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چکیده:
ُذف اص ػشضَ ایي همالَ تشسعی ساُکاس خذیذی تَ هٌظْس آًالیض هتْى فاسعی هی تاؽذ .دس ایي همالَ آًالیض احغاعی هتْى فاسعی هْسد تشسعی لشاس
هی گیشد ّ خقایـ ّ ّیژگی ُای سّػ پیؾٌِاد ؽذٍ دس ایي همالَ تا سّػ ُای هْخْد دس صتاى اًگلیغی همایغَ هی گشدد .اخیشا آًالیض احغاعی
هتْى دس صتاى ُای دیگش تَ ّیژٍ صتاى اًگلیغی هْسد هغالؼَ لشاس گشفتَ اعت ّ سّػ ُایی ًیض تَ هٌظْس آًالیض عشیغ هتْى اًگلیغی اسائَ ؽذٍ اعت.
سّؽی کَ دس ایي همالَ هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ اعت ،تا حذّدی ًتیدَ هؾاتَ تا سّػ ُای هْسد اعتفادٍ دس صتاى اًگلیغی داؽتَ اعت .دس ایي
سّػ آًالیض احغاعی تا عاخت دعتَ ُای احغاعی فْست هی گیشد کَ سّػ عاخت دعتَ ُای احغاعی تش اعاط ؽثاُت هؼٌایی هی تاؽذ.
اعتفادٍ اص ؽثاُت هؼٌایی تشای عاخت دعتَ ُای احغاعی دس صتاى فاسعی ّ آًالیض احغاعی هتْى فاسعی تَ عْس کلی دس حذّد  88دسفذ هْاسد
هْفمیت آهیض تْدٍ اعت.

کلمات کلیدی
ُْػ هقٌْػی ،ؽثاُت هؼٌایی ،1ؽثاُت کلوات ،2دعتَ ُای احغاعی
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آهاسیً [7] 9یض هحاعثَ کشد .عاختي دعتَ ُای احغاعی

 -1مقدمو:

ًیاصهٌذ هغالؼَ ی دلیك دس دعتْس صتاى فاسعی ّ یا اعتفادٍ
اص یک هتخقـ دس صهیٌَ ادتیات فاسعی هی تاؽذ کَ دس

پشداصػ صتاى عثیؼی یکی اص ؽاخَ ُای ُْػ هقٌْػی هی

تاؽذ کَ پشداصػ صتاى فاسعی دس ایي همالَ هْسد تحمیك لشاس

ایي همالَ  40دعتَ احغاعی دس صتاى فاسعی تا اعتفادٍ اص

گشفتَ اعت .آًالیض احغاعی عاختاس هتي اص آًدا حائض اُویت

کتة دعتْس صتاى فاسعی ] [8هؼشفی هی ؽْد کَ اص ایي 40

اعت کَ هی تْاًذ اتِاهات سا تا حذّدی کاُؼ دُذ.

دعتَ احغاعی پظ اص تدضیَ هتي ّسّدی تَ کلوات تؾکیل

تحمیمات گغتشدٍ ای دس صهیٌَ آًالیض احغاعی هتْى اًدام

دُذٍ اػ  ،تشای آًالیض هتي اعتفادٍ هی گشدد.

ؽذٍ اعت  ،اعتفادٍ اصآًالیض احغاعی تَ هٌظْس اعتخشاج
4

اًذیؾَ

]ُ ّ [1وچٌیي عثمَ تٌذی ّ آًالیض احغاعی

اتِاهات هتي تا تْخَ تَ ایٌکَ لغت ّسّدی دس چَ دعتَ ُای

5

عخٌاى گفتَ ؽذٍ ] [2اص لثیل کاسُای اًدام ؽذٍ دس ایي

احغاعی هی تْاًذ لشاس تگیشد ،هذیشیت خْاٌُذ ؽذ .سفغ

یکی اص تکٌیک ُای اعاعی کَ دس ایي همالَ هْسد اعتفادٍ

صتاى عثیؼی سا ًیض تیاى هی کٌذ].[9ػالٍّ تش عثمَ تٌذی

صهیٌَ هی تاؽذ.

