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 چكيده

و بررسی کلمات باید به نحوی باشد  راجها وجود دارد. استخی بين آنو پردازش متن بحث استخراج کلمات و رابطه کاویدر بحث متن

ه این تا ب ندپی پرداختدرکه اطالعات مفيدی در پی داشته باشد در نتيجه پژوهشگران به بررسی روی گروهی از کلمات متوالی و پی

 آیی یا همایند نام گرفتند.و این گروه، کلمات باهم دست آورند وسيله نتایج بهتری از پردازش متون به

ای هی روشی اخبار فارسی روزنامه همشهری انجام شده است کوشش بر آن بوده که به وسيلهدر این مقاله که کار بر روی پایگاه داده

تایی های سهآییو باهم« جمهوری اسالمی»انند های دوتایی مآییها اسبتخراج شوند. در اینجا ما به استخراج باهمآییمناسب  باهم

های انجام شده و با توجه به بر اثر کار ایم.آوری فراوانی این کلمات پرداختهبه کمک جداول دسبت« جمهوری اسبالمی ایران»مانند 

های دیگر نيز ر پایگاه دادهتوان این کار را دبه دسببت آمدند و می اهآییروش مورد نظر در طول این تحقيق ببا زمان مناسبببی باهم

 استفاده کرد و نتایج را بررسی کرد.

 کلمات کليدی

 آیی، پردازش متن، کلمات متوالی.باهم
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 مقدمه -5

شناسان آن زبان ای نزد زبانآیی در هر زبان از اهمیت ویژهبررسی باهم

 شناسآیی را دانشمند زبانبرخوردار استت  نستتتیب بار االحالب باهم

( در نظریه معنایی خود محرب کرده J.R.Firthفرانتتتوی .ی آر فر)  

استت  او استاسا ایب یدیده زبانی را معنا بنیاد فرک کرد نه دستوری، و 

ی استتتاس رابحهآن را برای نتامیتدن و مشتتتسن کردن ترکیبتات، بر 

ها در زبان به کار برد  به نظر او، امد وقوع آنتتتاالتتحالحی و ب_معنایی

در زبان فارسی مفهوم   [1]های بیان معنی استنشینی یکی از شیوههم

آیی را نستتیب بار محمدرضا باطنی در توالیف ساختمان دستوری باهم

( Hallidayهلیدی  « مقوله و میزان»ی زبان فارستتی بر استتاس نظریه

شناساند و چنیب تعریف کرد: سازگاری افراد طبقات  مقوالت دستوری( 

( collocationرا بتتا یتکتتدیگر در روی زنفیر گفتتتار، همنشتتتینی  

  [2]گوییممی

بندی از متب استت که شام  دو یا بیشتر از دو آیی یک کلمهباهم

آیی بیب کلمات آن شباهت و ارتباط خاالی ایب باهم باشد و درکلمه می

آیی به ایب الورت بیان شده است تر، باهمو.ود دارد  در تعریف قدیمی

های مرستوم و همیشگی یک سری کلمات در آیی شتام  مکانکه باهم

یا « .مهوری استتالمی»آیی به عنوان مثال باهم  [7]باشتتندکنار هم می

از نتایج به دستتت آمده در ایب تحقی  که « .مهوری استتالمی ایران»

 باشند می

های زیادی به افزارها و مقاالت و نرمآیی، بررستتتیدر زمینته باهم

 Natural)های طبیعی هایی همچون یردازش زبانخصتتتور در زمینه

Language Processing)  و بتتازیتتابتتی اطتتالعتتات(Information 

Retrieval) کاوی و متب(Text Mining)  شده است که اکثر ایب ارائه

  [8]های بزرگ الورت گرفته استها روی متبکار

های هتا در زمینتهآییهتای عملی تفزیته و تحلیت  بتاهمکتاربرد

 گوناگون:

