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در ایه م الً بزآوی ی

رَش آماری بزای وطاوًگذاری متُن فارسی جٍ

استفادي در مُتُرٌاای جساتجُی ارائاً کىای ث بازای ایاه مىااُر اس
َ باا دوا

ا تمال رخذاد دَکلمًایٌای مُجُد در پیکزي اساتفادي ضاذي اسا ث الگاُریت پیطاىٍادی ضاام  4فااس اسا

کلمات متُن فارسی میپزداسدث وتایج آسمایطات وطان دادوذ ایاه رَش میتُاواذ باا وطااوًگذاری بٍتاز کلمااتی دوا

 ٪15/4باً وطااوًگذاری

ا العاات باسیاابش ضاذي در

مُتُر جستجُ را بٍبُد بخطذث

کلمات کلیذی
وطاوًگذاریی پزداسش سبانٌای بیتیی پیکزيی مُتُر جستجُ

اؽاسٍ هیکٌذ ّ دس کٌاس ُن هؼٌی کاهلتشی هیدُذً .ؾاًَگزاسی
تَ هؼٌی تؾخیـ ّ اعتخشاج ایي ًؾاًَُا اص هتْى ًْؽتاسی یا

4

 -5م ذمً
تا گغتشػ سّصافضّى سعاًَُای رخیشٍعاصی الکتشًّیکی ّ

سعاًَُای استثاعیُ ّ ،وچٌیي پیؾشفت عشیغ ػلن کاهپیْتش ّ
فشاگیش ؽذى آى ،اهشّصٍ تا زدن ػظیوی اص هتْى ًْؽتاسی

دیدیتال ّ اعٌاد الکتشًّیکی هْاخَ ُغتین ] .[1تا گغتشػ
ایٌگًَْ اعٌاد ،پشداصػ اعٌاد ّ هتْى هْسد ًظش اص تیي زدن
ػظیوی اص اعالػات هتٌی تَ فْست دعتی کاسی دؽْاس ّ دس
ػول غیشهوکي خْاُذ تْد .اص ایي سّ پشداصػ اتْهاتیک هتْى

ًْؽتاسی هْسد تْخَ لشاس هیگیشد ،کَ یکی اص هْضْػات پشداصػ
صتاىُای عثیؼی 1اعت.
تشای اًدام پشداصػ اتْهاتیک هتْى ًْؽتاسی تَ کْچکتشیي

ّازذ هؼٌیداس هتي یا کلوات تاهفِْم ًیاص داسین ] .[4کلوات
تاهفِْم ،کلوات عادٍ ،هشکة ّ یا خوؼی ُغتٌذ کَ یک هفِْم
کلی سا هیسعاًٌذ ،تشای هثال "تیي الولل" یک کلوَ تاهفِْم

اعت .گشچَ ایي کلوَ دس ظاُش دّ کلوَ اهالیی( 2تَ دًثالَای اص

زشّف اعالق هیؽْد کَ داسای هؼٌی ُغتٌذ) تَ ًظش هیسعذ،

اها آى سا یک ًؾاًَ 3دس ًظش هیگیشین ،صیشا دس کل تَ یک چیض

گفتاسی هیتاؽذ ،کَ یکی اص هغائل اعاعی دس پشداصػ صتاىُای

عثیؼی اعت.

ًؾاًَگزاسی ّ تؾخیـ فسیر هشص کلوات ّ ػثاسات ،دس
تغیاسی اص عیغتنُای پشداصػ صتاى عثیؼی هاًٌذ تؾخیـ
گشٍُّای ًسْی ّ پشداصػ آىُا دس عیغتنُای تشخوَ هاؽیٌی،5

اعتخشاج اعالػات ،عیغتن پشعؼّپاعخ ،6تؾخیـ ًمؼُای
هْضْػی ،هْتْسُای خغتدْ ّ غیشٍ ًمؼ کلیذی ایفا هیکٌذ
7

] .[2تا تْخَ تَ ایي کاستشدُا ًؾاًَگزاسی فسیر کلوات

هیتْاًذ هْخة تِثْد دس تاصدُی فؼالیتُای رکش ؽذٍ تاؽذ.

