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چکیذٍ
ترجوَی خْدکار هاضیٌی از ضاخَُای فعال پردازش زباى طبیعی در سالُای اخیر بْدٍ استُ .ر سیستن پردازش زباى طبیعی ًیاز بَ یک بخشص
پیصپردازش برای تبذیل ّرّدی بَ ضکل هٌاسب دارد .ایي پیصپردازش هیتْاًذ ضاهل جذاسازی عبارت ّرّدی بَ جوالت ،جوالت بَ کلوشات
ّ اصالح اهالی کلوات در صورت نیاز باضذ.
در ایي هقالَ یک سیستن ترجوَ ی فارسی بَ اًگلیسی با استفادٍ از رّش هبتٌی بر قْاًیي ارائَ ضذٍ است کَ بخص پیصپردازش را ًیشس ضشاهل
هیضْد .در ایي سیستن بخص هِوی از پردازشُا بَ زهاى طرادی سیستن هٌتقل ضذٍ است؛ ّ بَ هْجب ایشي اًتقشال ،سشرعت ّ دقشت سیسشتن در
تجسیَی جوالت افسایص چطوگیری پیذا کردٍ است .برای ّاژگاى فارسی لغتًاهَ دُخذا بَ کارگرفتَ ضذٍ ّ برای ترجوَی اًگلیسی یک فرٌُگ
ّاژگاى دّزباًَ با ًسدیک بَ  01444لغت بَ کار گرفتَ ضذٍ است .در زهاى اجرای سیستن جاری ،تٌِا ًیاز بشَ تطشخیم هشْاردی چشْى ًطشاًَُای
جوع ،زهاى افعال ّ ضوایر هتصل هفعْلی هیباضذ .سیستن ارائَ ضذٍ بَ صْرت کاهشل پیادٍسشازی ّ ارزیشابش ضشذٍ اسشت ّ ًتشایت بذسشت هشذٍ،
ًطاى دادٍ است کَ چٌیي رّضی کاهال کار هذ است.

کلوات کلیذی
ترجوَی هاضیٌی ،ترجوَی فارسی بَ اًگلیسی ،لغتًاهَ دُخذا ،پردازش زباى طبیعی

رّعُای هززٌهی بهز لهْاًیي :ایهي رّعُها اس هدوْعهَای اس

 -5هقذهَ

لْاًیي بزای تزخوَ بِزٍ هیبزًد کهَ بزاطهاص داًهغ سباىػٌاطهی

تزخوههَی یههم هههزي اس یههم سبههاى زیاههی بههَ سبههاًی دیگههز،

تزخوَی هاػیٌی ًاهیدٍ هیػهْد .در تزخوهَی خْدکهار هاػهیٌی،

اًظاى ًْػزَ ػدٍ اط .
 رّعُههای نهههاری :ایههي رّعُهها ،بزاطههاص هثالُههایا اس
تزخوَی اًدام ػدٍ تْط اًظاى طهای بهز یهادگیزی تزخوهَ

عولیات تزخوَ تْطه کهاهپیْتز ؿهْرت هیگیهزد .ایهي ػهاخَ اس

دارًد.

پزداسع سباى زیای در  5:طال اخیز ،هْضْع پژُّغ بظهیاری
اس هحممههاى بههْدٍ ّ تْخههَ سیههادی را بههَ خههْد خله کههزدٍ اط ه .

رّعُای ارائَ ػهدٍ را هیتهْاى بهَ ؿهْرت کلهی بهَ خٌهد ب هغ
تمظین کزد:

رّعُای هززٌی بز فزٌُه

اؿلی تزخوَ یم فزٌُ

ّاگگهاى :در ایهي رّعُها ،هٌزه

ّاگگاى دّسباًَ اطه کهَ بظهیار تایهیي

کٌٌدٍ بهْدٍ ّ لهدرت تزخوهَ ًیهش تها حهدّد سیهادی بهَ نى بظهز ی

 -2هطکالت ترجوَ فارسی بَ اًگلیسی
گام اّل در تزخوهَ ،تدشیهَی خوهتت سبهاى هزهدا اطه ؛ اس

دػْاریُای تدشیَی خوتت سباى فارطی ،هیتْاى بَ هْارد سیز
اػارٍ کزد:



باضهی اس اطههنُا دارای خٌهد هاٌههی هزفهاّت ُظههزٌد ،هاًٌههد



بطهْر هاوهْل ،حهزّد ؿهدادار کْخهم در ًْػهزار فارطهی

دارد.

