
   

حسين صامتي و : كوششِ ، به)جلد 2( مقاالت برگزيدة: فارسي و رايانه زبانِ

ها  دانشگاه انسانيِ علومِ كتبِ ينِومطالعه و تد خان، سازمانِ جن محمود بي

  .صفحه 1266 ،1389، )سمت(

  

سپهري از : سو به سمتمان روانه است هر كنيم كه اطالعات از اي زندگي مي ما در زمانه
. درس به ما مي ها رايانه طريقِطبيعي است و از زبانِ اين اطالعات در قالبِ ةعمد خشِب. اطالعات

 ، پردازشِماشين - انسان 1مياناهاي ايجادو همچنين، شده  ذخيره دانشِاين دسترسي به  منظورِ به
 صحيحِهاي ت برنامه .است يافتهتري  پررنگ نقشِ ، در جامعة اطالعاتيِ چندزبانة امروزي،طبيعي زبانِ

ديگر از  ترجمه از زباني به زبانِ هاي داده و اطالعات در پايگاه دستور و امالي كلمات، بازيابيِ
اما بايد  ،كند تخيل فرد را پروار مي ازارهاف نرماين موفقيت  .اند زبان هاي پردازشيِ ترين برنامه پرفروش

 هدفواقع،  در. اي اساسي دارندكمبوده ،هوش و كارآمدي نظرِها همچنان از پذيرفت كه اين برنامه
 ةطبيعي، كه ابزاري قوي براي ترجم زبانِ عميقِ توليد و درك افزارِ نرم انسان براي ايجاد ةطلبان جاه

رسد  نظر مي به. نمايدمي از دسترس ماشين و انسان گردد، همچنان دور ةدوسوي خودكار و ارتباط
 ،شناسي زبان علمِ ،مورد و دراين ،پايه علومِ بهبايد ا ه اين زمينه همچنان مكتومِ مسائلِ حلِ براي

 توجهي دارند، اما قابلِ پيشينه و رشد ،نظري فارسي، از ديدگاه شناختيِ زبان مسائلِ. جست توسل
 با بسترسازي و ارائةباشد كه   آن رسيده شايد زمانِ. چنداني ندارد قدمت ها آن ايِ رايانه پردازشِ
 "فارسي و رايانه زبانِ" كتابِ .تر بگيريم فارسي را جدي زبانِ وليدي، پردازشِتمحتواي  ترِ گسترده

  .دارد فارسي زبانِ مربوط به پردازشِ شناختي و رايانشي، به مسائلِ جانبه، زباننگاهي دو

تدارك صفحه  1266و در دو جلد  "زبان فارسي و رايانه" عنوانِكتابي با قالبِدراي كه  مقاله 94
اي تا  ي رايانهفارسي در فضا زبان و خط اي هستند از مقاالتي كه درزمينة برگزيدهند، ا ديده شده

 انجمنِ ساالنة الملليِ بين در كنفرانسِ ،موضوع هاي مربوط به اين انديشي در هم 1386 سالِ ماهخرداد
فارسي و  زبانِ ايران و كارگاه شناسيِ زبان ايران، همايشِ برقِ مهندسيِ نسِايران، كنفرا كامپيوترِ

مقاالت به  بقية) اند دوم چاپ شده انتهاي جلدكه در(مقالة انگليسي  چهار جز به. اند ارائه شده ،رايانه

                                                           

1. interface 
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نخست  چهار بخشِ كه بخش تقسيم شده  مقاالت به ده اصليِ موضوعِ حسبِكتاب بر .اند فارسي زبانِ
ديگر  اول و شش بخشِ در جلدتاس  گرديدهدوم ارائه  در جلد .وسيعي از  اين مقاالت طيف

موضوعات متن و گفتار،  پردازش و بازشناسيِ جملهاز ،فارسي مربوط به گفتار و نوشتارِ مختلف
  .بر داردهاي خبره، را در ياب و سامانه ريشهدادگان، 

 حثاول به مب مقالة  سه. است دوازده مقاله حاويِ "پيكره و دادگان" عنوانِكتاب با اولِ بخشِ
غفاري مقدم و ( و هجايي ،)1377، پور و احمدي همايون(آوايي  مرزِ تعيينِ قالبِدرگفتاري  ازشِپرد

 .پردازند مي فارسي گفتارِدر ) 1380، و آزاد پور همايون(هجا و واج  واكداري، و ،)1376، همكاران
شود  گفتاري آشكار مي دادگانِ تهيةاين مرزبندي در  ضرورت.  

