
 

 

 

 
 7931 پاییز ، سه شماره ،دوم سال فرماندهی و کنترل، پژوهشی -علمی  فصلنامه

 

 

 یوندیپ یهاو قالب داده خودکارمهین یهابا روش یگسترش شبکه واژگان زبان فارس
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   21/03/7931تاريخ پذيرش:                                                                              01/04/7931تاريخ دريافت: 

          

 چکیده
ای برخوردار شده ها نیز از اهمیت ويژهی ارائه و در دسترس قرار دادن آنی پردازش زبان طبیعی هستند و نحوهمنابع واژگانی، از منابع ضروری در حوزه

 رار گرفته است، با اين هدفهای معنايی زبان طبیعی مورد توجه قی واژگان به عنوان يک منبع واژگانی مهم در پردازشاست. در اين مقاله، قالب ارائه شبکه

ن های پیوندی امکان دسترسی به دانش و پیوند آی معنايی بهره برد. قالب دادههای پیوندی و شبکهی اين دانش به نحوی باشد که بتوان از مزايای دادهکه ارائه

های و بازنمايی آن به صورت پايگاه شناخت، امکان استفاده از فناوریی پیوندی داده ی واژگان به فرمتی شبکهآورد. ارائهبا ساير منابع دانشی را فراهم می

پذير کانهای پیوندی به نحو مؤثرتری امی واژگان با استفاده از دادهآورد؛ همچنین، فرايند توسعه و استفاده از شبکهی معنايی، مانند استنتاج را فراهم میشبکه

ی های آگاهی وضعیتی پردازش متون فارسی برای نیل به سامانههای پیوندی، گامی مهم در توسعهلب دادهوجود شبکه واژگان فارسی يکپارچه در قااست. 

 کند. اين شما به صورتمعرفی می ،ی واژگان به زبان فارسی طراحی شده استاين مقاله شمای يک پايگاه شناخت را، که برای يک شبکهبالدرنگ است. 

نت به يک پايگاه شناخت با قالب ی واژگان فارساست. در اين مقاله، گزارشی از فرايند انتقال دانش از شبکه 1ی پیوندی و قابل ارزيابی با مدل لمونداده

 گردد.ی واژگان جديد بیان میهای انجام گرفته در اين شبکهها، بهبودها و توسعهشود و همچنین از نظر روابط و تعداد واژههای پیوندی ارائه میداده

 .استنتاج  ،يیشبکه معنا ،یوندیشناخت، داده پ گاهيشبکه واژگان، پا :کلیدی واژگان
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 مقدمه .1
وجود دارند که حجم  یاز منابع واژگان یاديامروزه تعداد ز

و  یکاربران انسان اریرا در اخت یاز اطالعات زبان یقابل توجه

 منابع نياز مهمتر یکيواژگان  یها. شبکهگذارندیم ینیماش

 یهستند. در حوزه نیقابل خواندن توسط ماش یواژگان

شبکه واژگان با پوشش  کيوجود  یعیزبان طب یهاپردازش

 يیو معنا ینحو یهازبان، انجام پردازش یهاواژه یمناسب رو

 يیزدامانند ابهام يیمعنا یهاو پردازش بخشدیرا سرعت م

و... را  تین لی، تحل يینقش معنا یگذارکلمات، برچسب يیمعنا

های مهم در های ذکرشده از نیازمندیپردازش .دينمایم لیتسه

روند. بسیاری از اطالعات پردازش متن به شمار میهای سامانه

مورد نیاز برای آگاهی وضعیتی در قالب متن موجود است، با 

 هایتوجه به اين که سامانه آگاهی وضعیتی از ملزومات سامانه

ی منابع واژگانی از فرماندهی و کنترل يکپارچه است، توسعه

نیل به  اخت برایهای شنقبیل شبکه واژگان و پیوند آن با پايگاه

يک سامانه آگاهی وضعیتی بالدرنگ و هوشمند راهگشا به نظر 

 رسد.می

 یواژگان منابع ،یعیزبان طب يیايو پو یتوجه به گستردگ با

لف منابع مخت انیمداوم هستند و الزم است م یروزرسانبه ازمندین

 یهامنابع در قالب نيبرقرار باشد. اما از آنجا که ا وندیپ یواژگان

نابع م ريها و ساآن انیم وندیپ یاند، برقرارشده دیتول یمختلف

 ندویپ یبرقرار اي( و گريد یهازبان ايو  ان)از همان زب یواژگان

 رو است.روبه یبا مشکالت  شناخت یهاگاهيها و پاآن انیم

دادن منابع  وندیپ یبرا یاديز یهاتالش ریاخ یهاسال در

ه عنوان مثال، شبکه واژگان صورت گرفته است. ب یواژگان

 یيچند زبان مختلف اروپا یشبکه واژگان برا کي[ 2] يیاروپا

 ،یفرانسو ،یآلمان ،يیایاسئان ،يیایتاليا ،ی)شامل هلند

 یهاشبکه واژگان دی( است. عالوه بر تولیو استون ،یچکسلواک

[ و 1]  یشبکه واژگان جهان دیتول یبرا يیهاچند زبانه، پروژه

انند م یشناخت رسم یهاگاهيواژگان به پا یهادادن شبکه وندیپ

 اند.[ انجام شده3] سومو

 یها برابه تالش  زهایچ یو شبکه يیمعنا یظهور شبکه 

 یهاداده است. داده یديجد یریگجهت ،یمنابع دانش وندیپ

 هپارچکيمختلف را به صورت  یهاامکان انتشار داده  یوندیپ

 زایو ن شيگرا ریاخ یهاو در سال آوردیو مرتبط به هم فراهم م

به ص یمنابع واژگان شيبه نما

 نی[. همچن4کرده است ] دایپ شيافزا یوندیپ یهاورت داده

منابع  یمشخص برا یهاقالب جاديا یبرا يیهایسازمدل

 یهابه پروژه توانیاند؛ که از آن جمله مشده جاديا یواژگان

 یپروژه نی[ اشاره کرد. همچن6] لمون[ و مدل 5] آنتولکس

[که همچنان در حال توسعه است، 1] های باز پیوندیداده

 یاست، که منابع واژگان یوندیپ یهااز ابر داده یبزرگ یونهنم

 .ردیگیرا در بر م

انه شناسهستان یتیواژگان خود از ماه یشبکه گر،يد یسو از

واژگان  یکه در شبکه یاز روابط یاریبرخوردار است و بس

دارند  یتراگذر ايتقارن و  لیاز قب يیهایژگيو ،شودیم فيتعر

 زیشمول ن ی. رابطهگرنديکديهستند که معکوس  یروابط ايو 

روابط  نيواژگان است. همه ا یدر شبکه یاز روابط اصل یکي

 گاهياند و در ساختار پاشده فيتعر یبه خوب یفیدر منطق توص

تنتاج انجام اس تیهستند، و قابل تيريقابل مد یشناخت به آسان

 . [8]ها فراهم استآن یبرا

 یکهشب یهایازمندیمطالب گفته شده، با توجه به ن بنابر

ع مناب شينما یهاگرفته در مدلصورت یهاشرفتیواژگان و پ

شبکه واژگان به  شينما یبرا یمقاله، روش نيدر ا ،یواژگان

از  یمعرف کي، 1. در بخش گرددیشناخت ارائه م گاهيصورت پا

و مدل لمون  گرددیو ارائه م یوندیپ یهاواژگان، و داده یشبکه

ختصار به ا یوندیپ یهابه صورت داده یانتشار منابع واژگان یبرا

شده  یشناخت طراح گاهي، پا3. در بخش شودیشرح داده م

 یالعات و توسعهانتقال اط ندي، فرا4و در بخش  گرددیم یمعرف

ارائه  5در بخش  ،یریگجهی. در آخر نتشودیآن شرح داده م

 .شودیم

  کلیات .2
های در اين بخش مباحث مرتبط با شبکه واژگان و داده

های مرتبط اجماالْ بررسی گردد و پژوهشپیوندی ارائه می

 .گرددمی

 ی واژگان. شبکه2-7
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 3 

ها و بین واژهی پذيری زبان طبیعی رابطهبه دلیل انعطاف

ی چند به چند است. به اين معنا که ممکن ها يک رابطهمعانی آن

است هر واژه معانی مختلفی داشته باشد و از طرف ديگر به ازای 

هر معنا يا مفهوم ذهنی چندين واژه مورد استفاده قرار بگیرد. 

ها و معانی ی معنايی میان واژهی واژگان يک شبکهشبکه

 معانی از يکی ازای به که هايیواژه یهمه ن،هاست که در آآن

کنند، يک گروه می مشترک اشاره ذهنی مفهوم يک به خود

توان سه کالس واژه، سازند. بر اين اساس میرا می 3معنايیهم

معنايی را در اين حوزه تعريف نمود، به معنای واژه و گروه هم

دهنده يک مفهوم ذهنی مشترک معنايی نشانطوريکه هر گروه هم

 مفهوم يک فرد هر است ممکن چند برای اهالی زبان است. هر

 تجسم ديگران از متفاوت ایگونه به خود ذهن در را خاص ذهنی

 اب توانندمی که اند ایاندازه به مفهوم آن اشتراک وجوه اما کند؛

 بپردازند. اطالعات انتقال به يکديگر

ی واژگان تاکنون برای حدود صد زبان مختلف ساخته شبکه

ها مانند زبان انگلیسی . برای برخی از زبان[1] شده است

 ترينی واژگان موجود است. رايجمختلفی از شبکههای نسخه

 يا وردنت 4ی واژگان انگلیسی، به نام وردنتنسخه شبکه

 هارائ پرينستون دانشگاه توسط ( که[3]و  [2]است ) 5پرينستون

ای طهی رابهاست. وردنت پرينستون در قالب يک پايگاه داد شده

از اسامی، افعال، صفات و قیود زبان انگلیسی ارائه شده است. 

