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چكیده
کلمات سیاق فارسی غیررسمی از نظر ساختار به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم میشود .این کلمات و ساخت آنها را میتوان شناسائی
و تحلیل رایانه ای کرد ،اما کلمات خارج از واژگان بسیاری نیز وجود دارد که تحت تاثیر تغییرات آوایی و یا نگارش شکسته اینترنتی
(بخصوص رسانههای اجتماعی) به شکل متنوعی نوشته میشود و در واژگان رسمی و غیررسمی شناسائی شده ،موجود نیست .این واحدها
برای ابزارهای تحلیلگر رایانهای غیر قابل شناسائی است ،در حالی که ممکن است معادل آنها در واژگان موجود باشد .شناسائی و یا نگاشت
آنها به معادلشان در واژگان امکان تحلیل را به ابزار رایانهای میدهد .ضمن جمع آوری دادگان بیشتر زیرسیاقهای فارسی غیررسمی به
روش پیکره نمونهگیری که حدود پنجاه هزار قطعه شده است ،در این مقاله با بررسی تغییرات آوایی ،خطاهای نگارشی رایج در آنها،
قواعدی استخراج شده است که با بکارگیری آنها شناسائی این کلمات برای ابزارهای تحلیلگر بهبود یافته است .برای یک ابزار تحلیلگر
تصریفی این افزایش پوشش منجر به افزایش فراخوانی به میزان  %1.25شده است.
کلیدواژهها :تحلیل تصریفی فارسی معاصر ،تغییر آوایی کلمات غیررسمی ،الگوریتم آوایی ،فارس ی غیررس می ،فارس ی معاص ر ،کلم ات
خارج از واژگان.

 .1مقدمه

منظور از فارسی غیررسمی متنهایی است که در موقعیتهای غیررسمی مانند گفتار محاورهای و شبکههای اجتماعی تولید می-
شوند .تبدیل کلمههای رسمی به غیررسمی در زبان فارسی همیشه منجر به تولید واحد واژگانی مستقل نمیشود .گاهی این واژه
جدید هیچ تفاوتی در تلفظ ،نسبت به واژه رسمی ندارد اما در نگارش متفاوت از آن است .گاهی واژههای غیررسمی با نگارشهای
متفاوت نوشته می شود .استفاده از این تغییرات که معموال از الگوهای آوایی ،جایگزینی نویسههای 6همصدا و سایر متغیرهای
تحت تاثیر نگارش اینترنتی (مثل رسانههای اجتماعی) ،تبعیت میکند برای شناسایی و تحلیل تصریفی کلمات فارسی معاصر
(رسمی و غیررسمی) الزم است .برای یک ابزار رایانهای با منابع واژگانی محدود رسمی و غیررسمی فارسی ،شناسائی و تحلیل
این واحدهای خارج از واژگان امکانپذیر نیست .تاکنون در پژوهشهای فارسی به دلیل تمیز ندادن واحدهای واژگانی مستقل از
نگارشهایی که کلمات خارج از واژگان تولید میکند ،پوشش الزم برای شناسائی این گونه نگارشها بدست نیامده است .در ادامه
1

d.heidarpour@ut.ac.ir
mostafa_salehi@ut.ac.ir
3
mbjkhan@ut.ac.ir
4
h.veisi@ut.ac.ir
5
vranjbar@yazd.ac.ir
6
Character
2

چالشهای پیش رو در پردازش فارسی رسمی و به ویژه غیررسمی که به طور مستقیم با مسئله واحدهای خارج از واژگان در
ارتباط است بیان میشود.
 .1 .1فاصلهگذاری

فاصلهگذاری بین تکواژها در زبان فارسی معموال به درستی رعایت نمیشود .در موارد بسیاری هیچ چارچوب ثابتی برای استفاده
از فاصله ،نیمفاصله و اتصال وجود ندارد .این مسئله منجر به تولید گونههای مختلف یک کلمه چند واحدی 1و یا چن د قطع
میشود .این موضوع یکی از علتهای تنوع و یکدست نبودن نگارش فارسی در سطح کلمات است .برای مثال میت وان ب ه کلم ه

