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علوم رایانه ایزبان شناسی

زبان شناسی 
رایانشی

یپردازش زبان طبیع

2

مهندسی زبان
LE



(:NL)زبان طبیعی 
بها ره تعهامت   ززمهزبان طبیعی زبانی است که  مها د  •

.ماستفاده از آن می نویسیم ز یا صحبت می کنی

فهر  زبان های طبیعی مختلف ز زیادی زجود دا ند که •
.استمتفاز نوشتا ی ز گفتا ی آن ها 

•NLP این ادعا  ا دا د ک  بها وودکها  کهردن پهردازش
ا  بوجهود زبان، سیستم های مفیدی بر پای  ایهن توصهیف

.آز ده است



(:NLP)طبیعی پردازش بان 
•NLP ایان علو حوزه گسترده از زیرشاو  های بااهمیت د  یکی  ،

  تعامه  است؛ ک  بهمهندسی زبان ب  طو  کلی ، ز هوش مصننوعی
.بین کامپیوتر ز زبان های طبیعی انسانی می پردازد

متمرکز ، ایان ا تباط انسان ز  بر طبییی بنابراین پردازش زبان های •
ز چالش اصلی ز عمده د  ایهن زمینه  د ز زبهان طبیعهی. است

یه  زبهان ماشینی کردن فرایند د ز ز ا ائ  مفاهیم بیان شده با
. طبیعی انسانی است

از اسهتفاده ز طبییی عبا   است اپردازش زبان ، تعریف دقیق ترب  •
.نوشتا یزبان ز زبان گفتا ی برای پردازش  ایان 

زبان ها پرداوت، از صهفحا ترجم می توان ب  NLPبا استفاده از •
ده کرد، یا استفاپاسخ ب  پرسش ها زب ز بان  های اطتعاتی، جهت 

.رداوتگرفتن ب  گفت ز گو پمشو  با دستگاه ها، مثت برای 



(:NLP)پردازش بان طبیعی 
وترهها است که  کامپیطبیعی این پردازش زبان از هدف •

.ه کننداستفادورزجیز ز زدیب  عنوان طبیعی از زبان 



:تست تورینگ
سهاناند  ی   اتاق ی  فرض کنیم •

ابهی از سوال مش. هستندسیستمز ی  
اگهر از  زی. هر دز پرسیده می شود

که  جواب ها نتوانیم تشخیص دههیم
ا کدا  ی   ا انسان ز کهدا  یه   

ماشههین پاسههخ داده اسههت، د  ایههن 
دان  هوشهمن( ماشهین)حالت سیسهتم 

.عم  کرده است

.نددلیلی ندا د جواب ها مشاب  باش•
ممکهن اسههت جواب ههها اشههتباه هههم •

.باشند









:سینمونههاییازکاربردهاینیازمندبهیکسانسازیخطفار
فا سیموتو  جست زجوی •

(نویس  ووان نو ی)فا سی وودکا  حرزف بازشناسی •

وتص  سازی وودکا •

متنزاژگان کلیدی استخراج •

وودکا نمای  سازی •

فا سیمتون مشابهت یابی •

ترجمة ماشینی•

متن کازی•





نشان  های وط فا سی•

امتی بروی از زاژگان واص•

پیشوندها ز پسوندها•

(انویسیجد/ پیوست  نویسی)قاعدة نگا ش ترکیب ها •





:ییوطایاب وودکا  امتامکانا  مو د نیاز برای ایجاد 

الگو یتم های دقیق  ایان  ای•

(پیکره های زاژگانی)دادگان زبانی مناسب •

فارسیبرای ارائة پیکره ها و داده های زبانی موجود برای زبان 
برای اهداف پردازش رایانه ای زبان و مطالعات زبان شناختی

(اطالع رسانیشورای عالی دبیرخانة )





:ان  ای ایدستو  وط فا سی از نگاه عمدة اشکاال  

یان زاژهمگذاشتن دست نویسندگان د  فاصل  گذا ی باز •

نیم فاصل دستو العم  قطعی برای د ج نبودن •

ی قواعدی ثابت برای فاصل  گذا ی میان اجزانبودن •
زاژگان مرکب



:  متون دیجیتالحوزه مهم ترین چالش ها د  

ترکیبی، پیوست  نویسی یا جدانویسی زاژه های: فاصل •
فاصل  ز نیم فاصل  

حرکت هاتشدید، تنوین، ز دیگر : اعراب•

ید ز صفح  کل)ی /ی، ز/ ز: نویس  ها یا کا اکترها•
(فونت استاندا د



صفح  کلید استاندا د فا سی•
حتروف و بتر پایتة استتاندارد میتدمان)صفحه کلید فارسی استتاندارد 

مؤسستة 91۴7عالئم فارسی بر صفحه کلید رایانه ت استتاندارد شترار  
ی استتاندارد استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وابسته بته ستازمان ملت

