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چکیده
رفع ابهام معنایی از کلمات در بافت یکی از مهمترین چالشها در حوزۀ پردازش زبان طبیعی و
زبانشناسی رایانشی است .در این میان حروف اضافه ،بهخصوص در زبان فارسی ،در پژوهشهای مربوط
به رفع ابهام معنایی همواره نادیده انگاشته شدهاند .ازاینرو ،پژوهش حاضر قصد دارد با ارائۀ الگوریتمی
جدید مبتنی بر قالبهای معنایی ،سامانهای قاعدهمند جهت رفع ابهام معنایی از حروف اضافه «از»،
«در»« ،با» و «تا» در زبان فارسی ارائه دهد .روش به کار گرفتهشده در این پژوهش و الگوریتم
پیشنهادی منحصربهفرد است .دادگان مورداستفاده در این پژوهش شامل  1000جمله دادۀ آموزشی،
 100جمله دادۀ توسعه و  500جمله دادۀ تست است که از منابع اینترنتی و شبکههای اجتماعی
همچون یوتیوب جمعآوری گردیده است .جهت انجام کار ،تمام حروف اضافه موردنظر پژوهش
برچسبدهی معنایی شده و برای آنها در پیکرۀ آموزشی ،قالبهای معنایی بر اساس زبان قالب بنیاد
مینسکی ( )1975تعریف شدند .همچنین برای کلمات قبل و بعد حروف اضافه در پیکره نیز قالبهایی
تهیه و در فایل داده مدخلها وارد سامانه گردیدند .الگوریتم پژوهش در سه مسیر با استفاده از اطالعات
موجود در قالبها ،اقدام به تعیین معنای حروف اضافه در جمالت میکند .نتایج آزمایشهای دادۀ تست،
نشان دهندۀ دقت باالی عملکرد سامانه ( ) %99/16در رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی
است.
واژههای کلیدی :زبانشناسی رایانشی ،پردازش زبان طبیعی ،سامانۀ رفع ابهام معنایی ،حروف
اضافه ،قالبهای معنایی
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 -1مقدمه
یکی از مسائل اساسی در حوزۀ پردازش زبان که همزمان با آغاز طراحی مترجمهای
ماشینی در دهه  1950مورد توجه محققین بوده است ،رفع ابهام معنایی از کلمات است
که بهعنوان شاخهای جدا در زبانشناسی رایانشی ،پژوهشهای زیادی را به خود
اختصاص داده است .رفع ابهام از معنی کلمه یا تشخیص اینکه کدام یک از معانی ممکن
کلمه در یک بافت خاص بهکاررفته ،یکی از پایهایترین وظایف در پردازش زبان طبیعی
است .در حوزۀ زبانشناسی رایانشی و پردازش زبان طبیعی به این مسئله ،رفع ابهام
معنایی 1میگویند که اینگونه تعریف میشود« :فرایند خودکار تعیین معنای دقیق
کلمه در بافت توسط رایانه» (آگیر و ادموند.)3:2007،2
تاکنون پژوهشهای بسیاری در زمینۀ سامانههای رفع ابهام معنایی بهخصوص در
زبان انگلیسی انجامشده است .با جستجو در بانک مقاالت رشتۀ زبانشناسی رایانشی،3
حدود  700مقاله در این زمینه میتوان یافت که در آنها به رفع ابهام معنایی از کلمات
مختلف بهویژه اسم پرداختهشده است .همچنین در زمینۀسامانههای رفع ابهام معنایی از
حروف اضافه ،پژوهشهای درخور توجهی در زبان انگلیسی صورت گرفته است که از
مهمترین آنها میتوان به پژوهش لیتکوسکی و هارگراوس )2007( 4اشاره داشت .رفع
ابهام معنایی از حروف اضافه در پژوهش آنان بر اساس مدل SemEval-2007 task
بسیار موفقیتآمیز بوده است.
معدود پژوهشهای انجامشده در زبان فارسی در زمینۀ سامانههای رفع ابهام
معنایی ،بیشتر بر روی اسامی متمرکز بوده است و به حروف اضافه پرداخته نشده است.
غافل از اینکه نادیده انگاشتن و بیاهمیت جلوه دادن حروف اضافه در حوزۀ پردازش
زبان طبیعی به معنای کاهش دقت و عملکرد سامانهها خواهد بود .سامانههای رفع ابهام
معنایی از حروف اضافه در ترجمۀ ماشینی ،در سامانههای بازیابی اطالعات 5و موتورهای
جستجو 6اهمیت زیادی دارند .بهعنوانمثال ،در سامانههای بازیابی اطالعات ،اگر تنها
1

