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 این روش با ارائه مفهوم. این مقاله به معرفی روشی برای تعیین مشابهت معنایی کلمات با استفاده از پیکرههای تنک میپردازد:چکیده
جایگزینپذیری غیرمستقیم برای اولین بار و پیادهسازی آن از طریق گراف جایگزینپذیری عبارتها توانسته است بر مشکل تنک بودن فضای زمینه
 از طرف دیگر باید به این نکته اشاره نمود که برای تولید گراف جایگزینی الزم برای تعیین.در زبانهای با منابع محدودتر مانند فارسی غلبه نماید
 کهRG-65  نتایج ارزیابیها با استفاده از دادگان آزمون مجموعه.مشابهت معنایی میتوان از پیکرههای متنی به صورت مستقل از زبان بهره گرفت
 تا3/39  این روش بینSpearman  نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی،از دادگان متداول برای ارزیابی کیفیت تعیین مشابهت معنایی است
. واحد بیش از سایر روشهای بدون سرپرست موفق است3/19
. ویکیپدیا، پیکره، قدمزنی تصادفی، گراف جایگزینی، جایگزینی زبانی، مشابهت معنایی:واژههایکلیدی

Unsupervised Semantic Similarity Estimation using Random
Walk on Lexical Substitution Graph
F. Kaveh-Yazdy1, PhD Student; A. M. Zareh-Bidoki2, Associate Professor; M. R. Pajoohan3, Assistant Professor
1- Department of Computer Engineering, Yazd University, Yazd, Iran, fkavehy@stu.yazd.ac.ir
Senior Researcher at Parsijoo Persian Search Engine, fkavehy@parsijoo.ir
2- Department of Computer Engineering, Yazd University, Yazd, Iran, alizareh@yazd.ac.ir
Head of Parsijoo Persian Search Engine, alizareh@parsijoo.ir
3- Department of Computer Engineering, Yazd University, Yazd, Iran, pajoohan@yazd.ac.ir
Abstract: This paper introduces the indirect substitutability relation for the first time to provide a practical solution for estimating
semantic similarity. Proposed method is an unsupervised semantic similarity estimation method, which is benefitted from taking into
account the indirect substitutability relation. This method recognizes the substitutability between two terms by considering a third
term, which has similar lexical context with each of them separately. To model this relation, we generate a graph using substitutable
pairs of terms. The strength of the relation between each pair of terms is approximated by propagating semantic score through the
substitutability graph. This method is language independent and uses only textual corpora to generate the substitution graph.
Furthermore, it supports semantic similarity estimation in languages suffering from lack of dense corpora. Results of our experiments
using RG-65 Persian dataset show that the proposed method outperforms the baseline algorithms. The proposed method improves the
estimation from 0.03 Spearman's correlation up to 0.13 in comparison with the baseline algorithms.
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 -1مقدمه
روابط معنایی بین کلمات از دیرباز در پردازشهای زبانی مورد توجه
قرار گرفتهاند و از شاخصترین این روابط میتوان به رابطه ترادف اشاره
نمود که بین هر دو وجه معنایی از دو کلمه قابل تعریف است.
قدیمیترین تعریف رسمی از دو کلمه مترادف توسط الیبنیز ریاضیدان
شهیر آلمانی ارائه شده است [ .]1الیبنیز دو کلمه را مترادف میداند،
هرگاه با جایگزینی یکی از آنها با دیگری ،حقیقت بیان شده در جمله
هرگز تغییر نکند .بر اساس این تعریف تعداد بسیار کمی از کلمات
میتوانند بهعنوان مترادف قلمداد شوند .این تعریف بر دو اصل اساسی
تکیه میکند( :الف) جایگزینپذیری 1و (ب) زمینه زبانی 2مشترک .در
واقع الیبنیز ،ترادف را به صورت نسبی و با توجه به توانایی جایگزین
کردن دو کلمه در یک زمینه زبانی مشترک تعریف میکند .بر همین
اساس یک تعریف ضعیفتر از ترادف را میتوان به صورت زیر ارائه
نمود[:]1
«دو کلمه در یک زمینه زبانی مانند  Cمترادف هستند ،هرگاه
جایگزینی آنها در زمینه  Cتغییری در حقیقت بیان شده ایجاد نکند».
با این اغماض ،فرایند تعیین مترادف تسهیل شده است و یافتن
حتی یک زمینه مشترک میتواند به تعیین رابطه ترادف بین دو کلمه
بیانجامد .در راستای رسمیت بخشیدن به تعریف رابطه ترادف،
زبانشناسان رابطه کلیتری به نام رابطه "مشابهت معنایی" 3را تعریف
نمودهاند .این رابطه در ابتدا در سطح کلمات تعریف شد و براساس آن،
برای هر جفت کلمه براساس میزان جایگزینپذیری آنها میتوان
مشابهت معنایی با مقدار شدّت متفاوت درنظر گرفت .میزان شدّت این
رابطه برای کلمات مترادف دارای باالترین مقدار و برای کلمات کامالً
بیربط دارای مقدار صفر است .استفاده از این رابطه توانست گام مؤثّری
در تولید خودکار هستانشناسیها و واژهنامهها بردارد [ ]2و با مرور
زمان نیاز به استفاده از آن در زمینههای متعدّد احساس شد .این رابطه
میتوانست بین کلمات ،عبارتها ،جمالت ،پاراگرافها و یا حتی اسناد
تعریف شود و به همین دلیل استفاده از آن در سیستمهای بازیابی
اسناد مانند [ ،]9-1سیستمهای ترجمه ماشینی [ ]0و سیستمهای
پرسش و پاسخ [ ]1مورد توجه قرار گرفت.
این مقاله روشی را معرفی میکند که هیچ وابستگی به زبان یا کاربر
انسانی ندارد .برای نیل به این هدف ،برای اولین بار رابطه
جایگزین پذیری غیرمستقیم تعریف شد که نتایج آن به ارائه چهارچوبی
برای تعیین شدت جایگزینپذیری با استفاده از عبارت واسطه منتهی
شد .انعطاف بیشتر برای استخراج جایگزینی در پیکرههای با اندازه
متوسط و غنای کم و قابلیت پیادهسازی بر روی بسترهای محاسباتی
توزیع شده از ویژگیهای دیگر چهارچوب پیشنهادی است.
در ادامه این مقاله ،روشهای محاسبه مشابهت معنایی به صورت
اجمالی در بخش دوم برشمرده خواهند شد .در بخش سوم ،تعریفی
رسمی از جایگزینپذیری به عنوان راهکاری برای تعیین مشابهت
معنایی ارائه میگردد و در ادامه این بخش فرایند محاسبه مشابهت

Serial no. 83

تعیین مشابهت معنایی به روش بدونسرپرست . . .

معنایی برای یک جفت کلمه تشریح میگردد .جزئیات مربوط به تولید
دادگان و پیادهسازی روشهای انتخاب شده برای مقایسه در بخش
چهارم بیان خواهد شد و در نهایت جمعبندی اجمالی از مطالب و
نتیجهگیری در بخش پنجم منعکس خواهد شد.

