اتسارّای پردازش زتاى طثیعی
چْارهیي وارگاُ ساالًِ آزهایطگاُ فٌاٍری ٍب

احوذ استیری
داًطجَی وارضٌاسی ارضذ
زهستاى 1391

همذهِ
• رضذ چطوگیر اسٌاد هٌتطر ضذُ در ٍب
• ًیاز اساسی تِ ًگْذاری ،دستِتٌذی ،تازیاتی ٍ پردازش آًْا
 توجه بیص از پیص به پردازش زبان طبیعی توسط رایانه
در تسیاری از سیستنّای هرتثط تا هتي:
• استفادُ از تىٌیهّای پردازش زتاى طثیعی
 بهبود چشمگیر در دقت و صحت نتایج خروجی سیستم
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همذهِ (اداهِ)
• هْنتریي ّذف زتاىضٌاسی رایاًِای:
ارائِ اتسارّا ٍ ًرمافسارّایی جْت تحلیل تر رٍی هتي ٍ یا پارُّای زتاًی.

• لسٍم پیص پردازش ٍ در اختیار داضتي اتسارّای پایِای پرردازش
هتي لثل از ّر گًَِ اًجام عولیات ٍ یا اعوال الگرَریتن ترر رٍی
هتَى.
• اتسارّای اٍلیِی پردازش هتي لَیتر؛
ً تایج حاصل از الگَریتنّای طراحی ضرذُ در گرامّرای آتری ٍ
سیستنّای هرتثط ،لاتل اطویٌاىتر.
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همذهِ (اداهِ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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اتسار ًرهالساز یا یىساىساز
اتسار تطخیصدٌّذُ جوالت
اتسار تطخیص دٌّذُ لغات
اتسار ریطِیاب
اتسار ترچسةزى اجسای ٍاشگاًی والم ()POS
اتسار پاسر ()Parser
اتسار ترچسةزى هعٌایی والم ()SRL
ضثىِ ٍاشگاى
...

ًرهالساز ()Normalizer
• تفاٍت پردازش زتراى فارسری از جْرات هختلفری ترا پرردازش زتراى
اًگلیسی.
• در زتاى فارسی تعضی از حرٍف تِ ّن چسثیذُاًذ ،تعضی از حررٍف
جذا از ّن ًَضتِ هیضًَذ ،تعضی از ولوات یىپارچرِاًرذ ،تعضری از
ولوات تا فاصلِ یا ًینفاصلِ تِ دٍ یا چٌذ تخص تمسین هیضًَذ.
• عالٍُ ترایي حرٍفی هاًٌرذ "ی" ٍ "ن" در تعضری از ًَضرتِّرا ترا
ًسخِ عرتی هاًٌذ "ی عرتی" یا "ن عرتی" ًَضتِ هیضًَذ.
 تَجَد آهذى هطىالتی در همایسِ ولوات.
5

ًرهالساز ()Normalizer
• یىساىسازی ّوِی ًَیسِّای (واراوترّای) هتي ترا جرایگسیٌی ترا
هعادل استاًذارد آى.
• اصالح ٍ یىساىسازی ًَیسِ ی ًرین فاصرلِ ٍ فاصرلِ در وارتردّرای
هختلف آى ٍ ّوچٌیي حرفف ًَیسرِی «رر» هرَرد اسرتفادُ تررای
وطص ًَیسِّای چسثاى.
• اصالح فاصلِّا ٍ ًینفاصلِّای هَجَد در هتي ترای عالهراتی ًییرر
"ّا" ٍ "ی" غیرچسثاى در اًتْرای لغرات ٍ ّوچٌریي پیطرًَذّا ٍ
پسًَذّای فعلساز ًییر "هی"" ،ام"" ،این"" ،ایذ" ٍ هرَارد هطراتِ
جْت استفادُ در فازّای تعذی.
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جذا وٌٌذُ جوالت ()Sentence Splitter
• تطخیص هرز جوالت تا استفادُ از عالهتّای ”” ،“.؛“” ،“!” ،؟“ ٍ “:” ،“?” ،تىارگیری

