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 چكیده

توان شناسائی ت آنها را میلمات و ساخشود. این کم میتقسی غیررسمیبه دو دسته رسمی و  از نظر ساختار غیررسمیفارسی  سیاقکلمات 

ای کرد، اما کلمات خارج از واژگان بسیاری نیز وجود دارد که تحت تاثیر تغییرات آوایی و یا نگارش شکسته اینترنتی و تحلیل رایانه

این واحدها  نیست. موجود ،سائی شدهشنا غیررسمیشود و در واژگان رسمی و می نوشتهبه شکل متنوعی های اجتماعی( )بخصوص رسانه

یا نگاشت  معادل آنها در واژگان موجود باشد. شناسائی وممکن است در حالی که  ،استای غیر قابل شناسائی گر رایانهبرای ابزارهای تحلیل

به رسمی ی غیرهای فارسیرسیاق ضمن جمع آوری دادگان بیشتر ز دهد.ای میآنها به معادلشان در واژگان امکان تحلیل را به ابزار رایانه

، آنهای نگارشی رایج در با بررسی تغییرات آوایی، خطاها مقالهدر این  ،که حدود پنجاه هزار قطعه شده استگیری روش پیکره نمونه 

گر ابزار تحلیلگر بهبود یافته است. برای یک قواعدی استخراج شده است که با بکارگیری آنها شناسائی این کلمات برای ابزارهای تحلیل

  شده است. %1.25به میزان یش پوشش منجر به افزایش فراخوانی تصریفی این افزا

، کلم ات معاص ر یفارس   ،غیررس می یفارس   ،ییآوا تمیالگور ،غیررسمیکلمات  ییآوا رییمعاصر، تغ یفارس یفیتصر لیتحل :هاکلیدواژه 

  خارج از واژگان.

 

 مقدمه . 1
-های اجتماعی تولید میای و شبکهغیررسمی مانند گفتار محاوره هایر موقعیتهایی است که دنمنظور از فارسی غیررسمی مت

شود. گاهی این واژه در زبان فارسی همیشه منجر به تولید واحد واژگانی مستقل نمی غیررسمیهای رسمی به تبدیل کلمهشوند. 

های با نگارش غیررسمی هایهژآن است. گاهی واگارش متفاوت از واژه رسمی ندارد اما در ن هنسبت ب ،جدید هیچ تفاوتی در تلفظ

و سایر متغیرهای  صداهم 6هایجایگزینی نویسه شود. استفاده از این تغییرات که معموال از الگوهای آوایی،متفاوت نوشته می

 رسی معاصر اف ل تصریفی کلمات کند برای شناسایی و تحلی، تبعیت میهای اجتماعی(رسانهمثل ) تحت تاثیر نگارش اینترنتی
شناسائی و تحلیل  ،فارسی غیررسمیای با منابع واژگانی محدود رسمی و ( الزم است. برای یک ابزار رایانهغیررسمی)رسمی و 

به دلیل تمیز ندادن واحدهای واژگانی مستقل از های فارسی پذیر نیست. تاکنون در پژوهشهای خارج از واژگان امکاناین واحد

. در ادامه بدست نیامده است هاشناسائی این گونه نگارش، پوشش الزم برای کنداز واژگان تولید می خارج تاکه کلم ییهاارشنگ
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که به طور مستقیم با مسئله واحدهای خارج از واژگان در  غیررسمی به ویژه های پیش رو در پردازش فارسی رسمی وچالش

 شود.بیان می استارتباط 

 

 گذاریهفاصل. 1. 1
شود. در موارد بسیاری هیچ چارچوب ثابتی برای استفاده واژها در زبان فارسی معموال به درستی رعایت نمیاری بین تک ذگفاصله

 2ایو یا چن  د قطع  ه 1های مختلف یک کلمه چند واحدیفاصله و اتصال وجود ندارد. این مسئله منجر به تولید گونهاز فاصله، نیم

ت  وان ب  ه  کلم  ه برای مثال مینبودن نگارش فارسی در سطح کلمات است. تنوع و یکدست  یهاع یکی از علتشود. این موضومی

 اشاره کرد. شود،نوشته می هاکتابو  کتاب ها، کتابهاها که به سه صورت کتاب

 