رّعُههای هززٌههی بههز داًههغ یهها هثههال :در ایههي رّعُهها ،بهها

اطزفادٍ اس داًغ ّ ًْػزدات دّسباًَ (هثالُها  ،تکتهک ههْارد
اس سباى هزدا بَ سباى همـد ً اػ

هیػًْد.

ػیز.

ظاُز ًویػًْد کَ هْخ

ابِام در کلوات هزؼابَ هیػهْد.

بزای هثال ،کلوَی «گل» را هیتْاى بهَ دّ ؿهْرت «گِهل» ّ
«گُل» تفظیز کزد.
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اًاطاد ّ تٌْع خوتت فارطی :لیهد در ُهز خهای خوهتت

(غیز اس نخز هیتْاًد لهزار گیهزد .بظهزَ بهَ ػهزای  ،تزتیه

هفاْل ّ هزون خابَخا هیػهْد .اگهز هفاهْل بها «را» بیایهد،

لزل اس هزون لزار هیگیزد ّ اگز با «ی» بیایدُ ،ن لزهل ّ ُهن

باد اس هزون هیتْاًد لزار گیزد؛ ّ در ؿهْرتی کهَ ُیدکهدام

اس ایيدّ را ًداػزَ باػد ،هاوْال باد اس هزون لهزار هیگیهزد.
در سباى عاهیاًَ گاُی فال در ابزدای خولَ ظاُز هیػْد.



حزد اضهافَ بهزای ارتزهاا دادى دّ کلوهَ (اطهن ّ ؿهف

،

هاوهههْال در ًْػهههزار فارطهههی نّردٍ ًویػهههْد .هاًٌهههد «گهههل
لزهش»«:گل لزهش».



ّخْد اطزثٌائات سیاد در لْاًیي فارطی :بزای هثال ،عتهه

خو فارطی «اى» اگهز بهَ کلوهَای کهَ بها «ٍ» پایهاى هییابهد،

اضافَ ػْد ،بَ «گاى» تزدیل هیػْد.

تزخوَی فارطی بَ اً لیظی ّ بزعکض ؿهْرت گزفزهَ اطه ؛ کهَ

اغل نىُا ًیهش اس رّعُهای هززٌهی بهز لهْاًیي اطهزفادٍ کزدٍاًهد.
پههزّگٍی ػههیزاس [ ]1یکههی اس طیظههزنُای ً ظههزیي در ایههي رابطههَ
اط کَ با اطزفادٍ اس یهم طهاخزار اس پهیغ تازیهه ػهدٍ ّ یهم
ّاگگاى تمزیزها  5::::کلوهَای پیادٍطهاسی ػهدٍ اطه .

ایههههي طیظههههزن اس یههههم تدشیَکٌٌههههدٍی ًحههههْی ّ تحلیههههلگز
ػٌاطی 1بِزٍ بزدٍ اط  .هزاخ [ً ]4-2یهش بها اطهزفادٍ اس
ری
هداّرت 2یا  TAGیم طیظزن تزخوهَی اً لیظهی

بَ فارطی با اطزفادٍ اس رّع هززٌی بز لْاًیي ارائهَ کزدًهد؛ طهپض

ًظ َی تْطاَیافزَای اس ایي طیظزن را با اطزفادٍ اس درخ ُهای
تـوین نهْسع دیدٍ هازفی کزدًد .هززخنُهای تدهاری ُودهْى
پارص ّ نریا ًیش هْخْدًد کَ دارای دل

بهاالیا ًیظهزٌد .در []5

یم هززخن دّ زفَی فارطی بَ اً لیظی ّ اً لیظی بَ فارطی بهَ

ًام  PEnTransارائَ ػدٍ اط ؛ ایي هززخن اس دّ ب غ اؿهلی بها
ًامُههای  PEnT1بههزای تزخوههَی اً لیظههی بههَ فارطههی ّ PEnT2
بزای تزخوهَی فارطهی بهَ اً لیظهی تؼهکیل ػهدٍ اطه ؛ در ایهي
هزخ  ،پض اس هازفی طیظزن هزبْ َ ،همایظَای بیي کارکزد نى ّ

طیظهزنُای هْخهْد ًیهش ؿهْرت گزفزهَ اطه
ًؼاى دُد.

