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  مقدمه .1

ش زبـان  زپـردا . يو نوشتار يزبان گفتارپردازش  يبرا انهیعبارتست از استفاده از را یعیپردازش زبان طب
 يبنـد  میتقس ریبه شکل ز توان یسطوح را م نیا. ردیدر سطوح مختلف از زبان صورت گ تواند یم یعیطب
  :نمود

 .پردازد که به تشخیص آواها و صداها و بازشناسی گفتار می ١آواشناسی و صدا شناسی .1

  .پردازد ژگان مییابی وا هاي کلمات و ریشه که به ساختار ٢شناسی ریخت .2

  .پردازد ها و جمالت می ها در گروه که به ارتباط کلمات به همدیگر و مباحث دستوري آن ٣نحو .3

  .پردازد می که به ارتباطات معنایی کلمات  ٤معناشناسی .4

که کاربردهاي زبان براي رساندن یک مطلب به مخاطب یـا مخاطبـان، در حالـت     ٥گرایی عمل .5
  .پردازد ر طبیعی میعملی و یا در نوشتار و گفتا

  .پردازد که به ارتباطات کلی یک زبان فراي یک یا چند جمله خاص می ٦مباحثه .6

) 2، ٧سازي خودکار خالصه) 1 :توان موارد زیر را ذکر کرد از کاربردهاي اصلی پردازش زبان طبیعی می
استخراج ) 4، ٩هاي طبیعی دیگر زبان نوشتن بهکمک به ) 3، ٨هاي طبیعی دیگر کمک به خواندن زبان

                                                 
١ Phonetics and Phonology 
٢ Morphology 
٣ Syntax 
٤ Semantics 
٥ Pragmatics 
٦ Discourse 
٧ Automatic Summarization 
٨ Foreign language reading aid 
٩ Foreign language writing aid 
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تولید زبان ) 8، ٤تشخیص واحدهاي اسمی) 7، ٣ترجمه ماشینی) 6، ٢بازیابی اطالعات) 5، ١اطالعات
سیستم سوال، ) 12، ٨دارها تحلیل مرجع) 11، ٧ان نوريخو  نویسه) 10، ٦فهم زبان طبیعی) 9، ٥طبیعی
) 16، ١٢گفتاري مههاي مکال نظام) 15، ١١مبدل متن به گفتار) 14، ١٠تشخیص گفتار) 13، ٩پاسخ
  ١٤تایید متن) 17، ١٣سازي متن ساده

  
توان به صورت زیر  برخی مسائل اساسی در پردازش زبان طبیعی را میبا توجه به کاربردهاي فوق، 

  :برشمرد

  ١٥بندي گفتار قطعه .1

  16متنبندي  قطعه .2

  1گذاري نقش کلمه برچسب .3

                                                 
١ Information Extraction 
٢ Information Retrieval 
٣ Machine Translation 
٤ Name Entity Recognition 
٥ Natural language generation 
٦ Natural language Understanding 
٧ Optical Character Recognition - OCR 
٨ Anaphora Reservation 
٩ Question Answering System 
١٠ Speech Recognition 
١١ Text-to-Speech 
١٢ Spoken Dialogue System 
١٣ Text Simplification 
١٤ Text Proofing 
١٥ Speech Segmentation 
١٦ Text Segmentation 
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  2از نقش کلمهزدائی  ابهام .4

  3زدائی نحوي ابهام .5

  4هنجارسازي .6

  5اعمال گفتاري تشخیص .7

به عنـوان نمایـانگر زبـان     ٦هاي متنی پردازش زبان طبیعی در حوزه متن یا خط و زبان به پردازش پیکره
  :توان به موارد زیر کاهش داد و زبان را می بنابر این مسائل اصلی در حوزه خط. پردازد می

  متنبندي  قطعه .1

  گذاري نقش کلمه برچسب .2

  از نقش کلمهزدائی  ابهام .3

  زدائی نحوي ابهام .4

 هنجارسازي .5

 
در تمامی کاربردهاي پردازش زبان طبیعی در حوزه خط و زبان مطـرح هسـتند و بـه     مسائل فوق تقریباً

زبـان فارسـی بـه عنـوان یکـی از      . باید مورد بررسی قـرار گیرنـد   عنوان مسائل زیرساختی خط و زبان می
ن طور که مطـرح شـد، در حـوزه خـط و     از طرفی هما. هاي طبیعی نیز از این قاعده مستثنی نیست زبان

