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داًؼ  اس هقبلِپزداسػ سثبى طجیؼی اعت. در ایي  در هْن گبم یکیب تؾخیـ هقَلِ فزفی یک کلوِ،  ،(POS tagging)کالم اخشای سًیثزچغت: چکیذُ

ثز رٍی هتي فبرعی آسهبیؼ  ی آهبریسًچٌذ رٍػ ثزچغت اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثذیي هٌظَر، اثتذا آهبری ّبیسىثزچغت ثْجَد ػولکزد ثزایٍ فزفی سثبًی 

 .ػجبرت هٌظن ثْجَد یبفتِ اعت سىیک ثزچغت ثب داًؼ سثبًؾٌبعی گٌدبًذُ در ْبآًپظ ػولکزد ع اًذؽذُ

 

 ّبی هٌظنسًی اخشای کالم، ػجبرتپزداسػ سثبى طجیؼی، ثزچغت کلوبت کلیذی:

. 

  مقدمه .1

تزیي هقَلِ ، اختقبؿ هٌبعت1سًی اخشای کالمثزچغت 

در یک هتي اعت. ایي هغئلِ اس یک دعتَری ثِ ّز کلوِ 

خغت ٍ خَی عبدُ در فْزعتی کِ ّز کلوِ ثب ثزچغجؼ 

ّبی ّز هتي ثغیبری اس ٍاصُرٍد، چَى هؾخـ ؽذُ فزاتز هی

ثیؼ اس یک ثزچغت دعتَری دارًذ. ثِ ػٌَاى هثبل، کلوِ 

رفغ ثِ سثبى فبرعی هوکي اعت ففت یب قیذ ثبؽذ.  "تٌُذ"

 یّبٍ الگَریتن ّبچبلؼ افلی عیغتن ،اثْبهبت دعتَریایي 

یک عیغتن کبهپیَتزی  .سى اخشای کالم اعتثزچغت

هي غذای "ای هبًذد خولِ سى اخشای کالم ثبیذ ثتَاًذثزچغت

را ثِ ػٌَاى ٍرٍدی ثگیزد ٍ در خزٍخی خولِ  "تٌذ خَردم

هي/ضویز غذای/اعن تٌذ/ففت "خَردُ یؼٌی ثزچغت

ثخؾی اس ایي اخشای  1را تَلیذ کٌذ. ؽکل  "خَردم/فؼل

 دّذ. کالم را ًؾبى هی

 
 فْزعت ًوًَِ اخشای کالم  1ؽکل 

ضزٍری ّز  ّبیپیوبًِ اس کالم اخشای ّبیسىثزچغت 

، هبًٌذ تؾخیـ گفتبر، تجذیل 2عیغتن پزداسػ سثبى طجیؼی

سدایی اس هؼٌی کلوِ، ثبسیبثی اطالػبت، هتي ثِ گفتبر، اثْبم

پزداسػ هؼٌبیی، اعتخزاج اطالػبت، تزخوِ هبؽیٌی ٍ غیزُ 

ثِ ػٌَاى هثبل، ثب داًغتي هقَلِ فزفی کلوِ در یک ّغتٌذ. 

تَاى ًَای آٌّگ یب تکیِ َلیذ هبؽیٌی گفتبر هیعیغتن ت

 هٌبعت را تٌطین کزد. 

 ّبیسًی را ثِ دٍ دعتِ رٍػّبی ثزچغتهؼوَال الگَریتن

رٍیکزدّبی  در. کٌٌذهی ثٌذیتقغین ثٌیبدقبػذُ ٍ آهبری

اثتذا اس رٍی یک پیکزُ ثزچغت خَردُ ثب  [1،2] آهبری

 با دانش زبانی یافتهبهبود کالم اجسای زنبرچسب
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دّین هَسػ هیهقَالت دعتَری، الگَریتن هَرد ًظز را آ

ّبی ثذیي هؼٌی کِ احتوبل ٍقَع کلوبت را ثب ثزچغت

سًی، ثز اعبط آٍرین. در هزحلِ ثزچغتهختلف ثِ دعت هی

 اًتخبة ّبثزچغت اس ایدًجبلِایي احتوبالت هحبعجِ ؽذُ، 

 (1) هؼبدلِ کِ حبفلضزة ؽَدهی

 
 ا.( 1)

 کٌذ.ثیؾیٌِ 

رٍیکزدّبی هجتٌی ثز قَاػذ، ثب اعتفبدُ اس قَاًیي ٍ ٍاصگبى 

تَاًٌذ یب ایي قَاًیي هیپزداسًذ. ثِ رفغ اثْبم دعتَری هی

یبدگیزی  ّبی. رٍػ[3]ًَؽتِ ثبؽٌذ یب یبد گزفتِ ؽًَذدعت

هبؽیٌی اس خولِ حذاکثز آًتزٍپی، درخت تقوین، یبدگیزی 

خشای کالم کبرثزد ا یسًثزچغتدر ًیش  ،هجتٌی ثز حبفظِ

 تَاًذ اعتفبدُ ؽَد.هیًیش تزکیجی اس ایي رٍیکزدّب  دارًذ.

