
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نگاهي به مسأله واژگان در ماشين ترجمه

  
  آرزو مولوي وردنجاني

  واحد اميديه - دانشگاه آزاد اسالمي
  

  چكيده
بازنماييِ ةذهني و آگاهي از شيو ذخيره در واژگانِ واژگانيِ انسان به عناصرِ ذهنِ دسترسيِ چگونگيِ دريافت 

در اين مقاله سعي شده است تا . كند طبيعي مي انِزب هاي پردازشِدانش كمك زيادي به طراحي سيستم
 بازنماييِ نوعي سيستمِ مفهوميِ بازنماييِ ةترجمه، با استفاده از شيو واژگان در ماشينِ سألةم از بررسيِپس

 .كار رودبه ترجمه ماشينِ كردعمل بهبود جهت تواندمفاهيم و روابط پيشنهاد شود كه مي كمكواژگان به
  .كرد اين شيوه در زمينة رفعِ ابهامِ واژگاني، در قالبِ نمودارهاي مفهومي، نشان داده شده استعملدرنهايت 

  .واژگان مفهوميِ طبيعي، بازنماييِ زبانِ پردازشِترجمه،  ماشينِ :هاكليدواژه
 

  مقدمه. 1
 يعِسر نياز به بازيابيِ .كندمي ايفا انكارناپذيرينقش  ماشيني در زندگي امروز  ةترجم

 ساخت جويي در هزينه و نيروي انساني و نيز جذابيتكار ترجمه و صرفه اطالعات، تسهيلِ
اي در وقفهبي هايبه تالشو هاي انسان است، فعاليت سازيِشبيه دستگاهي هوشمند كه حاصلِ

  از طريق  متون  ةترجماما  .اي منجر شده استشناسي رايانهزبان ةخاص در حوز اين موضوعِ
 لحاظهرچند در ابتداي امر به.  است  خود را داشته ِ خاص  هاي امپيوتر همواره محدوديتك

از نيم بيش هاي زياد انتقادات فراواني به آن وارد بود، ولي نتايجي كه امروز از تجربياتپيچيدگي
 ضرورتماشيني امري ممكن است و  ةداريم، حاكي از اين است كه ترجم قرن مطالعه در دست

ذهن چگونه اين موضوع كه  طرفي دريافتنِاز .نمايدگذاري در اين رابطه را بديهي ميسرمايه



 شناسيمجله زبان و زبان

 ١٣٦

شده در ذخيره واژگانيِ مخزنِ دوباره به عناصر واژگاني از ميانِ موفق به بازيابي و دسترسيِ
 .كندزبان مي پردازشِ هاي هوشمندي به طراحي سيستمزياد شود كمك بسيارحافظه مي

هاي مدل كامپيوتر در طرحِ علومِ زبان و برخي متخصصانِ شناسانِشناسان، روانزبان درواقع،
 از دانشمندانِ ديگر يولي گروه. دهندها را مدنظر قرار ميآن روانيِ واقعيت خود همواره داشتنِ

و هاي سودمند ممكن از الگوريتم يمنبع عنوانِانسان تنها به رايانه به فرايندهاي ذهنيِ علومِ
  .نگرندهاي خاص ميواژگان و دسترسي به واژه روابط در ساختارهاي ساده با هدف طراحيِ

 هاي آن را دريافته بهكنند تا نقصترجمه تالش مي ماشينِ دادبرون محققان با بررسيِ
 ةهاي ترجمماشين عملكردترين ايرادهايي كه از اين طريق به مهم گروهي،. اصالح آن بپردازند

محور معنا و نحو كردنِزباني در وارد برنامه نويسي، ضعف تئوريِ گرفته شده را به نقصِمختلف 
، اما )3:1383فالحتي و نعمتي،( دهندانساني در آن نسبت مي تعقلِ قدرت آن و نداشتنِ بودنِ

 ةاحتمال مي رود ريش ماشيني، ةدادهاي حاصله از سيستم ترجمتر به برونبا نگاهي دقيق
آن مشكالت ها، اطالحجم واژه(واژگان  را بتوان در ضعفةدر شيو و) داده شده عات و تعاريف 
توجه به  ر اين مقاله سعي شده است تا بارو دازاين. ترجمه جستجو كرد سيستمِ پردازشيِ
نوعي  ،بنيادمفهوم تعامليِ فعالسازيِ نظرية دسترسيِ ذهن و استفاده از در واژگان ساختارِ