 حروف غیر قطعی. 2. 1
توان آنه  ا را ح  ذف یی مهاد و گنشوزین میبرخی حروف فارسی وجودی غیر قطعی دارند؛ این حروف گاهی با حروف دیگر جایگ

 (.1دهد )جدول رخ می غیررسمیکرد. این پدیده به شکلی در فارسی رسمی و به شکلی دیگر در فارسی 

، دو نویسه مجزا )عربی( 3در استاندارد یونیکد متصلآید که به صورت مستقل و همزه یکی از حروف الفبای فارسی به حساب می

این حرف همراه با واو، الف  طورهمینشود. کل مستقل یک حرف محسوب میان فارسی به شبزء و ئ(، اما در آید )به حساب می

 آید.شود که در استاندارد یونیکد هر کدام یک نویسه مستقل به حساب میبا فتحه، الف با کسره هم استفاده می

 ،این تغییر غیررسمیفارسی رسمی و  سیاقد. در نرویکار مه گاهی در جای یکدیگر ب غیررسمینیز در کلمات  صداهمحروف 

بایست آن را رفع کرد تا چنین کلماتی به معادلشان در واژگان شود اما به دلیل رخداد متناوب آن میخطای امالئی تلقی می

 نگاشت شود. 

 واژ دیگ  ر ح  ذفک تهنگام اتصال به واژ قرار بگیرد، در بسیاری از موارد، در در نقش واکه در صورتی که در پایان یک تک  هحرف 

 شود.می

استفاده  یبرای بازنمایی کسره اضافه )در فارسی غیررسمی( در پایان کلمه منتهی به همخوان و یا واکه  هگاهی به خطا حرف 

 شود. مثل: جنوبه ایران / جنوبِ ایران.می
 

 تغییرات آوایی. 3. 1
ای ایجاد در مواردی نیز تغییرات عمده شود.رسمی می تانی مستقل از کلمتغییرات آوایی عمدتا منجر به تولید واحد واژگا

واحدهای واژگانی مستقل که از تغییر  -دهد. این دو دسته به این صورتند: الفکند و صرفا نگارش کلمه رسمی را تغییر مینمی

هیچکدام،  ؛ن، هیچکدومان ؛آسمان، نون ؛نبایست در واژگان وجود داشته باشد. مثل: آسموآید و میهای رسمی به دست میکلمه

 ؛ آریایی، دخدر ؛ارزش، عاریایی ؛واحدهای غیر واژگانی با نگارش متفاوت از رسمی. مثل: عرزش –اگر. ب  ؛اعصاب، اگه ؛اصاب

مه اصلی هشت. دسته دوم به دلیل تنوعی که در تولید و چرخش از کل ؛ایستگاه، هش ؛انبار، ایسگا ؛انرژی، امبار ؛دختر، انرجی

 موجود نیست.ال در واژگان ومدارد مع

 

 کلمات به هم چسبیده. 4. 1
در ه  ر دو گون  ه  س  ازد وکلمات به هم چسبیده خطای امالیی رایجی است که شناسایی و تحلیل کلمات را با مش  کل مواج  ه می

