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      . است شده رعایت انسانی اخالق اصول و ضوابط ، رازداري اصل است شده
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  مقدمه -1
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  لغوي يها داده پایگاه بر يا مقدمه- 1-1

 به گفتار قالب از ماندن پایدار براي معجزه این و داد قرار کامل يا معجزه پیامبرش آخرین براي خدا

 به رسیدن براي بشریت راهنماي ابزار همیشه براي و شد وحی انتقال ابزار متن .شد تبدیل متن قالب

  .است کمال

  .شد گرفته بکار متن درك و متن اصالح و متن کردن ترهب براي متن پردازش يآور فن پیشرفت با

  .شد متن مدیریت براي بیشتر نیاز موجب متنی اطالعات روزافزون افزایش

 قرار توجه مورد اخیر يها سال در که است 2يکاو داده مبحث از اي یرمجموعهز 1يکاو متن مبحث

 مختلف يابزارها از استفاده با هرکدام ؛ کهاست شده منتشر موضوع این در زیادي مقاالت و گرفته

  .کنند یم استفاده دلخواه نتایج یافتن براي

 پردازش در فازي کاربرد .است شده بیشتري توجه يکاو متن در گونه فازي دید به نامه یانپا این در

 نسبتاً محاسبات و کم خطاي با اغلب کهبطوری شود یم مشاهده ها پژوهش از بسیاري در طبیعی زبان

  .رسد یم خوبی نتایج به ساده

 فارسی لغت تواند یم که دانیم ینم را آن معنی یا ناآشناست ما براي که خوانیم یم متن در لغاتی گاهی

 فرهنگ اما است لغت فرهنگ یک در لغت آن جستجوي مشکل این حل راه اولین .باشد یرفارسیغ یا

 ارتباط و یخوان هم ما متن با ها آن از خیلی که دهد یم ارائه نظر مورد واژه براي مختلفی معانی لغت

  کجاست؟ مشکل .ندارد

  مسئله تعریف 1-2

 چون .است ساده پاسخ ؟دهد ینم ما به هستیم آن دنبال به که معنی و مفهوم آن لغت فرهنگ چرا

 .کند ترجمه باید موضوعی چه درباره داند ینم و ندارد آگاهی ما متن موضوع و مفهوم از لغت فرهنگ

                                                
1 Text-minig 
2 Data-ming 
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 و نظم بی صورت به مختلف متون و موضوعات در لغت یک مفهوم یا ترجمه لغت فرهنگ در واقع در

 از ولی شود یم يبند دسته بودن ... یا فعل یا اسم یعنی گرامري لحاظ از البته شود یم ارائه هم کنار

  .ندارد يبند دسته مفهوم حیث

 بحث ورود باعث که گرامري يبند دسته بر عالوه مفهومی يبند دسته ایجاد و مشکل این حل براي

  .شد ارائه WordNet داده پایگاه شود یم لغت فرهنگ به مصنوعی هوش

 بیشتري تعداد یا یک از يا مجموعه به توجه با اسناد يبند دسته فرآیند معنی به متون بندي طبقه

 اسناد به دسترسی افزایش با اسناد خودکار يبند دسته يها دستگاه باشد یم شده  یفتعر پیش از دستۀ

 تبدیل دانش و اطالعات مدیریت منظور به کلیدي رویکردي به وب، فضاي سریع رشد و الکترونیکی

 اکثر که است یشنهادشدهپ متون بندي- دسته منظور به بسیاري يها روش اخیر، يها دهه در .اند گشته

 مستقل مشخصۀ یک عبارت، ریشه یا و عبارت هر مدل این در هستند لغات کیسۀ مدل اساس بر آنان

  ]1[.شود یم گرفته نظر در

  يکاو متن 1-3

 مهم يا مسئله عنوان به متون بندي دسته و است مصنوعی هوش در مهم مبحثی طبیعی زبان پردازش

 کامالً شکل در نمایش و معنا و گرامري ساختار یافتن با مختلف متنی يها داده و اسناد پردازش براي

   [3]و [2]است ساختارمند

 یافتهساختار غیر يها متن تحلیل از نامعلوم تر یشپ اطالعات برخی استخراج خودکار فرآیند يکاو متن

   .دارند تفاوت قدري اما است يکاو داده مشابه يکاو متن گرچها [4].است

 به داده پایگاه يجا به کاوي متن که حالی در است ها داده پایگاه از الگو استخراج به مربوط کاوي داده

 موجود منابع از جدید چیزي استخراج براي تالش در کامپیوتر کاوي متن در .است طبیعی زبان دنبال

 به کاوي داده در ولی دارد وجود که است چیزي یافتن هدف کاوي متن در .باشد می دسترس در و

   [5].هستیم جدید چیزي دنبال
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 دانش از فضاهایی شامل که است 4وجهی چند و برانگیز چالش جدید، زمینه یک TM(3( يکاو متن

 و اکاربرده در کاوي متن [7]و[6].است ادراکی و شناسی زبان ،پیشگویانه آمار، محاسبات، علم مانند

   [8].است شده گرفته کار به زیادي هاي زمینه

  کاوي متن هاي یکتکن 1- 1-3

 مفهوم، استخراج موضوع، تشخیص سازي، خالصه متن، بندي دسته شامل کاوي متن هاي یکتکن

 غیر اطالعات برخی یافتن در تواند می ها یکتکن این از کدام هر .است غیره و متن سازماندهی تحقیق،

 موضوع تشخیص براي تواند می کاوي متن .بگیرد قرار استفاده مورد اسناد از يا مجموعه از بدیهی

  [9].بگیرد قرار استفاده مورد است متن مجموعه از 5رده بندي ایجاد براي که متن اصلی

  کاوي متن کاربردهاي 2- 1-3

  .است گرفته قرار استفاده مورد زیر موارد مانند مختلفی هاي ینهزم در کاوي متن

 [12]و[11]و[10]وب اسناد بر مبتنی متن بندي خوشه 

 [15]و[14]و[13]اطالعات دریافت 

 [18]و[17]و[16]اطالعات انتقال و سازي فشرده 

 [20]و[19]موضوع ردیابی  

 مفهومی ارتباط و بندي خوشه سازماندهی، سازي، خالصه 

  [14]و[20]و[12]و[23]و[22]و[17]و[21]

 [25]و[24]سؤال به پاسخگویی و اطالعات نمایش  

 [27]و[26] 6برخط اجتماعی يها شبکه در متون عاطفی محتواي  

 [30]و[29]و[28]و[25]ها داده پردازش داده، پایگاه نماي ،ها داده آوري جمع 

                                                
3 Text mining 
4 Multi-disciplinary 
5 taxonomy 

 Online 5   
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  کاوي متن فرایند 3- 1-3

 کمک لغت تکرار توزیع مطالعه به و کند می 8الگو ییشناسا و 7لغوي تحلیل به اقدام کاوي متن

  [9].است 1-1  شکل شرح به اصلی مراحل داراي کاوي متن فرایند .کند می

  متن بندي خوشه 4- 1-3

 مختلف بندي خوشه الگوریتم چندین .است کاوي داده ادبیات در اصلی مباحث از یکی بندي خوشه

هاي  یتمحدود دچار موجود بندي خوشههاي  یکتکن بیشتر ولی دارد، وجود متن بندي خوشه براي

بندي  دسته زمان پایین، بسیار دقت نظیریی ها چالش با موجود بندي خوشههاي  روش .هستند زیادي

 خوشه شدن بهتر موجب بندي خوشه نتایج در فازي منطق کردن وارد اخیراً .هستند مواجه غیره و باال

 C-Meaus بندي خوشه پرکاربرد، فازي بر مبتنی بندي خوشههاي  روش از یکی .است شده بندي

)9(FCM [31].باشد می   

 

  
  متن پردازش فرایند 1- 1  شکل

  

                                                
7 Lexical analysis 
8 Pattern recognition 
9 Fuzzy C-Means  

  /کشف الگو 
 داده کاوي

 تفسیر و ارزیابی

 انتخاب ویژگی

  تبدیل متن
 پردازش متن )تولید ویژگی(

 متن
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 باشد مرور براي مفید که مراتبی سلسله یا درخت در را ها خوشه ،اسناد مراتبی سلسله بندي خوشه

 زیر -موضوع ارتباط عنوان به تواند می درخت این در ها گره بین فرزندي -والد ارتباط .کند می مرتب

  [31].شود گرفته نظر در موضوع

شمارنده خوشه  iهاي متفاوت است بطوریکه اگر  خوشه مختلف عضوهر الگو با درجات عضویت فازي 

نشان ) ,iµi(وج مرتب به عبارت دیگر ز. باشد می i شمارهدرجه عضویت الگو به خوشه  iµباشد آنگاه 

ها،  iµتعلق دارد و با در نظر گرفتن حد آستانه براي  iبه خوشه  iµدهد که الگو با درجه عضویت  می

  [31].آید خوشه بندي دقیق براي الگو بدست می

  متن بندي دسته 5- 1-3

 از عظیم يها مجموعه مدیریت براي شاخص تکنیک یک کاوي متن در اتوماتیک متن بندي دسته

 اصطالحات توسط یسادگ به موجود متن بندي دسته هاي یتمالگور بیشتر وجود این با .است اسناد

 صحیح توانایی اندازه به متن کننده تفکیک یک زدایی ابهام توانایی لذا .گیرند می قرار یرتأث تحت مبهم

  [32]دارد اهمیت آن کردن بندي دسته

 آموزش براي 10مند قاعده مفهومی تحلیل بر مبتنی گرا مفهوم متن بندي دسته روش [32] مقاله در

  .بکاهد ابهامات از تا است شده پیشنهاد اسناد يجا به مفهوم از استفاده با کننده تفکیک

 منظور به .است شده ها داده پایگاه در موجود متون مقدار فزاینده گسترش موجب اینترنت رشد

 متن اتوماتیک بندي دسته هاي روش ،ییها داده چنین مؤثرتر انتشار و دریافت مرور، سازماندهی،

 نسبت شده تعریف پیش از يها دسته از يا مجموعه به یشانمحتوا اساس بر را اسناد تا یافته توسعه

