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استخراج دانش مفهومی از متن با استفاده از الگوهای زبانی و معنایی   
 
 

 
  

 
امروزه هستانشناسیها که پایگاههای دانش مفهومی هستند، در سیستمهای اطالعاتی 
کاربرد بسیاری دارنــد. سـاخت انـواع هستانشناسـی بـرای انـواع قلمروهـا و کاربردهـا، 
فرآیندی پرهزینه و زمانبر است. خودکارسازی این فرآیند، گامی در جهت رفع گلوگاه کسب 
دانش در سیستمهای اطالعاتی و کاهش هزینه ساخت آنهاست. در این مقاله، ابتــدا مـروری 
بر روشهای استخراج دانش مفهومی و ساخت هستانشناسی داریم و سپس  بــرای کشـف 
روابط میان مفاهیم، از روی متون زبان طبیعی، به بررسی روشهای مبتنی بر الگو خواهیم 
ــون زبـان فارسـی، برخـی الگوهـای  پرداخت. در ادامه،  برای استخراج دانش مفهومی از مت
ـند  زبانی و معنایی را معرفی میکنیم. این الگوها عمومی و مستقل از دامنه و کاربرد میباش
ــهای و اصـول  و در سطح جمله عمل میکنند. آنها جهت استخراج روابط طبقهای و غیر طبق
بدیهی، از عبارات و جمالت فارسی به کار میروند. از جمله روابط استخراج شده از طریــق 
این الگوها، میتوان به روابط شمول معنایی، جزء ـ کل، ویژگــی ـ مقـدار، هممرجعـی و … 
اشاره نمود. در این مقاله، ضمن معرفی الگوهای اســتخراج روابـط مفـهومی، در هـر مـورد 

مثالهایی از روابط قابل استخراج ارائه خواهد شد.  
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مقدمه 
هستانشناسی1  (ontology) مدلی انتزاعی از جهان واقع اسـت 
ــط میـان آن را در قلمـروی مـورد بحـث نمـایش  که مفاهیم و رواب

ـــــاه دانــــش مفــــهومی              میدهـــد. هستانشناســـیها کـــه پایگ
ــــدوده وســـیعی از  (conceptual knowledge) هســتند، در مح

ـــه شــبکههای  قلمروهـا کـاربرد دارنـد کـه بـرای نمونـه میتـوان ب
جهانگستر معنایی (semantic web)، موتورهای جستوجو،  
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تجـارب الکـترونیکی، پـردازش زبـان طبیعـی، مهندســـی دانــش، 
استخراج و بازیابی اطالعات، سیستمهای چنــد عـاملی، مدلسـازی 
ــتمهای  کیفی از سیستمهای فیزیکی، طراحی پایگاههای داده، سیس

اطالعات جغرافیایی و کتابخانههای رقمی اشاره نمود. 
در قلمـروی کـــامپیوتر، هستانشناســی را میتــوان بــا یــک 
چهارتایی  (C, R, F, A) تعریف کرد (شمس فرد، 1381) کــه در 

آن: 
 • C مجموعه مفاهیم موجود در جهان مدل شده است. 

 • R مجموعه روابط میان مفاهیم است و خود به دو زیــر مجموعـه 
مجزای  RT  و RN افراز میشود. 
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 -  RT مجموعـــه روابــط طبقــهای (taxonomic) میــان 

مفاهیم است که سلسله مراتب مشمول را ایجاد میکند 
و دودویی میباشد. 

 -  RN  مجموعه روابط غیر طبقهای است که ممکن است 

 .(1<n ) تایی نیز باشد  n 

ــط   •  F  مجموعه تصریحات هستانشناسی در مورد مفاهیم و رواب
آنهاست و خود به دو زیر مجموعه  FT  و FN افراز میشود: 

ــی دربـاره روابـط   -  FT مجموعه تصریحات هستانشناس

طبقهای مفاهیم است. به عبارت دیگــر، سلسـله مراتـب 
شمول را نشان میدهد. 

ــاره روابـط   -  FN  مجموعه تصریحات هستانشناسی درب

غیر طبقهای مفاهیم است. 
ــی اسـت که   •  A مجموعه اصول بدیهی (axioms) هستانشناس

به زبان صوری، مثل منطق بیان میشود. 
 

امروزه با توجه به روند رو به رشد اســتفاده از هستانشناسـیها 
در سیسـتمهای اطالعـاتی، سـاخت هستانشناسـی، روششناســـی 
سـاخت، ابزارهـــای ســاخت و ســاخت خودکــار و یــادگــیری 
هستانشناســیها از مبــاحث مطــرح در میــان محققــان اســــت. 
هستانشناسیها را ممکن اســت بـه صـورت دسـتی، بـا اسـتفاده از 
ابزارهای مهندسی هستانشناسی و یا با روشهای اکتساب دانش و 
ساخت (نیمه) خودکار تولید کرد که در مــورد هـر یـک، در زیـر 

نمونههایی ارائه شده است. 
 • سـاخت دسـتی: در ایـن روش، حجـم عظیمـی از دانــش 
مفهومی به وسیله افراد در ماشــین کـد میشـود و پایگاههـای 
 Cyc .دانش بزرگ عمومــی یـا تخصصـی ایجـاد مـیگردنـد
(لنــات، 1995) و Mikrokosmos (نیرنــبرگ و همکـــاران، 
ــیهای سـاخته شـده بـا ایـن  1995) نمونههایی از هستانشناس

روش هستند. 
 • استفاده از ابزارهای مهندسی هستانشناسی: در ســالهای 
ــتیبانی سـاخت هستانشناسـی سـاخته  اخیر ابزارهایی برای پش
شــــدهاند. Protégé (اریکســــــون و همکـــــاران، 1999)، 
  Ontosaurus ،(1997 ،فارکوهـار و همکــاران) Ontolingua

(اسـوارتوت وهمکـــاران، 1997) و WebOnto (دومینــگ، 
1998) با فراهم کردن واسط کاربرد مناسب، محیط را بــرای 
اکتساب دانش مفهومی از کاربرد آماده و دسته دیگــر مـانند 
  SVETLAN’ (یامـاگـوچــی، 2001) و  DODDLE II 

ـــرای  (چـالندار و گـرو، 2000) دادههـا و سـاختارهای الزم ب
ــد و  ساخت هستانشناسی را از منابع ورودی استخراج میکنن
ـــا ماشــین) قــرار  در اختیـار سـازنده هستانشناسـی (انسـان ی

میدهند. 
 • ساخت (نیمه) خودکار: برای کــاهش مشـکالت سـاخت 
هستانشناسـیها و تولیـد (نیمـه) خودکـار آنـها دو راهکـــار 

پیشنهاد شده است: 
الف) یکپــارچهسـازی و اسـتفاده مجـدد از هستانشناسـیهای 
موجود (چاپولسکی و همکاران، 1997؛ نوی و موسن، 2000؛ 

ریوتارو و همکاران، 2001)؛  
ب) یادگیری و ساخت خودکار هستانشناسیها از روی منابع 
ــتاب،  موجـود، مـانند سیسـتمهای Text-to-onto (میـده و اس

  Asium (2001 ،ـــان و رومــاکر Syndikate  ،(a 2001 (ه
(فوره و همکاران، 1991) و هســتی (شـمسفرد و عبدالـه زاده 

بارفروش، 2002). 
 

ساخت دستی انواع هستانشناسی، برای قلمروها و کاربردهای 
ـــــه، وقــــتگــــیر و مســــتعد خطاســــت و  مختلـــف، پرهزین
هستانشناسیهایی که به صورت دستی ساخته میشــوند، معمـوالً، 
ــخصی طـراح، در مقـابل تغیـیرات غـیر  گران، متمایل به نظرات ش
ـــرای آن تهیــه شــدهاند،  منعطـف و دقیقـاً خـاص منظـوری کـه ب
میباشند. لذا خودکارسازی عمل ســاخت هستانشناسـی نـه فقـط 
ــه بـه تولیـد هستانشناسـی بـا  هزینه ساخت را کاهش میدهد، بلک
انطباق بیشتر با کاربرد آن منجر میشود. وجود ابزارهای مهندســی 
هستانشناسی که فقط به صورت واسط کاربرد عمل میکنند، نیاز 
ــرای وی  به سازنده انسانی را منتفی نمیکنند، بلکه فقط محیط را ب
مهیا میسازند. لذا حرکت به سمت خودکارسازی اکتساب دانــش 
ــای داده و هستانشناسـیهای دیگـر،  از روی منابع، متون، پایگاهه
ــاخت و  مشـکالت مهندسـی هستانشناسـی را محـدود و هزینـه س
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استفاده اشتراکی از هستانشناسیها را کاهش میدهد. 
ــش  در ایـن مقالـه، ابتـدا بـه روشهـای اکتسـاب خودکـار دان
ــود. در  مفـهومی و یـادگـیری هستانشناسـی اشـارهای خواهیـم نم
ادامـه، بـرای اسـتخراج دانـش مفـهومی از متـــون زبــان طبیعــی، 
ــورد بررسـی قـرار میدهیـم و ضمـن  روشهای مبتنی بر الگو را م
ــی، بـرای اسـتخراج روابـط  معرفی یک سیستم یادگیر هستانشناس
طبقهای، غیر طبقهای و اصول بدیــهی از جمـالت و عبـارات زبـان 
فارسی، الگوهای ارائه شده در این سیستم را معرفی خواهیم کرد. 

