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 ـ مقدمه۱
. ي فارسي است يکي از نيازهاي پايه براي بسياري از نرم افزارهاي در حال گسترش در زمينه ١هاي پربسامد شناسايي واژه

تا کنون دو . شود ها به کار گرفته مي بندي نوشته ها در بازيابي اطالعات ، خالصه کردن و دسته براي نمونه شناسايي اين واژه
ي خود را دارند و پاسخ کاملي  اين روشها هر کدام کاستيهاي ويژه. هاي فارسي پيشنهاد شده است ي شناسايي واژهروش برا

اين روش به طور کامل پياده سازي و . در اين مقاله روشي براي حل اين مسئله پيشنهاد شده است. دهند براي اين مسئله نمي
هاي گردآوري شده از  شبِه زباِن برنامه نويسي و نوعي يادگيري به کمک واژهي ساخِت يک  اين روش بر پايه. آزمايش شده است

سپس روش پيشنهادي . شود ي اين مقاله شرح کاملي از کارهاي انجام گرفته در گذشته آورده مي در ادامه. ي جهاني است شبکه
 .همراه با جزييات کافي آورده خواهد شد

 

                                                      
۱- stop words  

 چکيده

در آغاز دليلهاي . هاي پربسامد فارسي پرداخته شده است در اين مقاله به شناسايي واژه: چکيده 
هاي پربسامد  ناسايي واژهسپس روشي کاربردي براي ش. ناکارآمدي روشهاي در دسترس آورده شده است

ي اين روش بر ساخت يک شبه زبان برنامه نويسي و نوعي يادگيري  پايه. طراحي و پياده سازي شده است
به خاطر سادگي اين شبه زبان برنامه نويسي ، . ي جهاني است هاي گردآوري شده از شبکه ساده به کمک واژه

همچنين با گسترش امکانات اين .  آن امکان پذير استي ديگر بسادگي در هاي پربسامد ساده افزودن واژه
 .ي فارسي را نيز با سادگي بيشتري به کمک آن به انجام رساند هاي در زمينه توان ديگر پروژه شبه زبان مي

   زبان برنامه نويسي-  بازيابي اطالعات فارسي -هاي پربسامد فارسي  واژه : هاي کليدي واژه



 

 

  پربسامدهاي  ـ واژه۲
نيستند ) معنا و مفهوم(ي اطالعات بنيادي متن  در جمله و در زبان تنها نقش دستوري دارند و دربردارندهها  برخي ار واژه

هاي پربسامد  واژه...   ، the  ،by  ،thisهايي چون  در زبان انگليسي واژه]. ۱[شود هاي پربسامد گفته مي ها ، واژه ؛ به اين واژه
بيش از . دهند ها تشکيل مي  برداشته نشوند ؛ بخش بزرگي از نمايه را همين واژه ١گذارينمايه  ها در هنگام اگر اين واژه. هستند
 ]. ۲[هاي پربسامد هستند   واژهTRECها در   درصد از واژه۳۰

هايي که به درخواست کاربر بيشتر نزديک  ها برداشته شوند ؛ تا يافتن نوشته هاي بايد از نوشته در بازيابي اطالعات اين واژه
در ... ، » همان«، » همين«، » براي«، » از«هايي همچون  واژه. ند ، بهتر انجام شود و همچنين ابعاد جستجو کاهش يابدهست

 .هاي پربسامد هستند زبان فارسي واژه

 پربسامدهاي  ـ روشهاي موجود براي شناسايي واژه۳
ي معنا و  تري در نوشته دارند و دربردارندههايي هستند که ارزش کم هاي پربسامد ، واژه همان گونه که گفته شد واژه

هاي  براي شناسايي واژه. ها بايد در بازيابي اطالعات متني شناسايي شده و دور ريخته شوند اين واژه. مفهوم متن نيستند
رفته شده هاي پربسامد در فارسي به کار گ در اينجا دو روشي را که تا کنون براي شناسايي واژه. پربسامد دو روش وجود دارد

 .شود است ؛ آورده مي
 
 ي فراواني بر پايه پربسامدهاي  ـ شناسايي واژه۱ـ۳

 ].۱[ي زير برقرار است  رابطهzipfي قانون  ها به صورت نزولي برحسب تعداد تکرار مرتب شوند ، بر پايه هنگامي واژه
frequency . rank ≈ constant        (۱) 