اقن  یردازش التتتفحات کتا  و یا مفالت(، نهای بتازیتابی متب

های تسصتتصتتی که برای ترکیبات کلمات، معانی نامهتر.مه متون  لغت

ان کاوی، تولید زبگفتگوی زبانی مردم دارند(، متب متناست  و بر اساس

هایی که به .ای های ستتتسنور  رباتها و ستتتاخت رباتطبیعی ربتات

ها .هت ارتقای آییهای باهماستفاده و ترکی  کلمات واحد، از مفموعه

 سحح گفتگوی خود استفاده کنند( 

 های متفاوتآیی از منظرباهم -5

و در ادامه به گیرد آیی کلمات در چند زمینه مورد بررستی قرار میباهم

 شود سه زمینه اشاره می

 های علمیحوزه -5-5

توان از ستته دیدگاه زیر بررستتی آیی را میهای علمی باهماز نظر حوزه

 کرد:

در ایب حوزه بیشتر به نقش کلمات در  ها:آییحوزه نحوی باهم

آیی به لحاظ التترفی باهم  [9]شتتودمی.مله و معنای کلی .مله تو.ه 

 آن نقش ولشود که طمی محتو ستازی فرآیند ترکیبی واژه ینتیفه

  [5]گیردنیز مورد نظر قرار می کلمهنحوی 

ارتباط  آییباهمی اایب حوزه به معن ها:آییاهمب حوزه معنبایی

آیی به طور .داگانه قاب  باهمدارد بته نحوی کته ایب معنی از کلمتات 

اگر کلمات  نگاه اولیب در red tape آییباهمنیتت  برای مثال  استنتاج

توان نتیفه را می« نوار قرمز»را به التتورت .داگانه معنی کنیم معنای 

مقررات دست »تری مانند تر و واضتحمعانی کلی آییباهمگرفت اما ایب 

ط با دارد که ایب معانی فق به همراهرا « فرمالیته اداری»یتا « یرو یتا گ

های آن قاب  استتتتنتاج آییباهمبررستتتی خوار معنتایی یتک زبان و 

  [10]است

ایب حوزه به احتمال وقوع هر کلمه در  ها:آییحوزه آماری باهم

یردازد  بر استتتاس احتمتال وقوع و مقتدار مورد نظر می آییبتاهمیتک 

های به دستتت آمده و ستتایر یارامترهای آماری همچون انحرا  فراوانی

هایی به دستتت توان مقادیر و یارامترمی آییباهمو غیره، برای هر  معیار

هتای هر متب را مورد بررستتتی و ارزیابی قرار آییبتاهمآورد کته بتوان 

  [11]داد

 ها است آییباهمی آماری در ایب تحقی  تو.ه ما به حوزه

های آییهتا برای مقایتتتته باهمتریب مفموعته فرمولیکی از مهم

(، متفموعتته ضتتترایتت  تسمیب وابتتتتتگی Bigram) ایدوکتلتمتته

(Association Measures)  ستتاستتا یتروی   استتت(sasa petrovic) 

ها و یکی از کتتتتانی بوده که با استتتتفاده از ایب ضتتترای  و تعمیم آن

های های مناست  مو.ود برای ایب ضرای ، توانتت فرمولهیورستتیک

دو کلمه نیز به دستتت های بیش از آییمناستت  و قاب  قبولی برای باهم

  [8]آورد

 تعداد کلمات -5-5

 ی آن شام ها در ایب کار بر اساس تعداد کلمات تشکی  دهندهآییباهم

 شوند:سه دسته می

.مهوری »هتتای دوتتتایی: ترکیبی از دو کلمتته متتاننتتد آییبتتاهم

 شود گفته می Bigramها که به آن« اسالمی

.مهوری »تایی: ترکیبی از ستتته کلمه مانند هتای ستتتهآییبتاهم

 شود گفته می Trigramها که به آن« اسالمی ایران

ها شتتتام  آییباهمهتای بتا تعداد کلمات بیشتتتتر: ایب آییبتاهم

 شود گفته می ngramها باشند و به آنای میکلمه Nای زنفیره

م یردازیتایی میتایی و سههای دوآییباهمدر ایب مقاله ما فقط به 



                                                                           
                5932ماه آبان 52 

3 

 