 
١ Part-of-Speech Tagging 
٢ Word Sense Disambiguation 
٣ Syntactic Disambiguation 
٤ Normalization 
٥ Speech acts 
٦ Text Corpus 
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اجزا، قواعـد  ها به استخراج  باید با تحلیل آن هاي متنی به عنوان نمادي از زبان هستند که می زبان، پیکره
  .و ساز و کار زبان پی برد

در پردازش زبان طبیعی و حوزه خط و زبـان  هاي متنی  دادگان مهم و زیرساختی حاصل از تحلیل پیکره
  :ه موارد زیر تقسیم نمودتوان ب را می

 پیکره متنی .1

  )واژگان عمومی و تخصصی(واژگان زبان  .2

 ١نامه گنجواژه یا اصطالح .3

  هاي زبان الگو .4

  اي هاي برچسب داده پیکره .5

  هاي تخصصی پیکره .6

  .اي است هاي برچسب داده هاي متنی و بویژه پیکره تمرکز این مستند بر روي پیکرهاز میان دادگان فوق، 
هـاي   اي پرداختـه و سـپس نقـش پیکـره     هاي برچسـب داده  دا به معرفی پیکره متنی و پیکرهبنابراین، ابت
را ) ي ماشـینی  سـازي و ترجمـه   خالصـه (اي در دو مورد از کاربردهاي پردازش زبان طبیعی  برچسب داده

  .شماریم برمی

                                                 
١ Thesaurus 
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  پیکره متنی .2
یافتـه آن زبـان    ي از متون ساختاي، پیکره متنی، حجم بسیار در علوم زبان شناسی و زبان شناسی رایانه

: صـورت اسـت   نیـ ارائه شده است بـه ا  کرهیپ يکه برا یفیتعرنیز ) Atkins and Clear, 1992(در . است
آوري و ذخیـره   هاي زبانی که براساس معیارهاي مشخص بـراي هـدف معینـی جمـع     حجم زیادي از داده

 کرهیپ کی هیو ته یدر طراح یبه طور کل. شداند به طوري که نمایندة زبان یا گویش مورد مطالعه با شده
اسـت کـه    کرهیمجموعه برچسب پ ردیمورد توجه قرار گ دیکه با یمسائل نیاز مهمتر یکیخورده  برچسب

 لیـ خواهد شد که ن ییها برچسب يمد نظر است حاو کرهیکه از پ يو منظور کرهیپ ییبر اساس هدف غا
  .به آن هدف و منظور را ممکن سازد

  
ها و بررسی رخـداد یـا صـحت قواعـد      سنجی فرضیه هاي آماري، صحت ي متنی به منظور تحلیلها پیکره

شناسـی   اصلی در زبان 1هاي متنی به عنوان پایگاه دانش پیکره. روند اي مشخص به کار می زبانی در حوزه
ل متـون بـا   شام( 2توانند تک زبانی هاي می پیکره. شوند اي خصوصا در حوزه خط و زبان شناخته می رایانه

-باشند، که مورد اخیر معموال براي مقایسه نظیر (شامل متون با چندین زبان( 3و یا چند زبانی )یک زبان
 .شود نامیده می 4موازي منطبق  شود و پیکره نظیر ساختار دهی می-به

بایـد   یهـا مـ   شناسی، پیکره تر در مطالعات زبان هاي متنی براي کاربرد مفید سازي پیکره به منظور مناسب
نویسی عبارت است از تحلیل و افزودن برخی اطالعـات ماننـد اطالعـاتی در     حاشیه. شوند 5نویسی حاشیه

در سـطح سـاختاري    هـاي متنـی اکثـراً    پیکـره . کلمات موجود در متن به پیکـره  7و یا ریشه 6مورد نقش

                                                 
١ Knowledgebase 
٢ Monolingual 
٣ Multilingual 
٤ Aligned Parallel Corpus 
٥ Annotated 
٦ Part-of-Speech - POS 
٧ Lemma 
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هاي تجزیـه شـده    پیکره گذاري شده باشند، و حاشیه 1هایی که کامال تجزیه پیکره. شوند نویسی می حاشیه
امکان تجزیه کامـل را  ) میلیون کلمه 3تا  1بین (هاي کوچک  عمال پیکره. شود گفته می 2یا بانک درختی