]. ۳[هاي پربسامد هستند که ارزش به کارگيري آنها کم است  ي که بيشترين تکرار را دارند ، واژههاي ي الن ، واژه ي نظريه بر پايه
 .بررسي شده است] ۴[هاي گوناگون فارسي   بر روي نوشتهzipfبراي نخستين بار قانون 

ش از يك گيگابايت حتي با گردآوري بي. هاي پربسامد در زبان فارسي فراواني چنداني ندارند متأسفانه بسياري از واژه
با برداشتن . هاي درون آنها ، پاسخ گرفته شده چندان كامل نيست ي جهاني و به كارگيري فراواني واژه ي فارسي از شبكه صفحه
تواند بسياري از  همچنين به كارگيري اين روش نمي. شوند هاي بنيادي نوشته كنار گذاشته مي هاي با تكرار كمتر نيز واژه واژه
 .پربسامد فارسي را برداردهاي  واژه

 
  فارسي به كمك فهرست آمادهپربسامدهاي  ـ شناسايي واژه۳ـ۲

اين روش نيز . هاي پربسامد پيشنهاد شده است كه در آن فهرستي از واژه. به كارگرفته شده است] ۵[ اين روش در 
] ۶[هاي پربسامد در  زرگترين فهرست واژهب. هاي پربسامد فارسي را با يك فهرست كوچك شناسايي كند ي واژه تواند همه نمي

براي نمونه . هاي كنوني آن باشد هاي فارسي ، فهرست آماده شده بايد بزرگتر از اندازه به خاطر ويژگي تركيبي واژه.ديده شد
 :در زير آورده شده است» براي«ي  حالتهاي گوناگون واژه

 ...، » ازبرايشان«، » برايشان«، » برايت«، » برايم«
ي  ها ، فاصله دقت فرماييد كه ميان هيچ يك از بخشهاي واژه. ي حالتهاي تركيبي را پوشش داد اي بتوان همه يد به گونهبا

 .معمولي گذاشته نشده است
 
  ترکيبيپربسامدهاي  ـ واژه۴

ي  دستي همهساخت . هاي پربسامد بايد حالتهاي ترکيبي آنها نيز در نظر گرفته شود براي کامل نمودن روش فهرست واژه
براي نمونه چند .  گير است و ساخت خودکار آنها به کمک برنامه نويسي نيز دشواريهاي فراواني دارد هاي ترکيبي زمان اين واژه

 .ي ترکيبي در زير آورده شده است واژه7+

                                                      
 ۱ - indexing  



 

 

انند ، با اينکه ، باآنکه چنانست ، همچنين ، آنچنانکه ، همچنان ، همچنانکه ، چن چنين ، اينچنين ، چنان ، آنچنان ، آن اين
 ،... 

تواند به چند گونه نوشته شود که تفاوت آنها  ها آمده است ؛ حالتهاي ترکيبي چند واژه يکسان نيز مي همانگونه که در واژه
» چنين«و » اين«ميان دو بخش » چنين اين«در واژه . ميان بخشهاي آنها است) ZWNJ(ي مجازي  تنها در به کاربردن فاصله

ها در  چون هنوز قانونهاي ترکيبي اين واژه. شود نيز ديده مي» اينچنين«ها  اصله مجازي قرارگرفته است و در نوشتهيک ف
. شود ها به شکلهاي گوناگوني ديده مي ، اين واژه) کنند  دانند يا رعايت نمي يا دسِت کم بسياري آن را نمي(فارسي ثابت نيستند 

 .خورد نوني نيز به چشم مياين ناهماهنگي در کتابهاي درسي ک
 .است ، چگونگي نگارش هفتصد در اين دو يکسان نيست) همين دو سه سال(ي زير از دو کتاب درسي امروزي  دو نوشته

 .باشد مي] ۷[ي زنده ياد علي شريعتي است که نگارش آن برگرفته از  ، نوشته» فاطمه فاطمه است«ي زير از کتاب  نوشته
ي هنرمندان ، چهره نگاران ، پيکره سازان بشر در نشان دادن سيما و حاالت مريم  که همههزار و هفتصد سال است 