[4] 

هتَى فبرعی دعتَری  سًیاٍلیي کبری کِ در سهیٌِ ثزچغت

هدوَػِ اعت کِ ثب  2000در عبل  [5] ػبفی ُ،اًدبم ؽذ

داؽت. ایي  57.5%  ، دقتثزچغت 45بهل ی ؽثزچغج

 سدایی اس ثزچغت کلوبت ًیغت.قبدر ثِ اثْبم عیغتن

در عبل  [6] خبًن رخب ٍ ّوکبراًؾبى ثْتزیي ًتبیح تَعط

 ًتبیح چٌذدر ایي کبر ثِ دعت آهذُ اعت.  2007

ارائِ  ًتبیح ى سثبى فبرعی ثزرعی ؽذ.َثز رٍی هتسى ثزچغت

درفذ را ثزای کبرایی عیغتن ًؾبى داد  97تب  94ؽذُ دقت 

ّبی آهبری ثزای سثبى فبرعی سىثزچغت کِ ًؾبى اس کبرایی

سًْبی هذل هخفی هبرکَف ثْتزیي درفذ ثزای ثزچغت .دارد

% را گشارػ 96دقت  MLEّبی سىثزچغت ٍ[7] % درفذ95

 اًذ.کزدُ

 پیکره .2

ای اس هتَى یک سثبى اعت. اهب خبم هدوَػِ 3هتٌی پیکزُ

پیکزُ سهبًی ارسػ دارد کِ ثزچغت خَردُ ثبؽذ ٍ اطالػبت 

ّبی  پیکزُدر ثِ آى افشٍدُ ؽذُ ثبؽذ. ٍ داًؼ سثبًی 

ّبی هَرد ًیبس،  کلوبت ٍ گزٍّْب ثب ثزچغت ،خَردُ ثزچغت

 اًذ.دّی ؽذُ غتًَیغی یب ثزچ حبؽیِ

)ثِ  4ّبی هقَلِ ًحَی ثزچغتّب، اس خولِ ایي ثزچغت

کلوبت(، ثزچغت هزس ػجبرت، ثزچغت درخت تدشیِ )ثِ 

اعت.  خوالت( ٍ یب ثزچغت هؼٌبیی )ثِ کلوبت یب ػجبرات(

آهَسػ  در  ّبی ثزچغت خَردُکبرثزد افلی پیکزُ

یکزُ هتٌی کِ پّبی یبدگیزی هبؽیٌی ثبًظبرت اعت. رٍػ

کَچک ، پیکزُ اعت در ایي آسهبیؼ هَرد اعتفبدُ قزار گزفتِ

آٍری خوغ ّبایي پیکزُ اس هتَى رٍسًبهِ .اعت [8]ثیضى خبى

 ثب خَردُ ثزچغت کلوِ هیلیَى دٍ اس ثیؼ ٍؽْذ اعت 

 . دارد دعتَری هقَلِ

ثزچغت دارد. قجل اس  40ایي پیکزُ  5هدوَػِ ثزچغت

پیکزُ السم ثَد، سًی، یک عزی پیؼ پزداسػ رٍی ثزچغت

 "هبًٌذ  ، 6دارای ثیؼ اس یک ٍاحذ هبًٌذ: پیَعتي کلوبت

ّبی قذیوی تجذیل ًَیغِ ثِ ّن،  "، کتبة ّبهی کٌٌذ

ّبی اعتبًذارد، تجذیل پیکزُ اس یک فبرعی پیکزُ ثِ ًَیغِ

 کلوِ در خط ثِ یک خولِ در خط. 

درخِ اثْبم کلوبت در پیکزُ ثزرعی ؽذ. ثِ ػٌَاى  اثتذا

 ّبی هتؼذدی هبًٌذثزچغت ،در ایي پیکزُ "ثبال"کلوِ  هثبل،

ADJ_SIM  ،ADV  ،ADV_NI  ،N_SING  ،P ٍ ، PRO 

 91دارد. اکثزیت کلوبت هَخَد در پیکزُ تٌْب یک ثزچغت )