 کاربران براي هم را اسناد مرور و جستجو کردن، فیلتر تواند می شده بندي دسته خوب متن یک .دهند

   .[33]کند تسهیل اطالعات دریافت ابزارهاي هم و

 کردن فیلتر پزشکی، هاي یسسرو همچون مختلف هاي ینهزم در متن بندي دسته حاضر حال در

   .[34]شود می یريکارگ به کتابخانه بندي دسته و موضوع تشخیص هرزنامه،
                                                

10 Formal concept analysis  
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 توسعه ناظر با یادگیري از استفاده با ،بندي دسته هاي یکتکن دیگر مشابه متن کننده تفکیک یک

 این با .کند تولید دلخواه بندي دسته با آموزشی اسناد از يا مجموعه از را مربوطه توابع تا است یافته

 تولید یرمنتظرهغ نتایج و کند گمراه را کننده تفکیک تواند می متن بودن گنگ و درونی ابهامات، وجود

   .[35]کند می بندي دسته کارهاي دیگر از متفاوت مؤثر طور به را متن بندي دسته امر این که شود

   .[37]و[36]است قوي متن بندي دسته روش یک يها نشانه ینتر مهم از یکی ابهام مدیریت توانایی لذا

  فرضیات و ها چالش ،ساختار پایان نامه 1-4

و فرهنگ طیفی آشنا  WordNetدر فصل دوم با کارهاي تحقیقاتی مرتبط از جمله پایگاه داده لغوي 

تئوري درباره فازي، مبحث متن کاوي و مرورگر فارس نت  در فصل سوم با ارائه مقدمات. خواهیم شد

  . شودروش پیشنهادي ارائه می

در این بخش فازنت معرفی شده  شود یمدر انتهاي فصل سوم روش پیشنهادي یعنی همان فازنت ارائه 

  .گردد یمو تفاوت آن با فارس نت و نحوه آموزش آن بررسی 

نت از دید نرم افزاري مورد مطالعه قرار   و فارس WordNetهاي لغوي  پایگاه داده مراهچ در فصل

  .رندیگ یم

ي و ارزیابی ریگ بکارالگوریتم فازنت با هدف استفاده در ترجمه ماشینی طراحی،  مجنپ در فصل

  .ردیگ یمو در فصل آخر ارزیابی نتایج و کارهاي آینده مورد بحث قرار  گردد یم

ب براي آموزش سیستم فازنت است تا بتواند در چالش اصلی در ایجاد فازنت یافتن متن ورودي مناس

  .کاهش خطا هنگام تست موثر باشد

  .ردیگ یمدر الگوریتم فازنت فرض بر این است که جداسازي متن توسط منطق فازي بدون خطا صورت 
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  دوم فصل .2

  مرتبط تحقیقاتی کارهاي-2
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2-1 Wordnet  

  Wordnet عرفیم 1- 2-1

Wordnet است یسیانگل زبان يبرا یواژگان داده یگاهپا یک. wordnet به را یسیانگل يها واژه 

  .کند یم يبند گروه شود، یم یدهنام 11synsets که یمترادف يها مجموعه

WordNetشاید و اولین .هستند ها آن بین روابط و زبان یک کلمات از الکترونیکی منابعی ها 

 دانشگاه در 1980 حدود از آن ساخت که است انگلیسی زبان به متعلق موجود، wordnet ینتر کامل

Princeton [39]و[38] .12شد آغاز  

 (SynSet) ست ینسا نام به مترادف لغات از يا مجموعه به قیود و افعال صفات، اسامی، وردنت در

 لغت 114648 شامل وردنت .دارد یم بیان را مجزا مفهوم یک دسته هر بطوریکه است، شده يبند دسته

 .شود یم نگهداري ها ست ساین میان در معنایی ارتباطات از متفاوتی انواع و است ست ینسا 79689 و

]1[  

  

  چیست؟ dictionary با wordnet تفاوت 2- 2-1

 در .است )sense( مفهوم و )dictionary(فرهنگ لغت از یبیترک wordnetدر واقع پایگاه داده لغوي 

 .کنند یم ارائه لغت آن از توصیفی خروجی در و گیرند یم لغت ورودي که هستند مشابه دو هر ظاهر

 از ترکیبی WordNet دیگر عبارت به شود یم محسوب WordNet فرزند dictionary واقع در اما

dictionary مفهوم و )sense( یعنی؛ است wordnet معادل لغت این که گوید یم ورودي لغت ازاي به 

  .است دیگري مفاهیم چه و ها واژه چه

                                                
11 Synonym sets 

  .مشاهده نمایید http://wordnet.princeton.eduتوانید در  را می WordNetاین  12
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 هر اعضاي .دارند نام synset13 که شوند می دهی سازمان هایی مجموعه در لغات WordNet یک در

synset که يا گونه به دارند زبان در یکسانی هاي نقش همچنین و بوده یکدیگر با معنایی ارتباط داراي 

 برقرار ارتباطاتی نیز هاsynset بین در .نمود استفاده یکدیگر يجا به متن یک در را ها آن توان می

  .باشد غیره و صفت و اسم همچون طیبروا یا معنایی تضاد معنایی، هم تواند می ارتباطات این .شود می

 براي گرافیکی کاربري واسط یک )Princton دانشگاه توسط شده ارائه(browser WordNet افزار نرم

 گرفتن نظر در با لغت هر براي sense یافتن اساس بر که است WordNet لغوي داده پایگاه نمایش

  .است جمله در آن نقش

 sense ... یا صفت فعل، اسم، یعنی جمله در آن 14نحوي مقوله هر گرفتن نظر در با لغت یک براي و

  .کند یم توصیف را مقوله آن يها

  

  :مثال

در پایگاه داده لغوي  »balloon« لغت جستجويبا  است شده مشاهده 1-2  شکل در که طور همان

WordNet مورد دو فعل و اسم هاي مقوله از هرکدام براي sense با هرکدام که است بدست آمده 

 ها sense از هرکدام براي فعل مقوله يها sense توصیف در .است هتوصیف شد 2 و 1 يها شماره

  .است WordNet لغوي داده پایگاه بودن پربار دهنده نشان ها مثال این که است شده آورده نیز مثالی

 2- 2  شکلنتیجه به صورت  WordNet 2.1 browserافزار  در نرم dogبا جستجوي واژه  ی دیگرمثال در

  .است

مختلف براي  senseهفت مورد » dog«واژه مشخص شده است براي  2-2  شکلکه در  طور همان

  .براي مقوله فعل دارد senseوله اسم یافت شده است و تنها یک مورد مق

                                                
13Each meaningful concept in WordNet, possibly described by multiple words or word phrase, is called a 

“synset “.  
 

14 Part of speech 
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  balloon واژه براي WordNet Browser عملکرد از مثالی 1- 2  شکل

 
  dog واژه يبرا WordNet Browser عملکرد از یمثال 2- 2  شکل

  



13 
 

  .است شده داده نشان گرافیکی شکل به معنایی يبند دسته نمایش 3- 2  شکل در 

  

 
  dog واژه يبرا ییمعنا يبند دسته نمایش 3- 2  شکل

   

  WordNet کاربردهاي 3- 2-1

 ؛کنند بازي متون تحلیل یا ترجمه اطالعات، بازیابی در مهمی نقش توانند می WordNet ساختارهاي

 داراي زبان، آن به مربوط متن بر مبتنی تحقیقات در زبانی هر براي WordNet تشکیل بنابراین

 گرفته صورت WordNet توسعه براي معدودي يها تالش فارسی زبان مورد در .است باالیی اهمیت

  .است



14 
 

Wordnet جورج میلر توسط بار اولین که است انگلیسی زبان براي واژگانی داده پایگاه یک )George 

A. Miller15  ( دیگر براي مرور به ولی .شد ارائه انگلیسی زبان براي و 16پرینستون دانشگاهاستاد 

  .شد ایجاد هم فارسی ازجمله ها زبان

  

  :WordNet و wordnet بین تفاوت 4- 2-1

  :است زیر صورت به لغت فرهنگ دید از واژه دو این تفاوت

wordnet  ظهور از بعد ماشین براي خواندن قابل لغوي داده پایگاه هربه Wordnet دانشگاه 

 به که ماشین توسط خواندن قابل لغوي داده پایگاه یک WordNet شود اما گفته می 17پرینستون

 مربوط واژه دو تفاوت واقع در 18.است شده تولید پرینستون دانشگاه در و یده سازمان معانی، وسیله

  19.هاست آن بودن خاص و عام به

 شود، می نامیده synsets که مترادفی هاي مجموعه به را انگلیسی يها واژه WordNetپایگاه داده لغوي 

  .کند می يبند گروه

  

 2 -1-5 WordNet یک عنوان به ontology  

 با ارتباط و مراتبی سلسله ساختار در و شوند یم بررسی و شناسایی مفهوم نظر از ها واژه wordnet در

 مفهومی ... و متضاد مترادف، ،a part of، a kind of مانند یارتباطات .گیرند یم قرار دیگر يها واژه

 ایجاد براي استفاده قابل ontology این .یادکرد لغوي ontology عنوان با ها آن از توان یم و هستند

                                                
15 http://wordnet.princeton.edu/wordnet/about-wordnet/george-miller/ 
16 Princeton university 
17 .(any of the machine-readable lexical databases modeled after the Princeton WordNet) 
18 Princeton WordNet (a machine-readable lexical database organized by meanings; developed at 
Princeton University) 

  
 )internetو   Internetهمانند .( 19
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 شده ایجاد WebKB دانش پایگاه wordnet براي البته که است )knowledge base( دانش پایگاه یک

  [41]و [40].20است

  

 21ژيآنتولو 2-2

   .دانند می ارسطو را آن مبدأ و دارد فلسفه در یشهر يآنتولوژ

 مفهوم .پردازد می ها آن روابط و موجودات یبررس به که است علم از يا شاخه يآنتولوژ فلسفه در

 و یهست يمعنا به Onto ي واژه دو از يآنتولوژ .است فلسفه از متفاوت یکم ییمعنا وب در يآنتولوژ

Logia وب در يآنتولوژ .دارد یشناس یهست یمعن کل در و است آمده وجود به مطالعه يمعنا به 