ؽایذ دس اتتذای اهش ًؾاًَگزاسی کلوات اهشی عادٍ ّ آعاى

تَ ًظش تشعذ ،اها تایذ تَ ایي ًکتَ تْخَ کشد کَ زتی دس صتاىُایی
هاًٌذ فاسعی ّ اًگلیغی کَ اص فافلَ اعتفادٍ هیکٌٌذ ُن اگش تٌِا

اص فافلَ تَ ػٌْاى خذاکٌٌذٍ تشای ًؾاًَگزاسی اعتفادٍ ؽْد،

ًتیدَ ًِایی خیلی هغلْب ًخْاُذ تْد ّ ،تایذ تکٌیکی اعتفادٍ

ؽْد کَ تتْاًذ هشص کلوات تا هفِْم کاهل سا تَ خْتی تؾخیـ
دُذ.
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تا تْخَ تَ عاختاس صتاى فاسعی ،دس ایي صتاى تا هؾکالت

خاؿ خْد هْاخَ ُغتین کَ دس اداهَ تَ تشخی اص آىُا اؽاسٍ

هیکٌین.

ّخْد سعنالخظُای هختلف ّ عثکُای ًگاسػ هتفاّت

ایي سّػُا هوکي اعت تَ تٌِایی یا تَ فْست تشکیثی هْسد
اعتفادٍ لشاس گیشًذ.

 -5-2رَشٌای مبتىی بز وُاعذ

دس صتاى فاسعی ،تاػث ؽذٍ فافلَ ،هؼیاس لغؼی ّ دلیمی تشای

ایي سّػُا تَ داًؼ صتاى ؽٌاعی اػن اص هؼٌایی ّ ًسْی ازتیاج

خاهؼَ عثکُای ًگاسػ ّ سعنالخظُای هختلف ّخْد داسد.

ؽًْذ ّ یا اص هٌاتغ صتاًی هاًٌذ پیکشٍُای تشچغة خْسدٍ تا
اعتفادٍ اص یک سّیَ یادگیشی اعتخشاج ؽًْذ.

فافلَ اعتفادٍ هیؽْدّ .خْد ایي دّ ًْع فافلَگزاسی تاػث

 -2-2رَشٌای آماری

تؾخیـ هشص کلوَ ًثاؽذ .تَ عْس کل هیتْاى گفت تَ تؼذاد افشاد

دّ ًْع فافلَی دسّى کلوَ ّ تشّى کلوَ دس هتْى ًْؽتاسی صتاى
فاسعی ّخْد داسد ،کَ دس هتْى تایپی تَ تشتیة اص ًینفافلَ ّ

داسًذ .ایي لْاػذ هیتْاًٌذ تْعظ اًغاى تَ فْست دعتی تؼشیف

ؽذٍ کلوَای هاًٌذ "هی سفت" سا تتْاى تَ عَ فْست "هی سفت"،

ایي سّػُا تَ داًؼ صتاى ؽٌاعی ًیاص ًذاسًذ ّ هیضاى هْفمیت

اکثش کاستشاى تَ فافلَگزاسیُا تْخَ ًویکٌٌذ ّ ُوچٌیي

سّػُای آهاسی لاتل زولتش اص سّػُای دیگش ُغتٌذ ّ

تاػث تشّص هؾکالت هتؼذدی دس ًؾاًَگزاسی هیؽًْذ ].[3

فشکاًظ تکشاس ّ ازتوال ّلْع ػثاسات هختلف سا تَ ػٌْاى

"هیسفت" ّ هیشفت" ًْؽت.

آىُا ّاتغتگی صیادی تَ هٌاتغ آهاسگیشی ّ پیکشٍُا داسد.