تها بزتهزی خهْد را

 -0رّش پیطٌِادی
طیظههزن ارائههَ ػههدٍ در ایههي همالههَ ،اس تزکیزهها اس رّع هززٌههی بههز
لههْاًیي ّ فزٌُ ه ّاگگههاى بِههزٍ هیبههزد .ایههي طیظههزن اس دّ
ب غ اؿلی تؼکیل ػدٍ اط :

ب غ اّل بظیار حائش اُوی

اط

سیزا اس خِهات ه زلفهی

تاییي کٌٌدٍ اط ؛ ُز اػززاُی در ایي ب غ ،هٌدهز بهَ تزخوهَی

ًادرط

در ب غ باد خْاُد ػد .اس زفی ،طزع کل طیظهزن

بَ ؿْرت عودٍ تْط ایي ب غ تاییي هیػهْد .هؼهکل اغله

رّعُههای ارائههَ ػههدٍ در تحلیههل ّ تدشیههَی خوههتت فارطههی،
طزع

پهزداسع اطه ؛ ایهي رّعُها در سههاى اخهزا ،بهَ تحلیهل

کلوات در طهط ُای ه زلهه ًحهْی ّ هاٌهایا هیپزداسًهد کهَ

هْخ کهاُغ عوهدٍی طهزع

هیػهْد؛ در ؿهْرتی کهَ ب هغ

بشرگی اس ایهي پزداسعُها تکهزاری اطه

ّ لابهل اًدهام در سههاى

زاحی :هاًٌد ریؼهَیابا کلوهات .اس ایهيرّ ،طیظهزن ارائهَ ػهدٍ،

طای بز افشایغ خؼنگیز طزع

طیظزن اعوال ػدٍ اط

بههَ ؿههْرت کلههی ،پزّگٍُههای اً ؼ ػههواری در رابطههَ بهها

گزاهز درخ

 .2تزدیل بَ هاادل اً لیظی

با اًزمال حداکثز همهدار هوکهي

اس پزداسعُا بَ سهاى زاحی دارد .ایي بِیٌَطاسی بهَ ب هغ اّل

 -9هرّری با کارُای اًجام ضذٍ

فزٌُ

 .1تدشیَی ّرّدی فارطی

دادٍ ػدٍ اط .

ّ در ب غ هزبْ َ بَ تفـهیل تْضهی

طیظزن در گام اّل یم فزٌُ لغ غٌهی تؼهکیل هیدُهد.
طپض لْاًیي طاخ کلوات را بزرّی ایي فزٌُه لغه اعوهال

کزدٍ ّ بَ تدشیَی کلوات در طهط ُای ه زلفهی هیپهزداسد؛ در

ًِای  ،حاؿل پزداسعُا با یم طاخزار هؼ ؾ در پایگاٍ دادٍ
لزار دادٍ هیػْد .با اطزفادٍ اس ایهي طهاخزارُ ،هز کلوهَ هیتْاًهد
بههدّى ُههید پههزداسع اضههافی ،بههَ اخههشای تؼههکیل دٌُههدٍی خههْد

تدشیَ ػْد .در سههاى اخهزا ،طیظهزن بها اطهزفادٍ اس پایگهاٍ دادٍی

ایدههاد ػههدٍ ،الههدام بههَ تدشیههَی خوههتت ّرّدی کههزدٍ ّ ًمههغ

ب غُهای ه زلههه را تایههیي هیکٌههد .حاؿههل ایههي تدشیههَ ،یههم
طاخزار ریؼَیابا ػدٍ ّ تاییي ًمغ ػدٍ اط کهَ بهزای ب هغ

دّم طیظههزن ارطههال هیػههْد .ب ههغ دّم طیظههزن کههَ هظهه ْل
تزخوَی اً لیظی اط  ،ابزدا بزاطاص طهاخزار خولهَی فارطهی،
طاخزار اً لیظی هاادل را هحاطزَ هیکٌهد؛ طهپض بها اطهزفادٍ اس

فزٌُهه ّاگگههاى دّسباًههَ ،کلوههات هههْردًهز را تزخوههَ کههزدٍ ّ
بزاطاص طاخزار هْردًهز ،در لال هؼ ـهی لهزار هیدُهد؛ در

ایههي هظههیز ،افاههال بالاعههدٍ ّ اطههنُایا کههَ دارای خو ُههای

بالاعهدٍ ُظههزٌد ًیههش درًهههز گزفزهَ هیػههًْد .در ًِایه

پههض اس

تٌهین ّ تـحی احزوالی ،خزّخی ًِایا تْلیهد هیػهْد .ػهکل
 ،1طیظزن ارائَ ػدٍ را ًوایغ هیدُد.