هتای مرات  باالتر را در نظر آییبتاهمکنیم و هتا را استتتتسراج میو آن

 گیریم نمی

 یابیریشه -5-9

و به  ا  یتوندها، ییشوندها و میانوندهیابی به معنای حذریشه االحالب

رای به دستتت آوردن ریشتته کلمه کلمه ب های اضتتافیطور کلی قتتتمت

العات، .تتتتفوی کلمه بر اهدا  ایب کار در بازیابی اط .مله زا استتت 

 یابی کلماتباشد  برای مثال با استفاده از ریشهی آن میاستاس ریشته

در نظر « رماند»ر دو به یک شک  و به الورت ه« رمانگاهد»و « درمان»

استتناد مربوط به کلمه  دالزم باشتت رمانشتتود و هرگاه کلمه دگرفته می

  [6]توانند نتیفه ایب کار باشندنیز می رمانگاهد

یابی در زبان انگلیتتتتی الگوریتم های ریشتتتهتریب الگوریتماز رایج

ذ  یتتتوندهای کلمات، از حبا  یورتر استتت  در روش (porter)یورتر 

شتتود  در فرد در بازیابی اطالعات کاستته میهای منحصتر به تعداد واژه

های   از روش[12]نتیفه مو.  باال رفتب کارایی ستیتتتم خواهد شد

وریتم است که ایب الگ (lovins)انگلیتی الگوریتم لوینس  دیگر در زبان

به کلمه را از آن  ریب یتوند متص تگیتتوند است که بزر 250  شتام

قیمانده حداق  ستته نویته کند، به شترطی که نتیفه کلمه باحذ  می

یابی در زبان های دیگری نیز برای ریشه  روش[13]طول داشتته باشتد

  [14]ارائه شده است bacchinانگلیتی مانند الگوریتم 

و و لار شریفهایی ارائه شده است مانند کدر زبان فارسی نیز روش

وش یاییب به باال را به روش حذ  یتتتوندها ر مقاب  فرد که درشتتمس

ها را استتتسراج کرده و بعد ابتدا ک  ریشتته به ایب شتک  که اندکار برده

  روش [15]دارد رتباطاکه کدام ریشه با قواعد مو.ود  شودبررستی می

دیگر به وستیله تشتکری بر استاس حذ  حرو  ارائه شده است بدیب 

  [16]کندحد امکان از انتهای کلمه حذ  می التتتورت که حرو  را تا

طرقی و بان فارستتتی و.ود دارد مانند: رحیمهای دیگری نیز در زروش

  [17]همکاران و    

در دو گروه انفام ها آییباهمیابی استتتتسراج بتا تو.ته به ریشتتته

 شود:می

 یابی نشده ها از متب االلی ریشهآییباهماستسراج 

 یابی شده ها از متب االلی ریشهآییباهماستسراج 

یابی متب ها بدون ریشتتتهآییباهمدر ایب کتار متا بته استتتتسراج 

 ایم یرداخته

 هاپيش فعاليت -9

همشتتهری انفام ی اخبار فارستتی روزنامه ایب مقاله بر روی یایگاه داده

گرفتته استتتت کته ایب اخبتار در چنتد مرحله توستتتط چندیب نفر از 

آن هر یک به  متباه کاشتان استسراج شده است و دانشتفویان دانشتگ

ملکیان ایب اخبار را از شتک  مناسبی در یایگاه داده خخیره شده است  

سایت روزنامه همشهری استسراج کرده و ایب اخبار را به الورت مناس  

 ایفاد کردهر، عنوان خبر و متب خبر بیافته در قال  تاریخ ختو ستتتاخ

ر حدود هزار خبر و د 41یایگاه داده بزرگ حدودا دارای    ایب[3]استتت

ها را از آییکه ما باهم ها میلیون کلمه استتتتمیلیون خط داده و ده 2

های ها تگما در ادامه ایب ویرایشایم  ایب مقدار داده استتتتسراج کرده

html کامال و کار را بر روی متبهای اضتتافه را حذ  کرده قتتتمت و 

 .ایمانفام داده ش شدهویرای