 معنايیهزار گروه هم221های زبان انگلیسی در بیش از واژه

های ها و گروهای بین واژهاند و روابط دو طرفهبندی شدهگروه

 معنايی وجود دارد. اين روابط شامل روابط شمول يا زيرنوع/هم

 درخت( روابط عضويت يا جزءنامی/ -ند سرو ابرنوعی )مان

 -ی تضاد )مانند کوتاهدرخت( رابطه –نامی )مانند شاخه کل

ن، خريد -های استنتاجی )مانند فروختنبلند( و تعدادی رابطه

ديدن( است. عضو بودن چندواژه در يک گروه  -نشان دادن

هاست و ی شباهت معنايی زياد آن واژهدهندهمعنايی نشانهم

گردد؛ معنايی برقرار میهای همهمچنین روابطی که بین گروه

ی دهد. به همین علت شبکهها را نشان میارتباط معنايی آن

                                                                 
3 SynSet (Synonym Set) 

4 WordNet 

و [4] زدايی معنايی کلماتواژگان يک ابزار اصلی برای ابهام

 شود.تحلیل نیت و به طور کلی پردازش زبان طبیعی محسوب می

زبان فارسی نیز چند شبکه واژگان مختلف تهیه شده و برای 

با رويکرد  [5] يا در حال تهیه است. شمس فرد و همکاران

خودکار يک شبکه هماهنگ با وردنت پرينستون برای زبان نیمه

ی استفاده از ترجمهبا  [6] اند. منتظری و فیلیفارسی تهیه کرده

ماشینی خودکار يک شبکه واژگان از روی وردنت پرينستون ارائه 

بر روی توسعه شبکه واژگان  [7] اند. تقی زاده و فیلیکرده

د. بسیاری انفارسی با استفاده از ترجمه متن به انگلیسی کار کرده

تلف به وردنت پرينستون های مخهای واژگانی در زباناز شبکه

نگاشت دارند و وجود اين پیوند امکان ترجمه در سطح واژگانی 

سازد. های معنايی بین زبانی را فراهم میزدايیو نیز ابهام

های شناخت رسمی مانند همچنین وردنت پرينستون به پايگاه

 نیز نگاشت دارد. [8] سومو

 ن به عنوان یک پایگاه شناخت زبانی. شبکه واژگا2-2

دهندگان وردنت پرينستون آن را به عنوان يک هر چند ارائه

ائه ای تولید و ارپايگاه داده واژگانی و با قالب پايگاه داده رابطه

در بسیاری از متون از شبکه واژگان به عنوان يک  [2] اند،کرده

شود، زيرا با پوشش روی می نام برده میپايگاه شناخت عمو

ای در موضوعات مختلف به لغات يک زبان، پوشش گسترده

دست آورده است. تعاريف متنوعی از پايگاه شناخت وجود دارد، 

ت يک پايگاه شناخ بیسکوگنیی مدل رهنما و بارفروش با ارائه

کنند؛ که اين عناصر عبارتند از: را شامل پنج عنصر معرفی می

مراتبی، روابط ها( روابط سلسلهها و نمونهمفاهیم )شامل کالس

. در اين [9] ی پايگاه شناختمراتبی، حوزه و دامنهغیر سلسله

فته شناخت در نظر گرپژوهش اين تعريف، مبنای تعريف پايگاه 

 شده است.

های شناخت های واژگان و پايگاهتوان گفت که شبکهمی

ای دارند. شبکه واژگان عالوه بر فوايد و کاربردهای دوجانبه

زدايی معنايی های ابهامای که در حوزهشدهکاربردهای شناخته

بندی متون دارد، در تولید و کلمات، بازيابی اطالعات و طبقه

سزايی دارد. به عنوان های شناخت نیز نقش بهی پايگاهتوسعه

5 Princeton WordNet(PWN) 
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 هایی وازگان در تولید پايگاههايی از کاربردهای شبکهنمونه

ه های شناخت مختلف اشارتوان به تطابق میان پايگاهشناخت می

های گوناگون های شناخت بسیاری که در حوزهکرد. پايگاه

هستند. برای آن  پوشانوجود دارند، اغلب شامل اطالعات هم

های مختلف قابل که اطالعات در میان کاربردها و حوزه

ابیم که هايی بیگذاری باشند؛ الزم است راهاشتراکبازاستفاده و به

ها را مقايسه کنیم، تطابق دهیم و يا مجتمع کنیم. پايگاه شناخت

برای يافتن تشابهات معنايی میان برچسب مفاهیم و ساختارها 

ی واژگان استفاده ای شناخت مختلف، از شبکههدر پايگاه

هايی برای تطابق پايگاه شناخت روش [11]و  [10]گردد. در می

ی واژگان ارائه شده است. کاربرد ديگر با استفاده از شبکه

ز ست. اهای شناخت ای واژگان مربوط به تولید پايگاهشبکه

کند و در گذاری میآنجايی که شبکه واژگان مفاهیم را شاخص

ها معنايی آنهای همها و گروهبرقراری روابط بر معنای واژه

ها يک منبع بسیار مناسب تمرکز دارد و نه شکل ظاهری واژه

قلمرو است. های شناخت عمومی و يا خاصبرای ساخت پايگاه

يک پايگاه شناخت عمومی است؛ که با استفاده  [12]ياگو منبع 

اخته پديا سهای اطالع ويکیاز شبکه واژگان پرينستون و جعبه

 شده است. 

واژگان به عنوان يک پايگاه توان از شبکهاز سوی ديگر می

ها و های عمومی زبان واژهشناخت زبانی که در تمام حوزه

فاده کرد. برای اين منظور الزم دهد؛ استمفاهیم را پوشش می

است، تا تغییراتی در آن اعمال شود. يکی از اين تغییرات اين 

ها )اسامی خاص( تمايز است که بین مفاهیم کلی زبانی و نمونه

به بعد اين  1.2قائل شويم. در شبکه واژگان پرينستون از نسخه 

 تمايز اعمال شده است. 

واژگان  یاخت برای شبکههمچنین استفاده از قالب پايگاه شن

عالوه بر آن که در انتشار و پیوند اين منبع با ساير منابع مفید 

ی است، فوايد ديگری نیز دارد؛ با توجه به اين که روابط در شبکه

هايی از قبیل تقارن، تراگذری، و معکوس بودن واژگان، ويژگی

ر مناسب اين اطالعات را د 6توان با تعريف اصولرا دارند، می

                                                                 
6 Axiom 

1 W3C 

8 Web Ontology Language 

ايجاد  نويسی وپايگاه شناخت مدل کرد، بدون آنکه نیاز به برنامه

حوزه باشد. همچنین، با معرفی اين اصول انجام های خاصقالب

استنتاج و استخراج اطالعات بیشتر با استفاده از موتورها و 

گردد. و نیز، با مشخص بودن دامنه و ابزارهای استنتاج میسر می

ها امکان اعتبارسنجی ی مجاز مقادير آنبرد روابط و يا محدوده

ی اين امکانات توسط شود و همهو يافتن خطاها میسر می

 شوند.ابزارهای پايگاه شناخت فراهم می

ه ی واژگان پرينستون بهای مختلفی از تبديل شبکهنسخه

ترين تبديل اند. مهمی پیوندی منتشر شدهصورت داده

. [1] تون صورت پذيرفته اسگرفته توسط دانشگاه پرينستانجام

انجام داده است و  1کنسرسیوم جهانی وب  تبديل مهم ديگر را

و  (owl)8شبکه شناسیهستانزبان يک مدل در قالب استاندارد 

امل ی پايه و کسازگار با شبکه واژگان پرينستون در دو نسخه

ی . اما طرح جامعی برای تبديل شبکه[13] ارائه کرده است

های ی آن در قالب دادهواژگان به قالب پايگاه شناخت و ارائه

 ها مانند زبان فارسیپیوندی وجود ندارد و برای بسیاری از زبان

 چنین تبديلی انجام نشده است. 

 های پیوندی. داده2-9

های پیوندی ه و به طور خاص دادههای نوين شبکفناوری

ها ها بر روی وب و برقرار کردن پیوند بین آنمنجر به انتشار داده

 ای از اسناد به همشده است. بر خالف گذشته که شبکه مجموعه

متصل به  3ای از چیزهاپیوند داده شده بود شبکه نوين مجموعه

ی مختلف ههای دادهای پیوندی منابع و پايگاههم است. در داده

منتشر و به هم پیوند داده  22افدیهای مبتنی بر آربا قالب

 -2های پیوندی چهار اصل برای انتشار دارند: شوند. دادهمی

يکتايی و هويت آنها مشخص شود.   22های يکتابايستی با شناسه

با استانداردهايی  -3يوآرآی ها بايستی قابل احراز باشند.  -1

به  -4ها قابل بازنمايی باشد. ت معنايی آناف اطالعامانند آردی

 [14] ساير منابع ارجاع داشته باشند.