لْاػذ دلیمی دس ًْؽتي کلوات چٌذلغوتیّ ،خْد ًذاسد کَ

هؼوْالً هغتمل اص صتاىاًذ .ایي سّػُا ،ػثاسات پش سخذاد صتاى،

ُوچٌیي دس صتاى فاسعی هیاى اؽکال اتتذائی ،هیاًی ّ اًتِایی
اغلة زشّف تشزغة هْلؼیت آىُا دس یک کلوَ توایض لائل

اعالػات آهاسی اص هٌاتغ صتاًی هاًٌذ پیکشٍُای پشداصػ ؽذٍ،

اعٌاد ّب ،خشّخی هْتْسُای خغتدْ ّ غیشٍ اعتخشاج

هیؽْد .اص ایي سّعت کَ ّخْد یک تا چِاس هذل هختلف تشای

هیکٌٌذ.

اص دیگش هؾکالت هیتْاى تَ زشّف ّ کلوات ّاسد ؽذٍ اص صتاى
ػشتی تَ صتاى فاسعی اؽاسٍ کشد .تشای هثال فذاُای ُوضٍ ّ

 -9-2رَشٌای مبتىی بز فزٌىگ َاژگان

کاساکتشُا ،هْخة پیچیذگی دس تؾخیـ تشخی کلوات هیؽْد.

تٌْیي تاػث هیؽًْذ کلوات "پائیض" ّ "پاییض" " ،زتواً" ّ "زتوا"

ایي سّػُا تا تغثیك کلوات خولَ تا هذخلُای یک فشٌُگ

ّاژگاىً ،ؾاًَگزاسی کلوات سا اًدام هیدٌُذ .دلت آىُا تَ

تَ دّ ؽکل ًْؽتَ ؽًْذ .اتِام یًْیکذ تشای زشّف "ک" ّ "ی"،

پْؽؼ فشٌُگ ّاژگاى تغتگی داسد ّ اگش تا کلوَی خذیذی
سّتَسّ ؽًْذ ،ؽکغت هیخْسًذ .دس ایي سّػ ًیاص اعت ،اص

کلوات اتِام ایداد هیکٌذ ،اص دیگش هؾکالتی ُغتٌذ کَ تشای

کلوات ًاهْخْد دس فشٌُگ ّاژگاى اعتفادٍ ؽْد.

دس ایي همالَ تَ دًثال اسائَ سّؽی تشای تذعت آّسدى
ًؾاًَُای فسیر هتْى فاسعی ُغتین .اتتذا ،دس تخؼ  2هشّسی

 -4-2رَشٌای یادگیزی

افؼال ّ کلوات هشکة ،تْلیذ کلوات خذیذ ّ ُوچٌیي ّسّد

ّاژٍُا اص صتاىُای دیگش کَ دس تکاسگیشی زشّف تشای ًْؽتي ایي
ًؾاًَگزاسی ،تا آىُا سّتَسّ ُغتین.

تش کاسُای گزؽتَای کَ دس ایي صهیٌَ اًدام ؽذٍ اعت ،داسین .دس

تخؼ  3تَ هؼشفی سّػ پیؾٌِادی تشای ًؾاًَگزاسی هتْى

فاسعی هیپشداصین .تخؼ  4ؽاهل ًتایح پیادٍعاصی الگْسیتن

هیتاؽذ ّ ،دس پایاى دس تخؼ ً 5تیدَگیشی ّ کاسُای آیٌذٍ آّسدٍ

ؽذٍ اعت.

 -2مزَری بز کارٌای گذضتً
سّػُای گًْاگًْی تشای ًؾاًَگزاسی کلوات ّخْد داسًذ.
پشکاستشدتشیي آىُا سّػُای هثتٌی تش لْاػذ ،سّػُای آهاسی،

سّػُای هثتٌی تش فشٌُگ ّاژگاى ّ سّػُای یادگیشی ُغتٌذ.