ثزچغت هختلف  3( ٍ تٌْب درفذ کوی اس کلوبت ثیؼ اس ٪

 N_SINGدّذ کِ ثزچغت . ثزرعی پیکزُ ًؾبى هیدارًذ

 تزیي ثزچغت ایي پیکزُ اعت. ثغبهذ)اعن هفزد( پز

 های منظمعبارتزن . برچسب3

 سىثزچغت یک عبسیکبر افلی هب در ایي تحقیق، پیبدُ

 سًیثزای ثزچغت (regular expression)ػجبرت هٌظن 

در سثبى فبرعی اعت.  7اس ٍاصگبى( کلوبت ًبؽٌبختِ )خبرج

فبرعی سثبًی ثب تقزیف ثبالعت. در فبرعی ّن اس ًٍذّبی 

تقزیفی ٍ ّن اس ًٍذّبی اؽتقبقی ثزای تقزیف کلوِ 

ردُ دعتَری  هَرد در تَاىهی ًٍذّب ایي اس. دؽَاعتفبدُ هی

یک کلوِ قضبٍت کزد. ثِ ػٌَاى هثبل پغًَذ تقزیفی 

یب  .عبسدهیٍ ففت ػبلی  ؽَدثِ ففت هتقل هی "تزیي"

دیذین  "ّب"ای پغًَذ تقزیفی ّز خب در پبیبى کلوِ

 تَاًین ثگَیین کِ ثب یک اعن رٍ ثِ رٍ ّغتین. هی

 یک ّبیی،پغًَذچٌیي  ثٌذی داًؼ هب اسثب طجقِ 

ثز اعبط ؽکل کلوِ ثب سثبى  ػجبرت هٌظن سىثزچغت

 . ؽذ عبسیپیبدُ 8ًَیغی پبیتَىثزًبهِ

 بپیکزُ ٍاصگبى سایدقت الگَّبی ؽَْدی اٍلیِ در اثتذا 
در ایي پیکزُ فْزعتی اس کلوبت . یؼ ؽذُ اعتآسهب [9]

فبرعی، ثِ ّوزاُ ًٍذّبی تقزیفی ٍ اؽتقبقی ٍ خبیگبُ اًْب 

http://pldb.ihcs.ac.ir/Files/Assi.pdf
https://fumblog.um.ac.ir/ece.ut.ac.ir/dbrg/bijankhan/Papers/CAASL-POS-Camera_Ready.pdf
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ففت  = تزیي  +اعن" قبػذُ ،ثِ ػٌَاى هثبلآهذُ اعت. 

عبسی َدُ اعت. در پیبدُث درعت% هَارد 98 در "ػبلی

عتفبدُ % ا95ثیؼ اس  اطویٌبىقَاػذ ثب اس فقط سى ثزچغت

 .آهذُ اعت 1ّب در خذٍل پغًَذ ثزخی اس ایيؽذُ اعت. 

 

: ثزخی قَاػذ دعتَر سثبى فبرعی در قبلت پغًَذّبی  :1خذٍل 

 ؽٌبختِ ؽذُ ثزای ثکبر گیزی در ثزچغت سى ًقؼ دعتَری

 

پسوندهای صفت  ADJ_CMPR تز

 و قیدساز

 

 ADJ_SUP تزیي

 ADJ ، ًبک دارپذیز، 

 ADV اًِ، اً

 ی،ّبّب،

 بیت،ّایی،ّبین،

 ّبیؼ،ّبیوبى،

 ّبیؾبى، ّبیتبى،

 اى، اًی، یي،ات، اتی

N_PL  پسوندهای

 سازاسم

داى، سار، عتبى، 

 چی، چِ، ثبى،اک، ار

N 

 یذ، ین، ای، ام،

ایذ، اًذ،ثَدم،ثَدی، 

ثَد، ثَدین، ثَدیذ، 

 ثَدًذ

V_PA  پسوندهای

 سازفعل

 V_PRE عت اعت،

 

 ADJ_CMPR 

 

 

 .آزمایش4

 ,unigramیؼٌی  N-gramآهبری  سىاثتذا عِ ثزچغت

bigram, trigram ُّبیسىچغتثزدر .ؽذ عبسیپیبدNgram 

را ثیؾیٌِ  (2) ّذف یبفتي دًجبلِ ثزچغجی اعت کِ ػجبرت

 .کٌذ

(2)  t1
n = argmax P(w1

n | t1
n ) P(t1

n ) 