(ایران
«  IR»فونت استاندا د فا سی •

ی فونت اصالح شده، دبیرخانة شورای عال39)فونت  فارسی استاندارد 
اصتالح حتروف  ، ی، تتای ،ترد، . اطالع رسانی ت فونت های آی ار

...(های اضافه و 



تایپوطا د  هنگا  •

نویس  هاوطا د  بازشناسی نو ی •

دانشگاهیوطاهای امتیی د  متون علمی ز •

ان یا کودکوطاهای امتیی ناوودآگاه د  نوشت  های •
کم سوادان



زیرایش متون علمی ز مقال  ها•

زیرایش فای  های ز د قب  از آپلود•

زیرایش اطتعی  ها•

زیرایش د وواست ها ز نام  های ادا ی•

زیبایی د  نوشتا •



درصد خطاهای امالیتی بته دلیته م تار نتوع خطتای عرتده 90تا 80
(:1389کاشفی و هرکاران، )است 

صلحبرای نگارش واژ  مثال 
صح: یک حرفحذف •
صلخح: درج یک حرف•
صاح: جایگزینی یک حرف با حرف دیگر•
صحه: صحیحواژ  جابجایی دو حرف کنار هم در یک •



در یک واژه نامهجست وجوی واژه ها . 1

تشخیص غلط امالیی= واژه در واژه نامه نبودن . ۲

حتتتتذف، درج، جتتتتایگزینی حتتتتروف، و )غلتتتتط واژ  تغییتتتترات در اعرتتتتال . 3

ف رستی از واژه های محترهایجاد و ( حروف کنار همجابجایی 

واژه های محتره، در واژه نامهجست وجوی . ۴

غلطواژ  واژه های صحیح برای پیشن اد جایگزینی با استخراج . ۵

واژه های پیشن ادی بر اساس میزان تناسب رتبه بندی . ۶

(.107، ص 1389کاشفی و هرکاران، )پیشن اد واژ  جایگزین مناسب . 7



:یپرزژه های وطایابی وودکا  امتیی د  زبان فا س

سپنتاموسسه رباتیک و هوش مصنوعی: وطایاب امتیی زیرا. ۱

virasbaz.persianlanguage.irابزاری برخط : زیراسباز. ۲

فنتاوری موسسته تحقیقتات ارتباطتات و(: زا سیگر فا سهی)زفا . ۳
دانشگاه ت ران، به صتورت NLPاطالعات ایران با هرکاری آزمایشگاه 

ور بتا اابلیتت تشتخیص خطاهتای لغتوی، دستتWordافزونة واژه پرداز 
زبانی و معنایی، رایگان

ت افزونتة دبیرخانة شورای عالی اطالع رسانی، بته صتور: زیراستیا . ۴
، با رویکرد غلط یابی، رایگانWordواژه پرداز 





دا  فهرستی از زاژه های زبان فا سی ب  همراه برچسهب ا•
زاژهسخن ز بسامد هر 

ی ساده ز فهرستی از بن فع  های زبان فا سی شام  فع  ها•
پیشوند

.فا سین زبا( سجازندی)فهرستی از الگوهای نشان  گذا ی •



امتییغلط یاب •

اصتح نویس  ها •

نشان  گذا ی اصتح •

امتیی متن پیش پردازش •

فاصل  گذا ی پسوندهااصتح •

تبدی  فینگلیش•

تا یختقویم ز تبدی  •

تبدی  اعداد•

...ز •



اصالح امالی واژه ها•

ارائه ی لیستی از واژه های صحیح پیشن ادی•

اصالح انواع غلط های فاصله ،ذاری•

مسبیدن واژه های متوالی به هم•

درج فاصله ی اشتباه میان کلره•

اصالح کاربرد نابجای فاصله به جای شبه فاصله•

تلفیق درج اشتباه فاصله و مسبیدن واژه های متوالی•



تشخیص و اصالح واژه های با پسوند•

تشخیص و اصالح تکرار متوالی کلره•

اصالح غلط های ناشی از هم آوایی•

امکان افزودن واژه های جدید به واژه نامه•

امکان اصالح یک مورد غلط به طور یکباره در که متن•

امکان نادیده ،رفتن یک مورد غلط و عدم اصالح آن•



« »اصالح حرف •

«ی»حرف اصالح •

اراام عربی به معادل فارسیتبدیه •

نویسه ی نیم فاصلهاصالح •

اعراباصالح •

نیم فاصله های تکراریحذف •



نقطه•
ویر،ول•
نقطه ویر،ول•
عالمت سوال•
عالمت تعجب•
نقه اول•
پرانتز•
،یومه•



:در پیش پردازش امالیی موارد زیر می توانند تصحیح شوند

در انت ای واژه ها « ها»اصالح فاصله ،ذاری : ها•

در ابتدای واژه ها« می»اصالح فاصله ،ذاری : می•

«ه ی» به «  »  تبدیه :  هة•

«به»متصه به ابتدای واژه ها به « ب»تبدیه : ب•

فاصله ،ذاری پسوندهااصالح •
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