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چکیده
با فراگیر شدن اینترنت و وب حجم زیادی از متون که به هر زبانی نوشته میشوند در دسترس است .مسئله تشخیص زبان یکی از
مراحل اصلی برای هر نوع پردازش دیگر بر روی متن است .تاکنون پژوهشهایی بر روی تشخیص زبان در متون انگلیسی انجام
شده اما کارها روی زبان فارسی در این حوزه محدود است .از طرفی با گسترش رسانههای اجتماعی متون محاوره بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرند که روشهای تشخیص زبان ارائه شده برای زبان رسمی دقت خوبی برای این نوع متون ندارند .در این مقاله
روشی جهت تشخیص زبان محاوره ارائه شده و تمرکز بر تشخیص زبان فارسی و زبانهای با رسمالخط مشابه یعنی کردی مرکزی،
عربی ،پشتو و اردو و فضای مورد مطالعه ،شبکههای اجتماعی است .فرآیند طراحی شده از یک مرحله سنجش آماری (الگوی زبانی
مبتنی بر Nتاییها) و دو مرحله غیرآماری (نویسههای ویژه و ایستواژهها) تشکیل شده است .برای ارزیابی روش پیشنهادی مجموعاً
تعداد  ۰۱۱۱جمله از هر پنج زبان به صورت تصادفی از پیامهای شبکههای اجتماعی استخراج شده است .نتایج به دست آمده از
ارزیابی روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده جمعآوری شده نشان میدهد که روش پیشنهادی که تلفیق روش آماری و غیرآماری
است بهبود قابلتوجهی نسبت به روش آماری به تنهایی داشته است .همچنین نتایج به دست آمده نشاندهنده عملکرد خوب روش
پیشنهادی در مقایسه با ابزارهای قدرتمندی مانند گوگل و زیراکس است .این ابزار همچنین توانایی تشخیص زبان پشتو و کردی
مرکزی را دارد که برای سایر ابزارهای معروف تشخیص زبان ،قابل شناسایی نیست.

کلمات کلیدی
پردازش زبان طبیعی ،تشخیص زبان ،الگوسازی زبانی ،شبکههای اجتماعی ،زبان فارسی محاوره

 -۰مقدمه

شده ،و شناختی که از قواعد و ﭼگونگی وقوع انواع ﭘارهگفتار دارد از بین
کاندیدهای مختلف ،زبان متن مورد نظر را به درستی تﻌیین کند.

امروزه با افزایش حجم اطلاعات در دسترس روی اینترنت –که هر یک به
زبانی نگاشته شدهاند -نیاز فوقالﻌاده به ابزاری که توانایی تشخیص زبان 1را
داشته باشد کامﻼً محسوس است .تشخیص زبان ،فرآیند نگاشت یک سند به
زبانی است که سند به آن نوشته شده است [ .]1به طور خلاصه میتوان گفت
ابزار تشخیص زبان باید بتواند با توجه به الگوی زبانی که به آن شناسانده

در متون استخراج شده از شبکههای اجتماعی ،انوواع لل هوای املوایی،
نوواژهها و مخففها به ﭼشم میخورد .گاهی کاربران این شوبکهها بوه دلیو
محدودیت فضای در دسترس یا زمان و حتوی گواهی نیوز از سور تفونن و یوا
خلاقیت ،اقدام به تغییر ظاهر واژههای مورد استفاده و یا خلق واژههوای جدیود
میکنند .بدین ترتیب مشاهده میشود که آنچه که در شبکههای اجتماعی بوه

عنوان زبان فارسی به کار برده میشود ،ﭼندان با فارسی مﻌیار همخوانی ندارد
و به عبارتی این فضاها دارای ادبیات خاص خود هستند.
تشخیص زبان در شبکههای اجتماعی همواره از ﭼالشهای مطرح بوده و
این مسئله زمانی بیشتر رخنموون دارد کوه متوون مورد بررسی ،کوتاه و حاوی
نویسههای خارج از الفبا یا متشک از ﭼند زبان باشند .علواوه بور ایون ،متوون
دارای واژههای ساختگی و نوواژهها ،املا نامناسب متون ،متون دارای واژههای
مخفف از دیگر مشکلات موجود در مسیر تشخیص زبان هستند .قب از انجوام
عملیووات مختلووف روی مووتن نظیوور ترجمووه ،خلاصووهسازی ،دسووتهبندی،2
بهنجارسازی ،3تقطیع متن 4و لیره ابتدا باید زبان آن مشخص باشد .از طرفوی
بازیابی اطلاعات 5و موتورهای جسوتجو ،6عقیوده کواوی 7در متوون و تحلیو
احساسووات ،8ماشووینهای ترجمووه 9و سووامانههای ﭘرسووش و ﭘاسو  10از دیگر
حوزههایی هستند که نیاز به تشخیص زبان را آشکار میسازند.
در این مقاله ما یک روش جدید مبتنی بور Nتوایی و نویسوههای ویوهه
برای تشخیص زبان متون محاوره گرفته شوده از شوبکههای اجتمواعی ارائوه
میدهیم .روش ﭘیشونهادی قابلیوت تشوخیص زبوان فارسوی و زبانهوای بوا
رسمالخ مشابه یﻌنی کردی مرکوزی ،عربوی ،ﭘشوتو و اردو میباشود .نتوایج
ارزیابی نشان میدهد که روش ﭘیشنهادی برای زبانهای گفته شده نسبت بوه
ابزارهای موجود کارایی بهتوری دارد .در اداموه ابتودا در بخوش  2روشهوای
ﭘیشین را مورد بررسی قرار میدهیم و در بخش  3روش ﭘیشنهادی را به طوور
کام شرح میدهیم .در بخش  4روش ﭘیشونهادی را ارزیوابی مویکنویم .در
نهایت نتیجه گیری و کارهای آتی را در بخش  5بیان میکنیم.