 .اند هاي اعجازگر کرده هنرمندي
 .است] ۸[ي زير از زنده ياد محمود صناعي است که نگارش آن برگرفته از  نوشته

 صفات اخالقي قومي که مغول بر او نمايد که هنوز گذرد ، چنين مي ي مغول مي صد سال از حمله با آن که بيش از هفت
ستم کشيدن و تحّمل کردن ، چاپلوسي و تملّق گفتن ، خدعه و . شود کرده در آداب و اخالق برخي افراد ديده مي حکومت مي

همه صفات مذموم . دروغ و تزوير و ريا ، وحشت از اينکه راست راه بروند و آن چه در دل دارند ، با صراحت بر زبان آورند
 .ها مبارزه کنيم ي بهتري بسازيم ، بايد مثل آبله و ماالريا با آن قي هستند که اگر بخواهيم جامعهاخال

هاي  واژه. شود باشند که در اينجا دو نمونه آورده مي تر از فارسي مي هاي ترکيبي در چند زبان ديگر ساده هاي واژه قاعده
هاي  ي بلندي که ميان واژه يعني واژه( صورت يک واژه يکپارچه شوند به ترکيبي در زبان انگليسي به سه صورت نوشته مي

اي که  اش خط تيره باشد و بصورت واژه هاي تشکيل دهنده اي که ميان واژه ، به صورت واژه)ي آن فاصله نباشد تشکيل دهنده
ي ترکيبي   همه واژهbathroom  ،ape_man  ،high jumpبراي نمونه . اش فاصله پديدار گردد هاي تشکيل دهنده ميان واژه
 به community center finance committeاي مثل  در زبان انگليسي قاعده بر اين است که ترکيبهاي چند واژه. هستند

اي به صورت يک واژه نوشته  در قراردادهاي نوشتاري آلماني ترکيبهاي دو يا چند واژه]. ۹[شود صورت يک واژه نوشته نمي
شرکت  «feuerundlebensversicherungsgesellschaft، » شرکت بيمه «Versicherungsgesellschaftمانند . شوند مي

 ].۱۰[» بيمه عمر و آتش
ها در هنگام اتصال دچار تغييراتي نيز  هاي ترکيبي در زبان فارسي اين واژه افزون بر مشکالت گفته شده براي واژه

گذاري  هنگام کنار هم» ي«سه سوم شخص جمع ساخته شده است ؛ و شنا» کجا«از ترکيب » کجايند«براي نمونه . شوند مي
ها همواره به  همچنين اين قاعده. ي اتصال وجود دارد در زبان فارسي چندين قاعده. اين دو بخش ميان آنها افزوده شده است

بي ، هم صورت باقاعده و ي ترکي شوند و حالتهاي گوناگوني نيز دارند ممکن است هنگام اتصال بخشهاي يک واژه کار برده نمي
بويژه در شعر و زبان (ها  در برخي از نوشته» هايتان خانه«براي نمونه . ي اتصال ، هر دو به کار گرفته شوند قاعده هم صورت بي

 .هايي از اين تغييرها نشان داده شده است در زير نمونه. شود نوشته مي» هاتان خانه«به صورت ) عاميانه
 »زندگان«  ←    »ان«+    »زنده«  
 »ام زنده«  ←    »م«+    »زنده«  
 »ها زنده«  ←    »ها«+    »زنده«  
 »نيفتد«  ←    »افتاد«+    »ن«  
 »نيازما«  ←    »آزما«+    »ن«  
 »گويم«  ←    »م«+    »گوي«  

اي براي برنامه  بنابراين بايد در همان آغاز روش شايسته. ي اين حالتها نياز است کوشش بسياري براي پوشش دادن همه
. شد ي خط برگزيده مي همچنين بايد يک استاندارد شايسته. ده شود ، تا اين مشکالت تا حدودي برطرف شودنويسي برگزي

 . به کار گرفته شدutf8 انجام اين کار ، کِد استاندارِد یبرا



 

 

کد را  يزبانهاي آزموده شده بايد يون. هاي پربسامِد ترکيبي زبانهاي برنامه نويسي گوناگوني آزموده شد براي ساخت واژه
بود که افزودن و پيراستن ، حالتهاي گوناگوني  اي مي همچنين زبانهاي برنامه نويسي بايد به گونه. کردند پشتيباني مي بخوبي 