. word sense disambiguation
.Agirre & Edmonds
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 .مجموعهای از مقاالت زبانشناسی رایانشی است که به همت انجمن زبانشناسی رایانشی در وبگاه
 http://www.aclweb.org/گردآمده است.
4
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عناصر واژگانی مورد تأکید باشند ،در بسیاری مواقع خواستۀ کاربر برطرف نخواهد شد.
جستار« 1مهاجرت به ایران» و «مهاجرت از ایران» را در نظر بگیرید که تفاوت این دو
تنها در حروف اضافه «به» و «از» هست؛ ولی همین حروف اضافه باعث شدهاند ،این دو
عبارت دو مفهوم کامالً متفاوت داشته باشند؛ اولی به معنای ورود به ایران و دومی به
معنای خروج از ایران است .حال اگر در مرحلۀ پیشپردازش سامانه ،حروف اضافه حذف
شوند ،آنچه باقی میماند دو کلمۀ «مهاجرت» و «ایران» است .لذا سامانه اسناد یکسانی
را برای هر دو جستار بازیابی خواهد کرد.
ازآنجاییکه در زبان فارسی تمرکز اکثر سامانههای رفع ابهام معنایی بر روی کلمات
واژگانی همچون اسم بوده است؛ لذا پژوهش حاضر قصد دارد با طراحی قالبهای
معنایی 2که عمدتاً برای مفاهیم واژگانی مطرحشدهاند و طرح اولیۀ آنها به آراء
مینسکی )1975( 3در زمینۀ هوش مصنوعی بازمیگردد ،سامانهای جهت رفع ابهام
معنایی از حروف اضافه سادۀ پیشین پرکاربرد «در»« ،از»« ،با» و «تا» در زبان فارسی
ارائه دهد که از این نظر الگویی جدید در میان روشهای مختلف رفع ابهام معنایی در
پردازش زبان طبیعی به شمار میرود .تنها پژوهشی که با استفاده از قالبهای معنایی
سامانهای برای ابهامزدایی از حروف اضافه در متن ارائه میدهد ،مربوط به آرنا و
همکاران ( )2014هست که بر روی تعدادی از حروف اضافه در زبان اسپانیایی انجامشده
است .نتایج پژوهش ( %98پاسخ صحیح) ،نشاندهندۀ میزان دقت باالی الگوریتم
ارائهشده در سامانۀ ابهامزدایی از حروف اضافه است.
پیکرۀ پژوهش حاضر برگرفته از منابع اینترنتی و شبکههای اجتماعی همچون
یوتیوب میباشد .معانی مختلف حروف اضافه موردنظر نیز از فرهنگهای لغت و کتب
مطرح در این زمینه همچون کتاب حرفاضافه و ربط (خطیب رهبر ،)1367 :فرهنگ
فشرده سخن (انوری )1382:و دستور زبان فارسی (انوری و گیوی)1389 :
استخراجشدهاند .این پژوهش شامل چهار بخش است :در بخش مقدمه ،به بیان مسئله و
ذکر آثار مرتبط پرداختهشده است .در بخش دوم بنیانهای نظری پژوهش مرور
میشوند و سپس در بخش سوم الگوریتم رفع ابهام ،سامانۀ رفع ابهام معنایی و نحوۀ
ابهامزدایی مطرح و در آخرین بخش به بحث و نتیجهگیری پرداخته میشود.
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 -2مبانی نظری پژوهش
یکی از روشهایی که از دهۀ  1960در سامانههای رفع ابهام معنایی کاربرد داشته،
استفاده از زبان قالب -بنیاد 1برای رفع ابهام معنایی از کلمات است که روشی مطرح در
حوزۀ هوش مصنوعی است .روشی که پژوهش حاضر قصد دارد بر مبنای آن به رفع ابهام
معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی بپردازد ،استفاده از ساختار قالب در زبان قالب-
بنیاد مینسکی ( )1975است.
ایدۀ زبان -قالب بنیاد بهعنوان الگویی برای شبیهسازی فرایند درک انسانی در
سامانههای رایانهای متعلق به مینسکی ( )1975میباشد .مبحث قالبها در آثار گافمن
( )2013و بوچلر ( )2000نیز مطرح شده است .گافمن ( )2013قالبها را ساختارهای
شناختی میداند که بهواسطۀ آنها ،انسانها اطالعات پیچیده را درک میکنند .بوچلر
( )2000معتقد است ما قالبها را ایجاد میکنیم تا موقعیتی که در آن هستیم را
نامگذاری کنیم؛ جنبههایی از موقعیت را تفسیر کنیم و بهواسطۀ این تفسیر با دیگران
ارتباط برقرار نماییم .درعینحال ،در آثار فیلمور،1985 ،1982 ،1977 ،1976( 2
 )1997نیز که یکی از مؤسسان زبانشناسی شناختی است ،مفهوم قالب مطرحشده
است .اساس رویکرد فیلمور بر این است که معنی واژهها را باید در ارتباط با
بازنماییهای قالبهای معنایی ،طرحوارههای ساخت مفهومی و الگوهای عقاید و باورها
توصیف کرد .به بیان فیلمور (« )88:1982تمام تجربیاتی که هر گوینده از سناریوها و
نهادهای اجتماعی در ذهن دارد ،معنی واژه را مشخص میکند».
مفهوم قالب و اجزای تشکیلدهنده آن ،در مثال معروف مینسکی ( )1975اینطور
شرح دادهشده است :یک خوانندۀ آمریکایی با شنیدن جمله ( )1بهدرستی درمییابد که
منظور از کلمۀ «مهمانی» در این جمله ،همان مهمانی جشن تولد است ،اما هیچ واژهای
در جمله ( ،)1مستقیماً مفهوم جشن تولد را برنمیانگیزد .احتماالً قالب واژۀ «مهمانی
جشن تولد» در این فرهنگ شامل اطالعاتی در خصوص شرکتکنندگان ،مکان و نوع
سرگرمیهای مرسوم جشن تولد است؛ مانند بادبادک ،شمع ،کیک ،آواز و  ....واژۀ
«بادبادک» ( )kiteدر جمله فوق ،سرنخی است برای درک مفهوم واژۀ «مهمانی»؛ زیرا
کلمۀ «مهمانی» در قالب معنایی خود در ذهن فرد اطالعاتی دارد که با قالب واژۀ
1