 

ـــار  اسـتخراج دانـش مفـهومی و یـادگـیری (نیمـه) خودک
هستانشناسی 

یادگیری هستانشناسی به معنــی اسـتخراج دانـش مفـهومی از 
منـابع ورودی و سـاخت یـک هستانشناسـی بـر اسـاس آنهاســت. 
یـادگـیری هستانشناسـی از روشهـا و الگوریتمهــای رشــتههای 
ــان طبیعـی، مهندسـی دانـش، یـادگـیری  مختلفی چون پردازش زب
ــات، اسـتنتاج خودکـار و  ماشینی، اکتساب دانش، استخراج اطالع
پردازش نمادین و احتماالتی بهره میگــیرد. در دو دهـه اخـیر، در 
زمینـه یـادگـیری هستانشناسـی فعالیتهـــایی شــده و روشهــا، 
متدولوژیها، ابزارها و سیستمهای مختلفی نیز ارائه گردیده است. 
ــــادگـــیر  برخــی از ایــن سیســتمها، سیســتمهای خودمختــار ی
هستانشناسی هستند، در حالی که برخی دیگر ابزارهــای پشـتیبانی 
ساخت هستانشناسی میباشند. سیستمهای یادگیر هستانشناسی را 
ـــتراق زیــر دســتهبندی نمــود  میتـوان بـر اسـاس شـش عـامل اف

(شمسفرد و عبداله زاده بارفروش، 2003): 
الـف) عنصـر آموختنـی: عنصـر آموختنـــی میتوانــد دانــش 
مفهومی و هستانشناسانه به تنهایی و یا ترکیب آن با دانــش لغـوی 
باشـد. اصلیتریـن عنـاصر لغـوی کـــه سیســتمهای موجــود یــاد 
میگیرند، کلمات و اصیلتریــن عنـاصر آموختنـی هستانشناسـی، 
ــط طبقـهای و غـیر طبقـهای و  مفاهیم، روابط مفهومی (اعم از رواب
ــن برخـی سیسـتمها، در مـورد نحـوه  اصول بدیهی) هستند. همچنی

استخراج دانشهای فوق از ورودی، فرادانشی را میآموزند. 
ب) نقطه شروع: سیســتمهای یـادگـیر هستانشناسـی از دانـش 
پیش زمینه خــود اسـتفاده میکننـد و از منـابع ورودی، دانشهـای 

جدید را میآموزند. دانش پیش زمینه ممکن اســت از نـوع دانـش 
ــوع دانـش  زبانی (دستور زبان، دانش لغوی، الگوها و …) و یا از ن
ــد. در اکـثر سیسـتمهای موجـود،  مفهومی (هستانشناسی مبنا) باش

ــانند                  برای پردازش متن از واژگان معنایی از پیش تعریف شدهای م
ــانند  DODDLE II , TEXT-TO-ONTO و SYNDIKATE  (م

ــر، 1995)) اسـتفاده میشـود کـه معمـوالً حـاوی  WordNet  (میل

دانش مفهومی نیز هســت. در سیسـتمهای مختلـف، هستانشناسـی 
ـــه  مبنـا (اولیـه) ممکـن اسـت تنـها هسـته کـوچکـی از دانـش اولی
ــــی  (شــمسفرد، 1381؛ هوانــگ، 1999) یــا یــک هستانشناس
تخصصی در یک قلمروی خاص (Syndikate; Text-to-onto) و 
   Cyc یا یک هستانشناسی کلی بزرگ حاوی دانش عرفی مانند
ــت  (لنات، 1995) باشد. منبع ورودی سیستمهای یادگیر ممکن اس
ــیاپ،  دادههای ساخت یافته مانند ساختار جداول پایگاه داده (کاش
1999)، هستانشناسیهای موجود دیگــر (ویلیـامز و تساتسـولیس، 
2000) و پایگاههــای دانــش (ســویانتو و کومپتــون، 2000) یـــا 
دادههـای نیمـه سـاخت یافتـه (پرنـل و همکـــاران، 2001)، مــانند 
فرهنگهای لغات و مستندات XML , HTML  و یا دادههای غیر 

ساخت یافته مانند متون زبان طبیعــی موجـود در پیکرههـای زبـانی                     
(SVETLAN’, SYNDIKATE) و متـون موجـود در مســتندات 

وب (TEXT-TO-ONTO) باشد. 
 

ج) پیش پردازش الزم: متداولترین پیش پردازش استفاده شده 
در سیستمهای یادگیر هستانشناسی از متن، پیــش پـردازش زبـانی 
است. این پیش پردازش میتواند به صورت درک عمیق متن و یــا 
پردازش سطحی آن باشد. درک عمیق، به کشف روابط خــاص و 
ــر  پـردازش سـطحی بـه اسـتخراج روابـط کلـی میـان مفـاهیم منج
میشود. از آنجا که درک عمیق معموالً مشــکلتر اسـت و سـرعت 

ساخت هستانشناســی را کـاهش میدهـد، اکـثر سیسـتمها (مـانند  
ـــتخراج ســاختارهای  TEXT-TO-ONTO و ASIUM) بـرای اس

ــطحی متـن مـانند  مورد نیازشان از متن، از تکنیکهای پردازش س
نمونهبرداری، تعییــن اجـزای کـالم، تحلیـل نحـوی و … اسـتفاده 
میکننــد. برخــی سیســتمها (مــــانند SYNDIKATE ) نـــیز از 
ـــش مفــهومی بــهره  روشهـای درک عمیـق بـرای اسـتخراج دان
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ــتخراج  میبرنـد. همچنیـن پیمانـههایی وجـود دارنـد کـه بـرای اس
ــد. ایـن سـاختارها بـه  ساختارهای خاص از ورودی، به کار میرون
وسیله سیستم یادگیر برای ساخت هستانشناسی اســتفاده میشـوند 
کــه از آن جملــه میتــوان بــه ’SVETLAN بــرای اســـتخراج 

طبقهبندی اسامی اشاره نمود. 
د) روش یادگیری: روشهای اسـتخراج دانـش در دامنـهای از 
ـــانند تکنیکهــای آمــاری) تــا  روشهـای بـا دانـش ضعیـف (م
ــی) گسـتردهاند. ایـن  روشهای غنی از دانش (مانند استدالل منطق
ــورت بـا نظـارت و یـا بـدون نظـارت و  روشها ممکن است به ص
ــیرند.  همچنین به صورت بر خط یا برون خط مورد استفاده قرار گ
 DODDLE II ــهرهگـیر از روشهـای آمـاری مـانند سیستمهای ب
(واگنر، 2000؛ هایر و همکاران، 2001)، عمدتاً بر اساس فرکانس 
تکرار و یا فرکانس هم وقوعــی و هـم مکـانی کلمـات و عبـارات 
عمـل میکننـد و از تحلیـل آمـاری دادههـای هـــم وقــوع بــرای 
یادگیری طبقات و روابط مفهومی از متون استفاده میکنند. برخی 
سیستمهای دیگر، روشهای نمادین مانند روشهای منطقی مبتنـی 
بر الگو و زبان ـ پایه را برای اســتخراج دانـش بـه کـار مـیگـیرند. 
ــاران،  سیستمهای بهرهمند از روشهای منطقی (مانند باورز و همک
ــاس و یـا اسـتقرا بـه دسـت  2000)، دانش جدید را با استفاده از قی
ــاالتر نمـایش  میآورند و با گزارهها، منطق درجه اول یا درجات ب
 ،(ASIUM) ــه مـانند تحلیـل نحـوی میدهند. روشهای زبان ـ پای
تحلیل ساختواژی ـ نحوی (اسدی، 1997)، تجزیه الگوهای لغــوی 
ـ نحوی (فینکلستاین ـ لندو و موریــن، 1999)، پـردازش معنـایی و 
ــرای  درک متن (SYNDIKATE) عموماً وابسته به زبان هستند و ب
استخراج دانش از منابع غیر ســاخت یافتـه (زبـان طبیعـی) بـه کـار 
ــر الگـو، ورودی (معمـوالً متـن) بـه  میروند. در روشهای مبتنی ب
ــدی خـاص کـه نشـانگر رابطـه مفـهومی  دنبال الگو یا کلمات کلی
خاصی است، جستوجو و اطالعات مورد نظــر از متـن اسـتخراج 
میشود. بعضی روشهای مکاشفهای نیز ممکن است برای تســریع 
و تسـهیل عملکـرد هـر یـک از ایـن روشهـا و رهیافتهـا مــورد 
  WEB KBاستفاده قرار گیرند. همچنین برخی سیستمها نیز مانند
ـــب  (کـراون و همکـاران، 2000) و TEXT-TO-ONTO از ترکی

روشهای فوق برای یادگیری هستانشناسی بهره میبرند.  

در ساخت هستانشناسی، مرحله اکتســاب دانـش میتوانـد بـه 
صورت دستی، نیمه خودکار و یا خودکار انجام شود. سیســتمهای 
ــش مفـهومی، از روشهـا و ابزارهـای  غیر دستی برای اکتساب دان
خودکار (واگنر، 2000) ، نیمه خودکـار (TEXT-TO-ONTO) و 
بـا همکـاری (ASIUM) اسـتفاده میکننـد. در سیســـتمهای نیمــه 
ــاربرد در پیشـنهاد هستانشناسـی  خودکار و با همکاری، معموالً ک
ــیر تصمیمـات سیسـتم، انتخـاب الگوهـای  اولیه، اعتبارسنجی و تغی
روابط، کنترل سطحی تجرید و مواجهه با نویــز، بـر چسـبزنی بـه 
مفاهیم جدید و تعیین وزنهای عناصر هستانشناسی دخالت دارد. 
هــ) نتیجـه نـهایی: برخـی سیسـتمهای خودمختـار، یـــادگــیر 
ــه مـابقی پیمانـههایی هسـتند کـه  هستانشناسی هستند، در حالی ک
عمـل خـاصی را انجـام میدهنـد و بـرای سـاخت هستانشناســـی، 
نتیجهای به صورت مجموعهای از دادههای میــانی تولیـد میکننـد. 
 ،( DODDLE II; SVETLAN’ مـانند) در سیسـتمهای پشـتیبان
سـاختارهای اولیـه سـاخت هستانشناســـی اکتســاب میشــوند و 
هستانشناسـی نـهایی بـدون دخـالت کـاربر یـا سیسـتمهای دیگــر 
ساخته نخواهد شد. برای سیستمهای خودمختار که هستانشناســی 
ــش،  میسازند، ویژگیهای هستانشناسی حاصل (مانند سطح پوش
ــات، درجـه جزئیـات، سـاختار و هـم  کاربرد یا منظور، نوع محتوی

بندی و زبان بازنمایی) از عوامل تمایز سیستمهای مختلفاند. 
و) روش ارزیـابی: بـــرای ارزیــابی ایــن سیســتمها، دو روش 
ــه.  پیشـنهاد شـده اسـت: ارزیـابی روش یـادگـیری و ارزیـابی نتیج
معموالً ارزیابی نتیجه از طریــق مقایسـه دو یـا چنـد هستانشناسـی 
مدلسازی شده در یک قلمــروی خـاص بـا تکنیکهـای ارزیـابی 
ضربدری (مادچ و ستاب، 2001) و یا از طریق کاربردی که مـورد 
ــام میشـود. ارزیـابی مبتنـی بـر کـاربرد  استفاده قرار میگیرد، انج
بیشتر برای هستانشناسیهای خاص منظوره مناسب میباشد. اکــثر 
سیستمهای یادگیر، عمل ارزیابی را از طریق مقایسه حاصل کار بـا 
ــداول  نتایج مورد نظر فرد خبره و یا با محاسبه معیارهای ارزیابی مت
در استخراج اطالعات (مثل دقت و توجه) انجــام میدهنـد. معیـار 
دقت، نمایشگر نسبت نتایج (مثالً مفاهیم استخراج شده) صحیح به 
ــایج موجـود در مجموعـه آزمـون، و معیـار توجـه، نشـانگر  کل نت

نسبت نتایج صحیح به کل نتایج استخراج شده است.   
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در ادامه این بخش مروری خواهیم داشت بر روشهای مبتنــی 
ــون  بر الگو، به عنوان یکی از راههای اکتساب دانش مفهومی از مت

زبان طبیعی. 
 

