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حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده  رفع ابهام معنایی ازسامانۀ 

 های معنایی از قالب
 ریزهرا مظف

 همگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان شناسی زباندانشجوی دکترای 

 1گیتی تاکی 
 ستادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستانا 

 مجتبی صباغ جعفری
 رفسنجان عصر ولیاستادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه  

 پاکزاد یوسفیان
 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 27/12/96؛ تاریخ پذیرش مقاله 96/ 13/8تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
پردازش زبان طبیعی و  حوزۀها در  ترین چالش رفع ابهام معنایی از کلمات در بافت یکی از مهم

های مربوط  خصوص در زبان فارسی، در پژوهش به ،شناسی رایانشی است. در این میان حروف اضافه زبان

الگوریتمی  ارائۀاضر قصد دارد با رو، پژوهش ح اند. ازاین به رفع ابهام معنایی همواره نادیده انگاشته شده

، «از» رفع ابهام معنایی از حروف اضافه مند جهت قاعده ای های معنایی، سامانه جدید مبتنی بر قالب

 الگوریتم و پژوهش این در شده گرفته کار به در زبان فارسی ارائه دهد. روش «تا» و «با»، «در»

 ،آموزشی دادۀجمله  1000در این پژوهش شامل  دادگان مورداستفاده .است فرد پیشنهادی منحصربه

های اجتماعی  تست است که از منابع اینترنتی و شبکه ۀدادجمله  500توسعه و دادۀ  جمله 100

. جهت انجام کار، تمام حروف اضافه موردنظر پژوهش است گردیدهآوری  همچون یوتیوب جمع

بنیاد  های معنایی بر اساس زبان قالب قالبآموزشی، پیکرۀ ها در  دهی معنایی شده و برای آن برچسب

هایی  روف اضافه در پیکره نیز قالبهمچنین برای کلمات قبل و بعد ح ( تعریف شدند.1975مینسکی )

الگوریتم پژوهش در سه مسیر با استفاده از اطالعات  ها وارد سامانه گردیدند. مدخلداده و در فایل   تهیه

تست، دادۀ  های آزمایش. نتایج کند می ین معنای حروف اضافه در جمالت اقدام به تعی ،ها موجود در قالب

( در رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی %16/99دقت باالی عملکرد سامانه ) ۀدهند  نشان

 است.
 

ابهام معنایی، حروف سامانۀ رفع پردازش زبان طبیعی، رایانشی،  شناسی زبان کلیدی:های هواژ

 های معنایی قالب ،اضافه
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 مقدمه -1

ی ها مترجمبا آغاز طراحی  زمان همکه  پردازش زبان ۀحوزیکی از مسائل اساسی در 

محققین بوده است، رفع ابهام معنایی از کلمات است  توجه مورد 1950 هدهماشینی در 

ی زیادی را به خود ها پژوهش ،ی رایانشیشناس زبانی جدا در ا شاخه عنوان بهکه 

رفع ابهام از معنی کلمه یا تشخیص اینکه کدام یک از معانی ممکن  داده است.اختصاص 

وظایف در پردازش زبان طبیعی  ترین ای پایهیکی از  ،کاررفته بهکلمه در یک بافت خاص 

رفع ابهام  ،به این مسئله و پردازش زبان طبیعی رایانشی شناسی زبان ۀحوزدر  است.

فرایند خودکار تعیین معنای دقیق » :شود میریف تع گونه این که گویند می 1معنایی

 (.2،3:2007)آگیر و ادموند «رایانهکلمه در بافت توسط 
در  خصوص به ی رفع ابهام معناییها سامانهزمینۀ  درهای بسیاری  تاکنون پژوهش 

 ،3شناسی رایانشی زبان رشتۀاست. با جستجو در بانک مقاالت  شده انجامزبان انگلیسی 

نایی از کلمات ها به رفع ابهام مع توان یافت که در آن قاله در این زمینه میم 700 حدود

های رفع ابهام معنایی از  سامانهزمینۀ در شده است. همچنین پرداختهویژه اسم  مختلف به

است که از  صورت گرفتههای درخور توجهی در زبان انگلیسی  ، پژوهشحروف اضافه

( اشاره داشت. رفع 2007) 4لیتکوسکی و هارگراوستوان به پژوهش  می ها آنترین  مهم

 SemEval-2007 task بر اساس مدل آنان پژوهش معنایی از حروف اضافه درابهام 

 آمیز بوده است. بسیار موفقیت

رفع ابهام  های سامانهزمینۀ  دردر زبان فارسی  شده انجامهای  معدود پژوهش 

 و به حروف اضافه پرداخته نشده است. معنایی، بیشتر بر روی اسامی متمرکز بوده است

پردازش حوزۀ  جلوه دادن حروف اضافه در تیاهم یبغافل از اینکه نادیده انگاشتن و 

رفع ابهام  های سامانهخواهد بود.  ها سامانهزبان طبیعی به معنای کاهش دقت و عملکرد 

و موتورهای  5اتبازیابی اطالع های سامانهدر  ،ماشینیترجمۀ ی از حروف اضافه در معنای

تنها  بازیابی اطالعات، اگر های سامانه، در مثال عنوان بهاهمیت زیادی دارند.  6جستجو