اتِام اص ایي خِت اعت کَ ػالٍّ تش تیاى احغاط  ،کلوَ دس

لشاس گشفتَ اعت  ،اعتفادٍ اص ؽثاُت کلوات دس صتاى فاسعی

هؼٌایی  ،دس ایٌدا اص چگالی ػذدی کلوات دس هتي ّسّدی
ًیض تشای هذیشیت اتِاهات اعتفادٍ هی ؽْد .تواهی کلوات

ساُکاسُایی تا کٌْى تشای صتاى اًگلیغی اسائَ گشدیذٍ اعت ،
اص لثیل تذعت آّسدى ؽثاُت تا اعتفادٍ اص تشداس ّیژگی [3]6

دٌُذٍ هیضاى ؽثاُت کلوَ ّسّدی تَ دعتَ ُای احغاعی هی

تاؽذ سا دس یک فایل پیْعت تَ هتي ّسّدی لشاس هی دُین،

هفِْهی ، [5] 8اعتفادٍ اص هٌغك فاصی ]ّ [6

دُین .دس صتاى اًگلیغی اخیشا یکغشی هحاعثات احغاعی

هی تاؽذ کَ اص آى تشای پیذا کشدى ؽثاُت لغات هتي فاسعی

تا دعتَ ُای احغاعی هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ اعت.

احغاعی هتي تَ ُوشاٍ چگالی ػذدی ّ ػذدی کَ ًؾاى

 ،تخویي تش اعاط فافلَ تیي دّ ًْد ، [4] 7تش اعاط

دس ًِایت تا تْخَ تَ آى هتي ّسّدی سا هْسد آًالیض لشاس هی

ُوچٌیي ؽثاُت هؼٌایی سا هی تْاى تش اعاط هحاعثات

ًیض اسائَ گشدیذٍ اعت] .[10دس آخش ُن پیؾٌِاد ُایی دس

استثاط
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هی تاؽذً .حٍْ عاخت دسخت تَ ایي گًَْ اعت کَ ًْد سیؾَ

ساعتای اًتخاب ساُکاسُای هٌاعة تَ هٌظْس تغشیغ دس

ؽاهل توام کلوات هْخْد دس لغت ًاهَ هی تاؽذ  .اًؾؼاب

سّػ پیؾٌِاد ؽذٍ ،اسائَ ؽذٍ اعت.

-2

اص ًْد سیؾَ تشایي اعاط کَ کذاهیک اص لغات هی تْاًٌذ دس

ساخت دستو ىای احساسی:

یک دعتَ لشاس تگیشًذ ،اًدام هی ؽْد .دسخت عاختَ ؽذٍ دس

ُوغاًیُ ،واًٌذی ّ یا ؽثاُت هفِْهی اعت کَ اخیشا تَ

ایي تحمیمات ؽاهل چِاس عغح اعت کَ عغح آخش دسخت

عْس گغتشدٍ هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ اعت ّ تؼاسیف
گًْاگًْی تشای آى اسائَ گشدیذٍ اعت .تؼشیفی کَ دس ایي

تؾکیل دٌُذٍ دعتَ ُای احغاعی هی تاؽذ .دس ّالغ ُش تشگ

همالَ اسائَ ؽذٍ اعت  ،تالػ ؽذٍ اعت کَ یک کاستشد

داسًذ .تؼضی اص عثمَ ُا یا تشگ ُا ُن چیضُایی کَ تَ عْس

ایٌدا هٌظْس ُواًٌذی دس احغاط هی تاؽذ کَ یک داًؼ اص

ًوی کٌٌذ ً ،گِذاسی هی کٌٌذ .لذست دسخت احغاعی کَ هی

دسخت ؽاهل کلواتی اعت کَ اص ًظش احغاعی تَ ُن ؽثاُت

خاؿ اص داًؼ اسائَ ؽذٍ تْعظ آى  ،اسائَ گشددُ .وغاًی دس

ضوٌی داسای احغاط ُغتٌذ ّ هغتمیوا احغاعی سا تیاى

هفِْم سا دس اختیاس ها لشاس هی دُذ .ها دس ایٌدا هذلی تشای

عاصین تَ خْؽَ تٌذی

تذعت آّسدى ؽثاُت هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد یک هذل

اتِام کلوَ ُای هتي خْاُذ ؽذ .دس ایي همالَ  28دعتَ

11

فحیح کلوَ ُای لغت ًاهَ هی

تذعت آّسدى ؽثاُت اسائَ هی دُین ،هذلی کَ دس ایٌدا تشای

تاؽذ .اؽاسٍ ؽذ کَ ایي عثمَ تٌذی کلوات تاػج هذیشیت

هثتٌی تش احتوال اعت.