 -2مروری بر روشهای تعیین مشابهت معنایی
سیستمهای بازیابی اطالعات در بخشهایی مانند گسترش پرسوجو
(مانند [ )]4و سیستمهای ترجمه ماشینی هر کدام به نوعی با مقوله
تعیین مشابهت معنایی سروکار داشتهاند .این سیستمها دو رویکرد
اصلی در تعیین مشابهت معنایی را مورد استفاده قرار دادهاند:
 -1تعیین مشابهت معنایی با استفاده از منابع زبانشناختی
 -2تعیین مشابهت معنایی با استفاده از پیکره
عمده تحقیقاتی که در دسته ( )1قرار میگیرند ،از واژهنامهها و یا
هستانشناسیها ،مانند  WordNetیا نمونههای مشابه با آن در
زبانهای دیگر ،استفاده میکنند .غالب این تحقیقات روشهای متنوعی
را برای محاسبه فاصله معنایی کلمات در دادگان زبانی خود مورد
استفاده قرار دادهاند؛ که از آن جمله میتوان به تحقیقاتی مانند [-11
 ]3اشاره کرد .در تعداد قابل توجهی از این تحقیقات WordNet ،به
مانند یک گرافِ دربرگیرنده روابط معنایی مورد استفاده قرار گرفته
است و فاصله هر یک از معانی کلمات با دنبال کردن مسیر روابط
موجود در این گراف معنایی تعیین شده است [ .]12-18باید
خاطرنشان نمود که گرچه دقت روشهای مبتنی بر هستانشناسی
قابل توجه است ،اما این روشها در برخورد با کلمات جدیدی که در
هستانشناسی موجود نباشند به مشکل برخواهند خورد.
به دنبال مشکالت دسته اوّل ،محققین تصمیم گرفتند از پیکرههای
زبانی برای تعیین میزان شباهت کلمات استفاده نمایند .این روشها با
اتکا بر این فرض که میتوان در حجم انبوهی از متن ،انواع
جایگزینیهای ممکن از دو کلمه را در زمینههای یکسان دید ،کار خود
را شروع کردند .رویکردهای مورد استفاده در روشهای مبتنی بر
استفاده از پیکره را میتوان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از:
الف) روشهای مبتنی بر معیارهای ساده
ب) روشهای مبتنی بر فضای برداری
روشهای دسته (الف) سعی نمودهاند با تعریف معیارهایی ،عمدتًا
مبتنی بر هموقوعی کلمات ،میزان نزدیکی معنایی آنها با یکدیگر را
بسنجند .از نظر این روشها ،مجموعه کلماتی که در پنجرههایی با
طول محدود ظاهر شده باشند از نظر معنایی با هم مرتبط هستند .این
تعریف لزومًا تاکیدی بر مترادف بودن و قابلیت جایگزینی کلمات با
یکدیگر ندارد و تنها وابستگی معنایی را مورد توجه قرار میدهد .یکی
از متداولترین معیارهای بکار رفته در این دسته از روشها ،معیار
میزان اطالع توأم نقطهای 4است [ .]11البته انواع دیگری از این معیار
نظیر اطالع توأم منطقهای مثبت نیز در این زمینه مورد توجه قرار
گرفتهاند [ .]10جدیدترین نمونه از این دسته از معیارها ،معیار فاصله
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نرمال گوگل است که توسط  Cilibrasiو  ]11[ Vitanyiپیشنهاد شده
است و از دادگان چندجزیی گوگل 5استفاده میکند.
روشهای معرفی شده در گروه الف ،میتوانستند میزان ارتباط
معنایی بین کلماتی که در یک متن در کنار هم و یا با فاصله مناسبی
(کوچکتر از طول پنجره انتخاب شده) واقع شده بودند را محاسبه
نمایند ،امّا کماکان در تعیین کلمات مترادف ناکارآمد بودند .زیرا در
غالب موارد دو کلمه هممعنا و قابل جایگزینی در کنار هم در یک
پنجره کوتاه ظاهر نمیشوند .بنابراین روشهای دسته اوّل ،گاه فاصله
معنایی زیادی برای کلمات مترادف تخمین میزدند.
برای حل این مشکل محققین مجددًا تالشهای خود را بر روی
روشهای تخمین شباهت معنایی مبتنی بر جایگزینپذیری در زمینه
یکسان معطوف نمودند .نسل اوّل این روشها از اواخر دهه هشتاد
میالدی مورد توجه قرار گرفتند .این روشها ماتریس وقوع مجموعه
کلمات در متنها را تشکیل میدهند و سپس سعی میکنند کلمات را
براساس هموقوعی در اسناد مشابه دستهبندی نمایند و از طرفی اسناد
را نیز با توجه به مشابهت کلمات آنها دستهبندی کنند و این
دستهبندی را با استفاده از تجزیه مقادیر تکین 6انجام میدهند .با
استفاده از این تبدیل و محاسبه بردارهای مقادیر ویژه ،ابعاد فضای
مسئله در وهله اوّل کاهش مییابد و در وهله دوم ،روابط بین کلمات و
مفاهیم مندرج در متنها استخراج میگردد .از نمونههای این خانواده از
روشها میتوان به تحلیل معنایی نهان ،]14 ،13[ 7تخصیص نهان
دیریکله [ ]23و تحلیل مستقل اجزا [ ]21اشاره نمود .مجموعه این
روشها نیازمند ماتریسهای بزرگ هموقوعی هستند که باید در حافظه
نگهداری شوند و عالوه بر آن محاسبات مربوط به استخراج بردارهای
ویژه نیز بسیار پیچیده هستند.
نسل دوم از این روشها نیز نمایشهای برداری از کلمات ارائه
مینمودند که عمدتًا به صورت افزایشی توسط یک شبکه عصبی تولید
میشدند .این روشها دستهای از مدلهای تعیین مشابهت معنایی را
ایجاد کردند که به مدلهای معنایی توزیع شده 8معروف شدهاند و با
استفاده از پیکرههای زبانی و با اتکا به فرضیه  ]22[ Harrisآموزش
میبینند .براساس فرضیه  Harrisمیزان شباهت بین دو کلمه را
میتوان براساس تابعی از درجه همپوشانی بین زمینه زبانی دو کلمه
مدل نمود .بنابراین این روشها تالش میکنند از زمینههای مشترک
بین کلمات که در تمام پیکره توزیع شده و در مکانهای مختلف واقع
شدهاند برای آموزش استفاده کنند.
معروفترین نمونه از این دسته توسط  Mikolovو همکاران []29
در گوگل پیشنهاد شد .این بازنمایی با استفاده از اطالعات هموقوعی
کلمات و به صورت افزایشی توسط یک شبکه عصبی ماشین بولتزمان
محدود تولید میشد و میتوانست میزان ارتباط معنایی نسبی کلمات
را تعیین کند .این مدل  Word2Vecنامیده شد و  Mikolovتوانست با
همکاری  ]28[ Leدر مدت کوتاه نسخه تعمیم یافته این مدل را نیز
ارائه نماید که میتوانست نمایش برداری جمالت ،پاراگرافها و حتی
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اسناد را محاسبه کند .بدیهی است که فرایند آموزش این شبکه عصبی
با استفاده از پیکرههای بزرگ متنی میتواند پرهزینه و زمانبر باشد .در
فاصله کوتاهی از معرفی  Pennington ،Word2Vecو همکاران مدل
 ]21[ GLOVEرا ارائه دادند .این مدل با استفاده از یک مدل
رگرسیون لگاریتمی بازنمایی برداری کلمات را استخراج مینمود .هدف
از ارائه این روش غلبه بر مشکالت فاکتورگیری سراسری در روشهایی
مانند  ،LSAتوأم با حل مشکالت زمینه با پنجره محدود در
 Word2Vecبود [.]20
مدلهای  GLOVEو  Word2Vecهر دو از دادگان بدون برچسب
برای آموزش بهره میگرفتند و نتایج آنها دربرگیرنده خطاهایی در
تشخیص ارتباط کلمات با زمینه تنک بود .زیرا غنای ماتریس هموقوعی
به نحو چشمگیری بر دقت این روشها اثر دارد .برای حل این مشکل،
پیشنهاددهندگان امکان استفاده از پیکرههای با ابعاد ترابایت را مطرح
نمودند که میتوانست غنای الزم را فراهم آورد ولی همزمان فرایند
آموزش شبکه عصبی را با مشکالت مدیریت حافظه دست به گریبان
مینمود .برای رفع این مشکل محققین ترجیح دادند ،انواع دیگری از
ویژگیهای زبانی و غیرزبانی را از پیکرهها و دادگان استخراج نموده و با
بازنمایی برداری ترکیب نمایند .به عنوان مثال Szarvas ،و همکاران
[ ]21با استفاده از ویژگیهای غیر کلمهای یک شبکه عصبی را به
صورت با سرپرست آموزش دادند .این روش میتواند بر مشکل نویز
ناشی از لحاظ نمودن تمام زمینههای موجود در پیکره غلبه کند .در
تحقیق دیگری Melamud ،و همکاران [ ]24بهجای استفاده از زمینه
مشترک برای تولید بردارهای کلمات ،به ازای هر زمینه مشترک ،یک
بردار برای هر کلمه تولید میکنند که شامل کلمات جایگزین و امتیاز
مربوط به میزان احتمال جایگزینی آنها با کلمه هدف در این زمینه
زبانی خاص است Roller .و  ]23[ Erkبا ارائه تعریف سادهتری از آنچه
در [ ]24معرفی شده است ،سرعت آموزش و کارایی این مدل را
افزایش دادند .به صورت کلی میتوان گفت ،مجموعه این تالشها
معطوف ارائه روشهایی است که تا حدّ ممکن از دادگان زبانشناختی
مستقل باشند و در عینحال از اطالعات کاربردی کلمات در زمینههای
مختلف بهره بگیرند.

