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چکیذٌ
ایه مقبلٍ یکی اس دغذغٍَبی ثشرگ سثبنضىبسی محبسجبتی 1یعىی ثزچستگذاری ادات سخه 2کلمابت وبضاىبختٍ 3را ماًرد ثحاو ي
تحقیق قزار دادٌ است .ثزچستگذاری ادات سخه کٍ یکی اس پبیٍایتزیه ویبسَبی پزداسش ًَضمىذ مته ثٍ حسبة میآیذ ،ياثساتٍ
ثٍ سثبن مته مًرد پزداسش است .اس ایه ري فزاَمسبسی ثزچستگذار ثب دقت ثبال ثزای سثبن فبرسی جشي ايلًیتَبی کابر وًیساىذگبن
مقبلٍ قزار گزفتٍ است .تکىیک مًرد کبرثزد مب ثزای حل مسألٍی کلمبت وبضىبختٍ ،اساتابدٌی تزکیجای اس الگاًریتم ماذ مخاای
مبرکف 4ثٍ َمزاٌ قًاویه اوجمىی 5ثًدٌ است .الگًریتم مذ مخای مبرکف 6در ثسیبری اس ثزچستگذارَبی ادات سخه گذضتٍ ثٍ کبر
گزفتٍ ضذٌ] [2,3است ي جشي ثُتزیه متذَبی مًرد استابدٌ در ثزچستگذارَب ثٍ حسبة میآیذ .طجق آسمبیصَبی اوجاب ضاذٌ در
ایه تحقیق ،ثب استابدٌ اس قًاویه اوجمىی میتًان دقت ثزچستگذاری کلمبت وبضىبختٍ فبرسی را ثٍ  %81.2افشایص داد .ایه در حبلی
است کٍ میشان دقت کلی ي سزجمع ثزچست گذار ارائٍ ضذٌ ثزاثز ثب  %98است.

کلمبت کلیذی
ثزچستگذاری ادات سخه ،مذ مخای مبرکف ،کلمبت وبضىبختٍ ،قًاویه اوجمىی.

 -1مقذمٍ
در ظبلّبی اخیر هعبلِ پردازغ زثابى عجیؼای 7یکای از دغذغاِّابی
هحققاایي حااَزُی کاابهپیَتر ٍ زثاابىؼٌبظای ؼااذُ اظااتت اظااتزبدُ از
کبهپیَتر ٍ اثسارّبی َّؼوٌذ ثبػث ؼذُاًذ کِ ثتَاى ثعیبری از کبرّبی
هرتجظ ثب هتي را ثب ظرػت ٍ دقتی قبثل تَخِ اًدبم دادت ػالٍُ ثار ایاي،
قذرت ٍارد ؼذى ثِ ػرـِّبیی را کِ تفَر آىّب ًیس هؽکل ثَدُ فراّن
کردُ اظتت ثرای ًوًَِ ترخوِ ی َّؼاوٌذ ،خعاتدَگرّبی هؼٌابیی ٍ
ثعیبری از کبرّبی دیگر در ایي زهیٌِ را هیتَاى ًبم ثردت ّوچٌیي ّار
یک از زثبىّبی هَخَد در دًیب ثِ تٌْابیی هایتَاًاذ هخبعات توابهی
پردازغّبی زثبًی قرار گیاردت در ایاي راظاتب ٍ در ایاي هقبلاِ یکای از
چبلػّبی پیػرٍی پردازغ زثبى عجیؼی ،ثب ًبم ثرچعتگاااری ادات
ظخي کلوبت ًبؼٌبختِ ،هَضَع کبر قرار گرفتِ اظتت اداهِی ایي هقبلِ
از  4ثخػ تؽکیل ؼذُ اظتت در ثخػ  ،2هزَْم ثرچعتگااری ادات
ظخي ارائِ ؼذُ اظاتت ثخاػ  ،3کبرّابی گاؼاتِ را ارائاِ هایدّاذت

الگَریتن پیؽٌْبدی در ثخػ  4ارائِ ؼذُ اظتت ثخػ ً 5تبیح حبـال
از آزهبیػّب را ثیبى هیکٌذت

 -2ثزچستگذاری ادات سخه
در زثبىؼٌبظی هحبظجبتی ،ثرچعتگااری ادات ظخي (ثرچعتگااری
)POSکلوبت یک هتي ،ثِ فرآیٌذ ثرچعتزًی هتٌبظر ّر کلوِ ثب یک
ثرچعت ادات ظخي گزتِ هیؼَدت ثب فرق داؼتي رؼتِی کلوبت
 ،هعئلِی ثرچعتگااری ادات ظخي ایي رؼتِ
از کلوبت را هیتَاى ثِ ـَرت راثغِی زیر ًَؼت:
) (

()1
رؼتِای از ثرچعتّبی ادات ظخي هبًٌذ
در راثغِی فَق
اظتتثرای ًوًَِ ،فرق کٌیذ هدوَػِ ثرچعتّبی خذٍل
( )1در دظترض هبظت:
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خذٍل ( :)1یک ًوًَِی ظبدُ از هدوَػِ ثرچعتّبی ادات ظخي
هؼبدل فبرظی