 -2مروری بر روشهای پیشین
ایده اولیه در ساخت ابزار تشخیص زبان بدین صورت است که در ابتدا با توجه
به ویهگیهای مخصوص هر زبان الگوی زبانی 11برای زبانهای هدف ساخته
میشود .سپس این الگو یا الگوها به سیستم آموزش داده میشوند .سپس برای
تشخیص زبان سند جدید با همان روشی که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته و بوا
مﻌیارهای مشابه ،الگوی زبانی ساخته میشود .سپس الگوی زبانی سند جدید با
آنچه که سیستم از قب آموزش دیده مقایسه میشود .زبان الگویی که کمترین
فاصله و به عبارتی بیشترین شباهت را با الگوی زبانی سند جدید داشته باشود،
به عنوان زبان سند جدید تﻌیین میشود [ .]2روشهای ساخت الگووی زبوانی
به دو دسته کلی آماری و لیرآماری تقسیم میشوند .روش آماری اصولا مبتنی
بر Nتاییها 12و روش لیرآماری مبتنی بر واژه است [.]3
 Nتایی روشی است که احتمال وقوع یک دنباله از نویسهها را میسنجد.
به عبارتی مشخص میکند احتمال آمدن یک نویسه با توجه به آمودن نویسوه
دیگری قب از آن ﭼقدر است [ .]3در متون طولانی مﻌمولاً تووالی واژههوا و در
متون کوتاه توالی حروف بیشتر سنجیده میشود .در این دسته از روشها ابتودا
لیست توالیهای نویسهها تهیه شود و سپس با روشهای دستهبندی زبان متن
مجهول شناسایی میشود [ .]2بهترین تکنیک شناخته شوده ،سوندها را طبوق
آمار یا امتیازشان بر حسب Nتایی توالی نویسهها بین یک سوند و یوک زبوان
دستهبندی میکند [ .]1در این روش ابتدا بورای تولیود مودل زبوانی ،متوونی
انتخاب میشوند که زبوان آنهوا مشوخص بووده و تووالی نویسوههای آنهوا
استخراج میگردد .این توالیها سپس به ترتیوب بسامدشوان در متوون مرتوب
میشوند  .در اینجا از قانون زیف 13استفاده میشود که طبق آن ،بسوامد یوک
رخداد (در اینجا توالی نویسهها) با رتبهای که به آن اختصواص داده میشوود

نسبت عکس دارد .بدین مﻌنی که ﭘربسامدترین توالی رتبوه یوک را بوه خوود
اختصاص میدهند و به هموین ترتیوب کوم بسوامدترین تووالی رتبوه عوددی
بزرگتری خواهد داشت .کاونار و ترنک مﻌتقدند سیصد توالی ﭘربسامدتر در هر
زبان ،نشانه بسیار خوبی بورای تشوخیص آن زبوان اسوت [ .]4بودین ترتیوب
مدلهای زبانی آماده میشوند که حاوی ﭘربسامدترین توالیهوا در زبانهوایی
است که ابزار قرار است بتواند آنها را تشخیص دهد .در اداموه ،هنگوامی کوه
متن جدیدی وارد میشود و برای تشخیص زبان آن ،ﭘربسامدترین توالیهوای
آن استخراج شده و به ترتیبی مشابه آنﭼه در ﭘیش گفته شد مرتب میشووند.
سپس این لیست جدید با توالی نویسهها و در واقع با الگوهای زبوانی از ﭘویش
تﻌیین شده برای سیستم مقایسه میشود .مدل زبانی که کمترین فاصوله را بوا
لیست توالیهای متن جدید داشته باشد ،تﻌیینکننده زبان متن جدید است [.]4
در مقاب روشهای آماری ،مدلهای الهام گرفته از زبانشناسی نیز برای
تشخیص زبان ﭘیشنهاد شدهاند .برای مثال میتوان لیست ایسوتواژهها را نوام
برد که در آن یک سند بر حسب همﭘوشانی آن با لیستهای زبانهای مختلف
دستهبندی مویشوود [ .]5روشهوای دیگور شوام همبسوتگی واژه و مقولوه
دستوری [ ]6و مدلهای دسته گرامری [ ]7میشود .از روشهوای مبتنوی بور
واژه ،واژههای ممنوعه و نویسههای ویهه را نیز میتوان نام برد.
در روش نویسههای ویهه تمرکز بر روی نویسه هایی است کوه بویش از
دیگر نویسهها می توانند نماینده یک زبان باشند و در زبانهوای دیگر یا وجود
ندارند یا به ندرت یافوت میشووند [ .]8در روش ایسوتواژهها منبوع مقایسوه،
کلماتی هستند که تﻌدادشان محدود است اما به فراوانی در متون مختلف اعوم
از فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،علمی و لیره یافت میشووند [ .]9این دسوته از
کلمات شام حروف رب  ،حروف عطف  ،ضمایر ،حوروف اشاره و گواهی نیوز
افﻌال ﭘرکاربرد هستند که میتوانند نماینده خوبی برای زبان باشند.