های2

کتابها که به سه صورت کتابها ،کتاب ها و کتابها نوشته میشود ،اشاره کرد.
 .2 .1حروف غیر قطعی

برخی حروف فارسی وجودی غیر قطعی دارند؛ این حروف گاهی با حروف دیگر جایگزین میشوند و گاهی میتوان آنه ا را ح ذف
کرد .این پدیده به شکلی در فارسی رسمی و به شکلی دیگر در فارسی غیررسمی رخ میدهد (جدول .)1
همزه یکی از حروف الفبای فارسی به حساب میآید که به صورت مستقل و متصل در استاندارد یونیکد( 3عربی) ،دو نویسه مجزا
به حساب میآید (ء و ئ) ،اما در زبان فارسی به شکل مستقل یک حرف محسوب میشود .همینطور این حرف همراه با واو ،الف
با فتحه ،الف با کسره هم استفاده میشود که در استاندارد یونیکد هر کدام یک نویسه مستقل به حساب میآید.
حروف همصدا نیز در کلمات غیررسمی گاهی در جای یکدیگر به کار میروند .در سیاق فارسی رسمی و غیررسمی این تغییر،
خطای امالئی تلقی میشود اما به دلیل رخداد متناوب آن می بایست آن را رفع کرد تا چنین کلماتی به معادلشان در واژگان
نگاشت شود.
حرف ه در نقش واکه در صورتی که در پایان یک تکواژ قرار بگیرد ،در بسیاری از موارد ،در هنگام اتصال به تکواژ دیگ ر ح ذف
میشود.
گاهی به خطا حرف ه برای بازنمایی کسره اضافه (در فارسی غیررسمی) در پایان کلمه منتهی به همخوان و یا واکه ی استفاده
میشود .مثل :جنوبه ایران  /جنوبِ ایران.
 .3 .1تغییرات آوایی

تغییرات آوایی عمدتا منجر به تولید واحد واژگانی مستقل از کلمات رسمی میشود .در مواردی نیز تغییرات عمدهای ایجاد
نمیکند و صرفا نگارش کلمه رسمی را تغییر میدهد .این دو دسته به این صورتند :الف -واحدهای واژگانی مستقل که از تغییر
کلمههای رسمی به دست میآید و میبایست در واژگان وجود داشته باشد .مثل :آسمون؛ آسمان ،نون؛ نان ،هیچکدوم؛ هیچکدام،
اصاب؛ اعصاب ،اگه؛ اگر .ب – واحدهای غیر واژگانی با نگارش متفاوت از رسمی .مثل :عرزش؛ ارزش ،عاریایی؛ آریایی ،دخدر؛
دختر ،انرجی؛ انرژی ،امبار؛ انبار ،ایسگا؛ ایستگاه ،هش؛ هشت .دسته دوم به دلیل تنوعی که در تولید و چرخش از کلمه اصلی
دارد معموال در واژگان موجود نیست.
 .4 .1کلمات به هم چسبیده

کلمات به هم چسبیده خطای امالیی رایجی است که شناسایی و تحلیل کلمات را با مش کل مواج ه میس ازد و در ه ر دو گون ه
رسمی و غیررسمی رخ میدهد.
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جدول  - 1حروف غیر قطعی فارسی و انواع جایگزینی آنها
نوع جایگزینی
جایگزینی همزه با
حرف اصلی
همزه

حذف همزه مستقل

مثال
زمینة (خشونت)

زمینه (خشونت)