ی پیوندی مزايای زيادی انتشار شبکه واژگان به صورت داده

های دادهامکان استفاده مؤثر از مجموعه -2که عبارتند از  دارد

3 Web of Thing 

22 RDF )Resource Description Framework( 

22 Unified Resource Index  (URI) 
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سازی يکپارچه -1آورد. میهای چندزبانی را فراهم زبانی و داده

 و سازدطالعات ديجیتالی را ممکن میاطالعات زبانی و ساير ا

های های هر حوزه از فرمتديگر نیازی نیست که به ازای داده

 توصیف -3های کاربری خاص استفاده شود. ای و واسطداده

 جستجوی گذاری وشاخص امکان ،افآردی فرمت در هاداده

 . [15]سازد می ممکن نیز را جستجو وتورهایم وسیله به هاآن

ها به پايگاه های نامدار و پیوند آناستخراج موجوديت

شرط برای و نیز شناسايی مفاهیم متن، يک پیش 21شناخت

بسیاری از کاربردهای شبکه معنايی است. بنابراين واسط بین 

 کنند( وزه را توصیف میها )که مفاهیم يک حوپايگاه شناخت

ها يا عبارات زبانی هستند که به آن مفاهیم ها )که ويژگیواژه

 آنتولکسی شوند. پروژهتر میروز مهمکنند( روزبهاشاره می

ازنمايی دانش در پايگاه روی ايجاد يک واسط بین ب [16]

ش زبانی که در منابع و بازنمايی و استفاده از دان هاشناخت

واژگانی )يک يا چندزبانه( وجود دارند، تمرکز دارد. و از نتايج 

 پردازيم.اين پروژه، مدل لمون است، که در ادامه به آن می

سازی منابع واژگانی و مدل لمون، مدلی برای مدل

ها به نهای قابل خواندن توسط ماشین و پیوند دادن آفرهنگ

های پیوندی است. اين مدل طوری طراحی وب معنايی و ابر داده

های وب اف باشد تا از فناوریشده است که بر مبنای آردی

 و پاسخهای پرسشمعنايی موجود استفاده کند )از جمله زبان

زبان ، استانداردهای منطق توصیفی مثل 23مثل اسپارکوئل

 ، و ...( وآرآی افهای بیان قواعد مثل ، و قالباننتولوژی شبکه

های شناخت را بتواند اطالعات واژگانی مربوط به پايگاه

 در [17] بازنمايی کند. اجزای اين مدل

 یمؤلفه چهار شامل اين مدل. است شده داده نمايش 2شکل 

 .پردازيمها میاست که در ادامه به توضیح آن اصلی

 

 

 

 

 [17] یمنابع واژگان یارائه یبرا لموندل م .1شکل 

 

                                                                 
21 Named Entity Recognition and Disambiguation 23 SPARQL 
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يک مدخل وازگانی ممکن است مدخل واژگانی:  -

ای و يا حتی يک وند يک واژه، يک عبارت چندواژه

)پیشوند يا پسوند( باشد و يک واحد زبانی است 

های عمومی مانند برچسب ادات سخن که ويژگی

هايش( هايش )نويسهرا به ازای همه معانی و فرم

 پذيرد.می

ها اشکال مختلف يک مدخل فرم فرم واژگانی: -

وازگانی هستند که ممکن است بر اثر تغییرات 

شناسی يا نوشتاری )مثل امالهای مختلف يا ريخت

و يا های مختلف کاراکترهای يک واژه( کدينگ

بیان گفتاری يک  های مختلف )مثلحتی رسانه

 .آيندواژه( به وجود 

 کيواژه در  کيواژه کاربرد  یمعنا ن:واژگا یمعنا -

 یمدخل واژگان انیم یوندیخاص است و پ یمعنا

 ی. معناکندیبرقرار م یشناسنو مدخل هستا

 توانیاست که در آن م یگاهيمثل جا یواژگان

کاربردشناسانه  واژه را  یهایژگياز و یاریبس

 نمود. یسينوهیحاش

يک موجوديت در پايگاه شناخت است، که مرجع:  -

ی مدخل واژگانی تفسیر توان آن را به وسیلهمی

 نمود و يا نمايش داد.

ی پایگاه شناخت طراحی شده برای شبکه .3

 واژگان  

های مختلفی از جمله يک پايگاه شناخت شامل بخش

ها، قوانین و ها(، روابط، ويژگینوعها )مفاهیم و يا کالس

 ها رویروابط و ويژگی ها( است.های کالسها )نمونهمصداق

گیرند. ها مقدار میشوند و روی مصداقها تعريف میکالس

                                                                 
24

 Terminology-Box(T-box) 

ناخت را که پايگاه ش بندی ديگر اين استراين يک تقسیمبناب

تقسیم  25و بخش ادعاها 24به دو قسمت بخش اصطالحات

اصطالحات شامل شمای پايگاه شناخت است،  کنند. بخشمی

ا ههای اصلی پايگاه شناخت و روابط، ويژگیو در آن کالس

شود. اما بخش ادعاها، شامل ها تعريف میو اصول میان آن

 هاست. ها يا نمونهمصداق

ی واژگان سؤال اولیه اين است در طراحی شما برای شبکه

ی مفاهیم زبان هستند، ههای معنايی که در بردارندکه آيا گروه

زی سابايستی به صورت مفهوم و يا به صورت مصداق مدل

های مراتبی میان گروهشوند. هر چند وجود روابط سلسله

معنايی )مانند روابط زيرنوع/ ابرنوعی يا روابط جزنام/ هم

های خاص در جهان واقع به نظر نامی( و نیز گرفتن نمونهکل

های پايگاه توانند کالسعنايی میمهای همرسد که گروهمی

ی واژگان در شناخت باشند، اما با نگاهی به هدف شبکه

معنايی را به صورت مصاديق های همتوان گروهيابیم که میمی

معنايی در نظر گرفت و روابط های گروه همکالس

 ها برقرار کرد.مراتبی را میان آنسلسله

ی واژگان بکهپژوهش قالب طراحی شده برای ش اين در

معنايی شامل سه کالس اصلی واژه، معنای واژه و گروه هم

 ایشدهتعیین پیش از روابط واژگان یشبکه يک است، در

 بین يا و هاواژه بین است ممکن روابط اين. دارد وجود

 ایهمقول درون است ممکن نیز و باشد برقرار های معنايیگروه

ها بیشتر خواهیم ادامه به آنباشد، که در  ایمقوله میان يا

 است: 1پرداخت. به طور کلی مدل پیشنهادی مشابه شکل 

 

 

 

25
 Assertion-Box (A-box) 



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
تر

کن
 

ال
س

 
وم 

د
، 

رة
ما

ش
  

ز 
ايی

  پ
سه،

23
31

 
 مقالـــــه

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه واژگان یشناخت برا گاهيپا یشنهادیمدل پ. 1شکل 

  هاساختار کالس

ها شود، همه کالس، مشاهده می3که در شکل  همانگونه

گیرند. ريشه اين ساختار در يک ساختار درختی جای می

است. هر چند  26ها شیءشناسیدر همه هستان  درختی

توان نام آن را تغییر داد در شبکه واژگان ترجیح داده شده می

در شبکه  فرض باقی بماند.است، اين کالس به صورت پیش

های سطح يک )سطح بعد از ريشه( عبارتند از: واژگان کالس

 واژه، معنای واژه و گروه معنايی.

                                                                 
26

 Thing 

بنابراين سه کالس مختلف وجود دارد، و هر کالس 

های خود را دارد. هر يک از مداخل معنای واژه و گروه نمونه

های نحوی معنايی نیز به چهار دسته مدخل بر اساس مقوله

شوند. اين مداخل، با )اسم، فعل، صفت و قید( تقسیم می

 يکديگر و بین خودشان ارتباطات مشخص دارند.