 دهد.  رسمی و غیررسمی رخ می

 
1 MUT – Multi Units Token 
2 MTU – Multi Tokens Unit 
3 Unicode 



 آنها یفارسی و انواع جایگزین حروف غیر قطعی - 1جدول 
 لمثا وع جایگزینین  

 همزه

جایگزینی همزه با 

 حرف اصلی

 (خشونت)زمینه  (خشونت)زمینة 

 امال، اعضا، مسوول إمال، أعضا، مسؤول

 امالیی امالئی

حذف همزه مستقل 

 در پایان

 انشا انشاء

جایگزینی همزه با 

 همزه

 مسئول مسؤول

 صداهمحروف 

گذشته،ضربان،  ذ، ز، ض، ظ

 زبان، ظرف

 ،ته، ذربان، ضبانگزش

 ضرف

 ترف، طماس طرف، تماس ت، ط

ساحل، صابون،  س، ص، ث

 ثبت

 صاحل، سابون، صبت

 غفل، قذا قفل، غذا غ، ق

 هوله، حستی حوله، هستی ح، ه

مسؤول، ارزش،  ؤ، ا، أ، إ، ئ، ع، ی

 هوائی

مسعول / مسیول، 

 عرزش، هواعی

در  هحذف واکه پایانی 

 کلمات رسمی

 بشکل لبه شک اسم

 بطوریکه به طوری که یگروه طحرف رب 

 یک بیک یک به یک شماره / قید

 بما به ما ضمیر شخصی

 بکجا به کجا ضمیر پرسشی

 بکسی به کسی ضمیر مبهم

ستارگان، آیندگان،  ستاره، آینده، آزاده جمع با ان

 آزادگان

در  هحذف واکه پایانی 

 غیررسمیکلمات 

بست پی + صفت

 3 اسنادی

 خستس خسته

بست پی + مسا

 3اسنادی 

 باقیماندس باقیمانده

 + اشارهمیر ض

 3بست اسنادی پی

 همساین همهاین

 + مبهممیر ض

 6بست ضمیری پی

 همشون همه

بست پی + اسم

 5ضمیری 

 پنبمون پنبه

بست پی + صفت

 3ضمیری 

 برندش برنده



ل بیشتری ممکن است به کلمه بعد  از خود به شکل  متص  ل احتما اباشد ب ا ،ذ ،د ،ژ ،ز ،ر، وکلماتی که منتهی به یکی از حروف 

ده  د. گرچ  ه ای  ن ن  وع چینی س  ریع رخ میاست که در هنگام حروف 1امر یک نوع خطای شناختیحروف چینی شود. علت  این 

 شود.دهد اما شامل همه آن نمیاتصال بخش زیادی از این خطا را پوشش می

برخی دهند. تصال از دست میگاهی حروف واکه خود را در محل این ا تغییر، تحت تاثر این زیاضافه و ضمایر نهای برخی حرف

تو+را و مانند ازین؛ از+این، ترا؛ های درزمانی زبان و گاه تعیین کننده سبک گوینده هستند. از این تغییرات نماینده دگرگونی

 موارد مشابه دیگر.

 

 خطای امالیی. 5. 1
 غیررس  میهای متنی است. در فارسی رسمی و به خصوص فارسی اپذیر در همه پردازشکالت اجتناب نشمامالیی یکی از  خطای

( که خطاه  ا را 1992بندی کوکیک )این خطاها بنابر دسته بخش عمدهساز شود. تواند به صورت جدی مشکلای میچنین مسئله

رد. در ای  ن ص  ورت اگ  ر ب  رای س  ایر ی و ش  ناختی دای   اده اس  ت، منش  ا آوچینی، شناختی و آوایی تقسیم کربه سه دسته حروف

برط  رف  اس  ترش  ی اجویی شود، بخش عمده این خطاه  ا ک  ه آوای  ی و نگهای پردازش فارسی( چارهمشکالت این بخش )چالش

 لس  ی را دچ  ار اخ  التواند پردازش فارچینی نیز در بعضی موارد میشود. اما دسته دیگر خطاها یعنی خطاهای ناشی از حروفمی

 کند.

 پیشینه. 2
واژهای تصریفی و افزودن برخی تک  (2008فرد، شریفلو و شمسیاب رسمی )یک ریشه ( با استفاده از1389فرد )آرمین و شمس

اند. روش کار آن به این صورت طراحی کرده غیررسمییابی برای فارسی ریشهیک سیستم و تغییرات آوایی به آن،  غیررسمی

دهد که به ریشه معادل در واژها را ادامه میکند و تا جایی حذف تک و حذف می شده را شناسایی واژهای لیستتک  است که

آوری شده برسد. برای شناسایی ریشه کلمات هم از تعدادی قاعده تبدیل محاوره به جمع غیررسمیواژگان رسمی و یا واژگان 

، کلماتی که در قاعده تصریفشان ابهام وجود دارد، 2تایییک مدل زبان دو کند. در نهایت با استفاده ازرسمی استفاده می

 کلمه داده آزمون است. 100درصد بر روی  93یاب کند. دقت گزارش شده برای این ریشهبندی میاولویت

 هی به آن موفق شد( و اصالح و افزودن قواعد بیشتر1389فرد )( نیز با انجام پژوهشی مشابه آرمین و شمس1396زاده )علینقی

 درصد افزایش دهد. 6 است دقت آن را

اند. این تغییرات که های گفتاری فارسی، حذف و یا تغییر صداها را بررسی کرده( با بررسی پیکره2012( و مرادی )2007اسدی )