احغاعی دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت کَ یک کلوَ هی تْاًذ دس

 -1-2رًش پیشنيادی:

هشگ کلوَ ای اعت کَ هی تْاًذ ُن احغاط سًح ّ ًاساحتی

تشگ ُای دیگش دسخت ُن تکشاس ؽذٍ تاؽذ ،تَ ػٌْاى هثال

سا داؽتَ تاؽذ ّ ُن احغاط خْف ّتشط.

دس صتاى اًگلیغی چٌذیي سّػ تشای تذعت آّسدى ؽثاُت

تشچغثی کَ ًؾاى دٌُذٍ احغاط یک دعتَ اعت تَ ایي

اسائَ ؽذٍ اعت ،تشای هثال تشای تؼییي ؽثیَ تْدى دّ کلوَ
هی تْاى سیؾَ دّ کلوَ سا دس ًظش گشفت  ،اگش سیؾَ عَ

تایی

10

فْست اًتخاب هی گشدد کَ اص تیي توام کلواتی کَ هتؼلك تَ

یک دعتَ ُغتٌذ ،آى کلوَ ای کَ تیؾتشیي ؽذت سا دس تیاى

دّ کلوَ دس صتاى اًگلیغی یکغاى تاؽذ آى دّ کلوَ

احغاط آى دعتَ داسد ،تَ ػٌْاى تشچغة آى دعتَ دس ًظش
گشفتَ هی ؽْد.

تا ُن ؽثیَ ُغتٌذ .اها دس صتاى فاسعی ایي سّػ اهکاى پزیش

ًغیت صیشا تَ عْس هثال ػلن ّ ػلْم داسای یک سیؾَ ُغتٌذ
اها سیؾَ عَ تایی آًِا تاُن یکغاى ًیغت .دس تیي سّػ ُای

-3

ؽثاُت هؼٌایی ] [5هی تاؽذ کَ دس ًشم افضاس wordnet

 -1-3محاسبو عدد شباىت:

هْخْد سّؽی کَ تشای صتاى فاسعی لاتل اعتفادٍ اعت سّػ

ُن اص آى اعتفادٍ ؽذٍ اعت .دس ایي همالَ تشای عاخت

آزمایشات انجام شده:

پظ اص پیادٍ عاصی دسخت  ،تشای آًالیض کشدى ًیاص اعت تا

دعتَ ُای احغاعی تا اًذکی تغییشات اص ایي سّػ اعتفادٍ

توام کلوَ ُای هتي ّسّدی سا هْسد تشسعی لشاس دُین تَ

ؽذٍ اعت .تشای ؽشّع تَ یک لغت ًاهَ خاهغ اص کلوَ ُایی

ُویي هٌظْسًیاص اعت تا تشای ُش ػذد ّسّدی ،ها ػذد

کَ تاس احغاعی داسًذ ّ یا هی تْاًٌذ دس خولَ تاس احغاعی

ؽثاُت آى تا دعتَ ُای احغاعی سا هحاعثَ هی کٌین.

داؽتَ تاؽٌذً ،یاص داسین .لغت ًاهَ ای کَ ها خوغ آّسی
کشدین هؾتول تش حذّد ُضاس کلوَ دس صتاى فاسعی اعت کَ یا

تشای ُش هتٌی کَ اص ّسّدی دسیافت هی کٌین ها یک خذّل

هی عاصین کَ توام کلوات هتي (تَ خض حشّف اضافَ ،حشّف

خْد کلوَ تَ تٌِایی تاس احغاعی داسد ّ یا ایٌکَ تَ تٌِایی

ػغف ّ عایش حشّفی کَ فالذ احغاط ُغتٌذ) دس ایي خذّل
لشاس هی گیشًذ .دس ایي خذّل  22عتْى ّخْد داسد کَ تَ

احغاعی ًذاسد اها دسهتي هی تْاًذ تاس احغاعی تگیشد .

گشدآّسی لغات احغاعی تایذ تحت ًظاست هتخققیي دس

اصای ُش کذام اص ایي کلوات ها دسخت سا خغتدْ هی کٌین.