. frame-based
. Fillmore
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«بادبادک» مرتبط است .لذا اطالعات معنایی که در قالب واژۀ «مهمانی بچهها» مطرح
میشود ،بیشتر از تعریف آن واژه در فرهنگ لغت است .شکل ( )1به بخشی از این قالب
اشاره دارد.
(1).Mary was invited to Jack’s party. She wondered if he would like a kite.
واژه موردنظر :مقوله نحوی مهمانی بچهها{ :اسم }
(تعریف) {تجمع افراد در مکانی برای اوقات خوش یا جشن گرفتن یک رویداد که در آن مرسوم است چیزی
بخورند و یا بنوشند }...
(عامل معلوم) {شخصی که جشن میگیرد}
(عامل مجهول) {افرادی که به مهمانی میروند ،بستگان ،دوستان}
(واژگان شامل) {رویداد ،موفقیت ،تجمع}
(زیرشمول) {مهمانی جشن تولد ،مهمانی غسلتعمید}

شکل  -1بخشی از قالب واژه «مهمانی بچهها» (مینسکی)1975،

اطالعاتی که در خصوص معنای واژۀ «مهمانی بچهها» در قالب فوق گنجاندهشده
است ،ابتدا شامل مقولۀ نحوی کلمه است؛ زیرا باید مشخص باشد این کلمه به کدام
مقوله نحوی اسم ،فعل ،صفت و یا قید متعلق است .سپس ،تعریف این واژه در قالب
گنجانده میشود که این تعریف عمدتاً همان نوع تعریفی است که در فرهنگ لغات
جامع آورده میشود  .عامل معلوم اشاره به شخصی دارد که این نوع مهمانی را برگزار
میکند و عامل مجهول اشاره به نوع افرادی دارد که معموالً به این نوع مهمانیها
میروند .واژگان شامل 1و زیر شمول 2اشاره به مفهوم شمول معنایی دارد که یکی از
انواع رابطههای واژگانی بین کلمات است .صفوی ( )99:1392بیان میدارد که هرگاه
مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود ،در این صورت بین آن مفاهیم
رابطه شمول معنایی برقرار است .بهعنوان نمونه ،مفهوم واژۀ «گل» مفهوم واژههای
«الله»« ،سنبل»« ،میخک» و مانند آن را در برمیگیرد .در این صورت مفهوم گل،
3
شامل و مفاهیم دیگر زیر شمول بهحساب میآیند که بین آنها رابطه هم شمولی
برقرار است .مفهوم شامل یکی از اجزای مهم در قالبها است.