استفاده از آن كه  شودزبان پيشنهاد  هاي پردازشِسيستم واژگانِ ومي براي بخشِمفه بازنماييِ
 ةواژ واژگاني و دسترسي به معناي درست ابهامِ در رفعِ ترجمه ماشينِ عملكرد بهبوددر 

 و تعقل داشت كه از ماشين ترجمه انتظار تفكرآنبي، ترتيباينبه .بود خواهدنظر مؤثر مورد
  .ردتري طراحي كقوي هاي مترجمِسيستم توانمي

  

  ترجمه ماشينِ واژگانِ پايگاه بررسيِ  .2
 .گيـرد عبارتي زبان در واژگـان شـكل مـي   م مسائل زباني مركز توجه است، بهواژگان در تما

اي نياز دارنـد كـه   پيچيده به همان اطالعات مصنوعي زبان و هوشِ پردازشِ ايِرايانههاي سيتم
كنـد  ثري پـردازش  ؤمـ  ةتواند زبان را به شـيو داند و با آن ميها ميواژه بينِ بطروا ةانسان دربار

كارآمد بايد هم ساختاري روشن و مشخص داشـته باشـد    واژگانِ بانك). 34:1385ي، خداپرست(
ديگـر،  عبـارت بـه . هاي موجود در آن دست يافـت واژه هاي مختلف به اطالعاتو هم بتوان از راه

ـ    حل بايد راهواژگان  لمات در بانكك براي يافتنِ صـورت و   ةهايي فراهم كرد كـه بـر هـر دو مقول
  .معني استوار باشد

-زبان كارِ جمله دانشي كه حاصلِاز(بايد انواع دانش  ايپيچيده چنين مجموعة ةتهي در

ي اين كار از برا. شوددرج ) كامپيوتر و فيلسوفان است اسان و متخصصانِنششناسان و روان
شود كه در ها استفاده ميگزاره هاي معنايي، نمودارهاي مفهومي و منطقِرهايي چون شبكهابزا

بسيار كارآمدتر از  معناييِ دانشِ اي براي نشان دادنِشبكه موارد استفاده از بازنماييِ غالبِ
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ي از برخكلي، طوربه). 106:1384 منصوري و ديگران،( محموالت است منطقِ ابزاري چون زبانِ
  )49: 1375، ايوانز و ديگران( شده استبه صورت زير توصيف  مناسب واژگانِ هاي بانكژگيوي

زبان بتوانند به  هاي پردازشِنظام يعني، .هاي گوناگون ميسر باشددستيابي به آن با روش. الف
كلمات در  نِاين اشاره كرديم، براي يافتازچنانچه پيش. تلف كلمات را بيابندهاي مخصورت

 .هم بر معني استوار باشد هايي فراهم كرد كه هم بر صورت وحلراهواژگان بايد  كبان

 .ها از روي معني جدا شده باشدمدخل .ب

 .هاي جداگانه وجود داشته باشدمدخل (idioms)و اصطالحات  (phrases)ها براي گروه .ج

 روابط بايد قادر به يافتنِ زبان هاي پردازشِنظام كلي،طورهب .بليت استنتاج داشته باشدقا. د
  .ها باشندمدخل بينِ معناييِ

در آينده بتوان تعداد  صورتي طراحي كرد كهواژگان را بايد به .گسترش داشته باشد قابليت. ه 
  .)ايوانز، همان( تر كردرا مطلوبي افزايش داده، كيفيت اطالعات آنسادگبه اها رواژه

طراحـي   1بر آنتالوژيمبتني مدلِ ترجمة ماشيني برپاية هاي ترجمه در سيستمِيكي از شيوه
متفـاوتي اسـت كـه بـه      اين مدل در نگـاه  اهميت ).135:1382 جهانگيري، عرفاني،(شده است 

 آنتـالوژي يـا فرهنـگ    نـامِ وجود الگوي دقيق و جهاني بـه . واژگان در ماشين ترجمه دارد لةأمس
هـا و  روابـط، ويژگـي  مفـاهيم،  (پايه  معناييِ والتتعريف يكساني از مقدر آن شناختي كه هستي

-انعطـاف  واژگانيِ فرهنگ هاي خاص و ايجاددهد و چارچوب استواري براي حوزهارائه مي) غيره