روشهای مبتنی بر الگو 
روشهای تطبیق الگو، کلمه کلیدی و یا قالب، به طور وسیعی 
در قلمـروی اسـتخراج اطالعـات کـاربرد دارنـــد و بــه قلمــروی 
یادگیری هستانشناسی نیز به ارث رسیدهاند. در روشهــای مبتنـی 
ــوالً متـن) بـه دنبـال الگـو یـا کلمـه کلیـدی  بر الگو، ورودی (معم
خاص که نشانگر رابطه مفهومی خاصی است جستوجو میشود. 
این الگوها انواع مختلفی (اعم از نحـوی یـا معنـایی، و عمومـی یـا 
ــی مثـل  خاص) دارند و برای استخراج عناصر مختلف هستانشناس
روابط طبقهای یا غیر طبقهای و یا اصول بدیهی بــه کـار میرونـد. 
در این بخش، چند نمونۀ استفاده از الگوها در اســتخراج دانـش را 

بررسی میکنیم. 
ــای  بـه عنـوان نخسـتین کـار در ایـن زمینـه میتـوان بـه الگوه
هیرست (1992) اشاره نمــود. وی بـرای اسـتخراج روابـط شـمول 
معنایی از متن، شش الگوی لغــوی ـ نحـوی معرفـی نمـوده اسـت. 

نمونههایی از این الگوها در زیر آمده است: 
Npsuchas {NP,} * (and  I  or) NP

NP {, NP} * {,} (or I and) other NP

NP {,} including {NP,} * {or I and} NP

ــیز بـرای نگاشـت وابسـتگیهای   گامالو و همکاران (2002) ن
ــه روابـط معنـایی مـانند شـمول، مـالکیت، مکـان، علیـت،  نحوی ب
عـاملیت، موقعیـت و … از الگوهـای دسـتوری اسـتفاده میکننــد. 
یک وابستگی با یــک رابطـه دودویـی (↑r: w1↓, w2) بـه شـکل 
نمایش داده میشود کـه در آن r بـا نشـانگرهای دسـتوری خـاص 
مانند حروف اضافه، رابطه فاعلیت یا مفعولیت نمونهدهی میشود، 
ــانگر موقعیتهـای هستـه و مکمـل  فلشهای ”↓“ و ”↑“ متناظر، نمای
هستند، w1، کلمه را در موقعیت هسته و w2، کلمه را در موقعیــت 
مکمل نشــان میدهـد. نشـانگرهای دسـتوری، نشـاندهنده روابطـه 
نحوی (فاعل، مفعول، حرف اضافه)، طبقه ساختواژی ـ نحــوی دو 
ــط (فعـل و اسـم) و حضـور یـا غیـاب تعییـن کننـده در  کلمه مرتب

ــه صـورت زیـر  مکمل میباشند. برای مثال یک الگوی دستوری ب
است: 

x=possessed; y=possessor=> [λx↓ λy↑ (de+; x↓, y↑)] or

[λx↓ λy↑ (a+; x↓, y↑)] or [λx↓ λy↑ (para; x↓, y↑)]

ــانگر ایـن  که در آن به عنوان نمونه نشانگر دستوری +de نمای
ــل از  است که:1) حرف اضافه de موجود است. 2) تعیین کننده قب
ـــا  مکمـل حضـور دارد. 3) هسـته و مکمـل هـر دو اسـم هسـتند. ب
استفاده از این قانون، هستههای نشانگرهای +a+ , de و para  که 
ـــش معنــایی «مملــوک» و  بـا متغـیر x نشـان داده شـدهاند، بـه نق
ــیر y نشـان داده شـدهاند، بـه نقـش معنـایی  مکملهایشان که با تغی

«مالک» نگاشته میشوند. 
ــود دارد کـه  در این زمینه، کار دیگری (ساندبالد، 2002) وج
در آن برای اســتخراج روابـط شـمول و جـزء ـ کـل از پیکرههـای 
سؤالی برخی الگوهای زبانی مــورد اسـتفاده قـرار مـیگـیرند. ایـن 

الگوها برای استخراج شمول معنایی عبارتاند از:  
Who is/was X?

What is the location of X?  
 

و برای استخراج رابطه جزء ـ کل عبارتاند از: 
What is/was the X of Y?

How many X are in/on Y?

 

هـایر و همکـاران (2001) نـیز بـرای اسـتخراج رابطـه «نمونـــه 
ــودن» و «نـام اول کسـی بـودن» دو الگـو بـه صـورت زیـر  چیزی ب

معرفی کردهاند: 
ــد کـه   • الگوی (last name) ؟ (profession) نشان میده

ــم کـوچـک) اسـت       طبقه ؟ به احتمال زیاد یک اسم اول (اس
 .(actress Julia Roberts مانند)

 • الگوی ؟ like (class name) نشان میدهد که طبقه ؟ بـه 
ــــده اســـت              احتمــال زیــاد یــک نمونــه از رده معرفــی ش

 .(metals like nickel, arsenic and lead  مانند)
 

ــا بـر اسـاس نمونـه، نحـوه سـاخت و نـوع  به طور کلی، الگوه
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دانش مورد استخراج با هم متفــاوتاند. ایـن الگوهـا ممکـن اسـت 
عمومی و مستقل از قلمرو یا کاربرد خاص باشــند، مـانند الگوهـای 
مـورد اسـتفاده هیرسـت و سـاندبالد، (2002) و یـا تخصصــی و در 
مورد قلمرو یا کاربرد خاص باشند مانند الگوهای پیشنهادی اسدی 
(1999) برای استخراج دانش از متون مربوط به طراحی شــبکههای 
الکتریکی. از سوی دیگر، الگوها ممکن اســت بـه صـورت دسـتی 
تعریف شده باشند (ساندبالد، 2002؛ گامالو و همکاران، 2002) یا 
بــه طــور (نیمــه) خودکــار کشــف شــوند، مــانند سیســـتمهای 
PROMETHEE  (ریلوف، 1996)،  AutoSlog-TG ( فینکستاین 

ـــاران،  ـ لنـدو و موریـن، 1999) و CRYSTAL (سـودرلند و همک
ــا ممکـن اسـت نحـوی یـا معنـایی باشـند و  1995). همچنین الگوه
ــهای، غـیر طبقـهای و اصـول  جهت استخراج هر یک از روابط طبق

بدیهی به کار روند. 
در ادامه مقاله، به معرفی یک سیستم یادگیر هستانشناسی کــه 
ــو جـهت اسـتخراج دانـش  بخشی از آن، از روشهای مبتنی بر الگ
ــتفاده آن را بررسـی  بهره میگیرد، میپردازیم و الگوهای مورد اس

میکنیم. 
 

سیستمی برای استخراج دانش از متون فارسی 
«هســتی» (شــمسفرد، 1381)، سیســتمی بــرای اســــتخراج 
ــــهومی از متـــون ســـاده زبـــان فارســـی و ســـاخت  دانــش مف
هستانشناســی از روی آنهاســت. هســتی، از پایــه، بــه ســــاخت 
ــــیپـــردازد.  خودکــار هستانشناســی از یــک روش ترکیبــی م
منظــور از «پایــه»، عــدم وجــود هستانشناســــی مبنـــا (اعـــم از 
ـــایی جــهت  عمومـی یـا تخصصـی) و همچنیـن نبـود واژگـان معن
ـــتم،  کمـک بـه فرآینـد یـادگـیری میباشـد. در ابتـدای کـار سیس
واژگـان تقریبـاً تـهی و هستانشناسـی فقــط حــاوی هســته اولیــه 
یـادگـیری اسـت کـه بـه صـــورت دســتی ســاخته خواهــد شــد. 
سـپس واژگـان معنـــایی (شــمس فــرد و عبدالــهزاده بــارفروش، 
1380) و هستانشناسـیهای مختلـف میتواننـد بـــر مبنــای آن بــا 
ـــان از محیــط (کــه متــون زبــان فارســی  توجـه بـه ورودیهایش
ــاخته شـوند. هسـته اولیـه کـه تنـها بخـش هستانشناسـی  هستند) س
اسـت کـه بـــه وســیله خــود سیســتم ســاخته نمیشــود، حــاوی 