اتضاسُای سیؾَیاتی ّ تسلیل عاختْاژی تشای کاُؼ تؼذاد

دس سّػُای یادگیشی عیغتن ،اعالػات هشتْط تَ ًؾاًَگزاسی
سا اص هٌاتغ ّسّدی دسیافت هیکٌذ .ایي اعالػات هیتْاًٌذ هذل
صتاًی ،لْاػذ ًسْی ّ هؼٌایی ّ یا اعالػات آهاسی هْسد ًیاص

عیغتن تاؽٌذ .دس ایي سّػُا هٌثغ یادگیشی ػوذتا پیکشٍُا ّ

ّاژگاى ُغتٌذ .پیکشٍُای تشچغة خْسدٍ تا همْلَ ًسْی کَ

ًؾاًَگزاسی ؽذٍاًذ یکی اص هٌاعةتشیي هٌاتغ صتاًی تشای
یادگیشی لْاػذ ًؾاًَگزاسی هیتاؽٌذ کَ دس تغیاسی صتاىُا اص
خولَ فاسعی دس دعتشط ًویتاؽٌذ .لزا ،دس ایي صتاىُا ،ػذم

ّخْد پیکشٍ هٌاعة ،اعتفادٍ اص ایي سّػ سا تا هؾکل سّتَسّ
هیکٌذ.
ؽوظفشد دس ] [5تَ هؼشفی عیغتوی تَ ًام  STeP-1پشداختَ
اعت .دس ایي عیغتن تشای ًؾاًَگزاسی کلوات هتْى فاسعی ،اص
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تشکیة سّػُای هثتٌی تش لْاػذ ّ هثتٌی تش فشٌُگّاژگاى

اعتفادٍ هیکٌذ.

دس ] [6چاًگ تشای عیغتن تشخوَ هاؽیٌی اص صتاى چیٌی تَ

صتاى اًگلیغی ،تَ ُذف ًؾاًَگزاسی کلوات چیٌی ،عیغتوی سا

اًدام هیدُین .دس اداهَ تَ تْضیر الگْسیتن پیؾٌِادی
هیپشداصین.

 -5-9الگُریت پیطىٍادی

اسائَ کشدٍ کَ اص سّػُای آهاسی ّ هثتٌی تش لْاػذ تْأهاى اعتفادٍ

دس اتتذا ،پیکشٍ هْسد اعتفادٍ سا تَ دّ لغوت تمغین هیکٌین.

هْاصی سا خِت تؾخیـ ًؾاًَُا تشای تشخوَ هاؽیٌی تشکیة

دس اداهَ تَ ًام پیکشٍ یادگیشی فشاخْاًذٍ هیؽْد ّ لغوت
کْچکتش تَ ػٌْاى دادٍُای تغت ّ تا ًام هتي ّسّدی خْاًذٍ

هیکٌذ .دس عیغتن چاًگ ،اعالػات دس دعتشط اص پیکشٍُای

لغوت اػظن آى سا تَ ػٌْاى دادٍُای آهْصػ دس ًظش هیگیشین کَ

هیکٌذ ّ ،اص ازتوال ؽشعی ّ یادگیشی تیضی تشای تذعت آّسدى
ًؾاًَگزاس دلیكتش اعتفادٍ ؽذٍ اعت.

خْاُذ ؽذُ .ذف ًؾاًَگزاسی کلوات هتي ّسّدی هیتاؽذ.

ًؾاًَگزاسی پیؾٌِاد هیکٌذ .دس سّػ اّ عؼی ؽذٍ ػثاسات

ؽوای کلی آى ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت .دس اداهَ تَ تؾشیر ُش یک اص

فشًّضا دس ] [7یک سّػ یادگیشی تاًاظش سا تشای اًدام

هشکة تَ ػٌْاى یک ًؾاًَ تؾخیـ دادٍ ؽْد .سّػ تَ فْست

اتْهاتیک ،لْاًیي ًؾاًَگزاسی سا اص یک پیکشٍ ًؾاًَگزاسی ؽذٍ

تشای ایي هٌظْس الگْسیتوی پیؾٌِاد هیکٌین کَ دس ؽکل ()1

فاصُا هیپشداصین.

یاد هیگیشد .ایي سّػ تش سّی صتاىُای سّهاًی ّ اًگلیغی،

مته ورودی

تِثْد لاتل تْخَ آهاسی داسد.