و اسالمي و ) 1384( فاضل و همكارانو ) 1385( خان جن و بي زادگان شيخهاي  مقاله
نخست، به  قالةم. پردازند ارسي ميف زبانِ گفتاريِ ِ دادگان به چگونگيِ تهية) 1374( خان جن بي

عالئم  هوشمند دازشِپر پردازد كه در پژوهشكدة گفتاري مي ِ هاي دادگان ويژگي معرفي و ذكرِ
فارسي را  متصلِ اعداد تلفنيِ دادگانِ طراحي و تهية دومين مقاله، روند. اند سازي شده طراحي و پياده

مقاله،  آخرين. است  گفتار طراحي شده خودكارِ هاي بازشناسيِ اين دادگان براي سامانه. دهد شرح مي
 كه شاملِ ،)فارس دات(سي فار زبانِ گفتاريِ بزرگ اولين دادگانِ ايجاد گزارشي است از چگونگيِ

 نيز،اين مقاله، . اند آن نقش داشته زباني در گردآوريِ ةگويشور از ده منطق 300است كه   جمله 386
رضايي و (پنجم  مقالةهمچنين، در  .پردازد اين دادگان مي آوايي و واجيِ دهيِ به تقطيع و برچسب

، تصويري - صوتي صورت هاي فارسي به واج تلفظ ،)آنالين(برخط  آموزش دفبا ه) 1383همكاران، 
ويدئويي و  سيگنالِ شاملِ طرح اين دادگانِ. است  آن تدارك ديده شده اينترنتيِ يگاهپا ارائة همراه به

  .الفباي فارسي است تلفظ رسميِ گونةو  ها واج تلفظ صوتيِ

اسالمي و همكاران، ( نخست در اثرِ .پردازند مربوط به واژگان مي عدي به مباحثب دو مقالة
 ،فارسي كلمه در زبانِ تصريف قواعد بنديِ زبانان و صورت فارسي ذهنيِ واژگانِ اساسِ، بر)1383
شده با ارجاع  ارائه صرفيِ سازِواحد برنامة. است واژگاني تدارك ديده شده هزار مدخلِ وپنج پنجاه حدود

 .صرفي پردازش كند لحاظ را به) نوشتار يا گفتار(ي زباني تواند واحدها تصريف مي و قواعدبه واژگان 
اصلي و  طبقة پانزده فارسي، زبانِ صفات واژگانيِ شبكة طراحيِ منظورِ به) 1385( فاميان و آقاجاني

ين شبكه با ا كاربرِ گرافيكيِ رابط. اند كردهصفات ارائه  معنايي ازمقولة فرعيِ قةطب هفتاد از بيش
  .است اطالعات طراحي شده نمايش و ارسالِهاي جستجو،  قابليت
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 منظورِ ات و حروف بهكلم دادگانِ گزارشي است از تشكيلِ) 1374، فابخش و شايگانص( مقالة
همسان و مقايسة اي استاندارد براي آموزش و آزمايشِ مجموعه ايجاد ها براي  الگوريتم عملكرد

زبانه چند نخستين پيكرة ساخت گزارشِ ).نستعليق(نويس  دست كلمات حروف خودكارِ بازشناسيِ
 -هاي صرفي ويژگي معرفيِ به MULTEXT مدلِ برپاية) 1385، زاده و همكاران قاسمي(براي فارسي 

. است  به فارسي پرداخته 1984رمان  شدة ترجمه پيكرة متنِ دهيِ فارسي و برچسب نحويِ
حاجي (ش اين بخ آخرين مقالة .كند ميها هموار  زبان بينِ ، راه را براي ترجمةپيكره اين چندزبانگيِ

نمايش  فارسي را به ايِ رايانه ِ يك پيكرة دهي نيز اولين تالش براي برچسب) 1376، عبدالحسيني
دادگان  كه به مبحث آناز رسد اين مقاله، و تاحدي دومقالة پيشين، بيش نظر مي به. گذارد مي

  .اند ها پرداخته آن دهيِ برچسب ه روشِد، بنبپرداز

اين بخش، سومين مقاله  مقالة دوازده ميانِاز .است "دازش متنپر"كتاب،  دومِ بخشِ عنوانِ
ابتدا به فرد  شمس. كند فارسي را بيان مي هاي پردازشِ دستاوردها و چالش) 1385فرد،  شمس(

هايي  ها و پژوهش فعاليت فارسي، و سپس به معرفيِ انِزب ي پردازشِ)ها ويژگي(ها  پيچيدگي بررسيِ
 ترجمة و يادگيري ،يتوليد نحوي، معنايي،واژگاني، ساختواژي،  پردازشِهاي  هزمينپردازد كه در مي

  .اند زباني انجام شده منابعِ چنين تهيةماشيني، و هم

فارسي  متونِ موضوعيِ بنديِ هايي براي دسته صددند تا سامانه، دوم و هفتم در اول سه مقالة
 االت وسؤگويي به  پاسخرهاي جستجو، كاربردهاي فراواني در موتو ،موضوعي بنديِ دسته. ارائه كنند

و  Bayesianبيزي  احتماالتيِ مدلِ بستنِكار با به )1385( سرخي و فيلي بعر .دارد اطالعات بازيابيِ
دوم  در مقالة. اند را تهيه كردهسامانة خود  ،بهتر يند براي رسيدن به نتايجِآ هم كلمات نگهداريِ ايدة