 یاصل عناصر .دهد می نشان را شود می استفاده که يا دامنه در ها آن ینب ارتباط و ها واژه ییمعنا

 نقش شکل در .ها آن یاتخصوص و ها آن ینب ارتباط یم،مفاه :از اند عبارت يآنتولوژ دهنده یلتشک

  .است شده داده نشان ییمعنا وب در يآنتولوژ

  

  آنتولوژي تعریف 1- 2-2

 یک یفتعر و کردن مشخص آنتولوژي« :کرد یفتعر صورت ینا به توان می کوتاه یلیخ را آنتولوژي

  ».است يساز مفهوم

 ي  نکته ،اند شده یاديز يها بحث باعث يساز مفهوم یفتعر و کردن مشخص کلمات که یحال در

  :هستند یرز موارد يآنتولوژ از یفتعر ینا مورد در یاساس

 یازن مورد دامنه یک يساز مدل يبرا که یمختصات یرسا و ارتباطات یم،مفاه يآنتولوژ یک  

  .کنند می یفتعر را هستند

                                                
  .باشد یمقابل دسترس  http://www.webkb.org سایت دراین پایگاه دانش  20

21 Ontology 
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 بردارد در را ...) و ارتباطات ،ها کالس( یشنما لغات فرهنگ یک یفتعار از شکل یک یفتعر  

 يآنتولوژ یک .کند می فراهم آن از یشههم استفاده يبرا یرسم یودق و لغات فرهنگ يبرا را یمعان که

 یینتع را روند می کار به دانش از يا دودهظحمح یک یشنما و یفتعر در که )یمعان( یمیمفاه و لغات

  .کنند می استاندارد را یمعان ینبنابرا و کنند می

 اطالعات يگذار اشتراك به یازن که يکاربرد يها برنامه و داده هاي یگاهپا مردم، توسط ها آنتولوژي

 را دامنه یک از مشترك فهم یک ها يآنتولوژ وب ینهزم در .شود می استفاده دارند خاص ي دامنه یک

 ي رنامهب دو یراز ؛است الزم ییمعنا چند مشکل حل يبرا یمشترک فهم ینچن .کنند می ینتأم

 ترم یک از بالعکس یا و کنند استفاده واحد يمعنا یک يبرا متفاوت ترم دو از است ممکن يکاربرد

  .کنند استفاده متفاوت مفهوم دو يبرا واحد

  

  يآنتولوژ مختلف عناصر 2- 2-2

  :است یرز موارد شامل يآنتولوژ مختلف عناصر

   ییابتدا یاياش( ها نمونه یا یاءاش :ها نمونه(  

   یزهاچ انواع یا یاءاش انواع یم،مفاه ،ها مجموعه :ها کالس  

   یاءاش آن که ییپارامترها یا یاتخصوص ،ها یتقابل ،ها یژگیو ،ها جنبه :ها یتخاص 

  .باشند داشته توانند می )ها کالس(

   باشند داشته یکدیگر با توانند می ها نمونه و ها کالس که یارتباطات :ارتباطات.  

   که یرندگ می شکل مشخص ارتباط یک از که اي یچیدهپ يساختارها :یتابع جمالت 

  .یرندگ قرار استفاده مورد عبارت یک خاص ي کلمه یا جمله یک يجا به توانند یم

   یزيچ چه که کنند مشخص تا شوند می یانب یرسم صورت به که یحاتیتوض :یدهاق 

  .یردگ قرار یرشپذ مورد يورود عنوان به حکم یک ینکها تا باشد یحصح یدبا
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   یک از توانند می که یمنطق يها استنتاج آنگاه -اگر صورت به که یجمالت :ینقوان 

  .کنند می یفتوص را یندآ دست به یخاص صورت به حکم

   که را يتئور یک هم با یمنطق شکل یک در که ینیقوان و احکام :یکل قواعد 

  .دهند می یلتشک دهد می شرح کاربرد یک ي دامنه در يآنتولوژ

   ها یتخاص یا ارتباطات ییرتغ :رخدادها  

  ]42[.شوند می داده یشنما يآنتولوژ زبان یک در معموالً ها آنتولوژي

 اسناد کار این با که کند می مشخص را واقعی دنیاي و وب اسناد در مفاهیم بین ارتباط آنتولوژي

 تسهیل را ها عامل بین گذاري اشتراك و شوند می فهم و پردازش قابل ها ماشین توسط مربوطه

   .نماید می

 :گفت توان می واقع در

Vocabulary+Structure=Taxonomy 

Taxonomy+Relationship و Constraints&Rules=Ontology 

Ontology+Instance=Knowledge  
 شود می فرض حداقل یا کنند می تأمین را دامنه یک از مشترك مفهومی ها يآنتولوژ وب، فرهنگ در

  ]43[.دهند می انجام را عمل این که
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 )1389 شیدوراند( اتومبیل به مربوط آنتولوژي دو از يا نمونه 4- 2  شکل

  

  طیفی فرهنگ 2-3

 زبان به( آورد مین یاد به شخص که است یلغات یافتن ،)یفارس تزاروس( طیفی فرهنگ یاصل کاربرد

 انجام آن با مرتبط یا مترادف لغات از گرفتن کمک و یادآوردن به با که ،)است زبانش نوك ی،خودمان

 استفاده هدف و نحوه با را کتاب ینا از استفاده ي یوهش موضوع، شدن روشن يبرا است بهتر .یردگ می

 در يا ناشناخته لغت با که یهنگام .یمکن یسهمقا یدعم لغات فرهنگ مثل متداول لغت فرهنگ یک از

 در .یدکن می مراجعه یدعم فرهنگ مثالً ،ها فرهنگ از یکی به ید،کن می برخورد محاوره در یا کتاب یک

 ي کلمه یهج زدن حدس یا دانستن با شما و اند شده مرتب ییالفبا یبترت به لغات ی،فرهنگ ینچن

  .کنید یم استخراج را یشمعنا و یداپ سرعت به را آن نظر، مورد
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  طیفی فرهنگ کاربرد 1- 2-3

 که یتیوضع در یعنی شود؛ می استفاده برعکس باهدف يا مقوله یا یفیط فرهنگ یا یفارس تزاروس

 .دانید یم را آن معمول ي استفاده مورد و یقدق يمعنا اما برده یاد از را آن که یدهست یلغت دنبال شما

 آن يبرا يا کننده ضیرا و مناسب ي واژه اما یدکن یانب خواهید یم و داشته ذهن در ییمعنا یا یدها یا

 لغت يدارا که یددار یازن لغات از یفهرست یا مجموعه به یتیموقع ینچن در .کند ینم خطور فکرتان به

 رجوع یفیط فرهنگ به توانید یم که ینجاستا .یندازدب شما یاد به را آن حداقل یا باشد نظر مورد

 لغت را آن پس ینا از که( جستجو وردم لغت با مرتبط یا مشابه لغت یک داشتن نظر در با و یدکن

 آن ي مقوله یرز نام و مقوله ي شماره ،)یهنما( کتاب یندکسا از استفاده با و )نامیم یم سرنخ یا ینآغاز

 یکاف بلکه یدکن شروع یکینزد و مترادف لغت از یستن الزم اصالً وجو جست آغاز يبرا .یدکن یداپ را

 که یهنگام مثال عنوان به .باشد داشته )یتداع( یارتباط نظر مورد هیدا با )سرنخ( ینآغاز لغت است

 نرساندن و ییمعنا یتکفا عدم علت به را یاديز لغات حتماً ید،ا بوده نظر مورد ي یدها یانب دنبال

 شما هدف که یدنکن فراموش( یدکن شروع لغات ینهم از یکی با است یکاف ؛یدا گذاشته کنار مقصود

 لغت ینا داشتن دست در با سپس و .)کند ادا کامالً را شما مقصود که است یلغات یا لغت یافتن

 لغت آن مقابل در .یدکن رجوع است ییالفبا یبترت به که کتاب )یندکسا( یهنما به )سرنخ( ینآغاز

 به کار ي یهاول لغت و یدهست یشهپ لغت دنبال یمکن فرض .ینیدب می شماره و سرفصل چند سرنخ

 را یرز يها سرفصل آن مقابل در و یداپ را کار لغت ییالفبا ي یهنما در .یستن یاگو که هآمد ذهنتان

  :کنید یم مشاهده

  کار

  672 یتمامور  

  622 شغل  

  682 کار  
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 ي شماره به توجه با پس .است تر یکنزد شما نظر مورد يمعنا به شغل سرفصل که است مشخص

 مدخل .کنید یم رجوع »اشتغال 622« یعنی مقوله آن به ،)شغل يجلو در 622 رقم( یاصل ي مقوله

 یقاًدق که را یکی و خوانید یم را مرتبط و مترادف لغات همه و یابید یم را شغل )مقوله یرز با سرفصل(

  .رسید یم خود مطلوب لغت به یعنی ؛کنید یم انتخاب رساند، یم را منظور

  اشتغال 622

...  

  >> ...خدمت استخدام، اشتغال، ،678 یتفعال ،...کار، یشه،پ شغل، <<

...  

