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 چکیده

متعدد، از  معانی دارای ۀکلم صحیح معنای یافتن ۀمسئلدر هر زبان کلماتی مبهم وجود دارند که دارای معانی متفاوتی هستند. 

 و واضح بسیار انسان برای است ممکن درست معنی انتخاب .شودمیی طبیعی محسوب هازبانمسایل جاری در حوزه پردازش 

 دشوار ماشین برای شود انتخاب خاص جمله در بایستی کلمه یک برای موجود معانی از یک کدام کهاین تشخیص ولی باشد آسان

 نیمه رویکرد نظارت، تحت رویکرد دانش، بر مبتنی رویکرد دارد: وجود کلمات معنایی ابهام رفع برای متفاوت رویکرد چهار .است

 رویکرد اساس بر کهرا  )IBL(1نمونه بر مبتنی یادگیری روش ما ،هاروش این میان در .هستند نظارت بدون رویکرد و نظارتی

وجود و عدم وجود  اولدسته  تنی بر کلمات موضوعی معرفی کردیم.دسته ویژگی مب دودر این مقاله  برگزیدیم. است نظارتی

دسته دوم مجموع وزن کلمات موضوعی در هر جمله را و  کندمیکلمات موضوعی را وابسته به وزن هر کلمه موضوعی تعیین 

. شودمیی ذخیره شده برای هر کلمه، دو ماتریس ویژگی استخراج هانمونهروی  پردازشپیشبعد از انجام عملیات . کندمیمشخص 

کننده مبتنی بر نمونه و با  بندیطبقهسپس با استفاده از  وکا در نظر گرفته شده است. افزارنرمعنوان ورودی هر ماتریس ویژگی به

دهیم. سپس نتایج حاصل از هر ماتریس ویژگی را برای یافتن ویژگی بهینه تایی نتایج را ارائه می 10روش اعتبار سنجی متقابل 

ئه ی یادگیری ماشین مورد بررسی قرار داده و نتایج را اراهاالگوریتمدهیم. همچنین روش خود را روی دیگر مورد بررسی قرار می

 .باشدمی %31/88میانگین صحت عملکرد روش پیشنهادی  .کنیممی

 ی.موضوع کلمات ،بندیطبقه نمونه، بر مبتنی روش معنایی، ابهام رفعرویکرد نظارت شده،  :کلمات کلیدی

 مقدمه .1

یی که چندمعنایی هستند اطالق هاواژهاصطالحی است که به استخراج معنی صحیح و مناسب از  2(WSDرفع ابهام معنایی )

ها مناسب ممکن است معانی زیادی داشته باشند طبیعتا تنها یکی از آن هاکلمهو این کار غیر ممکن نیست چرا که اگر چه  شودمی

ی کاربردی پردازش زبان طبیعی همچون هابرنامهدر بیشتر  . ابهام معناییشودمیبافتی است که کلمه مورد نظر در آن ظاهر 

 ی تحقیقاتی جدید مانند وب معنایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.هازمینهکاوی و همچنین در بازیابی اطالعات، متن

                                                           
  نویسندۀ مسئول 

1 Instance Base Learning  
2 Word-Sense Disambiguation 
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اژگان یکی از ی کاربردی دیگر است و در واقع ابهام زدایی معنایی وهابرنامهبیش از  یماشین ۀمیت این نوع ابهام زدایی در ترجماه

دارای معانی مختلفی در زبان فارسی )کاغذ،  paperعنوان مثال کلمه انگلیسی آید. بهبه شمار می یماشین ۀمراحل اصلی در ترجم

چهار رویکرد مختلف برای  .است یماشین ۀدرواقع عمل ابهام زدایی در ترجم روزنامه، مقاله( است و انتخاب درست یکی از معانی

ا شامل رویکردهای نظارت شده، مبتنی بر دانش، نیمه نظارت و رویکرد غیر این رویکرده رفع ابهام معنایی کلمات وجود دارد.

  .]1[نظارتی است 

 هاالگوریتمبا استفاده از  MRD( 4 (نیلغت قابل خواندن ماشفرهنگ فیرفع ابهام تعار یبود که برا یمحققان نیاز اول یکی 3لسک

فرض است که کلمات در  نیبر ا یمبتن این الگوریتم .شده است شناخته WSD محققان انیدر م یاو به خوب تمیتالش کرد، الگور

اهداف آن رفع ابهام کلمات در عبارات کوتاه  نیو بنابرا موضوع مشترک خواهند داشت کیبه  شیداده شده گرا یگیهمسا کی

  .]2[باشدمیالگوریتم لسک اساس بر پایه رویکرد مبتنی بر دانش  آن .است

ی پیشنهاد شده است. گیرتصمیمی هالیستالگوریتمی بر پایه  ]3[ی نظارت شده روش لیست تصمیم است که در هاروشاز جمله 