ن است كه در آ پنهان معناييِ تحليلِ كار، روشِ اساسِ ،)1385، گنج حسيني و الماس حاجي(
اين روش  .دهند معنايي باهم رخ مي سنخِ هاي هم كه بيشتر در متن شود مشخص مي كلماتي نزديكيِ
تحليلِ روشِ) 1385( گنج آزادي و الماس امامي. متون دارد موضوعيِ بااليي در جداسازيِ قابليت 
اين . اند كار برده به )بود  اطالعات ارائه كرده كه هافمن براي بازيابيِ(را احتماالتي  پنهانِ معناييِ

زبان و  در تحليلِ يتر اصوليهاي  شيوه شده است باعث، كه زيربناي آماري محكمي دارد، روش
نامناسب،  متغيرهاي پنهانِ و حذف ،آموزش حينِ ،مدل همچنين، با كنترلِ .ايجاد شود متون

اند دادهرا بهبود  آن عملكرد.  
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 طراحيِ به دو شيوه از ) 1384( و بشيري و همكاران) 1382( تشكري و ميبدي دو مقالة
عمومي  فهرستي از واژگانِشيوه، ابتدا  دو در هر. پردازند فارسي مي خودكار براي متونِ سازِ نمايه

متن،  گانِواژ از شناساييِ خودكار، پس سازِ نمايه ساخت نخست، در روند در مقالة. است  تهيه شده
وندها را  كه شده ارائه يياب ريشه الگوريتمِديگر،  در مقالة. شوند آن حذف مي عموميِ واژگانِ
 و حجمِ ا بهبودساز ر نمايه اين الگوريتم دقت. برسدواژه  كند تا به ريشة مرحله حذف مي به مرحله

  .دهد را كاهش مي آن

اي  سامانهروي نوشته، نويسنده از  شناساييِهاي  راستاي طرحدر) 1385( شاهميري و همكاران
 اشعارِ ويژگيِ پنجاه منظور، اين به. شاهنامه است اشعارِ آن شناساييِ هدفكه اند  را طراحي كرده

 پردازشِ ، اشعار به دو روشِبندي شده و سپس فيزيكي، مفهومي و آوايي دسته ولةمق در سه فارسي
اش، با  در مقاله) 1385( همچنين، عظيمي. اند تحليل شده مصنوعي عصبيِ ها و شبكةپارامتر آماريِ
به  ها پاسخ آماريِ ، و بررسيِهاي آوايي، واجي و واژگاني ويژگي ةپرسش دربار دوازده نهادنِ پيش
  .پردازد حافظ، خواجو و سلمان مي اي اشعارِه ها و تفاوت شباهت تمايزِ

تركيبي از  اساسِبر) 1385، فرد شمس كريمي و(فارسي  متونِ خودكارِ سازيِ خالصه سامانة
 معرفيِ مقاله، به شِبخ نخستين .كند ميهاي مبتني بر گراف عمل  واژگاني و روش هاي زنجيرة روش

براي پنج معيار  نهادنِ  سپس، با پيش. است  آن پرداخته شدة هاي اجرايي سازي، انواع و نمونه خالصه
ديگر  مقالة .كند خروجي انتخاب مي عنوانِ ياز را بهمتبيشترين ابا متن، جمالت جمالت امتيازدهيِ

. است  فعل طراحي شده اجزاي معنايي ميانِ روابط براي تشخيصِ) 1386، فرد موسوي و شمسصدر(
 تشخيصِ به نايي و يكي مربوطمعارائه شده، مبتني بر دودسته قوانين، يكي مربوط به هردستة روشِ
  .هاي واژگاني است گروه نقشِ

، در خاص مربوط به يك حوزة اطالعات پردازشِ منظورِ اطالعات به هاي استخراجِ هسامان
فارسي و  زبانِ( شود كار دارند، استفاده ميعات سرووسيعي از اطال هايي كه روزانه با حجمِ محيط
 روي اخبار در حوزة) 1386، پور و همكاران رحيمي(رصاد م اطالعات استخراجِ نةساما .)289 :رايانه

زش و اطالعات را استخراج و الگوهايي متون را پردا وسيلة اين سامانه، به. تمركز دارد نظامي
 پايگاه شده براي ايجاد است از كارهاي انجام يگزارش ،اين بخش پايانيِ مقالة .نمايد سازي مي ذخيره

 گسترةهاي دادگان،  مقاله به ويژگي. )1374، عاصي( انساني علومِ وهشگاهفارسي در پژ هاي زبانِ داده
هاي  اي آن، و همچنين كاربري رايانه پيكره و ساختارِ زبانيِ ها، ساختارِ داده گردآوريِ زباني، منابعِ
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پيشين  البته، اين مقاله بايد در بخشِ. پردازد مي...)  ها، كاربران و جستجو، گزارش انواعِ(دادگان 
  .شد گنجانده مي) دادگانپيكره و (