شـود،  طبيعي تلقي مـي  زبانِ پردازشِ پذير جهت كـارآييِ  نهايـت، و درمعنـايي   پـردازشِ  دقـت 
مقصـد   معادل در زبـانِ  جملة گيريِاجزا و شكل در اين مدل تركيبِ .دهدسيستم را افزايش مي

 بنـديِ بارت ديگـر، سيسـتم از طريـق طـرح    عهب. صورت پذيرد مبدأ زبانِ شناخت تواند بدونِمي
شامل مفـاهيم   ما، ذهنيِ دانشِواقع بخشي از كه در مفاهيم. دهدترجمه را انجام مي مفاهيم كارِ

هاين مدل بدر هستند  ،هاآن ميانِ و روابطشـوند هاي معنايي تعريـف مـي  مؤلفه كمك . بـازنمود 
 واقـع بهتـرين راه  ودارهاي مفهومي شباهت دارد كه درو نمي هاي معنايمفهومي به شبكه دانشِ

  .دشوزبان محسوب مي سازيِحل براي صوري
، شـود زبان تعريف مـي  پردازشِ اصليِ راحلِيكي از م عنوانِبه دسترسي ابتدا نظرية در ادامه

-فعال مدلِ با استفاده از مفهومي طرح و بازنماييِ پيونديِ تا نوعي شبكة سعي شده است سپس

واژگـاني   نظـر از ايـن شـبكة    مـورد  درست به مفـاهيمِ  مكانيسمي براي دسترسيِ ،تعاملي سازيِ
  .شود پيشنهاد

  
  

                                                 
1. Antalogy 
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  نظريه دسترسي. 3
جملـه   توليـد درك يـا   بخش مهمي از هر مدلِ (access theories)هاي دسترسي نظريه

 از ميـانِ  ...)نوشـتاري، آوايـي و   (مختلـف   شواهد كردنِجمع اصطالح دسترسي به عملِ. ندسته
). 63: 2000ژورافسـكي،  ( 1دشـو ذهنـي اطـالق مـي    واژگـانِ  شـده در مخـزنِ  هـاي ذخيـره  داده
   خاصي دسترسي شـدند بايـد        دادپاسخ صحيح براي درون يك كه مواردي در جستجوياينزابعد
بـه حـد آسـتانه برسـد و در      از آن هـا  يكـي  ترتيبي فعال نگه داشته شوند تا وقتي كه شواهدبه

داد سـه مرحلـة دسترسـي،    درون ژورافسـكي در تشـخيص يـك محـرك     .نهايت شناخته شـود 
داد بـه  يـك درون  درك كنـد مراحـلِ  يشنهاد مـي گيرد و پرا درنظر مي سازي و انتخابيكپارچه

فتداُ زير اتفاق صورت.  

  
  ژورافسكي واژگانيِ دسترسيِ مدلِ .1نمودار 

  
 معنايي، نحوي يا اطالعات اطالعات زباني شاملِ نوع اطالعاتهر مورددسترسي در كردعمل

 (interactive)تعاملي  طورِها بهدسترسي به ساخت شواهد مربوط به متن در فراهم آوردنِ
 سازي تمامِسپس در مرحلة يكپارچه. گيردكار ميبه مختلف را زمان اطالعات، يعني هماست
مكن شكل هاي مشوند تا تعابير يا حدسآوري ميدسترسي جمع 2شده در بافرِهاي كپيداده

                                                 
1. Jurafsky, 2000: 63. 

كار رفته است به "كنداز وارد شدن به آن تغيير نميهاي مختلف پسسازيِ ساختسطحِ فعال همحلي ك"معني بافر به.  ٢
  ).نگارنده(
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داد درون ست كه محركجااين. شودمطلوب برگزيده  انتخاب، تعبيرِ گرفته و در آخر، در مرحلة
  .شودشناخته مي

لي كه ئمسا وسعت دليلِبيني شده است، ولي بهها پيشگونه مدلكنون تعداد زيادي از اينتا
تر تقسيم و هركدام هاي كوچكبايد همواره حوزة مطالعه را به بخششود، ميبين مطرح دراين
 هاي مختلفاي در حوزههاي گستردهكه پژوهشهمچنان .جداگانه بررسي كرد طورِرا به

معنايي، پيوندي و واژگاني  هاي دسترسيِرفته تا مدلنحوي گ هاي دسترسيِز شيوهدسترسي ا
پيشنهادي در  مكانيسمِ عنوانِواژگاني به دسترسيِ مدلِدر اين تحقيق از نوعي  .انجام شده است