نویسی کامال صحیح و سازگار اسـت، عملـی بسـیار پیچیـده،      دارند زیرا حصول اطمینان از این که حاشیه
شناسی، نحوي، معنایی و کـاربردي   سطوح ریختنویسی در  امکان حاشیه. گیر و پر هزینه خواهد بود زمان
  .هاي کوچک امکان پذیر است براي پیکره معموالً
اي بـا چـه    وان به این نکته اشاره کرد که چه پیکرهت هاي متنی می هاي مطرح در خصوص پیکره از چالش

غییرپـذیري  با توجه بـه ت . تواند به بهترین و بیشترین شکل خصوصیات زبان را بیان سازد خصوصیاتی می
ي مناسبی را شکل دهند اهمیت  توانند پیکره هایی می زبان در زمان، این نکته که چه متونی با چه ویژگی

این که چه سهمی از از پیکره از زبان معیار انتخاب شود، چه میزان آن از زبان فوق معیار باشد و . یابد می
. هـا اسـت   ي اساسی در انتخـاب و ایجـاد پیکـره   ها چه بخشی از آن را زبان زیر معیار دربر گیرد از چالش

بایـد مـورد    همچنین تعریف مناسب از زبان معیار، فوق و زیر معیار نیز در این امر تاثیر گذار اسـت و مـی  
  .توجه قرار گیرد
، ایـن کشـورها  . اند ههاي زبانی خود پرداخت ایجاد بانک گذشته، بیشتر کشورهاي صنعتی به ي در سه دهه
هـا و   هـاي داده  هـا در پایگـاه   دهـی آن  و سـپس بـا سـازمان   متنی، ها یا پیکره هاي  وري دادهابتدا با گردآ

  .بهره برداري می کنند  ٣داده هاي زبانی المللی بینهاي  ، از شبکههاي اطالعات زبانی بانک
  

ک پیکـره  یـ استفاده از ریزي زبانی، تنها با  ها در برنامه گیري شناختی و تصمیم بسیاري از پژوهشهاي زبان
ترین دادگان ورودي در کاربردهاي  ترین و یکی از مهم اي پیکره متنی پایه بنابراین،. پذیر است امکانزبانی 

اي  شناسی پیکره هاي متنی، پایگاه دانش اصلی در زبان در واقع، پیکره .رود پردازش زبان طبیعی بشمار می
شناسـی   ي زبـان  هـاي بسـیاري در حـوزه    مقالـه  ها، موضوع تحلیل و پردازش انواع مختلفی از پیکره. است

هـاي متنـی، بـراي اهـدافی      هاي مـارکف از پیکـره   ایجاد مدل. رایانشی و پردازش زبان طبیعی بوده است
خـارج از  هـاي متنـی، کاربردهـایی     پیکـره . گیـرد  زنیِ نقش کلمه مورد استفاده قرار مـی  همچون برچسب

ي  هایی از فراوانی کلمات را از پیکره توان فهرست ان مثال میبعنو. ي پردازش زبان طبیعی نیز دارند حوزه

                                                 
١ Parse 
٢ Treebank 
٣ International Networks of Linguistic Data  
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آن در  نقـش اي و  متنی برچسـب داده  هاي پیکره .3
  کاربردهاي پردازش زبان طبیعی

در  یرساختیدادگان ز جادیا يبرا ییها پروژه توان یرا م یدر حوزه خط و زبان فارس یرساختیز يها پروژه
مطـرح شـده    یرساختیجهت حل مسائل ز زین ییابزارها یاز طرف. در نظر گرفت یحوزه خط و زبان فارس
دادگـان   دیـ جهـت تول  انزب یمتن يها کرهیپ لیهستند تا بتوان اقدام به تحل ازین زیدر حوزه خط و زبان ن

 یرسـاخت یاز ابزارها و دادگان ز یقیتلف ین فارسخط و زبا یرساختیز يها پروژه نیبنابرا. نمود یرساختیز
بررسـی  . گیـرد  هاي متنی مورد بحث قرار مـی  گذاري پیکره در این مستند، لزوم برچسب .زبان خواهد بود
  .ي مطالب این مستند خارج است ها، از حوزه ي میان آن گذاري و مقایسه ابزارهاي برچسب

تواند در چهار سـطح زبـانی انجـام شـود کـه عبارتنـد از        هاي زبانی به طور کلی می گذاري پیکره برچسب
  ):1381خان،  جن بی(