إمال ،أعضا ،مسؤول

امال ،اعضا ،مسوول

امالئی

امالیی

انشاء

انشا

در پایان
جایگزینی همزه با

مسئول

مسؤول

همزه
ذ ،ز ،ض ،ظ

حروف همصدا

گذشته،ضربان،

گزشته ،ذربان ،ضبان،

زبان ،ظرف

ضرف

ت ،ط

طرف ،تماس

ترف ،طماس

س ،ص ،ث

ساحل،

صابون،

صاحل ،سابون ،صبت

ثبت
غ ،ق

قفل ،غذا

غفل ،قذا

ح ،ه

حوله ،هستی

هوله ،حستی

ؤ ،ا ،أ ،إ ،ئ ،ع ،ی

مسؤول،

ارزش،

مسعول  /مسیول،

هوائی

عرزش ،هواعی

اسم

به شکل

بشکل

حرف ربط گروهی

به طوری که

بطوریکه

شماره  /قید

یک به یک

یک بیک

حذف واکه پایانی ه در

ضمیر شخصی

به ما

بما

کلمات رسمی

ضمیر پرسشی

به کجا

بکجا

ضمیر مبهم

به کسی

بکسی

جمع با ان

ستاره ،آینده ،آزاده

ستارگان،

صفت  +پیبست

خسته

آزادگان
خستس

اسنادی 3
اسم

+

پیبست

باقیمانده

باقیماندس

اسنادی 3
ضمیر اشاره +
حذف واکه پایانی ه در

پیبست اسنادی 3

کلمات غیررسمی

ضمیر مبهم +

اینهمه
همه

اینهمس
همشون

پیبست ضمیری 6
اسم

+

پیبست

پنبه

پنبمون

ضمیری 5
صفت  +پیبست
ضمیری 3

برنده

برندش

آیندگان،

کلماتی که منتهی به یکی از حروف و ،ر ،ز ،ژ ،د ،ذ ،ا باشد با احتمال بیشتری ممکن است به کلمه بعد از خود به شکل متص ل
حروف چینی شود .علت این امر یک نوع خطای شناختی 1است که در هنگام حروفچینی س ریع رخ میده د .گرچ ه ای ن ن وع
اتصال بخش زیادی از این خطا را پوشش میدهد اما شامل همه آن نمیشود.
برخی حرفهای اضافه و ضمایر نیز تحت تاثر این تغییر ،گاهی حروف واکه خود را در محل این اتصال از دست میدهند .برخی
از این تغییرات نماینده دگرگونیهای درزمانی زبان و گاه تعیین کننده سبک گوینده هستند .مانند ازین؛ از+این ،ترا؛ تو+را و
موارد مشابه دیگر.
 .5 .1خطای امالیی

خطای امالیی یکی از مشکالت اجتناب ناپذیر در همه پردازشهای متنی است .در فارسی رسمی و به خصوص فارسی غیررس می
چنین مسئلهای میتواند به صورت جدی مشکلساز شود .بخش عمده این خطاها بنابر دستهبندی کوکیک ( )1992که خطاه ا را
به سه دسته حروفچینی ،شناختی و آوایی تقسیم کرده اس ت ،منش ا آوای ی و ش ناختی دارد .در ای ن ص ورت اگ ر ب رای س ایر
مشکالت این بخش (چالشهای پردازش فارسی) چارهجویی شود ،بخش عمده این خطاه ا ک ه آوای ی و نگارش ی اس ت برط رف
میشود .اما دسته دیگر خطاها یعنی خطاهای ناشی از حروفچینی نیز در بعضی موارد میتواند پردازش فارس ی را دچ ار اخ الل
کند.
 .2پیشینه

آرمین و شمسفرد ( )1389با استفاده از یک ریشهیاب رسمی (شریفلو و شمسفرد )2008 ،و افزودن برخی تکواژهای تصریفی
غیررسمی و تغییرات آوایی به آن ،یک سیستم ریشهیابی برای فارسی غیررسمی طراحی کردهاند .روش کار آن به این صورت
است که تکواژهای لیست شده را شناسایی و حذف میکند و تا جایی حذف تکواژها را ادامه میدهد که به ریشه معادل در
واژگان رسمی و یا واژگان غیررسمی جمع آوری شده برسد .برای شناسایی ریشه کلمات هم از تعدادی قاعده تبدیل محاوره به
رسمی استفاده میکند .در نهایت با استفاده از یک مدل زبان دوتایی ،2کلماتی که در قاعده تصریفشان ابهام وجود دارد،
اولویتبندی میکند .دقت گزارش شده برای این ریشهیاب  93درصد بر روی  100کلمه داده آزمون است.
علینقیزاده ( )1396نیز با انجام پژوهشی مشابه آرمین و شمسفرد ( )1389و اصالح و افزودن قواعد بیشتری به آن موفق شده
است دقت آن را  6درصد افزایش دهد.
اسدی ( )2007و مرادی ( )2012با بررسی پیکرههای گفتاری فارسی ،حذف و یا تغییر صداها را بررسی کردهاند .این تغییرات که
در بیان و در میان سیالبهای کلمه اتفاق میافتد هنگام نگارش غیررسمی نیز معموال به حروف چینی منتقل میشود.
هد ف این مقاله شناسائی الگوهای تغییر آوایی و مدل کردن آنها جهت شناسائی و پوشش بیشتر کلمههای غیررسمی است.
 .3چارچوب پیشنهادی