در مدل پیشنهادی اطالعات مربوط به فرم واژه در کالس 

واژه، اطالعات نحوی، صرفی و اشتقاقی در کالس معنای 

واژه؛ و اطالعات و روابط معنايی در کالس گروه معنايی 
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های روههای زبان، معانی و گشوند. تمامی واژهذخیره می

ها مصاديق پايگاه شناخت را معنايی تشکیل شده از آنهم

ها شاسی تعداد کالسدهند. بعد از طراحی هستانتشکیل می

 شود. های هر کالس اضافه میثابت است و تنها به تعداد نمونه

 

 
 هاکالس یمراتبساختار سلسله. 9شکل       

 
 کالس واژه

های مختلف و آوای کلمه در کالس واژه اطالعات نويسه
ی گردد و واژه به معنا يا معناهای مختلف آن با رابطهثبت می

گفته  1شود. همانطور که در بخش متصل می« دهدمی_معنی»
های مختلف يک واژه بايد به درستی لمون نويسه مدل درشد، 

در مدل در نظر گرفته شوند. بسیاری از کلمات زبان فارسی 
جايی/ جابجايی، های مختلفی دارند، )برای مثال، جابهنويسه

ر ها دتوفان/ طوفان و پارادوکس/ پارادکس( تمامی اين نويسه
)بر اساس نظر  ی معیارگردد؛ و يک نويسهمدخل واژه ثبت می

 گردد. ها انتخاب میشناسان( از میان آنزبان
کلمات زبان با به کار برده شدن در جمالت، برخی 

و کنند. اين تغییرات به دشناسی نیز پیدا میهای ريختتفاوت
. به عنوان شوندمند و استثنائات تقسیم میی تغییرات قاعدهدسته

ی زمانی و شخص و شمار( هامثال تغییرات رايج افعال )در صیغه
هايی در زبان فارسی نمونه« ان»و « ها»های با عالمت و يا جمع

مند هستند. بنابراين نیازی نیست که اين از تغییرات قاعده
های مختلف در منبع زبانی ذخیره شوند و بهتر است که با شکل

گیری صورت بپذيرد. اما استثنائات زبانی مانند اجرای کد، ريشه
ی ای مکسر بهتر است در منبع واژگانی ثبت شوند. رابطههجمع

ی جمع مکسر و معانی آن در قسمت معنای واژه میان يک کلمه
به ازای برخی « مواد»ی شود، زيرا برای مثال، کلمهمشخص می

جمع مکسر آن است، اما به ازای معنای « ماده»از معانی کلمه 

ن اطالعات نیز به جمع مکسر آن نیست. اي« ماده در مقابل نر»
 گردند.ی واژگان ثبت میدار در شبکهصورت پیوندهای نوع
 کالس معنای واژه

گیرند، گذرا اطالعات نحوی در قسمت معنای واژه قرار می
 هايیپذيری اسامی ويژگیبودن يا نبودن افعال و يا شمارش

اسمی  یهستند که به ترتیب برای معنای واژه فعلی و معنای واژه
شوند. يکی ديگر از اطالعاتی که در قسمت معنای می تعريف

گردد سبک واژه است. يک واژه ممکن است، به واژه ثبت می
ازای برخی از معانی خود قديمی و نامتداول باشد و به ازای 

ی رايج در نظر گرفته شود. معنای ديگری به عنوان يک کلمه
مات ز کلسازی برخی افرهنگستان زبان فارسی نیز برای معادل

 یکند. به عنوان مثال، کلمهبیگانه از اين روش استفاده می
نشین بوده است، امروزه به نشست که در گذشته به معنای همهم

 عنوان معادل سمپوزيوم انتخاب شده است.
گیرد و می قرار معنايیهم گروه يک در دقیقاً واژه معنای هر

معنايی برقرار هم دار میان معنای واژه و گروهی نوعيک رابطه
گردد. يکی از اصول تعريف شده در اين پايگاه شناخت اين می

معنايی اسمی قرار است، که معنای واژه اسمی بايد در گروه هم
 ی فعلی، صفتی و قیدیبگیرد و به همین ترتیب معناهای واژه

معنايی متناظر قرار بگیرند. يکی از اصول نیز بايد در گروه هم
 ی بین معنای واژه و گروهکه برای برقراری رابطه ديگر اين است

ک اند؛ يعنی يمعنايی دو رابطه معکوس يکديگر تعريف شدههم
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معنايی عضويت دار در گروه همی نوعمعنای واژه با يک رابطه
معنايی طی يک رابطه شامل آن دارد و از طرف ديگر گروه هم

 معنای واژه است.
 معناییکالس گروه هم

 معنايیهم گروه يک در ند معنای واژهچ عضويت
هاست بنابراين بین آنها واژه آن زياد معنايی شباهت یدهندهنشان

ی گردد. همهمعنايی برقرار میی همبه صورت ضمنی رابطه
معنايی شامل شرح و مثال هستند. های همهای گروهمصداق

ک معنايی يهای همهای گروهبرخی از روابط تنها میان نمونه
 هایگروه از دسته هر ی خاص برقرارند. بر اين اساس درمقوله

ای بر مثالً. شودمی پرداخته مقوله آن خاص روابط به معنايیهم
 و ابرنوعی) شمول روابط اسمی، معنايیهای همهای گروهنمونه

 یرابطه و( نامیکل و جزنامی)عضويت  روابط و( زيرنوعی
معنايی های همهای گروهنمونه بین در گردد؛برقرار می اینمونه
معنايی های همگروه بین در و معلولی، و علت روابط فعلی،
 شبکه ساختار در. دارد اهمیت تضاد و تشابه روابط صفات
 روابط برای «دهدمی نتیجه» و  «ینتیجه در» یرابطه دو واژگان

 .شودمی استفاده معلولی و علت
معنايی صفات به های همی تضاد و تشابه میان گروهرابطه

اين صورت است، که صفاتی که در دو قطب مخالف وجود 

دارند، با يکديگرند متضاد هستند؛ و ساير صفات به صورت 
ی تشابه دارند. به عنوان مثال اقماری با صفات قطبی رابطه

انند مهای تر و خشک با يکديگر متضاد هستند اما صفاتی صفت
 وند. شتر و مرطوب مشابه با صفت تر در نظر گرفته مینیمه

 مراتبی بیندر روابط سلسله پايگاه شناخت طراحی شده
کنند، و های معنايی که به يک مفهوم عمومی اشاره میگروه
کنند، تمايز های معنايی که به يک مفهوم خاص اشاره میگروه

زمانی میان دو گروه ( Is-aاز )-ی نوعیشود. رابطهقائل می
گردد که هر دو مفاهیم عمومی باشند، اما معنايی برقرار میهم

شهر تر از مفهوم ديگر باشد. به عنوان مثال کالنيک مفهوم کلی
 باشد. از شهر می-ایاز شهر است، اما آبادان نمونه-نوعی

وابط ی راز اصول ديگر اين پايگاه شناخت اين است که کلیه
، تراگذری هستند. به عنوان مثال زمانی که گفته سلسله مراتبی

از ماشین -از چرخ است و چرخ بخشی-شود؛ تاير بخشیمی
. از ماشین قابل استنتاج است -است؛ تاير نیز به عنوان بخشی

شهر است و از کالن-ایهمچنین اگر بگويیم؛ اصفهان نمونه
ز ای ا-از شهر باشد، اصفهان به عنوان نمونه-شهر نوعیکالن

 شهر نیز قابل استنتاج است. 
 

 

توان اطالعات مربوط به آن را پس از انتخاب هر کالس می
نام  Display Name مشاهده کرد. 4ای مشابه شکل در پنجره

 شود.مراتب درختی نمايش داده میکالس است که در سلسله

                                                                 
17

 IRI )Internationalized Resource Identifier( 

ی يکتا به نام همه مداخل در شبکه وازگان دارای يک شناسه
هستند. اين شناسه مبتنی بر قواعد پايگاه شناخت،  21آرآیآی

مشابه با آدرس اينترنتی و به شکل زير برای هر يک از مداخل 

 تعریف کالس واژه  4شکل 
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ه. آدرس پايه عبارت ايجاد شده است: نام مدخل + آدرس پاي
و نام هر مدخل  #http://www.mitrc.ir/mobinaاست از: 

همانگونه که در باال برای هر يک از مداخل واژه، معنای واژه و 
  شود.گروه معنايی توضیح داده شده، ايجاد می

است از: آرآی مربوط به کالس واژه عبارت آی 4در شکل 
http://www.mitrc.ir/mobina#Word  به قسمت ابتدای اين

 23ی آن نام محلیو به بقیه 28شناسه تا عالمت مربع آدرس پايه
 شود.گفته می

هايی که روی آنها شده، با استفاده از مربعدر ابزار استفاده
توان هر يک از اطالعات وارد شده را ، میوجود دارد xعالمت 

 حذف نمود.

توضیحات اين کالس آمده است.   Annotationدر قسمت 
ها و ساير عناصر ها، نمونهقرار دادن توضیحات برای کالس

شناسی اجباری نیست، اما راهنمای خوبی برای کسانی هستان
شناسی است که ممکن است، در آينده بخواهند از اين هستان

 استفاده کنند.