چون نياز بود که حالت کلي مسأله بررسي شود . بود آيد ، در آن زبان بسادگي امکان پذير مي هاي فارسي پيش مي که براي واژه
 .شدند شد و بسياري از بخشها در هنگام کار بايد ويرايش مي اگوني در نظر گرفته مي؛ بايد حالتهاي گون

 
 ـ شبه زبان برنامه نويسي جديد۵

زبانهاي . شد نويسي شايسته از اين دشواريها كاسته مي همانگونه كه در پيش از اين آورده شد، با برگزيدن يك زبان برنامه
نويسي شايسته، خود دشواري ديگري شده  يافتن زبان برنامه. پردازشي آزموده شد پيشنويسي فراواني براي انجام بخش  برنامه
ي اين دشواري  نويسي در دسترس بهترين چاره نويسي نوين، به جاي به كارگيري زبانهاي برنامه زبان برنامه ساخت يك شبه. بود

 .شد ز برآورده ميي ويژگيهاي مورد نيا نويسي بايد همه زبان برنامه با اين شبه. ديده شد
اند كه براي برخي  اي به اين نتيجه رسيده نويسي در دسترس، شركتهاي بزرگ رايانه ي زبانهاي برنامه امروزه با وجود همه

نويسي جديد  گرچه ساخت يك زبان برنامه. ي خود يك زبان ويژه براي آن كار طراحي كنند از كارهاي بسيار ويژه و گسترده
گيرد ولي براي كارهاي بسيار ويژه كه نياز به ويرايشهاي تخصصي فراواني در آينده در آنها هست؛ اين  ميزمان و نيروي زيادي 

 .شود ي گزاف در هنگام به كار بستن ويرايشها بخوبي جبران مي هزينه
شناسان  انزبان بسيار به قالبي كه دستور نويسان و زب اين شبه. بنابراين يک شبه زبان برنامه نويسي جديد طراحي شد

  اي است كه بدون دانستن هيچ زبان زبان بگونه سادگي اين شبه. برند نزديك است براي نوشتن دستور زبان فارسي به كار مي
ي اين كار اين بوده كه شكاف كنوني ميان متخصصان زبان  انگيزه. زبان را به كار گرفت توان اين شبه نويسي ديگر مي برنامه

اي  نمايد كه براي چيره شدن بر پيچيدگيهاي فراوان كارهاي رايانه اين چنين مي. خصصان رايانه كاسته شودفارسي و مت
نويسي و عالمتها و  زبان برنامه نحو اين شبه. ي زبان فارسي نياز به همكاري بيشتر ميان متخصصان اين دو رشته است درباره

 .است] ۱۱[ارش در ي نگ ي شيوه شده در آن ، بر پايه عملگرهاي تعريف
نيازي  زبان بي دليل نيفزودن امكانات بيشتر به اين شبه. ي بسيار كوچكي از عملگرها را داراست زبان اكنون گردايه اين شبه

ترين و بهترين روش به اين  هنگامي كه امكانات يا دستورهايي نياز شد آن امكانات به ساده. بوده است) تا اين مرحله(به آنها 
انجامد، بنابراين از افزودن امكاناتي كه  تر شدن اين زبان مي افزودن امكانات اضافي تنها به پيچيده. افزوده خواهند شدزبان  شبه

زبان يك خط نوشته شده با آن در زير  براي آشنايي با اين شبه. ، پرهيز شد)if elseحتي دستورهاي پايه همچون (نياز نبود 
 .آورده شده است

 .∅/ها_نشانه/ » ست«/ تهشناسه گذش+ » كجا«
 به كار windows در unipad و ويرايشگر linux mandrake 9.1 در geditزبان ويرايشگر  براي نوشتن برنامه با اين شبه

ي كليد فارسي به كار گرفته شده در آنها  كنند و صفحه اين دو ويرايشگر بدرستي استاندارد يوني كد را پشتيباني مي. گرفته شد
هاي فارسي يا  نويسه. شوند دستورهاي اين زبان همانند فارسي از راست به چپ نوشته مي. ي استاندارد ايران است نيز برپايه