قواعد تغییر آوایی و سایر تغییرات در حروف کلمات میتواند با استفاده از ساختار مبدل حالت متناهی 3پیاده شود .چنین
ساختاری عالوه بر ایجاد امکان اعمال تغییرات آوایی و همصدا ،امکان پیادهسازی تغییرات بیانی و تا حدی امالئی را نیز فراهم
میکند .این قواعد صرفا برای شناسائی به کار میرود و در مرحله تولید استفاده نمیشود.
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 .1 .3ابزار پیاده سازی
ابزار فوما( 1هولدن )2009 ،یک ابزار متن آزاد و رایگان است که صورتبندی 2لکس 3و زبان قاعدهپذیر 4فناوری زیراکس( 5بیسلی

و کارتونن )2003 ،برای ایجاد تغییر در مبدلها و منطق مرتبه اول 6را پیاده کرده است .همینطور ابزار جستجوگر واژه  /قاعده را
در کنار سایر ابزارهای خود دارد .عالوه بر این کتابخانههایی به زبانهای سی ،جاوا و پایتون جهت استفاده از مبدلها و یا ایجاد
تغییر در آنها در سطح برنامهنویسی برای ابزاری مستقل را فراهم کرده است.
این ابزار امکان استفاده از چندین مبدل حالت متناهی 7را در کنار یکدیگر بوجود میآورد .بنابراین میتوان به شکل جدا و یا در
دنباله هم تعدادی مبدل استفاده کرد تا هر کدام تغییر خاصی را پوشش دهد.
 .2 .3ساختمان کلی

از آنجایی که فارسی امروزی (رسمی و غیررسمی) زوایای متفاوتی دارد ،برای سهولت و مدیریت بر تحلی ل کلم ات آن میبای د از
چند مبدل متنوع استفاده کرد و تغییرات آوایی را جداگانه در قالب مبدلهای مجزا استفاده کرد (شکل .)1

شکل  - 1ساختار کلی مبدلهای استفاده شده در این پژوهش
 .1 .2 .3مبدل فیلتر عمومی

مرزنماهای فاصله ،نیم فاصله و اتصال در این مبدل به صورت غیر قطعی 8میتوانند جایگزین یکدیگر شوند .دلیل این کار پوشش
همه حالتهای فاصله دادن قطعات کلمه است که هم در فارسی رسمی و هم غیررسمی به صورت متنوع استفاده میشود.
نویسههای ا و آ نیز به صورت غیر قطعی تعریف می شود .در نگارش کلمات دارای این دو حرف جایگزین شدن آنها با یکدیگر
بسیار اتفاق میافتد .این جابجایی ممکن است در هر دو گونه رسمی و غیررسمی رخ دهد.
 .2 .2 .3مبدل همصدا

در این مبدل حروف همصدا جایگزین یکدیگر میشوند .در نگارش فارسی رسمی و غیررسمی به دلیل خطای شناختی و یا به
عمد ،این حروف میتواند جایگزین یکدیگر شوند (حروف همصدا در جدول .)1
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قاعده اضافه 1برای حرف ه در پایان ساخت اسامی و ساختهای غیر فعلی نیز د ر این مبدل قرار دارد .این ساخت به نوعی خطا
تلقی میشود.
 .3 .2 .3مبدل آوایی