ثرچعت ادات ظخي

فؼل
اظن
ضویر
حرف رثظ
حرف اضبفِ
ػالئن ٍیرایؽی

V
N
PRO
CONJ
P
PUNC

ثرچعتّبی هؼبدل کلوبت در ػجبرت «گاؼت ػور هي اهب تَ در خیبل
هٌی» ثِ ـَرت زیر خَاّذ ثَد:
در خیبل هٌی
تَ
اهب
گاؼت ػور هي
V

N

PRO

CONJ

PRO

P

N

V

 -3کبرَبی گذضتٍ
در ظبلّبی اخیر ،تحقیقبت زیبدی در زهیٌِی ثرچعاتگاااری هتاَى
فبرظی اًدبم ؼذُ اظتت ثعیبری از الگَریتنّبی ثرچعاتگاااری ادات
ظخي را هی تَاى در ایي تحقیقبت هؽبّذُ ًوَدت ثرای ًوًَِ ،الگاَریتن
هذل هخزی هبرکف یکی از پر اظتزبدُتریي ثرچعتگاارّبی اظاتزبدُ
ؼذُ در ایاي تحقیقابت اظات][3,4,5ت ًاَع دیگاری از الگاَریتنّابی
ثرچعتگاار را ثرچعت گاارّبی هجتٌی ثر حبفظِ تؽکیل هیدّاذت در
هیبى تحقیقبت پیؽیي ،رخب ٍ ّوکبراًػ از ایي ًَع ثرچعتگاار ثارای
هتَى فبرظی اظتزبدُ کردُاًذ ][6ت
ػالٍُ ثر رٍغّبی فَق ،رٍغّبی ترکیجی ثرچعاتگاااری ًیاس هاَرد
اظتزبدُ قرار گرفتِ اظتت ثرای هثبل ؼوطفرد ٍ ّوکبراى ثب اظتزبدُ از
ترکیت قَاػذ زثابىؼٌبظای ثاب ثرچعاتگااار دٍتابیی ،ظاؼی در حال
ثرچعتگااری کلوبت ًبؼٌبختِ داؼتِاًذ][7ت
در ثعیبری از تحقیقبت اؼبرُ ؼذُ ،هعائلِی ثرچعاتگاااری کلوابت
ًبؼٌبختِ هَرد ارزیبثی قرار گرفتِ اظتت ثرای ًوًَِ ،ثْوٌػ ٍ ّوکبراى
در تحقیقبت خَد ًؽبى دادًذ ،الگَریتن  TNTقبدر ثِ ثرچعاتگاااری
 77درـذی کلوبت ًبؼٌبختِ فبرظی اظت][3ت ایي الگاَریتنً ،اَػی از
ثرچعت گاارّبی هذل هخزی هبرکف ثِ حعبة هیآیذ کِ ثرای تحلیل
کلوبت ًبؼٌبختِ از پعًَذ آىّب اظتزبدُ هیکٌذ][2ت ایي تکٌیاک حال
هؽکل کلوبت ًبؼٌبختِ ،پیػ از ایي هَرد ثررظی قرار گرفتِ اظت][1ت
ّوچٌیي ،ؼوطفرد ٍ ّوکبراى ًؽبى دادًذ ،ثاب فارق ًارک تکارار 12
درـذی کلوبت ًبؼٌبختِ ،هی تَاى ایي کلوبت را ثب دقتی ثراثر ثاب %88
ثرچعت گااری ًوَد ][7ت در اداهِ ٍ در ثخاػ ًتابیح ،ثرخای دیگار از
تحقیقبت گاؼتِ ثرچعتگااری کلوابت ًبؼاٌبختِی فبرظای هؼرفای
ؼذُاًذت

 -4الگًریتم پیطىُبدی
ّوبى عَر کِ اؼبرُ ؼذ ،ثرچعاتگااار هاذل هخزای هابرکف یکای از
ثْتریي ثرچعت گاارّبی ارائاِ ؼاذُ ی پایػ از ایاي اظاتت الگاَریتن

پیؽٌْبدی ایي تحقیقبتًَ ،ػی خبـی از الگَریتن فَق اظت کاِ ثارای
حل هعئلِ ی کلوبت ًبؼٌبختِ از قَاًیي اًدوٌی اظتزبدُ هایکٌاذت در
حقیقت ،کلوبتی کِ در فرایٌذ ثرچعتزًی ثِ ػٌَاى ًبؼٌبختِ تؽخیؿ
دادُ ؼًَذ ،تَظظ الگَریتن پیؽٌْبدی هَرد تحلیل قارار هایگیاردت در
ایي تحقیقبت ،الگَریتن  [2] TNTثِ ػٌَاى الگَریتن پبیِی پیؽٌْبدی
هَرد اظتزبدُ قرار گرفتِ اظات ٍ قعاوت تؽاخیؿ ثرچعات کلوابت
ًبؼٌبختِ ایي الگَریتن ثب رٍغ ارائِ ؼذُ در ثخػ ثؼذ خابیگسیي ؼاذُ
اظتت