ترجمة متون  عات واطال هاي بازيابيِ موتورهاي جستجو، سامانه. اب و خطايابي ريشه: 3 بخشِ
. اند هايشان سود جسته روش ي براي بهبودياب وردهاي ريشهايي هستند كه از دستاه جمله زمينهاز
فارسي اختصاص  هاي زبانِ ياب ريشه ين بخش، پنج مقاله به طراحيِشده در ا ده مقالة ارائه ميانِاز

فعل، (هاي واژگاني  مقوله ساخت شيوة از بررسيِ شان پس در مقاله )1380(تشكري و ميبدي . دارند
 خودكارِ يابيِ ، الگوريتمي براي ريشهها در جمله نآ نقشِ گرفتنِدرنظر و البته بدونِ) اسم، ضمير

ي ها دشواري از برشمردنِ ، پس)1385ان، يوسفان و همكار(سوم  مقالة. اند واژگان طراحي كرده
 زبانِ يك شبه طراحيِ نهايت، روندياب، و در ريشه يك فرهنگ تدارك فارسي، به نِزبا يابيِ ريشه
ابتداي در) 1384(ثاني  فر و قاسم حسامي. است  رداختهفارسي پ افعالِ يابيِ نويسي براي ريشه برنامه
 ثيرِاز تأاستفاده س، باسپ. اند يابي را مرور كرده ريشه به مسئلة كردهاي مختلف نسبتشان روي مقاله
فارسي استفاده  افعالِ يابيِ فارسي، از آن براي ريشه ساختواژةهاي  كلمات روي الگوريتم نقشِ
 جاي استفاده از اطالعات ، به)1384(نصيري و همكارانش  شده توسط ارائه يابِ در ريشه. اند كرده

ه نهايت، نهمين مقالو در. شود اده مييابي استف ي براي ريشهتاحتماال از يك مدلِ ،زبان ساختاريِ
 به طراحيِ چنداليه 1پرسپترونِ مصنوعيِ عصبيِ شبكة كمكبا) 1385شاهميري و همكارانش، (

. پردازد فارسي مي موجود در زبانِ ي و عربيِفارس واژگانِ زبانيِ ريشة خودكاري براي تعيينِ سامانة
است  هدرصد گزارش شد 92شده تا  سازي پياده سامانة دقت.  

و  شود مي رايانه خودكار وارد صورت ا بهدستي ي طريقِوسيعي از اطالعاتيِ كه حجمِجا آناز
 رفتنِهزينه و باال كاهشِ ها موجبِ ت، استفاده از خطايابها كم نيس خطا در اين داده بروزِ احتمالِ
سرعت توليد اي خواهد شد رايانه مستندات .اين  پنجمِ ةدر مقال) 1385(ي نوگوراني و صبوريان در

پردازند  فارسي مي خطايابي براي زبانِ راحيِخطايابي، به ط هاي مختلف روش از معرفيِ بخش، پس
. شود الزم به كاربر داده مي و پيشنهادهاي پيوسته، خطاها مشخص  واژه يابيِ از ريشه كه در آن پس

 هاي مختلف استفاده از بخشبا، )1385(سرخي و همكاران  عرب شده در مقالة ، سامانة ارائههمچنين

                                                           

1 . multi-layer perception 
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 طورِ فارسي را به زبانِ ، خطاهاي امالييِ)خطا تصحيحِ خط و الگوريتمِ تشخيصِ نامه، الگوريتمِ واژه(
  .كند خودكار تصحيح مي

 افزاري براي توليد اي نرم شيوه ، ارائة)1374قدسي و بازرگان، ( اين بخش نخست موضوعِ مقالة
 بازشناسيِ جا براي اينشده در ارائه ايدة. تصوير است پويشِ راهازمتافونت  زبانِ ها به فونت خودكارِ

 دنبالِ به) 1384(، مرادي و شيري قيداري هشتم هم در مقالة. نويسه نيز قابل استفاده است نوريِ
. كليد هستند حهروي صفالفباي فارسي و همزه بر حرف 32 اي از جايگذاريِ بهينه رسيدن به چينشِ

متوالي با يك  دو حرف انگشتان و تايپِ زياد جاييِ سازي، جلوگيري از جابه يژگي چنين بهينهو
  .استدو دست  تايپ بينِ بارِ و تقسيمِ) دست(انگشت 

ة يادگيري و با ارائ تنها منبعِ عنوانِ گيري از پيكره به با بهره )1385(فوالدي و ارومچيان 
 با يادگيريِ ساختواژه را استخراجِ ، نحوة)ي به بن و پسوندبند تقسيم(كمينه  صورت ساختواژه به

  .كنند نظارت ارائه مي بدونِ

و ) OCR(نويسه  نوريِ تشخيصِهايي براي  الگوريتم ارائةكتاب به  چهارمِ خشِب دوازده مقالة
است كه  الگوريتمي ارائه شده) 1372(فهيمي و تيمسار  در مقالة. اختصاص دارددستخط  تشخيصِ

دوم  ر مقالةد. فارسي را بازشناسي كند شدة تايپ تواند حروف شناسي مي ريخت تفاده از روشِاسبا
نوع  فارسي روي بيست چاپيِ حروف مختلف براي بازشناسيِ ، دو الگوريتمِ)1376عزمي و كبير، (