 شود.منتقل مینیز معموال به حروف چینی  غیررسمیافتد هنگام نگارش های کلمه اتفاق میدر بیان و در میان سیالب

  است. غیررسمیهای ف این مقاله شناسائی الگوهای تغییر آوایی و مدل کردن آنها جهت شناسائی و پوشش بیشتر کلمهده

 پیشنهادیچارچوب . 3
پیاده شود. چنین  3تواند با استفاده از ساختار مبدل حالت متناهیقواعد تغییر آوایی و سایر تغییرات در حروف کلمات می

سازی تغییرات بیانی و تا حدی امالئی را نیز فراهم ، امکان پیادهصداهمتغییرات آوایی و  امکان اعمال دعالوه بر ایجا یساختار

 شود.رود و در مرحله تولید استفاده نمیاین قواعد صرفا برای شناسائی به کار می کند.می

 

 
1 cognitive 
2 Bigram 
3 FST – Finite State Transducer 



 ابزار پیاده سازی. 1. 3
)بیسلی  5زیراکس یفناور 4پذیرو زبان قاعده 3لکس 2بندیاست که صورت نامتن آزاد و رایگیک ابزار  (2009)هولدن،  1ابزار فوما

جوگر واژه / قاعده را تسابزار ج طورهمینپیاده کرده است. را  6ها و منطق مرتبه اولبرای ایجاد تغییر در مبدل (2003و کارتونن، 

ها و یا ایجاد استفاده از مبدل جهتایتون سی، جاوا و پ یاههایی به زباندر کنار سایر ابزارهای خود دارد. عالوه بر این کتابخانه

 نویسی برای ابزاری مستقل را فراهم کرده است.تغییر در آنها در سطح برنامه

ا در توان به شکل جدا و ی. بنابراین میآوردبوجود میدر کنار یکدیگر را  7ل حالت متناهیداین ابزار امکان استفاده از چندین مب

 هر کدام تغییر خاصی را پوشش دهد. تافاده کرد دادی مبدل استعتدنباله هم 

 ساختمان کلی. 2. 3
از  بای  ددیریت بر تحلی  ل کلم  ات آن می( زوایای متفاوتی دارد، برای سهولت و مغیررسمی)رسمی و فارسی امروزی از آنجایی که 

 (.1ده کرد )شکل ای مجزا استفاهنه در قالب مبدلچند مبدل متنوع استفاده کرد و تغییرات آوایی را جداگا

 
 ی استفاده شده در این پژوهشهامبدل یکل ساختار - 1شکل 

 

 مبدل فیلتر عمومی. 1. 2. 3
توانند جایگزین یکدیگر شوند. دلیل این کار پوشش می 8فاصله و اتصال در این مبدل به صورت غیر قطعیمرزنماهای فاصله، نیم

 شود.به صورت متنوع استفاده می غیررسمیاست که هم در فارسی رسمی و هم  هکلم اصله دادن قطعاتهای ف همه حالت

شود. در نگارش کلمات دارای این دو حرف جایگزین شدن آنها با یکدیگر نیز به صورت غیر قطعی تعریف می آو  ا هاینویسه

 د.ده رخ غیررسمیمی و افتد. این جابجایی ممکن است در هر دو گونه رسبسیار اتفاق می

 صداهممبدل . 2. 2. 3
به دلیل خطای شناختی و یا به  غیررسمید. در نگارش فارسی رسمی و نشوجایگزین یکدیگر می صداهمدر این مبدل حروف 

 (.1در جدول  صداهمد )حروف نتواند جایگزین یکدیگر شوعمد، این حروف می

 
1 Foma 
2 Formalism 
3 lexc 
4 Regex – Regular Expression 
5 Xerox 
6 First Order Logic 
7 Finite State Transducer - FST 
8 Non-deterministic 



ر این مبدل قرار دارد. این ساخت به نوعی خطا غیر فعلی نیز د هایامی و  ساختبرای حرف ه در پایان ساخت اس 1قاعده اضافه

 شود.تلقی می

 مبدل آوایی. 3. 2. 3
تواند کلمات رسمی واژگان را به معادل خارج از واژگان باشد. قواعد این قسمت می غیررسمیممکن است برخی کلمات 