ممکن است برخی کلمات غیررسمی خارج از واژگان باشد .قواعد این قسمت میتواند کلمات رسمی واژگان را به معادل
غیررسمیشان نزدیک  /تبدیل کند .برخی کلمات غیررسمی نیز واحد واژگانی نیستند و تنها در نگارش ممکن است متفاوت از
معادل رسمیشان باشند ،سعی شده تا این قواعد آنها را نیز شناسائی کند .این قواعد در جدول  2قرار دارد.
 .4 .2 .3مبدل بیانی

در این مبدل کلمه هایی که دارای حروف تکراری هستند ،تبدیل به حالت عادی میشود .تفاوتی نمیکند این حروف در کجای
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
میشود .مثال :چراااااااااا؟ ← چرا ،اههههههههههه ← اه ،نمیییییییییییییخوام ← نمیخوام.
جدول  - 2قواعد آوایی
قاعده

مثال

خوا ← خا

خواندن ← خاندن ،خواستن ← خاستن

ان ← ون در میان کلمه

تهران ← تهرون

ام ← وم در میانه کلمه

آرام ← آروم

اه ← ا در پایان کلمه

ایستگاه ← ایسگا ،کوتاه ← کوتا ،باشگاه ← باشگا

آ و ا ← عا و ع در ابتدای کلمه

آریایی ← عاریایی ،ارزش ← عرزش

نب ← مب

انبار ← امبار ،انبه ← امب

شت ← ش در پایان کلمه

هشت ← هش ،گذاشت ← گزاش ،اردیبهشت ← اردیبهش

ست ← س در پایان کلمه

دست ← دس

چه ← چ در ابتدا کلمه

چهل ← چل

ند ← ن در پایان کلمه

بلند ← بلن ،اسفند ← اسفن

فت ← ف در پایان کلمه

تفت ← تف ،جفت ← جف

کر ← ک در پایان کلمه

فکر ← فک

در ← د در پایان کلمه

قدر ← قد

کر ← گر

لشکر ← لشگر

ش ← چ ،چ ← ش

هیچکس ← هیشکس

ت ← د ،د ← ت

دختر ← دخدر ،تشک ← دشک

ژ ← ج ،ج ← ژ

انرژی ← انرجی

 .5 .2 .3مبدل تقطیع

این مبدل کلمه را به دو قطعه میشکند .این تقطیع کلمه تنها یک بار اتفاق نمیافتد بلکه به تع داد ح روف کلم ه اص لی ،قطع ه
تولید میشود (این تعداد شامل خود کلمه اصلی نیز میشود) .هر کدام از قطعات تولید ش ده اگ ر در واژگ ان باش د ،در خروج ی
 1کسره اضافه

ظاهر میشود .در کلمههای تولید شده در خروجی ،آن دو کلمهای که مجموع طولشان مساوی طول کلمه اصلی است و به هم ان
ترتیب ،کلمه اصلی را میسازند ،میتوانند به عنوان جایگزین انتخاب شوند .برای مثال کلمه ازمردم ،قطعههای شکل  2را تولی د
میکند .از این شش گروه تنها جفت کلمه(هایی) از بین آنها میتواند انتخاب شود که هر دو در واژگان موجود باشد.

ازمردم

ا-زمردم

از-مردم

ازم-ردم

ازمر-دم

ازمرد-م

شکل  - 2قطعههای تولید شده از قطعه ازمردم
 .3 .3ابزار پیادهشده

برای پیادهسازی مبدلهای تحلیلگر تصریفی همانطور که پیش تر ذکر شد از ابزار فوما استفاده شده است .ابزار پیادهشده این
قسمت یک ابزار برای دسترسی آزمایشی به مبدلهاست که دارای یک واسط گرافیکی است و به صورت مستقل و تک به تک
میتوان کلمه را به تحلیل گر داد و مبدل مورد نیاز را انتخاب کرد و خروجی آن را دید .تصویر این واسط را در شکل  3مشاهده
میکنید.