 -5-0بخص اّل :تجسیَی جوالت فارسی
تؼهه یؾ درطهه

ّ ػٌاطههایا کاهههل کلوههات ّ عزههارات،

پیغًیههاس یههم تزخوههَی ؿههحی اطهه  .گههام اّل در ػٌاطههایا
کلوات ،ریؼَیابا نىُا اط ؛ کلوات در سباى فارطی بَ ؿْرت
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کلی بهَ اًهْاع فاهل ،اطهن ،ؿهف  ،لیهد ،ضهویز ّ حهزد اضهافَ

تمظین هیػًْد [.]6



هیاًًْد



در طیظههزن ارائههَ ػههدٍ اس یههم پایگههاٍ دادٍای تْطههاَ یافزههَ

اطزفادٍ هیػهْد؛ در ایهي پایگهاٍ دادٍ بهزای دطهزَبٌدی کلوهات ّ
لزار دادى نىُا در پایگاٍ دادٍ ،کلوات ُوزاٍ بها ًهْع ،ب غُهای

تؼکیل دٌُدٍ ّ ا تع

حزد اضافَ

اضافَتزی لزار گزفزَاًد.

پیؼًْد



پظًْد



فالُای پیؼًْدی



کلوات اطز زاج ػدٍ ،باسبیٌی ّ کلوات کنکاربزد ّ خهاؽ ُهزص
ػدٍاًد .ایي عول هْخه

افهشایغ طهزع

ػهدٍ ّ اس زفهی در هزاحهل

بادی کار ،اس تْلید ًزایح ًاخْاطزَ ّ دّر اس اًزهار خلْگیزی هیکٌهد .در
ّ پههض اس پیغپزداسعُههای هْردًیههاس ،کلوههات بزاطههاص گههزٍّ

ًِایهه

پایگههاٍ دادٍ ،دّ

هزبْ ههَ در پایگههاٍ دادٍ لههزار دادٍ هیػههًْد .در طههاخ

طط لزاردادی درًهز گزفزَ هیػْد؛ در طهط لهزاردادی اّل ،لهْاًیٌی
کههَ دارای درؿههد ا ویٌههاى بههاالتز ُظههزٌد ،بههزرّی کلوههات هْخههْد در
لغه

فزٌُه

اعوههال هیػههًْد ّ در طههط لههزاردادی دّم ،لههْاًیٌی کههَ

دارای درؿد ا ویٌاى پاییيتز ُظزٌد ،اعوال هیػًْد (خهدّل  . 1ایهي
رّع هْخ

حذد بظیاری اس تزکیزهات ًادرطه

هیػهْد .خهدّل ّ 2

 3خٌد ًوًَْ اس لْاًیي طط لزاردادی اّل ّ دّم را ًوایغ هیدٌُد.
جذّل ( :)5قْاًیي هربْط بَ سطخُای قراردادی اّل ّ دّم
طط لزاردادی اّل

بي افاال ًّ +د (پض/پیغ

طط لزاردادی دّم

اطن ،ؿف  ،ضویز ،لید ًّ +د (پض/پیغ

جذّل ( :)2چٌذ ًوًَْ از قْاًیي سطخ قراردادی اّل برای اسنُا

ضکل ( :)5ساختار سیستن ارائَ ضذٍ

بزای افشایغ طزع

خطها در ریؼهَیابا ّ

تدشیَی کلوات ،لْاًیي طاخ کلوات بَ ؿْرت ایظزا پزداسع
ّ در پایگاٍ دادٍای لزار دادٍ هیػْد.
فزٌُ

هزخ اؿلی اطزفادٍ ػدٍ بزای کلوات فارطی اطزفادٍ ػدٍ،
دُ دا بْدٍ اط کَ در [ ]7دربهارٍی خگهًْ ی طهاخ

نى تْضهههی دادٍ ػهههدٍ اطههه  .کلوهههات بزاطهههاص ًْعؼهههاى در

گزٍُّای سیز اس فزٌُ








هـدر فال

بي هاضی

بي هضارع
اطن
ؿف
لید

ضویز

دُ دا اطز زاج ػدٍاًد:

ب غ اّل

ب غ دّم

اطن هـدر
اطن فاعلی

بي هضارع

ع

-

بي هضارع

ًدٍ

-

بي هضارع

گاٍ

-

اطن هزک

بي هضارع

ّ

بي هضارع

اطن هـدر/هزک

جذّل ( :)9چٌذ ًوًَْ از قْاًیي سطخ قراردادی دّم برای اسنُا

 -5-5-0ایجاد پایگاٍ دادٍی ایستا
ّ کاُغ ضهزی

ب غ طْم

ًزیدَ

ب غ اّل

ب غ دّم

ب غ طْم

ًزیدَ

اطن

خَ

-

اطن

اطن

اطن

-

اطن

بي هضارع

-

اطن

بي هضارع

-

اطن هکاى

ؿف

اطن هزک

بزای ُز کلوَ در پایگاٍدادٍ طاخزار سیهز درًههز گزفزهَ ػهدٍ

اط :








یم کلید یکزا

ًْع کلوَ
طط لزاردادی

اػارٍگز بَ ب غ اّل کلوَ (در ؿْرت ّخْد

اػارٍگز بَ ب غ دّم کلوَ (در ؿْرت ّخْد

اػارٍگز بَ ب غ طْم کلوَ (در ؿْرت ّخْد

ا تعات ههزتز بها کلوهَ :ایهي ب هغ بهزای ُهز ًهْع کلوهَ،

هیتْاًد کهاربزد هٌحـهزی داػهزَ باػهد .بهزای هثهال ،بهزای
افاال ،هیتْاًد هـدر/بي هاضی/بي هضارع نى را هؼه ؾ
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داًطگاٍ سوٌاى  -داًطکذٍ هٌِذسی برق ّ کاهپیْتر
کٌد .بزای اطنُا ،هیتْاًهد اطهاهی ُنهاٌهی نى را هؼه ؾ
کٌد .بزای ؿف ُا ،هیتْاًد ػاهل ؿفات ُنهاٌی/هزضاد

نى باػد.

پایگههاٍ دادٍی خههاری بههَ ػههکلی زاحههی ػههدٍ اط ه کههَ بهها

هزاخاَ بَ ُهز کلوهَ ،هیتهْاى بهَ بهاالتزیي طهط اس تدشیهَی نى

دطززطی پیدا کزدُ .ز کلوَ دارای یم کلید یکزها اطه

ّ اس یهم

یا خٌد ب غ تؼکیل ػدٍ اط ؛ ُز ب غ خْد بَ کلوَای دیگهز

اػارٍ هیکٌد کَ هیتْاى بزای تدشیَی بیؼزز بهَ نى هزاخاهَ کهزد.

بزای هثال کلوَی «پزّرػگاٍ» را درًهز بگیزیهد؛ کهَ اس دّ ب هغ
«پههزّرع» ّ «گههاٍ» تؼههکیل ػههدٍ اطه ؛ حههال اگههز بههَ خشئیههات
بیؼززی ًیاس باػد ،هیتْاى بَ کلوَی «پهزّرع» هزاخاهَ کهزد کهَ

خْد اس دّ ب غ «پزّر» ّ «ع» تؼکیل ػدٍ اط ؛ با هزاخاَ بَ
کلوَی «پزّر» هیتْاى پابهزد کهَ ایهي کلوهَ بهي هضهارع هـهدر

«پزّردى» اط .

ضکل ( :)9رًّذ عولیات سیستن برای پردازش یک جولَی ّرّدی

در طیظزن پیادٍطاسی ،خوهتت خزهزی طهادٍ ههْرد بزرطهی

لزار گزفزٌدُ .ز خولَی خززی بَ ؿْرت کلی بَ دّ ب هغ گهزٍّ

ًِادی ّ گزٍّ گشارٍای لابل تمظهین اطه  .گهزٍّ ًِهادی اس اّلهیي
کلوههَی خولههَ نغههاس ّ بهها حزدُههای ربطههی ُودههْى «ّ» ّ «یهها»
گظززع هییابد .بالی خولهَ ًیهش گهزٍّ گهشارٍای خْاُهد بهْد .در
ؿههْرتی کههَ خولههَ دارای فاههل اطههٌادی باػههدً ،مههغ ب ههغ اّل