                                                           
1
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2
.Agirre & Edmonds 

وبگاه رایانشی در  شناسی زباننجمن ا تمهرایانشی است که به  شناسی زباناز مقاالت  ای مجموعه .3

http://www.aclweb.org/ .گردآمده است  
4
.Litkowski & Hargraves 
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کاربر برطرف نخواهد شد.  خواستۀدر بسیاری مواقع  ،باشند دیتأکعناصر واژگانی مورد 

را در نظر بگیرید که تفاوت این دو  «مهاجرت از ایران»و  «مهاجرت به ایران» 1جستار

این دو  ،اند شدهولی همین حروف اضافه باعث  ؛هست «از»و  «به» اضافه حروفدر  تنها

اولی به معنای ورود به ایران و دومی به  متفاوت داشته باشند؛ کامالًعبارت دو مفهوم 

، حروف اضافه حذف سامانه پردازش شیپ مرحلۀمعنای خروج از ایران است. حال اگر در 

اسناد یکسانی  سامانهلذا  است. «ایران»و  «مهاجرت»کلمۀ دو  ماند یمباقی  آنچهشوند، 

 را برای هر دو جستار بازیابی خواهد کرد.

کلمات ی رفع ابهام معنایی بر روی ها سامانهدر زبان فارسی تمرکز اکثر  که ازآنجایی 

 های قالبلذا پژوهش حاضر قصد دارد با طراحی  ؛بوده است همچون اسم واژگانی

راء به آ ها آناولیۀ طرح  اند و شده اً برای مفاهیم واژگانی مطرحعمدت که 2معنایی

جهت رفع ابهام  ای سامانه ،گردد بازمیهوش مصنوعی زمینۀ  در( 1975) 3مینسکی

در زبان فارسی  «تا»و  «با»، «از»، «در» پرکاربرد پیشینسادۀ  هاضافمعنایی از حروف 

مختلف رفع ابهام معنایی در  های روشکه از این نظر الگویی جدید در میان  ارائه دهد

 معنایی های قالبتنها پژوهشی که با استفاده از  .رود میپردازش زبان طبیعی به شمار 

مربوط به آرنا و  ،دهد میاز حروف اضافه در متن ارائه  زدایی ابهامبرای  ای سامانه

 شده انجامیی که بر روی تعدادی از حروف اضافه در زبان اسپانیا هست( 2014همکاران )

میزان دقت باالی الگوریتم  ۀدهند نشان% پاسخ صحیح(، 98نتایج پژوهش )است. 

 .ستایی از حروف اضافه زدا ابهامنۀ ساما در شده ارائه

اجتماعی همچون  های شبکهبرگرفته از منابع اینترنتی و  حاضر پژوهش ۀپیکر 

ی لغت و کتب ها فرهنگ نیز از موردنظر هاضاف. معانی مختلف حروف باشد می وتیوبی

فرهنگ  (،1367: خطیب رهبر)و ربط  اضافه حرفکتاب  مطرح در این زمینه همچون

( 1389: گیوی و دستور زبان فارسی )انوریو  (1382:)انوری فشرده سخن

 به بیان مسئله و ،: در بخش مقدمهبخش است چهاراین پژوهش شامل . اند شده استخراج

مرور  پژوهش های نظری بنیان دوم در بخش است. شده پرداختهثار مرتبط ذکر آ

ۀ نحوو معنایی  ابهام رفع ۀسامان ،الگوریتم رفع ابهامسوم در بخش  د و سپسنشو می

 شود. پرداخته می گیری نتیجهدر آخرین بخش به بحث و  مطرح و زدایی ابهام
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 مبانی نظری پژوهش -2

شته، کاربرد داابهام معنایی رفع  یها سامانهدر  1960 ۀدهکه از  ییها روشیکی از 

که روشی مطرح در  است از کلمات برای رفع ابهام معنایی 1ادیبن -قالباستفاده از زبان 

ن به رفع ابهام ه پژوهش حاضر قصد دارد بر مبنای آروشی ک. استهوش مصنوعی  ۀحوز

 -قالبزبان ساختار قالب در استفاده از  ،بپردازد در زبان فارسی معنایی از حروف اضافه

 .( است1975بنیاد مینسکی )

ی فرایند درک انسانی در ساز هیشبالگویی برای  عنوان بهقالب بنیاد  -زبان ۀدیا 

در آثار گافمن  ها قالبمبحث  .باشد یم( 1975ی متعلق به مینسکی )ا انهیرا یها سامانه

های را ساختار ها قالب( 2013گافمن ) مطرح شده است. نیز( 2000بوچلر )( و 2013)

کنند. بوچلر  یماطالعات پیچیده را درک  ها انسان ،ها آن ۀواسط بهداند که  یمشناختی 

کنیم تا موقعیتی که در آن هستیم را  یمرا ایجاد  ها قالب( معتقد است ما 2000)

یر با دیگران تفساین  ۀواسط به یی از موقعیت را تفسیر کنیم وها جنبهی کنیم؛ گذار نام

، 1985، 1982، 1977، 1976) 2در آثار فیلمور ،حال نیدرع. ییمنمار اارتباط برقر

 شده مطرحی شناختی است، مفهوم قالب شناس زبان مؤسسان( نیز که یکی از 1997

را باید در ارتباط با  ها واژهاساس رویکرد فیلمور بر این است که معنی است. 