 يبرا و کردید یم مراجعه 672 یتمأمور سرفصل به احتماالً ید،بود یفهوظ لغت دنبال اگر مثال ینا در(

  )682 کار سرفصل به يکار نوبت

  طیفی فرهنگ ویژگی 2- 2-3

 فوق مثال در( .است مقوله هر در مشابه و مرتبط مقوالت به عطف درج کتاب، ینا ي عمده یژگیو یک

 در )یتندرست( سالمت و ییگوارا لغات مثالً ).بینید یم را 678 ي شماره و یتفعال لغت کار، لغت از  پس

 عطف عنوان به کی هر ۀمقول ي شماره اما ،)650 سالمت و 652 ییگوارا( اند آمده يا جداگانه مقوالت

  یراز ،است شده درج یگريد کنار در

  و کرد استفاده یگريد يجا به را یکی توان می یخاص جمالت در و اوقات یگاه )1

 کرده خطور ذهنش  به یگريد لغت گردد، یم لغت دو ینا از یکی دنبال که یشخص دارد احتمال )2

  .است لغات یافتندر یلتسه کتاب ینا هدف و باشد؛

 و غذاها و یاهانگ و جانوران یاسام از يتعداد یحت یفارس متداول لغات تمام شد، گفته که طور همان

 و ؛است آمده کتاب ینا در )ییمعنا یتداع فاقد یاییجغراف یاسام و اشخاص یاسام ياستثنا به( یرهغ

 بسته یفارس لغت هر مضافاً .است یفارس يها واژه از یحجم کم و فشرده ي مجموعه مرجع، کتابِ ینا
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 :مقوالت در یرش لغت مثال عنوان به .است شده تکرار یمختلف مقوالت در آن، مختلف یمعان تعداد به

  .است آمده رطوبت و غذا یوانات،ح

  شیر

  )یدننوش و خوردن :غذا 301 ي مقوله در یاتلبن مدخل(   301 ]یاتلبن[ یرش  

  )رطوبت  341  ي مقوله در(     341 یرآبیاريش  

  )یواناتح  365  ي مقوله در(      365 پستانداران  

 صفت، مصدر، اسم اسم، چند یا یک از اند عبارت مقوله هر در کتاب يها مقولهیرز یا ها سرفصل

 لغات ها آن مقابل در که یاصل ي مقوله با مرتبط یدهايق و ... ي،امر اصطالحات مصدر، یه،ال مضاف

 مدخل يتعداد لغت هر مقابل در کتاب )یندکسا( یهنما در .اند شده درج وار یرهزنج صورت به یگرد

  .است شده درج مقوله ي شماره مدخل، هر مقابل در و )سرفصل(

 ۀهم شامل اما است شده یهته سرنخ لغت یک به مرتبط مقوالت یافتن منظور به کتاب ییالفبا یۀنما

 ینکها یا یهنما در را آن از تر عام لغت بینید ینم یهنما در را یلغت اگر اصوالً .یستن یفارس زبان لغات

 تلفن یا یلموبا به یستن یندکسا در کارت یمس لغت اگر مثالً ؛یدکن جستجو يا مقوله متن در یماًمستق

  .یدکن رجوع

 عنوان به .دارد وجود بعضاً کتاب يا مقوله بخش در اگرچه یستن یندکسا در یطورکل به خاص اسامی

 ها، یارهس ،)ها گل جمله من( یاهانگ ها، یماريب ،)ها یوهم جمله من( غذاها پرندگان، یوانات،ح نام مثال

 ،ها ماه نام و هفته وزهاير ،ها لباس نامأنوس، و استفاده کم لغات اعداد، داروها، یمیایی،ش مواد و عناصر

  .آن مشابه و یشآرا لوازم مشاغل، یاسام بدن، ياعضا ها، پارچه انواع یقی،موس آالت

  :شود رجوع یاهانگ یرنظ تر عام لغات یا یرز مقوالت به یلغات ینچن یافتن يبرا لذا

  366 گُل ،366 درخت ، 366 یاهانگ ، 365 یواناتح ،194 ظرف

   651 یجسمان ضعف و یماريب ،371 انسان بدن

   228 یدنپوش و پوشاك ،301 یدننوش و خوردن :غذا
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  410 ]موسیقی[ گام ◄ یقیموس هاي یفرد ،274 خودرو اجزاي

  .شکل در شکل یب مثالً یدکن رجوع یزن یاصل یشهر به

 را خود موردنظر ةواژ متضاد لغت فقط یهنما در اگر اند، آمده کتاب در سرهم پشت متضاد مقوالت چون

 موردنظر لغت کتاب یاصل متن در يبعد یا یقبل مقوالت در و یدکن استفاده عطف همان از یافتید

 دهش داده عطف جا همان در یاصل لغت متضاد لغات بعضاً هم یهنما خود در ینکها ضمن .یابیدب را خود

  .است

 تحت آن مترادف افعال و شدن باز مثالً اند؛ آمده مدخل یک در بعضاً شدن و بودن با مرکب افعال

  ]٠[ .شوند یم یافت بودن باز مدخل
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  سوم فصل .3

  پیشنهادي روش ارائه-3
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  فازي منطق معرفی 3-1

 تواند یم یعنی باشد نسبی تواند یم حقیقت آن در که است ریاضی منطقی مدل یک فازي منطق

  .است دقیق استدالل يجا به تقریبی استدالل اساس بر منطق این .باشد داشته 1و  0 بین مقادیري

  

  فازي هاي مجموعه 1- 3-1

 بازه در متفاوتی عضویت درجه آن، اعضاي دهد می اجازه که است اي مجموعه فازي، مجموعه یک

 داده نمایش )0(صفر  با مجموعه یک از عضو یک عضویت کالسیک، منطق در .باشند داشته ]0،1[

 داشته تعلق مجموعه به اگر شود می داده نشان )1( یک با باشد؛ نداشته تعلق مجموعه به اگر شود می

 صورت به مجموعه این فازي منطق در ولی شود، می داده نشان }0 ،1{مجموعه صورت به یعنی؛ باشد

  .است شده داده توسعه ]0،1[بازه 

با  آن اعضاي و باشد بحث مورد جهان ،Xاگر  .است کالسیک مجموعه از اي توسعه فازي مجموعه یک

x يفاز مجموعه آنگاه شوند، داده نشان A  ازX شود می تعریف زیر رابطه با مرتب زوج با:  

 µA(x) عضویت، تابع x در A است.  

A={(x, μ (x))|x ∈ X} 

 از اي توسعه مفهوم در فازي عدد یک .هستند داده ابهام و دقت عدم توصیف براي روشی فازي اعداد

 ارتباط ممکن مقادیر مجموعه با حدودي تا اما کند، نمی اشاره منفرد مقدار به که است منظم عدد یک

 نامیده عضویت تابع وزن این .دارد '1' و '0' بین وزن یک خودش براي مقدار این .کند می برقرار

  ]44[.شود می
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 احتمال مقابل در فازي منطق 2- 3-1

 %80 احتمال با E رویداد .شود بندي دسته 23فیزیکی و 22اسنادي وسیع دسته دو به تواند یم احتمال

 .باشد یم E 80% رخداد نمایی درست فعلی موجود مدرك با گوید یم اسنادي احتمال بگیرید نظر در

 شود انجام نامتناهی دفعات تعداد به E شامل آزمایش اگر که گوید یم فیزیکی احتمال یگرد عبارت به

  .افتاد خواهد اتفاق E موارد %80 در آنگاه

 تعریف سریع خودرو این حال .کند یم حرکت ساعت در کیلومتر 150 که A خودرو مثال براي

 آزمایش یک در .کند یم حرکت ساعت در کیلومتر 180 سرعت با B خودرو بگیرید نظر در .شود یم

 که است تر محتمل ).فیزیکی احتمال(باشد  A از تر یعسر B خودرو که نیست چنین تکرارشونده

 اما دارند را سریع ویژگی خودرو دو هر واقع در ).اسنادي احتمال( باشد A خودرو از تر یعسر B خودرو

  .مختلف درجات با

 باشد داشته وجود سریع يخودروها نام به کالسی و کنیم استفاده را فازي منطق مسئله این براي اگر

 توانند یم B و A خودرو دو هر عضویت مقادیر آنگاه باشد سریع ویژگی با ییخودروها شامل که

 سریع ویژگی از باالتري درجه مربوطه خودرو که است معنی بدین باالتر عضویت مقدار .شوند مقایسه

  [5].داراست را

  

  درستی درجه 3- 3-1

  [5] .است شده داده نشان یرز شکل در مثال شوند یم یینتع یتعضو تابع یلهوس به یدرست درجات

                                                
22 evidential 
23 Physical  
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 »ball« واژه تکرار براي يفاز تیعضو ابعوت 1- 3  شکل

  

 یادز آن در »ball« لغت تکرار آن در که یمتن که شده گفته ما به یدکن فرض باال شکل به توجه با

و  »متوسط« ،»کم«لغات  تکرار به يعدد یرمقاد دادن نسبت منظور به .است ورزش به مربوط باشد

  [5].شود یم استفاده یتعضو تابع از »یادز«

 عضو 0.5 حدود عضویت درجه با متن آن آنگاه باشد ball" 300" لغت تکرار تعداد اگر مثال براي

 تکرار تعداد با دیگر عبارت به؛ است high مجموعه عضو صفر عضویت درجه با و است Med مجموعه

 low براي عضویت درجه زیرا نیست کم وجه هیچ به و است متوسط حدودي تا ولی نیست زیاد 300

  .است صفر

  

  فازي منطق توسط کاوي متن مراحل 3-2

 انجام موضوع بندي دسته و تفکیک باهدف کاوي متن در فازي منطق یريکارگ به جهت ذیل مراحل

 .شود می
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 متن پردازش شیپ 1- 3-2

 و ها تگ سازي پاك به مجبور همچنین .باشد می غیره و تبلیغات حذف مثل متن تصفیه شامل فاز این

 الگوریتم ییکارا به ناخواسته متن این حذف .هستیم XML و HTML مثل متونی از ها یرهت خط

  .کند یم کمک

 24مشخصه تولید 2- 3-2

 پسوند و یشوندپ حذف .شوند یم حذف ها اضافه حرف .شوند یم داده نمایش لغات کیسه روش به اسناد

 به مختلف هاي زمان با افعال مثال يبرا .شود یم لغت ریشه نمایش باعث کار این .شود یم انجام لغات

  .نشود انجام متون بین تفکیک جهت این از تا شوند می تبدیل زمان یک

 25ویژگی انتخاب 3- 3-2

 چه و قبل چه ها مشخصه انتخاب این .شوند می انتخاب شد خواهد استفاده که ییها مشخصه اینجا در

 باشند داشته را الزم ییکارا که شوند انتخاب ییها مشخصه باید .شوند انجام توانند می استفاده هنگام

 متن در اشخاص اسامی وجود گرفتن نظر در سیاسی و ورزشی متون بندي دسته منظور به مثال براي

 وجود حال عین در هستند مشترك جهت این از متن دو هر زیرا کرد نخواهد کمکی مشخصه عنوان به

 طور به و باشد ورزش زمینه در ییها متن دهنده نشان تواند می غیره و توپ استادیوم، مانند لغاتی

 این با .است سیاسی موضوع با يها متن با مرتبط مجلس و دموکراسی انتخابات، مانند لغاتی مشابه