 1تعیین برچسب مقوله کلمه - 1

 .ها است آوردن درخت نحوي آن که شامل پردازش جمالت و به دست : گذاري نحوي برچسب - 2

که عبارت است از استخراج صورت منطقی جمالت و به دست آوردن : گذاري معنایی برچسب - 3
دهی مقوله کلمات است، به این  دهی، انجام برچسب نیاز این نوع برچسب پیش. ها آن تعبیر معنایی

که تعبیر معنایی کلمات و جمالت یک متن به دست داده شود، تعیین مقوله  تعبیر که پیش از آن
 .ها ضروري است کلمات آن

در یک متن که عبارت است از تعیین روابطی که میان دو کلمه : 1گذاري کاربردشناختی برچسب - 4
دهی  ها در متن در حوزه برچسب به عنوان مثال مشخص کردن ضمایر و مرجع آن. وجود دارد

 .گیرد کاربردشناختی قرار می

                                                 
١ Wordclass tagging 
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ابتـدا بایـد یـک مجموعـه برچسـب بـراي        ،هـاي زبـانی   گذاري پیکره سطوح زبانی در برچسب با توجه به
اولـین مرحلـه در تعیـین     ،لیاصـ  تعیـین برچسـب مقـوالت   . گذاري یـک پیکـره طراحـی شـود     برچسب
 بایـد بر این اساس در تهیه پیکره متنی زبان فارسی نیـز  . هاي موجود در مجموعه برچسب است برچسب

هاي دستوري و انواع کلمات زبان فارسی را دربرگیـرد و   اي باشد که تمام مقوله مجموعه برچسب به گونه
هـاي   هاي دیگر مانند انگلیسـی و زبـان   ن در زبانگذاري متو عالوه بر این مطابق با استانداردهاي برچسب

  .اروپایی باشد
شود به طـور کلـی بـه سـه دسـته برچسـب تقسـیم         هایی که براي یک پیکره در نظر گرفته می برچسب
  ):Cloern, 1999(شوند که عبارتند از  می

ها شامل  این برچسب. ها هستند ترین برچسب که اصلی: 2ساختواژي- هاي نحوي برچسب - 1
اغلب کلماتی که در متون . فعل، اسم، صفت، قید و غیره هستند :هاي نحوي اصلی از جمله مقوله

هاي نحوي که در اغلب  ترین مقوله اصلی. هاي اصلی تعلق دارند وجود دارند به یکی از این مقوله
شوند شامل مقوله اسم، صفت، حرف اضافه، حرف ربط، حرف  هاي زبانی در نظر گرفته می پیکره
 .قید و عدد هستند تعریف،

گیرند، اما  هاي اصلی قرار نمی که شامل کلماتی هستند که در طبقه مقوله: 3هاي خاص برچسب - 2
ادات شرط، حرف . اهمیت است زها در استخراج اطالعات زبانی از پیکره حائ تعیین برچسب آن
 .اند ساز از این دسته ندا، تکواژ صفت

گیرند امـا در   هاي اصلی قرار نمی ت که در طبقه مقولهنیز شامل کلماتی اس: 4هاي متفرقه برچسب - 3
هـا و عالئـم    کلمـات خـارجی، نشـانه   . انـد  متن وجود دارند و به عنوان کلمات مجزا استخراج شده
  .گیرند ریاضی و نیز عالئم اختصاري در این طبقه قرار می

  

 
١ Pragmatic tagging 
٢ Morphosyntactic 
٣ Unique tags  
٤ Residual /Miscellaneous tags 
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یـا   اند یا برچسب اصلیهاي مجموعه برچسب پیکره متنی زبان فارسی  بندي برچسب جداي از این تقسیم
بـه عنـوان مثـال    . شـوند  هاي اصلی استفاده مـی  هاي برچسب هستند که به عنوان زیربخش یهای برچسب
  :در پیکره به صورت زیر نمایش داده شده است "کتابهایم"اي مانند  کلمه

  

N 
N, COM, 

PL,1 
 کتابهایم

  
و  1مراتبـی  برچسـب سلسـله  ) N, COM, PL,1(اصلی کلمه، سـتون دوم   برچسب) N(ستون اول از چپ 

  .باشد خود کلمه می) کتابهایم(ستون آخر 
دهنده یـک   تشکیلهاي  هاي واژگانی به کلمات و نشانه عمل انتساب برچسب ٢نگذاري ادات سخ برچسب