تنها در نگارش ممکن است متفاوت از  نی نیستند واگنیز واحد واژ میغیررسشان نزدیک / تبدیل کند. برخی کلمات غیررسمی

 قرار دارد. 2شان باشند، سعی شده تا این قواعد آنها را نیز شناسائی کند. این قواعد در جدول معادل رسمی

 مبدل بیانی. 4. 2. 3
جای این حروف در ک دکن. تفاوتی نمیشودهایی که دارای حروف تکراری هستند، تبدیل به حالت عادی میدر این مبدل کلمه

کلمه باشد و یا چند حرف از کلمه تکرار شود، کلمه اصلی با توجه به قاعده این مبدل به کلمه اصلی بدون تکرار حروف تبدیل 

 خوام.نمی ←اه، نمیییییییییییییخوام  ←چرا، اههههههههههه  ←شود. مثال: چراااااااااا؟ می

 قواعد آوایی - 2جدول 

 مثال قاعده

 خاستن ←خواستن ، خاندن ←خواندن  خا ← خوا

 تهرون  ←تهران  ون در میان کلمه ←ان 

 آروم  ←آرام  وم در میانه کلمه ←ام 

 باشگا ←باشگاه  کوتا، ←ایسگا، کوتاه  ←ایستگاه  ا در پایان کلمه ←اه 

 عرزش ←عاریایی، ارزش  ←آریایی  عا و ع در ابتدای کلمه ←آ و ا 

 امب ←، انبه رباام ←انبار  مب ←نب 

 اردیبهش ←گزاش، اردیبهشت  ←هش، گذاشت  ←هشت  ش در پایان کلمه ←شت 

 دس ←دست  س در پایان کلمه ←ست 

 چل ←چهل  چ در ابتدا کلمه ←چه 

 اسفن ←بلن، اسفند  ←بلند  ن در پایان کلمه ←ند 

 جف ←تف، جفت  ←تفت  ف در پایان کلمه ←فت 

 فک ←فکر  ک در پایان کلمه ←کر 

 قد ←قدر  یان کلمهاد در پ  ←در 

 لشگر ←لشکر  گر ←کر 

 هیشکس ←کس هیچ ش ←چ، چ  ←ش 

 دشک ←دخدر، تشک  ←دختر  ت ←د، د  ←ت 

 انرجی  ←انرژی  ژ ←ج، ج  ←ژ 

 

 مبدل تقطیع. 5. 2. 3
به تع  داد ح  روف کلم  ه اص  لی، قطع  ه بلکه  افتدار اتفاق نمیشکند. این تقطیع کلمه تنها یک باین مبدل کلمه را به دو قطعه می

شود(. هر کدام از قطعات تولید ش  ده اگ  ر در واژگ  ان باش  د، در خروج  ی شود )این تعداد شامل خود کلمه اصلی نیز میتولید می

 
 کسره اضافه 1



 صلی است و به هم  انای که مجموع طولشان مساوی طول کلمه اهای تولید شده در خروجی، آن دو کلمهشود. در کلمهظاهر می

را تولی  د  2های شکل ، قطعهازمردمبرای مثال کلمه  توانند به عنوان جایگزین انتخاب شوند.سازند، می، کلمه اصلی را میترتیب

 تواند انتخاب شود که هر دو در واژگان موجود باشد.از این شش گروه تنها جفت کلمه)هایی( از بین آنها می کند.می

 م -ازمرد دم -زمرا ردم -ازم مردم -از زمردم -ا ازمردم 

 های تولید شده از قطعه ازمردمقطعه - 2شکل 

 شدهابزار پیاده. 3. 3
شده این تر ذکر شد از ابزار فوما استفاده شده است. ابزار پیادهطور که پیشگر تصریفی همانهای تحلیلسازی مبدلبرای پیاده

گرافیکی است و به صورت مستقل و تک به تک واسط  هاست که دارای یکقسمت یک ابزار برای دسترسی آزمایشی به مبدل

مشاهده  3شکل گر داد و مبدل مورد نیاز را انتخاب کرد و خروجی آن را دید. تصویر این واسط را در توان کلمه را به تحلیلمی

 کنید.می

 
 هاواسط کاربر )ابزار آزمایشگاهی( مبدل - 3شکل 

فارسی را تحلیل کند. برای  غیررسمیتواند کلمات رسمی و فی است که میر تصریگتصویر یک تحلیل مبدل استاندارد در این