گزارش  %1/78یستم سشناسی و نحوی استفاده شده و دقت ی همسایگی، ریختهاویژگیبا استفاده از این روش مجموعه کاملی از 

  .شده است

ت استفاده ام کلمارخدادی برای رفع ابهو مفهوم اطالعات هم کردی نظارت شده استکه روی از ترکیب رویکرد شبکه عصبی ]4[در 

رفع ابهام در وش مبتنی بر حافظهر ]5[ با ترکیب چندین نشانه بهبود داده شود. در تواندمیکرده و نشان داده که رفع ابهام معنایی 

 .% گزارش شده است1/75 یستمس ینکه دقت اشد  یشنهادپ ییمعنا

 ذخیره حافظه در آموزشی داده هایمثال چون است حافظه بر مبتنی بندیطبقه تحت ،مبتنی بر نمونه نظارت شدۀ یهاروش

 بر مبتنی آزمایش ۀداد بندیطبقه چون شودمی استفاده( همسایه تریننزدیک) 5Knn الگوریتم یادگیری روش این برای .شوندمی

 ۀداد از ویژگی هر ها،همسایه تریننزدیک از ایمجموعه آوردن دست به منظور به. است شده ذخیره مثال k معانی ترینشبیه

روش مبتنی بر  ]5[ در .شودمی محاسبه هاآن بین فاصله و شده مقایسه آموزشی ۀداد مجموعه هر از مربوطه ویژگی با آزمایش

 .% گزارش شده است 1/75 یستمس ینکه دقت ا دش یشنهادپ ییرفع ابهام معنابرای  حافظه

و  یکرهبر پ یاله روش مبتنمق یناشاره کرد. در ا] 6[توان به یصورت گرفته م یرفع ابهام کلمات فارس ینهکه در زم ییهافعالیت از

% 46/91 همه مبکلم 15 یروش برا ینا یانگینشده است. دقت م یشنهادمبهم پ ۀکلم یهر معن یده یازامت یفرهنگ لغت برا یک

 یار استفاده براست که به منظوشده ارائه  یاز کلمات فارس ییرفع ابهام معنا یبرا یزیروش ب یک] 7[گزارش شده است. در 

 یینترجمه ماش به منظور استفاده در ییروش رفع ابهام معنا ]8[بوده است. در  یسیبه انگل یاز زبان فارس یینماش ۀترجم

 استفاده شده است. یکلهپنهان در یصتخص ینظارت یراز مدل غ ]9[در  .است شده( ارائه یبه فارس یسی)انگل

 قاتیسفانه تحقمتا یسرفع ابهام کلمات فار یبوده و برا یسیرفع ابهام کلمات انگل یانجام گرفته رو یقاتاکثر تحق یطور کلبه

با ناظر از  ی یادگیریهاروش ،ینهزم یندراانجام شده ] 10[ایمقایسه یقاتبا توجه به تحق ینانجام شده است. عالوه بر ا یمحدود

ابهام  در رفع یبال چندانکه دارد استق یخوب یاربس یجنتا علیرغمکه  باشدمیمفهوم  ینترسبانتخاب کردن منا یهاروشجمله 

 یرامناسب ب یموزشآ ۀو کمبود داد هاروش یننشده است و آن هم به علت مشکل آموزش دادن ا هاروش یناز ا یکلمات فارس

 است. یزبان فارس

بانک  آموزش، از یفته و برابا ناظر ر یادگیری یهاروشبه سراغ  یکلمات فارس ییرفع ابهام معنا یبرا یقتحق ینرو ما در ا ینا از

ستفاده ا یآموزش ۀعنوان دادموضوعات مختلف دارد به ینهزم شده در یعصفحه با جمالت تقطتعداد بیشماری که  یمنحصر به فرد

 .کنیممی

                                                           
3 Lesk 
4 Machine-Readable Dictionary 
5 K-nearest neighbor 



 :پذیردمیانجام  ریمراحل ز یکل طوربهبر نمونه  یمبتن یکردانجام رفع ابهام با استفاده از رو یمقاله برا یندر ا

 آن درست معنی هکرا  مبهم کلمه حاوی متون تعدادی ما. دارد وجود رده ،آن معانی تعداد به مبهم کلمه هر برای -1

 متون از تعدادی مبهم کلمه معانی از کدام هر برای واقع در .کنیممی انتخاب باشد خورده برچسب متن آن در کلمه

 .شودمی ذخیره رده آن آموزشی ۀداد ۀنمون عنوان به

 این مناسب ابانتخ. متن آن با متناظر ویژگی بردار به نمونه متن هر تبدیل و نمونه متون از ویژگی استخراج -2

 و هاویژگی از ینهبه انتخاب ،جهت همین به .دارد سزاییب تاثیر روش این کارایی در و است مهم بسیار هاویژگی