 -9رَش ارائً ضذي

پیکزي یادگیزی

تْخَ تَ ایي ًکتَ ضشّسی تَ ًظش هیسعذ کَ ًؾاًَگزاسی تشای

فاس  )2قطعًبىذی جمالت بً
عبارات

هْضْػات گًْاگْى ،سًّذ هتفاّتی سا هیعلثذ .فشك کٌیذ

ًؾاًَگزاسی تشای یک عیغتن تؾخیـ گفتاس عشازی ؽذٍ تاؽذ
ّ خشّخی آى ًؾاًَُایی تاؽذ کَ تشای عیغتن هشتْعَ هٌاعة
تاؽذ ،اها هوکي اعت اعتفادٍ اص ُویي ًؾاًَگزاس تشای عیغتن
تشخوَ هاؽیٌی ًتیدَ هغلْتی تَ ها ًذُذ .اص ایي سّعت کَ تشای

فاس  )1قطعًبىذی مته بً جمالت

استخزاج دوکلمًایٌا
ٌمزاي با فزکاوس
تکزارشان

فاس  )3شکسته عبارات بً
عبارات کوچکتز با استفادي اس
فزکاوس تکزار دوکلمًایٌا

ُش ُذفی تایذ ًؾاًَگزاس هتٌاعة تا آى ُذف عشازی کشدُ .ذف
اص اسائَ ایي همالَ ،پیؾٌِاد عیغتوی تشای ًؾاًَگزاسی کلوات

هتْى ّ ًْؽتَُا خِت اعتفادٍ دس هْتْسُای خغتدْ هیتاؽذ.

دس هْتْسُای خغتدْ ػالٍّ تش ًؾاًَگزاسی کلوات عایتُا

تشای ًوایَعاصی ،تایذ پشطّخْی کاستشاى ًیض ًؾاًَگزاسی ؽْد.

فاس  )4وشاوًگذاری کلمات با
توجً بً فاصلً فزکاوس تکزار
دوکلمًایٌای ٌمسایً

تشای ًوًَْ ،فشك کٌیذ پشطّخْی کاستش "ّصیش کؾْس"

تاؽذ .اگش تشای ًؾاًَگزاسی پشطّخْ تکٌیک خافی تکاس گشفتَ
ًؾْد ّ تٌِا اص فافلَ تیي کلوات اعتفادٍ ؽْد ،هوکي اعت

ػثاست "ّصیش اهْس خاسخَ کؾْس چیي" تَ ػٌْاى یکی اص

خْابُای ایي پشطّخْ تشگشداًذٍ ؽْد ،کَ خْاب فسیر

ًویتاؽذ .تٌاتشایي ًؾاًَگزاسی کلوات تشای هْتْسُای خغتدْ
تایذ تَ گًَْای اًدام ؽْد کَ کلواتی هثل "ّصیش کؾْس" سا تَ

ػٌْاى یک ػٌقش دس ًظش تگیشد .تشای اًدام ایي کاس اص ازتوال
سخذاد کلوات دس کٌاس یکذیگش اعتفادٍ کشدٍاین .تذیي هٌظْس
فشکاًظ تکشاس توام دّکلوَایُای ُوغایَ هْخْد دس پیکشٍ سا

اعتخشاج هیکٌین ّ ،تش اعاط ایي فشکاًظُا ًؾاًَگزاسی سا

کلمات وشاوًگذاری شذي

ضک ( :)5ضمای کلی سیست وطاوًگذاری کلمات

فاص  )1دس فاص اّل خوالت هتي ّسّدی سا اعتخشاج هیکٌین.

تشای ایي کاس اص ػالهتُایی کَ تشای پایاى خولَ اعتفادٍ

هیؽْد ،اص لثیل "" ،"!" ،".؟" ّ غیشٍ اعتفادٍ هیکٌین.

فاص  )2خولَُای تذعت آهذٍ اص فاص لثل سا هدذداً تَ

ػثاسات کْچکتش تمغین هیکٌین .تشای ایي کاس اص زشّف اضافَای
کَ تیي ػثاسات دس خولَ لشاس داسًذ ،اعتفادٍ هیؽْد.