برای کالس  12در قسمت بعد يک قاعده از نوع محدوديت
واژه تعريف شده است، که از اصول پايگاه شناخت شمرده 

ای از مدخل واژه در شود، اين قاعده اين است که اگر نمونهمی
دهد قرار بگیرد؛ در طرف دوم آن ی معنی میطرف اول رابطه

)يا فرزندان آن( قرار بگیرد. ای از کالس معنای واژه بايد نمونه
 توضیح داده شده است.(  3-2دهد در بخش ی معنی می)رابطه

ها های هر يک از کالسدهیم که نمونهدر ادامه توضیح می
ها جای )يا همان مداخل( چه هستند و چه اطالعاتی در آن

 گیرد.می
 اطالعات مدخل واژه

با رعايت در مدخل واژه، اطالعات مربوط به موارد زير 
 شوند:آيد، وارد مینکاتی که در ذيل هر يک می

 الف( شکل نوشتاری
هر واژه يک شکل نوشتاری استاندارد دارد و ممکن است 
چند شکل نوشتاری ديگر نیز داشته باشد. شکل نوشتاری 

( و ساير اشکال rdfs:labelاستاندارد در قسمت نام مدخل )
 شوند.میی ديگر نوشته نوشتاری در قسمت نويسه

 : 2مثال 

 شکل نوشتاری استاندارد: میکروسکوپ -

                                                                 
18

 base address 
19

 local name  
20

 Restriction 

 ی ديگر: میکرسکوپنويسه -
 ی ديگر: میکروسکپنويسه -
 ی ديگر: میکرسکپنويسه -

 : 1مثال 
 جايیشکل نوشتاری استاندارد: جابه -
 ی ديگر: جابجايینويسه -

به عنوان  فاصلهاستفاده از کاراکتر فاصله به جای کاراکتر نیم
شود زيرا اين مسئله به صورت وشته نمیی ديگر ننويسه

تلقی  12افزاری قابل محاسبه است و اين اطالعات، افزونهنرم
ی ديگری ندارد اما نويسه« سازیساختمان»ی شوند. مثالً واژهمی

های ساختمان سازی و توان واژهافزاری میبه صورت نرم
 های ديگر آن تشخیص داد.ساختمانسازی را به عنوان نويسه

در شکلِ استانداردِ نوشتاری، اصولِ جدانويسی يا 
شود. به نويسی بر اساس نظرات فرهنگستان رعايت میپیوسته

عنوان مثال، زمانی که دو بخش اسمی، يا يک بخش اسمی و يک 
ی جديد بسازند؛ اگر بخش فعلی، با هم ترکیب شوند و واژه

 ی دومهنويسی به حرف اول واژی اول در پیوستهحرف آخر واژه
شود، در غیر اين صورت به فاصله استفاده میبچسبد از نیم

های شود. به عنوان مثال، در واژهصورت پیوسته نوشته می
فاصله استفاده شده است؛ اما کشی از نیمسازی و لولهساختمان

 شود. فاصله استفاده نمیدر اتوکشی و خودروسازی از نیم

اضافی، يک مدخل را  زمانی که چند اسم به صورت ترکیب
ی غیرنوشتاری وجود دارد( و سازند؛ )يعنی بین آنها کسرهمی

زمانی که يک فعل شامل بخش اسمی است؛ از کاراکتر فاصله 
ن قانو -شود: به عنوان مثال، مجلس شورای اسالمیاستفاده می

 انصراف دادن. -اتو کردن -اساسی

ل کاگر چند واژه مختلف يک شکل نوشتاری يکسان و ش
گفتاری مختلف داشته باشند، برای آنکه نام مداخل يکی نباشد؛ 

 شود.از قالب زير برای نام مدخل استفاده می

 _<Ava><شکل نوشتاری>
ی ورود اطالعات آوا توضیح در قسمت بعد در مورد نحوه

دارای دو « خلق»داده شده است. به عنوان مثال، شکل نوشتاری 
 ای زير است:مدخل واژه

 xalq_خلق

 xolq_خلق

21 redundant 

http://www.mitrc.ir/mobina
http://www.mitrc.ir/mobina#Word
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تواند عضو های باال يک نمونه میعالوه بر يکی از کالس

کالس موقت نیز باشد. که پس از اتمام مراحل توسعه آن کالس 

ه آيد. بنابراين يک نمونشود و مشکلی پیش نمیموقت حذف می

ممکن است عضو بیش از يک کالس باشد. شکل نوشتاری 

رد ساير وارد شده است. در مو rdfs:labelاستاندارد در قسمت 

 آيد.اطالعات در ادامه توضیحاتی می

 ب( شکل گفتاری

شکل گفتاری کلمه در قسمت آوا با حروف التین نوشته 

ها حروف التین متناظر با هر يک از صامت 2شود. در جدول می

 های زبان فارسی آورده شده است:و مصوت

 ها برای نوشتن شکل گفتاریها و مصوتمتناظر با صامتعالئم 7 جدول

صامت 

يا 

 مصوت

عالمت 

 نوشتاری

صامت 

يا 

 مصوت

عالمت 

 نوشتاری

صامت 

يا 

 مصوت

عالمت 

 نوشتاری

 q ق-غ J ج a فتحه

 f ف C چ e کسره

 k ک H ه-ح o ضمه

 g گ X خ A آ

 l ل D د u او

-ز-ذ i ای

 ظ-ض

z م m 

 n ن r ر b ب

 v و Z ژ p پ

 y ی S ش t ط-ت

-ث

 ص-س

s ء -ع ‘   

 نمونه از کالس واژه کیاز  یمثال. 5شکل 
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  - yaxيخ: -irAn‘ايران:  – mo’tAdبه عنوان مثال معتاد:  

 – afqAnestAn‘افغانستان:  -pelleپله:  – musiqiموسیقی: 

 paZmorde Sodanپژمرده شدن:

آن ترجیح براگر يک واژه دو شکل گفتاری داشته باشد،  -

است که شکل رايج آن وارد شود هر چند محدوديتی برای آنکه 

بیش از يک شکل گفتاری وارد شود در نظر گرفته نشده است و 

 توان همه اشکال گفتاری را وارد نمود.می

 ج( اطالعات تکرار واژه

در بسیاری از کاربردها اطالع از پرکاربرد بودن يک واژه 

 ها با استفاده از يکمیزان تکرار واژه دارای اهمیت بسیاری است.

اند. در صورت ی خبری به صورت خودکار محاسبه شدهپیکره

روزرسانی اين بخش بايستی از يک پردازشگر قوی نیاز به به

ها استفاده نمود، و با شمردن تعداد تکرار بندی واژهبرای بخش

 وارد نمود. frequencyهر بخش آن را در قسمت 

 پیوند به معنای واژهد( اطالعات 

 xalq_هر واژه معانی مختلفی دارد به عنوان مثال واژه خلق

دارای دو معنی است )اولی آفرينش و دومی همگان، عموم مردم( 

های نحوی مختلفی داشته گاهی ممکن است اين معانی مقوله

گیريم و ها تنها يک مدخل واژه در نظر میباشند. اما ما برای آن

نی به مدخل معنای واژه مرتبط پیوند داده به ازای هر مع

 باشد.می <<دهدمعنی می>>نام اين رابطه  11شود.می

های های الف، ب و ج ويژگیاطالعات مربوط به قسمت

بودند که يک مقدار  29ویژگیيک مدخل بودند و از نوع 

                                                                 
های ها به تفکیک آن که در چه مقولهواژه  2.0نت ی فارسدر نسخه 22

های نحوی هایی که در مقولهاند؛ بنابراین واژهنحوی باشند جداسازی شده

ه از معنای واژ تفکیکشده شوند. اما در نسخه ارائهمختلف باشند، تکرار می

 گردد.پذیرد، بنابراین از این تکرار غیرضروری اجتناب میانجام می

13 DataProperty 

گرفتند، اما اطالعات پیوند به معنای واژه در قالب مشخص می

 است. 14بین دو مدخل است و از جنس رابطه  یرابطهيک 

 ه( اطالعات پیوند به نسخه قبلی

ی اطالعات مربوط به نسخه، برای هر مدخل به وسیله

گردد. برای اين منظور ثبت می 15نويسیهای حاشیهويژگی

در نظر گرفته شده است و در « نتشناسه واژه در فارس»ويژگی 

وجود داشته باشد،  1.2نتصورتی که واژه مورد نظر در فارس

مقدار گرفته است. از آنجا که  16اين ويژگی با شناسه آن واژه

های نوشتاری مختلف )به دلیل اشتباه( ها به دلیل شکلبرخی واژه

های نحوی متفاوت )به دلیل طراحی( در يا به دلیل مقوله

واژه در شبکه واژگان  1223نت تکرار شده بودند؛ تعداد فارس

 3مورد از آنها  224نت دارند و ز يک شناسه فارساکنون بیش ا

 نت دارند.ی فارسشناسه

 اطالعات مدخل معنای واژه

در مدخل مربوط به معنای واژه نامگذاری مداخل معنای واژه 

 به صورت زير است:

 n-<نام واژه>

ی شیرينی دارای دو معنا در مقوله نحوی به عنوان مثال واژه

ها نام يک خوراکی و در معنای ديگر اسم است. در يکی از معنا

 گذاری معانی واژه به صورت زير هستند:نام يک طعم است. نام

 2-شیرينی -

2-شیرينی -

14 ObjectProperty  

15 annotationProperty  

16 WID 
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 الف( اطالعات مربوط به سبک واژه

نظر ژانر متنی يک واژه ممکن است قديمی، ادبی و يا از 

گفتاری باشد. اين مسئله بايستی در معنای واژه مشخص شود. 

-محاوره، سبک-گیرد: سبکسبک واژه شش مقدار مختلف می

-بیگانه و سبک-قديمی، سبک-کنايی، سبک-ادبی، سبک

 فرهنگستان.