ای برهای بتتتیار مناستت  در ایب تحقی  از زبان یایتون که از زبان

 ست ا استفاده شده، کار با متب است

یردازش انفام شتده است تا استسراج چندیب کار به التورت ییش

انتقال اخبار به »توان به ها میبتواند انفام شود که از .مله آن آییباهم

 «انفام االالحات روی یایگاه داده»و « یردازش متبییش»، «یایگاه داده

 اشاره کرد 

 هاآییاستخراج باهم -4

های آییباهمبه  آییباهمهمتانحور که گفته شتتتد از نظر تعداد کلمات 

یابی ههای ریشآییباهمی به استسراج یابتایی و از نظر ریشهدوتایی و سه

یی آباهمایم  قوانینی که در ایب تحقی  برای استتتسراج نشتتده یرداخته

  شود به شرب زیر استاستفاده می

هایی که تعداد تکرار کم دارند  در ایب آییباهماستتتتسراج نکردن 

مورد هی  اتفاق نظری بیب یژوهشتگران نیتت که ایب مقدار کم چقدر 

ها را یوشش بدهد؟ نام آییباهمچقدر باید باشد که چه مقدار از  است و

  در اکثر متون، [4]ده استگذاشتته شت« قانون حد آستتانه»ایب االت  

درالتتد ک   08حدود شتتام   3و یا  2یا  1های با تکرار آییباهمتعداد 

شتتود  به همیب خاطر زمانی که ایب حد آستتتانه انتسا  ها میآییباهم

شتتود و ستترعت ا.رای برنامه ها رد میآییباهمدرالتتد  08شتتود حدود 

ای را شود  به همیب دلی  است که در اکثر مقاالت حد آستانهبیشتر می

دهند تا هم سرعت ا.رای برنامه باال ها قرار میآییباهمبرای استتسراج 

های با تعداد کم که ارزش یردازشتتی ندارند در آییباهمرود و هم اینکه 

   نشوند نتایج دخی

ای با نباید شتتتام  کلمه آییبتاهمعتدی ایب استتتت کته قتانون ب

POS(X)  ها فقط باید شتتتام  یکی از آییبتاهمبتاشتتتد، یعنی ا.زای

های استتم، التتفت و ایتتتت واژه باشتتند  البته ما در ایب تحقی  به نقش

ی ایم و تمامیابی نکردن متب نقش کلمات را تعییب نکردهعلتت ریشتتته

در نظر گرفته  آییباهماند را به عنوان کلمتاتی کته در متب بتا هم آمده

 شوند می

آیی که در ادامه باید باهمحتتتتا  کردن یارامترهای مورد نیاز هر 

ها عددی نتبت بدهیم سری از فرمول بر استاس یک آییبرای هر باهم

 دیگر مقایته کنیم بندی و باهمها را دستهنیم آنتا بتوا

ها است  با ایب یارامتر نشان داده شده ها در ادامهنحوه محاسبه آن 

 آییباهمهر را برای « ضتتترای  تسمیب وابتتتتتگی»توان به راحتی می
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 محاسبه کرد 

دوتایی  آییباهمدهد برای هر نشتتتان می 1 .دولهمان گونه که 

UV  چهار یارامترOij ها به توان به دستتتت آورد که هر کدام از آنمی

 الورت زیر است:

O11  دقیقا  آییباهمبه ایب معنی استتتت که کلمه اولU  و کلمه

 باشند  Vدقیقا  آییباهم دوم

O12 دقیقا  آییباهماستتتت که کلمه اول  به ایب معنیU  و کلمه

 باشند  Vهر چیزی به .ز  آییباهمدوم 

O21  هر چیزی به .ز  آییباهمبه ایب معنی استتتت که کلمه اول

U  دقیقا  آییباهمو کلمه دومV  باشند 

O22  هر چیزی به  آییباهمبه ایب معنی است که کلمه اول و دوم

 باشند  Vو U  .ز

 

 های دوتاییآییهای مربوط به باهم( : نحوه محاسبه پارامتر5) جدول

V≠v V=v  

O12 O11 U=u 

O22 O21 U≠u 

 

