خالصه،  بنابراین
  :باشد شرط کامل بودن شامل دو زیر شرط ذیل می. باشد شناسی می هستان
 )است؟ آیا تمامی مفاهیم دلخواه پوشانده شده( پوشش   −

 ) آیا تمامی تمایزهی مربوطه ایجاد شده است؟( (granularity)درشتی   −
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  گیري نتیجه - 9
 یفارسـ زبـان   در بخصوص که است یمسائل جزو یعیطب زبان به ستنادشناسی فارسی ا در طراحی هستان

 منـابع  اغلب و میدار یعیطب زبان به فیتعر يبرا يمحدود یواژگان منابع که چرا ابد،ی می ییباال تیحساس

 ایـ  دارنـد  ضعف و اصطالحات واژگان فیتعر و فیتوص نظر از مختلف، یدانش يها حوزهدر  یفارس موجود
 به اصطالحات یفیتوص منابع به یدسترس ،زین عمومی يها یشناس هستان يبرا یحت. ستین موجود اساساً

 تـدارك  هـا  شناسـی  هسـتان  دیتول يازهاین شیپ از یکی بیترت نیا به. ستین میسر یخوب به یعیطب زبان

 که است باعث شده ضعف همین. است فارسی زبان به ها واژه فیتوص و فیتعر يبرا ياستناد مرجع نمیه

 میبمان دادگان حوزه در شتریب شناسی، هستان تا دادگان فیط يرو ،یفارس زبان در شده انجام يکارها در
 آن در فن اهل نظر اجماع کهچرا  باشد، امدهین دست به یفارس شناسی هستان دیتول در یتیموفقچندان  و

 زبـان (در  محکـم  فیتوص و فیتعر از استفاده بدون است، شناسی تحقق هستان الزم طیشرا جزو که حوزه

 فرمال، يها فیتعر هیته اندرکار دست یمهندسو  کارشناس يها میت معموالً و است دشوار ،یفارس )یعیطب

داده  انجـام  را کـار  نیـ ا هـم  يموارد در اگر و کنند هیته را یفارسزبان  يها فیتعر و فیتوص توانند نمی ای
  . اند نرسیده اجماع قابل و قابل استناد فیتعار ازاي  مجموعه به باشند،

   :[57] که همگی در موارد ذیل با یکدیگر اشتراك دارنددهد  هاي موجود نشان می شناسی بررسی هستان
به عنوان مثـال کـار   . دهند شناسی ها یک کاري را به عنوان نقطه شروع انجام می تمامی هستان  −

 نمایند شناسی مشخص می هاي هستان دهند، شرحی از توانایی جمع آوري داده را انجام می

انـد و در ایـن زمینـه     ها مساله فابلیت اسـتفاده مجـدد را در نظـر نگرفتـه     شناسی بیشتر هستان  −
شناسی را بـه اشـتراك گذاشـت     توان هستان سواالتی همانند اینکه آیا می. هایی دارند محدودیت
 .باشد مناسب می

شناسی پایه ایجـاد شـود و    ها وجود دارد که ابتدا یک هستان شناسی این انتظار در مورد هستان  −
 .شود و دوباره استفاده شود سپس آن توسعه داده

 
شناسـی کمینـه اسـت کـه      پـذیري و تولیـد هسـتان    جام، توسعهشناسی، شفافیت،انس اصول تولید هستان

در  .باشد که مهندسی باشد یک مهارت می شناسی بیشتر از آن ایجاد هستان. بایست در نظر گرفته شود می
شناسـی بـه    تولیـد هسـتان   .شناسی که به طور فراگیـر و جـامع باشـد وجـود نـدارد      هستان ،زبان فارسی



  

  :عنوان پروژه

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

 

  :عنوان زیرپروژه

  تخصصی براي زبان فارسی وهاي عمومی  شناسی هاي تولید هستان تحلیل نیازمندي

 18/04/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو ت  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   65 - ) ت - 3( صفحه

هـاي   ماتیک مستلزم انجام پردازش روي متون فارسی است کـه بـا چـالش   هاي اتومانیک و نیمه اتو روش
الگوهاي  ایجاد ،عالوه بر آن وجود استثنائات فراوان در ترکیب جمله. باشیم مختص زبان فارسی روبرو می

  . است براي استخراج مفاهیم از متن را دچار مشکل نموده کامل معنایی
گـر   یـاب، تحلیـل   همانند ریشه هاي الزم شد، نیاز به زیر ساخت چه که در فصول قبل انجام با توجه به آن
شناسـی از روي متـون مـی توانـد جـزو       بـراي ایجـاد خودکـار هسـتان     گر لغوي و معنـایی  نحوي، تحلیل

و  هیـ پامسـاله دیگـر وجـود مجموعـه متـون       .شناسـی باشـد   هاي الزم در امر هستان ترین فعالیت ابتدایی
بـه نظـر   . در حال حاضر موجـود نیسـت   شناسی پایه اي بر اساس آن هستان بتوان باشد که می استاندارد

و راه زیـادي در تولیـد    اسـت  شناسی فارسی مورد توجه چندانی نبـوده  رسد که تا کنون تولید هستان می
 و فیتعر يبرا ياستناد مرجعبه عنوان قدم اول می توان اقدام به تهیه  .شناسی فارسی باقی است هستان

عـالوه بـر آن بـراي    . نمـود و ایجـاد توصـیفات فرمـال بـراي اصـطالحات       فارسـی  زبان به ها واژه فیتوص
هـایی کـه    شناسـی مشـخص شـود و نیازمنـدي     بایسـت حـوزه هسـتان    هـاي خـاص مـی    شناسـی  هستان
  .ها پاسخ دهد تعیین شود بایست به آن شناسی می هستان
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