 هايیواژهها در ادامه هايی برای هر يک از سبکبه عنوان مثال

باشی ، اجتمال و چوشیدن هر يک، های منجمبريم. واژهرا نام می

ای قديمی دارند. تالش اصلی بر اين بوده است که معنای واژه

هايی که در فارسی امروز کاربرد دارند، در شبکه واژگان واژه

ی قديمی در يک گروه قرار وارد شوند اما اگر يک معنای واژه

 قديمی-اده از سبک واژه و دادن مقدار سبکبا استف ،داده شود

کنیم که اين واژه در فارسی امروز کاربرد چندانی مشخص می

معنی خود، های همها نسبت به ديگر واژهندارد. برخی از واژه

 ی حالوت با يکی ازشوند. به عنوان مثال، واژهتر تلقی میادبی

ت؛ تر اسادبی معناست، اما نسبت به آنی شیرينی هممعانی واژه

ها مقدار سبک ادبی مشخص در بخش معنای واژه برای آن

 گردد. می

ای هايی وجود دارند که تنها در ادبیات گفتاری و محاورهواژه

ها با سبک محاوره مشخص کاربرد دارند. اين گونه معانی واژه

زمانی که عبارت يک معنای دور و يک معنای گردند. همچنین می

و منظور گوينده يا نويسنده معنای دور آن  باشدشته نزديک دا

و  اختر شمردن ،برای مثال شود.باشد، سبک کنايی مشخص می

 شاخ به شاخ شدن دارای سبک کنايی هستند.

 

 . مثالی از یک نمونه از معنای واژه6شکل 

 اسم که توسط فرهنگستان مصوب شده است. یواژه یمعنا یبرا یمثال7شکل 
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ب ها را تصويهايی که فرهنگستان زبان فارسی آنمعنای واژه

شوند. گاهی نموده است، با سبک فرهنگستان مشخص می

ی قديمی را برای يک مفهوم مدرن فرهنگستان يک واژه

ی آبزن در گذشته به کند. به عنوان مثال واژهسازی میمعادل

شده است. در حال حاضر می نوعی حمام شبیه وان اطالق

ی برابر با جکوزی مصوب کرده ی آبزن را واژهفرهنگستان واژه

هايی که از فرهنگ بیگانه به زبان فارسی است. استفاده از واژه

شود. داشت زبان فارسی توصیه نمیبرای پاس ،اندراه پیدا کرده

انه گهايی با سبک بیهايی مانند آپديت، جکوزی و فوبیا واژهواژه

 هستند.

 ب( اطالعات نحوی

های نحوی اطالعات خاصی در به ازای هر يک از مقوله

ای از ، نمونه8شود. شکل بخش معنای واژه در نظر گرفته می

دهد. اطالعات نحوی مربوط به يک معنای واژه فعل را نشان می

يک ويژگی برای معنای واژه فعل و مختص افعال « نوع مشارکت»

 گیرد:مقادير زير را می چندبخشی است که

- Propositional_verb وقتی يک بخش از فعل حرف :

 اضافه و بخش ديگر فعلی باشد.

- Noun_verb وقتی يک بخش از فعل اسم و بخش :

 ديگر فعلی باشد..

- adjective_auxiliary وقتی يک صفت در فعل وجود :

 داشته باشد، مثل موافق بودن.

- Moakkadاسم در کنار  : وقتی يک حرف اضافه و يک

 بخش فعلی وجود داشته باشد، مثل از دست رفتن.

- Moteghabel مثل مهمان کردن، سهیم کردن و شريک :

 کردن

 

 ج( عضویت در گروه معنایی

واژه در يک و فقط يک گروه معنايی از همان هر معنای 

 ی نحوی عضو است.مقوله

 د( ارجاع به معنای واژه دیگر

 <<رجوع به>>و  <<مصدر>>، <<مفرد>>سه رابطه 

اند. برای ارجاع معنای واژه به يک معنای واژه ديگر طراحی شده

گیرد در اين صورت معنای واژه در يک گروه معنايی قرار نمی

 شود:ی ديگر ارجاع داده میمعنای واژه بلکه به يک

کلماتی که به صورت جمع هستند با اين «: مفرد»رابطه  -

. برای شوندی مفرد ارجاع داده میرابطه به معنای واژه

 -ستارگان -سوابق  -کلماتی مانند ذخاير مثال،

 صفحات و ...

کلماتی که احتماال يک کلمه کامل «: رجوع به»رابطه  -

شوند. به به کلمه کامل خود ارجاع داده می ،نیستند

واژه ی  -عنوان مثال واژه هرج به هرج و مرج

ی خصوص به خاطرنشان به خاطرنشان کردن و واژه

 واژه فعل یمعنا یبرا یاطالعات نحو. 8شکل 
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د. به عنوان مثالی از نشودر خصوص ارجاع داده می

ی جايگه به برخی معانی جايگاه ارجاع نوع ديگر واژه

 داده شده است.

از معناهای يک واژه به  گاهی يکی«: مصدر»رابطه  -

ی گشت عالوه بر صورت فعلی است. برای مثال واژه

 ی اسم معنای واژه فعل هم دارد،معنای واژه

ی فعل گشتن ارجاع داده بنابراين به معانی واژه -

 شود.می

 اطالعات مدخل گروه معنایی

معنی باشند يک گروه را ای که با يکديگر هممعانی واژه

معنايی يا برای ها،گروه همبه اين گروهدهند که تشکیل می

گويیم. چهار نوع گروه معنايی وجود سادگی گروه معنايی می

ها، ها، گروه معنايی فعلدارد که عبارتند از: گروه معنايی اسم

ها و گروه معنايی قیدها. در هر چهار نوع گروه معنايی صفت

 و نامشود گروه معنايی اطالعات معانی عضو آن گروه ثبت می

مدخل گروه معنايی از کنار هم قرار گرفتن اين معانی واژه به 

 آيد:شکل زير به دست می

 «معنای واژه اول،معنای واژه دوم،...،معنای واژه آخر»

د دهند، بايهمه معانی واژه که يک گروه معنايی را تشکیل می

از جنس يک مقوله نحوی مشترک باشند؛ برای مثال، همه معانی 

باشند، يا همه معانی واژه فعل باشند. در ادامه ابتدا  واژه اسم

های معنايی بیان مراحل و اطالعات مشترک برای همه گروه

شود، سپس برای هر گروه معنايی اطالعات خاص به تفکیک می

 شوند.بیان می

در هر گروه معنايی جديد، معانی که در اين گروه  .1

شود و از طريق اين عضويت دارند مشخص می

ها ارتباط ايجاد انی بین گروه معنايی و واژهمع

 شود.می

 شرح مفهوم آن گروه معنايی توسط ويژگی .2

 شود.تعريف می

های اين گروه معنايی در از کاربرد واژه مثاليک  .3

 شود.ی زبان فارسی آورده میيک جمله ساده

شوند. برای روابط خاص آن مقوله تکمیل می .4

ک گروه معنايی مثال، برای گروه معنايی اسمی، ي

های معنايی زيرنوع مشخص ابرنوع و گروه

شوند. اگر گروه معنايی يک مصداق باشد، می

شود يا در از برای آن تکمیل می_ایی نمونهرابطه

صورت نیاز روابط شمول و عضويت تکمیل 

 شوند.می

های معنايی مرتبط با اين گروه معنايی گروه .5

 شوند. مشخص می

های معنايی اسم، اص مربوط به گروهدر ادامه اطالعات خ

 کنیم.فعل، صفت و قید را جداگانه مشخص می

 الف( اطالعات مربوط به مدخل گروه معنایی اسم

ابرنوعی و زيرنوعی: هر گروه معنايی اسمی يک  -

 ابرنوع از نوع گروه معنايی اسمی دارد. 

 مرتبط با  -

 نامی جزنامی و کل -

 شرح و مثال  -

 معادل انگلیسی -

ها ها در برخی از حوزهگاهی برخی از واژهحوزه:  -

دارای معنای تخصصی هستند و يا تنها در يک 

روند. در اين صورت حوزه خاص به کار می

مشخص کردن حوزه در کاربردهايی مانند 

بندی بسیار مفید است. به عنوان مثال گروه دسته

ی گروه معنايی در حوزه« 0-خوانده»معنايی 

نوعی  « 4-قانون»ود. و شتعريف می« 1-حقوق»

ارتباط « 1-موسیقی»ی ساز زهی است و به حوزه

 داده شده است.

های معنايی که در نت: گروهشناسه گروه معنايی فارس -

اند با اين شناسه به آنجا نیز وجود داشته 1.2نت فارس

 اند.پیوند خورده

معنايی اسمی مراتبی در گروه همی سلسلهدو نوع رابطه

نامی.  دارد: روابط زيرنوع/ ابرنوعی و روابط جزنام/ کلوجود 

. سازندمی واژگانشبکه در را اصلی مراتبسلسله اين روابط

 و است دارمعنی نیز فعل معنايیگروه هم برای ابرنوعی روابط

 آن انجام کلی حالت از زيرنوعی کار يک انجام خاص حاالت

ابیدن و يا زمزمه خو از خاصی نوع زدن چرت برای مثال هستند.
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 در اصل يک عنوان است. به کردن نوع خاصی از سخن گفتن