 -3روش پیشنهادی
در روش ﭘیشنهادی از الگوی زبانی سه بخشی مشتم بور Nتوایی نویسوهها،
نویسههای ویهه و ایستواژهها استفاده میشود .در نتیجه الگوی زبانی حاصو
از مزایای هر سه روش سود میبرد و مشکلات ناشی از کاربرد هور روش نیوز
برطرف میشود .بدین ترتیب هر متن مجهول طی سه مرحله سنجیده شوده و
با الگوهای هر ﭘنج زبان مقایسه میشود و نتایج حاص از مقایسه بوه صوورت
مقدار صحیح مثبت بیان میشود .الگویی که کوﭼکترین عودد را داشوته باشود
نشانگر زبان متن مجهول است.

 -۰-3جمعآوری دادگان
با طراحی و ساخت ﭘیکره زبان فارسی محاوره شوبکههای اجتمواعی ،دادگوان
قاب قبولی جمعآوری و بهنجارسازی شده و ناخالصیهای آن نیز زدوده شد .از
این ﭘیکره جهت ساخت الگوی زبانی فارسی در ایون ﭘوهوهش اسوتفاده شوده
است .برای جمعآوری دادگان مورد نیاز بورای سواخت الگووی زبوانی کوردی
مرکزی با راهنموایی افوراد کورد زبوان ،گروههوا و کانالهوایی در شوبکههای
اجتماعی انتخاب شده و با اطلاع اعضای گروههوا ،از مطالوب آن جهوت تهیوه
دادگان زبان کردی استفاده شد .این دادگان سپس بهنجارسازی شده و بورای
تهیه الگو آماده شد .مراح مشابهی جهت تهیه دادگوان موقوق از زبوان اردو،
عربی ،ﭘشتو نیز طی شد .این مطالب شام انواع نوشوتهها از قبیو مکاتبوات
روزمره ،دلنوشتهها ،شﻌر ،خبر ،مطالب طنز بود .در شبکههای اجتماعی ،حجم

زیادی از محتوای دیداری و شنیداری ارائه میشود .از این روی تمام ﭘیامهای
ارسال شده در این شبکهها قابلیت استفاده در دادگان موورد نظور را نداشوته و
تهیه حجم مناسبی از دادگان هر زبان نیازمند گذر زمان و ارسال تﻌوداد کوافی
ﭘیام نوشتاری توس کاربران بود .همین ﭘیامهای نوشتاری نیز بایود بوه دقوت
بررسی شده تا عاری از اطلاعات مستق از زبان مانند شکلک ،تارنموا و لیوره
باشند.