شکل  - 3واسط کاربر (ابزار آزمایشگاهی) مبدلها

مبدل استاندارد در این تصویر یک تحلیلگر تصریفی است که میتواند کلمات رسمی و غیررسمی فارسی را تحلیل کند .برای
ارزیابی این مبدلها آنها را در کنار این تحلیلگر قرار دادهایم و خروجی این مبدلها به مبدل استاندارد متصل میشود تا تحلیل
ن شناسائی شده بدست آید.
تصریفیِ کلمه خارج از واژگا ِ
 .4ارزیابی

در این ارزیابی از یک تحلیلگر تصریفی که قادر است کلمات رسمی و غیررسمی فارسی را تحلیل تصریفی کند استفاده شده
است .کلماتی که در تحلیلگر شناسائی نشده است و یا به خطا شناسائی شده را به مبدلها دادهایم و خروجی آنها را دوباره به
تحلیلگر تصریفی انتقال دادیم و تغییر در خروجی را اندازه گرفتهایم.
از آنجایی که بخشی از کلمات به کار رفته در زبان فارسی معاصر ،کلمات رسمی است ،عالوه بر نوع خطاها نوع کلمات از نظر
رسمی بودن و غیررسمی بودن نیز بررسی شده است.
 .1 .4مجموعه داده

کلماتی که برای ارزیابی استفاده شده است از جم الت زیرس یاقهای زب ان فارس ی غیررس می اس ت؛ زیرس یاقهای رس انههای
اجتماعی ،وبالگها ،زیرنویس فیلم ،متن پیاده شده سخنرانی ،مصاحبه ،اجرای رادیو  /تلوزیونی ،نامه شخصی ،شعر محاوره و نظ ر
کاربران فضای مجازی در پایین مطالب و محصوالت وبس ایتهای مختل ف ،ب رای ای ن ه دف جم عآوری ش ده اس ت .دادگ ان
جمعآوری شده از این زیرسیاقها از نوع پیکره نمونهگیری 1شده است و نمونههای هر سیاقِ زب ان فارس یِ غیررس می ب ه ش کل
Sampling corpus

1

تصادفی 1انتخاب شده است (مکانری و هاردی .)2011 ،سعی شده است تا هم تنوع گونه و سیاق و هم نسبت متون حفظ ش ود و
با این حساب خطای سوءگیری 2و خطای تصادفی 3کنترل و به حداقل برس د (ب ایبر-1993 ،ال ف؛ ب ایبر-1993 ،ب) .بن ابراین
داشتن ویژگی توازن 4و ویژگی نمایندگی 5در جمع آوری آن رعایت شده است (مکانری و هاردی .)2011 ،مجم وع ک ل دادگ ان
حدود پنجاه هراز قطعه است و  30درصد آن تنها برای ارزیابی کنار گذاشته شده است.
مجموع تعداد همه کلماتی که برای ارزیابی به شیوه باال دوباره از میان دادههای جمعآوری شده ( 30درصد ارزیابی) انتخاب شده
است  4.040کلمه است که اگر کلمات یکتای آن را محاسبه کنیم  1.786کلمه میشود.

جدول  - 3بررسی گونهای خطاها
معیار

رسمی بودن

تحلیلگر
تصریفی*

همصدا

آوایی

بیانی

تقطیع

غیررسمی

40

40

28

28

28

رسمی

83

83

83

83

83

غیررسمی

4

4

4

4

4

رسمی

6

6

6

6

6

غیررسمی

3

صفر

0

0

0

رسمی

0

0

0

0

0

غیررسمی

3

3

3

3

صفر

رسمی

1

1

1

1

1

غیررسمی

5

5

3

3

3

رسمی

0

0

0

0

0

غیررسمی

8

8

8

8

8

رسمی

17

17

17

17

17

ادبی

3

3

3

3

3

هشدار نادرست ()FP

13

13

19

19

34

غیررسمی

1530

1533

1547

1547

1550

رسمی

2174

2174

2174

2174

2174

غیررسمی

60

57

43

43

40

رسمی

112

112

112

112

112

کمبود واژگان

از دست رفته ()FN

نقص در قاعده
خطای همصدا و
کسره اضافه
به هم چسبیده
تغییر آوایی
خطای امالیی

موفقیت ()TP
از دست رفته ()FN

* این یک تحلیلگر تصریفی با واژگان رسمی و غیررسمی محدود به خود است که در این ارزیابی
در کنار مبدلهای شناسائی کلمات خارج از واژگان استفاده شده است.