صهیٌَ ادتیات تاؽذُ ،شچمذس کَ لغت ًاهَ کاهل تش تاؽذ ،

خغتدْی دسخت اص تشگ ُا کَ دعتَ ُای احغاعی ُغتٌذ،

دلت کاس افضایؼ هی یاتذ .هشحلَ تؼذی عاختي دسخت اص

آغاص هی گشدد ّ تَ عشف تاال پیؼ هی سّد .پظ ها هیضاى

تواهی لغات هْخْد دس لغت ًاهَ هی تاؽذ  ،دسختی کَ دس

ؽثاُت ُش کلوَ تا ُش  28دعتَ احغاعی سا هحاعثَ هی

ایٌدا اسائَ ؽذٍ اعت هثتٌی تش لغات احغاعی صتاى فاسعی
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کٌین .تشای ایي هٌظْس ها تشچغة یک دعتَ احغاعی کَ دس

تَ ُویي تشتیة دس پایاى ها خذّلی اص لغات هتي ّسّدی تَ

تیي کلوَ ُای آى دعتَ سا داسد ،اًتخاب هی کٌین .

داؽت.

ُوشاٍ ػذد ؽثاُت آًِا تَ  28دعتَ احغاعی خْاُین

آى دعتَ ّخْد داسد ّ کلوَ ای اعت کَ تیؾتشیي ؽذت سا دس
تٌاتشایي ػذد ؽثاُت ػذدی اعت کَ هیضاى ؽثاُت یک کلوَ

تَ ػٌْاى ًوًَْ ؽثاُت  8کلوَ سا تا دعتَ احغاعی ػاللَ دس

اص هتي ّسّدی سا تا تشچغة دعتَ احغاعی سا ًؾاى هی دُذ.

صیش هؾاُذٍ هی کٌیذ:

ػذد ؽثاُت اص عشیك فشهْل1هحاعثَ هی گشدد:

اگش کلوَ  Xػضْ دعتَ  Cتاؽذ ّ اگش تشچغة دعتَ هْسد

تشسعی ´ Xتاؽذ ّ خْد ´ Xدس دعتَ ´ Cتاؽذ ّ فشك
هی ؽْد کَ ُ X´ ّ Xش دّ اص ُن هغتمل تاؽٌذ.
)

)(1

) (

(
) (

=)´Sim(X,X
خذّل  .1ؽثاُت  8کلوَ احغاعی تا دعتَ ػاللَ

) P(cاحتوال اًتخاب یک کلوَ تَ عْس تقادفی دس کالط

 cهی تاؽذ.

)´ P(cاحتوال اًتخاب یک کلوَ تَ عْس تقادفی دس کالط
´ cهی تاؽذ.
´´ cکالعی اعت کَ ُن کلوَ ُ ّ Xن کلوَ ´ Xتَ آى تؼلك

داسد یؼٌی ُواى کالط پذس  p(c´´) ّ c´ ّ cاحتوال
اًتخاب یک کلوَ تَ عْس تقادفی دس کالط ´´ cهی تاؽذ.
ػذد ؽثاُت ػذدی دس تاصٍ ] [0,1هی تاؽذ ،کَ دس فْستی
کَ ُش دّ کلوَ  x´ ّ xدس یک دعتَ تاؽٌذ ،ایي ػذد 1

خْاُذ تْد .دس فشهْل 2تَ ػٌْاى هثال ػذد ؽثاُت دّ کلوَ
"دسد" ّ "ؽادی" تَ فْست صیش هحاعثَ هی گشدد:
)احساسی (

)(2

)شادی(

8

هشگ

1

ػؾك

8

دسد

ایي دلیل هحاعثَ هی گشدد کَ دس آًالیض احغاعی هتي هوکي

دّ کلوَ هغتمیوا تیاى گش یک حظ ُغتٌذ.

