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 3  شماره صفحه:

 

 وع :بيان  دقيق موض -1
 

( برای زبان فارسی را داریم که بر مبنای قانون عملکرده و pos taggerدر این پروژه قصد پیاده سازی برچسب گذار اجزای کالم )

پس از یافتن نقش کلمات از دیکشنری ممکن است نقش کلمات را تغییر داده و بعضی از برچسب ها را با توجه به مجموعه قوانین 

 خود اصالح نماید.

 

 اف  پروژه : اهد -2
 

بر مبنای این طرح اجزای کالم متن ورودی به زبان فارسی به بخشهای معنادار نحوی برچسب خورده تبدیل میشوند به گونه ای کهه  

پس از انجهام ایهن    هر برچسب مشخص کننده این است که نقش نحوی کلمه در جمله چیست. )برای مثال: اسم، فعل، صفت و ...(

 ازشی خاصی را بر روی متن انجام داده که به نمونه هایی از آن می توان به شکل زیر اشاره کرد:امر میتوان اعمال پرد

  :)... بهه  مقوله نحوی یک کلمه می تواند در پیش بینی کلمه بعدی کمک کنهد.مثال:  شناخت مدل سازی زبانی )در بازشناسی گفتار و

 می آید.عنوان مثال در زبان فارسی پس از حرف اضافه اسم یا ضمیر 

 .برای مثال با مشخص بودن  سنتز گفتار: مقوله نحوی یک کلمه می تواند اطالعاتی در مورد نحوه تلفظ صحیح یک کلمه به ما بدهد

 ()فعل(“ مُرد”)اسم(، “ مَرد”)سیستم قادر به خواندن آن خواهد بود "مرد"نقش کلمه با نگارش 

 ند به استخراج کلمات مهم در متن کمک کند.بازیابی اطالعات: دانستن مقوله نحوی کلمات می توا 

  .را  در فارسهی “ در”بهرای مثهال کلمهه     رفع ابهام معنایی: دانستن مقوله نحوی کلمات می تواند به رفع ابهام معنایی کلمه کمک کنهد

 میتوان رفع ابهام نمود

 :برای  پایه برخی دیگر از ابزار های پردازش زبانیparsing همچنهین   نیاز به تعیین مقوله نحوی کلمات داریم. پایین به باال در ابتدا

 برچسب گذار معنایی با کاربرد مناسب نیاز به برچسب گذار نحوی داریم.برای اجرای یک 
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 4  شماره صفحه:

 

 پرسشهاي اصلي و فرعي: -3
 

 چه تالشهای مرتبطی با این پروژه صورت گرفته؟

 چگونگی افزایش کارایی برچسب گذارهای فعلی؟

 در زبان فارسی؟ مشکالت خاص برچسب گذار

 مشخص نمودن دقیق استراتژی برخورد با هر مشکل؟

 تعریف مراحل انجام کار؟

 شرح متدولوژي و گامهاي اصلي اجراي  پروژه:  -4
 

 برای اجرای این پروژه نیاز به انجام قدمهای زیر داریم

 آشنایی با نحوه پیاده سازی برچسب گذار نحوی 

  آوری کارهای انجام شده برای زبان فارسیجمع 

 بررسی و ایجاد لیستی از نواقص کارهای فعلی 

 جمع آوری و بروز رسانی بانک قواعد برچسب گذار 

 پیاده سازی برچسب گذار 

  ریشه یاب و شناساگر فعلبهبود کارایی و برقراری ارتباط با 

 تست و رفع نواقص 

 ارزیابی و ایجاد گزارش از عملکرد 
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 2  شماره صفحه:

 

 

 

 زمان بندي انجام پروژه: -5
 

 جدول وظایف و مدت زمان اجرای هر کدام از آنها

 زمان پایان زمان شروع مدت زمان اجرا وظیفه مربوطه

 1/3/25 33/5/25 روز 3 آشنایی با نحوه پیاده سازی برچسب گذار نحوی .1

 8/3/25 6/3/25 روز 3 جمع آوری کارهای انجام شده برای زبان فارسی .2

 53/3/25 12/3/25 روز 2 یجاد لیستی از نواقص کارهای فعلیبررسی و ا .3

 58/3/25 54/3/25 روز 2 جمع آوری و بروز رسانی بانک قواعد برچسب گذار .4

 5/4/25 52/3/25 روز 2 پیاده سازی برچسب گذار .5

 7/4/25 3/4/25 روز 2 بهبود کارایی و برقراری ارتباط با ریشه یاب و شناساگر فعل .6

 12/4/25 8/4/25 روز 8 قصتست و رفع نوا .7

 51/4/25 16/4/25 روز 6 ارزیابی و ایجاد گزارش نهایی از عملکرد .8

 28/4/25 33/5/25 روز  45 مجموع

 تحویل پروژه
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 6  شماره صفحه:

 

 
 
 

 ها: خروجي -6
 

ده و توانهایی ریشهه یهابی کلمهات و نیهز      خروجی نهایی این پروژه شامل برچسب گذار مبتنی بر قاعده ای است که به زبان جاوا نگهارش شه  

بهرای  شناخت افعال مرکب بر آن اضافه شده است. همچنین قواعد این برچسب گذار تا حد ممکهن اصهالح شهده اسهت تها نتهایت دقیقتهری        

 .برچسب گذاری انجام شود

استفاده شود تا نسخه منتشر شده بهروز  ( 5315همچنین در این برچسب گذار سعی شده است تا از تگهای جدیدی مبنی بر دیتا ست دادگان )

تر و مبتنی بر استانداردهای روز زبان شناسی باشد. عالوه بر این در انتهای کار گزارشی از ارزیهابی محصهول خروجهی منتشهر مهی شهود کهه        

 نمایانگر بهبود خروجی کار نسبت به پیاده سازی های قبلی باشد.

 :ذي نفعان -7
 

یاده سازی های سایر ابزارهای زبان شناسی از قبیل برچسب گذار معنایی و پارسر جمالت و... باشهد بنهابرین   این پروژه میتواند مناسب برای پ

محققین این گونه مباحث از پردازش زبان طبیعی میتوانند از خروجی این محصول بهره ببرنهد. در ضهمن اسهتفاده کننهدگان از ایهن محصهول       

 .ودموظف به ارجاع به پیاده کننده آن خواهند ب
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