تا تْخَ تَ ایٌکَ زشّف اضافَای چْى "ّ"" ،دس"" ،اص" ّ غیشٍ

خْد یک ًؾاًَ ُغتٌذ ،دس خولَُ ،ش یک اص ایي زشّف سا تَ
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ػٌْاى یک ًؾاًَ دس ًظش گشفتَ ّ ػثاساتی کَ تیي آىُا ُغتٌذ ،تَ

Else 
])[Freq(word 2 , word 3) / Freq(word 1 , word 2
< Threshold

فاص تؼذ هٌتمل هیؽًْذ .دس ساتغَ ( )1زشف اضافَ  2ّ1تَ
ػٌْاى ًؾاًَ دس ًظش گشفتَ هیؽًْذ ّ ػثاسات  3ّ2ّ1تَ فاص تؼذ

هٌتمل خْاٌُذ ؽذ.

خولَ = ػثاست  + 1زشف اضافَ  + 1ػثاست 2

 +زشف اضافَ  + 2ػثاست ً + 3ؾاى پایاى خولَ

()1
فاص  )3ػثاسات تذعت آهذٍ اص فاص  2هوکي اعت زاّی یک

کلوَ یا تیؼتش تاؽٌذ .اگش ُش یک اص ایي ػثاسات ؽاهل یک کلوَ

()3
زافل ایي تمغین سا تا زذآعتاًَی دیگشی همایغَ کشدٍ ّ

دس فْستی کَ اص زذآعتاًَ کْچکتش تاؽذ ایي عَ کلوَ ،یک ًؾاًَ

دس ًظش گشفتَ هیؽًْذ .تشای ػثاسات تیؼ اص عَ کلوَ ،اتتذا تشای
عَ کلوَ اّل ُویي سّال فْست هیپزیشد ،عپظ تشای کلوات

دّم تا چِاسم ،تؼذ کلوات عْم تا پٌدن ّ تَ ُویي تشتیة تَ
فْست صًدیشٍّاس ایي فشآیٌذ تکشاس هیؽْد .دس ُش صًدیشٍ تا

تْدًذ ،آى کلوَ سا یک ًؾاًَ دس ًظش هیگیشین .دس غیش ایٌقْست

خایی کَ ساتغَ ( )3تش لشاس تاؽذ ،کلوات یک ًؾاًَ سا تؾکیل

یادگیشی سا تا یک زذآعتاًَ همایغَ هیکٌین .اگش ایي فشکاًظ

ؽذٍاًذ.

فشکاًظ تکشاس ُش یک اص دّکلوَایُای ػثاست ،دس پیکشٍ

تکشاس اص زذآعتاًَ تیؼتش تْد ،دّکلوَای هْسد ًظش دس یک

ػثاست لشاس هیگیشد ،دس غیش ایٌقْست ُش کذام اص آى کلوات دس

هیدٌُذ .دس اًتِای فاص ُ 4وَی کلوات هتي ّسّدی ًؾاًَگزاسی

 -4وتایج پیاديساسی

ػثاستی خذا لشاس خْاٌُذ گشفت ّ تَ افغالذ ػثاست فاص  2اص

تشای پیادٍعاصی اص پیکشٍ ُوؾِشی اعتفادٍ گشدیذ .ایي پیکشٍ

تشای هثال خولَی " آئیي ًاهَ خشیذ کتاب" سا دس ًظش

 2::7هیالدی هیتاؽذ .ایي هدوْػَی ػظین دس تیؼ اص 3:::
فایل  xmlرخیشٍ ؽذٍ ّ زاّی  145هیلیْى کلوَ اعت ].[10

اگش فشکاًظ تکشاس دّکلوَای  ّ 1دّکلوَای  3تیؼ اص

ُوؾِشی سا تَ دّ لغوت تمغین کشدین .تیؼ اص  9:دسفذ اص

فْست ػثاست تاال تَ دّ ػثاست "آئیي ًاهَ" ّ "خشیذ کتاب"
ؽکغتَ ؽذٍ ّ تَ فاص  4فشعتادٍ هیؽًْذ .دس ایي فاص آى دعتَ اص

گشفتَ ؽذ .توام دّکلوَایُای لغوت آهْصػ ُوشاٍ تا فشکاًظ

آى لغوت ؽکغتَ هیؽْد.