1
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3
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هر یک از معانی مربوط به یک کلمه ،قالب مخصوص خود را دارد .بهعنوان نمونه،
کلمهای که  5معنا دارد ،لذا  5قالب دارد .الزم به ذکر است که میتوان هر نوع اطالعات
معنایی مربوط به مفهوم واژۀ موردنظر را به قالبها اضافه کرد و آنها را به لحاظ معنایی
غنیتر نمود (آرنا و همکاران .)2014،مسئله مهم این است که اطالعات قالبها ثابت
نیستند و با توجه به نوع سامانههای هوشمندی که طراحی میشوند ،میتوانند متفاوت
باشند و غنیتر شوند.
این پژوهش قصد دارد با تعریف این نوع قالبها برای حروف اضافۀ سادۀ پیشین
پرکاربرد «از»« ،در»« ،تا» و «با» در فارسی ،سامانهای برای رفع ابهام معنایی آنها یا
بهتر بگوییم برای تعیین خودکار معنای آنها در بافت ارائه دهد.
 -3سامانۀ رفع ابهام معنایی
جهت طراحی سامانۀ قاعدهمند رفع ابهام معنایی از حروف اضافه ،ابتدا حروف اضافه
موردنظر در پیکرۀ متنی پژوهش ( 1000جمله) که داده اولیه و آموزشی 1در سامانه
هستند ،به لحاظ معنایی برچسبگذاری شدند.
معناهای متعدد حرفاضافه «از» در پیکرۀ متنی پژوهش -1 :بهواسطه  -2منشأ  -3جنس ،نوع -4
درباره ،مربوطبه  -5علت ،سبب  -6شامل  -7اندازه ،مقدار  -8ابتدای زمان ،دوره زمانی  -9نسبت،
مقایسه  -10روش ،از طریق  -11داخل محدوده مجازی یا مکانی  -12تمایز  -13بخش ،تکه  -14جزء
 -15مکان  -16تعلق ،متعلق به  -17به وجود آمده ،بهوسیله  -18از جهت ،ازنظر  -19وضعیت،
چگونگی
معناهای متعدد حرفاضافه «در» در پیکرۀ متنی پژوهش -1 :محدوده زمانی  -2محدوده مکانی -3
راجع به چیزی ،مربوطبه  -4محدوده مکانی مجازی  -5داخل ،درون  -6درون حوزه مجازی  -7سبب،
علیت  -8در حال ،وضعیت و چگونگی  -9نوع  -10به هنگام  -11بیان تناوب  -12اندازه  -13علیه
چیزی  -14در مقایسه با
معناهای متعدد حرفاضافه «با» در پیکرۀ متنی پژوهش -1 :بیان ارتباط بین دو یا چند شخص یا
مفهوم  -2از طریق  -3بهوسیله ،بهواسطه  -4دارندگی ،دارای  -5همراه ،همراهی  -6وضعیت و حالت
 -7علیه ،در مقابل  -8جنس ،نوع  -9زمان  -10در مورد ،در زمینه  -11مکان  -12تناسب  -13تمایز
معناهای متعدد حرفاضافه «تا» در پیکرۀ متنی پژوهش -1 :انتهای زمان ،فاصله زمانی  -2فاصله مکانی
 -3مقدار  -4بیان تفاوت ،انواع  -5فاصله مکانی مجازی

شکل ( )2به نمونههایی از پیکرۀ آموزشی برچسب خورده در این پژوهش اشاره
دارد .سپس جهت آزمایش سامانه و رفع نواقص قالبها ،حدود  100جمله تحت عنوان
. training data

1
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دادۀ توسعه 1گردآوری شدند که بهواسطۀ آنها سامانه مورد آزمایش قرار گرفت و
نواقص قالبها برطرف شد .درنهایت جهت آزمایش نهایی ،حدود  500جمله تحت
عنوان دادۀ تست( 2شکل )3از منابع مختلف اینترنتی و یوتیوب گردآوری شدند که
بهواسطۀ آنها سامانه مورد آزمایش نهایی قرارگرفته؛ نتایج نهایی حاصل شد.

شکل  -2نمونههایی از پیکرۀ آموزشی برچسب خورده

شکل  -3نمونههایی از دادۀ تست

. development data
. test data

1
2

 /106سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروفاضافه در زبان فارسی با استفاده از قالبهای معنایی