درصد باالیی . ها در جلمه باشند دهنده نقش کلمات و نشانه ها نشان متن است، به صورتی که این برچسب
هـاي مختلـف    واژگـانی داراي ابهـام هسـتند، زیـرا کلمـات در جایگـاه        نظـر برچسـب    نقطـه از کلمات از 
ها با توجه  زدایی از برچسب گذاري واژگانی عمل ابهام بنابراین برچسب. هاي واژگانی متفاوت دارند برچسب
پردازش  هاي دیگر گذاري واژگانی عملی اساسی براي بسیاري از حوزه برچسب. مورد نظر است  1به زمینه

  .باشد زبان طبیعی از قبیل ترجمه ماشینی، خطایاب و تبدیل متن به گفتار می
. هـا مطـرح اسـت    هـا بـراي پیکـره    نویسـی  تـرین حاشـیه   ها به عنـوان یکـی از مهـم    گذاري پیکره برچسب
زاي واژگانی کالم در زبـان دارنـد، بـه عبـارت     جهاي ا گذاري کاربردهاي فراوانی در استخراج الگو برچسب

گذاري به مدلی آماري تبـدیل نمـود کـه قابـل      توان از طریق برچسب دیگر دستورات و قوانین زبان را می
توان از کلمات و عبـارات رفـع    هایی می با استفاده از چنین مدل. اي هستند شناسی رایانه استفاده در زبان

اي جهـت   ه عنـوان مقدمـه  توان از آن ب ابهام کرد، عبارات نادرست دستوري را تشخیص داد، همچنین می
  .هاي معنایی زبان یاد کرد استفاده از الیه

اي در برخـی از کاربردهـاي پـردازش زبـان      هاي برچسب داده ي این بخش، نقش و ارتباط پیکره در ادامه
  .طبیعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد

                                                 
١ Hierarchical tag  
٢ Part of Speech - POS 
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  سازي  خالصه .3-1
سازي عبارت است از نمایش فشرده و دقیق متن ورودي به نحوي که متن خروجی مفـاهیم مهـم    خالصه

بر پایـه   بایدمتون  خودکارسازي  خالصه فرآیندکه  همگان بر این باورند. برداشته باشدمتن ورودي را در 
به طور کلی . ید نمایدنماید را به نحوي تقل ي که انسان در این مورد طی میفرآیندفهم کامل متن باشد و 

هنـوز بصـورت کامـل    که  استسازي یکی از زیر مجموعه مشکالت پیچیده پردازش زبان طبیعی  خالصه
  .حل نشده است
در  شناسـایی شـده و   شـود،  انجـام مـی   انسانآن است که مراحلی که توسط  خودکارسازي  هدف خالصه

نده و فهمیده شود و سپس خالصه تولیـد  صورت که تمام متن خوا بدین. انجام شود خودکارسازي  خالصه
مرحله تبدیل متن ورودي بـه   .هاي مهم و غیر مهم متن است فهمیدن متن شامل تشخیص قسمت. شود

  .باشد هاي مهم می هاي مهم و جمله متن خالصه شامل مشخص کردن کلمات کلیدي، مفهوم اصلی، کلمه
تـوانیم   ک توصیف نرمـال از مـتن ورودي مـی   به چه صورت ی )1 :در نظر داشت که بایدسازي  در خالصه
چگونه مـتن را تجزیـه کـرده و مـتن     ) 3چگونه مهمترین بخش متن را تشخیص دهیم ) 2. داشته باشیم

وجود یک سیستم تطابق دهنده که متن ورودي انتخابی را به پایگاه داده از قبـل  . خالصه را ایجاد نماییم
  .سدر میایجاد شده مرتبط نماید ضروري به نظر 

درك زبـان طبیعـی بـه اطالعـاتی همچـون      . سازي از دید ماشین، شامل درك زبان طبیعی اسـت  خالصه
نیازمنـد  » دانش سـخن «و  »دانش عملی«و  »دانش نحوي«، »مورفولوژيدانش «، »شناسی صوتدانش «

  .است
فارسـی  برخالف زبان انگلیسی که در آن هم حـروف و هـم لغـات کـامال متمـایز از یکدیگرنـد، در زبـان        
 .باشد پیوستگی میان برخی عالئم با لغات وجود دارد و عالوه بر آن تنوع نگارش در کلمات نیز موجود می