  .ترجمه استفاده شده است ماشينِ
  

  واژگاندسترسي به  شيوةدانش و  مفهوميِ بازنماييِ. 4
ديگر يك كنارِدر ذهن  تصادفي طورِنيستند كه به اي مجزا از واحدهاعهها مجموواژهمسلمأ 

ي ويكردهار كي ازي .اندديگر سازمان يافتهارتباط با يكاي درگونهقرار گرفته باشند، بلكه به
 ةدر فرضي. است يا پيوندي هاي معنايياستفاده از شبكه  مفاهيم در ذهن، معناييِ بازنماييِ

اي را درك است و هيچ واژه جايگاه آن در شبكه قابلِ هاي معنايي، هر واژه با توجه بهشبكه
اي است كه هر واژه مستلزم آگاهي از رابطه معناييِ كه دانشِتنهايي درك كرد، چراتوان بهنمي

هاي پيوندي، ديگر، شبكه عبارتهب. ها داردي ديگر در همان حوزه و ديگر حوزههاآن واژه با واژه
 صورتها بهمفهومي در آن دانشِ ها هستند كه اطالعاتآن بينِ طها و رواباز گرههايي شبكه

تابعي از تجربه  عنوانِتوانند بهشوند و ميها مشخص ميسازياي از فعالشدهالگوهاي توزيع
دستيابي به يك يا  دسترسي به هر مفهوم متضمنِ. تغيير يابند، يا از خود يادگيري نشان دهند

سازي به ديگر واحدهاي مرتبط با آن فعال است كه با منتشر كردنِ مرتبط با هم چند واحد
  .شوددنبال مي

بايد بر يك فرضية ) 23: 2005تانگ، (1واژگاني دسترسيِ هاي مختلفهركدام از مدل
 با بازنماييِموجود دررابطه هاي معناييِفرضيه. استوار شود خود مبناي نظريِ عنوانِمعنايي به

مدار و در گرا يا تجزيههاي ذرهسو فرضيهگيرند كه در يكقرار مي روي پيوستاريها واژه معناييِ
 ديگر بسته به ميزانِ بين فرضياتاند و دراينگرا قرار گرفتهدهاي كلسوي ديگر رويكر

صحت و  .گيرندلف از دو انتهاي اين طيف قرار ميمخت در فواصلِپذيري از اين دو رويكرد تأثير
 2كدام ايراداتي وارد استسان بوده و بر هرانمعناش بحث ها موضوعِها مدتسقم اين فرضيه

                                                 
هاي نوشتاري، شنيداري و محرك(داد ادراكي مدلي كه بتواند فرايند درست و سريع به عناصر واژگانيِ مورد نظر از درون.  ١

  .)Tang, 2005: 23(را توضيح و نمايش دهد ) ديداري
2. Vigliocco, V. (2005: 15)  
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- فعال مدل ي بينابين به اين مسأله،نگرش جا، بااما در اين. )15: 2005 :ويگليوكو و وينسون(

اي از مفاهيم در اين مدل در شبكه .انتخاب شده است) 166: 2001هارلي، ( 1تعاملي سازي
ه در شبكه رِهر گ .گيرندحرف، واژه، مفهوم و مصداق قرار مي مختلف سطوحِ ها و روابط، درگرِه

شبكه  خود و ديگر سطوح مرتبط شده است، اين روابط كه قدرت هاي ديگري در سطحِبه گرِه
 كنندهو تقويت هر سطح ، در درونِ(inhibitory) كنندهكنند از دو نوع مهاررا تضمين مي

(excitatory)سازيفعال هر مفهوم يك سطحِ. هستند طوح، در بين س 

(activation))ك فعاليتهرِلي كه يك گ /و يك سطحِ) كندها دريافت ميهرِمفهوم از سايرِ گ 
. دارد )كندمي (fires)ه شليك رِميزان فعاليتي كه فراتر از آن گ(  (threshold)آستانه

-عينِد و درباشنقرار گرفته  هاي واحدلُك صورتبهدر شبكه ها اين مدل واژه كه درصورتيدر

 پردازش، در بافت باشند، هنگامِدهنده هاي تمايزاز مشخصه فعالغير هايحال حاوي مجموعه
 ديگر، واژگان حاويِ عبارتبه .كنندت ميواژه دخال ها فعال شده و در تشخيصِمشخصه زباني،