فرادانـــش الزم جـــهت اضافـــــه، حــــذف و تغیــــیر عنــــاصر 
هستانشناسـی میباشـد. ویـژگـی ایـــن هســته اســتقالل از زبــان، 
ـــن  قلمــرو و کــاربرد اســت. هستانشناســی ســاخته شــده در ای
ــــاربرد،  روش، پویــا و نســبت بــه تغیــیرات محیــط (کــاربر، ک
قلمـرو) انعطـافپذیـــر میباشــد. در ایــن روش، عنــاصر لغــوی 
ــــاصر هستانشناســـی (اعـــم از مفـــاهیم،  (کلمــات) و همــه عن
روابــط طبقــهای و غــیر طبقــــهای و اصـــول بدیـــهی) از متـــن 
ــــد شـــد. هستانشناســـی حـــاصل  اســتخراج و آموختــه خواهن
دارای ســاختاری مرکــب از گــراف جــهتدار (شــامل روابـــط 
ــا  سلسـله مراتبـی و غـیر سلسـله مراتبـی) و اصـول بازنمـایی شـده ب
ـــافت نمــادین ترکیبــی،  منطـق خواهـد بـود. هسـتی، از یـک رهی
مرکـب از روشهـای منطقـی، زبـان ـ پایـه و مبتنـی بـر الگـــو و از 
ـــدد از مکاشــفه بــرای اســتخراج دانــش  طریـق اسـتفادههای متع
ـــادر بــه ســاخت هستانشناســیهای عمومــی و  بـهره میبـرد و ق

تخصصـی اســت. 
ــر جملـه (کـه  در این سیستم، ابتدا، درخت تجزیه حاصل از ه
در یک تجزیهگر چارت باال و پایین ساخته میشود)، با اســتفاده از 
ـــیگــردد. ســپس،  الگوهـای نحـوی، بـه سـاختار جملـه تبدیـل م
ساختارهای جمله ســاخته شـده بـا اسـتفاده از الگوهـای معنـایی بـه 
ـــط  مجموعـهای از عنـاصر هستانشناسـی کـه شـامل مفـاهیم، رواب

طبقهای و غیر طبقهای و اصول بدیهی میباشند، تبدیل میشوند. 
ســاختارهای جملــه حــــاوی اطالعـــاتی در مـــورد نقـــش 
ـــــه میباشــــند. در  موضوعـــی (thematic roles) یـــک جمل
ـــاظر  هسـتی، جمـالت فارسـی بـه دو دسـته «حـالتی» و «فعلـی» متن
بـا جمـالت ربطـی و غـیر ربطـی تقسـیم شـدهاند. جمـالت حــالتی 
جمالتـی هسـتند کـــه دارای فعــل ربطــی (مــانند اســت، بــود و 
ــــالت یـــا وضعیتـــی را  شــد) میباشــند و وجــود یــا ایجــاد ح
میرســانند. ســایر جمــالت فعلــی هســتند. ســاختار جملــــه در 
ـــرای جمــالت  حقیقـت قـالب حـالتی (case frame) اسـت کـه ب
ــا  فعلـی شـامل نقشهـای کنـش، کنشـگر یـا عـامل، کنـشپذیـر ی
ـــدأ و  پذیـرا، ذینفـع، زمـان، مکـان، ابـزار، توصیـفگـر کنـش، مب
مقصــد اســت و بــرای جمــالت حــالتی حــاوی حــالتپذیـــر، 
ــی و  حـاالت، زمـان و مکـان مـی باشـد. سـاختارهای جمـالت فعل
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حـالتی در زیـر توضیـح داده شــدهاند. 
 

الف) ساختار جمالت حالتی 
ــهاد و  مشخصه اصلی جمالت حالتی، داشتن یک مسندالیه یا ن
یک گزاره یا مسند اســت. مسـندالیه در ایـن جمـالت یـک گـروه 
ــک از سـه حـالت زیـر را داشـته  اسمی است و مسند میتواند هر ی
باشد (مشکوهالدینی، 1374) (در هر حالت، زیر مسند خط کشــیده 

شده است): 
 • گـروه اسـمی در جایگـاه مسـند؛ مـانند «حـــافظ، شــاعر 

بزرگی است» و یا «احمد، دوست علی است.» 
 • گروه صفتی در جایگاه مسند؛ مانند «رنــگ لبـاس علـی، 

سبز روشن بود.» و یا «اتاق مینا، تمیز و مرتب شد.» 
ــینی   • گروه حرف اضافهای در جایگاه مسند؛ مانند «این س

از مس است.» و یا «گربه مریم زیر میز اتاق بود.» 
 

ـــش اصلــی اســت:  لـذا سـاختار جملـه حـالتی دارای سـه بخ
ـــزاره و یکــی بــرای اطالعــات  یکـی بـرای نـهاد، یکـی بـرای گ
ـــمی انــد  فعـل. دو بخـش اول، فهرسـتی از سـاختارهای گـروه اس
ــوم، زمـان و نـوع فعـل ربطـی را مشـخص میکنـد. هـر  و بخش س
ساختار گــروه اسـمی، اجـزای مختلـف یـک گـروه اسـمی شـامل 
ـــات و  هسـته و وابسـتهها را بـه تفکیـک در بخشهـای هسـته، صف

اضافـات نمـایش میدهــد. 
ــــهت نمـــایش  بــرای یکسانســازی نمــایش اطالعــات، ج
یک گــروه صفتـی، از یـک سـاختار گـروه اسـمی بـا هسـته تـهی 
و جـهت نمـایش یـک گـروه حـرف اضافـهای، از یـک ســـاختار 
ــکل 1  گـروه اسـمی بـا هسـته و صفـات تـهی اسـتفاده میشـود. ش
ـــال از  نمـایش صـوری سـاختار جمـالت حـالتی و شـکل 2، دو مث
سـاختارهای جملـه حـالتی سـاخته شـــده بــرای جمــالت «لبــاس 
ـــود» و «کتــاب تمــیز مریــم روی  خواهـر مینـا، پـیراهن زیبـایی ب

ــزرگ اسـت» را نشـان میدهنـد.  میز ب
 

ب) ساختار جمالت فعلی 
این ساختار حــاوی اطالعـاتی در مـورد نقشهـای موضوعـی 
جمله است. نقشهای مورد توجــه در هسـتی عبـارتانداز: عـامل، 

پذیرا، ذینفع، ابزار، مکان، زمان، مبدأ، مقصد، کنش و توصیفگر 
ــی، بـه سـاختار جملـهای بـا دوازده بخـش  کنش. جمالت غیر ربط
تبدیل میشوند . ده بخش اول مربوط به 10  نقش موضوعی فـوق، 
ــاوی فهرسـت عبـاراتی کـه نقـش آنـها در جملـه  بخش یازدهم ح
شناخته نشده و بخش دوازدهم مربــوط بـه مشـخصات فعـل اسـت. 
یازده بخش اول هر یک، فهرستی از ساختارهای گروه اسمی اند و 
ــورد زمـان، شـخص و ریشـه  بخش دوازدهم، شامل اطالعاتی در م
ــکل 3 نمـایش صـوری سـاختار جمـالت فعلـی را  فعل میباشد. ش

نمایش میدهد. 
به عنوان مثال، به جمله «پدر امین با میخ و تخته، میز بزرگ را 
ساخت» توجــه کنیـد. در ایـن جملـه، سـاختار جملـه سـاخته شـده 
حاوی بخشهای عامل، پذیرا، ابزار و کنش خواهد بود که متنــاظر 
به عبارات «پــدر امیـن»، «مـیز بـزرگ»، «تختـه و میـخ» و «سـاخت» 
ــه فعلـی سـاخته  نسبت داده میشوند. شکل 4 نمایی از ساختار جمل

شده برای این جمله را نشان میدهد. 
 

الگوهای استخراج دانش از متون فارسی 
هستی هم از الگوهای لغوی ـ نحوی و هم از الگوهای معنـایی 
ـــای  جـهت اسـتخراج روابـط شـمول معنـایی، جـزء ـ کـل، نقشه
ــاخت  موضوعی، ویژگی ـ مقدار، مالکیت و … و همچنین برای س
ــتفاده میکنـد. نمونـههایی از ایـن الگوهـا در ایـن  اصول بدیهی اس

بخش معرفی شدهاند. 
 

الگوهای نحوی  
الگوهای نحوی، توابع متصــل بـه دسـتور زبـان هسـتند کـه بـه 
سیسـتم کمـک میکننـد تـا سـاختار جملـه از روی جملــه ورودی 

شکل 1- نمایش صوری ساختار جمالت حالتی 
 

ساختار جمالت حالتی  ← < حالتپذیر >  <حالت>  <فعل> 
< حالتپذیر>  ← < ساختار گروه اسمی >+ 

<حـالت> ← <سـاختار گـروه اسـمی > I <صفـت> I  <سـاختار گـروه حـــرف  

اضافهای>+   
<ساختار گروه اسمی>  ← <هسته > <صفت> *  <اضافه>  * 

<هسته>  ← <ساختار گروه اسمی>   
<اضافه >   ← <ساختار گروه اسمی>  

<ساختار گروه حرف اضافهای >  ← <حرف اضافه > <ساختار گروه اسمی> 
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ساخته شود. این الگوها نقشهای موضوعی اجزای کــالم را تعییـن 
ــای موضوعـی، منجـر بـه اسـتخراج برخـی  میکنند و تعیین نقشه

روابط غیر طبقهای جهت ساخت هستانشناسی میشود. 
ــها را نقشهـای معنـایی، نقشهـای  نقشهای موضوعی که آن
ـــامیدهاند، روابــط  حـالت و یـا نقشهـای تتـا (theta roles) نـیز ن
مفهومی میان مفهوم متناظر با فعل و مفاهیم متناظر بــا سـایر اجـزای 
ــی متفـاوتی بـرای  جمله هستند. محققان مختلف نقشهای موضوع
ــا ممکـن اسـت بـه  اجزای یک جمله معرفی کردهاند. این تفاوته
دلیـل تفـاوت در سـاختار زبانهـای مختلـــف، تفــاوت در نظریــه 
زبانشناسی مورد قبول محقق و یا تفاوت در دیدگاه مفهومی زبــان 
باشد. از این رو، تعداد و نوع نقشهای الزم برای توصیــف روابـط 

معنـایی اجـزای کـالم مـورد اتفـاق نظــر 
ـــنهادی در  نیسـت. تعـداد نقشهـای پیش
طیـف وسـیعی (از تعـداد بسـیار کـم تـــا 
صدها نوع) گسترده است. در دو سر این 
ـــه نظریــه  طیـف میتـوان از یـک سـو ب
اندرسون (1971) مبنی بر وجود تنها ســه 
ــدف و از سـوی  نقش مبدأ، موقعیت و ه
ــه پـوالر و سـاگ (1994)  دیگر، به نظری

مبنی بر وجود نقشهای موضوعــی خـاص بـرای هـر فعـل (کـه بـا 
نقشهای فعل دیگر متفــاوتاند) اشـاره نمـود. در حـاالت متعـادل 
میانی، معموالً تعداد محدودی نقش که اشــتراکات بسـیاری نـیز بـا 
هم دارند، پیشنهاد میشوند . مثالً پالمر (1994) نقشهای اصلــی را 
ــت) میدانـد؛ (آرتـس،  عامل، پذیرا، ذینفع، ابزار و مکان (یا موقعی
1997) این نقشها را عــامل، پذیـرا، موضـوع، تجربـهگـر، هـدف، 
ذینفع، مبدأ و موقعیت بــر مـی شـمرد و (رادفـورد، 1997) آنـها را 
ــافت کننـده/ مـالک و  موضوع/ پذیرا، عامل/ علت، تجربهگر، دری

هدف در نظر میگیرد. 
نقشهای مورد توجه در هستی، عــامل، پذیـرا، ذینفـع، ابـزار، 
موقعیت (مکان)، زمان، مبدأ، مقصد و توصیفگر کنش میباشند. 