اعت کَ ػذد ؽثاُت یک کلوَ تَ دّ دعتَ تمشیثا یکغاى

هثال دیگش کَ داسای ؽثاُت صیادی ُغتٌذ ػثاست اعت اص

تاؽذ  ،دس ایي فْست چگالی ُش کذام اص کلوات دس ایٌدا
ًمؼ تؼییي کٌٌذٍ ای خْاُذ داؽت .تَ ػٌْاى هثال کلوَ "

ؽثاُت دّ کلوَ "سضایت " ّ "ؽادی "( فشهْل.)3
)(3

8

غن

احغاعی دس هتي ّسّدی هی تاؽذ .دس ّالغ ػذد چگالی تَ

هی تاؽذ ّ تَ ایي هیضاى ؽثاُت ُن تَ ایي دلیل اعت کَ ُش

)شادی(

8

دیْاًگی

عتْى دیگش دس ایي خذّل ّخْد داسد کَ چگالی کلوَ ی

ُواى عْس کَ هالحظَ هی کٌیذ یک ػذد فْق الؼادٍ کْچکی

)خوب احساس (

8282

سضایت

پظ اص خذا کشدى کلوات هتي ّ هحاعثَ ػذد ؽثاُت  ،یک

ػذد ؽثاُت حافل اص ایي هؼادلَ  828528هی ؽْد کَ

)رضایت(

8

خغتَ

 -2-3محاسبو چگالی:

)درد,شادی(Sim

)درد(

ؽثاُت

کلوَ ّسّدی

لزت " داسای ػذد ؽثاُت یکغاى ًغثت تَ دعتَ ُای

)رضایت,شادی(Sim

"سضایت" ّ "ؽادی" هی تاؽذ .تٌاتشایي ُشچمذس کَ کلوات

دعتَ "سضایت" دسهتي ّسّدی تیؾتش تکشاس ؽذٍ تاؽٌذ

ػذد ؽثاُت ایي دّ کلوَ  827هی تاؽذ کَ هالحظَ هی کٌیذ

ًغثت تَ کلوات دعتَ "ؽادی"  ،دس ًِایت احغاط هتي
"احغاط سضایت " خْاُذ تْد.

کَ هیضاى تاالیی داسد .

هذیشیت اتِاهات کَ دس اتتذای همالَ اؽاسٍ ؽذ  ،دس ایٌدا

ًوایاًگش هی ؽْد  .تَ ػثاست دیگش تشای یک کلوَ ّسّدی

3
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ًتایح سا تشای هتي صیش  ،تَ ػٌْاى یک هتي ًوًَْ ،

کَ هی تْاًذ ػضْ چٌذیي دعتَ احغاعی تاؽذّ ،لتی کَ دس

ًِایت تا تْخَ تَ ػذد ؽثاُت ّ ػذد چگالی تؼییي هی کٌین

هؾاُذٍ هی کٌیذ:

کلوَ هتؼلك تَ کذام دعتَ احغاعی هی تاؽذ ،اتِاهی کَ دس

" آیا گواى هی كٌیذ كَ خْؽثخت تْدى آسصّیی دّس ّ

هفِْم آى ّخْد داؽتَ اعت سا اص تیي هی تشین.

دعت ًیافتٌی اعت؟ آیا هؼتمذیذ كَ حْادث خاسخی،

-4نتایج حاصل:

خْؽثختی سا تَ ؽوا ُذیَ هی كٌٌذ؟ اگش گواى هی كٌیذ

كَ خْؽثختی دس اًذیؾَ ّ رُي ؽوا پٌِاى ؽذٍ اعت ،

پظ اص ایٌکَ ها تشای ُش هتي ّسّدی خذّل هزکْس سا

فشفت تشای عاختي یك صًذگی هولْ اص ؽادی ّ

عاختینًْ ،تت تَ تؼییي دعتَ احغاعی تش اعاط خذّل

سضایتوٌذی دس پیؼ سّی ؽوا لشاس داسد  ،حك ؽٌاعی ّ

هی تاؽذ .ها تا تْخَ تَ ػذد ؽثاُت ُش عتْى ّ چگالی

لذسداًی الصهَ خْؽثختی اعت  .پظ تِتش اعت كَ ُش

هیضاى دسفذ تؼلك تَ ُش دعتَ سا هحاعثَ هی کٌین ّ دس

سّص تشای كوتشیي چیضی كَ دس اختیاس داسیذ ،عپاعگضاس

ًِایت ُش دعتَ کَ داسای دسفذ تاالتشی تْد  ،احغاط

تاؽیذ".

غالة هتي سا ًؾاى خْاُذ داد.