الگوهای عقاید و باورها ی ساخت مفهومی و ها واره طرحی معنایی، ها قالبی ها ییبازنما

تمام تجربیاتی که هر گوینده از سناریوها و »( 88:1982توصیف کرد. به بیان فیلمور )

 .«کند یممعنی واژه را مشخص  ،نهادهای اجتماعی در ذهن دارد

 طور نیا (1975مینسکی ) در مثال معروف ،آن دهنده لیتشکمفهوم قالب و اجزای  

که  ابدی یدرمی درست به( 1) هجملآمریکایی با شنیدن  ۀخوانندیک : است شده دادهشرح 

 یا واژههمان مهمانی جشن تولد است، اما هیچ  جمله، نیادر  «مهمانی» ۀکلممنظور از 

مهمانی » ۀواژقالب  احتماالً. زدیانگ یبرنممفهوم جشن تولد را  ماًیمستق ،(1) هجملدر 

، مکان و نوع کنندگان رکتشدر این فرهنگ شامل اطالعاتی در خصوص  «جشن تولد

 ۀواژ. د بادبادک، شمع، کیک، آواز و ...مانن ؛ی مرسوم جشن تولد استها یسرگرم

زیرا ؛ «مهمانی» ۀواژاست برای درک مفهوم  سرنخی ،فوق هجمل( در kite) «بادبادک»

 ۀواژدر قالب معنایی خود در ذهن فرد اطالعاتی دارد که با قالب « مهمانی» ۀکلم

                                                           
1
. frame-based 

2
. Fillmore  
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مطرح  «ها بچهمهمانی » ۀواژمرتبط است. لذا اطالعات معنایی که در قالب « بادبادک»

( به بخشی از این قالب 1شکل ) بیشتر از تعریف آن واژه در فرهنگ لغت است. ،شود یم

 اشاره دارد.
 

 (1).Mary was invited to Jack’s party. She wondered if he would like a kite. 
 

 : }اسم {ها بچهمهمانی  حوی: مقوله نموردنظره واژ

}تجمع افراد در مکانی برای اوقات خوش یا جشن گرفتن یک رویداد که در آن مرسوم است چیزی  )تعریف(

 بخورند و یا بنوشند ...{

 {ردیگ یم}شخصی که جشن  )عامل معلوم(

 ، بستگان، دوستان{روند یم}افرادی که به مهمانی  )عامل مجهول(

 ، موفقیت، تجمع{}رویداد )واژگان شامل(

 {دیتعم غسل}مهمانی جشن تولد، مهمانی  )زیرشمول(
 (1975)مینسکی، «ها بچهمهمانی » هواژبخشی از قالب  -1شکل 

 

 شده گنجاندهدر قالب فوق  «ها بچهمهمانی » ۀواژاطالعاتی که در خصوص معنای  

به کدام  زیرا باید مشخص باشد این کلمه نحوی کلمه است؛ ۀمقولاست، ابتدا شامل 

تعریف این واژه در قالب  ،اسم، فعل، صفت و یا قید متعلق است. سپسنحوی ه مقول

همان نوع تعریفی است که در فرهنگ لغات  عمدتاًکه این تعریف  شود یمگنجانده 

. عامل معلوم اشاره به شخصی دارد که این نوع مهمانی را برگزار شود یمجامع آورده 

 ها یمهمانبه این نوع  معموالًبه نوع افرادی دارد که  و عامل مجهول اشاره کند یم

اشاره به مفهوم شمول معنایی دارد که یکی از  2و زیر شمول 1. واژگان شاملروند یم

 هرگاهدارد که  ( بیان می99:1392صفوی )ی واژگانی بین کلمات است. ها رابطهانواع 

ین صورت بین آن مفاهیم مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود، در ا

ی ها واژهمفهوم  «گل» ۀواژنمونه، مفهوم  عنوان به. رابطه شمول معنایی برقرار است

ل، . در این صورت مفهوم گردیگ یبرمآن را در  مانندو  «میخک»، «سنبل»، «الله»

 3رابطه هم شمولی ها آنکه بین  ندیآ یم حساب بهشامل و مفاهیم دیگر زیر شمول 

 است. ها قالبدر یکی از اجزای مهم  مفهوم شامل برقرار است.
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 ،نمونه عنوان بهمربوط به یک کلمه، قالب مخصوص خود را دارد.  معانیهر یک از  