نوع نمونه از آن، يك ةرِجاي هر گبه كه است حال تعاملي از مفاهيمپيوندي و درعين ةشبك يك
ها مؤلفه يا مشخصه از جنسِ هاي آن نيزوط يا كمانگيرد و خطنظر قرار مي مورد مفهومِ

ارج دسترسي شوند، يعني در هر خ هاي جهانِاين مفاهيم در ارتباط با هرآنچه از پديده. تندهس
- هاي خاصي از آنشوند و مشخصهبير ميموجود تع همجوارِ توجه به عناصرِقرار بگيرند، باي متن

قويت ين خطوط تديد اج كرارِترتيب با هر تاينبه. )51: 1385مولوي، ( گرددبرجسته مي ها
 مرتبط مجاورِ به مفاهيمِ سازيفعالگيرد و يادگيري صورت مي ،ر شبكهد شوند و به اصطالحمي

را براي آن  سازيفعال ة، آستانهر مفهوم كاربرد بسامد بودنِباالتر  ،عبارتيبه. دشوميمنتقل 
دسترسي به آن  زمانِ ،در تكرارهاي بعدي ،تر آوردهپايين مفاهيم پيونديِ ر شبكةمفهوم د

  .خواهد بود تركوتاه مفهوم
  

                                                 
 & Rumelhart)سازيِ ادراك و حروف توسط روملهارت و مك كللنداين مدل دراصل براساسِ يك مدلِ شبيه.  ١

McClelland)  )1981 (طرح شده است  )Harley, 2001: 166.(  
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   )2001هارلي،( تعاملي سازيِمدل فعال .2نمودار 

  

گيرند و يكديگر قرار مي معناييِ كه در ميدانِ ،مفاهيمي تري ميانِهمچنين پيوندهاي قوي
ار فعال شدن، بيك مفهوم با هرطور كه گفته شد، همان. وجود دارد ،روندكار ميبيشتر با هم به

ديگر  مفاهيمِ سازيِفعال نتيجهكند و درميخود منتقل بامرتبط م همجوارِفعاليتش را به مفاهي
هم قرار دورتري نسبت به ةدر فاصل معنايي اما ةبا آن دارند يا در يك حوزصوري  كه شباهت ،را
از سه گونه اين است كه تعاملي  سازيِفعال/ پيوندي مدلِ از امتيازات .كندگيرند، مهار مييم

هاي هرِ، كه مربوط به گ(input-activation)داددرون سازيِفعال :كنداستفاده مي سازيفعال
معنايي سازيفعالداد در شبكه است، درون محرك(semantic-activation) هرِ، كه از گ-

-frequency)بسامدي سازيفعالشود و نظر حاصل مي مورد ةرِمرتبط با گ هاي معناييِ

activation)اساسِ، كه بر تعداد كند، عمل ميه قبالً فعال شده استرِدفعاتي كه گ.  

ها كمك گزاره هاي مفهومي و منطقِخود از نمودارها و شبكه عملِ در مكانيسمِفوق  مدلِ
حال عينِسازي و درمعاني و صوري/ مفاهيم بنديِآن بيشتر روي سازمان د و تمركزِگيرمي

در  ،ها در ادامهآن ميانِ مفاهيم و روابط بازنماييِ نحوة بهترِ براي درك. ها استآن سازيِساده
آمده است مختصري توضيحِ ،كدامهر مورد. 

  

  نمودارِ مفهومي. 5

 اي آن در ساختارِهازاي هر گزاره و شناسهاي است كه در آن بهشبكه بازنماييِ نِنوعي زبا
 .شودهاي ديگر مرتبط مياي از روابط به گرِهر نمودار وجود دارد كه با مجموعهه درِيك گ جمله،

ي با عل" ، جملةمثالعنوانبه .شودمي خطي نشان داده ياتصويري  شكلِمفهومي به مودارِن
  :شودنشان داده مي در زير 3به شكل تصوير "يما به تهران آمدهواپ
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  تصويري مفهومي در قالبِ نمودارِ .3نمودار

  

  :آمده است در ادامه خطي صورت_جملة باال به مفهوميِ نمودارِ نمايشِ 

  -]آمدن[

  ].علي: شخص[  > -)كنشگر(

 ].تهران: شهر[ > -)مقصد(

 .]هواپيما[ > -)ابزار(

  