«ًِاد» ّ در غیزایٌـْرت «فاعل» خْاُد بْد .بزای تاییي ًمهغ

ُز کلوَ در ب غ دّم (گزٍّ گشارٍای  ،اس ا تعهات هْخهْد در
خولَ ّ ا زاد ُز کلوَ اطزفادٍ هیػْد؛ بزای هثال ،هفاْل باد
اس ًؼاًَی هفاْلی ظاُز هیػْدً .زیدَی اخزای خولَی ّرّدی

ضکل ( :)2رًّذ تجسیَی یک کلوَ تا خریي سطخ با استفادٍ از پایگاٍ
دادٍی طرادی ضذٍ

هٌهْر اس پزداسع پْیا ،اعوال طیظزن در سهاى اخزاط ؛ کهَ
ػاهل تدشیَی خوتت بَ ب غُای کْخکزز ّ یهافزي ًمهغ ُهز

بَ خٌد زیك لابل

تدشیههَ باػههد ،بٌههابزایي باههد اس خداطههاسی کلوههَُای هْخههْد در
خولَ ،تدشیَُای هوکي ُز ب غ اطز زاج هیػْد؛ طپض بزای
ُز تدشیهَ ،ا تعهات ههزتز بها نى هحاطهزَ هیػهْد؛ در ًِایه
هدوْع ایي ا تعات بزای سیهزب غ باهدی کهَ ّظیفهَی تایهیي

ًمغ ُز ب غ اس خولهَ را دارد ،ارطهال هیػهْد .ػهکل  3رًّهد

عولیات را ًوایغ هیدُد.

اط  .ساختارهای پشتیبانی شده در جدول  4فهرست شدهاند.

جذّل ( :)4ساختارُای قابل ضٌاسایش در تجسیَ جوالت

 -2-5-0پردازش پْیا

ب غ هیباػدُ .ز کلوَ در خولَ هوکي اط

«بدَ ّ پدرع بَ هدرطَ هیرًّد» در ػهکل ً 4وهایغ دادٍ ػهدٍ

طاخزار

هثال

فاعل  +فال

باراى هیبارد

فاعل  +هفاْل  +فال

کارگز نخزُا را حول هیکٌد

فاعل  +هفاْل  +هزون  +فال

هادر کْدکغ را بَ هدرطَ هیبزد

ًِاد  +هظٌد  +فال اطٌادی

ُْا طزد اط

فاعل  +هزون  +فال

داًؼدْ بَ داًؼگاٍ هیرّد

فاعل  +هزون  +هفاْل  +فال

راًٌدٍ با بْق هظیزع را باس کزد

ًِاد  +هزون  +هظٌد  +فال اطٌادی

ُْا هاًٌد سهظزاى طزد اط
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داًطگاٍ سوٌاى  -داًطکذٍ هٌِذسی برق ّ کاهپیْتر
ُزدّ هزيباس ّ رایگاى ُظزٌد ،پیادٍطهاسی ّ ارسیهابا کهزدین [,8

ً .]9زهایح در هحههدّدٍی طههاخزارُای درًههز گزفزههَ ػههدٍ بظههیار
ّ دلیك بْد .بزای هحاطزَی یم همیاص تمزیزا اس دله

هٌاط

طیظزن 1:: ،خولَ در لال

ُف

طاخزار اػارٍ ػدٍ بَ عٌهْاى

ّرّدی بَ طیظهزن دادٍ ػهد ّ باهد اس بزرطهی دطهزی خزّخیُها،

ًزایح سیز حاؿل ػد:




 83خولَ بَ ؿْرت درط

 1:خولَ بَ ؿْرت تمزیزا درط



 -1بخص دّم :ترجوَی اًگلیسی
تزخوههَی اً لیظههی اط ه  .در طیظههزن خههاری اس یههم فزٌُ ه

طزع




درًهههز ً ههزفزي ُوههَی طههاخزارُای هْخههْد در خوههتت

ّاگگههاى

ب غ اّل ،طاخزار هاهادل اً لیظهی را درًههز هیگیهزد .در ؿهْرتی کهَ

هراجع

طهاخزار اطهز زاج ػهدٍ تْطه
ًزاػهد ،اس تزخوهَی ب هغ بهَ
بِیٌَطههاسیُایا بههزرّی

ّرّدی ّ خزّخی ًیش اعوال هیػْد؛ ُزخٌد درًِای

خزّخی بَ دل

حال ُههای لزههل ًیظ ه  .اطههاهی خههاؽ بهها اطههزفادٍ اس حههزّد هاههادل
اً لیظههی خههایگشیي هیػههًْد؛ ُزخٌههد بههَ دلیههل عههدم ّخههْد حزکه
اطاهی خاؽ فارطی ،هوکي اط