 -3روش پیشنهادی برای تعیین مشابهت معنایی
در این تحقیق با تأکید بر نتایج بهدستآمده از تحقیقات مبتنی بر
تعیین مشابهت معنایی با استفاده از پیکره ،تالش شده است تا یک
روش مبتنی بر پیکره دادگان متنی با استفاده از یک مدل
بدونسرپرست به دست آید .این روش با اتکا بر این اصل که هر دو
کلمه قابل جایگزینی در یک زمینه زبانی مشابه دارای مشابهت معنایی
هستند ،تالش میکند مجموعه کلمات و عبارات مندرج در زمینههای
مشابه را استخراج نموده و سپس براساس میزان جایگزینپذیری آنها
با همدیگر ،گراف رابطه جایگزینی را بسازد .گراف جایگزینی امکان
انتقال اثر زمینه را به صورت زنجیروار فراهم میکند .در این بخش،
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ابتدا تعاریف الزم برای ساخت گراف جایگزینی معرفی شده و در ادامه
مراحل اجرای الگوریتم بیان خواهد شد.

در این بخش مفهوم جایگزین پذیری با اتکا به تعریف زمینه مشترک
تعریف میشود .بر همین اساس برای هر عبارت مانند  tمیتوان
زمینهای مانند  Cدر پنجرهای به اندازه  2k+1تعریف کرد .یک عبارت
میتواند شامل یک کلمه و یا بیشتر باشد ،یعنی
t  w1 w2 ... wn
n 1
()1
یک کلمه است که با "فاصله" از کلمه مجاور خود جدا

میشود .در این چهارچوب ،زمینه  ،Cبرای عبارت  xکه در بردارنده ti

است در قالب کلمات کناری تعریف میشود (رابطه (.))2
x   ti k ti k 1 ... ti 1 ti ti 1 ... ti k 
()2
براساس رابطه ( )2زمینه یک عبارت را میتوان به صورت رابطه ()9
تعریف نمود.
C   ti k ti k 1 ... ti 1 , ti 1 ... ti k 
()9
بر این اساس حداکثر  kعبارت در طرفین عبارت موردنظر به عنوان
زمینه مورد استفاده قرار میگیرند .باید خاطرنشان نمود که هر عبارت
موجود در زمینه نیز میتواند شامل یک یا چند کلمه باشد .برای
نمایش توأم هر زمینه و عبارت موردنظر از رابطه ( )8بهره گرفته
میشود.
()8
C , ti    ti k ti k 1 ... ti 1 , ti 1 ... ti k , ti 
براساس رابطه ( ،)8دو عبارت  t iو  t jقابل جایگزینی هستند ،اگر
و فقط اگر دارای حداقل یک زمینه مشترک مانند  Cباشند .به بیان
بهتر ،رابطه جایگزینی دو عبارت ، S (ti , t j ) ،به صورت مندرج در رابطه
( )1تعریف میشود.
()1

) iff C, ti  & C, t j   S (ti , t j

با توجه به رابطه ( )1جایگزین شدن دو عبارت در یک زمینه متنی
مشترک به معنای قابلیت جایگزینی آنها است .این تعریف در
پیکرههای بسیار بزرگ که احتمال بروز کلمات با مشابهت معنایی در
موقعیتهای یکسان بیشتر است ،میتواند تعریف مناسبی باشد امّا
همین تعریف در پیکرههای تنک و یا کوچک کارا نخواهد بود .برای
غلبه بر این مشکل ،در این مقاله و برای اولین بار ،مفهوم
جایگزینپذیری غیرمستقیم برای محاسبه میزان مشابهت معنایی
تعریف شده است .بنابراین جایگزینپذیری به دو رابطه تقسیم میشود
که از این به بعد ،روابط جایگزینپذیری مستقیم 9و جایگزینپذیری
غیرمستقیم 10نامیده میشوند .رابطه جایگزینپذیری مستقیم در رابطه
( )0مشابه رابطه جایگزین پذیری (رابطه ( ))1تعریف میشود.
) iff C, ti  & C, t j   DS(ti , t j
()0
رابطه جایگزینپذیری غیرمستقیم بین دو عبارت غیریکسان تعریف
میشود که هر کدام با دو زمینه متفاوت جایگزین مستقیم یک عبارت
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ثالثِ واحد شده باشند .در این چهارچوب ،روابط زیرمجموعه
جایگزینپذیری به صورت رابطه ( )1تعریف میشوند.
()1

 -1-3تعریف جایگزینپذیری

که در آن هر wi
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 C , ti  & C , t j 
iff 
)  IS (ti , t k
C , ti  & C , t k 

این تعریف را میتوان با استفاده از دو رابطه جایگزینپذیری
مستقیم به شکل رابطه ( )4بازتعریف نمود.
) iff DS(ti , t j ) & DS(ti , tk )  IS (ti , tk
()4
استفاده از تعریف جایگزینپذیری غیرمستقیم امکان برقراری
ارتباط بین عبارات با مشابهت معنایی را در متنهایی با غنای زبانی
کمتر فراهم میکند .در این صورت ،حتی اگر یکی از عبارات مستقیمًا
در زمینه مشترک با دیگری قرار نگیرد ،باز هم به عنوان کاندیدی برای
برقراری رابطه مشابهت معنایی مورد توجه قرار میگیرد.
استفاده از این تعریف هرچند ممکن است به نظر مفید بیاید ،امّا
مشکالتی را نیز فراهم میکند .به این معنا که ممکن است یک کلمه
به دلیل اینکه تنها یکبار در یک پنجره معین واقع شده است ،با یک
عبارت مشابه فرض شود .چون عبارت واسطه نیز میتواند با کلمات
دیگری جایگزین شود ،این رابطه امکان برقراری مشابهت بین کلمه
مذکور با تمام جایگزینهای عبارت واسطه را فراهم میکند .برای
کاستن از اثر جایگزین شدن یک عبارت با عبارت دیگر فقط به دلیل
یک نوبت واقع شدن در یک زمینه مشترک ،امتیاز شدّت
جایگزینپذیری را تعریف مینماییم .این امتیاز براساس تعداد
زمینههای مشترک بین دو عبارت تعریف میشود.
 -2-3گراف جایگزینپذیری
برای تعریف امتیاز جایگزینپذیری باید به این نکته توجه نمود که این
امتیاز باید بتواند میزانی برای شدّت رابطه بین دو کاندید جایگزینی را
ارائه دهد .قبالً روابط متفاوتی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته
است که معروفترین آنها احتمال جایگزین شدن [ ]93و آنتروپی
جایگزینی [ ]91دو کلمه با هم است .با انجام آزمایشها مشخص
گردید ،استفاده از احتمال جایگزینی دو عبارت در مواردی که زمینه
غیرمتداول تنها یکبار ظاهر شده باشد و دقیقًا در همان یکمرتبه نیز
دو عبارت قابل جایگزین شدن باشند ،عملی نیست .زیرا در این صورت
احتمال جایگزینی برابر یک خواهد بود .چنین مواردی میتواند باعث
جایگزین شدن یک عبارت پرت 11با یک عبارت واسطه شود .وجود یک
واسطه متداول میتواند فرایند جایگزینی را به صورت زنجیروار
گسترش دهد و امکان جایگزینی بسیاری از عبارات را با یک عبارت
پرت فراهم نماید .در این صورت استفاده از مدل احتمال جایگزینی
برای هر جفت نمیتواند مقیاس مناسبی از میزان مشابهت دو عبارتی
به دست دهد که با تعداد کمی واسطه ،باهم مشابه شدهاند.
برای حل این مشکل از یکراه حل متداول در بازیابی اطالعات،
یعنی قدم زنی بر روی گراف روابط بین موجودیتها بهره گرفتهایم .در
این روش ،به ازای هر عبارت کاندید ،یک گره در گراف در نظر گرفته
میشود و سپس به ازای هر زمینه مشترک بین دو کاندید ،دو یال
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جهتدار به گراف افزوده میشود .در این روش ،ارتباطات مستقیم از
طریق یالها مدل میشوند و ارتباط غیرمستقیم از طریق دنبالکردن
یالها و تشکیل مسیر در گراف قابل استخراج است.
براساس این تعریف ،به ازای هر یال خارج شده از یک گره ،یک
درجه به مجموع درجات خروجی آن افزوده میشود .بدیهی است ارزش
وجودی تنها یک زمینه مشترک با تعداد تکرار  133مرتبه ،بیش از
وجود سه زمینه مشترک است که هر کدام تنها یکبار تکرار شدهاند.
بنابراین در محاسبه وزن یالهای گراف ،ارزش هر زمینه مشترک باید با
توجه به تعداد موارد بروز آن تعیین شود و بهجای ارزش خالص هر
یال ،از درجه نرمال شده بهره گرفته میشود .درجه نرمال هر یال از
تقسیم درجه آن به مجموع درجات خروجی به دست میآید .در این
حالت هر عبارت  tiبهواسطه داشتن زمینه مشترک با عبارت  t jدارای
یک یال خروجی به مقصد  t jو یک یال ورودی با مبدأ  tiاست .امتیاز
نرمال یال خروجی از  t jاز تقسیم امتیاز این یال به درجات خروجی t j
به دست میآید و در روندی مشابه امتیاز یال خروجی  tiاز تقسیم
امتیاز آن بر مجموع درجات خروجی  . tiشکل شماره ( )1نمونهای از
این ارتباط را نشان میدهد.