هر نوع اطالعات  توان یمقالب دارد. الزم به ذکر است که  5معنا دارد، لذا  5ی که ا کلمه

را به لحاظ معنایی  ها آنکرد و  اضافه ها قالبرا به  موردنظر ۀواژمعنایی مربوط به مفهوم 

ثابت  ها قالبمهم این است که اطالعات  مسئله (.2014نمود )آرنا و همکاران، تر یغن

توانند متفاوت  یم ،شوند یمهوشمندی که طراحی  های سامانهنیستند و با توجه به نوع 

 .شوندتر  یغنباشند و 

 پیشین ۀساد ۀاضافحروف  برای ها قالباین نوع  تعریفبا  داین پژوهش قصد دار 

یا  ها آنبرای رفع ابهام معنایی  ای سامانه ،در فارسی «با»و  «تا»، «در»، «از» پرکاربرد

 .در بافت ارائه دهد ها آنار معنای بهتر بگوییم برای تعیین خودک
 

 رفع ابهام معنایی ۀسامان -3

 اضافهبتدا حروف رفع ابهام معنایی از حروف اضافه، ا مند قاعده ۀسامانجهت طراحی 

 سامانه در 1موزشیاولیه و آه داد که جمله( 1000) پژوهش متنی ۀیکرپدر  موردنظر

 .شدند یگذار برچسببه لحاظ معنایی  ،هستند
 -4 جنس، نوع -3 منشأ -2 واسطه به -1متنی پژوهش:  ۀپیکردر  «از»ضافه ا حرفمعناهای متعدد 

نسبت،  -9 زمانی دورهابتدای زمان،  -8 ندازه، مقدارا -7شامل  -6 علت، سبب -5 به درباره، مربوط

 جزء -14 بخش، تکه -13 تمایز -12مجازی یا مکانی محدوده داخل  -11 روش، از طریق -10 مقایسه

وضعیت،  -19 از جهت، ازنظر -18وسیله  وجود آمده، به به -17 تعلق، متعلق به -16 مکان -15

 چگونگی

 -3 مکانیمحدوده  -2 زمانیمحدوده  -1متنی پژوهش:  ۀپیکرر د «در» اضافه حرفمعناهای متعدد 

سبب،  -7 درون حوزه مجازی -6 داخل، درون -5 مکانی مجازی محدوده -4 به راجع به چیزی، مربوط

علیه  -13 اندازه -12 بیان تناوب -11 به هنگام -10 نوع -9 در حال، وضعیت و چگونگی -8 علیت

 در مقایسه با -14 چیزی

بیان ارتباط بین دو یا چند شخص یا  -1متنی پژوهش:  ۀپیکردر  «با»افه اض حرفمتعدد  معناهای

 وضعیت و حالت -6همراه، همراهی  -5 دارندگی، دارای -4 واسطه وسیله، به به -3 از طریق -2 مفهوم

 زتمای -13 تناسب -12 مکان -11 زمینه در مورد، در -10 زمان -9 جنس، نوع -8 مقابل علیه، در -7

 مکانیفاصله  -2 زمانیفاصله انتهای زمان،  -1متنی پژوهش:  ۀپیکردر  «تا» اضافه حرفمعناهای متعدد 

 مکانی مجازی فاصله -5 بیان تفاوت، انواع -4 مقدار -3

اشاره  آموزشی برچسب خورده در این پژوهش ۀپیکرهایی از  ( به نمونه2شکل ) 

تحت عنوان  جمله 100 حدود ،ها قالب. سپس جهت آزمایش سامانه و رفع نواقص دارد

                                                           
1
. training data 
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ها سامانه مورد آزمایش قرار گرفت و  آن ۀواسط بهگردآوری شدند که  1توسعه ۀداد

جمله تحت  500ها برطرف شد. درنهایت جهت آزمایش نهایی، حدود  نواقص قالب

که  شدنداز منابع مختلف اینترنتی و یوتیوب گردآوری ( 3شکل) 2تست ۀدادعنوان 

 نتایج نهایی حاصل شد.؛ قرارگرفتهمورد آزمایش نهایی  سامانهها  آن ۀواسط به

 
 آموزشی برچسب خورده ۀپیکرهایی از  نمونه -2 شکل 

 
 تست ۀداداز  هایی نمونه -3شکل 

                                                           
1
. development data 

2
. test data 
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 «در»و  «تا»، «با»، «از»های معنایی برای حروف اضافه  بدر مرحله بعدی، قال 

گنجانده موارد ثابت  عنوان بههمواره  ها قالبدر  معموالًمواردی که  تعریف شدند.

