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را که  ها توان این نوع دانشمیی مهندسی دانش هاکه با استفاده از تکنیک حاوی انواع مختلفی از دانش هستند متون موجود در اینترنت  - چکیده

اغلب  حوزه محاسباتی است که رد هاترین دانش کاربردییکی از  عرفیدانش  .د استخراج نمودنی متنوع و مختلفی دارهادر حوزه ی وب معنایی کاربرد
می که اشاره به بر خالف جمالت غیر عموویژگی بارز این نوع جمالت . شودمیبیان  " .پستانداران بچه زا هستند"مانند در قالب جمالتی عمومی 

جهت استخراج این نوع  خودکار روشی یهدف این تحقیق ارائه. ستا هاای کلی راجع به انواع یا رخداد قاعدهبیان موجود یا شی خاص دارد  شخص،
 .استبرای زبان فارسی  دانش عرفی ی هاو استفاده از آن در ساخت آنتولوژی جمالت از ویکی پدیای فارسی

 تشخیص الگوآنتولوژی،  ،عرفیخراج جمالت عمومی، دانش است : ها کلیدواژه
 

 

  مقدمه .    1

های  پیام های الکترونیکی، گسترش استفاده از نامه و عصر ارتباطات 

 ،صفحات خانگیو  ها، مقاالت خبری وبالگ اسناد، (،IM) فوری

 .کندمیوب  واردای از محتوی متنی را  گستردهحجم روزانه 

نیاز به  اند و مان را در بر گرفته ی جوانب زندگیاطالعات متنی تمام

ت و پردازش این حجم عظیم یهای جدید برای مدیر تکنولوژی

هر چند استفاده از  .شود اطالعات روز به روز بیشتر احساس می

های آماری در بازیابی  های مبتنی بر کلمات کلیدی و روش روش

بیعی  به های پردازش زبان ط اطالعات، داده کاوی و سیستم

های دست یافته است ولی متخصصان این حوزه معتقدند  موفقیت

دهند و برای  ها تنها درکی سطحی از متون ارائه می که این روش

تر از  یابی به درکی عمیق پیشرفت در مدیریت اطالعات، و دست

ای از دانش  نیازمند دسترسی به حجم گستردهها  ماشین ،متون

مهمترین وب معنایی که  .هستند معنایی دنیای پیرامون خود

ی موجود در هاداده تحلیل  به منظور ساختن ماشین قادر ش راهدف

می ماشین( -ها گرفته تا  تعامالت انسان)از محتوی و لینک وب

  یپایهاساس و  .[1] هنوز نتوانسته است به اهدافش نایل شود ،داند

نیاز برای تفسیر . دانش معنایی مورد ندسته هاآنتولوژی یمعنای وب

 هایتاکنون بیشتر تالش آید. میبدست  هامنابع از این آنتولوژی

توسعه معطوف به  هاصورت گرفته برای ساخت این آنتولوژی

بوده است که  1ی تخصصی مانند آنتولوژی ژنهای حوزههاآنتولوژی

 هدفشان بازنمایی دانش مربوط به همان حوزه تخصصی بوده است

هرچند استفاده از . و تولیدات ژنی( ش مربوط به ژن)برای مثال دان

URI ی حوزههانقش مهمی در برقراری ارتباط مابین آنتولوژیها

ولی در عمل ادغام کردن این آنتولوژی ی مختلف داشته است،ها

عدم وجود یک آنتولوژی  مشکل اصلی. ی کار دشواری استها

تکی بر ای م هحوزی هااست که بیشتر این آنتولوژی دانش عرفی 

 حوزه خاص از دانش بشری آنی مفاهیم و روابط تعریف شده

 "مواد غذایی"در آنتولوژی  "دلستر"برای مثال، واژه  باشند. می

  رابطه احتماال "رستوران"تعریف شده است، ولی در آنتولوژی 

تنها موادی را که مایع "یا اینکه  "دلستر را در رستوران می نوشند"