است  باال گزارش شده ها توسط اين الگوريتم، ونتف بازشناسيِ يزانِمختلف آزموده شده و م فونت .
هاي  هاي پويا و ايستاي نويسه ويژگي اساسِو بر) 1377(عباسيان و كبير  بعدي، توسط الگوريتمِ

 كه با ميانگينِ است الگوريتمي ارائه شده )1385 ،سليماني و همكاران( در .است شده فارسي تنظيم 
آن از  تدوينِ پردازد و در نوشته مي هاي دست داده محاسبة براي هرحرف بهثانيه  0.005 زمانيِ

به ) 1375( مظفري و همكاران .است  زي، ساختاري و آماري استفاده شدهتركيبي از رويكردهاي فا
هاي ساختاري  استفاده از روشبا نويس دست ارقامِ براي بازشناسيِ اي سامانه سازيِ طراحي و پياده

كلمه،  لِّها از ُك ويژگي استخراجِ اساسِبر، )1379مسروري و همكاران، (بعدي  در مقالة. دنپرداز مي
 مقل بازشناسيِكه جا آناز. شود هاي تصوير استفاده مي از پروفايلكه در آن است روشي پيشنهاد شده 

براي  روشي ،)1382(پور و همكارانش  آبادي نظام ،ناپذير است ها اجتناب نويسه نوريِ براي بازشناسيِ
آن مطلوب  كه نتايجِ اند كردهآن ارائه  قلمِ و بازشناسيِ متن هاي مناسب از تصويرِ ويژگي استخراجِ

  .است  ارزيابي شده
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حروف  مربوط به جداسازيِ ثبه مباح ،هدفي يكساناين بخش، با مقاالت ديگرِ دستة
جداسازي در  نقاط آشكارسازيِ هدفبا) 1379پور و همكارانش،  آبادي نظام(چهارم  مقالة :اند پرداخته

) 1381(صفابخش و اديبي . ستا  قديمي پرداخته يك الگوريتمِ اصالحِيمي به قد چاپيِ متونِ
 ها براي كلمات قطعه چپِ به راست ترتيبِ پردازش، تقطيع و يافتنِ پيش هايي را براي مراحلِ مالگوريت
 جداسازيِ. است  دهمطلوبي گزارش ش حدعملكردشان در كه نتايجِ اند ارائه كردهفارسي  نويسِ دست
برگرفته از تصوير  ويژگيِ شش (قواعد  استقراييِ از يادگيريِ فارسي و التين بااستفاده كلمات يريِتصو

 "فعال زنجيرِ". است) 1381(صدوقي يزدي و همكارانش  مقالة موضوعِ) كلي سيزده قاعدة و تدوينِ
ايلو و كبير گر. شود موجود در تصوير استفاده مي چيزهاي مرزِ است كه از آن براي يافتنِ  روشي

هاي  گسستگي آن در اصالحِ عملكرد بهبوداين روش و چگونگي  به بررسي و ارزيابيِ) 1385(
  .دنپرداز فارسي مي چاپيِ ناخواسته در متونِ

بر  مبتني هويت تعيينِ مروري بر مطالعاتبا) 1385(نژاد و رحمتي  شهابي درنهايت، مقالة
  .دنك ارائه مي) مبتني بر متن(خط  برون صورت نده بهنويس ، روشي براي تعيين و تأييددستخط

در ابتداي اين بخش، فضلي و . بر داردمقاله در دوازده ماشيني نيز مربوط به ترجمة بخشِ
هاي مفهومي پرداخته و نشان  جمله گرافمعنايي، از بازنماييِ ةچند شيو به بررسيِ) 1377(فهيمي 

 .هاي فارسي را بپوشاند وسيعي از جمله امنةداد تا د توان همين شيوه را گسترش كه مي دهند مي
 ثاني،  ؛ فيلي و قاسمالف 1383 ثاني،  ؛ فيلي و قاسم1378ني و سليماني، ثا قاسم( بعدي مقالة سه

و زمان  هم درخت افزايشيِ چارت، دستورِ هاي تجزية روش دادنِقرار ترتيب با اساس به، )ب 1383
مختلفي را معرفي  هاي مترجميِ سامانه) متناز مستقل دستورِ يافتة توسعه مدلِ(سازي  يكسان دستورِ

  .كنند مي

) 1385(بارفروش  زادة سجادي و عبدهللا: اي دستورهاي رايانه به ساخت اند مربوط بعد سه مقالة
كاران سرخي و هم فارسي، عرب براي زبانِ) كلمه ستورِد(پيوندي  دستورِ عملكرد نحوة بررسيِ به
فرد و همكاران  هاي ژنتيك، و شمس استفاده از الگوريتمري بادستو قواعد توليد ة ايدةارائبه ) 1385(
)1386 (همچنين،  .پردازند فارسي مي زبانِ پردازشِ ايِ هاي پايه برخي ابزارها و پيمانه به ساخت