شود تا تحلیل ها به مبدل استاندارد متصل میایم و خروجی این مبدلگر قرار دادهها آنها را در کنار این تحلیلارزیابی این مبدل

 آید.تصریفیِ کلمه خارج از واژگاِن شناسائی شده بدست 

 

 ارزیابی. 4
فارسی را تحلیل تصریفی کند استفاده شده  غیررسمیگر تصریفی که قادر است کلمات رسمی و ارزیابی از یک تحلیل در این

ایم و خروجی آنها را دوباره به ها دادهگر شناسائی نشده است و یا به خطا شناسائی شده را به مبدلاست. کلماتی که در تحلیل

 ایم. در خروجی را اندازه گرفتهتغییر ی انتقال دادیم و گر تصریفتحلیل

از آنجایی که بخشی از کلمات به کار رفته در زبان فارسی معاصر، کلمات رسمی است، عالوه بر نوع خطاها نوع کلمات از نظر 

 بودن نیز بررسی شده است. غیررسمیرسمی بودن و 

 مجموعه داده. 1. 4
های رس  انه هایاس  ت؛ زیرس  یاق غیررس  میهای زب  ان فارس  ی س  یاقت زیرده شده است از جم  الکلماتی که برای ارزیابی استفا

نظ  ر و نامه شخصی، شعر محاوره  ، متن پیاده شده سخنرانی، مصاحبه، اجرای رادیو / تلوزیونی،ها، زیرنویس فیلماجتماعی، وبالگ

 دادگ  انش  ده اس  ت. آوری ب  رای ای  ن ه  دف جم  ع های مختل  ف،س  ایتکاربران فضای مجازی در پایین مطالب و محصوالت وب

 ش  کل ب  ه غیررس  می فارس  یِ زب  ان سیاقِ هر هاینمونه و است شده 1گیرینمونه ها از نوع پیکرهاز این زیرسیاقشده آوری جمع

 
1 Sampling corpus 



 و ش  ود حفظ متون نسبت هم و سیاق و گونه تنوع هم تا است شده سعی (.2011 هاردی، و  انریمک) است شده انتخاب 1تصادفی

بن  ابراین  (.ب-1993 ب ایبر، ال ف؛-1993 ب ایبر،) برس  د حداقل به و  کنترل 3تصادفی  خطای و 2وءگیریس  طایخ حساب این  با

مجم  وع ک  ل دادگ  ان  (.2011 هاردی، و  انریمک)در جمع آوری آن رعایت شده است  5و ویژگی نمایندگی 4داشتن ویژگی توازن

 ر گذاشته شده است.بی کنان تنها برای ارزیادرصد آ 30قطعه است و حدود پنجاه هراز 

درصد ارزیابی( انتخاب شده  30آوری شده )های جمعاز میان داده دوبارهمجموع تعداد همه کلماتی که برای ارزیابی به شیوه باال 

 شود.کلمه می 1.786کلمه است که اگر کلمات یکتای آن را محاسبه کنیم  4.040است 

 

 خطاها یاگونه یبررس - 3جدول 

 ن ی بودرسم معیار
گر تحلیل

 تصریفی*
 تقطیع  بیانی آوایی صداهم

از 
ت رفته )

دس
F

N
) 

 کمبود واژگان
 28 28 28 40 40 غیررسمی 

 83 83 83 83 83 رسمی

 نقص در قاعده
 4 4 4 4 4 غیررسمی 

 6 6 6 6 6 رسمی

 صدا وخطای هم

 کسره اضافه

 0 0 0 صفر  3 غیررسمی 

 0 0 0 0 0 رسمی

 به هم چسبیده
 صفر  3 3 3 3 سمی غیرر

 1 1 1 1 1 رسمی

 تغییر آوایی
 3 3 3 5 5 غیررسمی 

 0 0 0 0 0 رسمی

 خطای امالیی
 8 8 8 8 8 غیررسمی 

 17 17 17 17 17 رسمی

 3 3 3 3 3  ادبی

 13 13 19 19 34  (FPهشدار نادرست )