ترخی دستَرات گراهری زتراى فارسری ٍ در ًیرگررفتي ترخری لغرات آغراز وٌٌرذُی
جوالت.
• اّویت تطخیص صحیح جوالت تا تَجِ تِ پایِ تَدى جولِ در تسیاری از پرردازش-
ّای زتاًی.
• در ًیر گرفتي هَاردی ًییر حالت هخفف ولوات ًییر ُ.ق ٍ ... ، .سایر هَارد
• ًوًَررِّررای اًگلیسرری ایرري اتررسارٍ NLTK ،Stanford NLP ،OpenNLP :
Freeling
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جذاوٌٌذُ ولوات ()Tokenizer
• تطخیص لغات تا استفادُ از عالهتّرای فضرای خرالی،“,” ،“،” ،
” ٍ “-در ًیر گرفتي اصالحات اعوال ضذُ در هَرد پیطرًَذّا ٍ
پسًَذّا در فاز لثلی.
–
–
–
–

وتاب ّا
هی رٍم
داًص آهَز
...

• ًوًَررِّررای اًگلیسرری ایرري اتررسار،JFLex ،JLex ،Flex :
Quex ٍ Ragel ،ANTLR
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حففوٌٌذُ ولوات ایست ()Stop Word Remover

• حفف ایستٍاشُّا یا ّStop Wordا از هتي.
• ایست ٍاشُّا لغاتی ّستٌذ وِ علیرغن تىرار فررٍاى در هرتي ،از
لحاظ هعٌایی دارای اّویرت ووری ّسرتٌذ ه رل "اگرر"،"ٍ" ،
"ٍلی""،وِ" ٍ غیرُ.
• حفف ایستٍاشُّا:
– واّص تار هحاسثات
– افسایص سرعت
– تْثَد ًتایج پردازش در او ر هَارد
9

حففوٌٌذُ ولوات ایست ()Stop Word Remover

• ًوًَِای از ایستٍاشُّا در زتاى فارسی
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اوٌَى

است

زیرا

ترای

ایٌه

اگر

الثتِ

ضذ

چَى

تاالخرُ

ایٌطَر

تعذا

اها

ورد

تایذ

ایٌمذر

تذٍى

حذٍدا

از

تاضذ

حاال

تلِ

تا

خصَصا

وِ

ّست

حتی

زٍد

حتوا

اًگار

ریطِیاب ()Stemmer
• فرآیٌذ تثذیل ولوات تِ فرم ریطِای ٍ پایِای آًْا.
– "داًصآهَز" " -داًطجَ" " -داًطگاُ" " »»»---داى"

• تذست آٍردى ریطِ ولوات تا حفف پسًَذّا ٍ پیطًَذّا.
• هٌیَر از ریطِ ،دلیمرا ریطرِی ولورات ورِ در زتراىضٌاسری
استفادُ هیضَدً ،یست .تلىِ هٌیرَر از ریطرِ ،یره ًوایٌرذُ
ترای ولواتی است وِ از لحاظ هعٌایی ٍ ًحَی در یره حرَزُ
لرار هیگیرًذ.
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ریطِیاب ()Stemmer
• دستِتٌذی الگَریتنّای ریطِیاتی:
– ریختضٌاسی ٍ تر پایِ لاًَى
– استفادُ از فرٌّگ لغت
– رٍشّای ترویثی

• رایجتریي الگَریتن در زتاى اًگلیسی :الگَریتن پَرتر ()Porter
• ًوًَِ ّرای دیگرر الگرَریتنّرای ریطرِیراتی :الگرَریتن وراٍترس
( )Krovetzدر اًگلیسی ٍ الگَریتن واظن تمَا در فارسی.
12

ترچسةزًٌذُ اجسای ٍاشگاًی والم ()POS
•

•

•
•
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در دستَر زتاى ،اجسای ٍاشگاًی والم یا تخصّای سخي ،طثمِ-
تٌذیّایی زتاًی از ولوات ّستٌذ وِ رفتار ًحَی یره لسروت
از جولِ را تیاى هیدارًذ.
هْنتریي تخصّای سخي در زتاى فارسی :اسن ،ضرویر ،صرفت،
لیذ ٍ حرف اضافِ.
فرآیٌذ ًطاًِگفاری لغت در یه هتي است وِ ایي ًطاًِ ،تیراًگر
ٍجِ آى جسء از والم هیتاضذ.
ضىل سادُ ضذُی ایي هَضَع :تطخیص ًَع لغت از لحاظ اسن،
فعل ،صفت ٍ لیذ در هذارس.