 .است تحقیق این اساسی کارهای از یکی باشند داشته باید که خصوصیاتی

 .آموزشی هاینمونه و آزمون ۀنمون بین شباهت گیریاندازه برای شباهت معیار انتخاب -3

 به دستیابی نهایت رد و شده داده هایرده از یکی در جدید آزمون ۀداد بندیطبقه جهت Knn الگوریتم از استفاده -4

 مبهم کلمه صحیح معنای

 از بسیاری انندهم پیشنهادی روش عملکرد ارزیابی برای. تحقیق از حاصل نتایج بیان و روش این کارایی ارزیابی -5

 استفاده ییتا k متقابل اعتبارسنجی روش از کاوی داده و یماشین یادگیری در شده گرفته کار به یهاروش

 قسمت 10 به مربوطه هاینمونه تمام مبهم، کلمه هر برای که گیریممی نظر در 10 اینجا در را k ما. کنیممی

-می قرار استفاده مورد آزمون ۀداد برای مانده باقی قسمت یک و آموزش برای قسمت 9 که شده تقسیم مساوی

 .دهیممی انجام را ارزیابی فراخوانی و دقت معیارهای از استفاده با و. گیرد

بر نمونه،  یروش مبتن یفرا با توص یشنهادیروش پ سازیپیاده و سوم شده است: بخش دوم یصورت بخش بند ینمقاله به ا ۀادام

 یجو نتا هایشآزما چهار بخش .کندمی یانب یشنهادیمدل پ و یازمورد ن ییرهاشباهت و پارامترها و متغ یریگاندازه یهاالگوریتم

 مقایسه عملکرد روش پیشنهادی آورده شده است. پنجو در بخش  .دهدمیبه دست آمده را نشان 

 روش پیشنهادی  .2

 مناسب معنای ایگونه به مبهم کلمات حاوی موجود متون و نمونه بر مبتنی یادگیری روش از استفاده با داریم قصد تحقیق این در

 را روش این معایب مناسب، یهاویژگی انتخاب با طرفی از و بوده برخوردار دقت باالترین از که دهیم تشخیص را مبهم کلمه

 ،مبهم کلمه درست معنی عیینت برای ما واقع در کردیم اشاره قبال که طورهمان .دهیم بهبود را نمونه بر مبتنی روش و داده کاهش

 بر تحقیق این که در ستا ویژگی انتخاب ابهام رفع تشخیص در مسئله ترینمهم. کنیم تبدیل هاویژگی از ماتریسی به را سند باید

سپس  ،وضیح داده شدهی مبتنی برنمونه تهاالگوریتمدر این بخش ابتدا در مورد  .شویممی متمرکز موضوعی کلمات ویژگی روی

 ست.ابیان شده  هاویژگیانتخاب کلمات موضوعی و استخراج  ۀو در ادامه نحوآورده شده  هاالگوریتممشخصه های اصلی این 

 م يادگیری مبتني بر نمونهتالگوري 2-1

. به افتدیم یقبه تعو یدال جدتا مشاهده مث یمو هر گونه تعم کنیممی یرهرا ذخ هامثال (IBLبر نمونه ) یمبتن یادگیریدر روش 

آن با  ۀیسبا مقا نمونه را یکبر نمونه  یمبتن یهایادگیرنده. شودمی یدهنام LAZYیاروش تنبل  یروش گاه ینا یلدل ینهم

 بندیهطبق ،مشابه یهانمونهکه  است ینآن ا ی. فرض اساسکندمی بندیطبقه ،شده بندیطبقه یشاز پ یهانمونه ۀداد یگاهپا

 .]11[مشابه خواهند داشت

ی منتخب هانمونهکه در عین حال به ذخیره و استفاده از  اندگرفته شده NN)6 (الگوی  ۀکنندبندیاز دسته IBL یهاالگوریتم

 :است یسه مشخصه اصل یدارا بر نمونه یمبتن یادگیری روش .پردازدمیی بنددستهبینی برای پیش

  یصتر باشند. تشخیومشوند که عم یرهذخ یئهانمونه شودمی یسع یتمالگور یندر ا. یرهذخ یبرا هانمونهانتخاب 

 باشد. یکار مشکل تواندمی یر،خ یادارد  یتنمونه عموم یک یاآ کهاین

                                                           
6 Neighbor Nearest 



 شکل م یاربس تواندمیتابع  ینبه هم هستند. انتخاب ا یککه دو نمونه چقدر نزد کندمیمشخص . تابع شباهت/ فاصله

ه ک یکشف دانش و یداده کاو یهاروشچالش و موضوع مهم در  یکداده،  ۀدو نقط یانفاصله م یاشباهت  یارباشد مع

 یت. موفقگرددیم فیشباهت تعر یافاصله  یارمع یکبر حسب  یکینزد یزان. مباشدمیمحاسبه شباهت هستند،  یازمندن