1

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

 .1 .4تحلیل نتایج

بررسی گونهای مستقل از متن خطاهای کلمات (تایپهای) آزمون در جدول  3آمده است .کلمات یکتا کلماتی هستند ک ه ص رفا
از نظر نگارش کامال یکسانند و به کاربردهای متننوع احتمالی آنها از نظر صرفی-نحوی توجهی نمیشود .در مقابل تایپهای ی ک
کلمه ،به تمام کلمات یکتای یکسانی گفته میشود که از نظر صرفی-نحوی متفاوت از یکدیگر هستند (و هر کدام تحلیل تصریفی
متفاوتی تولید میکند) .همانطور که مشاهده میش ود ،در تحلی لگر تص ریفی از مجم وع  1.786کلم ه یکت ا 3.704 ،تای پ ب ا
موفقیت ( )TPتولید شده است 172 .تایپ را میبایست تولید میکرده اما از دست داده ( )FNاست و  13تایپ را هم ب ه اش تباه
( )FPتولید کرده است .سپس مرحله به مرحله (از راست به چپ) مبدلهای این پژوهش برای شناسائی کلمات خارج از واژگ ان،
برروی ازدسترفتهها ( )FNآزمایش شده و در صورتی که تغییری اتفاق افتاده در جدول مشخص شده است .در این جدول خ ط
زیرین ساده زیر عدد نشانه بهتر شدن شاخص و خط زیرین منحنی زیر عدد نشان دهنده بدتر ش دن ش اخص نس بت ب ه مب دل
قبلتر از خود است.
کمتر از  60درصد تایپها ،رسمی است .بیشتر خطاهای رخ داده در بین همه تایپها ( 71.5درصد) ،به دلیل کمبود واژگان
است .رتبه دوم بیشترین ازدسترفتهها ،خطاهای امالئی است ( 25مورد 14.5 ،درصد همه خطاها) ،که هیچ یک از مبدلها قادر
به رفع خطا و شناسایی آنها نیستند .خطاهای نقص در قاعده نیز با  10خطا در جایگاه بعدی است .این خطاها مربوط به
تحلیلگر تصریفی است و مبدلهای این پژوهش در بهبود آن نمیتوانند نقش داشته باشند .خطاهای بعدی خطاهای آوایی است
که مبدل آوایی موفق شده از این  5خطا  3مورد را شناسائی کند ،همینطور کلمات خارج از واژگان غیررسمی نیز  12تایپ
تولید کرده است که مبدل آوایی توانسته با موفقیت ( )TPشناسائی کند (به این معنا که این کلمات صرفا کلمات غیررسمیاند و
میبایست در واژگان غیررسمی تحلیلگر وجود می داشتند) .بیشتر کلمات به هم چسبیده نیز توسط مبدل تقطیع ،شناسائی و
تقطیع شده است .البته این مبدل در حین شناسائی هشدارهای نادرست ( )FPنسبتا زیادی نیز تولید میکند که دقت را کاهش
میدهد .آخرین نوع خطاها هم استفاده از حروف همصدا و استفاده از ه به جای کسره اضافه است که همگی آنها توسط مبدل
همصدا شناسایی و رفع شده است .ازدسترفتههای ادبی نیز ساختارهای ادبیای است که تحلیلگر تصریفی و سایر مبدلها قادر
به شناسائی آنها نیست و مجموعا سه خطا تولید کرده است که به مجموع ازدسترفتههای رسمی ( )112افزوده شده است.
معیارهای ارزیابی اصلی فراخوانی ،1دقت 2و معیار اف ( 3)1تایپهای رسمی در ادامه آمده است .مبدلهای شناسائی این پژوهش
تاثیری در نتایج بدست آمده از تحلیلگر تصریفی برای تایپهای رسمی ندارد (جدول  .)4پایین آمدن معیار دقت نیز به دلیل
کلی حساب کردن (بدون در نظر گرفتن رسمی یا غیررسمی بودن تایپ) هشدارهای غلط ( )FPاست.
جدول  - 4ارزیابی تایپهای رسمی
تحلیلگر تصریفی