 -2-3ساخت الگوی زبانی
در مرحله اول تولید الگوی زبانیN ،تایی نویسههای دادگان هر زبان استخراج
میشود .اما ﭼرا تمرکز بر روی نویسه اسوت و نوه واژهب بوا توجوه بوه قووانین
واجآرایی و قواعد تصریف ،محدودیتهایی برای همنشینی واجها و در نهایوت
تشکی واژه وجود دارد که اجازه ساخت هر گونه واژه دلخواهی را نمیدهد .از
طرفی گویشوران هر زبان ،حتی افرادی که به طور تخصصی به مطالﻌه زبوان
نپرداخته اند و افراد بدون تحصیلات ،این قوانین را رعایت میکنند .این مطلب
در هنگام ساخت واژههای جدید نیز مصداق دارد و از این روست که اگر قورار
باشد یک فرد فارسی زبان واژه جدیدی تولید کنود ،نتیجوه آن ﭼیوزی مشوابه
«ﭘپچگزش » نخواهد بود! با این استدلال ،اگر مثلاً با محاسبه Nتایی واژههایی
که اکنون در زبان فارسوی وجوود دارنود ،احتموال رخوداد توالیهوای مختلوف
نویسهها را داشته باشیم ،از آنجا که نویسههای جدید نیز طبق قوانین قبلی در
کنار یکدیگر قرار می گیرند ،با تقریب خوبی Nتایی واژههای جدید نیز مشوابه
واژههای قبلی موجود در زبان خواهد بود و بدین ترتیب میتوان با دقت بالایی
آنها را به فارسی نسبت داد .از این طریق مشک وجود نوواژههوا و واژههوای
ساختگی در زبان شبکههای اجتماعی برطرف شده و نیاز به وجوود توک توک
آنها در دادگان مورد استفاده در ابزار تشخیص زبان نیست .نکتهای که در این
میان باید مورد توجه قرار داد ،هم اندازه بودن حجم دادگوان بورای هور زبوان
است تا از سوگیری به زبان خاصی ﭘرهیز شود.
بﻌد از استخراج Nتایی نویسههای دادگان فارسی ،باید آنها را بوه ترتیوب
بسامدشان در متون فارسی مرتب کرده و به ﭘرتکرارترین آنها رتبه یک و توالی
با تﻌداد تکرار کمتر رتبه دو و الی آخر نسبت داد .تﻌداد مشخصی توالی ﭘرتکرار
از ابتدای لیست انتخاب شده در الگوی زبانی مورد استفاده قرار می گیرند .این
روند برای زبانهای با رسمالخ مشابه فارسوی یﻌنوی کوردی مرکوزی ،اردو،
ﭘشتو ،عربی نیز تکرار شده و صورت اولیه الگوی زبانی مبتنی بر Nتایی بورای
هر یک از این زبانها ساخته شد.
در مرحله بﻌد ،نویسههای خاص هر زبان به الگوی زبانی آن اضوافه شود.
برای مثال ،این نویسهها در فارسی شام حروف «گ ،چ ،پ ،ژ» میشود .این
روش مخصوصاً جهت بازشناسی زبان فارسی از عربی کوه مشوترکات زیوادی
دارند به کار میرود .از طرفی ،بورای برخوی نویسوهها بویش از یوک صوورت
نوشتاری وجود دارد .برای مثال در اردو برای نویسه «ٹ» صورتهای مختلف
برای ابتدای واژه ،وس واژه و انتهوای واژه وجوود دارد و هور یوک نویسوهای
جداگانه با کد متفاوتی محسوب میشوند .ﭘس اگر فق یک صورت نوشوتاری
از این نویسه در لیست نویسههای ویهه اردو وجود داشته باشد ،ابزار تشوخیص
زبان در صورت برخورد با دیگر صورتهای همین نویسه آنهوا را بوه عنووان
نشانه زبان اردو تلقی نخواهد کرد و این امر نتیجه نهایی را تحوت تواقیر قورار
خواهد داد .اما در برخی زبانها برای همه صورتهای نوشوتاری یوک نویسوه
تنها یوک کود مشوترو وجوود دارد .از ایون جهوت مهوم اسوت کوه تموامی

صورتهای نوشتاری همه نویسههای ویهه هر زبان بررسی شده و در صوورت
داشتن کدهای متفاوت ،تک تک آنها منظور شوند.
در مرحله سوم لیستی به عنوان ایستواژههای هر زبان تهیه شود کوه شوام
حروف عطف ،حروف رب  ،ضمایر ،افﻌال و اسمهای عام ﭘرکاربرد و مخففها و
واژگانی از این دست است .وجود این واژهها در متن میتواند نشانگر نوع زبان
باشد .نکته حائز اهمیت در این میان ،لزوم عدم تشوابه در واژگوان هور لیسوت
است .به بیان دیگر ،یک واژه فق میتواند عضو لیسوت ایسوتواژههای یوک
زبان باشد .از آنجا که زبانهای مورد نظر در این ﭘوهوهش دارای همﭘوشوانی
هستند ،بﻌضی واژگان در لیست ابتدایی دو یا سوه زبوان وجوود داشوتند .مثلواً
«من»« ،ما»« ،ایون»« ،لوه» گرﭼوه بوا تلفو و مﻌوانی متفواوت ،در لیسوت
ایستواژههای فارسی و عربی مشترو هستند .این مطلب میتواند باعث بروز
خطا در تشخیص زبان شود ﭼون صورت نوشتاری واژههوا در اینجوا اهمیوت
دارد نه مﻌنی و تلف آنها .یا مثلاً واژگان «ﭼی» و «به» بین زبانهای فارسی
و کردی مرکزی و ﭘشتو مشترو هستند .واژه «تو» نیز بین فارسوی و کوردی
مرکزی و اردو مشترو است .به عبارتی هر واژه بایستی تنها نماینده یک زبان
باشد وگرنه سبب بروز خطا در تصمیمگیری خواهد شد .برای رفع این مشک ،
تک تک لیستها بررسی شده و واژههای مشترو آنها حذف شدند .به علاوه،
برای زبان فارسی تﻌدادی از واژههوای سواختگی کوه بوه مورور عضوو قابوت
ﭘیامهای شبکههای اجتماعی شدهاند نیوز در لیسوت ایسوتواژههوای فارسوی
منظور شد .بدین ترتیب برای هر زبان طی سه مرحله الگوی زبانی ساخته شد.