از  .ذکر نشده است "دلستر مایع است"نوشید و هستند میتوان 

                                                      
1
 Gene Ontology (http://www.geneontology.org) 
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ساخت دستی این نوع آنتولوژی با توجه به حجم  طرف دیگر،

در این تحقیق  .دانش پرهزینه و زمانبر خواهد بودگسترده این 

 این دانششناسی رایانشی  ی زبانهاتکنیک از سعی شده با استفاده

از  می شود( )دانش عرفی که معموال در قالب جمالت عمومی بیان

 فارسی استخراج گردد. یپدیا ویکی

 

2عرفی دانش.   2
 :حس عام( ) 

متخصصان این حوزه  های ظهور هوش مصنوعی، از همان اولین سال

بر این مهم واقف بودند که هر سیستم هوشمندی نیازمند دسترسی 

تداعی  "دانش عرفی" هاانسانبرای ما  .[2] است عرفیبه دانش 

در حوزه  "عرفیدانش "است در حالی که  "حیحقضاوت ص"  کننده

ها حقیقت کوچک و واضح  اشاره به میلیون 3شناسی رایانشی زبان

  آیند. حساب می دارد که برای انسان موضوعاتی پیش پا افتاده به

برای باز کردن در ابتدا باید دستگیره را " ،"سوزن تیز است."

از دستتان ناراحت  ،اگر روز تولد کسی را فراموش کنید"و "خاندچر

 ،عرفیدانش : ندستهی این دانش هااین جمالت نمونه ."خواهد شد

شود و جوانبی  را شامل می دانش دنیای پیرامون گستره وسیعی از 

گوید  به ما می. دهد پوشش می را از دانش فضایی، فیزیکی، اجتماعی

چون . [3]که چه غذایی خوردنی است و چه حیوانی خطرناک است

این نوع  مندند، بهره "عرفیدانش "این است که همه از این  فرض بر

برای داشتن  در ارتباطات اجتماعی محذوف است. دانش معموالً

 ای از گسترده نیازمند حجم هادرکی عمیق از اطالعات متنی رایانه

 .که در حال حاضر فقط در اختیار انسان است هستنداین نوع دانش 

 .دانش به ماشین استنوع  تزریق این ما استخراج وهدف 

 

 جمالت عمومی.   3
4: 

الب جمالت عمومی بیان قما در  عرفیبخش بزرگی از دانش 

 جمالتی مانند جمالت زیر:گردد.  می

 . فلزات جامدند . الف

 . پستانداران بچه زا هستند . ب

 ای عمومی برای مثال راجع به فلزات یا قاعدهبه چنین جمالتی  که 

این نوع . شودمیگفته   کنند جمالت عمومیمی پستانداران بیان

ترین  مسائل حوزه زبانشناسی  پیچیدهجمالت همواره یکی از 

                                                      
2 commonsense knowledge 
3 Computational linguistics 
4 Generic sentences 

 صوری و یکی از موضوعات مطرح در زبانشناسی فلسفی بوده اند

. جمالت  عمومی بایستی از جمالت سور عمومی تمایز داده [4]

رایط عادی در ش "چهار پا دارند هااسب"  شوند برای مثال  جمله

ی یافت هاصادق است ولی ممکن است اسب هابرای همه اسب

 هاشوند که یک پایشان را از دست داده باشند ولی این اسب

در واقع جمالت . آیندمیحساب ه ب هااسب  همچنان جزء طبقه

همچنین . اند صادقهمواره  عمومی علی رغم وجود استثنائات،

شود از طریق استنتاج می و جمالتی کهجمالت  بایستی بین این

برای مثال، . قاعده یا قانونی کلی از آنها استخراج کرد تمایز قائل شد

ند کمیقاعدهای را بیان  ".کندخورشید از شرق طلوع می"جمله 

نمونه ای را  "خورشید امروز ازشرق طلوع کرد."در حالی که جمله 

مینی قرار ی اینچنیهاند که وقتی در کنار دیگر مثالکمیبیان 

 .[5] شود قاعده ای ازآن استخراج کردمی گیرد،

شناسی رایانشی و  در مورد تفسیر صحیح این نوع جمالت در زبان

  Cohenبرای مثال: . فلسفه زبان نظرات متفاوتی ارائه شده است

کند که جمالت عمومی باید بصورت میپیشنهاد  (2002)