شکل 2- (الف) ساختار جمله حالتی ساخته شده برای جمله «لباس خواهر مینا پیراهن زیبایی بود» 
(ب) ساختار جمله حالتی ساخته شده برای جمله «کتاب تمیز مریم روی میز بزرگ است» 

 
  هسته: کتاب    هسته: لباس 

  صفت: تمیز   هسته: خواهر  
 هسته: مریم    صفت: تهی  

 صفت: تهی اضافه:  هسته: مینا  اضافه 
 صفت: نهی اضافه:  

حالتپذیر: 

 اضافه: تهی  

حالتپذیر 

  هسته: تهی  اضافه: تهی   
  صفت: تهی    هسته: پیراهن 
هسته: میز هسته: روی     صفت: زیبا  حالت 
صفت: بزرگ صفت: تهی اضافه:     اضافه: تهی 

     

حالت 

اضافه: تهی اضافه: تهی  
  زمان: حال    زمان: ماضی 

فعل 
   بن: بودن 

فعل 
  بن: است 

(ب)  (الف) 

شکل 3- نمایش صوری ساختار جمالت فعلی 
 

ساختار جمله فعلی ←  <عامل >  <پذیرا >  <ذینفع >  <ابزار >  <مکان >  <زمان >  <مبدأ>  <مقصد>            
<توصیفگر کنش>  <کنش> 

 <پذیرا>  <ساختار گروه اسمی> +  <عامل>  <ساختار گروه اسمی>+ 
 <زمان>  <ساختار گروه اسمی> +  <مکان>  <ساختار گروه اسمی> + 

 <مقصد>  <ساختار گروه اسمی> +  <مبدأ>  <ساختار گروه اسمی> + 

 <ذینفع>  <ساختار گروه اسمی> +  <ابزار>  <ساختار گروه اسمی> + 

 <کنش>  <فعل> +  <توصیفگر کنش>  <ساختار گروه اسمی> + 
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این انتخاب محدودیتهایی است که فقدان دانــش اولیـه در مـورد 
دلیل استخراج نقشها، به وجود میآورند. 

ــوع رابطـه آنـها بـا فعـل، عـالوه بـر  تشخیص نقش کلمات و ن
ساختار نحوی جمله، به ساختار معنایی آن بســتگی دارد و نیـازمند 
داشتن دانش معنایی (هم در مورد کلمه مورد نظر و هم درباره فعل 
جمله) است. برای مثــال، در جملـه «علـی سـیب میخـورد»، علـی 
ــا  کنـش کـار اسـت؛ در حـالی کـه در جملـه «علـی سـیب  عامل ی
ــاب  دوست دارد»، علی نقش تجربهگر را دارد و یا در جمله «او کت
را دید» کتاب موضوع محسوب میشود؛ در حالی که در جمله «او 

کتاب را پاره کرد»، کتاب پذیرا یا  کنشپذیر است. 
ــرات  در مـورد تعییـن نقـش موضوعـی کلمـات در جملـه، نظ
مختلفی ارائه و الگوریتمهایی پیشــنهاد شـده اسـت (بیکـر، 1997). 
تعیین نقشهای موضوعی جمالت در اعمالی چــون حاشیهنویسـی 
پیکرههای زبانی، جــهت اسـتخراج اطالعـات مختلـف از آنـها نـیز 
ــرای خودکارسـازی ایـن عمـل و  کاربرد دارد. در سالهای اخیر، ب
انجام آن به وسیله سیستمهای پردازش متون، روشهــایی معرفـی و 
ــژگیهـای  آزموده شدهاند که معموالً بر اساس ساختار نحوی و وی
ــه عنـوان نمونـهای از ایـن  معنایی کلمات در جمله عمل میکنند. ب
تحقیقات میتوان به اسمیت (2000) اشاره کرد که از روی طبقات 

ــع نحـوی بـرای تعییـن  نحوی کلی در جمالت زبان آلمانی، از تواب
نقشهای عامل، دریافتکننده و پذیرا استفاده میکند. 

در هسـتی، بـا توجـــه بــه محدودیــت دانــش اولیــه دربــاره 
ویـژگیهـای کلمـات، از رویـه سـاده و همسـانی بـرای تشـــخیص 
نقشهـا اسـتفاده میشـود. در ایـن رویـه، عـامل، متنـاظر بـا فـــاعل 
جمالت معلــوم و پذیـرا و متنـاظر بـا مفعـول جمـالت دارای فعـل 
ــوی تعییـن عـامل  متعدی در نظر گرفته شدهاند. در زیر، الگوی نح
(فاعل) و پذیرا (مفعــول مسـتقیم) در جمـالت دارای فعـل متعـدی 

آمده است: 
 

 <جمله >ه← <گروه اسمی > «عامل»  <گروه فعلی>   

 <گروه فعلی> ←.. I<گروه اسمی > «پذیرا»  <فعل متعدی> «کنش»  

 
برای تعیین سایر نقشها، بر اســاس نـوع حـرف اضافـهای کـه 
پیش از آنها ظاهر میشود و ویژگیهــای زیـر، افعـال (در صـورت 
وجود) طبقهبندی میشــوند. بـه ایـن منظـور، نقشهـای محتمـل و 
همچنین نقش پیش فرض (محتملترین نقش) برای متمــم، بعـد از 
هر حرف اضافه در پایگاه دانش نوشته شده است. هر فعل میتواند 
این مقادیر پیــش فـرض را در مدخـل خـود در واژگـان بازنویسـی 
کند. مثالً، گرچه نقش پیش فرض برای متمم پــس از حـرف «بـه» 
ــل «دادن» میتـوان آن را بـه نقـش  نقش مقصد است، ولی برای فع
ــه ایـن ترتیـب در جملـه «مریـم بـه مدرسـه  ذینفع بازنویسی نمود. ب
ــم سـیب را  رفت»، مدرسه مقصد است؛ در حالی که در جمله «مری
به علی داد»، علی ذینفع میباشد. در صورتی که این اطالعات زیــر 
طبقهبندی، در واژگان موجــود نباشـند و یـا بیـش از یـک نقـش را 
برای یک متمم معرفی کنند، کلیه نقشهای محتمل با تعیین حالت 

پیش فرض برای پردازشهای بعدی، در نظر گرفته خواهند شد. 
 

الگوهای معنایی 
ــاختارهای جملـه بـه عنـاصر  از الگوهای معنایی برای تبدیل س
هستانشناسی استفاده میشود. آنها روابط معنــایی و مفـهومی میـان 
مفاهیم مختلف موجود در جمله را تعیین میکنند و برای استخراج 
روابط طبقهای و غیرطبقــهای میـان مفـاهیم اسـتفاده میشـوند. ایـن 

شکل 4- ساختار جمله فعلی ساخته شده  
برای جمله «پدر امین با میخ و تخته میز بزرگ را ساخت» 

 
 هسته: پدر 

 صفت: تهی 
هسته: امین  

صفت: تهی اضافه 
عامل 

اضافه: تهی  
 هسته: میز 

پذیرا  صفت: بزرگ 
 اضافه: تهی 
هسته: تخته هسته: میخ 

صفت: تهی صفت: تهی  ابزار 
اضافه: تهی اضافه: تهی 
 زمان: ماضی 

کنش 
 بن: ساختن 
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الگوها را میتوان حوزه عملکرد آنها و یا بر اســاس نـوع عنصـری 
که استخراج میکنند، طبقهبندی نمود. هر دو نوع این طبقهبندیها 

در زیر آمده است. 
 

طبقهبندی بر اساس حوزه عملکرد 
ــی  در ایـن طبقـهبندی، الگوهـای معنـایی در چـهار دسـته اصل

دستهبندی میشوند: 
الف) الگوهای جمالت ربطی، جهت استخراج روابط شمول، جزء 

ـ کل، ویژگی داشتن و ویژگی بودن؛ 
ب) الگوهـای جمـالت غـیر ربطـی، جـهت اســـتخراج نقشهــای 

موضوعی و ارتباطات میان فعل و سایر اجزای جمله؛ 

ج) الگوهای جمــالت شـرطی و سـوردار جـهت اسـتخراج اصـول 
بدیهی متن؛  

د) الگوهای عبارات اسمی، جهت استخراج روابط مفهومی مفاهیم 
متناظر با صفت و موصوف (مانند ویژگی داشتن) و یا میان مضـاف 

و مضافالیه (مانند مالکیت). 
در زیر در مورد هر یک از دستهها توضیحاتی داده شده است. 