تواند نام يك  مي» مفعولي_متصل_ضمير«براي نمونه . شود در نامگذاري متغيرهاي اين زبان به كار گرفته مي) - (انگليسي يا 
 .شوند  گذاشته مي)«»(مقدارهاي ثابت ميان گيومه . متغير باشد
 .اي است به كار گرفته شده است و به معناي تهي يا هيچ نويسه] ۱۱[در :  ∅

ها، يك دستور در چند  شد، بهتر بود براي خوانايي برنامه چون برخي از دستورهاي نوشته شده به اين زبان بسيار بزرگ مي
همانند برخي از . نقطه به كار گرفته شد) هاي فارسي جملههمانند (بنابراين براي نشان دادن پايان دستورها . خط نوشته شود
بندي  نويسي پرانتز براي دسته ي زبانهاي برنامه مانند همه. شود توضيحها گذاشته مي/*  */ نويسي ميان دو نشانه  زبانهاي برنامه

 .و تغيير اولويت تعريف شده است
اين عملگر . است) ولي نه در كنار هم(يك يا عملوند دو يا هر دو گيرد كه به معناي عملوند  دو عملوند مي) orيا / (عملگر 

 .گرفته شده است] ۱۱[نيز از 
 .عملگر انتساب است(=) 



 

 

ي جديد يا بخشي از يك واژه  گذارد و يك واژه در كنار هم مي) دو رشته را(عملگر اتصال است كه دو عملوند خود را (+) 
سازي اين عملگر  در پياده. اي دارند هاي اتصال فارسي حالتهاي ويژه ه شد، قاعدههمانگونه كه پيش از اين گفت. سازد را مي

 .سازي گردند ي حالتها در نظر گرفته شوند و پياده كوشيده شد تا همه
زبان  ي كليدي در شبه به جاي تعريف كردن آنها به صورت واژه. اي دارند در دستور زبان فارسي برخي از پسوندها نام ويژه

در زير چند دستور از دستورهايي كه اين . ها به شكل يك متغير تعريف شدند اين واژه) زبان به شبه(تن دستورهايي با نوش
 .كنند آورده شده است متغيرها را مقداردهي مي

 .»شان«/ » تان«/ » مان«/ » ش«/ » ت«/ » م«= مفعولي_متصل_ضمير
 .»ند«/ » يد«/ » يم«= جمع _نشانه

 . روند؛ نيز به صورت متغير تعريف شدند هايي كه در زبان فارسي بسيار به كار مي ژهبرخي از وندها و وا
 .∅/  » كه«+ » ي«/ » ست«/ » يست«= جمع_ان_وابسته
 .∅/ جمع_ان_وابسته/ مفعولي _متصل_ضمير/ جمع _شناسه+ » ان«= جمع_ان_نشانه

  تركيبيپربسامدهاي  ـ ساخت واژه۶
به » براي«براي نمونه حالتهاي گوناگون واژه . پربسامد تركيبي به سادگي ساخته شدهاي  زبان واژه به كمك اين شبه

 :شود كمك دستور زير ساخته مي
 .∅/ مفعولي_متصل_ضمير+ » براي«/   + » از«

هاي پربسامد  براي افزودن ديگر واژه. شوند همه يك جا ساخته مي… ، »ازبرايت«، »برايم«هاي  با اجراي اين دستور ، واژه
اي   افزوده شود؛ برنامه به همراه پيشوند يا پسوندهايي كه ممكن است به همراه آنها بيايد تنها كافي است كه دستوري به برنامه

با زبان   اين شبه١مفسر .هاي پربسامد در آن آورده شده است ي دستورهاي ساخت واژه كه همه. زبان جديد نوشته شد به شبه
هاي  به خاطر نادرستي برخي از تركيبها ، بسياري از واژه. هاي پربسامد تركيبي را ساخت  واژهاجراي دستورها فهرست بزرگي از
 .شد هاي درست اين فهرست شناسايي مي اي خودكار واژه بايد به گونه. اين فهرست بزرگ نادرست بودند

 
 هاي پربسامِد ترکيبِي ساخته شده آزمون درستي واژهـ ۷

هاي فارسي  ي واژه ي كاملي در دسترس باشد كه همه نامه  ساخته شده نياز بود تا لغتي براي آزمون درستي يك واژه
پس از كوششهاي . شد هاي فارسي روزمره گردآوري مي اي فهرست كاملي از واژه بنابراين بايد بگونه. روزمره را دربرداشته باشند