ترچسةزًٌذُ اجسای ٍاشگاًی والم ()POS
• ًوًَِای فرضی از یه هجوَعِ ترچسة ( )Tagsetترای زتاى اًگلیسی
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ترچسةزًٌذُ اجسای ٍاشگاًی والم ()POS
• ًوًَِای از یه هجوَعِ ترچسة ( )Tagsetترای زتاى فارسی
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ترچسةزًٌذُ اجسای ٍاشگاًی والم ()POS
• ًوًَِی فارسی ایي اتسار:
– اتسار آزهایطگاُ آلای دوتر تیجيخاى

• ًوًَِّای اًگلیسی آى:
– Illinois Part Of Speech Tagger
– Stanford POS Tagger
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پارسر ()Parser
•
•
•

•
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تْرُگیری از دستَرات گراهری زتاى.
تطخیص گرٍُّای تطىیل دٌّذُ جوالت هتي ،تجسیِی ًحَی
ٍ تطىیل درخت تجسیِی جوالت.
تجسیِ ٍ تحلیل جولِ ٍ ضىستي آى تِ اجرسای تطرىیل دٌّرذُ
هاًٌذ گرٍُّای اسوی ،فعلی ،لیذی ٍ غیرُ.
ًمررص اساسرری در طراحرری ٍ یررا افررسایص دلررت سررایر اتسارّررای
پردازش هتي.

پارسر ()Parser
•

•
•
•

تمسینتٌذی اجسای ّر جولِ در لالة گرٍُّرای اسروی ،فعلری،
حرف اضافِای ٍ ...
رٍاتط تیي گرٍُّا
اهىاى ٍجَد زیرگرٍُّا در ّر گرٍُ
تمسینتٌذیّای سلسلِ هراتثی
درخت تجسیِ

• ًوایاىسازی ساختار ًحَی یه جولِ تر اسراس ترخری رٍاترط
گراهری هَجَد در آى تِ ضىلی سادُ ٍ لاتل فْن ترای وسراًی
 18وِ داًص عویك زتاىضٌاسی ًذارًذ.

)Parser( پارسر
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ترچسةزًی ًمص هعٌایی ولوات ()SRL
•
•
•
•

•
20

اتساری ترای تطخیص ًمص گراهری ولوِ در جولِ.
استخراج ًمصّای هعٌایی جوالت ًییر فاعل ،هفعَل هستمین،
هفعَل غیرهستمین ،فعل ٍ ...
ًمص اساسی در پردازشّای زتاًی.
وارترد :تسیاری از حَزُّای دیگر پردازش زتاى طثیعی ()NLP
از لثیل ترجوِ هاضیٌی ،خطایاب ٍ ضثاّت هعٌایی ٍ ...
ًوًَِّای اًگلیسری ایري اترسار،Illinois SRL ،OpenNlP :
LTHSRL ٍ Swirl

Named entity recognition
• اتساری ترای تطخیص اسراهی ٍ ًرَع آًْرا اعرن از اسراهی افرراد،
اهاوي ،همادیر عذدی ٍ . ...
• رٍشّای تطخیص اسن:
–
–
–
–
–
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هراجعِ تِ لغتًاهِ
هراجعِ تِ ضثىِ ٍاشگاى
در ًیر گرفتي ریطِی ولوِ
استفادُ از لَاعذ ًحَی ساختٍاشُ
...

Named entity recognition
• پس از تطخیص اسنّا:
– تطخیص ًَع اسن تا استفادُ یه لغتًاهِ از اساهی افرراد ،هىراىّرا،
همادیر عذدی ٍ ...