 -1-4حل مسئلٍ کلمبت وبضىبختٍ
کلوِی ًبؼٌبختِ ،کلوِای اظت کِ رخذاد آى از یک آظتبًِی خبؾ
در پیکرُی آهَزؼی رٍغّبی آهبری پبییيتر ثَدُ ٍ یب هَتَرّبی قبػذُ
هحَر قبثلیت پردازغ آى را ًذارًذت در تحقیقبت گاؼتِ ،ایي آظتبًِ
هقبدیری ثیي  0تب  10را داؼتِ اظتت کلوِی ًبؼٌبختِ ثب ًبم کلوِی
ًبدیذُ ٍ 8کلوِی خبرج از لغتًبهًِ 9یس یبد هیؼَدت
ثب تَخِ ثِ قذرت زایبیی زثبى عجیؼی ثرای تَلیذ کلوبت خذیذّ ،وَارُ
هؽکل کلوبت ًبؼٌبختِ گریجبىگیر هعبئل پردازغ زثبى عجیؼی ثَدُ
اظتت از ایي رٍ ظلعلِ هعبئل ؼکل گرفتِ ثرای ایي ًَع از کلوبت از
ؼٌبظبیی آىّب]10[8ؼرٍع ؼذُ ٍ تب هراحل تحلیل ًحَی]،11[9
هؼٌبییً ٍ [10]12قػ ٍاشُایً [11]13یس اداهِ پیذا کردُ اظتت
در ایي تحقیق ،کلوِی ًبؼٌبختِ در دٍ هرحلِ تحلیال ؼاذُ اظاتت در
هرحلِی اٍل ،چٌذ رٍغ اثذاػی 14ظبدُ ثرای تؽخیؿ ثرچعت کلوِی
ًبؼٌبختِ ثاِ کابر رفتاِ اظاتت هرحلاِی دٍم ،کلوابتی را کاِ تَظاظ
هرحلِی اٍل تحلیل ًؽذُ اًذ هاَرد پاردازغ خاَد قارار هایدّاذت در
ًْبیت ٍ ،در ـَرت ػذم تَاًبیی دٍ هرحلِی فاَق در تحلیال کلواِای
خبؾ ،ایي کلوِ ثب ثرچعت  Nکِ پراحتوبل تریي ثرچعت ثرای کلوبت
ًبؼٌبختِ اظت ثرچعت هیخَردت ایي ثرچعت ثِ هؼٌبی اظن اظتت در
اداهِ ،دٍ هرحلِی یبد ؼذُی فَق ثِ عَر هزفَل ارائِ ؼذُ اظتت

 -1-1-4چىذ ريش اثذاعی سبدٌ
ثعیبری از کلوبت ًبؼٌبختِ ،از الگَّبی ظبدُای پیرٍی هیکٌٌذت ثرای
ًوًَِ هیتَاى اػذاد را ًبم ثردت کلوِّبی ثِ فرم ػذد ،ؼبهل
کبراکترّبی  0تب  9ثِ ّوراُ کبراکتر خذا کٌٌذُ اػؽبر (ت) هیؼًَذت در
پیکرُی هَرد آزهبیػ ایي تحقیق ،اػذاد ثرچعت خبؾ خَد ثب ًبم
15
 NUMرا دارًذت تؽخیؿ ایي ًَع کلوبت تَظظ یک ػجبرت هٌظن
اهکبىپایر اظتت
ػالٍُ ثر اػذادًَ ،ع دیگر از کلوبت ،ؼبهل ثخؽی ػذدی ٍ ثخؽی از
ظبیر کبرکترّبی فبرظی هیؼًَذت ایي ًَع از کلوبت ،غبلجب ثرچعت
 ADJثِ هؼٌبی ـزت را دارًذت ثرای هثبل کلوِ «22قعوتی» را
هیتَاى ًبم ثردت تؽخیؿ ایي ًَع از کلوبت ًیس تَظظ ػجبرات هٌظن
اهکبىپایر اظتت
ًَع ظَم اثذاع اظتزبدُ ؼذُ ،ثرای کلوبت اًگلیعی اظتت ایي گًَِ
کلوبت ثرچعت  RESهیخَرًذ کِ ثِ هؼٌبی هتزرقِ اظتت ایي کلوبت
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از حرٍف الزجبی اًگلیعی ثِ ّوراُ اػذاد تؽکیل هیؼًَذ کِ حضَر
حذاقل یکی از حرٍف الزجبی اًگلیعی در آىّب حتوی اظتت ثرای
تؽخیؿ ایي ًَع از کلوبت ًیس از ػجبرات هٌظن اظتزبدُ ؼذُ اظتت

ثرای تَلیذ خذٍل فَق ،از  4کلوِی پیراهَى کلوِ  W3اظتزبدُ ؼذُ
اظتت ّر کلوِ در ثخػ ؼرط ،یکی از دٍ حبلت حضَر یب ػذم حضَر را
هیتَاًذ داؼتِ ثبؼذت ػذم حضَر کلوِای هبًٌذ  W1ثب ػالهت -
هؽخؿ ؼذُ اظتت

 -2-1-4سبخت قًاویه اوجمىی
هرحلِی دٍم تحلیل کلوبت ًبؼٌبختِ ،اظتزبدُ از قَاًیي اًدوٌی اظت
کِ در ایي ثخػ ثِ آى هیپردازینت ثب ایي فرق کِ ّر کلوِی هَخَد
در پیکرُی آهَزؼی ،یک تراکٌػ هعألِی قَاًیي اًدوٌی اظتت ٍ ثب
داًعتي ثرچعت هتٌبظر ّر یک از ایي کلوبت ،هیتَاى قَاًیٌی را تَلیذ
ًوَد کِ قعوت ؼرط آىّب ٍیصگیای از کلوِی هَرد ًظر ٍ قعوت
ًتیدِ ،ثرچعت آى کلوِ ثبؼذت
ّر کلوِ ٍ ّوعبیِّبی آى را هیتَاى ثِ ـَرت گراف خْتدار زیر در
ًظر گرفتت