تگیشیذ .فشك کٌیذ دس ایي خولَ دّکلوَای "= 1آئیي ًاهَ"،
دّکلوَای ً"= 2اهَ خشیذ" ّ دّکلوَای "= 3خشیذ کتاب" تاؽٌذ.

زذآعتاًَ ّ فشکاًظ تکشاس دّکلوَای  2کوتش تاؽٌذ ،دس ایي

هدوْػَای اص سّصًاهَُای ُوؾِشی تیي عالُای  1996تا

خِت پیادٍعاصی الگْسیتن پیؾٌِادی دس تخؼ لثل ،پیکشٍ

پیکشٍ تشای هشزلَی آهْصػ ّ هاتمی تشای هشزلَی تغت دس ًظش
تکشاسؽاى اص پیکشٍ اعتخشاج ؽذًذ ،کَ دس زذّد  18هیلیْى

کلواتی کَ دس پیکشٍ یادگیشی کوتش دس ُوغایگی ُن تْدٍاًذ ّ تَ

دّکلوَای هٌسقشتَفشد تْدًذ.

فاص  )4اگش ػثاست زافل اص فاص  3ؽاهل یک یا دّ کلوَ
تْد ،کل ػثاست یک ًؾاًَ اعت .تشای زالتی کَ ػثاست تیؼ اص

ًؾاًَگزاسی کٌذ کَ تا اػوال الگْسیتن پیؾٌِادی ّ تا اعتفادٍ اص

ازتوال کوی تؾکیل یک ًؾاًَ سا هیدٌُذ ،هؾخـ هیؽًْذ.

دّکلوَ داؽتَ تاؽذ ،دس اتتذا فشك هیکٌین ػثاست اص عَ کلوَ

هاًٌذ ساتغَ ( )2تؾکیل ؽذٍ اعت.
()2

ػثاست = کلوَ  1کلوَ  2کلوَ 3

فشکاًظ تکشاس دّکلوَایُای "کلوَ  1کلوَ " ّ "2کلوَ2

کلوَ  "3اص زذآعتاًَ تیؼتش اعت ّ "کلوَ ّ "2خَ اؽتشاک ایي

دّکلوَایُا هیتاؽذ .دس فْستی کَ فشکاًظ تکشاس ایي
دّکلوَایُا ًضدیک تَُن تاؽٌذ ،تَ ازتوال صیاد ُش عَ کلوَ
یک ًؾاًَاًذ .صیشا ایي عَ کلوَ دس ُوغایگی ُن ،تَ تؼذاد صیاد ّ

تَ ًغثتُای ًضدیک تَ ُن دس پیکشٍ یادگیشی ظاُش ؽذٍاًذ.

تشای تذعت آّسدى ًغثت تکشاس ،هیتْاى تؼذاد تکشاسؽاى سا

تش ُن تمغین کشد .تَ فْست ساتغَ (:)3

If [Freq(word 1 , word 2) > Freq(word 2 , word 3)] 
])[Freq(word 1 , word 2) / Freq(word 2 , word 3
< Threshold

ًؾاًَگزاسی کلوات لغوت تغت تا اعتفادٍ اص سّػُای
هؼوْل هیتْاًذ تَ عْس هیاًگیي  ;62/3اص کلوات سا تَ دسعتی
فشکاًظ تکشاس دّکلوَایُای تذعت آّسدٍ ،هیاًگیي تاصدُی

عیغتن تَ  ;81/4افضایؼ یافت .هٌظْس اص سّػُای هؼوْل،
سّػُایی اعت کَ تٌِا اص فافلَی هْخْد تیي کلوات تشای

ًؾاًَگزاسی اعتفادٍ کشدٍ ّ اص الگْسیتن خافی پیشّی ًویکٌٌذ.