• ًوًَِ ّای اًگلیسی ایي اتسار:
– Stanford NER
– Illinois NER
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ضثىِ ٍاشگاى
• ضثىِای هتطىل از ّساراى هفَْهی وِ تَسیلِ رٍاتط هعٌایی تِ
ّن هرتثطٌذ.
• ّر هفَْمً ،طاىدٌّذُی هجوَعِای اًتساعی از عٌاصرری هری-
تاضذ وِ تر اساس هختصِّای هطتروطاى ،یه گرٍُ را تطرىیل
هیدٌّذ.
• در ضثىِ ٍاشگاى ،اتتذا لغات در یىی از دسرتِّرای اسرن ،فعرل،
صفت ٍ ،لیذ لرار گرفتِ ٍ سپس لغات ّر یه از ایي دستِّا در
گرٍُّای ّنخاًَادُی خَد لرار هیگیرًذ.
23

ضثىِ ٍاشگاى
• ّر یه از ایي گرٍُّای ّنخاًَادُ از یه یا چٌذ لغرت تطرىیل
هیضَد ،وِ یه هفْرَم هطرخص را عٌرَاى هریوٌٌرذ ٍ لغرات
تطىیلدٌّذُ ایي گرٍُ هیتَاًٌذ تِ جای یىذیگر در یره هرتي
استفادُ ضًَذ ٍ تَسط یىسری رٍاتط هعٌایی ترا سرایر گررٍُّرا
هرتثط هیضًَذ.
• رٍاتط هعٌایی تیي گرٍُّای ّرنخراًَادُ ترر حسرة ًرَع گررٍُ
(اسن ،فعل ،صفت ٍ لیذ) هتفاٍت است.
• در ٍالع ضثىِ ٍاشگاى دارای سِ پایگاُ دادُ هیتاضذ :یىی تررای
اساهی ،یىی ترای افعال ٍ یىی ًیس هطترواً ترای صفات ٍ لیَد.
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ضثىِ ٍاشگاى
•

•
•

•
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ضثىِ ٍاشگاى ضاهل هجوَعِی هترادفّای ولوات هیتاضذ ورِ
از آى تِ عٌَاى ”“Synsetsیاد هیضَد.
ّر  Synsetیه هفَْم ٍ یا یه هعٌی از گرٍّری از ولورات ،را
ضاهل هیضَد.
ّSynsetررا رٍاتررط هعٌررایی هتفرراٍتی چررَى هترررادف ،هتضرراد،
اترهفْررررَم ،زیرهفْررررَم ) ،(IS-Aجسئیررررت )،(Part of
ضوَل )(Has-Aرا درتر هیگیرًذ.
ضررثىِ ٍاشگرراى ّررنچٌرریي تعرراریف هتٌرری از هفرراّین را فررراّن
هیسازد ) (Glossaryوِ ضاهل تعاریف ٍ ه الّا هیتاضذ.

ضثىِ ٍاشگاى
• تخطی از رٍاتط هعٌایی هَجَد در ضثىِ ٍاشگاى
مثال

دستهی نحوی

رابطهی معنایی

Rise, ascend
Pipe, tube
Sad, unhappy
Rapidly, speedly

فعل
اسن
صفت
لیذ

(Synonymy) ترادف

Rise, fall
Top, bottom
Wet, dry
Rapidly, slowly

فعل
اسن
صفت
لیذ

(Antonymy) تضاد

اسن

(Hyponymy) زیرمفهوم

اسن

(Meronymy) جسئیت

Sugar, maple, maple
maple, tree
tree, plant
Brim, hat
gin, martini
ship, fleet

26

ضثىِ ٍاشگاى
• از ًوًَِّای فارسی آى:
– ضثىِ ٍاشگاى فارسًت
– فردٍسًت

• از ًوًَِّای اًگلیسی آى:
– Princeton Wordnet

– EuroWordnet
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با سپاس از صبر ،حوصله و توهج ماش
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