 -3-3تشخیص زبان
مطابق شک ( ،)1وقتی سند جدیدی بورای تشوخیص زبوان وارد میشوود ،در
صورتی که رسمالخ متن جدید قاب ﭘذیرش باشد ،ﭘربسوامدترین توالیهوای
آن استخراج شده و به ترتیبی مشابه آنﭼه در ﭘیش گفته شد مرتب میشووند.
اگر توالی اول در لیست جدید (با زبان نامشخص) با توالی اول در یک الگووی
زبانی از ﭘیش تﻌیین شده (با زبان مشخص) یکسان باشد ،قدر مطلوق تفاضو
فاصله آنها صفر خواهد بود و در لیر اینصورت ،فاصله رتبوه ایون دو تووالی
مقدار عددی دیگری خواهد داشت .برای مثال اگور اولوین تووالی نویسوهها در
الگوی زبانی جدید به صورت ترکیوب سوه نویسوه «سولا» و ﭘنجموین تووالی
نویسهها در الگوی زبانی ﭘیشفرض هم همین ترکیب نویسههای «سلا» باشد،
تفاض فاصله این دو برابر با  4خواهد بود .سپس برنامه بوه سورات تووالی دوم
رفته و مقایسه مشابهی را انجام داده و مقدار عددی این مقایسوه بورای هموه
توالی نویسهها محاسبه خواهد شد .در صورتی که یکی از توالیهای موجود در
متن جدید با هیچ یک از توالیهای یک الگووی زبوانی از ﭘویش تﻌیوین شوده
مطابقت نداشته باشد ﭼه اتفاقی خواهد افتادب در صورتی کوه هویچ اقودامی در
این مرحله انجام نشود ،بدین مﻌنیست که تفاص دو تووالی صوفر بووده و بوه
عبارت دیگر ،رتبه توالی مورد نظر در متن مجهول و الگوی زبانی ﭘیشفورض
دقیقاً یکی بوده است و بدین ترتیب خطای زیادی در تشخیص خواهیم داشت.
برای رفع این مشک  ،به ازای هر توالی بدون مطابقت ،مقدار عددی  1000به
عنوان بیشینه تفاض به آمار قبلی اضافه میشود .ﭼنان کوه از شوک ( )2نیوز
برمیآید ،ﭘس از محاسبه تک تک تفاض ها در نهایت لیستی از اعداد صوحیح
مثبت خواهیم داشت که حاص جمع این اعداد بیوان کننوده میوزان فاصوله دو
الگوی زبانی مورد مقایسه است .این روند مقایسه میان الگوی زبوانی جدیود و
سایر الگوهای زبانی ﭘیشفرض نیز انجام خواهد شد .در نهایت از ایون مرحلوه

ﭘنج عدد صحیح مثبت بدست خواهد آمد که حاص مقایسه الگوی توالیهوای
متن جدید با هر یک از ﭘنج زبان مورد نظر است.
در مرحلووه دوم ،مووتن جدیوود بووا زبووان نامشووخص ،از لحوواو دارا بووودن
نویسههای ویهه بررسی میشود .برای مثال اگر متن جدیود دارای نویسوههای
«گ ،چ ،پ ،ژ» باشد ،میدانیم که زبان متن عربی نیست .نویسههای ویهه هر
زبان در جدول ( )1آمده است .عنوان شد که از مرحلوه اول ،بوه ازای مقایسوه
متن مجهول با هر یک از ﭘونج الگووی زبوانی ،عودد صوحیح مثبتوی حاصو
میشود .در مرحله دوم اگر متن مجهول دارای نویسههای «گ،چ،پ،ژ» باشد،
زبان عربی از روند مقایسه حذف میشود .در صورتی که نویسه ویهه زبان ﭘشتو
در متن مشاهده شود ،به میزان یک درصد از عدد حاص از مقایسه مرحله اول
برای ﭘشتو ،کم میشود .با هر نشانه جدید و برای هر زبان نیز این روال تکرار
میشود .در نهایت عدد حاص از مرحله دوم برای برخی زبانها تغییر کرده که
نشاندهنده فاصله آن از متن مجهول است.

را با الگوی زبانی متن جدید داشته باشد ،تﻌیین کننده زبان متن جدیود اسوت.
وجود مرحله دوم و سوم از آن جهت است که اگر میان دو یا ﭼند الگوی زبانی
که در مرحله اول برای انتخاب به عنوان زبان سند جدید نامزد شدهاند فاصوله
بسیار کمی وجود داشته باشد ،مراح بﻌودی سوبب قطﻌیوت در تصومیمگیری
خواهد شد.
نکته شایان ذکر این است که با این روش ،بر مشوکلات ناشوی از وجوود
نوواژهها و واژههای ساختگی در متن نیز میتوان فائق آمد .بوه عبوارتی حتوی
اگر واژهای در عبارت مورد بررسی وجود داشته باشد که قبلواً در ﭘیکوره دیوده
نشده اما توس یک فارسی زبان ساخته شده باشد ،بدلی قابت بوودن قووانین
همنشینی واجها و الگوی زبوانی کوه بور ایون اسواس تﻌریوف شوده ،قابلیوت
تشخیص آن به عنوان نمونهای از زبان فارسی وجود دارد .همچنین بخاطر سه
مرحله سنجش و عدم اکتفا به الگوی زبانی مبتنی بر Nتایی ،حتوی بوا وجوود
همﭘوشانی بین زبانهای مورد نظور و وجوود واژگوان مشوترو و نویسوههای
مشابه ،همچنان روند تشخیص زبان با دقت بالایی انجام میشود.
جدول ()۰نویسههای ویژه هر زبان
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ارزیابی روش پیشنهادی
شکل ( )۰نمای روند تشخیص زبان در روش پیشنهادی