اله از مق یندر ا کنند.یها استفاده مدارد که آن یفاصله خوب بستگ یاتابع شباهت  یکبه  یادگیری یها یستماغلب س

 .شده استاستفاده  یشفمنهتن، کانبرا، چب یدوسی،اقل ۀتوابع فاصل

  کار فاصله تا  ینا یبرا .کندمی یینآن را تع یبنددستهمثال  یکاست که با مشاهده  یتابع. کننده یبنددستهتابع

 ترینیکنزد ردۀ هایاز برچسب .شودمی ییشناسا یگانهمسا ینترنزدیکتا از  K. شودمی محاسبه یآموزش یهانمونه یگرد

 یهاالگوریتم(. یتاکثر یعنوان مثال با گرفتن را)به کندمینمونه ناشناخته استفاده  ردۀبرچسب  یینتع یبرا یگانهمسا

 بر نمونه است که شامل یمبتن ۀکنند یبنددسته یهاالگوریتمکرد  یممقاله استفاده خواه ینکه درا یاکننده یبنددسته

 ،باشدمی IBLی هاالگوریتمیکی از مراحل اصلی  Kانتخاب مقدار  .]12 [باشدمی LWL7, ,KStar ,IBK IB1یهاالگوریتم

از  ینقاط یگیهمسا یکبزرگ باشد ممکن است  یلیخ Kحساس خواهد بود و اگر  فهکوچک باشد، نسبت به نو یلیخ Kاگر

 .]13[شود یداپ یآموزش داده یمتقابل رو یبا اعتبارسنج تواندمی Kیخوب برا یر. مقادیرددر برگ یزها را نردهیرسا

 انتخاب کلمات موضوعي 2-2

 ۀعکس کنندمن ماتین کلا یادکلمات تکرار شده اند که به احتمال ز یراز سا یشسند ب یکهستند که در  یکلمات یکلمات موضوع

 یبند رار آن در سند گروهتک یزانهر کلمه با م ،متن یرو پردازشپیش یات.بعد از انجام عمل]14[هستند یمتن ورود یموضوع اصل

مبهم  تر صد از کل کلماد 5 یقتحق ینانتخاب شده در ا یتعداد کلمات موضوع .شوندمیمرتب  ینزول یبو سپس به ترت شودمی

 .خود است ییدر هر حوزه معنا

  هاويژگينحوه استخراج  2-3

حضور و عدم حضور  هاویژگی دسته اول است: یرکه به صورت ز یماستخراج کرد یژگیدسته و دوخود  یشاتانجام آزما یما برا

کلمات موجود در ابتدا که  کندمیصورت عمل  ینبه ا یژگیو ینمحاسبه ا یها است. برابا در نظر گرفتن وزن آن یکلمات موضوع

 یآن کلمه موضوع یهراآ حوزۀشده و در صورت وجود  یسهمقا یمتن یلشده در فا یرهذخ یاز کلمات موضوع یکهر جمله با هر 

در وکا  8یبهره اطالعات یتمبا استفاده از الگور سپس .یردگیقرارم ین کلمه موضوعآ یبرا 1صورت عدد ینا یرو در غ شودمی صفر

رتبه که  کندمیالگوریتم بهره اطالعاتی به این صورت عمل شدند.  یاست رتبه بند یهمان کلمات موضوع ینجاکه در ا هاویژگی

. و هر چه عدد به سمت دهدمیکه ویژگی با وزن باالتر رتبه باالتری را نشان  شودمیداده  1تا  صفربندی با اختصاص وزن بین 

( در وزن 0،1) رود. مقدار هر ویژگی با توجه به حضور و عدم حضور کلمه موضوعیبه سمت آخر می رتبه ویژگی کندمیصفر میل 

حضور نداشته باشد که همان مقدار اگر کلمه موضوعی  ،بنابراین شود.میمربوطه ضرب شده و آن عدد به مقدار ویژگی منتسب 

 ،دیگر عبارت به شود.میمقدار وزن آن به آن ویژگی منتسب  شود ولی اگر کلمه موضوعی وجود داشته باشدبه آن منتسب می صفر

حضور یا عدم حضور  هاستون و جمالت آن سطرهای که شودمی تبدیل ماتریسی به است مبهم کلمه جمالت حاوی که ما متن

 را کالسی برچسب نوع ماتریس در ستون آخرین .دهدکلمات موضوعی انتخاب شده با در نظر گرفتن وزن در آن جمله را نشان می

با این تفاوت که بعد از به دست  باشدمیدر مورد ویژگی دوم به این صورت است که این ویژگی مشابه ویژگی اول  .کندمی مشخص

و به  شودمیجمله( محاسبه ها برای هر سطر )ضرب آن مجموع آمدن ضرب وزن هر ویژگی در حضور و عدم حضور آن ویژگی