 فعليِ ءجز معناييِ ترتيب به تحليلِ اين بخش به پايانيِ در دو مقالة) 1385، 1383(مگردوميان 
مورداستفاده در  براي زبانِصرفي  گرِ يك تحليل و معرفيِاين افعال،  مركب و شيوة ترجمة افعالِ

  .پردازد مي زيراكس شده در مركزِ ارائه آوريِ استفاده از فنهاي فارسي با وبالگ
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. اند پرداختهفارسي  متنِ زنِ برچسبهاي  اين بخش، به سامانه پايانيِ مقالةنهايت، سه در
 كلمات و تجزية معنيِ ابهامِ عِاطالعات، رف بازيابيِگفتار،  زشناسيِاهاي ب همتن در زمين دهيِ برچسب

 سامانة مبناي تغييرِي و براحتمال به دو روشِ) 1386(ثابتي و همكارانش . ها كاربرد دارد جمله
گزارشي است از ) 1386(كيخا و همكاران  مقالة .اند سازي كرده فارسي را پياده متنِ ،زن برچسب

زن  برچسب متن و تهية دهيِ در برچسب) ماشين هاي يادگيريِ از روش(تصميم هاي  درخت كاربرد
MFT به هاي اساسي در تدوينِ نيز به چالش) 1383(مگردوميان  لةدر مقا. متناز مستقل صورت 

  .است  شده  ها پرداخته آن هايي براي حلِ فارسي و راه زنِ برچسب

ششم، دوازده مقاله  در بخشِ .دارند گفتار اختصاص پردازشِ كتاب، به مباحث بعديِ بخشِ سه
اي  بامقدمه) 1378ابوطالبي و تبياني، (نخستين مقاله . است  ارائه شدهمتن به گفتار  تبديلِ موضوعِبا

 هاي ديگر، و بررسي هجاها اتصالِ روشِ انتخابِشود و با گفتار آغاز مي هاي بازسازيِ روش دربارة
نجار و  زادة شيخ(دوم  مقالة. كند ميسازي  پيادهرا فارسي به گفتار  متنِ اي براي تبديلِ سامانه

 مبناي گفتارسازِفارسي بر گفتارسازِ سازيِ م تحقيقي است براي تطبيق و پيادهه) 1378همكاران، 
كه  "گويا" افزاريِ نرم گزارشي است از بستة) 1383(ش اسالمي و همكاران مقالة ).Klatt(كالت 

 روشِ برپاية) 1383(نبات  پور و نم همچنين، همايون. كند فارسي را به گفتار تبديل مي شتارِنو
در . اند را ارائه كرده "فارس بيان" گفتارِ بازسازيِ سامانةواحد،  بر انتخابِ ندي مبتنيپيو بازسازيِ

ديگري ارائه شده كه از سه  سيِفار گفتارسازِ سامانةنيز ) 1385(شيخان و همكاران  انگليسيِ مقالة
  .گفتار گرِ و تحليل ي گفتارنوا زبان، توليدگرِ گرِ پردازش: زيربخش تشكيل شده است

هاي  واج متن به زنجيرة تبديلِ: شوند ميمتن به گفتار از دو بخش تشكيل  هاي تبديلِ سامانه
اين  نخست روي بخشِ أعمدتبعدي هاي  مقاله. ها به گفتار واج زنجيرة آن، و تبديلِ دهندة تشكيل
هاي نظيرش از  متن به واج براي تبديلِ) 1378(نژاد  پور و حسيني ايونهم. ها تمركز دارند سامانه
ستفاده از همين ابا) 1385(نبات و همكاران  نم. اند چنداليه سود جسته پرسپترونِ عصبيِ شبكة
مارس  واج بااستفاده از روشِ ديرشِ كردنِ مدل. اند واج پرداخته ديرشِ سازيِ عصبي به مدل شبكة

نبات و كوچاري  نم مقالة. است  بررسي شده) 1385پور،  ريني و همايونبح(ديگري  نيز در مقالة
)1386 (لمات را باك ميانِ درنگو ابوطالبي و  .است  سازي كرده بندي مدل دسته استفاده از درخت
 قافية فارسي براي آزمونِ انِدادگ گفتار، به ارائة سيگنالِ پذيريِ فهم راستاي ميزانِدر) 1385(غاني ف

  .دنپرداز شده مي اصالح
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 طورِ بهاستفاده از الگوي عبارات، با است كه )1383معطر و همكاران، (دو مقاله ديگر، يكي 
ها  ناموجوددرفرهنگ هاي صورت تبديلِ ،سازي نرمال. پردازد فارسي مي سازي در زبانِ مبسوط به نرمال

خان و  جن بي نوشته ديگر، مقالة. ها در فرهنگ موجود باشد آن نگاريِ واج است كه معادلِ صورتي به
 مسئلة شده در حلِ ارائه توصيفات. است پرداختهفارسي  هاي خط نگاره هم مسئلة به ،)1383(زاده مراد
  .كاربرد دارد ماشيني بسيار متن به گفتار و ترجمة هايي چون تبديلِ هاي فارسي در سامانه نگاره هم