 چنین در .است مشکل دهد تمییز متون بین که ییها مشخصه به اشاره ها یتموقع از بعضی در وجود

 برداري الگو منظور بدین کنند کمک بندي دسته به که است ییها مشخصه یافتن به نیاز هایی یتموقع

 یادگیري براي هوشمند سیستم به ها آن آموزش و شده بندي دسته مشخص يها دسته در که متون از

 ییها متن چنین براي مختلف لغات براي لغات تکرار .کند می کمک تست هنگام متون تفکیک و

  .باشد یکدیگر از متون جداسازي جهت يا مشخصه تواند می
                                                

24 Feauture generation 
25 Fearture selection 
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 26بندي دسته 4- 3-2

 داده نمایش لغات کیسه صورت به شود بندي دسته باید که متنی هر 27FCM بندي دسته روش در

 بندي دسته هدف اکنون .شوند می داشته نگه )ها مشخصه( يضرور لغات تنها کیسه آن از و شود می

 تکرار داراي که ییها متن FCM از استفاده با .است )FCM در ها کالس( مختلف يها بخش به ها متن

 قرار گروه یا دسته یک در هستند منتخب يها مشخصه از )متن طول به توجه با( مشابه لغات

  .گیرند می

 نتایج ارزیابی و سنجش 5- 3-2

 به متن تعلق نسبت توان می متون از دسته یک به تعلق جهت متن یک به شده داده درجه یلهوس به

 باالتر شده داده دسته براي متن یک عضویت درجه هرچه فازي دید از یعنی کرد مشخص را دسته آن

 متن یک با مرتبط عضویت مقادیر تمام اگر وجود این با .است بیشتر دسته آن به متن تعلق باشد

 است دسته کدام جزء متن که داد تشخیص یخوب به نتوان و باشد مشابه خیلی یا باشد یکسان خاص

  .نیست ها دسته این از کدام هیچ به متعلق متن که شود می تصور چنین

 به نیز دسته آن به متن عضویت درجه بلکه دسته نام تنها نه فازي منطق توسط متن بندي دسته

  [5] .آید می دست

 شکل این در مثال براي .است داده نشان را دقیق بندي خوشه و فازي بندي خوشه تفاوت 2-3  شکل

 F2 خوشه عضو کمی عضویت درجه با و F1 خوشه عضو باالیی عضویت درجه با 4 ارهشم الگوي

  .باشد می H1 خوشه عضو فقط 4 الگوي گیرانه سخت و دقیق بندي خوشه دید از ولی باشد می

  

                                                
26 classification 
27 Fuzzy C-means 
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  فازي يها خوشه 2- 3  شکل

  

 نت فارس مرورگر معرفی 3-3

 نوع از اطالعاتی بانک حاوي WordNet از گرفته الهام افزار نرم فارسی WordNet همان یا نت فارس

xml است کرده يبند بخش معنی هم يها دسته در را لغات که است لغات از غنی و.  

  :است زیر صورت به نت فارس اطالعاتی بانک از شده یافت آمار

 تعداد synset رکورد 10030 :ها  

 فایل xml نام با SENSES_RELATIONS_Map1: 360 رکورد  

 17034 :لغات تعداد  

 فایل xml نام با SYNSET_RELATIONS_Map: 6738 رکورد  

 با نت فارس و ؛دهند یم تشکیل را نت فارس داده پایگاه که هستند Xml هاي فایل همان زیر جداول

 ارائه کاربرپسند و گرافیکی شکل به کاربر به را دلخواه نتایج xml هاي فایل از پرسشگري از استفاده

  [45].دهد می

 اطالعاتی بانک از نمایی که xml. SENSES_RELATIONS_Map1 فایل از قسمتی 1- 3  جدول در

 هستند لغات شامل WID_2 و 28WID_1ستون .است شده داده نمایش هاست sense بین ارتباطات

                                                
28 Word identifier 
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 و WID_1 بین 29ارتباط نوع جدول، از رکورد هر .اند شده داده نشان جدول این در شناسه با که

WID_2 و 10642 شناسه با لغات که کند یم بیان جدول از اول رکورد مثال براي .کند یم مشخص را 

  .هستند یکدیگر 30متضاد 10682

  

  xml. SENSES_RELATIONS_Map1 فایل از نمایی 1- 3  جدول

WID_1 SID_1 WID_2 SID_2 RELATION_TYPE STATUS 

10642 1 10682 0 Antonym DEFAULT 

10568 0 11144 0 Antonym DEFAULT 

12869 0 12870 0 Antonym DEFAULT 

12874 0 12875 0 Antonym DEFAULT 

12878 0 12877 0 Antonym DEFAULT 

12879 0 9828 0 Antonym DEFAULT 

  

 ها synset نمایانگر که دهد یم نشان را نت فارس لغوي داده پایگاه از دیگري xml فایل 2- 3  جدول

 سه 2-1 جدول در مثال براي است، لغاتی چه شامل synset هر که دهد یم نشان جدول این .باشد می

  .دارند قرار synset یک در 10213 و 10212 و 9874 يها شناسه با لغت

  

 Synsets_Map1.xml از نمایی 2- 3  جدول

ID UID31 POS32 OFFSET Type WID SID33 STATUS2 

1 1000000037 Adjective 948103 

1 1000000037 Adjective Equivalence 

1 1000000037 Adjective 9874 0 DEFAULT 

1 1000000037 Adjective 10212 0 DEFAULT 

1 1000000037 Adjective 10213 0 DEFAULT 

                                                
29 Relation type 
30 Antonym  
31 Unique identifier 
32 Part of speech 
33 Synset indentifier 
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2 1000000038 Adjective 948670 

2 1000000038 Adjective Equivalence 

2 1000000038 Adjective 10379 0 DEFAULT 

2 1000000038 Adjective 10429 0 DEFAULT 

3 1000000039 Adjective 1251128 

  
  Synsets_Map1.xml لیفا يانتها و ادامه 3- 3  جدول

10017 10017 Verb 1819147 

10017 10017 Verb Equivalence 

10017 10017 Verb 17853 0 DEFAULT 

10017 10017 Verb 17854 1 DEFAULT 

10029 10029 Adjective 

10029 10029 Adjective 17862 1 DEFAULT 

10030 10030 Adjective 

10030 10030 Adjective 17862 2 DEFAULT 

10030 10030 Adjective 

10030 10030 Adjective 17862 2 DEFAULT 

  
 در و لغت شناسه اول ستون در .دهد یم نشان را لغات شامل xml فایل از قسمتی نیز 4- 3  جدول

 آواي و لغت ماهیت همان یا مقدار ترتیب به چهارم و سوم يها ستون در و لغوي مقوله دوم ستون

  .است آمده لغت تلفظی

  

 Words_Map.xml فایل از نمایی 4- 3  جدول
WID POS WORDVALUE AVAINFO STATUS SID CrID POS2 STATUS3 

12893 Noun 1000 yekhezAr DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

3 Noun 1000000000 yekmilyArd DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

4 Noun 24ساعت  X DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

4 Noun 24ساعت X DEFAULT 1 2 Noun DEFAULT 

5 Noun 365روز X DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

6 Noun 60دقیقه  X DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

7 Noun آبان  'AbAn DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 
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8 Noun ماه آبان  'AbAnmAh DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

9 Noun يعزادار لهیوس 
vasileye 

azAdAri DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

10 Noun آموزشی 'AmuzeSi DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

11 Noun آمپر 'Amper DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

12 Noun آوازخوان 'AvAzxAn DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

13 Noun آیه 'Aye DEFAULT 0 2 Noun DEFAULT 

  
 بین ارتباطات ،است SYNSET_RELATIONS_Map.xml فایل از برگرفته که 5- 3  جدول در

synset است آمده ها.  

  

  SYNSET_RELATIONS_Map.xml فایل از نمایی 5- 3  جدول
ID_1 ID_2 RELATION_TYPE STATUS 

2526 5423 Hypernym DEFAULT 
4737 4825 Hypernym DEFAULT 
4737 6052 Hypernym DEFAULT 
2530 4276 Hypernym DEFAULT 
2531 5801 Hypernym DEFAULT 
6445 5218 Hypernym DEFAULT 
6450 6445 Hypernym DEFAULT 
2532 6450 Hypernym DEFAULT 
6450 3285 Hypernym DEFAULT 
6450 5380 Hypernym DEFAULT 
6450 4472 Hypernym DEFAULT 

  

 نوع از 5423 و 2526 شناسه با ها synset بین ارتباط 5-3  جدول از اول رکورد در مثال براي

Hypernym است.  

 بین ارتباط یگرد عبارت به است زیر موارد از یکی شامل RELATION_TYPE ستون باال جدول در

  :شود یم خالصه زیر موارد در لغات

1. Hypernym 
2. Synonym 
3. Antonym 
4. Holonym(part of) 



33 
 

5. Causes 
6. Holonym(portion of) 
7. Holonym(member of) 
8. Has Mero made of 
9. Hyponym 

  

  .است آمده پیوست در )ها synset بین ارتباط انواع( باال واژگان تعریف و معانی

  .است مشهود زیر يها شکل در نت فارس مرورگر براي xml داده پایگاه هاي یلفا بارگذاري مراحل

 .شود یم داده نشان شده، مشخص نحوي مقوله و شناسه با که ها synset بارگذاري 3- 3  شکل در

  .باشد یم sense چند یا یک شامل خود synset هر است مشهود شکل در که طور همان

  

 
  .نت فارس داده گاهیپا در ییمعنا يها دسته يبارگذار 3- 3  شکل

  
  .است شده داده نشان 3- 3  شکل با مرتبط xml اطالعاتی بانک فایل از قسمتیجدول زیر  در

  
 3-3  شکل با مرتبط نت فارس داده گاهیپا يبارگذار 6- 3  جدول

Synsets_Map1 

ID UID POS OFFSET Type WID SID STATUS2 
2665 5100000346 Noun 
2665 5100000346 Noun 2055 1 DEFAULT 
2665 5100000346 Noun 3173 0 DEFAULT 
2665 5100000346 Noun 3981 1 DEFAULT 
2665 5100000346 Noun 4050 5 DEFAULT 
2665 5100000346 Noun 4089 0 DEFAULT 
2665 5100000346 Noun 4795 2 DEFAULT 
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  ها sense relation بارگذاري -4-3 شکل