حتال اگر تمتام ایب چهتار یتارامتر را با هم .می کنیم تعداد ک  

 م دهینشان می Nآید که آن را با کلمات متب به دست می

 1) N=O11+O12+O21+O22 

 آییباهمبه معنای تعداد تکرار کلمه اول  R1 یارامترعالوه بر ایب 

(U) شود  متب به الورت زیر محاسبه میدر ک  

 2) R1 = 𝑂11 + 𝑂12 

R2   آییباهمبه معنای تعداد کلمات متب به .ز کلمه اول (U)  است 

 3) 𝑅2 = 𝑂21 + 𝑂22 

به  R2و  آییباهمبته معنای تعداد تکرار کلمه اول  R1اکنون اگر 

را با هم .می  آییباهمای به .ز کلمه اول معنتای تعداد تکرار هر کلمه

  یعنی تعداد ک  کلمات است Nکنیم برابر با 

 4) 𝑁 = 𝑅1 + 𝑅2 

هتتند با  R2و  R1هتتتند که مانند  C2و  C1های دیگر یارامتر

 باشند می (V) آییباهمایب تفاوت که برای کلمه دوم 

ها همچنان همان ماهیت یارامتر UVZتایی های ستتتهآییباهمدر 

ها استت، ولی به دلی  و.ود سته کلمه تا حدی نوع به دست آوردن آن

به ایب التورت است که زمانی که هر  Oijkمتفاوت خواهد بود  یارامتر 

نی حضتتتور آن کلمه، ولی اگر باشتتتد یع 1برابر مقدار  kو  i  ،jکدام از 

   برای مثال:باشد یعنی عدم حضور کلمه مورد نظر 2مقدار 

O112 دقیقا  آییباهم: یعنی کلمته اولU  باشتتتد و کلمه دوم نیز

 باشد  Zباشد و کلمه سوم هر چیزی به .ز  Vدقیقا همان 

O111 دقیقتا برابر با  آییبتاهم: یعنی هر ستتته کلمتهU ،V  وZ 

 هتتند 

O222 هرچیزی به .ز  آییبتاهم: یعنی کلمته اولU  و کلمه دوم

 Zهر چیزی به .ز  آییباهمو کلمه ستتوم  Vهر چیزی به .ز  آییباهم

 باشند 

دهد و ها را روی یک مثال نشان مینحوه محاسبه یارامتر 1شک  

ها عالوه بر تاییداشتند در سه Cو  Rهای ها که یارامترهمچون دوتایی

و.ود دارد که مربوط به تعداد تکرار کلمه  Dها یارامتر دیگری به نام آن

 است که به شک  زیر هتتند: آییباهم سوم

R1 آییباهم: تعداد تکرار کلمه اول (U) در ک  متب 

R2آییباهمهای ک  متب به .ز کلمه اول : تعداد کلمه 

 
 تاییهای سهآییها در باهمOijk( : نحوه محاسبه 1شكل )

 

C1 آییباهم: تعداد تکرار کلمه دوم (V) در ک  متب 

C2آییباهمهای ک  متب به .ز کلمه دوم : تعداد کلمه 

D1 آییباهم: تعداد تکرار کلمه سوم (Z) در ک  متب 

D2آییباهمهای ک  متب به .ز کلمه سوم : تعداد کلمه 

را با  Oijkهای دوتایی در ایب قتتتمت هم اگر هر آییباهمهمانند 

 شود ک  تعداد کلمات متب میبا  هم .می کنیم برابر

آیی را .تتفو ها در ک  متب کلمات باهمآییای استتسراج باهمبر

های آییباهمرا برای  O11کنیم و هرگاه به نتیفه رستتتیدیم مقدار می

تایی را یک واحد افزایش های ستتتهآییباهمبرای  را O111دوتتایی یا 

ستتپس در آخر اگر  دهیم دهیم و ایب کار را تا انتهای متب انفام میمی

بیشتر از حد آستانه بود بقیه یارامترها را نیز برای  O111یا  O11مقدار 

 کنیم آیی محاسبه میایب باهم



                                                                           
                5932ماه آبان 52 

5 

 