W5

W4

W3

W2

W1

T3
ضکل ( :)1گزاف جُتدار تبثیز کلمبت پیزامًن یک کلمٍ ثز آن کلمٍ

گراف فَق ،کلوِی  ٍ W3دٍ ّوعبیِی چپ ٍ دٍ ّوعبیِی راظت آى
را ًؽبى هیدّذت در ایي گراف ،ثرچعت کلوِی  W3ثب  T3هؽخؿ
ؼذُ اظتت هیتَاى ًؽبى داد ،ؼؼبع ّوعبیگی  2ثرای تبثیر کلوبت
هدبٍر یک کلوِ ثر آى کلوِ از لحبػ ّسیٌِی پردازؼی ٍ ثْجَد
تحلیلّبی کلوِی هَرد ًظر ،ثْتریي حبلت اظتت خذٍل زیر ،ؼبهل
هدوَػِ قَاًیٌی اظت کِ قعوت ًتیدِی آىّب ثرچعت کلوِی W3
( )T3ثَدُ ٍ قعوت ؼرط آىّب از گراف فَق حبـل هیؼَدت
جذي ( :)2قًاویه اوجمىی حبصل اس َمسبیٍَبی کلمٍای مبوىذ .W3
قعوت ًتیدِ

قعوت ؼرط

ؼوبرُ

T3

W1W2W4W5

1

T3

W1W2W4-

2

T3

W1W2-W5

3

T3

W1W2--

4

T3

W1-W4W5

5

T3

W1-W4-

6

T3

W1--W5

7

T3

W1---

8

T3

-W2W4W5

9

T3

-W2W4-

10

T3

-W2-W5

11

T3

-W2--

12

T3

--W4W5

13

T3

--W4-

14

T3

---W5

15

T3

----

16

ًَع دیگر از قَاًیي اًدوٌی را هیتَاى از خَد کلوِی ( W3ـرف ًظر
از ٍیصگیّبی زهیٌِی ایي کلوِ) ثِ دظت آٍردت اگر فرق کٌین عَل
کلوِی  W3ثراثر ثب  nثبؼذ ،هیتَاى ایي کلوِ را ثِ ـَرت زیر ًؽبى
داد:
()2
هب یک کبراکتر از کلوِی  W3را ًؽبى
در راثغِی فَقّ ،ر یک از
ؼرٍع
هیدّذت ثب ایي فرق کِ ثسرگتریي پعًَذ کلوِی  W3از
اداهِ پیذا هیکٌذ ،تؼذاد پعًَذّبی هوکي ایي کلوِ
ؼذُ ٍ تب
ثراثر ثب  n-1اظتت در ایي فرق ،پعًَذّبی زثبىؼٌبظی کلوِی W3
در ًظر گرفتِ ًؽذُ ٍ در حقیقت ترتیجی از چٌذ کبراکتر اًتْبیی ایي
کلوِ ثِ ػٌَاى پعًَذ در ًظر گرفتِ ؼذُ اظتت
ثب ّویي ًَع از تَلیذ ،ثسرگتریي پعًَذ را هیتَاى ثرای ثسرگتریي
پیؽًَذ ٍ ثسرگتریي هیبًًَذ کلوِی  W3داؼتت ؼکل زیر ،ثسرگتریي
ًٍذّبی هوکي کلوِی  W3را کِ تَظظ رٍغ هب تَلیذ ؼذًُ ،ؽبى
دادُ اظتت
ثسرگتریي پیؽًَذ

ثسرگتریي پعًَذ

ثسرگتریي هیبًًَذ

ضکل ( :)2ثشرگتزیه پیطًوذ ،میبوًوذ ي پسًوذ کلمٍ .W3

ثب داؼتي ثسرگتریي ًٍذّب ٍ ًحَُی هحبظجِ ایي ًٍذّب هیتَاى توبهی
پیؽًَذّب ،هیبًًَذّب ٍ پعًَذّبی کلوِی  W3را تَلیذ ًوَدت خذٍل
زیر تؼذاد پیؽًَذّب ،هیبًًَذّب ٍ پعًَذّبی هوکٌی را کِ تَظظ ایي
رٍغ ثرای  W3تَلیذ هیؼَد ًؽبى هیدّذت
جذي ( :)3تعذاد يوذَبی تًلیذ ضذٌ ريش مب ثزای کلمٍی .W3

)

تؼذاد

ًَع ًٍذ

n-1
()

پیؽًَذ

(

هیبًًَذ
پعًَذ

n-1

هب ثرای تَلیذ قَاًیي اًدوٌی ،ثِ ازای ّر کلوِی پیکرُ آهَزؼی،
هدوَػِ قَاًیي حبـل از زهیٌِ ٍ خَد کلوِ را هحبظجِ کردُاینت تؼذاد
قَاًیي تَلیذ ؼذُی ّر کلوِ ثِ ـَرت زیر هحبظجِ هیؼَد:
()3