همصدا

آوایی

بیانی

تقطیع

معیار
فراخوانی

%95.1

%95.1

%95.1

%95.1

%95.1

دقت

%99.41

%99.41

%99.13

%99.13

%98.46

معیار اف ()1

%97.21

%97.21

%97.07

%97.07

%96.75

فراخوانی تایپهای غیررسمی در مبدل همصدا ،آوایی و تقطیع بهبود مییابد اما دقت به دلیل افزایش هشدارهای خطا کاهش
پیدا میکند (جدول .)5
1

Recall
Precision
3
)F-measure (1
2

جدول  - 5ارزیابی تایپهای غیررسمی
معیار

تحلیلگر تصریفی همصدا

آوایی

بیانی

تقطیع

%97.3

%97.48

فراخوانی

%96.23

%97.3 %96.42

دقت

%99.16

%97.85 %98.79 %98.79 %99.16

معیار اف ()1

%97.67

%97.66 %98.04 %98.04 %97.77

معیارهای ارزیابی اصلی فراخوانی ،دقت و معیار اف ( )1برای تمامی کلمات مستقل از متن نیز در جدول  6آمده است.
 .5نتیجهگیری

همانطور که مالحظه می شود تبدیل واحدهای خارج از واژگان به واحدهای درون واژگان در فراخوانی تایپهای رسمی تغییری
ایجاد نمی کند .اما بیش از یک درصد (فراخوانی) به شناسائی تایپهای غیررسمی و در نتیجه کل تایپها کمک میکند .تغییر
به
رسمی
تایپهای
فراخوانی
در
نکردن
ایجاد

جدول  - 6ارزیابی کل تایپها
آوایی

بیانی

تقطیع

معیار

تحلیلگر تصریفی همصدا

فراخوانی

%95.56

%96 %95.64

%96

%96.08

دقت

%99.65

%99.1 %99.49 %99.49 %99.65

معیار اف ()1

%97.56

%97.6

%97.57 %97.71 %97.71

این دلیل است که این تغییرات آوایی به فارسی غیررسمی تعلق دارد و در فارسی رسمی کمتر رخ میدهد.
از طرف دیگر شناسائی تغییرات آوائی گرچه مثبتهای صحیح را افزایش میدهد اما هیچگاه تغییری در مثبتهای غلط ()FP
نمیتواند ایجاد کند .بنابراین انتظار بهبود این شاخص وجود ندارد و در بهترین حالت تنها میتوان انتظار داشت شاخص تغییر
نکند .همانطور که در جداول ارزیابی مشاهده میشود در مواردی شاخص دقت تغییر نکرده و در بعضی موارد شاخص بدتر شده
است (مبدل آوائی و مخصوصا مبدل تقطیع مثبتهای غلط زیادی به رابطه دقت افزودهاند که باعث کاهش شاخص در این
مبدلها شده است).
جدا بودن هر مبدل و منحصر بودن محدوده قواعد آوایی هر یک می تواند استفاده از آنها را ساده سازد .بسته به نوع متن و بافتی
که استفاده میشود و مبتنی بر سیاق میتوان از مبدل متناسب بهره برد .به طور مثال برای متنهای رسمی نیازی به استفاده از
این مبدلها نیست ،در حالی که برای متنهای غیررسمی استفاده از این مبدلها میتواند مفید باشد .برای متنهایی که در آن از
فاصله درست استفاده نشده و فاصله بین کلمات به درستی رعایت نشده است استفاده از مبدل تقطیع میتواند مفید باشد.
تغییرات آوایی بین تکواژهای ترکیبی و سیالبهای کلمات نیز اتفاق میافتد .چنین قواعدی در این مقاله گنجانده نشده است
اما برای پوشش بیشتر کلمات خارج از واژگان غیررسمی چنین قواعدی میتواند مفید باشد.
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