ستون است که یکی  دو ویژگی مجموع وزن کلمات موضوعی شاملماتریس بنابراین  .شودمیمقدار آن ویژگی اختصاص داده 

 جمله است. ایردهمربوط به مجموع ضرب مقدار ویژگی در وزن مربوطه است و دیگری مربوط به برچسب 

                                                           
7 Locally Weighted Learning 
8 Information Gain 



 . مدل پیشنهادی3
 استخراج خود داده ۀمجموع از را نظر مورد مبهم کلمه حاوی متون و اسناد ابتدا که کندمیروش پیشنهادی ما به این صورت عمل 

. گیرندمی قرار معنی آن به مربوط هایفایل در جداگانه طوربه شده استخراج اسناد ،نظر مورد مبهم کلمه معنی هر برای. کنیممی

 دنشومی مبهم ۀکلم آن شامل که را جمالتی فقط نظر، مورد مبهم کلمه معنی به مربوط فایل هر خواندن با ما برنامه بعد مرحلۀ در

 فایل یک مبهم، کلمه معنایی برچسب هر برای ما بنابراین .گیردمی انجام جمالت این روی از هاویژگی استخراج و هکرد استخراج

 وارد arff فایل قالب در ورودی داده عنوان به ویژگی هایفایل این مجموع .داریم را معنی آن به مربوط ویژگی بردارهای حاوی

 ساختار .شودمی انجام ارزیابی و بندیطبقه نمونه، بر مبتنی الگوریتم به مربوط پارامترهای انتخاب با نهایت در. شودمی وکا افزارنرم

 .پردازیممی 1شکل  هایبه توضیح هر یک از قسمتدر ادامه  .باشدمی 1شماره  شکل صورت به پیشنهادی سیستم کلی
 

 
 ساختار کلی روش پیشنهادی :1شکل 

 

 در مقاالت از انبوهی وبگاه این در. کنیممی استفاده تبیان وبگاه از اسناد انتخاب برای. داده ۀمجموع از اسناد انتخاب 3-1

در این تحقیق تعدادی از کلمات مبهم که بیشترین تکرار را در . دارد وجود (جامعه فرهنگ، زندگی، دین،) موضوعی یهازمینه

 مجزا هایفایل در را هاو آن استخراج کرده، را مبهم کلمه حاوی مقاالت مجموعه. سپس کنیممیدارند استخراج  وبگاهاسناد این 

 (Milk ،Lion ،Valveمختلف) معنی سه دارای که شیر مبهم کلمه برای مثال برای .کنیممی آوریجمع مبهم کلمه معنی هر برای

 است.  شده گردآوری مربوطه معنی آن با شیر کلمه حاوی متون فایل هر در که کردیم ایجاد معنی هر برای فایل سه ما است،

 پاراگراف هر داخل جمالت تفکیک سراغ به ،شد تفکیک هاپاراگراف از ایمجموعه به متن که این از بعد جمالت تفکیک 3-2

 این دارد وجود جداسازی نوع این در که چالشی. شوندمی جدا(. ?" " ،"؟"،"!"،"؛" ،".")مثل هاییحائل طریق از جمالت .رویممی

 مانند حروف بین نقطه ،مثال برای .نیست طوراین که صورتی در آیند حساب به جمله یک است ممکن هاواژه از برخی که است

 گرفته نظر در جمله یک صورت به هم رودمی کار به موارد سایر دادن نشان برای که..( .) یا( 1.2)  اعداد بین نقطه یا و( ق.ه)

 تعداد اگر و است نادرست کامال که شودمی محاسبه جمله سه صورت به غیره و عبارت به اشاره برای نقطه سه ،مثال برای .شودمی

 نقاط با جمله پایانی نقاطتشخیص  به قادر ما سیستم. کندمی ایجاد مشکل هاویژگی شناسایی برای باشد زیاد متن در عبارات این

 موجود هایزیرعنوان و هاعنوان سیستم ایندر. است گرفته انجام #cنویسی برنامه کد با کار این که است غیره و اعداد و حروف بین

 .است شده گرفته نظر در مجزا جملۀ صورت یک به هم متن در

 ،";" ،"،" جدید، خط عالمت کلمه، دو بین خالی فضای مثل عالئمی با ما سیستم در کلمات تفکیک کلمات تفکیک 3-3

 «عاملسیستم» واژۀ مثال برای .دارد وجود هاییچالش زمینه این در هم بمرکّ کلمات برای البته که گیردمی صورت "؟" ،"." ،"/"



 بهبود برای .نیست جالب که شودمی شناخته دیگر کلمه یک عنوان به عامل و کلمه یک عنوان به سیستم شود نوشته فاصله با اگر