شيخان و (ميان، پنج مقاله  دراين. است  مقاله ارائه شده گفتار هم دوازده بازشناسيِ بخشِدر
؛ صامتي و همكاران، 1380ج و همكاران، نگ الماس؛ 1380؛ پرويزي و احدي، 1373همكاران، 

در . پردازند مي فارسي گفتارِ بازشناسيِهاي  سامانه معرفيِ به) 1383همكاران،  گنج و الماس؛ 1383
، در است شده  استفاده مصنوعي هاي هوشِ مصنوعي و روش هاي عصبيِ از شبكهنخست،  الةمق

گنج و  الماس دو مقالة. شود فارسي بازشناسي مي پيوستة گفتارِ ،متوسط كلمات ، با دايرةدومي
گزارشي است از و همكارانش صامتي  و مقالة. ندكن را معرفي مي 2و 1هاي شنوا  همكارانش سامانه

  .كند گوينده عمل مياز مستقل صورت اي كه به سامانه

ي ها مربوط به سامانه بخشي از مسائلِ بررسيِو اين بخش، هريك به بحث ديگرِ مقاالت
فارسي  زبانِ هاي مجاورِ واج ساختار براي همگونيِ و ايجاد بررسي. پردازند مي گفتار بازشناسيِ

گنج و  الماس(سيگنال  از ماهيت ناشي مشكالت هايي براي رفعِ راه، )1376صامتي و همكاران، (
غالمپور و همكاران، (كلمات  بافت در تلفظ به مسئلة وابستگي روشي براي حلِ، )1377همكاران، 

استفاده از و ، )1380دهنوي و همكاران،  دهقانِ( كلمات برِ هجاي تكيه محلِ بازشناسيِ، )1379
گنج،  الماس( فارسي پيوستة گفتارِ بازشناسيِ هجاهاي فارسي در فرايند تكية نوايي و ميزانِ ويژگيِ
  .بحث است مورد مختلف موضوعاتاز) 1381

 ، در مقالةداردمراتبي و دوسويه  ي سلسلهبازشناسي در انسان ساختار كه سامانة آن به باتوجه
بررسي  گفتار ازشناسيِسويه در بدو هاي عصبيِ شبكه كارآييِ) 1385(ي و همكارانش يزدچ

خارج از واژگان  كلماتبراي مواجهه با) 1385(و همكاران پور  ويسي مقالةانتها، و در است؛ شده 
 كه مبتني است بر امتيازدهيِ ،دكن اطمينان استفاده مي از معيارِ) بازشناسي سامانة يناآشنا برا(

ها آن بازشناسيِ كلمات براي اطمينان از صحت.  

گفتار،  بازشناسيِ هاي خطاي سامانه دقت و كاهشِ ، افزايشِعملكرد هاي بهبود راهترين  مهماز
 هاي مدل"به  هم بخش هشتماست، و ...) آماري، دستوري و  اطالعات(هاي زباني  استفاده از مدل
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كلمه  يك رمزگشاي واج به سازيِ طراحي و پياده مراحلِ. اختصاص دارد "گفتار زباني در بازشناسيِ
زباني  مدلِ عنوانِ احتماالتي به هاي دستوريِ از مدل استفاده از تلفيقي، )1383اعلي و همكاران، باب(
 مدلِ يافته براي ساخت تعميم يِگروه ساخت دستورِ استفاده از مدلِ، )1384ممتازي و همكاران، (

زباني  مدلِ راجِفارسي براي استخ زبانِ متنيِ استفاده از پيكرة، )1385حافظي و همكاران، (زباني 
پرداختن  منظورِ احتماالتي به پنهانِ معناييِ تحليلِ ، و استفاده از روشِ)1385بحراني و همكاران، (

به بموضوع ،)1385امامي آزادي و همكاران، (زبان  معناييِ عدات اند شده در اين بخش مطرح مقاالت.  

نخستين مقاله، . اند فارسي ارائه كرده براي زبانِ را اي هاي خبره نهم، سامانه بخشِ شش مقالة
 زبانِ بطرايك : )1379سلطاني خسروشاهي و لوكس، (است  "وجوي فارسي پرس" سامانة معرفيِ

) 1374(فرد  فهيمي و شمس. ابسته نيستوخاصي هم  كه به دادگانِ ،اي رابطه فارسي براي دادگانِ
. اند تدوين كرده فارسي متنِ مي براي دركهاي مفهو وابستگي استفاده از روشِرا با "دنا" سامانة
قابلِ داخليِ طبيعي به يك بازنماييِ زبانِ وروديِ از تبديلِ است متن عبارت درك پردازش توسط 

فارسي  بانِز نوشتاريِ واژگاني و مفهومي از متونِ دانشِ استخراجِ اي جهت سامانه "هستي". ماشين
اين سامانه  معرفيِ به )1383(رد ف شمس. ها است آن سِاسابر 1شناسي واژگان و هستان و ساخت