چند مثال از ، موردنظر ۀکلمنحوی کلمه، تعریف یا همان معنای  ۀمقولشامل  ،شوند یم

 ۀنسخو همچنین  1دنتواژگان شامل هر کلمه نیز از ورگان شامل. واژ و کلمه در بافت

حروف  چنانچه بخواهیم برای ،حال یندرعاست.  استخراج قابل 2نت فارس ،فارسی آن

ساسی واژگان شامل است ا ۀمسئل ،وارد کنیم ها قالبن نوع اطالعات را در یاضافه نیز هم

پرداخته  ها آنبه ، عناصر نقشی هستندحروف اضافه نت به دلیل اینکه  که در فارس

ی حروف اضافه در برا ،ذکر نشده است. به همین منظور ها آننشده و شاملی برای 

آرنا  بار اولاین دو مفهوم را که  .گنجانده شد 4قبل و شامل 3شامل بعد مورددو  ها قالب

رفع  ۀسامانمطرح نمود، این امکان را فراهم کرد تا  اضافه حرفی ها قالب( برای 2014)

 اضافه حرفاستفاده کند. در قالب  ها آناز  ها قالبابهام معنایی برای برقراری ارتباط بین 

د، تحت عنوان شامل وجود داشته باش تواند یم هاضاف حرفبعد از ه کلمی که برای شامل

وجود  اضافه حرفقبل از  کلمهی که برای شاملو  شود یمبعد در قالب مربوطه آورده 

، برای درج شامل رو نیازا. شود یمدرج  اضافه حرفدارد، تحت عنوان شامل قبل در قالب 

جمالت که محتوای  قبل و بعد در قالب حروف اضافه، کلمات قبل و بعد حروف اضافه در

نت استخراج  زیرا شامل آن کلمات باید از فارس د بسیار اهمیت دارد؛واژگانی داشته باشن

معنای  51حدود  ،رفته هم یرو ازآنجاکه درج شود. موردنظرۀ اضاف حرفو در قالب 

 ،شدند دادهمتنی برچسب معنایی  ۀیکرپپژوهش در  موردنظرمختلف برای حروف اضافه 

اطالعات  ۀواسط به سامانه شدند که تعریفقالب معنایی برای حروف اضافه  51لذا حدود 

 این قسمت،در  .کند یماقدام به رفع ابهام از حروف اضافه در جمالت  ها آنموجود در 

 نمونه آورده شده است. عنوان به اش یمعاناز  یتنها در یک اضافه حرفقالب هر 

 

                                                           
1
.WordNet 

، اطالعات نحوی و روابط معنایی میان ها آن، مفاهیم ها واژهپایگاه دانشی است حاوی اطالعات در مورد  نت فارس. 2

 ها آن
3
. pro-hpernym 

4
. pre-hypernym 
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 «.از»قالب معنایی 

 «اضافه حرف»دستوری:  همقول

 «زمانی هبازشروع یک  هنقط زمانی یا هدورطول مدت یک  دهد مینقشی که نشان  ای کلمه»تعریف: 

 «زمانی هدورابتدای زمان، » 

 «از این لحظه»، «از دیرباز»، «از امسال»، «از امروز»نمونه: 

 «زمانیه دور» ،«زمان»بعد:  هکلمشامل 

 «زمانی هدور» ،«زمان»قبل:  هکلمشامل 

 

 
 :«در»قالب معنایی 

 «اضافه حرف»دستوری:  همقول

 «مکان هدهند نشاننقشی  ای کلمه»تعریف: 

 «مکانی همحدود» 

 «در شهر» ،«در اتوبوس» ،«در تهران»نمونه: 

 «زمین» ،«مکان» ،«قسمت» ،«جا» ،«منطقه» ،«مرکز» ،«موتور» ،«نهاد»بعد:  هکلمشامل 

 «زمین» قبل: هکلمشامل 

 
 :«تا»قالب معنایی 

 «اضافه حرف»دستوری:  همقول

 «را زمانی انتهای زمانی یا هدورطول مدت یک  دهد مینقشی که نشان  ای کلمه»تعریف: 

 «زمانی  هفاصل، زمانی انتهای» 

 «تا امشب»، «تا سال بعد»، «تا فردا»نمونه: 

 «زمانی دوره» ،«زمان»بعد:  هکلمشامل 

 «زمانی دوره» ،«زمان»قبل:  کلمهشامل 

 
 «:با»الب معنایی ق

 «اضافه حرف»دستوری:  همقول

 «همراهی و یا همراه شدن با کسی یا چیزی دهد مینقشی که نشان  ای کلمه»تعریف: 

 «همراه ,همراهی» 

 «با آب»، «با چای»، «با خودم»، «با پدرم»نمونه: 

، «جمعیت» ،«روش» ،«بخش» ،«سیال» ،«حامل» ،«نوشیدنی» ،«توده»، «همراه» ،«ضمیر»بعد:  هکلمشامل 

 «تحول» ،«ملزومات»