 (TPموفقیت )
 5501 1547 1547 1533 1530 غیررسمی 

 2174 2174 2174 2174 2174 رسمی

 (FNاز دست رفته )
 40 43 43 57 60 غیررسمی 

 112 112 112 112 112 رسمی

گر تصریفی با واژگان رسمی و غیررسمی محدود به خود است که در این ارزیابی * این یک تحلیل

 های شناسائی کلمات خارج از واژگان استفاده شده است.در کنار مبدل

 

 
1 Random sampling 
2 Bias error 
3 Random error 
4 Balanced 
5 Representative 



 تحلیل نتایج. 1. 4
کلمات یکتا کلماتی هستند ک  ه ص  رفا آمده است.  3های( آزمون در جدول ای مستقل از متن خطاهای کلمات )تایپگونه بررسی

های ی  ک شود. در مقابل تایپنحوی توجهی نمی-صرفیاز نظر نگارش کامال یکسانند و به کاربردهای متننوع احتمالی آنها از نظر 

ت از یکدیگر هستند )و هر کدام تحلیل تصریفی ونحوی متفا-صرفیشود که از نظر می گفته لمات یکتای یکسانیکلمه، به تمام ک

تای  پ ب  ا  3.704کلم  ه یکت  ا،  1.786گر تص  ریفی از مجم  وع ش  ود، در تحلی  لطور که مشاهده میهمانکند(. متفاوتی تولید می

تایپ را هم ب  ه اش  تباه  13( است و FNداده ) ز دستکرده اما الید میبایست توتایپ را می 172است.  شده( تولید TPموفقیت )

(FPمبدل )های این پژوهش برای شناسائی کلمات خارج از واژگ  ان، ( تولید کرده است. سپس مرحله به مرحله )از راست به چپ

ط خ   دول شده است. در این ج( آزمایش شده و در صورتی که تغییری اتفاق افتاده در جدول مشخص FNها )رفتهدستبرروی از

زیر عدد نشان دهنده بدتر ش  دن ش  اخص نس  بت ب  ه مب  دل  خط زیرین منحنیزیر عدد نشانه بهتر شدن شاخص و  زیرین ساده

 تر از خود است.قبل

درصد(، به دلیل کمبود واژگان  71.5ها )ها، رسمی است. بیشتر خطاهای رخ داده در بین همه تایپدرصد تایپ 60کمتر از 

ها قادر درصد همه خطاها(، که هیچ یک از مبدل 14.5مورد،  25ها، خطاهای امالئی است )رفتهدستین ازت. رتبه دوم بیشتراس

خطا در جایگاه بعدی است. این خطاها مربوط به  10به رفع خطا و شناسایی آنها نیستند. خطاهای نقص در قاعده نیز با 

نند نقش داشته باشند. خطاهای بعدی خطاهای آوایی است توایهش در بهبود آن نمهای این پژوگر تصریفی است و مبدلتحلیل

تایپ  12نیز  غیررسمیکلمات خارج از واژگان  طورهمینمورد را شناسائی کند،  3خطا  5که مبدل آوایی موفق شده از این 

اند و غیررسمیمات فا کلا که این کلمات صر( شناسائی کند )به این معنTPتولید کرده است که مبدل آوایی توانسته با موفقیت )

شناسائی و  ،داشتند(. بیشتر کلمات به هم چسبیده نیز توسط مبدل تقطیعمیگر وجود تحلیل غیررسمیبایست در واژگان می

هش را کا دقتکند که ( نسبتا زیادی نیز تولید میFPشده است. البته این مبدل در حین شناسائی هشدارهای نادرست ) تقطیع

به جای کسره اضافه است که همگی آنها توسط مبدل  هو استفاده از  صداهمطاها هم استفاده از حروف نوع خدهد. آخرین می

ها قادر گر تصریفی و سایر مبدلای است که تحلیلهای ادبی نیز ساختارهای ادبیرفتهشناسایی و رفع شده است. ازدست صداهم

 ( افزوده شده است. 112های رسمی )رفتهت که به مجموع ازدستده اسا سه خطا تولید کربه شناسائی آنها نیست و مجموع

های شناسائی این پژوهش های رسمی در ادامه آمده است. مبدلتایپ 3(1) افمعیار و  2دقت، 1معیارهای ارزیابی اصلی فراخوانی

نیز به دلیل  دقتآمدن معیار  پایین(. 4ندارد )جدول  های رسمیگر تصریفی برای تایپست آمده از تحلیلبدتاثیری در نتایج 