 .باشد نیز مرکب کلمات شناسایی به قادر سیستم باید روش

 یود،ق یر،مثل ضما ییهاواژه، هاواژه یندر واقع ا وجود دارد. یاددر همه متون با تکرار ز هاواژه برخی هاواژههرز حذف 3-4

حدود  ییناز تع بعد. شودمیگفته  هرزواژه هاواژه ینبه ا د.نمتن ندار ییدر ارزش محتوا یریحروف اضافه و ربط هستند که تاث

مقاالت و  یررا با جستجو در سا هاهرزواژهاز  یکه ما فهرست کامل یمحذف کن اها رو آن ییرا در جمله شناسا هاهرزواژه یدجمالت با

 با که است شده ذخیره متنی فایل در هاهرزواژه .کنیممیدر متن استفاده  هاهرزواژهحذف  یکرده و از آن برا آوریجمعمتون 

 در هاهرزواژه وجز که داشت وجود ورودی در ایکلمه اگر فایل داخل یهاهرزواژه با آن مقایسه و ورودی کلمات تک تک خواندن

  .شد دنخواه حذف ورودی متن در هاهرزواژه کلیه ترتیب بدین. شودمی جایگزین خالی رشته یک با کلمه آن بود فایل

 کار اصلی بخش واقع در که رسدمی متن جمالت از هاویژگی استخراج به نوبت ،جمالت از ایمجموعه به متن تفکیک از بعد

 ورودی عنوان به هاویژگی ماتریس سپس .کنیممیرا ایجاد  هاویژگیماتریس است و با توجه به توضیحات بخش قبل  پردازش

 گیرد.با ابزار وکا انجام می ارزیابی و بندیطبقه عملیات و شده دریافت نمونه بر مبتنی بندیطبقه برنامۀ

 

  هاآزمايش.4
است و سپس  شده داده نشان متن پردازشپیش به مربوط عملیات از بعد داده آوریجمع به مربوط در این قسمت ابتدا اطالعات

 جهت وکا ورودی برنامۀ عنوانبه و کرده تبدیل arff قالب به را آمده دستبه ویژگی یهافایل های ویژگی را به دست آورده،ماتریس

فایل ویژگی را برای هر کلمه مبهم  دوکه گفته شد ما در این تحقیق  طورهمان .بریممی کار به مربوطه بندیطبقه الگوریتم اجرای

 .دنگیرمیشده و نتایج مورد ارزیابی قرار  بندیطبقه. دنشومیجداگانه وارد برنامه  طوربهی ویژگی هر کدام هافایلاین  استخراج کردیم.

  داده ۀمجموعآماده سازی  4-1

 : باشدمی 1به صورت جدول  ایمکردهستخراج تبیان ا وبگاهکلمات مبهم همراه با تعداد تکرار که از  ۀمجموع

 
 هاات مبهم مورد استفاده در آزمایشجزئیات کلم :1جدول 

 

 معنی کلمه مبهم
تعدادجمالت حاوی 

 کلمه مبهم
 تعداد کلمه مبهم

 شیر
Milk 422 460 

Lion 219 244 
Valve 115 121 

 مهر

Love 175 250 
Punch 159 191 
Solar 

Month 
232 334 

 Ego 545 564 نفس
Air 156 202 

 سیر

Garlic 292 485 
Journey 126 173 

Opposite 

Of Hungry 128 156 

 

 .باشدمی 2 کلمات موضوعی در حوزه معنایی مهر به صورت جدول ۀمجموععنوان نمونه و به
 «مهر»لمات موضوعی برای واژه مبهم ک :2 جدول



 مهربابرچسب

 1معنایی 

تعداد 

 تکرار

مهربابرچسب 

 2معنایی 

تعداد 

 تکرار

مهر با برچسب 

 3معنایی 

تعداد 

 تکرار

 167 ماه 37 نامه 122 مسکن

 62 روز 34 موم 59 محبت

 43 سال 30 معنای 50 خبرگزاری

 40 اول 26 علی 28 عشق

 39 بهمن 25 امضا 26 افزایش

 

 ۀکلمات در هر حوز در صد کلّ  5فایل ویژگی را برای هر کلمه مبهم استخراج کردیم و  دوکه گفته شد در این مقاله  طورهمان

کلمه  ،عنوان مثال. بهگیریممیدر نظر  شودمیساخته  هاویژگیمعنایی را به عنوان تعداد کلمات موضوعی که براساس آن ماتریس 

ها به درصد آن 5مرتبه آمده است که بعد از محاسبه  334و  191، 250به ترتیب  3و 2و  1حوزه معنایی مبهم مهر در سه 

انتخاب  کلمه موضوعی 37 کلی طوربه «مهر»بنابراین ما برای کلمه  .باشدمیکلمه برای سه حوزه معنایی  16، و 9، 12ترتیب 

 کردیم.