شکل  :1ارتباط بین دو گره در گراف ارتباط جایگزین پذیری را نشان
میدهد.

 -3-3امتیاز شباهتمعنایی
گراف جایگزینپذیری درواقع نشاندهنده ساختار جایگزینی مندرج در
متن پیکره موردنظر است .بدین معنا که بر اساس این گراف ،میتوان
تعیین نمود هرکدام از عبارات با کدام عبارت دیگر در حداقل چند
زمینه یکسان جایگزین شدهاند .امکان طی مسیر بر روی گراف زمینه
کاندیدشان جفتهایی را فراهم میآورد که به علت عدم غنای متن در
یک زمینه واحدِ مشترک دیده نشدهاند ولی بار معنایی مشابه داشتهاند
و در زمینههایی مشترک با یک کلمه واحد دیگر اتفاق افتادهاند .طی
مسیر در گراف میتواند برای زبانهایی مانند فارسی که ازنظر پیکرهای
غنای قابل قیاس با زبانهایی مانند زبان انگلیسی را ندارند ،مفهوم
زمینه مشترک را تعمیم بدهد.
برای محاسبه امتیاز جایگزینپذیری هر دو جفت کلمه ،از روالی
مشابه با الگوریتم  TrustRankبهره گرفته میشود که در ادامه توجیه
مربوط به این انتخاب بیان میگردد .این الگوریتم توسط  Gyöngyiو
همکاران [ ]92پیشنهاد شد و از آن برای کشف صفحات هرز در وب
جهانی بهره گرفته میشود .این الگوریتم گراف پیوند بین صفحات وب
را تشکیل داده و سپس صفحاتی را که با تأیید ناظر انسانی ،قابل
اعتماد تشخیص داده میشوند با امتیاز میزان اعتماد  3/1شارژ میکند
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و سپس فرایند انتشار امتیاز اعتماد را به شیوه الگوریتم  PageRankبه
انجام میرساند .در الگوریتم  TrustRankمیزان اعتماد کسب شده
توسط هر گره ،وابسته به تعداد یالهای ورودی و همچنین طول مسیر
مرتبطکننده آن گره به یکی از گرههای هسته 12است .یعنی هر گره که
تعداد بیشتری یال از گرههای قابل اعتماد دریافت کند و یا در مسیر
کوتاهتری بتوان از یکی از آنها به آن رسید ،باید دارای اعتبار بیشتری
باشد .در صورت نگاشت این اصل به رابطه جایگزینپذیری خواهیم دید
که دو کلمه در صورتیکه در تعدادی زمینه ،با وزن بیشتر و یا در مسیر
کوتاهتری از همدیگر قابل دستیابی باشند ،دارای رابطه جایگزینپذیری
قویتری هستند و درنتیجه ارتباط معنایی بیشتری دارند .بر همین
اساس ،پس از تولید گراف یکی از کلمات به عنوان گره هسته انتخاب
میشود و با امتیاز اولیه  1شارژ میگردد .سپس این امتیاز با رابطه ()3
در گراف به جریان میافتد.


()3
r   T r  (1   ) d
13
در این رابطه T ،میزان اعتماد α ،ضریب میرایی و  dبردار توزیع
یکنواخت امتیاز و  rبردار امتیاز هر گره است .در روش محاسبه شباهت
معنایی ،به علت ثابت بودن هسته اولیه ،این هسته با مقدار  1شارژ
میشود .در ادامه ،امتیاز هر گره با توجه به تمام گرههای مرتبط با آن
محاسبه میشود .استفاده از ضریب میرایی در این گراف توجیه پرش
تصادفی (همانند تعریف مسئله وبگرد تصادفی در الگوریتم )PageRank
را ندارد ولی به جهت حفظ شرط الزم برای همگرایی زنجیرههای
مارکف تشکیل شده بر روی گراف ،در رابطه وارد میشود .باید توجه
نمود که وجود این پرش در گراف جایگزینی به معنای پذیرش
جایگزینی تصادفی بین هر دو کلمه ممکن است .بنابراین برای حفظ
شرایط الزم برای همگرایی و درعینحال جلوگیری از ایجاد اختالل در
روند محاسبه میزان شباهت معنایی ،مقدار ضریب میرایی به عدد یک
نزدیک خواهد بود تا احتمال پرش ( )1-αبه صفر نزدیک شود.
 -4-3پیاده سازی الگوریتم
قبل از تشریح مراحل پیادهسازی الگوریتم باید به تعریف زمینه در این
تحقیق بپردازیم .در تحقیقات مختلف در حیطه پردازشهای معنایی،
تعاریف مختلفی برای زمینه ذکر شده است .پرکاربردترین تعریف در
این حوزه ،زمینه را به صورت مجموعه عبارات همرخداد در یک پنجره
از عبارات ،به طول حداکثر  kو در طرفین عبارت هدف ،ttarget ،به شکل
رابطه ( )13تعریف مینماید.
t k tk 1... t1 ttarget t1 ... t k 
()13
تمام کلمات موجود در عبارتهای  t1,t2,..., tkو  t'1,t'2,..., t'kکلمات
زمینه برای  ttargetنامیده میشوند .اجرای این روش نیازمند اجرای یک
فرایند چهار مرحلهای است .برای اجرای این روش ،یک پیکره زبانی که
از نظر نویسهای پاالیش شده است انتخاب شده و مراحل زیر با استفاده
از این دادگان به اجرا درمیآید:
 )1تولید دادگان چندجزیی
 )2تولید دادگان جایگزینپذیری
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 )9تولید گراف جایگزینپذیری
 )8محاسبه امتیاز شباهت معنایی
در پیادهسازی این الگوریتم ،طول پنجره محاسبه زمینه دقیقًا برابر
یک واحد فرض میشود .بنابراین با فرض اینکه طول عبارت هدف برابر
 nباشد ،باید پنجرهای به طول  n+2را از متن استخراج نمود .به همین
دلیل برای تولید دادگان مربوط به زمینه میتوان در ابتدا دادگان
چندجزیی 14با طول دو واحد بیشتر از عبارات را از متن پیکره استخراج
نمود .یعنی با داشتن رشته چندجزیی  ، t1 t2 ... tn+1 tn+2میتوان یک
عبارت هدف به صورت  t2 ... tn+1و یک زمینه به شکل t1 , tn+2
استخراج نمود .برای جلوگیری از بروز خطای ناشی از وجود کلمات کم
احتمال یا نادرست ،تمام چند جزئیها باید حداقل دارای تعداد تکرار
مشخص باشند که برابر  fnتعیین میشود .در ادامه با فرض اینکه چند
جزئیهای موردنیاز تولید ،شمارش و هرس شدهاند ،الگوریتمهای الزم
برای پیاده سازی این روش را توضیح خواهیم داد .اولین قدم در تولید
جفتهای جایگزینپذیر ،تولید جفتهایی به صورت عبارت هدف ،
زمینه است که این وظیفه توسط تابع ( K-Subsمندرج در الگوریتم
شماره ( ))1به انجام میرسد .این تابع با دریافت طول زمینه (در اینجا
برابر یک) و یک چندجزیی ،عبارت هدف را از زمینه جدا نموده و آنها
را در قالب دوتاییهای کلید  ،زمینه تحویل میدهد .البته باید
خاطرنشان نمود که چون داشتن زمینههای مشترک شرط جایگزینی
جفتها هستند ،بنابراین کلید رابطه" ،زمینه" و مقدار" ،عبارت هدف"
خواهد بود.
Algorithm 1: K-Subs generates the Target , Context pair from
the Ngram g.
Ngram g = w1 w2 ... wn 
Context Length k
Output: key-value pairs of target and context from Ngram g.
Input:

)function K_Subs (g , k
Key   w1 w2 ... wk w(n-k+1) .... w(n-1) wn 
)Value  w(k+1) ... w(n-k
return Key , Value

1
2
3
4

الگوریتم  :1تابع تولیدکننده جفتهای عبارت هدف  ،زمینه از چند
جزئیها.