)
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ثرای هثبل ،ایي هقذار ثرای کلوِای ثب عَل  ،5ثراثر  31قبػذُ اظتت
تؼذاد قَاًیي تَلیذ ؼذُ ٍ تَزیغّبی هختلف ایي قَاًیي در ثخػ ًتبیح
آزهبیػّب ارائِ ؼذُ اظتت ًتیدِ فرایٌذ ظبخت قَاًیي اًدوٌی ،تَلیذ
چْبر هدوَػِ قَاًیي 16اظت کِ ثِ ترتیت هدوَػِی قَاًیي زهیٌِ،
هدوَػِی قَاًیي پعًَذی ،هدوَػِی قَاًیي هیبًًَذی ٍ هدوَػِی
قَاًیي پیؽًَذی ًبم دارًذت

 -3-1-4ارسیبثی قًاویه اوجمىی
دٍ هؼیبر هرظَم ارزیبثی قَاًیي اًدوٌی ،هؼیبر پؽتیجبًی ٍ 17هؼیبر
اعویٌبى 18اظتت ثب فرق داؼتي قبػذُی  Rهبًٌذ زیر:
()4
هیساى هؼیبر پؽتیجبًی قبػذُ  Rثراثر ثب ًعجت تؼذاد تراکٌػّبی ؼبهل
ثخػ  Aثِ تؼذاد کل تراکٌػّب اظتت اگر فرق کٌین  Sهدوَػِی
کل تراکٌػّب ثبؼذ ،هیساى ایي هؼیبر کِ ثب )ً sup(Rؽبى دادُ ؼذُ،
ثِ ـَرت زیر هحبظجِ هیگردد:
()5

(|

|)
| |

()6

|)

(|

|)

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ فْرظت  Lخَاةّبی هختلزی ثرای ثرچعتزًی
کلوِی ًبؼٌبختِ در خَد داردً ،یبز اظت تب ًتبیح آى را ثر حعت
اٍلَیت هرتت کٌینت ثرای ایي کبر ،فْرظت  Lرا ثِ ترتیت ثر حعت
اعویٌبى ٍ ظپط پؽتیجبًی هرتت هیکٌینت ثب تَخِ ثِ ایي کِ ایي
اٍلَیت ثٌذی ،ثِ ّر دٍ هؼیبر اعویٌبى ٍ پؽتیجبًی اّویت دادًُ ،تبیح
خَثی را ًعجت ثِ حبلت اظتزبدُی تکی از اعویٌبى ٍ یب پؽتیجبًی در
ثرخَاّذ داؼتت فْرظت هرتت ؼذُی فَق را  SLهیًبهین کِ خَاة
اٍل آى هیتَاًذ ثِ ػٌَاى ثرچعت کلوِی ًبؼٌبختِ اظتزبدُ گرددت
ثرای هثبل ،اگر کلوِی هَرد پرظػ «اًعبى گرا» ثبؼذ ،چٌذ ػٌفر
اثتذای فْرظت  SLثراثر اظت ثب:
جذي ( :)4فُزست َات قبوًن ثزتز فعب ضذٌ ثزای کلمٍ «اوسبن
گزا»

) (

در راثغِ فَق | | ،ثراثر ثب تؼذاد ػٌبـر هدوَػِی  Sاظتت ایي ًکتِ را
یبدآٍر هیؼَین کِ ـَرت راثغِی فَق ،در اداهِ ثب ًبم تؼذاد پؽتیجبًی
هَرد اظتزبدُ قرار هیگیردت
هؼیبر اعویٌبى قبػذُ  Rثراثر ثب ًعجت هیساى رخذاد  Bدر تراکٌػّبی
ؼبهل  Aثِ تؼذاد تراکٌػّبی ؼبهل  Aاظتت ایي هیساى کِ ثب
)ً conf(Rؽبى دادُ ؼذُ ،ثِ ـَرت زیر هحبظجِ هیگردد:
(|

هیؼَد آهبدُ هیگرددت فْرظت حبـل از ایي کبر ،ثِ ػٌَاى فْرظت
قَاًیي فؼبل ؼذُ ثرای کلوِی ًبؼٌبختِی هَرد ًظر ثِ حعبة هیآیذت
ایي فْرظت در تحقیقبت هب ،ثب ًؽبًِی  Lهؽخؿ ؼذُ اظتت

) (

هؼیبرّبی دیگری ًیس ّوچَى خااثیت ،19خبکبرد ٍ 20ضریت فی 21ثرای
ارزیبثی قَاًیي اًدوٌی اظتزبدُ ؼذُ کِ در ایي تحقیق ثِ کبر ًرفتِاًذت
ثرای اعالػبت ثیؽتر هیتَاًیذ ثِ ] [12هراخؼِ کٌیذت
ارزیبثی قَاًیي اًدوٌی تَلیذ ؼذُ از ثخػ قجل ثب تَخِ ثِ پیکرُی
آهَزؼی اًدبم هیگیردت ّر یک از کلوبت پیکرُی آهَزؼی ثِ ػٌَاى
یک تراکٌػ در ًظر گرفتِ ؼذُ اظتت