 
الف) الگوهای جمالت ربطی  

ــا کـه بـرای اسـتخراج روابـط مفـهومی از جمـالت  این الگوه
ربطی به کار میروند، خود، بر اساس نوع مسند به سه گروه تقسیم 

میشوند: 

جدول 1- الگوهای معنایی برای جمالت ربطی 
 

قاعده دستوری: جمله ← نهاد مسند فعل ربط،                           نهاد ← گروه اسمی،                              گروه اسمی ←  هسته + صفات + اضافات 
شرایط 

مثال نتیجه شرط 3 شرط 2 شرط 1 

صفت مسند تحت هسته 
نهاد است 

هسته نهاد مشخصهای برای هسته اضافه 
آن است و مسند مقدار این مشخصه 

است. 
رنگ ماشین علی سبز  است. 

هسته نهاد زیر طبقه 
 property است 

در غیر اینصورت 
هسته نهاد مشخصهای برای هسته اضافه 

آن است و مسند صفتی برای این مشخصه 
است. 

رنگ ماشین علی زیبا است. 
مسند ← 

گروه صفتی 

در غیر اینصورت 
مسند مقدار مشخصهای (نامعلوم) برای 

هسته نهاد است. 
ماشین علی سبز است. 

هسته نهاد تحت مفهوم 
 Property است. 

مسند تحت هسته نهاد 
است 

نام این درخت نارون است. 

لباس او لباس زیبایی بود. هسته نهاد مترادف مسند است. 

رابطه  isa بین نهاد و مسند برقرار است. 
علی مرد است. آن سالح 

یک کارد بود. 

مسند ← 
گروه اسمی 

در غیر اینصورت 

نمونههای ساخته شده برای هسته نهاد و 
هسته مسند هم مرجع هستند. 

علی برادر احمد است. 
حرف اضافه نشانگر مکان/ موقعیت است  

(مانند در، روی، زیر) 
کتاب مریم روی میز است. مسند مکان نهاد است. 

حرف اضافه نشانگر جنس/ گروه است 
 (مانند از) 

مسند جنس نهاد است. 
این انگشتر از طال است.  

علی از انقالبیون است. 
مسند ← 

گروه حرف اضافهای 
حرف اضافه نشانگر زمان است  

(مانند قبل، بعد، هنگام) 
مسند در رابطه زمانی حرف اضافه با نهاد 

است. 
صبح قبل ظهر است. 
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 • گروه اول: الگوهای مربوط به جمالت ربطی که در آنها 
مسند یک گروه صفتی است. 

 • گروه دوم: الگوهای مربوط به جمالت ربطی که در آنها 
مسند یک گروه اسمی است. 

ــوط بـه جمـالت ربطـی کـه در   • گروه سوم: الگوهای مرب
آنها مسند یک گروه حرف اضافهای است. 

در جدول (1) سه گروه فوق همــراه بـا انـواع حـاالت در نظـر 
ـــا و مثالهــای مربــوط بــه جمالتــی کــه  گرفتـه شـده در الگوه

میپوشانند، آمده است.  
همانطور که در جدول دیده میشود، در شــرایطی کـه مسـند 
گروه صفتی باشد، صفات موجــود در آن بـه عنـوان ویـژگیهـای 
هسته نهاد در نظــر گرفتـه میشـوند. در شـرایطی کـه مسـند گـروه 
ــهاد و  حرف اضافهای باشد، نوع حرف اضافه آن رابطه میان هسته ن
ــمی باشـد،  هسته مسند را تعیین میکند. هنگامی که مسند گروه اس
هسته نهاد و هسته مسند هم مرجع معرفی میشوند و سپس با اعمال 
قواعد دیگری روی این رابطــه هـم مرجعـی، ممکـن اسـت روابـط 
جدیدی میان مفاهیم موجود در نــهاد و مسـند بـه دسـت آینـد. بـه 
عالوه، در شرایطی که مسند گروه اسمی است و نــهاد نـه ویـژگـی 
است و نه مترادف مسند، همان طور که در جدول آمده، میان نــهاد 
ــهت ایـن رابطـه  و مسند رابطه isa برقرار است. معموالً تشخیص ج
چندان ساده نیست. گاهی از روی نکره یا معرفه بودن نهاد یا مسند 
ــالً در  و یا عام یا خاص بودن آنها میتوان به جهت رابطه پی برد مث
جمله «علی انسان است» اگر بدانیم علی اسـم خـاص و انسـان اسـم 
ــت  عام است، میتوان نتیجه گرفت که «علی» در سلسله مراتب تح

انسان واقع میشود. اما گاهی این قوانین مکاشفهای کاربرد ندارند. 
مثالً، به دو جمله زیر توجه کنید: 

 • این اسب یک حیوان است. 
 • این حیوان یک اسب است. 

این دو جملــه دارای سـاختار یکسـان هسـتند، ولـی در اولـی، 
ــته مسـند  هسته نهاد تحت هسته مسند واقع میشود و در دومی، هس
تحـت هسـته نـهاد قـرار مـیگـیرد. در چنیـن شـرایطی کـه قوانیــن 
مکاشفهای دیگر عمل نکنند، پیش فرض این است که هســته نـهاد 

تحت هسته مسند واقع خواهد شد. 
 

ب) الگوهای جمالت غیر ربطی 
ــــرای اســـتخراج روابـــط مفـــهومی از  ایــن الگوهــا کــه ب
جمـالت غـیر ربطـی بـه کـار میرونـد، ارتباطـــات میــان فعــل و 
سـایر اجـزای جملـه را بـر اسـاس نقشهـای موضوعـی اســـتخراج 
میکننـد. مـیزان جزئـی بـودن روابـط اسـتخراج شـده بـــه وســیله 
پارامترهـای سیســـتم قــابل تنظیــم اســت. بــرای ایــن مــیزان دو 
ـــط فعــل بــا ســایر  حـالت متصـور اسـت کـه در یکـی فقـط رواب
ـــل)  اجـزا و در دیگـری روابـط همـه اجـزا بـا هـم (فعـل و غـیر فع
ـــر دو حــالت، رابطــه میــان نمونــه  اسـتخراج میشـوند کـه در ه
ــا نمونـه هـر جـزء، همـان نقـش موضوعـی جـزء مـورد نظـر  فعل ب
است و در حــالت دوم، رابطـه سـایر اجـزا بـا هـم بـه فعـل بسـتگی 
ـــه «علــی» کنــش  دارد. مثـالً در جملـه «علـی سـیب را خـورد» ک
کـار (عـامل)، «ســـیب» کنــشپذیــر (پذیــرا) و «خــورد» کنــش 
جملـه اسـت، میـان نمونـه ســـاخته شــده بــرای «علــی» و نمونــه 

جدول 2- مثالهایی از ترکیبات اضافی و روابط مضاف و مضافالیه 
 

نوع رابطه مثال توضیح نوع ترکیب 

اضافه ملکی 
مضاف مالک مضافالیه است. در این ترکیب مضاف 

معموالً انسان است. 
خانۀ علی، کتاب من، دست مریم 

اضافۀ تخصیصی 
مضاف اختصاص به مضافالیه دارد. مضاف معموالً غیر 

انسان است. 
در باغ، فرش اتاق، شاخۀ درخت 

  HAS مالکیت ـ
 HAS –PART جزء ـ کل ـ

جنسیت، نوع درخت میوه، انگشتر طال مضاف جنس مضافالیه را بیان میکند. اضافه بیانی جنسی 
اضافه توضیحی یا بیانی 

نوعی 
مضاف نوع مضافالیه را بیان یا توضیحی بر آن ارائه 

میکند. 
درخت خرما، کتاب گلستان، 

شهر تهران 
 ،NAME-OF  نام ـ

نوع 
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سـاخته شـده بـرای «خـــورد»، رابطــه کنشکــاری و میــان فــوق 
رده «علـی» (طبقـهای کـه علـی متعلـق بـه آن اســـت) و فــوق رده 
«خـورد» رابطـه قـوه کنـش کـــاری برقــرار میشــود. بــه همیــن 
ـــــه «خــــورد» رابطــــه  ترتیـــب میـــان نمونـــه «ســـیب» و نمون
ـــان فــوق رده «ســیب» و فــوق رده «خــورد»،  کنـشپذیـری و می
رابطـه قـوه کنـشپذیـری ایجـاد خواهـد شـــد. همچنیــن در ایــن 
مثـال «علـی» رابطـه «خورنـده» بـا «ســـیب» دارد و «ســیب» رابطــه 

«خورده شونده بــه وسـیله» بـا «علـی» خواهـد داشـت. 
 

ج) الگوهای جمالت شرطی و سوردار 
ایـن الگوهـا، بـه منظـور  اسـتخراج اصـــول بدیــهی موجــود 
ـــا ســوردار بــه کــار میرونــد. در  در متـن از جمـالت شـرطی ی
ــه بـه سـاختار شـرطی تبدیـل شـده باشـد، ابتـدا هـر  حالتی که جمل
دو بخـش شـرط (مقـدم و تـالی) بـه عنـاصر هستیشناسـی خــاص 
خـود تبدیـل میشـوند. سـپس بـا اسـتفاده از الگوهـــای جمــالت 

ـــانی (تقــدم و تــأخر) و یــا  شـرطی بـا رابطـه اسـتلزام، روابـط زم
ــه بـه هـم مربـوط میشـوند.  علی، این دو مجموع

 
د) الگوهای عبارات اسمی  

ـــارات اســمی را  ایـن الگوهـا روابـط مفـهومی موجـود در عب
استخراج میکنند. هر عبارت اســمی دارای یـک هسـته و تعـدادی 
وابسته است. هر وابسته که به هســته اضافـه میشـود، ممکـن اسـت 
یک گروه صفتی یا یک گروه اسمی باشد که متناظراً نوع ترکیــب 
را وصفی یا اضافی مینامیم. در ترکیبات وصفی، رابطه میان هســته 
ــه در  و صفات آن یک رابطه ویژگی داشتن/ ویژگی بودن است ک
صورتی که نوع ترکیب (وصفی) درست تشخیص داده شده باشد، 
استخراج این رابطــه بـر اسـاس الگـوی وصـف بـه سـهولت انجـام 

میشود. 
در ترکیبات اضافی، تشخیص نوع رابطه مفهومی میان هســته و 
وابسته به سادگی ترکیبات وصفی نیست. جــدول (2) مثالهـایی از 