  

 .است مشهود 17592 و 17590 يها شناسه با واژگان متضاد ارتباط 4-3 شکل به متصل داده گاهیپا 7- 3  جدول
SENSES_RELATIONS_Map1 

WID_1 SID_1 WID_2 SID_2 RELATION_TYPE STATUS 
17592 0 17590 0 Antonym DEFAULT 
17606 0 17605 0 Antonym DEFAULT 

  

  :مثال

 به که شود یم گرفته نظر در نت فارس داده پایگاه در »حوصله یب« و »باحوصله« واژه دو مثال براي

  :دارد نمود زیر جداول و ها شکل صورت

  .هستند صفت دو هر لغت دو این که شده داده نشان 5- 3  شکل در
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 »حوصله یب« و »باحوصله« واژه دو داراي Words_Map.xml 5- 3  شکل

WID POS WORDVALUE AVAINFO 

9828 Adjective حوصله بی  bi hosele 

12879 Adjective باحوصله bahosele 
  
 و »باحوصله« واژه دو يها sense ارتباطات از xml فایل متفاوت نمایش نحوه 6-3  شکل در

 .است »حوصله بی«

 
  .هستند مرتبط خود يها شناسه قالب در »حوصله یب« و »باحوصله« واژه دو 6- 3  شکل
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  .است شده داده نشان واژه دو براي 6-3  شکل xml فایل 8-3  جدول در
  

  »حوصله یب« و »باحوصله« واژه دو دهنده نشان SENSES_RELATIONS_Map1.xml 8- 3  جدول

WID_1 SID_1 WID_2 SID_2 RELATION_TYPE STATUS 
12879 0 9828 0 Antonym DEFAULT 

  

  
  .شود یم مشاهده 7-3 شکل در افزار نرم این عملکرد از يا نمونه 

  
 FarsNet Browser در »کمک« واژه جستجوي -7-3 شکل

  

 تعریف، آن از بعد و است شده آورده واژه این به مربوط يها synset »کمک« واژه براي 7-3 شکل در

 نوع از رابطه انتها در .است شده ذکر WordNet لغوي داده پایگاه در واژه این معادل و مثال

Hypernym دیگر با synset است آمده شده مشخص شناسه با که ها.  
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  فازنت 3-4

  فازنت لغوي داده گاهیپا 1- 3-4

 .است نت فارس لغوي داده پایگاه در ارتباطات به کردن اضافه براي فازي ارتباط از استفاده ،هدف

 زمینه این در فازي کاربرد به توجه با .است دهی نمره معیار به نیاز بگیرد عدد چطور ارتباط این اینکه

  .شود می استفاده آماري سنجش امکان از

  فازنت تعریف 2- 3-4

 زیر صورت به داده پایگاه این فرمولی توصیف .است FuzzNet لغوي داده پایگاه پیشنهادي برنامه

  :است

FuzzNet=FarsNet+Fuzzy=Dictionary+sense+Relation+Fuzzy 

 عنوان به زیر شکل در که شود یم خالصه فازي + نت فارس=فازنت فرمول قالب در نامه پایان هدف

 نت، فارس + متن ورودي و کاوي متن در يفاز هاي روش از استفاده با که است فرآیندي خروجی

  .کند می تولید را فازنت

  فازنت دیتول یکل روند 8- 3  شکل
  

  
 متن

 نتفارس 

 متن در فازي هاي روش

 کاوي
  فازنت
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  نت فارس با فازنت تفاوت 4-3- 3 

 اما دهد یم ارائه باشد داشته تواند یم واژه آن که معناهایی انواع واژه یک ازاي به نت فارس واقع در

 در و کند یم سکوت است باالتر اولویت داراي یا شود یم یريکارگ به بیشتر واژه براي معنا کدام اینکه

  .نیست قائل ها sense همان یا معناها بین تفاوتی عمل

 و دهی نمره براي معیاري باید کرد اجرا واژه هر براي را ها sense بندي اولویت بتوان اینکه براي

 واژه یک براي sense هر اولویت تعیین براي پیشنهادي روش .باشد داشته وجود لغت امتیازبندي

 یک تعداد نسبت هرچه مثال براي یعنی است مختلف يها متن در sense آن کاربرد تعداد آمارگیري

sense دیگر به sense آن اولویت باشد بیشتر بررسی مورد واژه براي ها sense با وجود  .است باالتر

 تر یکنزد واقعیت به هوشمند سیستم یک آموزش از استفاده با دهی نمره ینا آموزش از متون مختلف،

 خواهد تر یکنزد واقعیت به بندي اولویت نتیجه بیشتر يها متن داشتن با است بدیهی و بود خواهد

  .بود

  

  فازنت سیستم آموزش 4- 3-4

 بار به ازاي هر. شود متنی غنی از لغات در نظر گرفته می براي آموزش فازنت به ازاي هر واژه

 نسبت انتها در .گیرد یم قرار محاسبه مورد و شده تعیین واژه آن sense ،متن در این واژه یريکارگ به

 درجه عنوان به و است 1 و 0 بین عددي نسبت این که شود می محاسبه ها sense تمام به sense هر

 واژه هر ازاي به دیگر عبارت به ؛شود یم گرفته نظر در واژه فازي مجموعه به sense آن فازي عضویت

 از هرکدام فازي عضویت درجه و واژه آن هاي sense شامل که شود یم تشکیل فازي مجموعه یک

sense باشد می ها.  

  :مثال

  .است »شیر« واژه آموزش فازنت آموزش براي واضح مثال



39 
 

  .شود یم استخراج نت فارس داده پایگاه از واژه این براي معنایی يها دسته همان یا ها sense ابتدا در

  خوردن شیر :sense1)( یک شماره معنایی دسته

  آب شیر sense2) :( دو شماره معنایی دسته

  جنگل شیر sense3) :( یک شماره معنایی دسته

  .رسیم یم زیر نتایج به کنیم یم جستجو آموزش لغوي داده پایگاه در را شیر واژه

  

 متن کیتفک بدون »ریش« واژه يبرا مختلف ییمعنا يها دسته نسبت 9- 3  جدول
هر  تکرار نسبت

sense  

هر  تعداد تکرار

sense  

  senseانواع 

  »شیر« واژهبراي 

50  
62  

 

50  Sense1  

10  
62  

 

10  Sense2 

2 
62   

2  Sense3  

  مجموع  62  1

  

 درجه همان نسبت بطوریکه شود یم تشکیل زیر صورت به فازي مجموعه باال جدول نتایج به توجه با

  .شود می گرفته نظر در عضویت

Sense1, 0.80), (sense2, 0.16), (sense3, 0.04)}({ =  شیر«مجموعه فازي واژه«  

 حاصل 10- 3  جدول نتایج پیشنهادي لغوي داده پایگاه در »شیر« واژه جستجوي با وسیله بدین

  :شود می

  

 يشنهادیپ يلغو داده گاهیپا در »ریش« واژه يجستجو نتایج 10- 3  جدول
  خوردن شیر :sense1)( یک شماره معنایی دسته

  0.80 :عضویت درجه
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  آب شیر sense2) :( دو شماره معنایی دسته

  0.16 :عضویت درجه

  جنگل شیر sense3) :( یک شماره معنایی دسته

  0.04 :عضویت درجه

  

کند و درجه عضویت  ینمي معنایی آن اکتفا ها دستهبدین وسیله فازنت به ازاي واژه شیر تنها به ارائه 

پایگاه داده فارس نت یک فیلد با  xmlدر نتیجه در فایل . دهد یمفازي آن معنا به واژه را نیز ارائه 

  .سازد شود و فازنت را می درجه فازي اضافه می

با در نظر گرفتن دسته بندي موضوعی متون و آمارگیري لغت براي هر دسته بندي موضوعی و 

فاوتی تشکیل داد هاي تکرار واژگان، به ازاي هر موضوع براي هر واژه مجموعه فازي مت محاسبه نسبت

که هر مجموعه فازي متفاوت موجب درجه فازي متفاوت است و این درجه فازي با دید تخصصی و 

فارس نت اضافه شده و فازنت  XMLکند و در قالب یک فیلد به پایگاه داده  موضوعی به واژه نگاه می

 .سازد را می
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  چهارم فصل .4

  افزار نرم معرفی -4
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  WordNet داده پایگاه ساختار 4-1

  .پردازیم یم WordNet افزار نرم در موجود اطالعاتی بانک به تر یجزئ نگاه با حال

  :است زیر قرار به WordNet براي داده پایگاه فایل دو

1- wn_LemmaIndexes.lst 
2- wn_database.lst  

  .است مشاهده قابل متنی ویرایشگر یک یا Visual Studio.Net افزار نرم بوسیله فایل دو این

 هر براي و است شده آوري جمع آن در دیکشنري ترتیب با لغات wn_LemmaIndexes.lst فایل در

 محسوب synset شناسایی شماره که است شده آورده رقمی 7 حداکثر 34عدد چند یا یک لغت

  .شود یم

  .است یکسان ها آن جلوي عدد باشند مشترك synset یک در که لغاتی

  :مثال

hello 6269324 
hi 626932,4507692  

how-do-you-do 6466191,6269324  
howdy 6269324  

hullo 6269324  
 یک تواند یم که است شده نوشته دارد تعلق ها آن به واژه آن که ییها synset شناسه واژه، هر ازاي به

  .باشد synset چند یا

 لغات یگرد عبارت به و است مشترك باال لغات بین 6269324 عدد است آمده باال در که طور همان

  .دارند هم با معنایی قرابت و دارند قرار synset یک در باال

 يبند دسته و يساز مرتب ها synset اساس بر گفته پیش فایل برخالف wn_database.lst فایل در

  .است شده

                                                
 .باشد داشته تعلق  synset چند یا دو به تواند می لغت یک که است بدیهی34
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  :است آمده زیر متن فایل این در hello لغت شامل synset براي مثال براي

hello,hullo,hi,howdy,how-do-you-do|n|an expression of greeting|"every morning they 

exchanged polite hellos" 
 دهنده نشان |n|.اند شده تفکیک یکدیگر از »,« )ویرگول( عالمت با synset یک در مشترك لغات