تابع نگاشت-کاهش (الگوریتم شماره ( ،))2تابع  K_Subsرا
فراخوانی مینماید و بهواسطه آن برای تمام چند جزئیهای موجود،
زمینه و عبارات هدف را تعیین مینماید و سپس به ازای هر دو عبارت
هدف ظاهر شده در یک زمینه یکسان ،یک جفت به صورت
  t1 , t2  ,1میسازد .در این عبارت ،دو عبارت هدف  t1و  ، t2کلید و
مقدار رابطه برابر  1است .به بیان بهتر ،هر دو جفت از عبارتهای هدف
مربوط به یک کلید ،به ازای هر بار دیدهشدن در یک زمینه مشترک
یکبار شمارش میشوند .در قدم بعدی ،جفتهای دیده شده باید
شمارش شوند که این وظیفه توسط تابع نگاشت-کاهش مندرج در
الگوریتم ( )9به انجام میرسد.
این تابع جفت عبارتهای قابل جایگزینی را به همراه تعداد تکرار
آنها به عنوان خروجی تولید میکند .این جفتها دارای قالبی به صورت
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  t1 , t 2  , f هستند .در ادامه با استفاده از این جفتها که وجود یال
بین گرههای گراف جایگزینی را تعیین میکنند ،گراف جایگزینی تولید
میشود .هر یال از این گراف با استفاده از تعداد تکرار آن جفت که با
تقسیم بر مجموع درجات خروجی یک گره نرمال شده است ،وزندهی
میشود .باید خاطرنشان کرد که به ازای هر جفت قابل جایگزینی ،دو
یال در دو جهت مختلف با وزنهای متفاوت به گراف افزوده میشود.
پس از آمادهسازی گراف ،میتوان از آن برای محاسبه شباهت معنایی
هر دو جفت کلمه بهره گرفت.
Algorithm 2: MapReduce substitutable pair generator.
Input:

Ngram Set Gn
Maximum Context Length l
Output: Substitutable pairs.
)1 function map (Gn , k
2
foreach g in set Gn do
3
for k 1 to l do
4
;)Key , Value= K-Subs (g , k
5
;)emit (Key , Value
6
end
7
end
8
end
) 9 function reduce (Key, List value
10
foreach Key do
11
foreach v1 in List value do
12
foreach v2 in List value do
13
if v1<v2 then
14
;) emit (v1 v2 , 1
15
end
16
end
17
end
18
end
19 end

الگوریتم  :2تابع نگاشت-کاهش تولید کنندهی جفتهای
جایگزینشونده با استفاده از الگوریتم شماره .1
Algorithm 3: MapReduce substitutable pair counting.
Input:
Substitutable pairs.
Output: Substitutable pairs and their counts.
)function map (Key, Value
;)emit (Key , Value
end
) function reduce (Key, List value
int freq 0
foreach Key do
foreach v in List value do
;freq  freq+1
end
;)emit (Key , freq
end
end

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الگوریتم  :3تابع نگاشت-کاهش شمارش جفتهای جایگزینپذیر
بهدستآمده از الگوریتم شماره .2

فرایند تولید گراف با استفاده از جفتهای قابل جایگزینی و تعداد
آنها در الگوریتم شماره ( )8قابل مشاهده است .خطوط  2تا  1با
دریافت جفتهای مذکور ،یالهایی را در هر دو جهت برای گرهها
تعریف میکنند که در محاسبه وزن آنها از تعداد تکرار آن جفت
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استفاده مینمایند .در این الگوریتم ،برای همه گرهها مقدار امتیاز اولیه
ثابت تعیین شده و بهطور اخص برای گره مربوط به عبارت هدف،
امتیاز  1بهعالوه امتیاز اولیه لحاظ میشود .در خطوط  19تا  21این
الگوریتم ،امتیاز هر یک از گرهها به صورت تکراری محاسبه میشود.
محاسبه امتیاز در این روش مشابه الگوریتم  PageRankاست .برای این
منظور امتیاز یک گره با استفاده از مجموع امتیازات گرههای منتهی به
آن محاسبه میشود (ر.ک .خط  .)10تعداد مرتبههای تکرار این
الگوریتم برابر قطر 15گراف خواهد بود.
Algorithm 4: Substitution score propagation algorithm.
Input:

Substitutable pair set, E
Seed and Sink words, i.e. wseed , wsink
Size of Vocabulary, N
Damping factor, d
Graph diameter, diameter
]Output: Score[wsink
)function GraphScore (.
foreach e =wi ,wj , f  in E do
; outdeg[wi] outdeg[wi]+f
; outdeg[wj] outdeg[wj]+f
;) wi.Neighbors.add(wj , f
;) wj.Neighbors.add(wi , f
end
foreach wi in Vocab do
;Sim[wi] 1/N
end
;Sim[wseed] Sim[wseed]+1
;it  1
while it<diameter do
foreach wi in Vocab do
foreach n in wi.Neighbors do
Sim[wi] Sim[wi]+
;)]d*(Sim[n]/outdeg[n
end
; Sim[wi] Sim[wi]+ (1-d ) / N
end
;it it-1
end
;]return Sim[wsink

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الگوریتم  :4تابع محاسبه امتیاز گره دریافت کننده با استفاده از
جفتهای جایگزینپذیر و گره هسته.

برای محاسبه امتیاز جایگزینی یک جفت کلمه ،ابتدا کلمه اوّل به
عنوان گره هدف انتخاب شده و امتیاز دریافتی از آن توسط گره دوم
(گره دریافتکننده ) 16محاسبه میشود و در مرحله دوم این روند
برعکس شده و امتیاز دریافتی گره اوّل از گره دوم محاسبه شده و
میانگین این دو امتیاز به عنوان میزان شباهت معنایی مورد استفاده
قرار میگیرد .مراحل اجرایی فرایند تعویض گرههای هدف و
دریافتکننده و میانگینگیری برای محاسبه امتیاز مشابهت معنایی در
الگوریتم شماره ( )1قابل مشاهده است .در واقع این تابع اصلی 17است
که باید برای هر جفت کلمه فراخوانی شود و به دنبال فراخوانی آن،
تابع ( )8نیز فراخوانی میشود.
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 -4آزمایشها و بررسی نتایج
فرایند بررسی میزان کارایی روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای
موجود نیازمند مراحلی از قبیل آمادهسازی دادگان آموزش و آزمون،
تعریف معیارهای ارزیابی و پیادهسازی روشهای مشابه است که در این
بخش به تفضیل بیان خواهند شد.
Algorithm 5: Semantic Similarity Estimation (SSE).
Input:

Substitutable pair set, E
Seed and Sink words, i.e. wseed , wsink
Size of Vocabulary, N
Graph diameter, diameter
)Output: Semantic_Sim(wseed , wsink
)function SSE (.
; d1-
;)Ssink GraphScore(E , wseed ,wsink ,N,d,diameter
;)Sseed GraphScore(E , wsink ,wseed ,N,d,diameter
;)Semantic_Similarity0.5*(Sseed+Ssink
;return Semantic_Similarity

1
2
3
4
5
6

الگوریتم  :5تابع محاسبه شباهت معنایی دو کلمه.

 -1-4آمادهسازی دادگان
برای اجرای روش پیشنهادی و روشهای انتخاب شده برای مقایسه ،دو
دسته داده آماده شده است که عبارتاند از:
 -1دادگان آموزش
 -2دادگان آزمون
دادگان آموزشی که برای تولید گراف جایگزینی ،مورد استفاده
قرارگرفته است مجموعه ویکیپدیای فارسی بوده است .برای این
منظور نسخه کامل همه اسناد ویکیپدیا مربوط به تاریخ یکم می
 2310مورد استفاده قرارگرفته است .این مجموعه شامل 2902811
سند است و نیازمند فضایی به اندازه  9/4گیگابایت برای ذخیرهسازی
است .مجموعه این اسناد در قالب یک فایل یکپارچه  XMLذخیره
میشوند که پس از تجزیه و تبدیل به قالب مسطح قابل استفاده است.
یکی از مهمترین چالشهای دادگان زبانی در فارسی ،تنوع نویسههای18
مورد استفاده توسط کاربران است .باتوجه به مشابهت نویسههای
فارسی و عربی ،در بسیاری موارد ،کاربران از نویسههای عربی در اسناد
فارسی استفاده میکنند .برای جلوگیری از بروز هرگونه خطا ،تمام
نویسههای مورد استفاده در این دادگان به نویسههای فارسی تغییر
داده شده است .پس از یکسانسازی نویسهها ،برچسبهای دستوری
مورد استفاده توسط بنیاد ویکیپدیا که برای ساختارده به اسناد ،تولید
جداول ،تغییر مسیر و اعالم وضعیت بکار گرفته میشوند از اسناد حذف
شدند .اسناد براساس نقطهگذاری استاندارد فارسی و همچنین با لحاظ
تقسیمبندیهای ساختاری ویکیپدیا قسمتبندی شدهاند .بهجز
پردازشهای ذکر شده پردازش دیگری برای آمادهسازی دادگان مورد
نیاز نیست و حتی حذف کلمات توقف نیز برای این دادگان صورت
نمیگیرد.
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شکل  :2نمودار  log-logتوزیع درجات گراف جایگزینی.