  يممفاه. 1. 5

 توانگيرد و ميديگر قرار مي در ارتباط با مفاهيمِ (concept) هر مفهومواژگاني،  در شبكة
ديگر هر ازسوي. است جامدشيء نوعي  كتاب مثألكمك گرفت، از آن مفاهيم  اين در تعريف
- به شكل ايِبا مفهوم مؤلفهشود، براي مثال، كتاب اي تعريف ميمؤلفه مفاهيمِ طريقِمفهوم از

مفاهيم  در تعريف توانمي معرف نيز براين، از رابطةعالوه. شودمعرفي مي چهارگوششئ  نوانِع
- ها، شاخصموجودات، اعمال، انواع، حالت(يي هاي معنافهمفاهيم از مؤلكلي، طورِبه. بهره گرفت

 جمع، وزن، شفافيت، موقعيت/ ، تعداد مفردرنگ، شكل، اندازه(هاي عيني - شامل مؤلفه ،)ها
  .شودتشكيل مي) منفي/ زمان، مثبت(هاي انتزاعي و مؤلفه) مكاني
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  هامؤلفه كمككتاب به مفهومِ ريفتع .4نمودار

  

  روابط. 2. 5

-دهند كه چگونه مشخصه، نشان ميمفاهيم هستند كه خود از جنسِ ، (relations)روابط

 شاملِ ،روابط مجموعة .اندهيك ساختار، به هم پيوست وجود آوردنِهب    هاي يك مفهوم براي
اشياء، 2، اعمال1اشياء ميانِ روابط هايي براي شود كه در زير مثالديگر  مي و اعمال و روابط

  :كنيدهركدام مشاهده مي

 اشياءروابط ميان  •

  .گنجشك نوعي پرنده است: نوعي

  .اق استدر جزئي از ات: كل -جزء 

 روابط ميان اعمال •

  .دارد خريدنفروختن داللت بر : داللت

  .پرداختن نوعي دادن است: نوعي

 روابط ميان اشياء و اعمال •

  .علي كتاب را فروخت: يگركنش

                                                 
1. entities 
2. actions 
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  .مريم كتاب را خريد: يپذيركنش

 برخي روابط ديگر •

  .هر مفهوم مي تواند چندين مصداق داشته باشد: مصداقي

 .شودرا شامل مي ...ثل رنگ، جنس و توصيفي كه خصوصياتي م رابطة: وصفي

  

  اعمال. 3. 5

شوند و منجر به زمان انجام مي خارج و با گذشت فرايندهايي هستند كه در جهانِ اعمال
شونديه مياوّل مفهوميِ دانشِ تغييراتي در وضعيت .مفاهيم يا در  اين تغييرات يا در خود
صورت  مفهومي تغييري در دانشِ بعضي اعمالِ در. گيردها صورت ميآن پيوندهاي رابط ميانِ

. دهندخ مير  زمان كه در طولِ هستند تر كوچك اي از اعمالِبلكه فقط زنجيره گيرد،نمي
 اعمالبعضي  در. شوندآن توليد مي از اتمامِعمل و يا پس رخداد گاهي مفاهيم جديدي در طولِ

تواند  يفروختن م براي مثال، فعلِ .افتند اهميت داردر آن اتفاق ميحتي ترتيبي كه تغييرات د
  :زير در نظر بگيريد عمل فروختن را در مثالِ .شود ديگر تعريف الِاعم از طريقِ

مفهوم ( پولو ) عامل( عليدر مالكيت ) شئ( كتاب ابتدا :"علي كتابي به مريم فروخت"
مريم و پول به  كتاب به مريم، كتاب در مالكيت از فروشِبعد. است) پذيرنده( مريمنزد ) جديد

) ب(، يا روابط /تغيير بعضي مفاهيم و) الف( :شاملد ندهخ ميتغييراتي كه ر . رسدعلي مي
  .دنمي شو جديد يا روابط/ بعضي مفاهيم و گيريِشكل

  

                           
  مفهومي قبل از فروختن دانشِ وضعيت .5نمودار
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  وضعيت دانش مفهومي بعد از فروختن .6نمودار    

  

 مفهوم _هرابطه واژ .4. 5

 تعدادتواند بهواژه مي. اندپايه مفهوميِ مفاهيم در دانشِ نوشتاريِ/ آوايي ها، صورتواژه
 ذهنيِ يعني هر معني يك مفهومِ .متفاوتي مرتبط شود پذيرد، به مفاهيمِمتفاوتي كه مي معانيِ