جدول 3- الگوهای تطبیق یافته هیرست برای فارسی 
 

روابط استخراجی  مثال الگوی تطبیق یافته شماره 

 1
 {چون} <گروه اسمی ش > (مانند  I مثل  I همچون  I چون)  { <گروه 

اسمی >، }*  {و  I یا }  < گروه اسمی> 
شاعرانی مانند حافظ، سعدی و 

خیام 

شاعر 
 

حافظ   سعدی   خیام  

 2
 {چنین} <گروه اسمی ش > (منجمله  I از جمله)  { <گروه اسمی >، }*  

 {و  I یا }  < گروه اسمی> 

شاعران از جمله حافظ، سعدی 
و خیام 

شاعر  
 

حافظ   سعدی   خیام 

اردک، غاز یا پرندگان دیگر <گروه اسمی>  { ، <گروه اسمی}* >  {،} یا < گروه اسمی ش> دیگر 3 
پرنده 

 
اردک             غاز 

<گروه اسمی>  { ، <گروه اسمی}* >  {،} و < گروه اسمی ش> دیگر 4 
امیر و حامد و دانشآموزان 

دیگر 

دانشآموز 
 

   امیر              حامد 

 5
<گروه اسمی ش >  {،} شامل  { <گروه اسمی >، } * 

 {و}  < گروه اسمی> 

کشورهای عضو ناتو شامل 
امریکا، بلژیک و نروژ 

کشورهای عضو ناتو 
 

امریکا   بلژیک   نروژ 

 6
  ( <گروه اسمی ش >  {،} شامل (به خصوص I  مخصوصاً

 { <گروه اسمی >، }*  {و}  < گروه اسمی> 

همه کشورهای اروپایی، به 
خصوص انگلستان، فرانسه و 

آلمان .. 

کشور اروپایی 
 

انگلستان   فرانسه   آلمان 
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وجود روابط مفهومی مختلف میان ساختارهای ترکیبــی همسـان را 
نشان میدهد. 

همان طور که در این مثالها مشهود است، رابطه معنــایی میـان 
مضـاف و مضافالیـه یـا هسـته و وابسـته در یـک ترکیـب اضــافی 
ممکن است یکی از روابط مــالکیت، جـزء ـ کـل، جنسـیت، نـام و 
نوع باشد. برای تشخیص نوع این رابطه مفهومی، بــه داشـتن دانـش 
ــود در ترکیـب اضـافی و  معنایی و کاربردی در مورد کلمات موج
ــم. امـا از آنجـا کـه در مـدل  همچنین بافتار متن مورد نظر نیاز داری
پیشنهادی، فرض بر عدم وجود دانش اولیه و پس زمینه اســت، لـذا 
ــانی  برای تشخیص انواع اضافه، از روشهای مبتنی بر پیکرههای زب

استفاده میشود. 
 

طبقهبندی بر اساس نوع استخراجی  
الگوهای معنایی را میتوان بر اساس آنچه اســتخراج میکننـد 

نیز به صورت زیر دستهبندی نمود: 
الف) الگوهای استخراج روابط طبقهای  

ب) الگوهای استخراج روابط غیر طبقهای  
ج) الگوهای استخراج اصول بدیهی  

 
الگوهای اســتخراج اصـول بدیـهی، همـان الگوهـای جمـالت 
شـرطی و سـوردار هسـتند. در مـورد الگوهـای اســـتخراج روابــط 
طبقهای و غیر طبقهای در زیر به تفصیل توضیح داده شده است.      

 
الف) الگوهای استخراج روابط طبقهای  

روابط طبقهای، روابطی هستند کــه عنـاصر مرتبـط را در یـک 
ــایی.  طبقهبندی یا سلسله مراتب جا میدهند؛ مانند رابطه شمول معن
معروفترین الگوهای استخراج این روابــط، شـش الگـوی هیرسـت 

(هیرست، 1992) هستند که در شکل (5) معرفی شدهاند. 
ــر الگـو در  در این الگوها گروههای اسمی (NP) موجود در ه
رابطه شمول با گروه اسمی که با اندیــس H مشـخص شـده اسـت، 
قرار میگیرند. به عبارت دیگر، در هر الگو NPH پدر سایر NP هــا 

در سلسله مراتب شمول خواهد بود. 

ــیز تطبیـق یافتـه و در  در هستی، این الگوها برای زبان فارسی ن
ــایش در آمدهانـد. در جـدول الگـوی تطبیـق یافتـه،  جدول 3 به نم
ــات  مثالهایی از روابط قابل استخراج مطابق الگو و پارهای توضیح
ــه شـدهاند. در هـر الگـو گروههـای اسـمی  (در صورت وجود) ارائ
ــخص  موجود در رابطه شمول با گروه اسمی که با اندیس «ش» مش

شدهاند، واقع میشوند. 
ـــی از  درایــن جــدول، الگــوی شــماره یــک، اقتبــاس لفظ
الگـــوی اول و دوم هیرســـت و الگـــوی شـــماره دو، اقتبــــاس 
معنـایی از الگـوی اول و دوم هیرسـت اســـت والگوهــای شــماره 
ــا شـش متنـاظرا الگوهـای سـوم تـا ششـم هیرسـت میباشـند.  سه ت
ـــه صراحتــاً  در ایـن الگوهـا، فـرض بـر آن اسـت کـه کسـره اضاف
در متـن قیـد شـود، در غـیر ایـن صـورت مثـالً در الگـــوی ششــم 
عبـارت «عطـر بخصـوص گلهـای بـهاری» منجـــر بــه اســتخراج 
رابطــه شــمول میــان عطــر و گلهــای بــهاری میشــــود کـــه 
نادرسـت اسـت. در ضمـن، ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـــه ایــن 
ــــک ســـازه عمـــل میکننـــد و در  الگوهــا روی عبــارات در ی
صورتـی کـه مـرز عبـارت بـه درســـتی مشــخص نشــود، ممکــن 
اسـت اسـتفاده از الگـو منجـــر بــه خطــا شــود. مثــالً، در مــوارد 
ــل جملـه «علـی چـون ابـر بـهاری مـیگریسـت»، عبـارت  تمثیل مث
ــر بـهار» قیـد اسـت و جـزء عبـارت نـهاد نمیباشـد و اگـر  «چون اب
ایـن نکتـه بـه وسـیله ماشـین تشـخیص داده نشـــود، میــان علــی و 
ابـر بـهار رابطـه طبقـهای ایجـاد میشـــود کــه نادرســت خواهــد 

ـود.  ب
الگوی دیگر استخراج روابــط طبقـهای کـه در هسـتی معرفـی 
شده، الگوی استنثائات است کــه شـکل کلـی آن بـه صـورت زیـر 

است:  
ــز I جـز ]  <  گـروه اسـمی >    {هر I همه}  < گروه اسمی ش  >  [بج

{(و I ،) <  گروه اسمی  >}*  
 

مثال: همه پرندگان به جز پنگوئن پرواز میکنند.  
رابطه طبقهای قابل استخراج:      پرنده 
  ↑     isa 

      پنگوئن 
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ــــاکنون دیدیـــم،  الگوهــای تعییــن روابــط طبقــهای کــه ت
الگوهــای در ســطح عبــارات بودنــد. بــرای تشــخیص رابطــــه 
ــای دیگـری نـیز وجـود دارنـد کـه در سـطح جملـه  شمول، الگوه
عمـل میکننـد. برخـی الگوهـای جمـالت ربطـی کـه در جـــدول 
(1) آمدهاند، از ایــن قبیـل انـد. بـرای مثـالً، در جمـالت ربطـی بـا 
الگـو  “  <گـروه اسـمی ـ1 >  <گـروه اسـمی ـ2  >  <فعــل 
ربطـی >”  گـروه اسـمی ـ1 تحـت رابطـه هـم مرجعـی بـا گـــروه 
ـــرار مــیگــیرد. ســپس بــا اعمــال قــاعده دوم هــم  اسـمی ـ2 ق
ــمول،  مرجعهـا (رجـوع بـه بخـش بعـد)، طبـق شـرایطی، رابطـه ش

میان هسته اصلی ایــن دو گـروه اسـمی برقـرار خواهـد شـد. 
 

ب) الگوهای استخراج روابط غیر طبقهای 
ـــته هستانشناســی و  برخـی از روابـط غـیر طبقـهای جـزو هس
از پیــش تعریــف شــده میباشــند. الگوهــای اســــتخراج ایـــن 
ـــن روابــط ایجــاد نمیکننــد و  روابـط، مفـهوم جدیـدی بـرای ای
ـــط  فقـط بـه اسـتخراج مـوارد رخـداد آنـها و کشـف مفـاهیم مرتب
ـــط از پیــش تعریــف  بـه وسـیله آنـها مـیپردازنـد. مـهمترین رواب
ـــش) متنــاظر بــا فعــل و مفــاهیم  شـده، روابـط میـان مفـهوم (کن
متنـاظر بـا نقشهـای موضوعـی موجـود در جمـالت غـــیر ربطــی 
هسـتند کـه بـه وسـیله الگوهـای جمـالت غـــیر ربطــی اســتخراج 
میشـوند. همچنیـن روابـط دیگـری چـون تعلـق، هـــم مرجعــی و 
ویـژگـی داشـتن نـیز از روابـط هسـته میباشـند. سـایر روابـــط، از 
پیـش تعریـف شـده نیسـتند و الگوهـای معنـــایی نــه تنــها مــوارد 
رخداد آنــها، بلکـه مفـهوم متنـاظر بـا آنـها را نـیز ایجـاد میکننـد. 
بـه عنـوان مثالهـایی از ایـن گـــروه میتــوان بــه روابــط بــرادر، 

ـــود. در بخشهــای قبــل،  کـارمند، هـم مکـان و رنـگ اشـاره نم
بـرای اسـتخراج روابـط نقـش موضوعـی، تعلــق، هــم مرجعــی و 
ـــودن الگوهــایی را معرفــی کردیــم. در ایــن  ویـژگـی داشـتن/ ب
بخـش بـه معرفـی دو قـاعده بـرای اســـتخراج روابــط جدیــد بــر 
ـــک  اسـاس رابطـه هـم مرجعـی مـیپردازیـم و مثالهـایی از هـر ی
ارائــه میکنیــم. در مثالهــا عالمــت --- عالمــت رابطــه هـــم 

ــت رابطـه نمونـه بـودن اسـت.  مرجعی و  عالم
 

الف) قاعده اول هم مرجعها: 
(=> (and (HAS a b) (EQUAL b c))
       (IS-B-OF a c))

 
 

بـر اسـاس ایـن قـاعده، اگـر یکـــی از طرفیــن (مثــالً طــرف 
ـــد،  اول) رابطـه هـم مرجعـی، تحـت رابطـه HAS بـا مفـهومی باش
آن طـرف (طـرف اول) بـه صـورت رابطـهای میـان مفـهوم مـــورد 
نظـر و طـرف دیگـر ظـاهر خواهـد شـــد. در جــدول 4، دو مثــال 

ــن قـاعده آورده شـده اسـت.  از اعمال ای
 

ب) قاعده دوم هم مرجعها: 
(=> (and (equal a b) (instance-of a c) (instance-of b c))
       (merge a b))

 
 
 

بر اساس این قاعده، اگر پدر دو مفهوم هر مرجع یکــی باشـد، 
ــزود.  میتوان آنها را در هم ادغام کرد و ویژگیهایشان را به هم اف

دو مثال از این وضعیت در جدول 5 آمده است. 