باشـد، در زبـان فارسـی     میسازي  ریشه یابی فعل که یکی از مراحل مهم پیش پردازش متن براي خالصه
ـ . هاي خاص خود را دارد چالش ن فعـل، شناسـه، عالمـت    به عنوان مثال در یک لغت به هم پیوسته هم ب

نمایـد بـه    تـر مـی   توان داشت که کار پردازش لغـات را پیچیـده   هاي مفعولی می زمان فعل و حتی شناسه
افـزاري   افزارهاي موجود در این زمینه استفاده نمود و تولید نـرم  توان از دانش، تجربه و نرم طوري که نمی

  . باشد و مستلزم تالش فراوان میبر  زمانها باشد، فرایندي  که قادر به حل تمامی این پیچیدگی
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متـون را دچـار چـالش    سازي  خالصه خودکارپردازش  مسائل و خصوصیات نگارشی زبان فارسی، امر پیش
بـا در دسـت داشـتن     .یـابی اسـت   هاي ریشه گارشی و چالشهاي ن هاي شامل چالش این چالش. نماید می
   .توان مرتفع نمود یابی را می ی و ریشههاي نگارش اي، برخی از چالش ي برچسب داده پیکره
مرحله پیش پردازش متن، مرحله پردازش مـتن و  . سازي متن از سه گام اصلی تشکیل شده است خالصه

بـه  . باشـد  مرحله پیش پردازش شامل حذف اطالعات اضافی و غیر مهم و ریشه یـابی مـی  . تولید خالصه
بعد از پیش پردازش، بخش مهم متن بـاقی  . شود یعبارت دیگر، پیش پردازش متن در این بخش انجام م

ایـن  . باشـد  سازي همان تفسیر متن و در حقیقت مرحله پـردازش مـتن مـی    بخش اصلی خالصه. ماند می
در مرحله آخر، خالصه مـتن بـر اسـاس    . باشد هاي مهم می مرحله شامل پیدا کردن و امتیازدهی به کلمه

  .شد ها و امتیازدهی مربوطه ایجاد خواهد جمله
اهمیت تحلیل متن براي هر کاربردي در پردازش زبان طبیعی کامال روشن است امـا اهمیـت درك مـتن    

 بسـیار مثال درك سوال در یک سیستم پرسـش و پاسـخ بـراي سیسـتم     . براي هر کاربردي متفاوت است
ر به هر حال مهمترین قسـمت د . باشد تر از تحلیل و درك متن در یک سیستم تشخیص صحبت می مهم

سطوح مختلف تحلیل متن کـه  .هر سیستم کاربردي پردازش زبان طبیعی تحلیل متن ورودي خواهد بود
  :باشند را می توان به صورت ذیل تقسیم کرد بیانگر هدف تحلیل می

ü تبدیل جمله به فرم استاندارد: تصحیح متن.  

ü  تجزیه جمله  

ü باشد می هدف در این حالت استخراج اطالعات خاص: استخراج اطالعات ویژه  

ü هدف از . تبدیل هر جمله به یک فرم انتزاعی که بیانگر معناي جمله باشد: درك معنی متن
  .تحلیل در این مورد پی بردن به معناي جمله و یا جمالت است

ü تفسیر هر قسمت یا بخش از متن براي یافتن مفهوم، موضوع یا عنوانی که : یافتن موضوع متن
  .متن در توضیح آن آمده است

ü هاي منطقی معنایی و ظاهري بین جمالت مختلف بر اساس تشابه یا  یافتن ارتباط: باط متونارت
  .ها تفاوت بین جمالت یا معناي آن
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الزم به ذکر است حسب پردازشی که روي متن انجام خواهد پذیرفت ممکن است یک و یا چندین مـورد  
  . پردازش متن انجام نشود از موارد باال در مرحله پیش

زنـی   تواند با استفاده از برچسـب  این استخراج اطالعات می. ز تحلیل متن استخراج اطالعات استبخشی ا
گیـري در مـورد    زنی کمک قابل توجهی به تجزیه صحیح جمـالت و تصـمیم   برچسب.  کلمات متن باشد

ورد هـاي مـ   با تعیین دقیق نوع برچسب. عانی متفاوتی دارند، خواهد نمودکلماتی که در شرایط مختلف م
  .ي استخراج اطالعات را تسهیل کرد توان مرحله اي، می هاي برچسب داده استفاده در پیکره