  .شوندوط ميواحد مرب به يك مفهومِ هاي متفاوتي كه با هم مترادف هستند،واژه. ديگر است

  

                       
                             هاي مترادفواژه مفهوم در مورد - واژه رابطة .7نمودار

  

  
  از يك معنيرابطة يك واژه با بيش .8نمودار
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بندي يا صورتساده طبقه توان به زبانِمفهومي را مي با توجه به آنچه گفته شد، اطالعات-

شدن در كارگرفتههاي زباني را براي بهاين كار در اين است كه داده هميتا .كرد منطقي بنديِ
واژگاني و چگونگيِ منظور بايد دانشِاينبه .كنددسترسي آماده مي پردازشي و تسريعِ عمليات 
با  ،معنايي يك شبكة كيلِتشبراي  .ه كردصريح و واضح ارائ صورتيبهديگر را ها با يكآن ارتباط
شاملِ ،حال داراي اجزاء مستقل از هممنسجم و درعين جداولبايد  ،مفهومي بازنماييِ رويكرد 

قبيلِازشده تعريف ايِمؤلفه خصوصيات كد اسم  تعريف، نوعِ واژه، حوزة نوشتاري، تعريف
متحرك، اندازه، رنگ، / ثابت(، صفت )بار نقشي(اضافه  ، حرف)وقايع/ اعمال(، فعل )عام/ خاص(

طراحي  را بسامد و غيره ،آييباهم مشخصات و) هدف/ پذيرنده/ گركنش(معنايي  ، نقشِ)جنس
واژه در متن با استفاده از  صحيحِ مفهومِ بعد براي تشخيصِ. )132 - 135: 1385عاصي، (1كرد

استاندار الگوهاي فارسي و زبانِ دستوريِ قوانينِ مجموعة شده از مياناستخراج هايداده پايگاهد 
 با كرد واين روش مشخص  باانتهاي جمالت را يعني ابتدا و  ،كردكامل را شناسايي  ةآن، جمل

 مفهومِ دريافت به سمتتعاملي  سازيِفعال دسترسيِ و الگوريتمِول ااين جد اطالعات استفاده از
مثال ذكر  ةئارااني با واژگ ابهامِ رفعِ درزمينة مذكور مدلِ كردعمل نحوة ادامهدر . جمله رفت

  .است شده

  

  واژگاني ابهامِ در رفعِتعاملي  سازيِفعال مدلِ كردعمل .6

 شبكةاي در اگانهجد مفاهيمِها يا هرِگ هر واژه مختلف براي معانيِ آنچه گفته شد، اساسِبر
در . واژه در جمله است معناي صحيحِ پيدا كردنِ ،فرايند واژگانيِ ابهامِ رفعِ. وجود دارد پيوندي

مفاهيمي كه با واژة موردنظر در ارتباط  صحيح از بينِ مفهومِ يافتنِ واسطةهابهام ب جا رفعِاين
  :وجود دارد هرِگ چهار ،پيوندي در شبكة آمدن براي واژة مثأل. شودهستند انجام مي

  .]مكان +  [از  _آمدن › 1-آمدن

  .]مكان +  [به  _آمدن › 2-آمدن

  .]ص شخ+  [با  _آمدن › 3-آمدن

  .]وسيله +  [با  _آمدن › 4-آمدن

                                                 
١ . جداول و تشكيلِ طراحيِ بيشتر در خصوصِ براي جزئيات 132 -135: 1385عاصي،.(ك.واژگاني ر بانك.(  
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. شودوصل مي 4-و آمدن 3-، آمدن2- ، آمدن1-آمدن جداگانة  آمدن به چهار مفهومِ ،پس
اين جمله را در  مفهوميِ نمودارِ .فعال شود 4 _آمدنمفهوم بايد  "هواپيما آمد علي با" در جملة

  :بينيدزير مي تصويرِ

  

  

  

  

  

  

  

                                               

  مفهومي واژگاني در شبكة ابهامِ رفعِ .9نمودار

  

دسترسي با توجه به اين مطلب ترسيم شده است كه هر داده يا ساختي در  جا فراينددر اين
كه آنمحضِاما به. غيرفعال است صورتمعين و در ابتدا به سازيِفعال شبكه داراي ارزشِ