 -4-1-4استابدٌ اس قًاویه اوجمىی
قَاًیي حبـل از تَلیذ قَاًیي اًدوٌی ،پط از ارزیبثی ،فیلتر ؼذُ ٍ
هدوَػِ قَاًیي هب را هیظبزدت ایي هدوَػِ قَاًیي ،پبیِ ثخػ تحلیل
کلوبت ًبؼٌبختِی الگَریتن پیؽٌْبدی را تؽکیل هیدّذت کلوبتی کِ
عی فرایٌذ ثرچعتگااریً ،بؼٌبختِ تؽخیؿ دادُ ؼذُ ٍ تَظظ
هرحلِی اٍل تحلیل کلوبت ًبؼٌبختِ تحلیل ًؽذُاًذ ،ثِ کوک ایي
قَاًیي تحلیل هیؼًَذت
ثرای ایي کبر ،اثتذا فْرظت توبهی ثخػّبی ؼرط قَاًیي اًدوٌی کِ
از کلوِی ًبؼٌبختِ هَرد ًظر حبـل پایر اظت ،تَلیذ ؼذُت حبل،
توبهی قَاًیٌی از هدوَػِی قَاًیي کِ ؼرطّبی فْرظت فَق را ؼبهل

تؼذاد
پؽتیجبًی

ًتیدِ

ؼرط

ًَع قبًَى

ؼوبرُ

1

22

ADJ

ى گرا

پعًَذی

1

اعویٌبى

1

9

ADJ

اى گرا

پعًَذی

2

1

7

N

ًعبى گر

پیؽًَذی

3

1

7

N

ظبى گر

پعًَذی

4

1

7

N

اًعبى گر

پیؽًَذی

5

96ت0

7

ADJ

اگرا

پعًَذی

6

94ت0

217

ADJ

گرا

پعًَذی

7

ّوبىعَر کِ خذٍل (ً )4ؽبى هیدّذ ،اٍلیي قبًَى ،کلوِی «اًعبى
گرا» را ثب  ADJثرچعت هیزًذت ثرچعت ـحیح ایي کلوِ  ADJاظت
کِ ایي هغلت ًؽبى از تؽخیؿ ـحیح قبًَى  1داردت
هثبلی دیگر از کبرثرد قَاًیي اًدوٌی ،کلوِی «هحعَظػ» اظت چٌذ
ػٌفر اثتذایی فْرظت  SLهتٌبظر ایي کلوِ در خذٍل زیر قرار دادُ
ؼذُ اظت:
جذي (َ :)5ات قبوًن ثزتز فعب ضذٌ ثزای کلمٍی «محسًسص»
اعویٌبى

تؼذاد پؽتَاًِ

ًتیدِ

ؼرط

ًَع قبًَى

ؼوبرُ

1

5

N

ٍظػ

پعًَذی

1

98ت0

1350

ADJ

حعَ

هیبًًَذی

2

98ت0

1342

ADJ

هحعَ

پیؽًَذی

3

97ت0

569

N

ظػ

پعًَذی

4

84ت0

587

N

ظَض

هیبًًَذی

5

8ت0

97206

N

غ

پعًَذی

6

79ت0

50

ADJ

حعَض

هیبًًَذی

7

ّوبىعَر کِ خذٍل (ً )5ؽبى هیدّذ ،اٍلیي قبًَى ،کلوِی
«هحعَظػ» را ثب  Nثرچعت هیزًذت ثرچعت ـحیح ایي کلوِ ADJ
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اظت کِ ایي ًؽبى از اؼتجبُ کردى قبػذُ  1داردت ایي اؼتجبُ هیتَاًذ ثِ
دٍ عریق اـالح گرددت راُ اٍل ،اظتزبدُ از تکٌیک ثْتری ثرای هرتت
کردى قَاًیي اظتت راُ دٍم کِ هَرد اظتزبدُ ایي الگَریتن ثَدُ،
اظتزبدُی فبزی از توبهی خَاةّب اظتت خَاةّبی دارای رتجِی ثبالتر،
ًعجت تؼلق ثیؽتری را ثرای ثرچعت زًی کلوِی ًبؼٌبختِ ثب قعوت
ًتیدِی آىّب دارًذت خَاةّبی فبزی 22حبـل از ایي کبر تَظظ
ثرچعتگاار رفغ اثْبم هیگرددت

کوتر از 6ت 0داؼتِاًذ حاف ؼذُاًذت قَاًیي تؽکیل ؼذُ از زهیٌِی
کلوِ ثعیبر زیبد ّعتٌذت تؼذاد ایي قَاًیي در تحقیق هب ثیػ از 50
هیلیَى قبًَى ثَدُ اظتت ایي قَاًیي اثتذا ثر حعت تؼذاد پؽتَاًِی
کوتر از  5فیلتر ؼذُ ٍ ظپط ثر حعت هقبدیر اعویٌبى کوتر از 6ت0
دٍثبرُ فیلتر ؼذُ اظتت خذٍل زیرّ ،ر هدوَػِ قبًَى ٍ تؼذاد قبًَى
ثبقی هبًذُ را ًؽبى هیدّذ:
جذي ( :)7مجمًعٍَبی قًاویه حبصل اس تًلیذ قًاویه اوجمىی