ؽکل ( )2همایغَی تیي دسفذ ًؾاًَُایی کَ دس دٍ هتي

هتفاّت ،تا اعتفادٍ اص الگْسیتن پیؾٌِادی ّ سّػُای هؼوْل،
تَ دسعتی تؾخیـ دادٍ ؽذٍاًذ سا ًؾاى هیدُذ.
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هیتْاى اص سّػ اسائَ ؽذٍ ،دس هْتْس خغتدْی پاسعیخْ تشای

هشازل ًوایَعاصی ّ ًؾاًَگزاسی کلوات پشطّخْ ،اعتفادٍ کشد

] .[11ایي هْتْس خغتدْ دس داًؾگاٍ یضد عشازی ّ پیادٍعاصی
ؽذٍ اعت.

سپاسگشاری
ايي فؼاليت تا زوايتُای هْعغَ تسميمات استثاعات ّ فٌاّسي
اعالػات اًدام گشفتَ اعت.

ضک ( :)2م ایسً الگُریت پیطىٍادی با رَشٌای متمُل

دسفذُای اسائَ ؽذٍ دس ؽکل ( )2تا تْخَ تَ ًؾاًَُای

هغلْب دس هْتْس خغتدْ تذعت آهذٍاًذ.

ُذف اص اًدام ایي پشّژٍ ،عشازی یک ًؾاًَگزاس هؤثش تشای

اعتفادٍ دس هْتْسُای خغتدْ تْد .دس هْتْسُای خغتدْ
هغلْب آى اعت کلواتی کَ تَ یک هفِْم اؽاسٍ هیکٌٌذ ،یک
ًؾاًَ دس ًظش گشفتَ ؽًْذ .تشای هثال ػثاست "خوِْسی اعالهی

ایشاى" یک هٌظْس سا هیسعاًذ ،کَ دس عیغتن اسائَ ؽذٍ ایي

ػثاست تَ ػٌْاى یک ًؾاًَ ؽٌاختَ هیؽْد.
تا اعتخشاج فشکاًظ تکشاس دّکلوَایُای پیکشٍ ،تَ فْست
تشّىخغی ّ ،رخیشٍ دادٍُای تذعت آهذٍ دس خذّل ُؼ،
عیغتن اص لساػ عشػت تَ خْتی ػول هیکٌذ.

 -1وتیجًگیزی َ کارٌای آیىذي
دس ایي همالَ اّلیي سّػ آهاسی تشای ًؾاًَگزاسی هتْى فاسعی

خِت اعتفادٍ دس هْتْسُای خغتدْ اسائَ گشدیذ .ایي سّػ تا
اعتفادٍ اص ازتوال سخذاد دّکلوَایُای هْخْد دس پیکشٍ دس

چِاس فاص اًدام گشفت.
دس ُش فاص تؼذادی اص ًؾاًَُا تؾخیـ دادٍ ؽذ ّ ًغثت تَ
فاصُای لثلی ػثاسات کْچکتشی تذعت آهذ .دس پایاى فاص آخش

توام کلوات هتي ّسّدی ًؾاًَگزاسی ؽذًذً .تایح پیادٍعاصی

ًؾاى داد کَ سّػ هزکْس ،کاسائی سّػُای هؼوْل سا اص ;62/3

تَ  ;81/4دسفذ افضایؼ داد .اص دیگش هضایای ایي سّػ هغتمل

اص صتاى تْدى آى اعت ،کَ هیتْاًذ تشای صتاىُای دیگش اص خولَ

اًگلیغی تکاس سّد.

دس عیغتن اسائَ ؽذٍ تٌِا اص فشکاًظ تکشاس دّکلوَایُا

اعتفادٍ ؽذ ،هوکي اعت تکاسگیشی فشکاًظ تکشاس تک کلوَُا
هْخة افضایؼ کاسائی ّ دلت عیغتن ؽْد .تَ ػٌْاى کاسُای

آیٌذٍ هیتْاى تش سّی ایي هْضْع هتوشکض ؽذ .اص دیگش

پیؾٌِادات هیتْاى تَ اعتفادٍ اص ّب تَ ػٌْاى پیکشٍ تَ خای
پیکشٍ ُوؾِشی تشای هشازل آهْصػ ّ تغت اؽاسٍ کشدُ .وچٌیي
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