 «جمعیت»، «همراه»، «نوشیدنی»قبل:  هکلمشامل 
 

 شامل یک کلمه همحاسب هنحو -3-1

خودکار طور  به مستقیماً ،اضافه حرفکلمات قبل و بعد   شاملابتدا سعی بر آن شد که در 

 APIاز برای استفاده  XMLRPCیک سرویس  کار این. برای نت استخراج شوند از فارس

ط بین الگوریتم رفع نوشته شد که کار آن برقراری ارتبا Jythonنت به زبان  های فارس
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اما  شدند؛نت استخراج  فارس با موفقیت از ها شاملبا این روش، نت بود.  ابهام و فارس

 های شامل ،ها آنها برای هر کلمه بسیار زیاد بود و با توجه به سطح انتزاع  تعداد شامل

که باعث پیچیدگی  دش مینت دریافت  از فارس ،موردنظر هکلمشامل  عنوان بهمتعددی 

 همحاسببرای  دادهیک فایل  تصمیم گرفته شد بنابراین ؛دگردی می سامانه گیری تصمیم

 1خلکه مد  این فایل داده .دشوایجاد  ،شوند مینت استخراج  یی که از فارسها شامل

ن کلمه و موردنظر، شامل آ هکلمب لر قاهدر هایی هستند که  بلقا ،گذاری شد نام

این فایل در قالب  .است شده درج، کلمه در جمله قرار داردآن که در کنار  یا اضافه حرف

json اطالعات آن را به الگوریتم محتوای آن را خواند و  راحتی بهکه بتوان  شده تهیه

 اصلی ارسال نمود.

ی ها بلتجوی یک شامل در میان قاجس ،دارند 2ها ساختار گسترده بلقااز آنجاکه  

و  (4 شکل) یک ساختار درختی صورت به ها قالبلذا  .است بر انزمپیچیده و  اضافه حرف

و از  شده انجامتا جستجو با سرعت بیشتری  شدند درآورده 3به عبارتی اندیس معکوس

 هکلمصورت است که ابتدا درخت  کاسته شود. روند جستجو بدینپیچیدگی آن نیز 

ای که در حال رفع ابهام است، یک  اضافه سپس با توجه به حرف شود؛ دنظر پیدا میمور

گردد و با توجه به مسیر رفع ابهام )در بخش بعدی توضیح  شاخه در درخت دنبال می

 .دشو شود( معنای موردنظر به الگوریتم رفع ابهام ارسال می داده می

Word

Preposition	1 Preposition	2 Preposition	3 Preposition	4

Pre-hypernym Pro-hypernym
Important	
words

Senses Senses Senses
 

 

 ها ی کلمات در قالبساختار درختی اندیس معکوس برای جستجو -4 شکل

                                                           
1
. entry 

2
. flat 

3
. inverted index 
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 الگوریتم رفع ابهام معنایی از حروف اضافه -3-2

 ،نقش نحوی اسمی دارند عمدتاًکه  اضافه حرفیا بعد از و کلمات قبل  ۀواسط به سامانه

ی ارتباط بین واژگان شامل موجود ربرقرا ،سامانهاساس کار  .کند میاقدام به تعیین معنا 

قبل  هکلمشامل  ۀواژچنانچه بین . هاست مدخلدر  و واژگان شامل اضافه حرفدر قالب 

انطباق و یکسانی  اضافه حرفشامل موجود در قالب  ۀواژو  ها مدخلدر  اضافه حرفیا بعد 

 فلوچارت (5) شکل .گردد تعیین می اضافه حرفبرای  موردنظرمعنای  ه باشد،وجود داشت

را در جمالت تعیین معنای حروف اضافه  ،نآ ۀواسط به سامانهالگوریتمی است که 

 .کند می

 
 الگوریتم مسیرهای رفع ابهام معنایی -5 شکل
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شده،  قطیعاست. در ابتدا، جمله ورودی ت شده مشخص مسیرسه  فوق، در الگوریتم 

1)برچسب نحوی 
POS) سپس عملیات رفع  د.شو شود و ریشه کلمه استخراج می زده می

ین مسیر، سامانه حروف اضافه موردنظر : در ا1 مسیر: گردد میشرح آغاز این ابهام به 

کند.  شده شناسایی می صورت خودکار انجام پژوهش را در فایلی که برچسب نحوی آن به

شامل این کلمه در لیست  ۀواژاگر . رود می اضافه حرفبعد از  هکلمسپس سراغ 

، دهدا رخها  موجود باشد، تطابق قالب اضافه وجود دارد ب حرفبعد که در قال های شامل

دهد. چنانچه این تطابق برقرار  اضافه می سامانه معنای موجود در آن قالب را به حرف

 شود. اضافه شناسایی می قبل حرف هکلم 2 مسیرگردد. در  می 2نشود، سامانه وارد مسیر 

باشد، موجود اضافه  های قبل در قالب حرف قبل در لیست شامل هکلمشامل  ۀواژچنانچه 

 3 مسیروارد  سامانهدر غیر این صورت  شود؛ تعیین میردنظر اضافه مو معنای حرف

را جستجو اضافه  بعد حرف هکلمبعد یا سه  هکلمدو  سامانه. در این مسیر، گردد می

نظر مورد هاضاف حرفهای بعد در قالب  و واژگان شامل آن کلمات را با شامل نماید می

در غیر  ؛شود اضافه تعیین می فچنانچه مطابقت برقرار بود، معنای حر کند. مقایسه می

 یابد. گردد و الگوریتم پایان می اضافه مشخص نمی این صورت معنایی برای حرف

 های تست و نتایج آزمایش داده -3-3

عملکرد الگوریتم رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در چند نمونه  هنحو ،در این قسمت 