با توجه به اینکه دادگان مورد استفاده در مرحله آزمون دارای
عباراتی با طول  1و  2کلمه بودند ،برای تولید جفتهای جایگزینی،
تمام سهجزئیها 19و چهار جزئیهای 20متن استخراج شدهاند .به این
ترتیب در هر طرف از یک عبارت یک کلمهای و دوکلمهای دقیقًا یک
عبارت یک کلمهای به عنوان زمینه قرار میگیرد .برای تولید زمینه
مربوط به هر عبارت ،با انتخاب هر چندجزیی ،کلمات ابتدایی و انتهایی
آن به عنوان زمینه انتخاب شده و یک یا دوکلمه وسط به عنوان عبارت
هدف در نظر گرفته شدهاند .پس از شمارش این چند جزئیها ،مواردی
که دارای حداقل تعداد تکرار  2واحد بودهاند از این مجموعه استخراج
شده و سایر موارد حذف شدهاند.
با توجه به حجم دادگان ،برای تولید این مجموعه از یک برنامه در
چهارچوب نگاشت-کاهش 21بر روی بستر محاسبات توزیع شده
هدوپ 22بهرهگرفته شده است .پیشتر به الگوریتمهای ( )1تا ( )9اشاره
نمودیم که مراحل فرایند تولید و شمارش جفتهای جایگزینی را به
انجام میرسانند .پس از تولید جفتها ،با تعیین حداقل تعداد تکرار 8
برای خروجی 20318104 ،جفت جایگزینی در این مرحله به دست
میآید .جفتهای مذکور ،دارای مینیمم تعداد جایگزینی  8و ماکزیمم
تعداد جایگزینی  933بودهاند .از مجموعه این جفتها گرافی با
 848421گره و  20318104یال و با قطر  0تشکیل شدهاست .بنابراین
حداکثر تعداد اجرای الزم برای اطمینان از دریافت امتیاز توسط هر گره
دریافتکننده  0مرحله است .این گراف با توجه بهاندازه و نوع توزیع
درجات خروجی و ورودی دارای ساختار یک "دنیای کوچک" 23است.
نمودار لگاریتم-لگاریتم توزیع درجات خروجی این گراف در شکل
شماره ( )2قابل مالحظه است.
برای آزمون نتایج بهدستآمده از این روش ،از یکی از مجموعه
دادگان آزمون با شهرت جهانی در این عرصه بهرهگرفته شده است.
دادگان  RG-65اولین بار توسط  Rubensteinو ]99[ Goodenough
برای بررسی میزان کارایی روشهای تعیین مشابهت معنایی در زبان
انگلیسی آماده شده و مورد استفاده بسیاری از محققین قرارگرفتهاست.
از آنجا که این دادگان تنها برای زبان انگلیسی قابل استفاده بودند،
تیمهای متعددی در سراسر جهان ،با رعایت ضوابط تعیین شده در
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جریان تولید دادگان  RG-65به زبان انگلیسی ،نمونههای آن در
زبانهای دیگر را نیز آماده نمودهاند .در این راستا Camacho-Collados
و همکاران [ ]98نسخه فارسی این دادگان را با ضوابط مشابه برای زبان
فارسی تولید نمودهاند و از سال  2311با انتشار رسمی این داده ،از آن
به عنوان مرجع مورد استفاده برای تعیین مشابهت معنایی کلمات در
زبان فارسی بهره گرفته میشود.
این دادگان جز یکسان سازی نویسهای برای حرف "ی" ،نیاز به
پردازش دیگری ندارد .باید خاطرنشان نمود که دادگان آموزش و
آزمون برای همه روشها یکسان بوده و هیچ پیشپردازش خاصی برای
یکی از روشها صورت نگرفته است که برای سایرین صورت نگرفته
باشد.
 -2-4روشهای مقایسه شده با روش پیشنهادی
برای اجرای آزمایشهای مورد نیاز برای ارزیابی این روش از دستههای
مختلف از روشهای بدون سرپرست ،یک نماینده انتخاب شده و برای
مقایسه با این روش پیادهسازی شدهاند .صرفنظر از تفاوتهای این
روشها ،همه آنها با استفاده از دادگان آموزش و آزمون مشابه اجرا
شدهاند .از دسته روشهای استفاده کننده از معیارهای مشابهت معنایی
و زمینه مشترک یک روش انتخاب شده است .این روش اولین بار
توسط  ]91[ InkPenپیشنهاد شد و از  PMIمابین هر کاندید
جایگزینی با تمام عبارات موجود در مجموعه زمینه مشترک بهره
میگیرد .جزئیات این روش در مقاله [ ]91قابل مالحظه است.
از دسته روشهای مبتنی بر بردار ،روش  ]21[ GLOVEو از دسته
روشهای مبتنی بر احتمالِ زمینه ،روش پیشنهادی توسط  Xueو
همکاران در [ ]90مورد استفاده قرار گرفته است .دلیل انتخاب
روشهای مندرج در مقاالت [ ]90[ ,]91استفاده هر دو تحقیق از
زمینه مستخرج از چند جزئیها و موفقیت چشمگیر آنها بوده است؛ امّا
روش  ]21[ GLOVEصرفًا به علت اینکه موفقترین روش در دسته
روشهای تعیین مشابهت معنایی با استفاده از بردارهای معنایی بوده،
انتخاب شده است .باید خاطرنشان نمود که این روش نیز از اطالعات
زمینه عبارات در قالب همرخدادی بهره میبرد ولی به هیچ وجه از
مدل چندجزیی احتمالی برای محاسبات خود استفاده نمیکند .فرایند
آموزش  GLOVEبا احتساب اندازه  133بعد برای بردارهای
توصیفکننده کلمات ،برای تولید امتیاز مشابهت معنایی بر روی یک
بستر سختافزاری با  28پردازشگر( )CPUو  GB123حافظه به صورت
چندنخی 24اجرا شده است.
 -3-4معیارهای ارزیابی
با توجه به اینکه میزان مشابهت معنایی یک مفهوم کیفی است ،برای
کمّیسازی آن از نظرات کاربران انسانی بهره گرفته میشود .یکی از
متداولترین روشها در این زمینه ،نمایش جفتهایی از کلمات برای
کاربران و درخواست از آنها برای تعیین مشابهت معنایی است .در این
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روش ،کاربران یک امتیاز گسسته در بازه تعیین شده را به هر جفت
اختصاص میدهند و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری یک
مقدار معین از آرای کاربران استخراج و به عنوان میزان مشابهت
معنایی آن دو جفت کلمه لحاظ میشود .از آنجا که این مقادیر در بازه
دلخواه تغییر میکنند و چندان دقیق نیستند برای ارزیابی میزان دقت
روشهای تخمین مشابهت معنایی از ضریب همبستگی  Pearsonو یا
معیارهای مشابه بهرهگرفته نمیشود.
معیار ارزیابی در آزمونهای مشابهت معنایی اصوالً بر توانایی
روشها بر ارائه لیستی با ترتیب مشابه با دادگان آزمون تاکید دارند و
به همین دلیل از معیارهایی مانند ضریب همبستگی Spearman
موسوم به ضریب  Spearman’s و همچنین ضریب  Kendallموسوم به
 Kendall’s بهره گرفتهمیشود .این ضرایب به صورت مندرج در
روابط ( )11و ( )12محاسبه میشوند.
n

6 d (ri  ri) 2

()11

i 1

)n(n 2  1

  1

در رابطه ( )11فرایند محاسبه ضریب همبستگی  Spearmanنشان
داده شده است .در این رابطه  nتعداد عناصر موجود در لیستهای
مرتب شده ri ،و  r'iرتبه دو عنصر در دو لیست و تابع) d(.میزان
اختالف دو رتبه مربوط به دو عنصر است .در واقع مجموع مربعات
اختالف رتبههای عناصر نظیر در این رابطه مورد استفاده قرار میگیرد.
رابطه ( )12نحوه محاسبه ضریب  Kendallرا نشان میدهد.
) (ri , rj
1
)n(n  1
2