شکل ( )2مقایسه توالیهای سند جدید با الگوهای زبانی

مرحله سوم به بررسی ایستواژهها اختصاص دارد .از آنجوا کوه از قبو
فهرستی از ایستواژههای هر زبان جمع آوری شده ،سند جدیود از لحواو دارا
بووودن ﭼنوین واژگووانی نیووز بررسوی میشووود .اگوور واژهای موجووود در لیسووت
ایستواژههای هر زبان در متن مجهول یافت شود ،بوه ازای هور واژه مجودداً
یک درصد از عدد حاص از مرحله قب برای آن زبان کم میشود که باز هوم
نشاندهنده میزان شباهت آن زبان با متن مجهول است .بدین ترتیب باز هوم
در مرحله سوم بﻌضی اعداد حاصو از مرحلوه اول تغییور کورده و در صوورت
مشابهت الگو با متن جدید ،مقدار عدد کمتر میشود .در نهایت با داشتن نتیجه
حاص از سه مرحله مقایسه الگوهای زبانی ،میتوان با اطمینوان بیشوتری در
مورد زبان سند جدید تصمیمگیری کرد .الگوی زبانی که کمترین فاصله عددی

برای بررسی عملکرد روش ﭘیشنهادی با الگوهای زبوانی مختلوف ،دو مرحلوه
آزمون اجرا گردید .مرحله اول برای هموه زبانهوا ) (Allفقو بوا اسوتفاده از
الگوی زبانی مبتنی بر Nتایی ) (NGو بدون اعمال فیلترهای دوم و سوم بود
(الگوی نوع اول) بدین صورت که برای الگوی زبانی ،به ازای  100الی 1500
توالی برتر با گام افزایشی  100توالی از ابتودای لیسوت توالیهوای هور زبوان،
انتخاب شد و با توالیهای متن مجهوول موورد مقایسوه قورار گرفتوه و نتوایج
تشخیص زبان حاص قبت شد .به عبارتی با  15بار اجورای آزموون روی هور
عبارت و هر بار با الگوی زبانی مبتنی بر Nتایی ولی با طوول متفواوت (تﻌوداد
توالیهای جدا شده از هر لیست) ،روند تشخیص زبان تکرار شد .نتایج حاصو
از آزمونهای مرحله اول را به تفکیک تﻌداد توالیهای مورد استفاده به عنوان
الگوی زبانی در شک ( )3مشاهده مینمایید.
همانطور که از شک ( )3برمیآید ،بهترین عملکرد کلی در رابطه با زبان اردو
مشاهده میشود که به طور متوس برای اکثر توالیها بالاترین نتیجوه را بوین
همه زبانها دارد .زبان اردو با  400توالی ﭘرکاربرد بوه عنووان الگووی زبوانی،
بهترین نتیجه را داده و ﭘس از آن نتیجه قابت میماند .زبان بﻌدی بوا بهتورین
نتایج به طور میانگین در اکثر توالیها ،کردی مرکزی (سورانی) است که البتوه
خود با استفاده از  1000توالی ﭘرکاربرد بهتورین نتیجوه را بدسوت داده اسوت.
نتایج زبان فارسی در صورت استفاده از  700توالی ﭘرکاربرد بهتورین حالوت را
نشان میدهد و به  59درصد میرسد .در رابطه با زبان ﭘشتو نیز ﭼنوان کوه از
نمودار مشخص است ،نتیجه بهینه با استفاده از  700توالی ﭘرکاربرد به عنووان
الگوی زبانی بدست میآید .زبان عربی زودتر از بقیه زبانها و بوا داشوتن 100

توالی ﭘرکاربرد ،بهترین نتیجه را نشان میدهد و ﭘس از آن نتایج افت میکند.
به طور میانگین برای هر ﭘنج زبان ،بهترین نتیجوه بوا در نظور گورفتن 1000
توالی ﭘرکاربرد از ابتدای لیست توالیهای نویسههای هر زبان به عنوان الگوی
زبانی بدست آمده که به میزان  80۰6درصد اسوت .بوا توجوه بوه نتوایج قابو
مشاهده در نمودار شک ( ،)3افوزایش تﻌوداد توالیهوای هور زبوان توا حودی
میتواند نتیجه را بهبود دهد و ﭘس از آن دقت روش قابت میماند .این نتوایج
نشان میدهد که تﻌداد محدودی از توالیهای ﭘرکواربرد میتواننود بوه خووبی
نماینده آن زبان باشند.

شکل ( )3نتایج آزمون تشخیص زبان با الگوی نوع اول

در مرحله بﻌد جهت سنجش میزان تاقیر دو فیلتر دیگر یﻌنوی نویسوههای
ویهه ) (F2و ایستواژهها ) (F3بر دقت عملکرد ابزار تشخیص زبوان یوا بوه
عبارتی میزان کارایی الگوی زبانی جدید ،آزمونهای جدیدی انجام شد .در این
مرحله علاوه بر استفاده از Nتایی توالی نویسههای هر زبان ،نویسههای ویهه و
ایستواژههای هر زبان نیز مد نظر قرار گرفته و با احتساب وزن برای ایون دو
فیلتر ،عبارات قبلی برای تشخیص زبان به روش ﭘیشنهادی داده شود .هماننود
مرتبه اول هر جمله  15بار و هر بار با الگوی زبانی متفواوتی موورد سونجش
قرار گرفت .شک ( )4میانگین تشخیصهای درست روش ﭘیشنهادی برای هر
ﭘنج زبان را بورای تﻌوداد توالیهوای متفواوت ( 100توا  1500تووالی ) نشوان
میدهد.