 همه در و هستند طرفه دو عضويت روابط تمامی پايگاه شناخت

 تعريف جزنامی یرابطه يک عکس نامیکل یرابطه يک حاالت

 معنايیدر گروه هم (نامیکل و جزنامی) عضويت روابط .شودمی

 :است زير یرابطه نوع سه شامل اسمی

 اعضای« از-عضوی» یرابطه از: در عضوی یرابطه -

 وعض انسان چند برای مثال. سازندمی را کل يک مشابه

 اي هستند ناوگان يک عضو ناو چند هستند، گروه يک

 هستند. گله يک از عضوی گوسفند تعدادی

 هایبخش ،«از-بخشی» یرابطه در :از بخشی یرابطه -

 ،آستین يقه، برای مثال سازند.می را کل يک مختلف

 انگشت. هستند پیراهن از هايیو.... بخش دکمه جیب،

 ،(مچ تا انگشت نوک از) دست. است دست از بخشی

 هستند. دست از هايیبخش بازو و آرنج ساق، مچ،

 از قسمتی «از-سهمی» یرابطه از: در سهمی یرابطه -

 نظر از بلکه ماهیت نظر از نه که است مدنظر کل يک

 از تکه يک برای مثال دارد. تفاوت کلیت آن با مقدار

 از دانگ يک و است کیک يک از سهمی کیک يک

 هايیواژه فارسی زبان در. است خانه از سهمی خانه

 بسازند، نام جديد يک کلیت، يک از سهمی برای که

 بیان توضیح با مفاهیم اين معموالً و هستند اندک

  .شوندمی

 گروه معنایی فعلب( اطالعات مربوط به مدخل 

ابرنوعی و زيرنوعی: يک گروه معنايی فعلی  -

ممکن است و يک ابرنوع از نوع گروه معنايی 

 .فعلی داشته باشد

 مرتبط با. -

  .شرح و مثال -

  .معادل انگلیسی -

 .حوزه )مشابه گروه معنايی اسمی( -

نت )مشابه گروه شناسه گروه معنايی فارس -

 .معنايی اسمی(

 خل گروه معنایی صفتج( اطالعات مربوط به مد

متضاد با: صفاتی که در دو سر يک طیف قرار  -

، 0-دل، سیاه0-بدنیت»دارند. به عنوان مثال 

با گروه معنايی  «1-، بدخواه0-دلتیره

، 0-، خیرانديش0-خواه، نیک0-خواهدولت»

 متضاد هستند.  «0-نیت، خوش0-خیرخواه

مشابه با: صفاتی که هر چند از نظر معنايی  -

ت هستند، اما به يکی از سرهای طیف متفاو

ترند: به عنوان مثال گروه معنايی نزديک

-سفاک»با گروه معنايی « 0-کشکودک»

-القلب ،قسی0-،شقی0-رحم،بی0-دل،سنگ0

 مشابه است. «0-،خونريز0

 ويژگی برای  -

 شرح و مثال )مشابه گروه معنايی اسمی(  -

 معادل انگلیسی )مشابه گروه معنايی اسمی( -

 )مشابه گروه معنايی اسمی(حوزه  -

نت )مشابه گروه شناسه گروه معنايی فارس -

 معنايی اسمی(

 د( اطالعات مربوط به مدخل گروه معنایی قید

 شرح و مثال )مشابه گروه معنايی اسمی(  -

 معادل انگلیسی )مشابه گروه معنايی اسمی( -

 حوزه )مشابه گروه معنايی اسمی( -

گروه معنايی نت )مشابه شناسه گروه معنايی فارس -

 اسمی(

های پايگاه شناخت تمامی روابط و ويژگی 11 جدولدر 

اند. دامنه و برد روابط نیز مشخص طراحی شده فهرست شده

 شده است
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شده در پایگاه شناخت طراحی شده برای روابط تعریف2 جدول

 ی واژگانشبکه

نام رابطه یا 

 ویژگی

 

دام 

 نه

 برد

 رشته کاراکتری معنايیگروه هم شرح

 رشته کاراکتری معنايیگروه هم مثال

 معنای واژه معنايیگروه هم شامل معنای

 معنايیگروه هم معنايیگروه هم مرتبط با

 وردنت پرينستون URI معنايیگروه هم برابر با

 پرينستون وردنت URI معنايیگروه هم تقريبا برابر با

 معنای واژه واژه دهدمعنی می

در گروه 

 معنايیهم

 معنايیگروه هم معنای واژه

 معنای واژه معنايیگروه هم شامل معنای

 کاراکترهای انگلیسی واژه آوا

 معنای واژه واژه دهدمی معنی

}اسم، فعل، صفت،  واژه مقوله نحوی واژه

 قید{

 رشته کاراکتری واژه ی ديگرنويسه

 {true، false} معنای واژه اسم پذيریشمارش

 معنای واژه اسم معنای واژه اسم مفرد واژه

 {true، false} معنای واژه فعل گذرا

 رشته کاراکتر معنای واژه فعل بن ماضی

 رشته کاراکتر معنای واژه فعل بن مضارع

 ،noun_verb} فعل واژه معنای نوع مشارکت
ropositional_verb 

 و....{

 }ساده، مرکب{ معنای واژه صفت نوع صفت

 }قید جمله، ....{ معنای واژه قید نوع قید

 معنای واژه معنای واژه مشتق از

در گروه 

 معنايیهم

 معنايیگروه هم معنای واژه

معنايی اسم گروه هم ابرنوع

 )فعل(

معنايی گروه هم

 اسم)فعل(

معنايی گروه هم زيرنوع

 اسم)فعل(

معنايی گروه هم

 اسم)فعل(

عضوی  -کل نام 

 از

معنايی گروه هم

 هااسم

 هامعنايی اسمگروه هم

عضوی  –جز نام 

 از

معنايی گروه هم

 هااسم

 هامعنايی اسمگروه هم

بخشی  -کل نام 

 از

معنايی گروه هم

 هااسم

 هامعنايی اسمگروه هم

بخشی  –جز نام 

 از

معنايی گروه هم

 هااسم

 هامعنايی اسمگروه هم

سهمی  -کل نام 

 از

معنايی گروه هم

 هااسم

 هامعنايی اسمگروه هم

سهمی  –جز نام 

 از

معنايی گروه هم

 هااسم

 هامعنايی اسمگروه هم

معنايی گروه هم استلزام

 هافعل

 هامعنايی فعلگروه هم

معنايی گروه هم دهدنتیجه می

 هافعل

 هامعنايی فعلگروه هم

معنايی گروه هم متضاد با

 هاصفت

 هامعنايی صفتگروه هم

معنايی گروه هم مشابه با

 هاصفت

 هامعنايی صفتگروه هم

معنايی گروه هم ويژگی برای

 هاصفت

 هامعنايی اسمگروه هم

 معنايیگروه هم معنايیگروه هم حوزه

}قديمی، ادبی،  معنای واژه سبک واژه

 فرهنگستان، بیگانه و...{

 

همه اطالعات مربوط به پايگاه شناخت در يک فايل واحد با 

ين شود. ااف ذخیره میآردیال و منطبق با استاندارد امقالب اکس

ی برا .فايل حتی به صورت دستی نیز قابل ويرايش است

هايی مربوط به يک نمونه در کنار هم شدن فايل سه تايیمنظم

ود. شگیرند و طرف راست رابطه تنها يک بار تکرار میقرار می

اف مربوط به يک ال/آردیام. )الف( بخشی از فايل اکس3شکل 

دهد. در قسمت )ب( گراف اين معنايی را نشان میگروه هم

 شده است. بخش از اطالعات به تصوير کشیده
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 )الف(
 

 )ب( 
 سازی گرافاف. )ب( بصری/آردیالامدهد. )الف( گراف اکسرا نشان  می  «۰-قوری»که بخشی از اطالعات گروه معنایی  افآردی. یک زیرگراف از شبکه واژگان در قالب 9شکل 

 

انتقال اطالعات به شمای طراحی شده و  .4

 ی پایگاه شناختتوسعه
به پايگاه شناخت  1.2نت برای انتقال اطالعات از فارس

جاوا و با استفاده از های خودکاری در زبان طراحی شده روال

ها تمام محتوا ی آنسازی شدند و به وسیلهپیاده 11کتابخانه جنا

برای ويرايش و  18پروتژانتقال داده شد. بعد از آن از ابزار وب

های ی پايگاه شناخت استفاده گرديد. ورودی روالتوسعه

                                                                 
11 jena 

18 WebProtege 

بوده است، اين  13الاماکس خودکار برای انتقال محتوا پنج فايل 

شامل مداخل واژه و معنای  words.xmlها عبارتند از: فايل فايل

معنايی؛ فايل شامل مداخل گروه هم Synset.xmlواژه؛ فايل 

sensesRelations.xml ها و شامل ارتباط بین معانی واژه

های معنايی )يعنی ارتباطات بین دو فايل اول(؛ فايل گروه گروه

معنايی ت بین گروه همشامل ارتباطا Relations.xmlمعنايیهم

های وردنت ها به شاخصنت و همچنین نگاشت آندر فارس

13 XML 
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 563قاب برای  563شامل  verbFrames.xmlپرينستون و فايل 

 فعل ساده زبان فارسی.

های خودکار به اين صورت بوده است که ابتدا انجام روال

تهیه  32های تعريف نوع دادهال فايلامهای اکسبرای اين فايل

نظر های موردد و پارسرهايی برای خواندن محتوای فايلش

سازی شدند. ساختار پايگاه شناخت مقصد با طراحی و پیاده

توجه بر اساس شمای طراحی شده و مديريت کردن 

های مبدأ طراحی شد. اطالعات مورد نظر با های فايلمحدوديت

 بهبودها و تکمیل تدريجی ساختار پايگاه شناخت هدف به فرمت

های ايلهای پیوسته، فاودبلیوال انتقال داده شدند. سپس با مقايسه

ال و پايگاه شناخت تولیدشده به لحاظ کمیت و کیفیت اماکس

تطبیق داده شدند. پس از اطمینان از انتقال محتواهای اصلی کار 

 روی پايگاه شناخت تبديل شده آغاز شد.