 -5-1-4استابدٌ اس جًاةَبی ثعذی قًاویه اوجمىی
ثرچعتگاار هذل هخزی هبرکف ًیبز ثِ خذٍل احتوبل ثرچعتّاب ثاِ
ازای ّر کلوِ داردت ّذف از فبزی ظبزی خَاةّبی ارائِ ؼذُ فْرظات
 ،SLظبخت خذٍل احتوبل هرثَط ثِ کلوِّبی ًبؼٌبختِ اظتت راثغِی
زیرً ،حَُی هحبظجِی هقذار فبزی تؼلق ثرچعت تخویي زدُؼذُ  Tثِ
را ًؽبى هیدّذ:
ازای کلوِی ًبؼٌبختِ
()7

)) (

) |

(

(

در راثغِی فَق ( ) ،احتوبل پیؽیي 23ثرچعت  Tاظتت ایي احتوبل
ثراثر ثب ًعجت تؼذاد رخذاد آى ثرچعت در پیکارُی آهَزؼای ثاِ کال
کلوبت پیکرُی آهَزؼی اظتت هقذار هؽخؿ هیکٌذ کِ ثرچعت T
چٌذهیي پیؽٌْبد هدوَػِ قَاًیي اظتت هقاذار ًیاس ضاریجی ظابدُ،
هبثیي  20-1اظت کِ عی آزهبیػّب تٌظین هیگرددت

 -5وتبیج آسمبیصَب
آزهبیػّبی ایي تحقیق ،رٍی پیکرُی  10هیلیًَی ثیخيخبى ][13

اًدبم ؼذُ اظتت کلوبت ایي پیکرُ ،در دٍ ظغح (در یک ظغح ثب 14
ثرچعت اـلی ٍ در ظغح دیگر ثب  606ثرچعت خسئی) ثرچعت خَردُ
اظتت ایي ًعخِی پیکرُی ثیخيخبى ،خذیذتریي ًعخِی ایي پیکرُ
ثِ حعبة هیآیذت عی آزهبیػّبی ایي هقبلِ %90 ،دادُی پیکرُی
فَق ثِ ػٌَاى دادُی آهَزؼی ٍ هبثقی آى ثِ ػٌَاى دادُی آزهبیؽی در
ًظر گرفتِ ؼذُ اظتت در ایي تحقیقبت ،ظغح اٍل ثرچعتّبی ایي
پیکرُ هَرد اظتزبدُ قرار گرفتِ اظتت ًرک تکرار کلوِّبی ؼٌبختِ ؼذُ
ٍ ًبؼٌبختِی دادگبى آزهبیػ ایي هقبلِ در خذٍل (ً )7وبیػ دادُ
ؼذُ اظتت هقبدیر هحبظجِ ؼذُ در ایي خذٍل ثب فرق آظتبًِ
ًبؼٌبختگی  0در ًظر گرفتِ ؼذُ اظتت
جذي ( :)6وزخ تکزار کلمبت ضىبختٍ ضذٌ ي وبضىبختٍ در دادگبن
آسمبیص.
درـذ پَؼػ

تؼذاد رخذاد

ًَع کلوِ

2ت%99

977447

ؼٌبختِ ؼذُ

8ت%0

7546

ًبؼٌبختِ

ثرای ظبخت چْبر هدوَػِ قبًَى تحلیل کلوبت ًبؼٌبختِ ،از دادُی
آهَزغ اظتزبدُ ؼذُ اظتت پط از تَلیذ توبهی قَاًیي هوکي از رٍی
دادگبى آهَزؼی ،قَاًیٌی از پیؽًَذ ،هیبًًَذ ٍ پعًَذّب کِ اعویٌبًی

تؼذاد قبًَى

هدوَػِ قبًَى

228757

قَاًیي پیؽًَذی

391532

قَاًیي هیبًًَذی

250155

قَاًیي پعًَذی

1136905

قَاًیي زهیٌِ

2007349

کل قَاًیي

خذٍل زیر ًتبیح اظتزبدُ از هراحل حل هؽکل کلوبت ًبؼٌبختِ در ایي
تحقیق را ًؽبى هیدّذت در حبلت پبیِّ ،ر کلوِی ًبؼٌبختِ ثب ثرچعت
 Nکِ هحتول تریي ثرچعت ایي گًَِ کلوابت اظات ،ثرچعات خاَردُ
اظتت
جذي ( : )8وتبیج ارسیبثی ثزچستگذار پیطىُبدی
دقت
کلی