شکل ( )4نتایج آزمون تشخیص زبان با الگوی نوع دوم

با نگاه اول میتوان متوجه بهبود قاب توجه نتایج آزمون تشوخیص زبوان
شد .این بهبود نتوایج مخصوصواً بورای زبوان فارسوی بویش از بقیوه زبانهوا
محسوس است .ﭼنانکه از شک ( )4برمیآید ،حداق نتایج بورای فارسوی در
 100توالی اول با  83۰5درصد ﭘاس درست ،حتی از بهترین نتوایج فارسوی در
مرحله اول آزمونها (شک  )3نیز بهتر است .نتایج بورای زبوان فارسوی رونود
سﻌودی را طی کرده و در این مرحله بهترین عملکرد ابزار برای زبوان فارسوی
در الگوی  400توالی برتر بدست میآید که مﻌوادل  97درصود ﭘاسو درسوت
است .این بدان مﻌناست کوه بوا محاسوبات بسویار کمتور و بوا الگووی زبوانی

کوﭼکتری میتوان به نتایج عالی برای زبوان فارسوی رسوید .همچنوین بورای
زبانهای دیگر نیز دقت روش با در نظر گورفتن دو فیلتور نویسوههای ویوهه و
ایستواژهها افزایش یافته است.
میزان تشخیص درست به طور میانگین برای هر زبان بودین قورار اسوت
فارسی  95درصد ،کردی  94۰5درصد ،عربوی  96۰94درصود ،ﭘشوتو  97۰73و
برای اردو نیز  99۰1درصد و میانگین هر ﭘنج زبان بورای هور  15الگوو 96۰66
درصد است .به طور میانگین برای هر ﭘنج زبوان در  400تووالی ﭘرکواربرد بوه
بهترین نتیجه میرسیم که مﻌادل  97۰6درصد است.
شک ( )5میانگین دقت بدست آمده برای تمام زبانها در هر دو حالت استفاده
از Nتووایی ) (NGتنهووا و اسووتفاده از دو فیلتوور نویسووههای ویووهه ) (F2و
ایستواژهها ) (F3را نشان میدهد .همانطور مشاهده میشود ،اسوتفاده از دو
فیلتر دیگر ،تشخیص درست زبان را بسیار افزایش میدهد و الگوی زبانی نوع
اول در هیچ یک از توالیها قاب مقایسه با الگوی زبانی نوع دوم نیسوت .ایون
امر نشاندهنده دقت و کارایی بسیار بیشتر الگوی زبانی تکمی شده است .بوه
عبارتی ،با دقیقتر کردن الگوی زبانی و اضافه کردن دو فیلتر دیگور ،شوناخت
دقیقتری برای ابزار تشخیص زبان حاص میشود و مخصوصاً هنگوامی کوه
همﭘوشانی واژهها سبب نزدیک شدن الگوی توالی نویسهها میشود ،دو فیلتور
دوم و سوم سبب تمایز الگوهای زبانی و در نتیجه تشخیص بهتر میشوند .این
امر مخصوصاً هنگام مقایسه فارسی و عربی کوه واژههوای مشوترو بسویاری
دارند سودمند است.

شکل ( )5مقایسه نتایج آزمون تشخیص زبان با الگوی نوع اول و دوم

با دقت در شک ( )5میتوان دریافت که با استفاده از الگوی زبوانی اولیوه کوه
تنها مبتنی بر Nتایی است ،به طور میانگین برای هر ﭘنج زبان با داشتن 1000
توالی ﭘرکاربرد به بهترین عملکرد ابزار تشخیص زبوان دسوت مییوابیم .ایون
میزان در  1000توالی برتر برابر با  80۰6درصد است .این میزان برای یک ابزار
تشخیص زبان عملکرد ضﻌیفی را نشان میدهد .وقتی الگویی که از زبانهای
مختلف به ابزار تشخیص زبان شناسانده شده ،الگوی کاملی نباشد طبﻌواً ابوزار
تشخیص زبان در مواجهه با انواع متونی کوه رسومالخ مشوابه و همﭘوشوانی
واژگانی دارند دﭼار خطا در تشخیص خواهد شد .بنابراین برای رفع این مشک
بایستی برای شناساندن الگووی دقیوقتر بوه ابوزار تشوخیص زبوان تمهیودی
اندیشید.
با نگاهی به نتایج حاص از مرحله دوم آزمون یﻌنی آزمون بوا اسوتفاده از
الگوی ﭘیشنهادی این ﭘهوهش میتوان به وضوح مشاهده کورد کوه میوانگین
تﻌداد تشخیصهای درست برای هر ﭘنج زبان به طرز قابو تووجهی افوزایش
داشته است .به طور کلی بیشینه تﻌداد تشخیص های درسوت بوا داشوتن 400
توالی ﭘرکاربرد هر زبان حاص شده و میزان آن  97۰6درصد است که افزایش
 17درصدی در میانگین هر ﭘنج زبان به نسوبت میوانگین الگووی نووع اول را
نشان میدهد .به علاوه ،تﻌداد توالیهای مورد نیاز بورای رسویدن بوه بهتورین
عملکرد نیز کاهش ﭼشمگیری داشته و از  1000توالی بوه طوور متوسو  ،بوه