را در  ؼفقط کلوِ ٍ ثزچغج  unigramسى در ثزچغت 

ثزای یبفتي ثزچغت  bigramسى گیزین. در ثزچغتًظز هی

  trigramسى ثزچغت، ٍ در کلوِ ٍ ثزچغت قجل  ،ّز کلوِ

 گیزینرا در ًظز هیکلوِ ٍ ثزچغت قجل دٍ 

 ّبیتزکیتگزد، یب ػقت Back offرٍػ ثب عپظ 

. در ثب ّن سًدیز ؽذُ اعت  ّبسىاس ایي ثزچغت هختلفی

ّب تبیی اس ثزچغتهثال یک دًجبلِ عِگزد، اگز رٍػ ػقت

اعتفبدُ سى ثؼذی در ثزچغتّبی دٍتبیی جبلِدً ساپیذا ًؾذ، 

در  ّب ثذیٌگًَِ اعت کِسىًحَ ًبهگذاری ثزچغتؽَد. هی

سى تزایگزم ثِ ثبیگزم ٍ یک ثزچغت، UBTسى ثزچغت

 کٌذ. هی گزدقتػگزم یًَیثبیگزم ثِ 

 TnT، هب اس  هذل هخفی هبرکَف سًیثزای ثزچغت

tagger [10]  اعتفبدُ کزدین کِ ثز اعبط هذل هزتیِ دٍم

ّبی هختلف ٍ ثزای سثبى تَاًذٍ هیکٌذ کبر هیهبرکَف 

 ذ.ثجیٌآهَسػ  هختلف ّبیهدوَػِ ثزچغت

را ثب آهبری  ّبیسىثزچغت ایي تزیيدقیق ر ًْبیت،د

تزکیت  (regular expression)سى ػجبرت هٌظن ثزچغت

 کزدین تب ًتبیح را ثْجَد دّین. 

 

 . نتایج5

خوالت پیکزُ % 90ّب رٍی سىّز کذام اس ثزچغت

% ثبقیوبًذُ آسهبیؼ 10آهَسػ دیذُ ٍ رٍی  خبىثیدي

  ؽذًذ.

سًْبی دٌّذُ دقت ّز یک اس ثزچغتًؾبى 2 خذٍل

Ngram سى ثزچغتاعت.  ثِ تٌْبییunigram  ِکِ فقط ث

ّبی قجل کٌذ ٍ کبری ثِ ثزچغتکلوِ ٍ ثزچغجؼ ًگبُ هی

 ًذارد، ثبالتزیي دقت را دارد. 
 رٍی دادُ آسهَى N-gramفحت ثزچغت سى ّبی  :2خذٍل 

 

 دقت زنبرچسب

unigram 93.74 

bigram 39.67 

Trigram 20.37 

 

 

ّبی ىسثزچغت ّبی هختلفزکیتدقت ت 3 خذٍل

Ngram هختلف ثز ّبی اس ثیي تزکیت دّذ.را ًؾبى هی

ثبؽذ، ثیؾتزیي دقت را داؽتِ  UBTخالف اًتظبر هب کِ 

سى دٍتبیی ثِ یک کِ یک ثزچغت UTBسى ثزچغت

کٌذ گزد هیتبیی ػقتتبیی ٍ در ًْبیت یکسى عِثزچغت

 تزیي اعت. دقیق
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رٍی دادُ  N-gramفحت ثزچغت سى ّبی تزکیت  :3خذٍل 

 آسهَى

 دقت زنبرچسب

UBT 93.92 

UTB 94.01 

BUT 88.06 

BTU 87.59 

TUB 72.27 

TBU 71.90 

 

 HMM سىدقت ثزچغتدّذ کِ ًؾبى هیاٍال  4خذٍل 

ّبی آهبری ثیؾتز ثَدُ اعت. دٍهب سىاس دیگز ثزچغت

تب چِ اًذاسُ درفذ  REGEXسى زچغتثکٌذ هؾخـ هی

 ّبی دیگز را ثْجَد دادُ اعت.سىثزچغت
 REGEXثب هذل داًؼ سثبًی  UTBتزکیت ثزچغت سى  : :4خذٍل 

 دقت زنبرچسب

UTB 94.01 

HMM 95.23 

+REGEX 96.72 

 

 بندی. جمع6

سى هذل هبرکَف در ایي هقبلِ ثب آهَسػ یک ثزچغت

سى هخفی اس هزتجِ دٍ، ٍ تزکیت آى ثب یک ثزچغت

 سى ثزای کلوبت فبرعی رعیذین.ثٌیبد ثِ یک ثزچغتداًؼ

سًی اخشای کالم ثزچغتدّذ کِ ثزای ًؾبى هیایي هقبلِ 

ّبی آهبری هبًٌذ ثب اعتفبدُ اس رٍػ تَاىهی در سیبى فبرعی

Ngrams هذل هخفی هبرکَف ٍ تزکیت آًْب ثب داًؼ سثبًی ،

 ًتیدِ قبثل قجَلی رعیذ. ثِ 

تَاًذ تشریق داًؼ سثبًی ثیؾتز ثِ ثخؼ کبر ثؼذی هی

ّبی هٌظن ٍ ثبالثزدى دقت سى ػجبرتثزچغت

پیکزُ ثشرگ ّبی آهبری ثب تزثیت آًْب رٍی ىسثزچغت

 ثبؽذ.  خبىثیدي
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