ت این نوع جمال  Carlsonدر حالی که [6]دناحتماالتی تفسیر گرد

5را در ارتباط با رخدادهای عادی
6ای طبقهیا دانش  

 .[4] دانندمی 

را تحت تاثیر  7تفسیر صحیح جمالت عمومی روش نمایش دانش

 . دهدمیقرار 

 : فارسیبررسی جمالت عمومی در زبان .   1.3

شناسی و  مبحث تفسیر جمالت عمومی مباحث بسیاری را در زبان 

مسئله قابل تامل در زمینه چنین  ل داشته است.فلسفه بدنبا

. استثناء پذیر بودن آنها بدون تغییر ارزش صدقشان است جمالتی،

نند بعلت عدم توانایی کمیپارس  هابرای مثال جمله عمومی: سگ

 و برعکس، شوددر پارس کردن غلط محسوب نمی هابعضی از سگ

را دارند به   Pک با فرض اینکه تعداد معینی نمونه ویژگی مشتر

ای عمومی مبنی بر انتساب این ویژگی  جملهمعنی این نیست که 

نادر  هااین مسئله وقتی این نمونه به آن نوع خاص وجود دارد:

 . باشند عیانتر خواهد بود

شناختی جمالت عمومی حداقل در انگلیس و فارسی و  از لحاظ زبان

اصی که آنها را )نه همه ی آنها( مشخصه صوری خ هابیشتر زبان

این نوع جمالت از لحاظ . [7] ازجمالت معمولی متمایز کند، ندارند

ساختواژی و آواشناختی هیچ تفاوتی با دیگر  روساخت نحوی،

این نوع جمالت از لحاظ معنایی  جمالت زبان ندارند، با این حال

                                                      
5 habitual actions 
6 taxonomic knowledge 
7 Knowledge representation 



( جمالتی 1دارای چند ویژگی خاص هستند: جمالت عمومی )

( 3ای غیر ایستا دارند و) گزارهاز لحاظ واژگانی  ( که2هستند ایستا )

 و جمالتی هستند تعریفی
عدم . 10( و غیر یکنوا9)در مقابل مصداقی8

ای خاص برای چنین جمالتی کار استخراج آنها را  مشخصهوجود 

ی خاصی برای مثال در پیکرهها با این حال در بافت. کندمشکل می

نوع دانشی که در این متون  بعلت های متنی مربوط به دانشنامهها

)دانشی کلی راجع به جهان پیرامون( با استفاده از  وجود دارد

 "ی همه"الگوهایی خاصی که از توالی کلمات خاص مانند 

تشکیل شده  " شوند است، می"مانند  ییهاو فعل "اغلب"،"هر"،

 کرد.  و استخراج این نوع جمالت را مشخص توان می است

 

 دبیات:روری بر ام.   4

تحقیقات زیادی در  در وب معنایی، عرفیبا توجه به اهمیت دانش  

بزرگترین پروژه   . زمینه باز نمایی این نوع دانش صورت گرفته است

دو  11اظهاراتشاست که تکمیل بانگ   Cycپروژه در این زمینه ،

 OpenMind Commonsense پروژه . [8] دهه به طول کشیده است

(2002Singh دومین )  است که  عرفیدانش پروژه بزرگ در زمینه

اطالعاتیش توسط مهندسان دانش  کبانکه  Cycبرخالف 

به کاربران معمولی اینترنت متکی بوده و این  ،آوری گشته جمع

 نده ای آن افزود دادهپایگاه به کاربران بودند که این نوع جمالت را 

ده است که وری کرآجمع  عرفیمیلیون عبارت   6/1 این پروژه .[9]