 داخل عبارت و synset کننده توصیف بعدي عبارت .است synset لغات بودن اسم یا noun مقوله

  .است synset لغات از یکی از مثالی "" گیومه

  :است زیر شکل به wordnet 2.1 برنامه در معادل خروجی

  

 
  hello واژه براي WordNet Browser نمایش 1-4 شکل

  

  نت فارس 4-2

 طبیعی زبان پردازش آزمایشگاه توسط که است فارسی وردنت شامل نت فارس از نسخه نخستین

 در محصول این .است شده ساخته ایران مخابرات تحقیقات مرکز حمایت با و بهشتی شهید دانشگاه

 و جستجو اخبار، يساز خالصه ماشینی، ترجمه ازجمله فارسی زبان پردازش کاربردهاي بسیاري

 بازي کلیدي نقش معنایی رمزنگاري و متون اطالعات تحلیل ها، هرزنامه کشف اطالعات، بازیابی
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 معیار نوشتاري فارسی زبان در استفاده مورد واژگان از اي یرمجموعهز دربردارنده نت فارس .کند یم

 نیز را دوزبانه تبدیل امکانات فارسی زبان پردازش هاي یستمس در استفاده امکان بر عالوه که است

  .کند یم فراهم

  نت فارس مختلف يها نسخه 1- 4-2

 فارسی کلمه 18،000 و معنا هم مجموعه 10،000 شامل شناسی هستان-واژ این از نسخه نخستین

 بین از و هستند )صفت و فعل اسم،( نحوي مقوله نوع 3 داراي محصول این پوشش تحت کلمات .است

  .اند شده انتخاب فارسی زبان کلمات پررخدادترین

 یعیطب زبان پردازش یشگاهآزما در آنتولوژي این است یفارس زبان در واژهاي آنتولوژي یک نت فارس

  .است شده ساخته فرد شمس مهرنوش دکتر رهبري به یبهشت یدشه دانشگاه

 یمعن هم مجموعه 10000 بر مشتمل و بوده محصول ینا ۀنسخ یناول آنتولوژي ینا یفعل نسخه

 فعل اسم، نحوي نوع سه در نت فارس پوشش تحت کلمات .است یفارس کلمه 18000 و )ست ینسا(

 شامل آنان از یک هر که است )ست ینسا( معنایی دسته داراي کلمه هر .هستند موجود صفت و

  ]1[.کنند یم یانب را کلمه از یمعن یک یکهبطور هستند، )سنس( مترادف کلمات از يا مجموعه

  

 

 

    

      

 

  

  

  نت فارس ساختار 2- 4  شکل
  

Sense 

Word 

Synset 

n 

n 
1 

1 
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 نت فارس در sense و synset بین همچنین و sense و لغت بین چند به یک ارتباط 2- 4  شکل در

 ]1[.است شده داده نشان

 هاي مقوله از واژگانی مدخل هزار 30 از بیش شامل )فارسی زبان ومیعم وردنت( نت فارس دوم نسخه

 نسخه( انگلیسی وردنت در مطرح اي مقوله-درون روابط بر عالوه .باشد می قید و صفت فعل، اسم،

 گرفته نظر در هاي ویژگی بر عالوه و دهد می پیوند هم به را مفاهیم نیز اي مقوله-میان رابطه پنج ،)2.1

 افعال به آرگومانی ساختار و قاب و ها واژه به آوایی و واژي ساخت نحوي، هاي ویژگی ها، واژه براي شده

 وردنت به نگاشت طریق از را دیگر هاي وردنت به اتصال قابلیت وردنت این همچنین .است شده افزوده

 دانشگاه طبیعی زبان پردازش آزمایشگاه توسط نت فارس مجموعه .داراست 3,0 نسخه پرینستون

 [47]و[46] .است شده تهیه ایران مخابرات تحقیقات مرکز حمایت با و بهشتی شهید
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  پنجم فصل .5

  آزمایشگاهی نتایج -5
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  )تست( ماشینی ترجمه براي فازنت از استفاده 5-1

 واژه معنایی دسته هر ازاي به و است معنایی دسته چند یا یک عضو واژه هر نت فارس داده پایگاه در

 هر براي فازي عضویت درجه .دارد وجود WordNet در اش شناسه همراه به معنا آن معادل انگلیسی

 واژه ازاي به ماشینی مترجم سیستم که صورت بدین کند یم کمک تر یحصح ماشینی ترجمه به معنی

 انتخاب را باالتر فازي عضویت درجه با معنایی دسته و کند یم بررسی را واژه آن فازي مجموعه ورودي

  .دهد یم ارائه را ورودي لغت ترجمه WordNet در آن معادل واژه و کد کرده،

 دسته این sense1 فازي عضویت درجه بودن باالتر دلیل به »شیر« واژه فازي مجموعه در مثال براي

 %80 حدود صحت داراي معنایی دسته این عضویت درجه به توجه با که شود یم انتخاب معنایی

  .است %20 حدود خطاي داراي که است بدیهی و باشد یم

  ،یابد یم کاهش ترجمه خطاي شود تفکیک موضوع حسب بر لغوي داده پایگاه اگر حال

 فضاي یعسر رشد و یکیالکترون اسناد به دسترسی یشافزا با اسناد خودکار يبند دسته هاي یستمس

 یر،اخ يها دهه در .اند گشته یلتبد دانش و اطالعات یریتمد منظور به یديکل رویکردي به وب،

 یسۀک مدل اساس بر آنان اکثر که است شده یشنهادپ متون بندي- دسته منظور به یاريبس يها روش

  هستند لغات

  متن بندي دسته و جداسازي 5-2

 از استفاده با مقاله این در .است آمده [5] مقاله در موضوع لحاظ از متون بندي دسته و جداسازي

 موضوع هر کاربرد پر لغات گرفتن نظر در با مختلف متون فازي بندي درجه و فازي هاي یکتکن

  .شود یم انجام یکدیگر از متون بندي دسته و جداسازي
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 یعنی شود می مشخص نیز خاص دسته یک به تعلق درجه بندي دسته بر عالوه فازي منطق توسط

 .باشد می دو دسته به متعلق يا درجه چه با و یک 35دسته به متعلق يا درجه چه با ما متن اینکه

  .است متن 36يها مشخصه اساس بر بندي دسته

   

 Sense جدول براي متفاوتی آمارهاي کنیم جستجو مختلف موضوعات با متون در را »شیر« واژه اگر

 کنیم جستجو جانورشناسی موضوع با متن در را شیر واژه اگر مثال براي .شود یم یافت واژه يها

  باشد زیر صورت به رود یم انتظار

 
  یجانورشناس موضوع با متن يبرا »ریش« واژه يبرا مختلف ییمعنا يها دسته نسبت 1- 5  جدول

  »شیر« واژهبراي   senseانواع   senseهر  تعداد تکرار  senseهر  تکرار نسبت

0.16 7  Sense1)خوردنی(  

0  0  Sense2)آب( 

0.84  35  Sense3)جنگل(  

  مجموع  42  1

  

  آید یم دست به زیر صورت به متفاوت عضویت درجات با شیر براي فازي مجموعه نتیجه در

   }){Sense1, 0.16), (sense2, 0), (sense3, 0.84)=» شیر«مجموعه فازي واژه  

  پیشنهادي الگوریتم 5-3

  :است زیر صورت به فازنت با لغت ترجمه الگوریتم فلوچارت

                                                
35 Cluster 
36 feature 
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  :مثال

 به جانورشناسی متن موضوع و »شیر« واژه براي فازي مجموعه فازنت با لغت ترجمه الگوریتم براي

  .است زیر صورت

 Sense1, 0.16), (sense2, 0), (sense3, 0.84)}({ =  شیر«مجموعه فازي واژه«  

  ]5[فازي وسیله به متون جداسازي

 )است لغت شامل که متنی موضوع شدن مشخص(

 با بیشترین درجه عضویت Senseانتخاب 

دارد  wordnet در انگلیسی معادل Sense هر(انتخاب واژه معادل ترجمه 

 )است شده مشخصکه در فارس نت 

  استفاده از مجموعه فازي متناسب با موضوع

 )هاSense عضویت درجه شدن مشخص(

  لغت ورودي 
 )شود ترجمه باید که لغتی(

 الگوریتمپایان 
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  الگوریتم اجراي 5-4

 یتمالگور يورود »یرش« -1

 .است شناسی زیست موضوع با متن -2

 درجه باالترین شیر، واژه براي مختلف يها Sense عضویت درجه و موضوع به توجه با -3

  .شود می انتخاب عضویت

 .شود یم انتخاب 3 شماره Sense لذا -4

5- sense لغت معادل و شده ثبت نت فارس در 5100004536 شناسه با 3 شماره "lion" در 

WordNet واژه الگوریتم خروجی لذا .باشد یم 2129165 شناسه با "lion" است. 