 و «در» هاضاف حرفدو  سامانهابتدا  ،(2) هجملدر  .شود میشرح داده  آزمون هدادجمله از 

 هاضاف حرفبعد از  هکلمشده  1 مسیرسپس الگوریتم وارد  .دهد میرا تشخیص  «از»

موجود  ها مدخل هداددر فایل  زیرا قالب معنایی این کلمه ؛کند میرا شناسایی « در»

 .(6 شکل) ستا
 .بردند بود نفایس و جواهر شامل آنجا در چه ( هر2) 

ها مدخلقالب کلمات در بخشی از  -6شکل   

                                                           
1
. part of speech 
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 هکلمشامل موجود در این مدخل که در اینجا  سامانهدر الگوریتم،  1 مسیرطبق  

مقایسه  «در» هاضاف حرفمعنایی  های قالبموجود در  های شاملرا با  هست «زمین»

در قالب معنایی  «زمین» شامل بعد ( مشخص است،7شکل )که در  طور همان. کند می

، لذا الگوریتم انطباق بین دو موجود استمحدوده مکانی  بامعنای «در» هفاضا حرف

 «در» هاضاف حرفمکانی را برای  همحدودمعنای  نهایتاًو  دهد میشامل را تشخیص 

 (.8 شکل) کند میتعیین 

 
مکانیۀ محدود بامعنای «در»ۀ اضاف حرفقالب معنایی  -7شکل   

 
 «در» هاضاف حرفم برای توسط الگوریت شده تعیینمعنای  -8شکل 

  

و  شود می 1ابتدا وارد مسیر  ،«از» هاضاف حرف( الگوریتم بعد از تشخیص 3) هجملدر 

یافت  ها مدخل هداداین کلمه در فایل  ازآنجاکه .کند میرا شناسایی  «بنا» هکلم

با  .کند میرا جستجو  اضافه حرفقبل  هکلم ،شده 2وارد مسیر الگوریتم  ،شود نمی

د در وشامل موج ،سپس (.9 شکل) شود میقالب این کلمه یافت  ،ها مدخلر جستجو د

 ،گردد میمقایسه  «از» هاضاف حرف های قالبقبل در  های شاملبا  زمان( هکلم) این قالب

 (.11 شکلشود ) معنای موردنظر تعیین می ،چنانچه انطباق برقرار باشد (.10 شکل)
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 .رسید امارت به سعود نب عبدالعزیز پسرش ،ابن مسعود از پس( 3)

 
 ها مدخلقالب کلمات در بخشی از  -9شکل 

 
زمانی ۀدورابتدای زمان،  بامعنای «از»ه اضاف حرفقالب  -10شکل   

 
 «از» هاضاف حرفتوسط الگوریتم برای  شده تعیینمعنای  -11شکل 

تن نیاف دلیل به، 2و  1بعد از ناکامی در مسیرهای ابتدا الگوریتم  ،(4) هجملدر  

الگوریتم باید  ،طبق این مسیر .شود می 3وارد مسیر  ها، در مدخل موردنظرکلمات 
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 هکلمنتیجه نگرفت،  چنانچه را جستجو کند؛ اضافه حرفبعد از  )طرف( هکلم میندو

 (12 شکل) ها مدخلدر  «هوا» هکلمنجا در ای گردد. جستجو می اضافه حرف از بعد سوم

( و شامل موجود در 13 شکلاضافه ) در قالب حرف ها لشام مقایسهلذا با  .شود یافت می

 .گردد تعیین می «از»اضافه  برای حرف (14مطابق شکل ) عنای موردنظرم ،ها مدخل

 .ریزد فرومی بحرین مردم سر بر زمین و هوا از همه طرف عربستان های بمب( 4)

 
 ها مدخلقالب کلمات در بخشی از  -12شکل 

به معنای وسیله، روش، از طریق «از» هاضاف حرفقالب  -13شکل   

 
 «از» هاضاف حرفتوسط الگوریتم برای  شده تعیینمعنای  -14شکل 
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  نتیجه -4

، «در»، «از»رفع ابهام معنایی از حروف اضافه  ۀساماندر  آزمون هداد 500نتایج آزمایش 

 های اسخپدر رفع ابهام معنایی است. درصد  سامانهدقت باالی  هدهند نشان «تا»و  «با»