  Conceptnetاز طریق پایگاه داده جمله قابل دسترسی  700000

در قالب جمالت زبان طبیعی  عرفیدانش  conceptnetدر . است

ازاین رو بازنمایی روابط در قالبی صوری کار  شود، میذخیره 

دیگر استفاده از ابزارهای پردازش   روش بهینه. مشکلی خواهد بود

اج چنین حقایقی از منابعی همچون زبان طبیعی جهت استخر

پدیاست که پایگاهی جامع از اطالعات دنیای پیرامون ماست و  ویکی

  . شودمیبطور منظم توسط کاربرانش به روز رسانی و کنترل 

 

 :هامواد و روش.   5

 :پیکره ی متنی    .5،1

                                                      
8 intentional 
9 extensional 
10 non-monotonic 
11 Assertion 

چندزبانه  اینترنتی دانشنامهیک  :(Wikipedia)انگلیسیبه  پدیا ویکی

شود و  است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می محتویات آزادبا 

هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد،  تواند توسط مقاالت آن می

هزار مقاله  127پدیای فارسی با داشتن حدود  ویکی. ویرایش گردد

ی مختلف پیکره متنی مناسبی جهت مطالعات زبانی هادر حوزه

دهد که نسخه  میپدیا به کاربران این امکان را  ویکی باشد. می

دانلود   Xmlقالب یک فایل با فرمتکاملی از تمامی مقاالت را در 

این دانشنامه  10-04-2011برای انجام این تحقیق  نسخه . کنند

ی هابرچسب  BeautifulSoupکتابخانه گذاری شده و توسط بار

XML  تبدیل شد. 12جدا و پیکره به متن ساده 

 

 :روش استخراج دانش. 5-2

تاکنون روشهای مختلفی برای استخراج دانش از متن  پیشنهاد  

با دانش ش عمده برای این منظور، روش استخراج دو رو. شده است

)استدالل  ضعیف )روشهای آماری( و روشهای غنی از دانش

 طریقمتن پردازش ی آماری هامنطقی( می باشند. در روش

صورت کلمات  15آیی باهمو  14، هم وقوعی13بسامد تکرار محاسبه

در روش دوم از روشهای نمادینی مانند درحالی که  می گیرد

 .شودمیپایه استفاده -منطقی مبتنی بر الگو و زبان روشهای

روشهای زبان ـ پایه مانند تحلیل کامل نحوی، تحلیل ساختواژی ـ 

، تجزیة الگوهای لغوی ـ نحوی، پردازش معنایی و درک  16نحوی

متن عموماً وابسته به زبان هستند و برای استخراج دانش از منابع 

یوچول جونگ و همکاران با  .[10] روند غیرساخت یافته به کار می

عرفی زبان انگلیسی و با کمک تکنیکاستفاده از آنتولوژی دانش

ای شناسی رایانشی توانستند یک آنتولوژی برای زبان کره های زبان

خالقانه با  روبرت اسپیر و همکاران در روشی جدید و .[11] بسازند

بازی این ربران اند دانش عرفی را از کادار توانستهطراحی بازی هدف

با کمک الگوها و  در روشهای مبتنی بر الگو،. [12] آوری کنندجمع

روش مورد . ودشمیهای خاص روابط مورد نظر استخراج کلیدواژه

که برای  استفاده در این تحقیق روش مبتنی بر الگو بوده است

سعی شده است تا   .[13] اولین بار توسط هرست پیشنهاد شد

 تعریف شده در وابطبا توجه به رجستجو الگوهای مورد 

ConceptNet  در . (2جدول ) استخراج شوند (1)جدول انگلیسی

                                                      
12 Plain text 
13 Unigram 
14 Co-occurrence 
15 collocation 
16 morphosyntactic 
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الگوهای تعریف شده برای زبان فارسی و نیز روابط  3ل جدو

 اند.به همراه یک مثال نشان داده شده معادلشان

 