دقت ثرای
کلوبت
ًبؼٌبختِ

دقت ثرای
کلوبت ؼٌبختِ
ؼذُ

رٍغ

ؼوبرُ

8ت%97

4ت%59

1ت%98

حبلت پبیِ

1

9ت%97

2ت%66

1ت%98

اظتزبدُ از اثذاعّب

2

%98

6ت%79

1ت%98

اظتزبدُ از اثذاعّب ثِ
ّوراُ قَاًیي اًدوٌی

3

%98

2ت%81

1ت%98

اظتزبدُ از اثذاعّب ثِ
ّوراُ حبلت فبزی
خرٍخی قَاًیي اًدوٌی

4

ّوبىعَر کِ خذٍل فَق ًؽابى هایدّاذ ،رٍغ ؼاوبرُی  ،4ثْتاریي
ًتبیح را ثرای ثرچعت گااری کلوبت ًبؼٌبختِ در ثر داؼتِ اظاتت ایاي
رٍغ ثب اختالف 8تً %21عجت ثاِ حبلات پبیاِ ،دقات 2ت %81را ثارای
ثرچعت گااری کلوبت ًبؼٌبختِ ًؽبى هی دّذت در ایي رٍغ هقذار 14
ثرای در راثغِ ( )7در ًظر گرفتِ ؼذُ اظتت
ثرای هقبیعِ پایری رٍغ پیؽٌْبدی ثب تحقیقبت گاؼتِ ،ثاب تَخاِ ثاِ
ًرکّبی هتزبٍت کلوبت ًبؼاٌبختِ در ایاي تحقیقابت ،ظاؼی ؼاذُ تاب
ثرچعت گاار ارائِ ؼذُ را ثب ّوابى هیاساى از کلوابت ًبؼاٌبختِ هاَرد
ارزیبثی قرار دّینت ثرای ایي کبر ،کلوبت پیکرُی آهَزؼی را ثر حعات
تؼااذاد رخذادؼاابى در پیکاارُی آهَزؼاای ٍ ثااِ ـااَرت یااک فْرظاات
ـؼَدی ،هرتت هیکٌینت ظپط آى قذر ػٌبـر اثتذای ایي فْرظت را ثِ
ػٌَاى کلوِی ًبؼٌبختِ اًتخبة هیکٌین تب هیاساى درـاذ ًبؼاٌبختگی
هَرد ًظر حبـل گرددت ًتبیح هقبیعِّبی اًدبم ؼذُ در خذٍل زیر قبثل
هؽبّذُ اظت:
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 سیستم ثزچستگذاری ي، ثْرٍز هیٌبیی ثیذگلی،] هْذی هحعٌی41[
،اثُب سدایی خًدکبر اجشای کال پیکزٌی متىی سثبن فبرسی
ِ ـزح، تْراى، داًؽگبُ ػلن ٍ ـٌؼت ایراى،پبیبى ًبهِ کبرؼٌبظی ارؼذ
ت1387 ،78
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 وتبیج مقبیسٍ الگًریتم پیطىُبدی ثب ثزخی اس ثُتزیه: )9( جذي
ٍکبرَبی گذضت
رٍغ

درـذ کلوبت
ًِبؼٌبخت

دقت کلوبت
ًِبؼٌبخت

دقت
کلی

ًتبیح رٍغ پیؽٌْبدی
ِثرای کلوبت ًبؼٌبخت

A1

%2

%73ت5

%95ت9

%87ت6

A2

%12

%88

%90ت9

%89ت5

A3

%1ت8

%79ت44

%96ت94

%87ت3

A4

%2

%69ت35

%96ت07

%87ت6

1387  تَظظ هحعٌی ٍ ّوکبراى ٍ در ظابلA1  رٍغ،در خذٍل فَق
،[ت پیکرُی هَرد اظتزبدُی آزهبیػّبی ایي تحقیق14] ارائِ ؼذُ اظت
ّوبى پیکرُی هَرد اظتزبدُ هب ثَدُ اظتت اهب ثاب تَخاِ ثاِ خذاظابزی
 ًارک رخاذاد، ثرای دادگبى آهَزؼی ٍ دادگابى آزهبیؽای%20 ِ ث%80
ُ هتزبٍت از ًتابیح هاب ثاِ دظات آهاذ،کلوِ ّبی ًبؼٌبختِ ایي تحقیق
 رٍغ پیؽ اٌْبدی ؼااوطفاارد ٍ ّوکاابراى را ًؽاابى،A2 اظااتت رٍغ
ِ یکی دیگار از تحقیاقّابی گاؼاتِ اظات کاA3 [ت رٍغ7] هیدّذ
تَظظ رخب ٍ ّوکبراى ارائِ ؼذُ اظتت هیساى ًرک کلوبت ًبؼٌبختِ ایي
،ِ[ت آخریي رٍغ هاَرد هقبیعا6]  اػالم ؼذُ اظت%1ت8 تحقیق ثراثر ثب
 ثَدُ اظتت ایي رٍغ کِ تَظاظ ثْواٌػ ٍ ّوکابراى هاَردA4 رٍغ
 را ثارای ًارک رخاذاد کلوابت%2  هیاساى،اظتزبدُ قارار گرفتاِ اظات
[ت3]ًبؼٌبختِ اػالم کردُ اظت
 قبثلیت ثعایبر، ایي ًکتِ را یبدآٍر هی ؼَین کِ قَاًیي اًدوٌی،در اًتْب
ٍ ثبالیی ثرای تؽخیؿ ثرچعت کلوبت ًبؼٌبختِ دارًذت در تحقیقبت هب
 قبًَى فؼبل ؼاذُ اظاتت18  ثِ عَر هیبًگیي،ثرای پیچیذُتریي کلوبت
 احتوابل،ثب تَخِ ثِ هرتتظبزی ارائِ ؼاذُی ثخاػ رٍغ پیؽاٌْبدی
%92  در یکی از دٍ خاَاة اٍل،%79 ٍخَد خَاة ـحیح در خَاة اٍل
 اظتت%95 ٍ در یکی از ظِ خَاة اٍل
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