 يك جملة از دريافت اي است كه پس هم سامانه) 1384آبادي و پالهنگ، داود( "دانا". پردازد مي
سازد و به  دريافتي را مي ملةج حالت ويژگي و قابِ جمله، ساختارِ نحوي و معناييِ فارسي و تحليلِ

اند  اطالعات بازيابيِ گروه از تحقيقاتاي  پاسخ شاخهو هاي پرسش امانهس .دهد كاربر پاسخ مي فرمانِ
ها سعي بر آن است كه  در اين سامانه. اند وجود آمده جستجو بهدر موتورهاي  ويژه براي كاربرد كه به
) 1385(فرد و همكاران  شمس مقالة .شود  داده جوابي كوتاه، دقيق و كامل پاسخكاربر با سؤالِ

) 1385(رجبي و همكاران  .فارسي است زبانِ وپاسخ به يك سامانة پرسش ماري و عملكردمع بررسيِ
و همچنين ) متن درك(منطقي  فارسي به بازنماييِ هاي زبانِ جمله تبديلِ جهتهايي   روش معرفيِ به

 وندربراي در اين مقاله، . پردازند مي )متن توليد(هاي فارسي  هاي منطقي به جمله عبارت تبديلِ
  .است  متن استفاده شده - معنا بر نحو و براي توليد از نظرية مبتني معناييِ تحليلِ از روشِ ،درك

 درجة بررسيِ" ،)1374(زادگان و همكاران  شيخ مقالة "موضوعات سايرِ" عنوانِبا دهم بخشِ
وبر داردرا در "هگويند شناساييِ نظرِها از آن ترتيبِ گفتاري و تعيينِ فارسيِ هاي زبانِ واج اهميت ، 

                                                           

1. ontology 
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آن در  نتايجِشان است و ازگويندگان تفكيك و تمايزِ قدرت نظرِها از واج اهميت درواقع، مطالعة درجة
  .شود مي گوينده استفاده هاي شناساييِ سامانه

  

و از  ،فارسي پرداخته شده زبانِ ايِ رايانه مطرح در پردازشِ ز موضوعاتب به بسياري ادر اين كتا
مق طيفهاي  وجود و پرداختن به جنبههاي م پروژه خوبي نمايان است كه تكميلِ شده به ارائه االت
، كه ساعي دو استاد تهم مجموعه به اين تدوينِ. شده نياز به كارهاي اساسي در آينده داردكاركمتر

است،  بسيار ارزنده ،اند ها پژوهش كرده گفتار سال دادگان و پردازشِ مختلفهاي  زمينهخود در
آوردهاي  دست منسجمِ داشتنِ دردستاي به  رايانه شناسانِ زبان جامعة نيازِكه اين مجموعه  آن ويژه به

 عمدة كتاب، موضوعات هاي مختلف بخش بنديِ تقسيم. سازد فارسي را برآورده مي زبانِ پردازشِ
 چنداني قاتحقيبرخي موضوعات، تدهد، هرچند در محاسباتي را نشان مي شناسيِ زبانمطرح در 

  .شود نمي  فارسي ديده زبانِ درزمينة

كه  ،امكاناتي محدوديت نظرِشده، از برده هاي نام ها و همايش كتاب به كنفرانس شدنِمحدود
 محدوديت نظرِدرك است، اما از قابلِ ،كتاب حجمِ رفتنِو همچنين باال ،هميشه وجود داشته و دارد

ها ارائه  در اين همايش كه اتفاقاً ،فارسي زبانِ پردازشِ درزمينةاصيل و ارزنده  مقاالت انتخابِدر 
نشجوياني اي براي دا ارزنده تواند منبعِ كتاب مي كه اين آن ويژه به. كند خأل بزرگي را ايجاد مي ،اند نشده

 يتحقيقات زمينةاين  سويِ به ،فارسي زبانِ پردازشِ تحقيقات درزمينة گسترشِ روبه بر نيازِشود كه بنا
 و اهدافموضوع هر ةمختصري دربار ةخچيتار رسد آوردنِ نظر مي بهديگر،  طرفاز. يابند گرايش مي

  .كرد فارسي در راياسپهر ياري مي زبانِ موقعيت فارسي، خواننده را در درك زبانِبراي  روي آن پيشِ

اين  سازيِ و يكسان تخصصي رنهادهاي اصطالحاتبراب نامة واژه اين كتاب، تدوينِ هترين نكاتاز ب
خوانندگان  كار از سردرگمي يا بدفهميِ اين. مقاالت است در متنِ) ممكن حدتا(اصطالحات 

نمايه را  نداشتنِديگرسو، از .است  كتاب نيز نظم و هماهنگي بخشيده تيكّلجلوگيري كرده و به 
براي  مرجعي عنوانِ بهجاكه اين دو جلد  آناز. مجموعه دانست اين ترين كمبود شايد بتوان بزرگ

اي موضوعي براي آن  كم نمايه عمل خواهند كرد، بهتر بود دست فارسي اي روي زبانِ رايانه تحقيقات
  .شد تدوين مي
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