()12

  1

در رابطه ( ،)12تابع ) (.,.تعداد مواردی را تعیین میکند که رتبه
بین هر دو جفت ممکن مانند  riو  rjبا هم یکسان نباشد .در واقع این
معیار کسر تعداد جفتهای با رتبه یکسان بین هر دو لیست را محاسبه
میکند.
 -4-4تحلیل نتایج آزمایشها
نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با سه روش معرفی شده با توجه به دو
معیار ارزیابی فوقالذکر در جدول شماره ( )1قابل مشاهده است .نتایج
آزمایشها با استفاده از دادگان آزمایش نشان میدهد ،روش پیشنهادی
در ارزیابی با استفاده از ضریب  نتایج بهتری نسبت به روشهای دیگر
نشان داده است.
جدول  :1نتایج مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها.
#

الگوریتم

Spearman’s


Kendall’s


1

الگوریتم ]21[ GlOVE

3/2899

3/1132

2

الگوریتم ]91[ Inkpen

3/9211

3/2201

9

الگوریتم  Xueو همکاران []90

3/1323

3/1212

8

الگوریتم پیشنهادی

3/9193

3/2192
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برتری این روش بر روشی مانند  GLOVEکه از روشهای موفق
برای تعیین مشابهت معنایی توزیع شده است امتیاز مهمی برای این
روش محسوب میشود .این دستاورد ،مخصوصًا با توجه به این نکته که
فرایند آموزش الگوریتم  GLOVEنیازمند حجم عظیم از محاسبات
ماتریسی و برداری برای تولید بردارهای کلمات است ،مسئله مهمی
قلمداد خواهد شد .اما در ارزیابی با استفاده از  Kendall’s مشخص
گردید ،روش پیشنهادی کارایی کمتری داشته است .دلیل این امر را
باید در تفاوت ساختاری نحوه محاسبه این دو ضریب جست .از آنجا که
ضریب  Kendallبرای محاسبه تنها به ترتیب تمام جفتهای موجود
در لیستها توجه میکند ،بهواسطه تغییرات کوچک در ترتیب در
لیستها این مقدار میتواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد .امّا
 Spearman’s از میزان اختالف رتبه عناصر در لیستهای مرتب
استفاده مینماید و درنتیجه در صورتی که عناصر لیست با ترتیب کمی
متفاوت به دلیل تغییرات مقداری ناچیز قرار گرفته باشند ،ناچیز بودن
تغییرات ،صرفنظر از تغییر ترتیب ،مانع از بروز اختالف در مقدار
خروجی این پارامتر میشود .اصوالً در مواردی که مقادیر خروجی
روشهای دارای بازه تغیی رات محدود و کوچک باشند ،اثر پارامتر
 Spearman’s محسوستر خواهد بود و خطای کمتری را بهواسطه
جابجای در لیستهای مرتب که ناشی از نویز حاصل از اختالف ناچیز
مقادیر در مسئله هستند را متوجه نتایج میکند.
مسئله دیگری که در حین آزمایشها باید به آن توجه نمود ،تعیین
میزان ضریب میرایی مناسب برای آزمایشها است .چنانچه در بخش
سوم نیز بیان شد ،با توجه به ماهیت مسئله ،حداکثر ضریب میرایی به
معنای حداقل احتمال پرش تصادفی بین گرهها در گراف
جایگزینپذیری است .ازآنجاکه از دید نظری ،پرش تصادفی مخل
تعاریف مشابهت معنایی مبتنی بر جایگزین پذیری است ،بنابراین به
نظر میرسد بهترین نتایج در چهارچوب پردازشی معرفی شده با
بیشترین مقادیر ضریب میرایی به دست آید .در این راستا و به جهت
اطمینان از صحت این فرضیه ،یک آزمایش دیگر نیز به اجرا درآمده
است.
از آنجا که مقادیر مشابهت معنایی در دادگان  RG-65در بازه
[ ]8،3تغییر میکنند ،برای هر محدوده به طول یک واحد یک نماینده
انتخاب شده (در مجموع  1نماینده) و فرایند محاسبه مشابهت معنایی
برای این پنج نماینده با مقادیر مختلف ضریب میرایی به اجرا در آمده
است .مقادیر ضریب میرایی در این آزمایشها در بازه [ ]3/3 ، 1/3با
گام  3/31تعیین شده و در نتیجه برای هر یک از این جفتها ،فرایند
محاسبه در  23نوبت تکرار شده است .به صورت استثنا برای حفظ
شرط همبستگی آخرین آزمون بهجای مقدار  1با  25 1-مقدار گرفته
است تا شرط همگرایی لحاظ شود.
امتیازات کسب شده در این مراحل برای هر یک از نمونهها ثبت و
در نهایت با مقادیر مندرج در دادگان مقایسه شدهاند .از آنجا که ترتیب
مقادیر بین جفتهای مختلف در همه نمونهها یکسان بوده است ،میزان
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تغییرات مقادیر خالص مورد توجه قرار گرفته به همین دلیل از پارامتر
ضریب همبستگی پیرسون برای مقایسه مقادیر بهدستآمده در
آزمایشها با مقادیر درج شده در دادگان بهره گرفته شده است .نتایج
این آزمایشها در نمودار شکل شماره ( )9قابل مالحظه است .چنانکه
از شکل نیز برداشت میشود ،ضریب میرایی پس از عبور از مقدار 3/4
تنها  3/3322واحد در مقدار ضریب همبستگی پیرسون مابین نمونهها
و دادگان آزمون تغییر ایجاد نموده است ،امّا کماکان باالترین میزان
ضریب همبستگی به مقدار  1-اختصاص دارد .به همین دلیل در طول
آزمایشها با توجه به سایر مقادیر و دقت تعیین شده ،ضریب میرایی با
مقدار  3/33تنظیم شده است تا هم حداکثر مقدار ممکن را اتخاذ
نموده باشد و هم شرط همگرایی الزم برای محاسبه امتیازات را ارضا
نماید.

شکل  :3تغییرات همبستگی بین مقادیر با تغییرات ضریب میرایی.

نتایج آزمایشها نشان دهنده این واقعیت است که نتایج به دست
آمده از روش پیشنهادی بسیار شبیه به نتایج مقاله [ ]91است،
همچنین این دو روش به لحاظ ساختاری بسیار شبیه به هم هستند و
ممکن است این پرسش به وجود آید که در این صورت روش
پیشنهادی چه برتری نسبت به روش پیشنهادی  ]91[ Inkpenدارد؟
جدول شماره ( :)2نتایج مقایسه زمانی روش پیشنهادی با سایر
روشها.
#

الگوریتم

زمان
پیشپردازش

زمان
آموزش

زمان
مشابهت

الگوریتم ]21[ GlOVE

 11دقیقه

92
ساعت

 8میلی ثانیه

2

الگوریتم ]91[ Inkpen

 11دقیقه

-

 2928میلی ثانیه

9

الگوریتم  Xueو همکاران
[]90

 11دقیقه

-

 9119میلی ثانیه

8

الگوریتم پیشنهادی

 18دقیقه

-

 289میلی ثانیه

1

محاسبه

در پاسخ به این سؤال باید گفت ،مهمترین برتری روش پیشنهادی
به برتری زمانی این روش مربوط میشود .از بین این روشها ،روشهای
 Inkpen ،Xueو روش پیشنهادی تنها به یک مرحله پیشپردازش
دادهای نیاز دارند ولی روش  GLOVEنیازمند فرایند آموزش است .از
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طرفی هر یک از این روشها با دسترسی به دادگان آماده شده به زمانی
برای تخمین مشابهت معنایی نیازمند هستند .در این راستا ،زمانهای
الزم برای تولید دادگان اولیه ،زمان آموزش و متوسط زمان محاسبه
مشابهت معنایی را برای هر سه روش مقایسه خواهیم نمود .باید
خاطرنشان نمود که این زمان از متوسطگیری بر روی زمانهای صرف
شده برای تمام جفتهای موجود در دادگان آزمون به دست آمده است.
همچنین باید به این نکته اشاره نمود که همه روشهای فوق یکبار
نیازمند خواندن همه دادگان هستند و در مراحل بعدی تنها باید بر
روی دادگان موجود در حافظه فرایند جستجو را به اجرا گذارند،
بنابراین از این زمان برای همه روشها صرفنظر شده است .از طرفی
فرایند محاسبه امتیاز انتشار در گراف جایگزینی را نیز میتوان با
استفاده از روشهای ابتکاری بهینه نمود و از پیمایش مسیرهای اضافی
خودداری نمود به همین دلیل مقدار پیمایش گراف فوق که یک گراف
تنک نیز هست بسیار کم خواهد بود .در هنگام مقایسه این روشها،
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا روش  GLOVEنباید
بهجای الگوریتم پیشنهادی انتخاب شود؟
پاسخ این پرسش در فرایند بهروزرسانی مجموعه دادگان نهفته
است .جدول شماره ( )9زمان الزم برای افزودن تنها یک کلمه را به هر
یک از مدلها نشان میدهد .چنانکه از این جدول برمیآید برای درج
تنها یک کلمه در مجموعه کلمات دادگان الگوریتم  GLOVEباید
فرایند پرهزینه بازآموزی را به انجام رساند ،درحالیکه برای درج همان
کلمه در دادگان الگوریتم پیشنهادی زمان بسیار کمتری موردنیاز
خواهد بود.
جدول  :3نتایج مقایسه زمان الزم برای افزودن یک کلمه جدید به
مدلهای هر یک از روشها.
#