در مرحله بعدی ،قالبهای معنایی برای حروف اضافه «از»« ،با»« ،تا» و «در»
تعریف شدند .مواردی که معموالً در قالبها همواره بهعنوان موارد ثابت گنجانده
میشوند ،شامل مقولۀ نحوی کلمه ،تعریف یا همان معنای کلمۀ موردنظر ،چند مثال از
کلمه در بافت و واژگان شامل .واژگان شامل هر کلمه نیز از وردنت 1و همچنین نسخۀ
فارسی آن ،فارسنت 2قابلاستخراج است .درعینحال ،چنانچه بخواهیم برای حروف
اضافه نیز همین نوع اطالعات را در قالبها وارد کنیم ،مسئلۀ اساسی واژگان شامل است
که در فارسنت به دلیل اینکه حروف اضافه عناصر نقشی هستند ،به آنها پرداخته
نشده و شاملی برای آنها ذکر نشده است .به همین منظور ،برای حروف اضافه در
قالبها دو مورد شامل بعد 3و شامل قبل 4گنجانده شد .این دو مفهوم را که اولبار آرنا
( )2014برای قالبهای حرفاضافه مطرح نمود ،این امکان را فراهم کرد تا سامانۀ رفع
ابهام معنایی برای برقراری ارتباط بین قالبها از آنها استفاده کند .در قالب حرفاضافه
شاملی که برای کلمه بعد از حرفاضافه میتواند وجود داشته باشد ،تحت عنوان شامل
بعد در قالب مربوطه آورده میشود و شاملی که برای کلمه قبل از حرفاضافه وجود
دارد ،تحت عنوان شامل قبل در قالب حرفاضافه درج میشود .ازاینرو ،برای درج شامل
قبل و بعد در قالب حروف اضافه ،کلمات قبل و بعد حروف اضافه در جمالت که محتوای
واژگانی داشته باشند بسیار اهمیت دارد؛ زیرا شامل آن کلمات باید از فارسنت استخراج
و در قالب حرفاضافۀ موردنظر درج شود .ازآنجاکه رویهمرفته ،حدود  51معنای
مختلف برای حروف اضافه موردنظر پژوهش در پیکرۀ متنی برچسب معنایی داده شدند،
لذا حدود  51قالب معنایی برای حروف اضافه تعریف شدند که سامانه بهواسطۀ اطالعات
موجود در آنها اقدام به رفع ابهام از حروف اضافه در جمالت میکند .در این قسمت،
قالب هر حرفاضافه تنها در یکی از معانیاش بهعنوان نمونه آورده شده است.

1

.WordNet
2
 .فارسنت پایگاه دانشی است حاوی اطالعات در مورد واژهها ،مفاهیم آنها ،اطالعات نحوی و روابط معنایی میان
آنها
3
. pro-hpernym
4
. pre-hypernym
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قالب معنایی «از».
مقوله دستوری« :حرفاضافه»
تعریف« :کلمهای نقشی که نشان میدهد طول مدت یک دوره زمانی یا نقطه شروع یک بازه زمانی»
«ابتدای زمان ،دوره زمانی»
نمونه« :از امروز»« ،از امسال»« ،از دیرباز»« ،از این لحظه»
شامل کلمه بعد« :زمان»« ،دوره زمانی»
شامل کلمه قبل« :زمان»« ،دوره زمانی»

قالب معنایی «در»:
مقوله دستوری« :حرفاضافه»
تعریف« :کلمهای نقشی نشاندهنده مکان»
«محدوده مکانی»
نمونه« :در تهران»« ،در اتوبوس»« ،در شهر»
شامل کلمه بعد« :نهاد»« ،موتور»« ،مرکز»« ،منطقه»« ،جا»« ،قسمت»« ،مکان»« ،زمین»
شامل کلمه قبل« :زمین»
قالب معنایی «تا»:
مقوله دستوری« :حرفاضافه»
تعریف« :کلمهای نقشی که نشان میدهد طول مدت یک دوره زمانی یا انتهای زمانی را»
«انتهای زمانی ،فاصله زمانی »
نمونه« :تا فردا»« ،تا سال بعد»« ،تا امشب»
شامل کلمه بعد« :زمان»« ،دوره زمانی»
شامل کلمه قبل« :زمان»« ،دوره زمانی»

قالب معنایی «با»:
مقوله دستوری« :حرفاضافه»
تعریف« :کلمهای نقشی که نشان میدهد همراهی و یا همراه شدن با کسی یا چیزی»
«همراهی ,همراه»
نمونه« :با پدرم»« ،با خودم»« ،با چای»« ،با آب»
شامل کلمه بعد« :ضمیر»« ،همراه»« ،توده»« ،نوشیدنی»« ،حامل»« ،سیال»« ،بخش»« ،روش»« ،جمعیت»،
«ملزومات»« ،تحول»
شامل کلمه قبل« :نوشیدنی»« ،همراه»« ،جمعیت»