 ای سامانه حال تابه ازآنجاکه. است Accuracy = 99.16%حدود  آمده دست بهصحیح 

معنایی در زبان فارسی طراحی نشده  های قالببرای رفع ابهام معنایی با استفاده از 

است.  فرد منحصربهدر این پژوهش و الگوریتم پیشنهادی  شده گرفتهاست، روش به کار 

گاهی  به چندین عامل نسبت داد. توان میرا این سامانه در  دهآم دست بهمیزان خطاهای 

به این معنا که فعل برای  ؛فعل جمله است دلیل بهاضافه در جمله  اوقات وجود حروف

اند، اما  اضافه ظاهر حرف نیاز دارد و این حروف گرچه به اضافه حروفکامل کردن معنا به 

از دست »، «از کوره دررفتن»ات فعلی تنهایی معنای مستقلی ندارند، مانند عبار به

. از «درآمیختن»و یا  «درافتادن»و یا افعال پیشوندی همچون  «آمدن درنظر»، «دادن

 دلیل بهشوند،  به سامانه داده می اضافه حروفهمین رو، زمانی که جمالتی با این نوع 

د معنایی برایشان توان آورد و نمی حساب می ساده به هاضاف حرفها را نیز  اینکه سامانه آن

 دهد. تعیین کند، خطا می

 ،در زبان فارسی است. در این پژوهش اضافه حروفمربوط به ماهیت  ،بعدیمورد  

 در بعضی جمالت ،اضافه حروفاما همین  ؛پیشین پرداخته شد ۀساد اضافه حروفتنها به 

 ،نمونه وانعن به نیستند. اضافه حرفدیگری دارند و دیگر  های نقش ای نشانهبدون هیچ 

زمانی که این جمله به . اضافه حرفحرف ربط است نه  (5جمله )در  «تا» اضافه حرف

و معنای  شده دادهتشخیص  درستی به در این جمله «با» اضافه حرف، شود میداده  سامانه

در این جمله حرف ربط است که  «تا»اما حرف  ؛شود میتعیین  (15مطابق شکل ) آن

ایی برای آن معن تواند نمی لیو ؛دهد میآن را تشخیص  اضافه حرف عنوان به سامانه

 .(16شکل )تعیین کند 
 تا عاقبت مغلوب شد. جنگید ها سالبا بیماری سرطان ( 5)
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 «با» هاضاف حرفتوسط الگوریتم برای  شده تعیینمعنای  -15شکل 

 
 عدم تعیین معنا -16شکل 

 )مقوله نحوی( برچسب نحوی، افهاض حروفبرای همه نوع مسئله اساسی این است که  

 سامانهلذا . استp (preposition ) برچسب ،شود میها زده  خودکار در پیکره طور بهکه 

 ها آنو به دنبال معنایی برای  آورد می حساب بهساده  اضافه حرفتمام این موارد را 

 .دهد می، خطا شود نمیچون معنایی یافت  و گردد می

 های برچسبی حل این مشکل پیش نهاد داد این است که برا توان میراهکاری که  

شده و برای هر یک از این  تر جزئی، شود میخورده  ها پیکرهخودکار در  طور بهنحوی که 

برچسب  ،مثال عنوان به باشند. تشخیص قابلموارد برچسبی متفاوت خورده شود تا از هم 

مرکب باشد. گرچه این کار  اضافه حرفساده متفاوت از برچسب نحوی  هاضاف حرفنحوی 

 .است بر زماندقیق و  همطالعگسترده،  شناسی زباننیازمند کار 
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 کارایی باالترلذا برای  ؛است 1اکتشافیرفع ابهام معنایی نوعی الگوریتم  ۀسامانالگوریتم  

را باال ببرد که نیازمند کار  سامانها سطح عمومیت بسیاری باید تعریف شود ت های قالب

 هتهیدر  توانند میخود  شده تعریفمعنایی  های قالب. استسترده انسانی گ

. از طرفی قرار بگیرند مورداستفادهو یا کلمات دیگر  اضافه حروفاز  شناسی هستان

 موردنیازاطالعات  هرگونهرایانشی،  های برنامهدر سایر  ها قالببرای کاربرد  توان می

سعی بر آن است که  در کارهای آتی نمود. تر غنیرا  ها قالبو  قرارداد ها آندیگری در 

 شده تعریف اضافه حروفکه برای کلمات قبل و بعد  ها مدخل هداداستفاده از فایل  جای به

 دبتوان سامانه تا دشونت حل  در فارس ها آن پوشانی همو  ها شاملمشکل تعدد ، بودند

در این صورت  کند؛دریافت نت  از فارس مستقیماًرا  موردنظرشامل هر کلمه در قالب 

 نیز باالتر خواهد رفت. سامانهسطح عمومیت 
 نوشت پی

 به IEEEالمللی مهندسان برق و الکترونیک معروف به  بین هموسسعضو  Arena- Guzmanاز آقای دکتر 

 ایشان در انجام این پژوهش سپاسگزاریم. ههای سخاوتمندان خاطر راهنمایی
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