هاي موجود در متن از جملـه دیگـر کارهـایی اسـت کـه در بخـش        تعیین کلمات کلیدي و استخراج واژه
  آید  استخراج اطالعات در تحلیل متن به کار می

  

  ترجمه ماشینی .3-2
افـزار   نـرم  کبه زبان مقصد بـا اسـتفاده از یـ    أمتن از زبان مبد کی لیبدتی عبارت است از نیماشترجمه 

نرم افزارهاي مترجم، در بهترین  .کمک انسان باشد چه بدون کمک انسان چه این عمل با؛ ترجمه کننده
 براي به دست آوردن نتیجه بهتر، الزم. دهند درصد انجام می 70دقتی در حدود  حالت، عمل ترجمه را با

 .و بعد از ترجمه، مقداري ویرایش روي متن انجام شود است قبل

هـاي   ي اول، امـروزه روش  صـرفنظر از دوره . ها بوده اسـت  نسل از ابزارها و روش 3شاهد ترجمه ماشینی 
  . ي دوم و سوم کاربرد بیشتري دارند مورد استفاده در دوره

این   ویژگی. اند مورد استفاده قرار گرفتهبه بعد  1989رویکردهاي مبتنی بر آمار و مبتنی بر مثال، از سال 
هـاي   و سیسـتم  ١محور-هاي قاعده ها به جنبه لغوي در سیستم محوري و توجه بیشتر آن-رویکردها، قید

  .زبانه بود تک
که در ایـن   به بعد بوده و نسل سوم ماشینهاي ترجمه در این زمان بوجود آمدند 1990دوره بعد از سال 

بوجود آمده  ٢متکی بر پیکرههاي روش، با نسل دوم محور-قاعده ز ترکیب رویکردانسل  ماشینهاي ترجمه 
هاي این نسل شامل تحلیل دستوري در سطح وابستگی ارتباطی و تحلیل معنایی در سـطح   ویژگی. بودند

                                                 
١ Rule-based  
٢ Corpus-based  
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توري  در زبـان مبـدا   تشخیص جمالت و اطالعات لغوي از فرهنگ لغات  بدست آمده که با مشخصه دس
آوري  ، همچنین دانش جمعبه کار گرفته شدند آماري نیزو  مبتنی بر مثالمتد هاي . است شده،نگهداري 

کاربران ماشین هم در جمع آوري آمـاري اطالعـات    بازخوردشده محدود به حوزه مشخصی گردیده و از 
  .شداستفاده 

چرا کـه ایـن   . شد تر ي متون پیشرفته هاي مبتنی بر پیکره منجر به تالش براي ترجمه استفاده از تکنیک
چنـین جداسـازي    ي اصطالحات و هـم  بازشناسیِ عبارات، ترجمه  ،١زبان یشناس گونه هاي رویکردها تفاوت

  .دهد نابهنجاري در متون را بهتر پوشش می
ي تقریبـیِ مـتن از    ي ماشینی قادر بـه ترجمـه   هاي ترجمه هاي کافی، این تکنیک با دردست داشتن داده
آوري مقـدار کـافی از    هـا جمـع   در حقیقت، مشکل اصلی در این تکنیک. صد هستندزبان مبدأ به زبان مق

ي عظیمـی مـورد نیـاز اسـت، در      هـاي چندزبانـه   هاي آماري پیکره در روش. هایی با نوعِ خاص است متن
هاي مبتنی بر نحـو   ي روش اما در عین حال، در توسعه. هاي مبتنی بر نحو چنین نیست که در روش حالی
مشـکل  . هاي متبحر نیاز است تا بتوان گرامر زبان را بدرستی و با دقت باالیی طراحی کـرد  شناس به زبان

زبـان فارسـی از   . ها اسـت  هاي مبتنی بر نحو، دقیق نبودن گرامرهاي فعلی براي برخی از زبان دیگر روش
  .ها است ي این زبان جمله

  
: توان شناسایی کـرد  اي ترجمه ماشینی را میه آوري رویکرد مختلف در فن 2بنابر توضیحات فوق، امروزه 

  .٣مبتنی بر پیکرهي  ، و ترجمه٢ي مبتنی بر قاعده ترجمه
  .کنند هاي متنی استفاده می هاي موجود در پیکره ، از دادهرویکردهاي مبتنی بر پیکره