 -1-3نحوه محاسبه شامل یک کلمه
در ابتدا سعی بر آن شد که شامل کلمات قبل و بعد حرفاضافه ،مستقیماً بهطور خودکار
از فارسنت استخراج شوند .برای این کار یک سرویس  XMLRPCبرای استفاده از API
های فارسنت به زبان  Jythonنوشته شد که کار آن برقراری ارتباط بین الگوریتم رفع

 /108سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروفاضافه در زبان فارسی با استفاده از قالبهای معنایی

ابهام و فارسنت بود .با این روش ،شاملها با موفقیت از فارسنت استخراج شدند؛ اما
تعداد شامل ها برای هر کلمه بسیار زیاد بود و با توجه به سطح انتزاع آنها ،شاملهای
متعددی بهعنوان شامل کلمه موردنظر ،از فارسنت دریافت میشد که باعث پیچیدگی
تصمیمگیری سامانه میگردید؛ بنابراین تصمیم گرفته شد یک فایل داده برای محاسبه
1
شاملهایی که از فارسنت استخراج میشوند ،ایجاد شود .این فایل داده که مدخل
نامگذاری شد ،قالبهایی هستند که در هر قالب کلمه موردنظر ،شامل آن کلمه و
حرفاضافهای که در کنار آن کلمه در جمله قرار دارد ،درجشده است .این فایل در قالب
 jsonتهیهشده که بتوان بهراحتی محتوای آن را خواند و اطالعات آن را به الگوریتم
اصلی ارسال نمود.
2
از آنجاکه قالبها ساختار گسترده دارند ،جستجوی یک شامل در میان قالبهای
حرفاضافه پیچیده و زمانبر است .لذا قالبها بهصورت یک ساختار درختی (شکل  )4و
به عبارتی اندیس معکوس 3درآورده شدند تا جستجو با سرعت بیشتری انجامشده و از
پیچیدگی آن نیز کاسته شود .روند جستجو بدینصورت است که ابتدا درخت کلمه
موردنظر پیدا میشود؛ سپس با توجه به حرفاضافهای که در حال رفع ابهام است ،یک
شاخه در درخت دنبال می گردد و با توجه به مسیر رفع ابهام (در بخش بعدی توضیح
داده میشود) معنای موردنظر به الگوریتم رفع ابهام ارسال میشود.
Word

Preposition 4

Preposition 3

Preposition 2

Important
words

Senses

Preposition 1

Pro-hypernym

Senses

Pre-hypernym

Senses

شکل  -4ساختار درختی اندیس معکوس برای جستجوی کلمات در قالبها
1

. entry
. flat
3
. inverted index
2
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 -2-3الگوریتم رفع ابهام معنایی از حروف اضافه
سامانه بهواسطۀ کلمات قبل و یا بعد از حرفاضافه که عمدتاً نقش نحوی اسمی دارند،
اقدام به تعیین معنا میکند .اساس کار سامانه ،برقراری ارتباط بین واژگان شامل موجود
در قالب حرفاضافه و واژگان شامل در مدخلهاست .چنانچه بین واژۀ شامل کلمه قبل
یا بعد حرفاضافه در مدخلها و واژۀ شامل موجود در قالب حرفاضافه انطباق و یکسانی
وجود داشته باشد ،معنای موردنظر برای حرفاضافه تعیین میگردد .شکل ( )5فلوچارت
الگوریتمی است که سامانه بهواسطۀ آن ،معنای حروف اضافه را در جمالت تعیین
میکند.

شکل  -5الگوریتم مسیرهای رفع ابهام معنایی

 /110سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروفاضافه در زبان فارسی با استفاده از قالبهای معنایی