ستون آن مربوط به کلمات موضوعی واژه  37ستون دارد که  38ماتریسی است که  ،ی ما در این نمونههاویژگیبنابراین ماتریس 

که در این تحقیق در حوزه  کندمیو جمالت را مشخص  هانمونهاست و سطرها تعداد  ردهمهر است و یک عدد مربوط به برچسب 

 نمونه را انتخاب کردیم. 556معنایی مهر 

کننده  بندیطبقهکه گفته شد در این مقاله از  طورهمان. رسدمیها آن بندیطبقهبه  ی ویژگی نوبتهاماتریسبعد از آماده شدن 

را  LAZYبرنامه وکا، الگوریتم  ۀکنند بندیطبقهبنابراین در قسمت  .کنیممیمبتنی بر نمونه برای رفع ابهام معنایی استفاده 

را برای دو دسته  هاالگوریتم ما هر کدام از این د.نقرار دار LWLو  IBK ،Kstarیهاالگوریتم LAZY ۀدر دست .کنیممیانتخاب 

قبل از  پارامترهای خاص خود را دارند که باید هاالگوریتم. هر کدام از این ایمکردهانتخاب شده روی هر کلمه مبهم آزمایش  ویژگی

را انجام دادیم و نتایج را برای هر  هاالگوریتمین ها را تنظیم کنیم. ما برای هر کلمه تنظیمات پارامترهای مختلف اآن ،انجام آزمایش

ما  ،IBKکه برای الگوریتم  کنیممیدر مورد چند پارامتر مهم بدین صورت بیان  کدام مشاهده کردیم. نتیجه مشاهدات را

وکا و هر کدام از توابع ترین همسایه موجود در ی جستجوی نزدیکهاالگوریتمبا هر کدام از  5و  Knn 1 ،3را با مقادیر  هاآزمایش

ین ترنزدیکی جستجوی هاالگوریتمانجام دادیم. مشاهدات نشان داد که توابع فاصله و  فاصله موجود روی هر کدام از کلمات مبهم

همچنین  .کندمیکمی بهتر از سایر مقادیر عمل  1با مقدار  Knn روش پیشنهادی ما ندارد. ولی نتایج با همسایه تاثیری در نتایج

بهترین  1گذارد که انتخاب مقدار در نتایج تاثیر می global Blendبرای پارامتر  تنها تعیین مقادیر مختلف Kstarبرای الگوریتم 

 نتایج را داشته است.

 نتايج 4-2

 .باشدمی 4و  3 ه شرح جدولبمبتنی بر نمونه  ۀکنندبندیطبقه سه الگوریتم با هاویژگیدسته از  دونتایج به دست آمده بر روی 

 

 (اولروی کلمات مبهم) ورودی ماتریس ویژگی نوع  LAZYی هاالگوریتم بندیطبقهنتایج  :3 جدول

 میانگین سیر نفس شیر مهر الگوریتم کلمه مبهم

IBK 83.21 84.19 96.51 86.14 87.51 
KStar 83.71 85.32 97.45 86.78 88.31 
LWL 83.21 84.19 96.51 86.14 87.51 

 
 روی کلمات مبهم) ورودی ماتریس ویژگی نوع دوم( LAZYی هاالگوریتم بندیطبقهنتایج  :4جدول

 



 میانگین سیر نفس شیر مهر الگوریتم کلمه مبهم

IBK 66.24 69.02 75.18 72.13 70.64 
KStar 68.37 69.87 76.75 73.20 72.04 
LWL 66.25 69.02 75.18 72.13 70.64 

 

بنابراین ما همان  داشته است. دومدقت باالتری نسبت به ویژگی نوع  اولنشان می دهد ویژگی  هاآزمایشنتایج به دست آمده از 

الگوریتم  نتایج حاصل از ی مبتنی بر نمونه،هاالگوریتم از دسته در میان سه الگوریتم ،دیگر . از طرفکنیممیانتخاب  را اولویژگی 

kstar توجه به تنظیم پارامتر  باglobal blend  کمی بهتر از دو الگوریتم دیگر عمل کرده است. بنابراین ما الگوریتمkstar  و دسته

 .کنیممیی دیگر مقایسه هاروشو نتایج حاصل از آن را با را معیار برای روش خود قرار داده  اولویژگی نوع 

 

 عملکرد روش پیشنهادی. مقايسه 5
 ۀکنندبندیطبقهدر قسمت . کنیممی بررسی بندیطبقه یهاالگوریتم دیگر روی را خود پیشنهادی روش عملکرد قسمت این در ما

عنوان نماینده به را یک یا دو الگوریتم bayes ،functions ،meta ،rules،(trees کننده )مانندبندیطبقهاز هر دسته  وکا افزارنرم

 10fold–crossروشاز  هاالگوریتمکردیم. و برای همه  سازیپیادهها کردیم و روش پیشنهادی را روی آن آن دسته انتخاب