الگوریتم

زمان پیش-
پردازش

زمان
آموزش

1

الگوریتم ]21[ GlOVE

 908ثانیه

 12دقیقه

2

الگوریتم ]91[ Inkpen

 908ثانیه

-

9

الگوریتم  Xueو همکاران []90

 908ثانیه

-

8

الگوریتم پیشنهادی

 893ثانیه

-

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،یک روش جدید برای محاسبه میزان مشابهت معنایی در
کاربردهای مختلف پردازش زبان پیشنهاد شده است .این روش از
تعریف وجود زمینه مشترک بین کلمات بهره گرفته است .تفاوت عمده
رویکرد اتخاذ شده در این تحقیق با تحقیقات مشابهِ مبتنی بر استفاده
از زمینه مشترک ،تعریف امکان جایگزینپذیری غیرمستقیم است .این
نوع از جایگزینپذیری براساس رابطهای تعریف میشود که بهواسطه
جایگزینپذیری یک واسطه مشترکِ ثالث بین دو عبارت به دست
میآید .مهمترین ویژگی مثبت این روش ،امکان ایجاد رابطه بین
جفتهایی است که بهواسطه غنای کم پیکره در زمینه مشترک بروز
ننمودهاند ولی قابلیت جایگزین شدن باهم را دارند.
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ممکن است مشابهتی بین این روش و مجموعه روشهایی که از
قدمزنی تصادفی استفاده نمودهاند به نظر برسد ولی براساس اطالع
نویسندگان این مقاله ،هنوز روشی که از قدمزنی تصادفی بر روی گراف
جایگزینپذیری یا هر گراف تولید شده در یک فرایند بدونسرپرست
استفاده کند ،پیشنهاد نشده است و اکثر روشهایی که از الگوریتم
 PageRankو یا موارد مشابه بهره بردهاند ،از دادگان مستخرج از
هستانشناسیها ،پایگاههای دانش و یا مفاهیم مستخرج از
دائرهالمعارفهای تحت وب برای تولید گراف انتشار مشابهت معنایی
بهره بردهاند .استفاده از گرافهای این چنینی گرچه به نظر دقیق
میرسد ولی مستلزم انجام پردازشهای حجیم و زمانبر است.
درحالیکه گراف جایگزینی فوق ،علیرغم اندازه بزرگ بهراحتی بر روی
بسترهای توزیع شده متداول قابل تولید است .یکی از مسائلی که این
تحقیق را نسبت به سایر تحقیقات همنوع خود که از اطالعات زمینه
مشترک (مانند [ ]91و [ )]91 -91بهره گرفتهاند ،متمایز میکند؛
توانایی این روش در ارائه دقتی مناسب بر روی پیکرهای کوچکتر از
پیکره مورد استفاده در تحقیقات مشابه است .در تحقیق [ ]91از پیکره
چندجزیی گوگل بهره گرفته شده است و یا در تحقیقاتی مانند [,]94
[ ]93از پیکره ویکیپدیای انگلیسی؛ درحالیکه در این تحقیق
روشهای فوق بر روی پیکره ویکیپدیای فارسی اجرا شده است که از
نظر تعداد اسناد و حجم متن (بر حسب تعداد توکنها) به مراتب
کوچکتر از ویکیپدیای انگلیسی است.
از بین روشهای مورد ارزیابی در مقایسه این روش ،روش
 GLOVEکه دارای الگوریتمی مشابه الگوریتم  Word2Vecاست و در
بسیاری از ارزیابیها توانسته است از الگوریتم  Word2Vecبهتر عمل
کند ،میتواند در نقاط تنک از دامنه مسئله بر روش پیشنهادی غلبه
کند .با توجه به اینکه روش پیشنهادی به حداقل دو مورد مشابهت
دامنه برای تعیین رابطه جایگزینی احتیاج دارد ،در تعیین مشابهت
معنایی در مورد کلماتی با تعداد تکرار بسیار پایین (مثالً در
ویکیپدیای فارسی ،کلمات با تعداد تکرار زیر  1دارای تکرار بسیارپایین
قلمداد میشوند) که به ندرت در حداقل دو زمینه یکسان قرار
میگیرند ،چندان کاربردی ندارد .در واقع روش پیشنهادی در برخورد با
کلمات با تعداد تکرار باال یا متوسط عملکردی بهتر از  GLOVEارائه
میکند ولی درمورد کلماتی با احتمال وقوع بسیار کم ،معموالً
 GLOVEبا توجه به غیرمتقارن درنظرگرفتن زمینه میتواند بهتر عمل
کند .از آنجا که تعیین مشابهت معنایی برای چنین کلمات کمکاربردی
چندان استفادهای ندارد ،بنابراین عدم توانایی الگوریتم پیشنهادی برای
تعیین مشابهت معنایی این کلمات اثری بر کارایی کلی آن ندارد.
مقایسه زمان الزم برای آمادهسازی دادگان و آموزش نشان میدهد
روش پیشنهادی و روش  ]91[ Inkpenبسیار شبیه به هم هستند .این
دو روش میتوانند در معیارهای همبستگی کارایی بسیار نزدیکی را
ارائه دهند ولی روش پیشنهادی در زمان اجرا در حدود  13مرتبه
سریعتر است .در مقایسه زمان اجرای هر یک از روشها ،روش
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 ]21[ GLOVEنیازمند زمان بسیار کمتری نسبت به سایرین است امّا
این روش برای هر بهروزرسانی دادگان نیاز به بازآموزی مجدد دارد که
بهمراتب طوالنیتر از زمان الزم برای سایر روشها است.
نویسندگان این مقاله در نظر دارند در راستای ادامه این تحقیق ،با
توجه به کارایی این روش در تعیین مشابهت معنایی کلمات از آن برای
تولید کاندیداهای فرایند استخراج بدون سرپرست کلمات مترادف
استفاده نمایند و با استفاده از ترکیب آن با ویژگیهای آماری دیگر
قابل استخراج از متن پیکره به امتیازدهی انواع عبارتهای مترادف
بپردازند.

سپاسگزاری
این مقاله با پشتیبانی مالی و علمی موتور جستجوی پارسیجو به انجام
رسیده است و تمام محاسبات مربوط به پردازش دادگان حجیم در این
مقاله بر روی بستر نگاشت-کاهش این پروژه به اجرا درآمده است.
نویسندگان مراتب تشکر خود را از اعضای تیم پارسیجو و بهطور اخص
خانمها صدیقه طباطبایی و مهدیه فالح و آقای امین رئیسزاده ابراز
میدارند .همچنین باید خاطرنشان نمود که پیادهسازی مقیاس بزرگ
مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی بدون کمک آقای محمدصادق
طاهرزاده عملی نبود.
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1

Substitutability
Lexical context
3 Semantic similarity
4 Pointwise Mutual Information (PMI)
5 Google 1T Ngram
6 Sinlge Value Decomposition (SVD)
7 Latent Semantic Analysis (LSA)
8 Distributed Semantic Model (DSM)
9 Direct substitutability
10 Indirect Substitutability
11 Outlier
12 Seed nodes
13 Damping factor
14 Ngram
15 Diameter
16 Sink nodes
17 Main Function
18 Characters
19 Trigram
20 Quadrigram
21 Map-Reduce
22 Hadoop
23 Small world
24 Multithread
2
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