 
 1جدول 

 ConceptNetروابط تعریف شده در 

 

 
 2جدول 

 تعداد جمالت استخراج شده در هر الگو

 نوع الگو  تعداد)جمله(
 

 ردیف

 1 خانواده  43

شود میگفته  2672  2 

شود میاستفاده  95  3 

 4 همه 41

 5 نوعی 847

شوند میساخته  194  6 

 

 
 3جدول    

 الگوهای استخراجی از ویکی پدیا فارسی و رابطه

 ConceptNetمعادلشان در 

 

 

 :و پیشنهادها نتایج

 
دانش  هایآنتولوژیتوسعه کارهای صورت گرفته  جهت هرچند  

 ولی نتایج  فارسی برای وب معنایی بسیار اندک هستند عرفی 

 رابطه ردیف

1 DesireOf 
2 CapableOf 
3 MotivationOf 
4 PropertyOf 
5 LocationOf 
6 UsedFor 
7 IsA 
8 EffectOf 
9 

CapableOfReceivingAction 

10 part of 

11 SubeventOf 

12 MadeOf 

13 DefinedAs 

14 FirstSubeventOf 

ردیف

 /

 مثال

رابطه قابل  الگو

 تطبیق در
ConceptNet 

1 ,X Yراسته |رده ی|گونه ی|ی است از )خانواده ی

 zی( 
IsA 

 IsA .لیکویان خانوادهی از است ای پرنده لیکو مثال

2 X ه بY شودگفته می. IsA  یا
DefinedAs 

 مقداری که شود می گفته جایی به بِرکه یا آبگیر مثال

 باشد. شده جمع آن در آب
 

 UsedFor .شودمی استفاده  Yبرای  Xاز  3

لوله کردن باز برای رقیق اسید استیک خانه، در مثال

 شود.می استفاده ها
 

 IsA . هستند Yها Xبیشتر(|اکثر|تمام|)همه ی 4

 دارای انسان همچون پرندگان و پستانداران همه مثال

 هستند. بطن دو
 

5 X  نوعی Y است که ... IsA 

 گوجه از معموالً که است سس نوعی کچاپ مثال

 شود. می تهیه رسیده فرنگی
 

6 X ها ازY شوند.ساخته می MadeOf 

  شوند. می ساخته فوالد یا آلمینیوم از تانکها مثال



 4جدول                           

 مقادیر مربوط به ارزیابی جمالت استخراج شده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می دهد که استفاده از تکنیکدر این تحقیق نشان  آمده بدست 

های پردازش زبان طبیعی و تمرکز بر روی جمالت عمومی نوید 

ما با دهد. در این تحقیق میاطالعات وریپویا را در فنا ایحوزه

هزار مقاله فارسی  150توانستیم از  ها این روشاستفاده از 

بیشترین تعداد  .استخراج کنیمجمله عمومی  3892پدیا  ویکی

 باشد. می 4و کمترین مربوط به رابطه  2 جمالت مربوط به رابطه

جمالت از  برای ارزیابی میزان دقت این روش در استخراج این نوع

نسبت به حس عام)بیان خواسته شد که دو گویشور زبان فارسی 

درصد از جمالت هر گروه که  10قاعده کلی( بودن یا نبودن  

نتایج  .(4)جدول بصورت تصادفی انتخاب شده بودند قضاوت کنند

 6بهترین و رابطه  3 و 1بدست آمده نشان می دهد که روابط 

برای  .جمالت عمومی می باشداج الگو برای استخر نامناسب ترین

عدی می توان از دیگر ببهبود عملکرد الگوهای استخراج در کارهای 

ابزارهای پردازش زبان طبیعی مانند برچسب زن اجزای کالم، چانکر 

و نیز برای ارزیابی )جهت مشخص کردن عبارات اسمی و فعلی( 

ده ی تگ خورده جمالت عمومی استفاهااز پیکره هابهتر خروجی

  . کرد
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