Validation  .در ارزیابی استفاده شده است 
-Fای بر حسب معیارهای ارزیابی دقت، فراخوانی و نمودار میله 2نشان داده شده است. در شکل  5نتایج ارزیابی در جدول 

measure  نشان داده شده است. «مهر»برای کلمه 
 

 درست( بندیطبقهدیگر ) بر اساس پارامتر ارزیابی درصد  بندیطبقهی هاروشنتایج عملکرد روش پیشنهادی روی  :5جدول 

 

 



 «مهر»مختلف مربوط به کلمه  بندیطبقهی هاالگوریتمنمودار میله ای برای مقایسه روش پیشنهادی روی  :2شکل 

 

 سایر به نسبت kstar نمونه بر مبتنی الگوریتم در f-measure و فراخوانی دقت، معیار سه دهدمی نشان 2شکل که طورهمان

 که دهد می نشان 5 جدول و 2 شکل در مختلف بندیطبقه یهاالگوریتم از حاصل نتایج بررسی .است باالتر بندیطبقه یهاروش

 و باشند می "”meta دستۀ به مربوط هاالگوریتم این دو هر که اند داشته را دقت بدترین آدابوست و vote یهاالگوریتم

 نمونه بر مبتننی دستۀ به مربوط هاالگوریتم این سه هر که اندآورده دست به را نتایج بهترین LWL و ،IBK، kstar یهاالگوریتم

 .باشدمی دسته این در دیگر الگوریتم دو از بهتر اندکی طوربه kstar بندیطبقه دقت ،الگوریتم سه میان در و. باشند می LAZY یا
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با استفاده از یادگیری مبتنی بر نمونه برای رفع ابهام معنایی کلمات فارسی ارائه دادیم و برای آموزش  را در این مقاله روش نظارتی

آموزشی استفاده کردیم. تعداد  ۀموضوعات مختلف دارد به عنوان دادجمالت تقطیع شده در زمینه  ی کهاز بانک منحصر به فرد

درصد را انتخاب  5معنایی است. ما اگر مقدارکمتر از  ۀز تعداد کل کلمات مبهم در آن حوزدرصد ا 5کلمات موضوعی انتخابی ما 

ی ما بر اساس وجود کلمات موضوعی در هاویژگیچون مقادیر  شد کلمات موضوعی کمتری انتخاب شوند وسبب می کردیم،می

کلمات موضوعی را محدود کرده بودیم و این  کهاینبه دلیل  ،باشد صفراغلب  هاویژگیشد که مقدار ت این امر سبب میجمله اس

درصد برای کلمات  5گذارد. برعکس اگر بیشتر از و در نتیجه در دقت الگوریتم تاثیر منفی می ردهی هانمونهمسئله در قدرت تمایز 

این بار افزایش ویژگی است که تاثیر منفی در الگوریتم  ،برعکس مورد قبل یابد وافزایش می هایویژگتعداد  ،موضوعی انتخاب کنیم

دارند و یا کلماتی که بین معانی مختلف یک  کلماتی که تعداد تکرار کمتری ،گذارد. به این صورت که با افزایش کلمات موضوعیمی

افزایش ویژگی  ،دقت الگوریتم پایین آید. از طرف دیگر شودمیواژه مشترک هستند نیز انتخاب می شوند که این کلمات سبب 

یابد. ما افزایش  بندیطبقهکه زمان مصرفی برای پردازش و  شودمیمنجر  امرو این  شودمی هاویژگیتر شدن ماتریس سبب بزرگ

دسته اول ماتریس ویژگی دسته ویژگی از جمالت حاوی کلمات مبهم، مدلی جهت رفع ابهام معنایی ارائه کردیم.  دوبا استخراج 

مقادیر هر درایه وجود یا عدم وجود کلمات موضوعی وابسته  .دندهمیها کلمات موضوعی را نشان است که سطرها جمالت و ستون

ها، مربوط به مجموع وزن کلمات موضوعی دهد. دسته دوم ویژگیموضوعی نشان می ر و وزن آن کلمۀرا در جمله با صف به وزن

سطرهای این ماتریس ویژگی جمالت هستند و دارای یک ستون است که مقدار آن ستون برای هر جمله  .موجود در آن جمله است

در روش پیشنهادی ما  دهدمینشان  هانتایج آزمایش برابر با مجموع وزن کلمات موضوعی است که در آن جمله موجود است.

کلمات به  POSکه در آینده ویژگی  شودمیبهتر عمل کرده است. پیشنهاد  هاالگوریتمی مبتنی بر نمونه نسبت به سایر هاالگوریتم

ستفاده از یک شبکه و الگوریتم یافتن کلمات مرکب، با ا پردازشپیشهمراه ویژگی کلمات موضوعی و همچنین بهبود مراحل 

 واژگان فارسی مورد بررسی قرار گیرد.
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