 400توالی کاهش یافته که خود باعث کاهش ﭘیچیدگی محاسباتی و زمانی در
هنگام تشخیص زبان میشود.
اما ابزار تشخیص زبان در صورت مواجهه با عبارت یا متنی با بیش از یک
زبان ،ﭼه خواهد کردب در ﭘاس باید گفت اگر متن وارد شده ،دربردارنده واژگان
یکی از زبانهای موورد بررسوی و رسومالخ یوا زبوانی متفرقوه باشود ،ابوزار
تشخیص زبان فق زبانی را که الگووی آن را میشناسود تشوخیص میدهود.
برای مثال اگر زبان فارسی به همراه عبارت یا واژهای از انگلیسی یا ﭘینگلویش
وارد شود ،نتیجه تشخیص زبان فارسی خواهد بود.
هنگامی که متن وارد شده ترکیبی از دو زبان از ﭘنج زبان مورد تمرکز در ایون
ﭘایاننامه باشد ،زبانی به عنوان نتیجه اعلام خواهود شود کوه دارای بیشوترین
تشابه واژگانی و توالیهای Nتایی با متن ورودی به طور کلی باشد .مثلوا اگور
متن اردو و ﭘشتو همزمان وارد شوند ،هور کودام کوه دارای تﻌوداد توالیهوای
Nتایی بیشتر (به نسبت ک طول متن) و بیشترین تﻌداد واژگان یا نویسههای
خاص در متن باشد ،به عنوان زبان کلی متن انتخاب خواهد شد .مبنوای ایون
گونه عملکرد این است که در نهایت زبانی انتخاب شوود کوه دارای بیشوترین
تشابه و کمترین فاصله با الگوی زبوانی موتن جدیود باشود .ﭘوس اگور درصود
بیشتری از متن ورودی ﭘشتو و درصد کمتری اردو باشد ،زبوان لالوب در ایون
متن ﭘشتو بوده و همان انتخاب خواهد شد.
برای مقایسه نتایج ابزار تشخیص زبان تهیه شوده در ایون ﭘوهوهش بوا سوایر
ابزارهای تشخیص زبان ،آزمونهای مشابهی بر روی دو ابزار تشوخیص زبوان
یﻌنی گوگ  14و زیراکس 15اجرا شد که نتایج آنها در جدول ( )2قابو مشواهده
است .عبارتهای ارائه شده به این ابزارها همان عبارتهای مورد اسوتفاده در
آزمون روش ﭘیشنهادی بوده و زبانهای مورد آزمون نیز شام فارسی ،کردی
مرکزی ،عربی ،اردو و ﭘشتو بودند .الگووی زبوانی مربووه بوه ﭘشوتو و کوردی
مرکزی برای زیراکس و زبان کردی مرکزی برای گوگ شناخته شده نیست.
جدول ( )2نتایج آزمون ابزار تشخیص زبان گوگل
زبان

گوگل

زیراکس

روش پیشنهادی

فارسی

100

89

95

کردی

---

---

94۰5

عربی

98

94

96۰94

اردو

100

100

99۰1

ﭘشتو

96

---

97۰73

 -4نتیجه گیری
در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص زبان فارسی و زبانهای بوا
رسمالخ مشابه یﻌنی کردی مرکوزی ،عربوی ،ﭘشوتو و اردو ارائوه شود .روش
ﭘیشنهادی علاوه بر استفاده از Nتایی برای سواخت مودل زبوانی از دو مرحلوه
سنجش دیگر یﻌنی در نظور گورفتن نویسوههای ویوهه هور زبوان و همچنوین
ایستواژهها نیز بهره میبرد که در نظر گرفتن این دو مرحله میتواند نتوایج را
بسیار بهبود بخشد .این افزایش و بهبود نتایج با استفاده از الگووی زبوانی نووع
دوم برای هر ﭘنج زبان مشاهده میشود .با مقایسه دو مرحله آزمون ،بیشوترین
تاقیر تکمی الگوی زبانی را بر تشخیص زبان فارسی و سپس ﭘشوتو میتووان
دید؛ اگرﭼه در سایر زبانهای مورد بررسی نیز بهبود قابو تووجهی بوه ﭼشوم
میخورد .همچنین در ایون مقالوه یوک ﭘیکوره از متوون محواوره شوبکههای

اجتماعی برای زبانهای فارسی ،کردی مرکزی ،عربی ،ﭘشتو و اردو جمعآوری
شده که میتواند در ﭘهوهشهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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