شواهدي براي ساخت طورِالگوي دسترسي به. كندشدن ميدست آيد شروع به فعالنظر به مورد 
. شوندزمان با هم فعال ميمفهومي هم هاي متعدديعني ساخت. كندعمل مي و تعاملي موازي

پس  .شوددسترسي ميبافر  آستانه بگذرد وارد اش از حدسازيهر ساختي كه ارزش فعال
گيرد و جا دربر مي، همه را يكدسترسي برسند، بافر ظةا هم به لحهاي مختلف بچنانچه ساخت

ها هم بستگي دارد و ساخت دسترسي به بسامد البته عملِ(شود مداوم تكرار مي طورِن كار بهاي
 محرك عنوانِبه آمدن هرگاه واژة. )هاي پربسامدتر بيشتر استساخت شدنِبرجسته احتمالِ

شوند تا در دسترسي مي بافرِ فوق فعال شده، وارد مفهومِشود، هر چهار  سيستم داد وارددرون
ن فعال همچنا هاازآنبعدي يكي نهايت با شواهد(active) بقيه مانده و فعاليت 

 و فعاليت به مفاهيمِ غيرفعال درآمده بارتي دوباره به حالتعه، يا بدشومي  (inhibited)مهار
  .ديابديگر انتقال مي سطوحِ در آنبامرتبط

 

  

 آمدن     

آمدن

789ن

789ن

789ن

 هواپيما  

 وسيله   

رابطه 
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  گيرينتيجه .7

 شاملِ ،مفهومي دانشِمبتني بر  پيونديِ شبكة كمكبه شدارائه  ن تحقيقمدلي كه در اي
براي دسترسي به مفاهيم از ميانِ( تعاملي سازيِفعال و مكانيسمِها آن ميانِ مفاهيم و روابط 

واژگاني،  زداييِابهام يلِقباز مختلفي مناسبي به مسائلِ پاسخِتواند مي) هاي مفهوميداده پايگاه
داستان درك دهدبگفتار  تجزيه و تركيبِهاي سيستمماشيني و  ةدر ترجم خواندن و درك. 

ممكن  .شوند، تعريف ميمعرف اي و روابطمؤلفه از مشخصات با استفادهفوق  مدلِ مفاهيم در
 نظر برسد، اما تمركزِههاي مفهومي بساختاري شبيه به نمودارها و شبكه مدل از نظرِاين  است

 .ستهاآن سازيِحال سادهسازي و درعينصوري   معاني و/ مفاهيم بنديِآن بيشتر روي سازمان
- واقعي درك مي صورتي كه انسان در جهانِبهاعمال  بازنماييِتوان مياين مدل  ز مزاياي عمدةا

رمزگذاري و  روشي ساده و قابلِبا  ،موجود جديد از مفاهيم و مصاديقِ مفاهيم و روابط اخذ كند،
 با توجه به مصاديقِ مبهم متونِ زداييِابهامنهايت، و درهاي ماشيني سيستم توسط ،رمزگشايي

 .موجود را ذكر كرد
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ان متون علمي زب ةاي جهت ترجمطراحي سيستم رايانه ابداع و" ).1385( خداپرستي، فرج اله
  .23: 34 دوره .فصلنامه اطالع رساني ."زبان فارسي انگليسي به
بررسي موردي  :ماشيني ةمترجم و ترجم انسانِ" .)1383(نعمتي  و آزاده فالحتي، محمدرضا

. يساناطالع ر فصلنامه كتابداري و ."نگليسي به فارسي پديدها ةماشين ترجم مشكالت
2 :120 - 101.  

زبان و ، "صفات زبان فارسي سوي طراحي شبكةبه" )1385(صي، مصطفي و ديگران عا
  .132-135 :2 ،زبانشناسي

ارسي با زبان ف ةبازنمايي معنايي حروف اضاف") 1384(ره دشت، نيلوفر و ديگران منصوري ه
زبانشناسي  نمجموعه مقاالت نخستين همايش انجم ."مفهومي نمودارهاي استفاده از

  . 105 -  115شناسي ايران، انجمن زبان: تهران عاصي،مصطفي  به كوشش .ايران
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فعالسازي  مدل دسترسي بر پاية: ذهنپردازش واژگان در  نحوة، )1385(و مولوي وردنجاني، آرز
ت و علوم انساني دكتر پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيا .تعاملي مفهوم بنياد
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