خذّل .2ػذد ؽثاُت کلوات ّسّدی تشای  5دعتَ احغاعی

ػاللَ

سضایت

آؽفتگی

ُیداى

ؽادی

خْؽثخت

0.27834463

1

8

0.2883142

825587142

آسصّ

0.27834463

1

0.2883142 0.054498509

حْادث

0.05135125

0.27834463 0.057034928

0.28831420

0.05308

8

ُذیَ

0.27834463

1

8

0.2883142

0.28831420

ؽادی

0.25984831

1

8

82888422

1

سضایتوٌذی

0.27834463

1

8

0.28831420

825587142

حك ؽٌاعی

1 0.2783446328

8

825587142 0.2883142008

لذسداًی

1 0.2783446328

8

825587142 0.2883142008

عپاعگضاس

1 0.2783446328

8

825587142 0.2883142008

خذّل  .3آًالیض احغاعی هتي تشای  5دعتَ احغاعی

ًتیدَ

ػاللَ

سضایت

آؽفتگی

ُیداى

ؽادی

دسفذ

%17

%53

%25

%25

%25

هی تاؽذ کَ تا هغالؼَ هتي ًیض هی تْاى ایي احغاط سا
تَ فْست ؽِْدی دسک کشد.

ًتایح هْخْد دس خذّل ؽواسٍ  3ػالٍّ تش ػذد ؽثاُت

ُواى عْس کَ دس سّػ ُای فاصی اًدام ؽذٍ تشای صتاى

هْخْد دس خذّل  ، 2تش اعاط چگالی کلوات ّسّدی

اًگلیغی ] [6تَ فْست ًوْداسی هیضاى تؼلك هتي تَ

دس هتي ًیض هحاعثَ هی گشدًذ.

ُش کذام اص دعتَ ُای فاصی ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت ،دس

ُواًغْس کَ هؾاُذٍ کشدیذ ًتایح تَ فْست دسفذی

تحمیمات آیٌذًٍ ،یض تالػ تشای تشکیة سّػ ُای

هیضاى تؼلك هتي سا تَ ُش کذام اص دعتَ ُای احغاعی

فاصی تا سّػ اسایَ ؽذٍ ًیض اًدام خْاُذ ؽذ .اعتفادٍ

تیاى کشدٍ اعت ّ احغاط غالة آى احغاط سضایت

4
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.احغاعی سا لاتل فِن تش ّ کاساتش خْاُذ کشد

: نتیجو گیری.5
اعتفادٍ اص سّػ ؽثاُت هؼٌایی اتِاهات سا خْب
 ایي سّػ ػالٍّ تشایٌکَ دلت.هذیشیت هی کٌذ

تاالیی داسد ًغثت تَ سّؽِای هؾاتَ عشػت تغیاس
 دس ُش فْست تالػ ُایی کَ دس ایي.تاالتشی داسد

 ”دستور،  دکتر حسن احمدی گیوی و دکتر حسن انوری.8
. “ زبان فارسی

 هی تْاًذ همذهَ ای تشای،همالَ گضاسػ ؽذٍ اعت

Lotfi A. Zadeh, “Fuzzy Logic Computing with
Words” , IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
2, 103-111, 1996.
10. Rosalind W. Picard, “Affective Computing”,
MIT Press, 1997.
9.

هغالؼات ّ تحمیمات تیؾتشی دس صتاى فاسعی

.تاؽذ
تشًاهَ ای کَ تشای آیٌذٍ دس ساعتای ایي تحمیمات
: ػثاستٌذ اص،اًدام خْاُین داد

گغتشػ دعتَ ُای احغاعی تَ یک



 تَ هٌظْس افضایؼ،عشی صیش دعتَ ُا
تْاًایی تیاى خضئیات احغاعی تیؾتش دس

(1). Semantic similarity
(2). Word Similarity
(3). Affect category
(4). Analysis for an Opinion Mining Application
(5). Automatic Spoken Affect Analysis and
Classification
(6). Feature vector
(7). Edge-based (Distance) Approach
(8). Information concept
(9). Semantic Similarity Based on Corpus Statistics
and Lexical
)11(. Trigram
)11( Clustering

هتي ّسّدی

اعتفادٍ اص حْصٍ ُای دیگش ُْػ



هقٌْػی تشای افضایؼ دلت دس تؼییي

دعتَ ُای احغاعی
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