جدول 4- مثالهایی از اعمال قاعده اول هرم مرجعها 
 

رابطه جدید حاصل از اعمال قاعده روابط استخراجی اولیه جمله شاهد 

علی  برادر → مریم علی برادر مریم است 
                     Has

علی ←  مریم 
 Is-brother-of

فردوسی ← کتاب  شاهنامه کتاب فردوسی شاهنامه است. 
       Has

فردوسی →  شاهنامه 
 Is-book-of
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ارزیابی 
برای ارزیابی عملکرد سیستم از دو معیار دقت و توجه استفاده 
نمودیم و برای ساخت ساختار جمله و اســتخراج مفـاهیم و روابـط 
طبقهای و غیر طبقهای، این دو معیار را محاسبه کردیم. معیار دقت، 
نسبت نتایج صحیح تولید شــده بـه کـل نتـایج تولیـد شـده و معیـار 
ــح موجـود  توجه، نسبت نتایج صحیح تولید شده به کل نتایج صحی

را نشان میدهند. 
 

شکل 5- الگوهای هیرست برای استخراج روابط طبقهای  
 

1) NPH such as {NP,} * {(or I and)} NP
2) Such NPH as {NP,} * {(or I and)} NP
3) NP {,NP} * {,} or other NPH
4) NP {,NP} * {,} and other NPH
5) NPH {,} including {NP,} * {or I and} NP
6) NPH {,} especially {NP,} * {or I and} NP

 
ــا  رویه ارزیابی در این سیستم، مقایسه حاصل عملکرد سیستم ب
حاصل تفکر افراد خبره و غیر خبره است و هستانشناسی مرجع، به 
منظور مقایسه و ارزیابی این افراد تهیــه میشـود. ارزیـابی عملکـرد 
بخش مبتنی بر الگو را در هســتی، بـه دو بخـش ارزیـابی الگوهـای 
نحوی در تولیــد سـاختارهای جملـه از روی درختهـای تجزیـه و 
ــایی در اسـتخراج دانـش مفـهومی از سـاختار  ارزیابی الگوهای معن
جمالت تقسیم نمودهایم. در ضمن، برای ارزیابی هر مرحله، فرض 

را بر صحت اطالعات ورودی گذاشتیم. مثالً، برای ارزیابی مرحلــه 
ساخت هستانشناسی، فرض شده است که ساختار جمله حاصل از 

جمله جاری صحیح میباشد. 
 

الف) ساخت ساختار جمله 
دیدیم که برای ساخت ساختار جمله از روی درخــت تجزیـه، 
ــش فـرض  از الگوهای نحوی استفاده میکنیم. این الگوها میزان پی
نقش اجزای کالم را تعیین میکنند. به عالوه، مقادیر پیــش فـرض 
ــای بعـد از هـر حـرف اضافـه نـیز در سیسـتم  زیر طبقهبندی متممه
موجودند. در آزمون هســتی بخـش، سـاختار سـاز را در دو حـالت 
استفاده و عدم استفاده از مقادیر پیـش فـرض فـوق آزمودهایـم. در 
حالتی که از مقادیر پیش فرض استفاده نشود، سیستم کلیه حــاالت 
ــر اسـاس جایگـاهش در جملـه تعییـن  محتمل را برای نقش کلمه ب

جدول 5- دو مثال از اعمال قاعده دوم هم مرجعها 
 

شکل روابط پس از اعمال قاعده روابط استخراجی اولیه جمله شاهد 

لباس مریم لباس زیبایی بود. 

مفهوم لباس  
 

لباس 2         لباس 1 
                    ↑ Has        ↓ Has-prop

              زیبایی              مریم         

مفهوم لباس  
 

لباس – 1 
               Has                Has-prop

                        زیبایی           مریم 

خانه حمید خانه مجید است. 

مفهوم خانه 
 

خانه – 2       خانه – 1 
                 ↑Has             ↑Has

                     مجید               حمید 

مفهوم خانه  
 

خانه – 1 
              Has                  Has

                        مجید            حمید 
 
 

شکل 6- نمایش تغییرات دقت در ساخت ساختار جمله بر اساس 
تغییرات درصد کلمات ناشناس در جمله 
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میکند. شکلهای 6 و 7 تغییرات متوسط دقت و توجه را بر اساس 

تغییرات درصد کلمات ناشناس جمله نمایش میدهند. همان طــور 
ــا بـا از  که دراین شکلها دیده میشود، در استفاده از پیش فرضه
ـــت را افزایــش  دسـت دادن درصـدی از معیـار توجـه، درصـد دق
میدهیم. این کار با توجــه بـه کـاهش حجـم محاسـبات، کـارآیی 

سیستم را افزایش خواهد داد. 
ــادیر پیـش  بر اساس آزمایشهای مختلف، در حالتی که از مق
ــت بـرای تشـخیص نقشهـای  فرض استفاده کنیم متوسط معیار دق
موضوعی و ســاخت سـاختار جملـه 62/5 درصـد و متوسـط معیـار 
دقت 85/14 درصد میباشند و در حالتی که تمام حــاالت محتمـل 
ــت 47/5 درصـد و معیـار توجـه 100  را در نظر بگیریم، متوسط دق
درصد خواهد بود. بنابراین، مقایسه نشان میدهد که مقــادیر پیـش 
ــاالت، مقـادیر صحیحـی  فرض انتخاب شده در درصد باالیی از ح

هستند. 
 

ب) استخراج دانش مفهومی از ساختارهای جمله 
در  این مرحله، معیارهای دقت و توجه برای استخراج مفــاهیم 
و روابط طبقهای و غیر طبقــهای محاسـبه میشـوند. ایـن مرحلـه در 
ــن ارزیـابی میشـود. بـه ایـن منظـور دو نمونـه متـن یکـی  سطح مت
ــتان و دیگـری یـک متـن  برگرفته از کتاب فارسی کالس اول دبس
ـــامپیوتر را بــرگزیدیــم. جــدول (6)  علمـی سـاده در قلمـروی ک
ــن  معیارهای دقت و توجه را برای این دو نمونه نشان میدهد. در ای
آزمایش، هســته هستانشناسـی فقـط دارای هفـت مفـهوم و هفـت 

رابطه اولیه بوده است. 

نتیجهگیری 
ــن معرفـی سیسـتمی بـرای اسـتخراج دانـش  در این مقاله، ضم
ــی و سـاخت هستانشناسـی از پایـه، بـه  مفهومی از متون زبان فارس
ــر الگـو در ایـن سیسـتم پرداختیـم. در ایـن  بررسی عملکرد مبتنی ب
ــرای اسـتخراج دانـش از زبـان فارسـی معرفـی و  راستا، الگوهایی ب
نمونههایی از عملکرد آنها را بررسی نمودهایم. در بخش ارزیــابی، 
ــه  معیارهای دقت و توجه را برای اعمال الگوهای نحوی و معنایی ب
طور جداگانه اندازه گرفتیــم. نتـایج نشـان میدهنـد کـه الگوهـای 
معرفی شده قادر به استخراج درصد باالیی از روابــط مـورد نظـر از 

متن میباشند. 
به این ترتیب، نه فقط با فراهم آمدن امکــان سـاخت خودکـار 
ــی، مشـکالت سـاخت دسـتی ایـن  هستانشناسی از متون زبان طبیع

ــه بـه معرفـی روش   پایگاههای دانش بر طرف میشود، بلکه با توج
ــه پایگـاه دانـش مبنـا) درگـیر گلـوگـاه  ساخت از پایه (بدون نیاز ب

اکتساب دانش اولیه نیز نخواهیم شد. 
الگوهای معرفی شده نه فقط برای ساخت هستانشناسی، بلکه 

در کلیه کاربردهای استخراج اطالعات و اکتساب دانــش مفـهومی  
و یا استخراج ساختارهای اطالعــاتی خـاص از متـون زبـان فارسـی 
کاربرد دارند. برای تکمیل و ادامه این پژوهــش انجـام آزمونهـای 
گسـتردهتر روی پیکرههـای زبـانی، یـافتن الگوهـای بیشـتر بـــرای 
ـــالت پیچیدهتــر و کــار روی اســتخراج خودکــار  پـردازش جم

الگوهای جدید پیشنهاد میگردد.   

جدول 6- ارزیابی سیستم در مرحله ساخت هستانشناسی از روی 
ساختارهای جمله برای دو نمونه 

 
متن کتاب فارسی معیار  

کالس اول دبستان 
متن فنی ساده در 
قلمروی کامپیوتر 

درصد کلمات 
ناشناس 

 %86 %81

78% 97% دقت  
79/6% 88/5% توجه  

 

 
شکل 7- نمایش تغییرات توجه در ساخت ساختار جمله بر اساس 

تغییرات درصد کلمات ناشناس در جمله 
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