در الگوریتم فوق ،سه مسیر مشخصشده است .در ابتدا ،جمله ورودی تقطیع شده،
برچسب نحوی ( )POS1زده میشود و ریشه کلمه استخراج میشود .سپس عملیات رفع
ابهام به این شرح آغاز میگردد :مسیر  :1در این مسیر ،سامانه حروف اضافه موردنظر
پژوهش را در فایلی که برچسب نحوی آن بهصورت خودکار انجامشده شناسایی میکند.
سپس سراغ کلمه بعد از حرفاضافه میرود .اگر واژۀ شامل این کلمه در لیست
شاملهای بعد که در قالب حرفاضافه وجود دارد موجود باشد ،تطابق قالبها رخداده،
سامانه معنای موجود در آن قالب را به حرفاضافه میدهد .چنانچه این تطابق برقرار
نشود ،سامانه وارد مسیر  2میگردد .در مسیر  2کلمه قبل حرفاضافه شناسایی میشود.
چنانچه واژۀ شامل کلمه قبل در لیست شاملهای قبل در قالب حرفاضافه موجود باشد،
معنای حرفاضافه موردنظر تعیین میشود؛ در غیر این صورت سامانه وارد مسیر 3
میگردد .در این مسیر ،سامانه دو کلمه بعد یا سه کلمه بعد حرفاضافه را جستجو
مینماید و واژگان شامل آن کلمات را با شاملهای بعد در قالب حرفاضافه موردنظر
مقایسه میکند .چنانچه مطابقت برقرار بود ،معنای حرفاضافه تعیین میشود؛ در غیر
این صورت معنایی برای حرفاضافه مشخص نمیگردد و الگوریتم پایان مییابد.
 -3-3آزمایش دادههای تست و نتایج
در این قسمت ،نحوه عملکرد الگوریتم رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در چند نمونه
جمله از داده آزمون شرح داده میشود .در جمله ( ،)2ابتدا سامانه دو حرفاضافه «در» و
«از» را تشخیص میدهد .سپس الگوریتم وارد مسیر  1شده کلمه بعد از حرفاضافه
«در» را شناسایی میکند؛ زیرا قالب معنایی این کلمه در فایل داده مدخلها موجود
است (شکل .)6
( )2هر چه در آنجا شامل جواهر و نفایس بود بردند.

شکل  -6بخشی از قالب کلمات در مدخلها
1

. part of speech
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طبق مسیر  1در الگوریتم ،سامانه شامل موجود در این مدخل که در اینجا کلمه
«زمین» هست را با شاملهای موجود در قالبهای معنایی حرفاضافه «در» مقایسه
میکند .همانطور که در شکل ( )7مشخص است ،شامل بعد «زمین» در قالب معنایی
حرفاضافه «در» بامعنای محدوده مکانی موجود است ،لذا الگوریتم انطباق بین دو
شامل را تشخیص میدهد و نهایتاً معنای محدوده مکانی را برای حرفاضافه «در»
تعیین میکند (شکل .)8

شکل  -7قالب معنایی حرفاضافۀ «در» بامعنای محدودۀ مکانی

شکل  -8معنای تعیینشده توسط الگوریتم برای حرفاضافه «در»

در جمله ( )3الگوریتم بعد از تشخیص حرفاضافه «از» ،ابتدا وارد مسیر  1میشود و
کلمه «ابن» را شناسایی میکند .ازآنجاکه این کلمه در فایل داده مدخلها یافت
نمیشود ،الگوریتم وارد مسیر  2شده ،کلمه قبل حرفاضافه را جستجو میکند .با
جستجو در مدخلها ،قالب این کلمه یافت میشود (شکل  .)9سپس ،شامل موجود در
این قالب (کلمه زمان) با شاملهای قبل در قالبهای حرفاضافه «از» مقایسه میگردد،
(شکل  .)10چنانچه انطباق برقرار باشد ،معنای موردنظر تعیین میشود (شکل .)11

 /112سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروفاضافه در زبان فارسی با استفاده از قالبهای معنایی

( )3پس از ابن مسعود ،پسرش عبدالعزیز بن سعود به امارت رسید.

شکل  -9بخشی از قالب کلمات در مدخلها

شکل  -10قالب حرفاضافه «از» بامعنای ابتدای زمان ،دورۀ زمانی

شکل  -11معنای تعیینشده توسط الگوریتم برای حرفاضافه «از»

در جمله ( ،)4ابتدا الگوریتم بعد از ناکامی در مسیرهای  1و  ،2بهدلیل نیافتن
کلمات موردنظر در مدخلها ،وارد مسیر  3میشود .طبق این مسیر ،الگوریتم باید
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دومین کلمه (طرف) بعد از حرفاضافه را جستجو کند؛ چنانچه نتیجه نگرفت ،کلمه
سوم بعد از حرفاضافه جستجو میگردد .در اینجا کلمه «هوا» در مدخلها (شکل )12
یافت میشود .لذا با مقایسه شاملها در قالب حرفاضافه (شکل  )13و شامل موجود در
مدخلها ،معنای موردنظر مطابق شکل ( )14برای حرفاضافه «از» تعیین میگردد.
( )4بمبهای عربستان از همه طرف هوا و زمین بر سر مردم بحرین فرومیریزد.