ها تمامی اطالعات مربوط به آن از .مله آییباهمبعد از استتتسراج 

آن را در .داولی در  یدهنده تشتتتکی  هتای مربوطه و کلماتمتریتارا

از ره یازده یارامتر نیها به خخیتاییکنیم  برای سهیایگاه داده خخیره می

ها و ستته مورد دیگر هم  Oijkها مربوط به داریم که هشتتت مورد از آن

 است  آییباهمبرای نمایش کلمات تشکی  دهنده 

 نتایج کار -2

و ا.رای  ی حد آستانهدر ایب کار با استتفاده از قواعدی همچون قاعده

 رسیدیم داده مو.ود  به نتایج خوبی از یایگاه چندیب روزه آن

آیی دوتایی را ی ابتدایی استتتتسراج باهمچند نتیفه 2 در .تدول

  ایب نتایج فراوانی بیشتری از نظر تعداد تکرار در متب دکنیمشاهده می

های دوتایی برخوردار آییاخبار روزنامه همشتتهری نتتتبت به دیگر باهم

.مهوری »های آییکه باهم کنیدمشتتتاهتده می 2 در .تدول بودنتد 

ط داشته و فق بیشتریب تعداد تکرار را« گزارش خبرگزاری»و « استالمی

 داد تکرار بیشتری نتبت به ایب دو دارد تع« شده است»فع  

ه ب»تایی مانند آیی ستتهکنید که باهمنیز مشتتاهده می 3در .دول 

از یر کتتاربردتریب « .مهوری استتتالمی ایران»و « گزارش خبرگزاری

 تایی هتتند های سهآییباهم

 گيری و پيشنهاداتتيجهن -6

ها، تریب روشدر طول ایب مقاله کوشش بر ایب بوده است که از مناس 

حوزه یردازش متب استتتفاده شتود و بر استتاس ها در افزارها و بتتتهنرم

شده و استفاده از قواعد مو.ود به نتایج خوبی در استسراج  روش اتساخ

 ها رسیدیم آییباهم

های طبیعی توان در مباحثی همچون یردازش زباناز ایب نتایج می

مراح  کار را بر روی یایگاه  استفاده کرد و یا ایبا هو ایفاد فرهنگ لغت

های دیگر انفام داد و نتایج به دست آمده را مقایته کرد  همچنیب داده

در اثر ایب کارها که بر روی بایگانی روزنامه همشتهری انفام شده است 

ها بیشتر استفاده شده که در ایب ستال آییباهمتوان فهمید که چه می

ک شتتسصتتیت یا االتتحالب همانحور که در نتایج مشتتاهده شتتد استتم ی

توانند باشند  سپس آن را با ها میآییباهمخبرنگاری یا سیاسی و سایر 

هنوز  آییباهمهای بعد مقایتتتته کرد و ببینیم آن های ستتتالبتایگانی

های مربوط به متتتتائ  آییباهم.تایگتاهی دارد یا خیر  مثال بعضتتتی 

ما بعضی اسم شود که هنوز کاربرد دارند ااقتصتادی و دینی مشاهده می

.مهورها در طی چندیدن سال استفاده شده و ها مانند رئیسشسصیت

 شوند بعد تقریبا بدون کاربرد می

توان در آینده در رابحه با ایب کار انفام از .ملته کتارهایی که می

توان ریشتته یابی را به ایب کار اضتتافه کرد و همچنیب از دستتتور داد می

 ییتاسه هایییآحاصل از استخراج باهم یج( : نتا3جدول )

 O222 O221 O212 O211 O122 O121 O112 O111 word3 word2 word1 

 به گزارش خبرگذاری 2488 3488 46 162768 96 2996 1634 5962826

 با تو.ه به 1658 228 2808 66316 834 2770 163490 5898238

 .مهوری اسالمی ایران 1136 1998 24 5128 430 8446 13755 6105425

 آقای هاشمی رفتنفانی 1094 282 0 3114 208 416 254 6130974

 ییدوتا هایییآحاصل از استخراج باهم یج( : نتا5جدول )

O22 O21 O12 O11 word2 word1 

 شده است 8124 15490 79708 6033020

 .مهوری اسالمی 3134 5152 8876 6119180

 گزارش خبرگزاری 2584 6484 1680 6125594

 تیم ملی 2346 7532 3618 6122846

 اعالم کرد 2306 4526 19074 6110436
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ه کرد و نتایج به دست آمده را مورد استتفاد POS(X)دوم یعنی همان 