 ( است.FPبودن تایپ( هشدارهای غلط ) غیررسمیکلی حساب کردن )بدون در نظر گرفتن رسمی یا 

 

 های رسمیارزیابی تایپ - 4جدول 

 تقطیع  بیانی آوایی صداهم گر تصریفیتحلیل معیار

 %95.1 %95.1 %95.1 %95.1 %95.1 فراخوانی 

 %98.46 % 99.13 % 99.13 % 99.41 % 99.41 دقت

 %96.75 % 97.07 % 97.07 % 97.21 % 97.21 (  1) معیار اف

 

به دلیل افزایش هشدارهای خطا کاهش  دقتیابد اما ، آوایی و تقطیع بهبود میصداهمدر مبدل  غیررسمیهای فراخوانی تایپ

 (.5کند )جدول پیدا می

 
1 Recall 
2 Precision 
3 F-measure (1) 



 میغیررس هایتایپ یابیارز - 5جدول 

 تقطیع  بیانی آوایی صداهم یر تصریفگتحلیل معیار

 % 97.48 %97.3 %97.3 %96.42 %96.23 فراخوانی 

 % 97.85 % 98.79 % 98.79 %99.16 %99.16 دقت

 %97.66 % 98.04 % 98.04 % 97.77 %97.67 (  1) معیار اف

 آمده است. 6جدول  تقل از متن نیز در( برای تمامی کلمات مس1) معیار افو  دقتمعیارهای ارزیابی اصلی فراخوانی، 

 

 گیرینتیجه. 5
های رسمی تغییری شود تبدیل واحدهای خارج از واژگان به واحدهای درون واژگان در فراخوانی تایپطور که مالحظه میهمان

 کند. تغییرکمک میها تایپ های غیررسمی و در نتیجه کلکند. اما بیش از یک درصد )فراخوانی( به شناسائی تایپایجاد نمی

 های رسمی بهنکردن در فراخوانی تایپایجاد 

 

 هاارزیابی کل تایپ - 6جدول 

 تقطیع  بیانی آوایی صداهم گر تصریفیتحلیل معیار

 %96.08 %96 %96 %95.64 %95.56 فراخوانی 

 %99.1 % 99.49 % 99.49 %99.65 %99.65 دقت

 % 97.57 % 97.71 % 97.71 %97.6 %97.56 (  1) معیار اف

 
 دهد.تعلق دارد و در فارسی رسمی کمتر رخ می غیررسمیه این تغییرات آوایی به فارسی ل است کاین دلی

( FPهای غلط )دهد اما هیچگاه تغییری در مثبتهای صحیح را افزایش میاز طرف دیگر شناسائی تغییرات آوائی گرچه مثبت

توان انتظار داشت شاخص تغییر بهترین حالت تنها مید و در ین شاخص وجود ندارتواند ایجاد کند. بنابراین انتظار بهبود انمی

موارد شاخص بدتر شده  یتغییر نکرده و در بعض دقتشود در مواردی شاخص که در جداول ارزیابی مشاهده می طورهماننکند. 

ر این شاخص د اند که باعث کاهشافزوده دقتهای غلط زیادی به رابطه است )مبدل آوائی و مخصوصا مبدل تقطیع مثبت

 ها شده است(.مبدل

تواند استفاده از آنها را ساده سازد. بسته به نوع متن و بافتی جدا بودن هر مبدل و منحصر بودن محدوده قواعد آوایی هر یک می

از  استفادهای رسمی نیازی به هبه طور مثال برای متن  توان از مبدل متناسب بهره برد.شود و مبتنی بر سیاق میکه استفاده می

هایی که در آن از تواند مفید باشد. برای متنها میاستفاده از این مبدل غیررسمیهای ها نیست، در حالی که برای متناین مبدل

 تواند مفید باشد.فاصله درست استفاده نشده و فاصله بین کلمات به درستی رعایت نشده است استفاده از مبدل تقطیع می

گنجانده نشده است  مقالهافتد. چنین قواعدی در این های کلمات نیز اتفاق میای ترکیبی و سیالبواژهتک غییرات آوایی بین ت

 تواند مفید باشد.چنین قواعدی می غیررسمیاما برای پوشش بیشتر کلمات خارج از واژگان 
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