مجموعـه   یـا  پیکـره دارند کـه در آنهـا در   ، مبتنی بر مثال نام رویکرد اول این نوع از ماشین هاي ترجمه
  .گردد اطالعات زبانی به دنبال مشابه و نمونه اي که قبال آمده بوده و اینکه چگونه ترجمه شده بوده می

                                                 
١ Linguistic typology  
٢ Rule-Based MT 
٣ Corpus-Based MT 
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از مـدل زبـانی و    وکنـد   مـی  نگاشـت به زبان مقصـد  بدون استفاده از قوانین زبان مبدا را  آماري،رویکرد 
نش زبانی کمی دراین روش بکـار گرفتـه   طور کل دا به .کند وجود دارد استفاده می پیکرهاطالعاتی که در 

  .شود و از احتمال رخ دادن ترکیبات جمالت استفاده می نماید می
 :مراحل یک ترجمه به صورت کلی عبارت است از 

  غیربرخطبه صورت  مقصدزبان پیکره   تفسیر .1
  أتفسیر جمالت زبان مبد .2
  زبان مقصد براي ارائه بهترین ترجمه پیکرهبهره برداري از  .3
 و ساخت ترجمه خروجی ترکیب .4

  
این عمل باعـث  . شود بندي می گذاري شده و طبقه ها اندیس زبان مقصد، عبارتي تفسیر پیکره  در مرحله

  .شود که جستجوها براي یافتن بهترین تطبیق، با سرعت بیشتري انجام شود می
 بدین ترتیب .میگیردداده شوند انجام تطبیق درست قبل از اینکه به الگوریتم  زبان مقصدتفسیر جمالت 

گـذاري انجـام شـده و توسـط      ابتـدا، برچسـب  . گیـرد  می اطالعات زبانی الزم در اختیار این الگوریتم قرار
هـاي   بـه قسـمت  سـپس  . شـود  بنـدي شـده مـی    هـاي متنهـاهی بخـش    به قسمت ١کننده ابزارهاي بخش

تک  اي و سپس روي تک لمهدار، مجموعه لغات دوزبانه اعمال شده و ابتدا ترجمه روي ترکیبات ک برچسب
بعد از ایـن  . هاي ممکن به زبان مقصد هستند ي ترجمه خروجی این مرحله، کلیه. گیرد کلمات صورت می

مرحله، از این منابع براي ساخت مجموعه دو زبانی لغات استفاده شده و پس از بررسی سـنخیت و دقـت   
  .گردد آن با نیاز سیستم، همگون می

متنی موازي و توصـیف  ي  یک پیکرهتوان با استفاده از  پیشنهاد شده است که می ها نیز در برخی از روش
  . ، گرامر یک زبان را یاد گرفت)بصورت دستی(ي کوچکی از جمالت پیکره  گرامري مجموعه

فراهم کردن «توان به  ، می)مبتنی بر قوانین و آماري(ي ماشینی در روشهاي ترکیبی  هاي ترجمه از چالش
هاي و  ي فراهم کردن دادگان، در روش زیرشاخهي موارد  کلیه. کننده اشاره کرد و ابزار تجزیه» دادگان آن

 یک زبانی( اي برچسب داده هاي ي پیکره تهیه مراحلکننده، در  ي ابزار تجزیه نیز برخی از موارد زیرشاخه
.گیــــــــــــــرد موردپوشــــــــــــــش قــــــــــــــرار مــــــــــــــی )زبانیچنــــــــــــــد و

                                                 
١ Chunker 
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  گیري نتیجه .4
. ي متنی را برشمردیم کاربردهاي پردازش زبان طبیعی به پیکره برخی نديدر بخش پیش، ارتباط و نیازم

در تمـامی  اي، حاوي اطالعات ارزشمندي هستند کـه تقریبـاً    هاي برچسب داده پیکرهگونه که آمد،  همان
در این مسـتند تنهـا بـه دو کـاربرد از     . تواند مورد استفاده قرار گیرد کاربردهاي پردازش زبان طبیعی می

اي، در دیگـر کاربردهـا    هاي برچسب داده ردهاي پردازش زبان طبیعی پرداختیم، لکن امتیازات پیکرهکارب
نحصر بـه  هاي خام، م اي به پیکره هاي برچسب داده برتري پیکرهالزم بذکر است که . شود نیز مشاهده می

  .ها قابل تعمیم است زبان خاصی نیست و به تمامی زبان
  

  

  