 

 "lion"نشان دهنده واژه   Synsets_Map1. xmlقسمتی از فایل  2- 5 جدول 
Synsets_Map1  

ID UID POS OFFSET Type WID SID STATUS2 
6433 5100004536 Noun 2129165 

    6433 5100004536 Noun 
 

Equivalence 
   6433 5100004536 Noun 

  
801 0 DEFAULT 

6433 5100004536 Noun 
  

5364 3 DEFAULT 

  

  :باال به صورت زیر است Synsetخروجی برنامه مرورگر فارس نت براي 

  ]شیر -سلطان جنگل :[5100004536

   >>سلطان جنگل :  1معناي 

  , ?, اسم عام 

  Sir: آوا >>شیر :  2معناي 

  , ?, اسم عام 
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جانور پستاندار گوشت خوار بزرگ از گربه سانان، با پشم کوتاه زرد تا خرمایی که جنس نر آن : تعریف

  در اطراف سر و گردن یال سیاه یا خرمایی دارد

  شیر  به طرف گاوها حمله برد: مثال

  :نگاشت

Equivalence to: 2129165 >> lion ,king_of_beasts ,Panthera_leo  ,  

gloss:large gregarious predatory feline of Africa and India having a tawny coat with a 

shaggy mane in the male 

  :روابط

]Hypernym:[ 

  ]صیاد -شکارچی  -حیوان شکارگر :[5100000971

  ]حیوان -جانور :[5100002531

  ]سازواره -ارگانیسم :[5100003125  

  ]موجود زنده -ذي حیات  - جاندار  -جان دار :[5100000546    

  ]شیئ -شیء :[5100003019      

  ]هستینه فیزیکی -موجود فیزیکی :[5100003040        

  ]هستینه -موجود  -هست :[5100003022          

  :است 1-5 شکل  باال به صورت Synsetبراي WordNet Browserدر عین حال خروجی برنامه 

  ارزیابی الگوریتم فازنت 5-5

دي واژه را به معادل انگلیسی آن نشان داده شده است الگوریتم پیشنها 1- 5 شکل که در  طور همان

کند، تعیین موضوع  یماین الگوریتم با استفاده از ورودي متن به ترجمه بهتر کمک . کند یمترجمه 
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کند تا الگوریتم براي انتخاب مجموعه فازي هر واژه، متناسب  یمبندي فازي کمک  متن توسط دسته

  .با موضوع اقدام کند

  

 
  "lion"واژه  يبرا WordNet Browser برنامه یخروج 1- 5 شکل 

  

در متن با موضوع » شیر«جدول مقایسه ترجمه با الگوریتم فازنت و بدون فازنت براي ترجمه واژه 

  :به صورت زیر است جانورشناسی

  

  فازنت بدون و فازنت تمیالگور با ترجمه سهیمقا 3- 5 جدول 
  ترجمه ماشینی با فازنت  ترجمه ماشینی بدون فازنت  »یرش«ترجمه واژه 

  واژه  آماري نسبت  واژه  احتمال  

0.33 Sense1)خوردنی(  0.16 Sense1)خوردنی(  

0.33 Sense2)آب( 0  Sense2)آب( 

0.33 Sense3)جنگل(  0.84  Sense3)جنگل(  

  %16  %66  خطادرصد 

	- 1  خطاي کلیفرمول  ퟏ
(		تعداد	퐬퐞퐧퐬퐞	ھا)

  1 - maxi (sensei) 
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  ششم فصل .6

    پیشنهادات و گیري نتیجه -6
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  نتایج ارزیابی 6-1

 و توجه با واژه آن به معنایی دسته هر عضویت درجه تعیین و واژه هر براي فازي مجموعه ایجاد

 بدیهی .است تخصصی متون اساس بر محاسبه به نسبت باالتر خطاي داراي عمومی متون محاسبه

 داده پایگاه غناي با گرچه و باشد داشته گسترده معنایی بار تواند می واژه هر عمومی متن در است

 در اما رود یم باالتر فازي يها مجموعه عضویت درجات دقت واژه هر فازي مجموعه یافتن براي لغوي

 درجات با معنایی يها دسته و شود یم انتخاب عضویت درجه باالترین با معنایی دسته ترجمه الگوریتم

  .شود می ترجمه خطاي باعث و شود یم گرفته نادیده تر یینپا عضویت

 يها دسته شود ترجمه فازنت الگوریتم توسط باید که يا واژه حاوي متن موضوع تفکیک وجود با

 به نسبت کمتري گستردگی تخصصی متون براي معنی يها دسته زیرا شد خواهد تر یقدق معنایی

  .است کمتر الگوریتم خطاي نتیجه در و دارد عمومی متون

این دسته  sense1به دلیل باالتر بودن درجه عضویت فازي » شیر«براي مثال در مجموعه فازي واژه 

% 80شود که با توجه به درجه عضویت این دسته معنایی داراي صحت حدود  یممعنایی انتخاب 

  .است% 20باشد و بدیهی است که داراي خطاي حدود  یم

  یابد، یمموضوع تفکیک شود خطاي ترجمه کاهش  بر حسبحال اگر پایگاه داده لغوي 

 اگر ولی شود یم انتخاب milk معادل عمومی متن در نشود متن تفکیک شیر واژه براي اگر مثال براي

 خروجی "lion" متفاوت معادل شود انجام جانورشناسی بندي دسته همان یا موضوع شیر واژه براي

 .بود خواهد الگوریتم
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  آینده کارهاي و گیري نتیجه 6-2

 براي کرد تحقیق فازنت ترجمه الگوریتم خطاي کاهش و اصالح روي بر توان یم آینده کارهاي براي

 آن قبل و بعد جمالت یا واژه آن همسایه لغات به ترجمه مورد واژه متن موضوع بر عالوه اگر مثال

 خطا کاهش و ترجمه تقویت به مناسب هاي یتمالگور اعمال با بتوان است امید داشت بررسی و تحلیل

  .پرداخت

تواند به ایجاد  یمیله فارس نت و همزمان اعمال مباحث فازي وس بهالبته ایجاد پایگاه دانش 

واژگان فارسی منجر شود و زمینه خوبی براي تحقیق و توسعه است که عالوه بر توسعه  المعارف دائره

  .علمی به پیشرفت زبان فارسی و همچنین ابزار مفید زبان شناسی نیز تبدیل خواهد شد

باشد بدیهی است  تر یعوسبطور کلی هر چه دید هوشمندانه سیستم مترجم به مفهوم لغت بیشتر و 

هاي هوش مصنوعی  ها و الگوریتم توان توسط روش این دید وسیع را می. داشتخطاي کمتري خواهد 

هاي مناسب براي متون مختلف نیاز به تحقیق و پژوهش  ها و روش اعمال کرد که یافتن الگوریتم

در واقع وقتی چندین روش براي حل یک مسئله وجود دارد پس نتیجه این است که . بیشتر دارد

  .اي باید راه حل مناسب آن را تجویز کرد بلکه متناسب با هر مسئله بهترین روش وجود ندارد
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  پیوست

  واژه شناسی

  wordnet=  شناسی هستان-واژ

  .است )Hypernymy( یپونیمو ها) Hyponymy( یپرنیمها ۀشامل دو دسته رابط یم پذیريتعم ۀرابط

است و با عبارت  تر یو نوع تر یعبارت کل یکبا  تر یعبارت جزئ یک یانرابطه م واقعدر یپرنیم ها

”IS_A“ از» سگ« يجا به توان ی، م»سگ است یک ینا«در جمله  مثالطور  شود به یم یانب نیز 

هستند و  یکدیگرمعکوس  هایپرنیم و یپونیمدو رابطه ها. استفاده نمود» یوانح« تر یکل عبارت

  ]1[از سگ است  یپرنیمها یک یوانو ح یواناز ح یک هایپونیمسگ  یک یجهدرنت

 

  :انواع روابط بین واژگان

1. hypernyms: Y is a hypernym of X if every X is a (kind of) Y (canine is a 
hypernym of dog) 

یم تعم( .است xبراي واژه  hypernymیک  yباشد آنگاه واژه  yواژه  »نوعی از« xاگر واژه 
  )پذیري

2. hyponyms: Y is a hyponym of X if every Y is a (kind of) X (dog is a hyponym of 
canine) 

  )شمول( .است xبراي واژه  hyponymیک  yباشد آنگاه واژه  xواژه  »نوعی از« yاگر واژه 

3. Coordinate terms: Y is a coordinate term of X if X and Y share a hypernym 

(wolf is a coordinate term of dog, and dog is a coordinate term of wolf) 

یکدیگر  coordinate termمشترك باشند آنگاه این دو واژه  hypernymدر  yو  xژه وا دو اگر

  .باشند می

4.  holonym: Y is a holonym of X if X is a part of Y (building is a holonym of 

window) 
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  .است xبراي واژه  holonymیک  yباشد آنگاه واژه  yواژه  »بخشی از« xاگر واژه 

5. meronym: Y is a meronym of X if Y is a part of X (window is a meronym of 

building) 

بخش پذیري ( .است xبراي واژه  meronymیک  yباشد آنگاه واژه  xواژه  »بخشی از« yاگر واژه 
  )یا جزواژگی

  

  37sense:تعریف

  .متفاوت است synsetاز لغت در یک  senseهر . WordNetمعنی لغت در 

  synset:تعریف

 شده، توصیه عبارت یا لغت چندین توسط احتماالًکه  wordnet در معنادار مفهوم هر :1 یفتعر

sysnset 38.شود می نامیده  

  39مترادف چند یا یک ازي ا مجموعه :2 یفتعر

 که اي جمله مفهوم تغییر بدون متون برخی در که لغات ازي ا مجموعه .مترادف مجموعه یک :3 یفتعر

  .40هستند جایگذاري قابل اند شده درج آن در

 

                                                
37 Meaning of a word in WordNet. Each sense of a word is in a different 
38 Each meaningful concept in WordNet, possibly described by multiple words or word phrase, is called a 
“synset “.  
39 a set of one or more synonyms 
40 A synonym set; a set of words that are interchangeable in some context without changing the truth 
value of the preposition in which they are embedded 





 
 

  
Abstract 
 
By rapid growth of artificial intelligence science, new methods in this field have better 

performance and fewer errors. Natural language processing is a topic in artificial 

intelligence. So many articles are written about text mining, most of which are aimed at 

text classification and some clustering approaches have used fuzzy methods. One of 

tasks in the field of natural language processing and text mining is creation of lexical 

database WordNet. Lexical database WordNet is a set of words in synonym sets by 

which knowledge base is created. The database was created by Princeton university and 

also developed in other languages. FarsNet as a model of WordNet in Persian is 

implemented by laboratory of natural language processing in Shahid Beheshti 

university. FarsNet deals with different semantic categories for every word and in fact is 

an ontology. FarsNet is an introduction to Persian knowledge base. 

In this thesis modified lexical database named FuzzNet is created by means of lexical 

database FarsNet. In fact Fuzznet is a combination of FarsNet and fuzzy theory. As 

regards relation between a word with respected meanings is crisp in FarsNet, the 

relation is defined fuzzy instead of crisp, That is each word is related to its meaning by 

fuzzy values. Membership value of a meaning for a word is higher if the meaning is 

closer to mind. The fuzzy membership value is helpful in translation as that meaning 

with higher membership value for the word is selected and translation for the meaning 

is done. 

Keywords: fuzzy, FarsNet, WordNet, translation, database 
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