هاي ايراني در دسترس روي شبكه جهاني تشخيص داده  هاي فارسي روزمره، روزنامه فراوان بهترين منبع براي گردآوري واژه
هاي درون آنها كار  اي بدون آوردن نام منبع غيرقانوني باشد ولي احتماالً به كارگيري واژه اي از روزنامه شايد نقل نوشته. (شد

، كد ) گيگابايت نوشتهنزديك به يک( هزاران صفحه روزنامه گردآوري شد httrackافزار رايگان  به كمك نرم). نادرستي نيست
چون . ها و فراواني آنها درآورده شد هاي فارسي درون اين نوشته واژه. بود) Windows 1256يا  (CP 1256ها  متني اين صفحه

هاي بسيار تخصصي  هستند يا واژه) اشكال تايپي يا نگارشي(هايي كه فراواني بسيار كمي دارند به احتمال زياد نادرست  واژه
 .هاي با فراواني بسيار كم دور ريخته شدند براين واژههستند؛ بنا

به اين ترتيب . زبان يكسان شوند هاي ساخته شده به كمك شبه  تبديل شدند تا با كد واژهutf-8ها به  سپس كُد اين واژه
 .هاي پربسامِد ساخته شده به كمك آن انجام شد هاي روزمره گردآوري شد و آزمون درستي واژه فهرست واژه

 
 ـ نتيجه گيري۸

روش نويني براي . هاي پربسامد چندان کامل نيست همان گونه که د ر مقاله آورده شد ، روشهاي موجوِد شناسايي واژه
هاي  به کمک اين روش فهرست کاملي از واژه. هاي پربسامد ترکيبي و شناسايي آنها پيشهاد و پياده سازي شد ساخت واژه

توان  ي پربسامد و ترکيبهاي آن از قلم افتاده باشد ؛ بسادگي مي در صورتي که واژه. آورده شدپربسامد و ترکيبهاي گوناگون آن 
                                                      
۱- interpreter  



 

 

به مجموعه دستورهاي نوشته شده به شبه زبان آن واژه را افزود و به طور خودکار واژه و ترکيبهاي گوناگون آن به طور کامل به 
  .فهرست افزوده خواهد شد

  .سامد به دست آمده ، آورده شده استهاي پرب  بخشي از واژه۱در جدول 
  

  پربسامدیها  از واژهی بخش ـ۱جدول 
  هميم  چنيني  ست چگونه  اينچنين  ديگرست  چي  چه  هرطوري
  بدانسان  هميني  همينم  ايم آن  بسياري  سان  بعضيها  اينهايند
  برخيها  چنيني اين  ديگري آن  ست آن  طوريم  ايم هم  همانيم  هماني
  خيلي  چيستند  گونه همان  چطورست  سان آن  هايي اين  آنچناني  هيچ
  هر  چگونگي  آنش  آنت  آنم  آني  چيستم  چيستي

  چنانم  سان اين  است اين  طور چه  ست چي  طور همين  جور همان  گونگي چه
  آنيد  نخست  گونه هيچ  هرچي  هرچه  آنانم  آناني  چناني
  بسيار  بعضها  اينطورها  همگان  اينهاش  آنسان  بهمان  آنيم
  هرجور  سان بدان  بهماني  طورها  اينسان  طورياين  ديگراست  سان همين
  چندم  طور  همانم  همانسان  اينست  اينچنيني  آنجور  چنين هم

  چنان آن  اين  بسياريشان  ديگريست  همگي  اينگونه  ديگر  چندي
  ديگرت  ديگرش  بدانگونه  اينجوري  همش  همه  ست همه  جور هيچ

  ديگراني  فالني  چه آن  همگاني  ديگران  ها آن  بدينسان  ديگري
  آنطور  هايي آن  ام چه  طور همان  گونه همه  همه اين  اي اينگونه  بس
  است آن  طورست  هرآن  چطورند  همديگرند  چناني آن  ديگرانيم  سان چه

  جور چه  همينگونه  اينم  اينهايي  آنان  اند هم  همه آن  دگري
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