ت های ساختاری در پايگاه شناخوجود برخی تفاوت

شده و محتواهای موجود باعث لزوم ايجاد تغییراتی شد طراحی

هايی داشتند. اين روابط عبارت بودند از که نیاز به ويرايش

ی ديگر در مدخل واژه، روابط میان کلمات مفرد ی نويسهرابطه

از. همچنین يک تفاوت -ایی نمونهو جمع مکسر و رابطه

اين که در  ساختاری ديگر در مدخل واژه وجود داشت؛

سازی شبکه واژگان در نسخه قبلی و به وسیله پايگاه داده مدل

ای وجود دارد و به ی نحوی جدول جداگانهبه ازای هر مقوله

همین علت اگر يک کلمه در دو مقوله نحوی وجود داشته باشد 

ی واژه دارد. اين نحوه تعريف مدخل در دو مدخل يا شناسه

کردند ه از پايگاه داده استفاده مینت و وردنت پرينستون کفارس

برقرار است. اما در قالب پايگاه شناخت واژه يک مدخل دارد و 

های نحوی مختلف از طريق برقراری معانی مختلف در مقوله

 شوند. سازی میرابطه مدل

 23پس از اعمال تغییرات مورد نظر در فرايند توسعه حدود 

يگاه شناخت اضافه شده ی پرکاربرد جديد نیز به پاهزار واژه

 د.گرداست. در بخش بعدی در اين زمینه توضیحاتی ارائه می

 توسعه و ارزیابی شبکه واژگان.

                                                                 
32 Data Type Definition (DTD) 

ا هی ورودی، انجام برخی ارزيابیهايی مانند تهیه دادهبخش

رد و گیو تولید روابط پیشنهادی به صورت خودکار صورت می

 پذيرد.می وارد کردن اطالعات نهايی توسط شخص خبره انجام

ها و کشف ی دادهی واژگان تهیهبه عنوان مثال در بخش شبکه

های زبان فارسی که در لغاتی که در فارس نت وجود ندارد، واژه

گیرند، در فارس نت مورد متون خبری مورد استفاده قرار می

گیرند و اگر وجود نداشته باشند به عنوان پیشنهاد سؤال قرار می

خش شوند. در بسیستم به خبره معرفی می برای اضافه شدن به

های ادات سخن ممکن اطالعات زبانی اطالعاتی مانند برچسب

ی کامپیوتری به با توسط برنامه_برای يک واژه يا روابط مرتبط

 شوند.شناس پیشنهاد داده میزبان

ها با کمک ساير منابع زبانی موجود بسیاری از خودکارسازی

  بوده است. [20]و [19] نتو بیبل [18]پديا بیمانند دی
)نسخه رومیزی و نسخه  32  دو نسخه از نرم افزار پروتژ

تحت شبکه( در انجام اين پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. 

های عمده اين دو نسخه به اختصار در اين است که نسخه تفاوت

شده تحت شبکه امکان کار گروهی را در يک واسط کاربری ساده

کند؛ در حالی که نسخه رومیزی از نظر تعريف قواعد فراهم می

هايی برای شناسی، و نیز اضافه کردن افزونهتانو طراحی هس

از  های پرسشوجو کردن با استفاده از زبانسازی و پرسبصری

 شناسی امکانات بیشتری دارد. هستان

و از دواژگان و ارزيابی شبکه واژگان برای بهبود پوشش 

 ی خبری با حجم يک میلیون و ده میلیون خبر استفاده شد.پیکره

 های خبری و استخراج اخبار وها از خزش سايتاين پیکره

هزار خبر تعداد دهاند. پردازش به دست آمدهسپس انجام پیش

برای انجام ارزيابی کنار گذاشته شدند و بقیه برای بهبود پوشش 

های يافتن خودکار واژه شبکه واژگان مورد استفاده قرار گرفتند.

زارهای پردازشی قوی برای زبان ها نیازمند ابغايب اين پیکره

ن ای ايياب و ... است؛ و به وسیلهياب، ريشهفارسی مانند واژه

بسیاری از  ب تهیه شدند.يهای آماری از کلمات غاابزارها فايل

ت گذاری بین کلماکلمات غايب از تکرار باالی اشکاالت فاصله

هر دو نسخه این نرم افزار را می توان از سایت  31

 http://protege.stanford.edu و استفاده نمود. بارگیری 

http://protege.stanford.edu/
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ک ي شود ازشوند. بنابراين در کارهای آتی توصیه میايجاد می

 ابزار خطاياب نیز در کنار ابزارهای پردازشی استفاده شود. 

های مورد ی پوشش واژهارزيابی اين پروژه از دو جنبه

استفاده در اخبار و صحت اطالعات واردشده انجام شد. برای 

انجام ارزيابی از جنبه پوشش روی واژگان مورد استفاده در 

ه شده گفتی خبری یکرهاز دو پ ، ده هزار خبر بخش ارزيابیاخبار

استفاده شد. سپس با بررسی کلمات غايب مالحظه شد که 

کلمات غايب شامل خطاهای نگارشی، اشکاالت توکنايزر و يا 

 اسامی خاص هستند.

درصد ارزيابی شده  33دقت اطالعات واردشده، باالتر از 

 باشد.ای توسط فرد خبره میاست؛ که به دلیل بازبینی دو مرحله

ی تکراری تشخیص داده شده و مدخل واژه 3222حدود 

اند و با توجه به اين که هر کدام از اين مداخل حذف شده

مدخل  3222اند. تعداد تکراری حداقل يک معنی تکراری داشته

آمار مربوط  3اند. در جدول ی تکراری نیز حذف شدهمعنای واژه

به به هر يک از مداخل شبکه واژگان و میزان رشد آن نسبت 

 نسخه قبلی آورده شده است.

آورده  4دول آمار نهايی مربوط به گراف شبکه واژگان در ج

بخش اصطالحات شبکه واژگان و گراف شده است. هسته اصلی 

کامل شامل بخش اصطالحات و بخش ادعاهای شبکه واژگان 

های پیوندی توسعه دهد که قالب داده. اين آمار نشان میاست

یل نموده است و همچنین به دلیل ژگان تا تسهشبکه وا

ها کیفیت باالتری دارند، زيرا های خودکار اين دادهاعتبارسنجی

افزاری و با امکانات موجود های نرمتوان بدون صرف هزينهمی

ها جلوگیری بسیاری از خطاها را تشخیص داده و از وقوع آن

 ها را برطرف نمود.کرد و يا آن

 

 

 

.

 
 یرشد آن نسبت به نسخه قبل زانیاز مداخل شبکه واژگان و م کی. آمار هر .9جدول 

 در صد افزايش میزان افزايش تعداد در نسخه جديد تعداد در نسخه قبلی نام مدخل

 7.8 27850 48850 21000 کالس واژه

  22663 36111 16223 کالس معنای واژه اسم

  4221 22242 6233 کالس معنای واژه صفت

  4216 8656 4482 کالس معنای واژه فعل

  2321 1385 418 کالس معنای واژه قید

 7.1 20159 51859 94250 کالس معنای واژه

 2.8 3223 12212 22351 کالس گروه معنايی اسم

 2.1 2232 5131 4161 کالس گروه معنايی صفت

 2.2 112 3512 3322 کالس گروه معنايی فعل

 2.2 12 336 315 کالس گروه معنايی قید

 7.5 70434 90323 20495 کالس گروه معنایی

 
 های مربوط به گراف شبکه واژگان. آمار داده4جدول 

 مشخصات هسته اصلی مدل  گراف کاملمشخصات 

 22 هاتعداد کالس 137784 های گرافتعداد گره

 4 نويسیتعريف حاشیه 390535 )روابط( گراف هایتعداد لبه
 28 هاتعريف ويژگی 70270 هاتعداد ويژگی

 32 تعريف روابط 137523 هاتعداد نمونه
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 گیرینتیجه .5
ی واژگان به صورت ی شبکهدر اين مقاله روشی برای ارائه

های پیوندی و با فرمت پايگاه شناخت مطرح شد و فرآيند داده

ی واژگان فارسی به پايگاه شناخت طراحی انتقال دانش شبکه

ی واژگان جديد گزارش های انجام گرفته در شبکهشده و توسعه

برای پیوند دادن اين منبع واژگانی  اين بازنمايی گامی داده شد.

با ساير سازی اين دانش های پیوندی و يکپارچهبه ابر داده

 هاست. دانش

شود ابزارهايی که از یهای پیوندی موجب ماستفاده از داده

اری ی آن، سازگبا رشد و توسعهکنند، شبکه واژگان استفاده می

ان رشد و از سوی ديگر اين قالب امک .خود را حفظ کنند

همچنین اين تبديل  کند.ی شبکه واژگان ار تسهیل میتوسعه

هايی مانند ها در زمینهامکان استفاده از مزايای پايگاه شناخت

ها، و استنتاج و تولید دانش افزونه، اعتبارسنجی، نمايش داده

 ی واژگان را فراهم آورده است. های شبکهدادهبهتر ی توسعه
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