شکل  -12بخشی از قالب کلمات در مدخلها

شکل  -13قالب حرفاضافه «از» به معنای وسیله ،روش ،از طریق

شکل  -14معنای تعیینشده توسط الگوریتم برای حرفاضافه «از»

 /114سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروفاضافه در زبان فارسی با استفاده از قالبهای معنایی

 -4نتیجه
نتایج آزمایش  500داده آزمون در سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه «از»« ،در»،
«با» و «تا» نشاندهنده دقت باالی سامانه در رفع ابهام معنایی است .درصد پاسخهای
صحیح بهدستآمده حدود  Accuracy = 99.16%است .ازآنجاکه تابهحال سامانهای
برای رفع ابهام معنایی با استفاده از قالبهای معنایی در زبان فارسی طراحی نشده
است ،روش به کار گرفتهشده در این پژوهش و الگوریتم پیشنهادی منحصربهفرد است.
میزان خطاهای بهدستآمده در این سامانه را میتوان به چندین عامل نسبت داد .گاهی
اوقات وجود حروفاضافه در جمله بهدلیل فعل جمله است؛ به این معنا که فعل برای
کامل کردن معنا به حروفاضافه نیاز دارد و این حروف گرچه بهظاهر حرفاضافهاند ،اما
بهتنهایی معنای مستقلی ندارند ،مانند عبارات فعلی «از کوره دررفتن»« ،از دست
دادن»« ،درنظر آمدن» و یا افعال پیشوندی همچون «درافتادن» و یا «درآمیختن» .از
همین رو ،زمانی که جمالتی با این نوع حروفاضافه به سامانه داده میشوند ،بهدلیل
اینکه سامانه آنها را نیز حرفاضافه ساده بهحساب میآورد و نمیتواند معنایی برایشان
تعیین کند ،خطا میدهد.
مورد بعدی ،مربوط به ماهیت حروفاضافه در زبان فارسی است .در این پژوهش،
تنها به حروفاضافه سادۀ پیشین پرداخته شد؛ اما همین حروفاضافه ،در بعضی جمالت
بدون هیچ نشانهای نقشهای دیگری دارند و دیگر حرفاضافه نیستند .بهعنوان نمونه،
حرفاضافه «تا» در جمله ( )5حرف ربط است نه حرفاضافه .زمانی که این جمله به
سامانه داده میشود ،حرفاضافه «با» در این جمله بهدرستی تشخیص دادهشده و معنای
آن مطابق شکل ( )15تعیین میشود؛ اما حرف «تا» در این جمله حرف ربط است که
سامانه بهعنوان حرفاضافه آن را تشخیص میدهد؛ ولی نمیتواند معنایی برای آن
تعیین کند (شکل .)16
( )5با بیماری سرطان سالها جنگید تا عاقبت مغلوب شد.
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شکل  -15معنای تعیینشده توسط الگوریتم برای حرفاضافه «با»

شکل  -16عدم تعیین معنا

مسئله اساسی این است که برای همه نوع حروفاضافه ،برچسب نحوی (مقوله نحوی)
که بهطور خودکار در پیکرهها زده میشود ،برچسب  )preposition( pاست .لذا سامانه
تمام این موارد را حرفاضافه ساده بهحساب میآورد و به دنبال معنایی برای آنها
میگردد و چون معنایی یافت نمیشود ،خطا میدهد.
راهکاری که میتوان برای حل این مشکل پیش نهاد داد این است که برچسبهای
نحوی که بهطور خودکار در پیکرهها خورده میشود ،جزئیتر شده و برای هر یک از این
موارد برچسبی متفاوت خورده شود تا از هم قابلتشخیص باشند .بهعنوانمثال ،برچسب
نحوی حرفاضافه ساده متفاوت از برچسب نحوی حرفاضافه مرکب باشد .گرچه این کار
نیازمند کار زبانشناسی گسترده ،مطالعه دقیق و زمانبر است.
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الگوریتم سامانۀ رفع ابهام معنایی نوعی الگوریتم اکتشافی 1است؛ لذا برای کارایی باالتر
قالبهای بسیاری باید تعریف شود تا سطح عمومیت سامانه را باال ببرد که نیازمند کار
انسانی گسترده است .قالبهای معنایی تعریفشده خود میتوانند در تهیه
هستانشناسی از حروفاضافه و یا کلمات دیگر مورداستفاده قرار بگیرند .از طرفی
میتوان برای کاربرد قالبها در سایر برنامههای رایانشی ،هرگونه اطالعات موردنیاز
دیگری در آنها قرارداد و قالبها را غنیتر نمود .در کارهای آتی سعی بر آن است که
بهجای استفاده از فایل داده مدخلها که برای کلمات قبل و بعد حروفاضافه تعریفشده
بودند ،مشکل تعدد شاملها و همپوشانی آنها در فارسنت حل شود تا سامانه بتواند
شامل هر کلمه در قالب موردنظر را مستقیماً از فارسنت دریافت کند؛ در این صورت
سطح عمومیت سامانه نیز باالتر خواهد رفت.
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