 بررسی قرار داد و با نتایج ایب تحقی  مقایته کرد 

 مراجع

 ،کوروش ،الفوی تر.مة، نگاهی تازه به معنی شناسی ،یالمر، فرانک [1]

  1334، نشر مرکز، تهران، چاپ دوم

چاپ  ،توصيف ساختمان دستوری زبان فارسیباطنی، محمدرضا،  [2]

  1340، رکبیرنهم، تهران، انتشارات امی

افزاری برای استخراج سازی نرمپيادهملکیان ر.بی، ها.ر،  [3]

 ییافتهیافته و تبدیل آن به قال  ساختساختاطالعات غير

xml  به همراه امكان جست و جوی ساده و ساختxHTML  از

دانشگاه کاشان، کاشان، نامه کارشناسی، یایان، ی جست و جونتيجه

1305  

 ها از سایتآییاستخراج و مقایسه و بررسی باهمعباسیان، متعود،  [4]

خبری انگليسی صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران با 

نامه کارشناسی، یایان ،Yarowshyو  Word Clusteringهای روش

  1331دانشگاه کاشان، کاشان، 

 آیی و ترکيبات باهمایند در زبان فارسی،فرآیند باهمیناهی، ثریا،  [5]

  9339، 199-911های ، الفحه5، دوره 3شماره  نامه فرهنگتتان،

یابی در بازیابی بررسی تاثيرات ریشهاحتان، نوا، فیلی، هشام،  [6]

، 1شماره  ها،نشریه یردازش عالئم و داده، اطالعات در زبان فارسی

  1338، 24-13های الفحه

[7] Manning, Christopher, Schutze, Hinrich, “Foundations of 

Statistical Natural Language Processing”, MITPress, 

1999, Chapter 1. 

[8] Petrovic, Sasa, Snajder, jan, “Extending Lexical 

Association Measures for Collocation Extraction”, 
Published In Journal of Computer Speech and Language, 

2009, Abstract Chapter. 

[9] Smadja, Frank, McKeown, Kathleen, “Translating 

Collocations for Bilingual”, Published In Journal 

Computational Linguistics, MITPress, Cambridje, MA, 

USA, March 1996, Chapter 3, Collocations and Machine 

Translation. 

[10] Wermter, Joachim, Hahn, Udo, “Collocation Extraction 

Based on Modifiability Statistics”, Published In 

Proceeding COLING ’04 Proceedings of the 20th 

International Conference on Computational Linguistics, 

Association for Computational Linguistics Stroudsburg, 

PA, USA, 2004, Chapter 1, Introduction. 

[11] Petrovic, Sasa, Snajder, Jan, Bojana, Kolar “Comparison 

of Collocation Extraction Measures for Document 

Indexing”, 28th International Conference on Information 

Technology Interfaces, Published In IEEE, 2006. 

[12] Porter, M.F, “An Algorithm for Suffix Stripping”, 

Program, Vol. 14, No. 3, pp. 130-137, July 1980. 

[13] Lovins, Julie, “Development of A Stemming Algorithm”, 

Mechanical Translation and Computation Linguistics, pp. 

23-32, 1968. 

[14] Bacchin, Michela, Ferro, Nicola, Melucci, Massimo, “A 

Probabilistic Model for Stemmer Generation”, 

Information Processing & Management, Vol. 41, No. 1, 

pp. 121-137, 2005. 

[15] Sharifloo, Amirazim, Shamsfard, Mehrnoosh, “A Bottom 

Up Approach to Persian Stemming”, Published In 

Proceedings of Third International Joint Conference on 

Natural Language Processing, 2008. 

[16] Tashakori, Masoud, Meybodi, Mohammadreza, 

Oroumchian, Farhad, “Bon: The Persian Stemmer”, 

Published In Proc 1th EurAsian Conference on 

Information, 2003. 

[17] Rahimtoroghi, Elaheh, Faili, Hesham, Shakery, Azadeh,  

“A Structural Rule-Based Stemmer for Persian”, 

International Symposium on Telecommunications, 2010. 

 