در

هاادلطاسی بَ ؿهْرت دلیهك اًدهام

ًؼْد.
هزاحل کلی ب غ دّم اس طیظزن بَ ؿْرت سیز اط :

 .1تاییي طاخزار اً لیظی هاادل با طاخزار فارطی ّرّدی
 .2تزخوَی اخشای خولَی ّرّدی بَ اً لیظی
 .3تزکی

اخشای تزخوَ ػدٍ بزاطاص طاخزار هزبْ َ

خهدّل  5هثهالی اس خٌههد خولهَی ّرّدی ّ هاهادل تزخوههَی

ػدٍی نىُا را تْط طیظزن ارائَ ػدٍ ًؼاى هیدُد.

جذّل ( :)5چٌذ ًوًَْ از ترجوَُای اًجام ضذٍ تْسط سیستن جاری
خولَی ّرّدی

باالی تدشیَی کلوات هْخْد در فزٌُ

ّاگگاى

فارطی؛ ه ـْؿات خوتت غیزرطوی.

 45:::کلوَای اطزفادٍ ػدٍ اط  .رّع کار ب غ دّم طیظزن بَ ایي

ب ههغ اطههزفادٍ ػههدٍ اطهه ؛ در ایههي حالهه

بظیار هٌاط

در تدشیَی خوتت در سهاى اخزا

دل



طاخزار ّرّدی یکی اس ایي ُفه

بهَ طهایز طیظهزنُای هْخهْد،

ّ اس هؼکتت نى ًیش هیتْاى بَ هْارد سیز اػارٍ کزد:

ّاگگههاى دّسباًههَی کاهههل یکههی اس ضههزّرتُای هِههن در

حاله

اطزفادٍ ًؼدٍ بْد

هیتْاى هْارد سیز را ًام بزد:

ضکل (ً :)0تیجَی تجسیَ یک ًوًَْ جولَی ّرّدی

ػکل اطه کهَ بهزای ُزکهدام اس ُفه

تزخوَ ػدٍ بْد.

در  7خولَی بالیواًدٍ ،اس ّاگگاى هٌاط
اس هشایای ایي طیظهزن ًظهز

فزٌُهه

تزخوَ ػدٍ بْد.

تزخوَ

عدم اعوال خٌظی

(هزد/سى در تزخوَُا.
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گیْی ،ا . .دطزْر سباى فارطی ّ .1یزایغ طْم ,1387 .تِزاى:
هْطظَ فزٌُ ی فا وی.
یْطفاى ,ا ,.خافزی ,خ ّ .بیگلزی ,م" ,.تزدیل خْدکار
کلوَُای لغ

ًاهَ دُ دا بَ لال

نّایا  ،" IPAدّهیي

نریا نهد

Aria came

کٌفزاًض هلی هٌِدطی بزق ایزاى .دّهیي کٌفزاًض هلی هٌِدطی

اّ با هي نهد

He/She came with me

ًاُید پْلغ را بَ هي ب ؼید

بزق ایزاى .داًؼگاٍ نساد اطتهی ّاحد ًده نباد  ،ایزاى :اطفٌد

Nahid spared her/his deposit to me

ً -2تیجَگیری
بههزای بزرطههی کههارایا ّ طههزع طیظههزن ارائههَ ػههدٍ ،نى را
تْط ه سبههاى بزًاهًَْیظههی پههایزْى ّ 3پایگههاٍدادٍای  SQLiteکههَ

1388
بیات ،ع . .هززخن فارطی بَ اً لیظی خوتت .1389 .داًؼگاٍ
کاػاى :داًؼکدٍ هٌِدطی-گزٍّ کاهپیْتز.
هیزسائی ،د ، .بیگلزی ،م . .طیظزن تزخوَ خوتت فارطی بَ
اً لیظی .1389 .داًؼگاٍ کاػاى :داًؼکدٍ هٌِدطی-گزٍّ
کاهپیْتز.
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داًطگاٍ سوٌاى  -داًطکذٍ هٌِذسی برق ّ کاهپیْتر

زیرًْیسُا
1

Morphological
Tree Adjoining Grammar
3
Python
2

