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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی پرکاربردترين کارکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه علوم کتابداری و
اطالعرسانی بوده است .پژوهش حاضر به روش تحلیل اسنادی يا کتابخانهای و با مداقه و بررسی و تحلیل
متون انجام شده است .يافتهها نشان داد که تاکنون کاربردهای مهمی از پردازش زبان طبیعی در حوزههای
مختلف انجام شده است .در اين پژوهش پرکاربردترين کارکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه علوم
کتابداری و اطالعرسانی عبارت بودند از :نمايهسازی خودکار ،استخراج خودکار اطالعات يا خالصهسازی
خودکار ،بازيابی اطالعات ،بازيابی اطالعات بینزبانی (نظام بازبین) ،بازيابی اطالعات موسیقیايی ،ردهبندی
خودکار و سیستمهای پرسش و پاسخ .نتايج نشان داد که پردازش زبان طبیعی ،همچنان دارای قابلیتهای
خوب و مفیدی در حوزههای مختلف و ازجمله در رشته علوم کتابداری و اطالعرسانی است که بايد با
برشمردن مزايا و هزينهها ،نسبت به ادغام پردازش زبان طبیعی در حوزههای موضوعی مختلف اقدام نمود.
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مقدمه
پردازش زبان طبیعی يکی از اموری است که با ورود فناوری رايانهای به زندگی بشر،
موردتوجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است .به بیان دقیقتر ،پردازش زبان طبیعی عبارت
است از استفاده از رايانه برای پردازش زبان گفتاری و نوشتاری .پردازش زبان طبیعی يکی
از شاخههای بااهمیت در حوزه گسترده هوش مصنوعی و زبانهای برنامهنويسی هوشمند در
دانش زبانشناسی است .منظور از پردازش زبان طبیعی اين است که رايانهای داشته باشیم که
قادر باشد زبان انسان را تحلیل کند ،بفهمد و بتواند زبان طبیعی تولید کند (برانتس.)3812 ،1
برخی از مهمترين وظايف پردازش زبان طبیعی به شرح زير است:
 تحلیل ارجاع :با فرض يک جمله يا بخش بزرگتری از يک متن ،تعیین اينکه چه کلماتیبه امور واحدی ارجاع دارند ،تحلیل ارجاع خوانده میشود .نمونه خاص اين وظیفه ،بررسی
اَنفورا 3يعنی مرجعداری است .در زبانشناسی به حالتی در جملهها که درک معنای يک
عنصر متنی با مراجعه به عناصر ديگر متن امکانپذير میشود ارجاع میگويند .عمده
ارجاعات را ضماير شخصی ،ملکی ،اشارهای و صفات ملکی تشکیل میدهند.
 تحلیل گفتمان :گفتمانشناسی يا تحلیل گفتمان ،يا تحلیل کالم اصطالحی کلی برایاطالق به مطالعاتی است که زبان نوشتاری ،گفتاری يا نشانهای يا هرگونه پديده نشانهشناختی
را مورد تجزيهوتحلیل قرار میدهند .تحلیل گفتمان معموالً يکی از زيرشاخههای علم
زبانشناسی شناخته میشود.
 ترجمه ماشینی :ترجمه ماشینی زيرشاخهای از محاسباتی است که عبارت است از ترجمهمتنی از يک زبان طبیعی به زبانی ديگر توسط کامپیوتر .در سطح مقدماتی ،ترجمه ماشینی،
سال ششم ،شماره  ،32تابستان 99

٤٤٤

يک جايگزين ساده برای کلمات از زبان طبیعی به زبان ديگر است .با استفاده از تکنیکهای
زبانشناسی پیکرهای ،ترجمههای پیچیده بیشتری قابلدستیابی هستند .همچنین اين تکنیکها،
کنترل بهتر تفاوتهای گونهشناسی در زبان ،تشخیص عبارات و ترجمه اصطالحات را به
خوبی و درستی جدا کردن عبارات نامتعارف در متن مقدور میسازند.

1. Brants
2. anaphora
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 تقطیع صرفی :تقطیع کلمات به تکواژها و مشخص کردن طبقه آنها ،کوچکترين يکای(واحد) زبان که دارای نقش دستوری و معنايی مستقل است ،تکواژ يا عالمت نام دارد .هجاها
و طول آنها نمیتوانند برای بازشناختن تکواژها ابزار سودمندی باشند .معیار و سنجه بنیادين
اين است که تکواژ را نمیتوان به يکاهای دستوری کوچکتر بخش کرد .دشواری اين
وظیفه بیشتر بر پیچیدگی صرفشناختی (ساختار کلمات) زبان موردبحث بستگی دارد.
 تشخیص هستارهای اسمی :تعیین اينکه در جريان يک متن ،هر يک از آيتمها با کداميکاز اسامی خاص ،مثل افراد يا مکانها ارتباط دارد و هر يک از اين اسامی ذيل کدام گونه
قرار دارد (مثالً شخص ،مکان ،سازمان) .الزم به ذکر است که اگرچه در برخی از زبانها
مثل زبان انگلیسی ،حرف بزرگ در ابتدای کلمه میتواند به تشخیص هستار اسمی کمک
کند ،اما اين اطالعات نمیتواند در تشخیص گونه هستار اسمی کمک کند؛ و غالباً نیز نادقیق
يا ناکافی است .چراکه مثالً کلمه اول جمله نیز ،با حرف بزرگ آغاز میشود .همچنین
هستارهای اسمی ،کلمات گوناگونی را در برمیگیرند که فقط برخی از آنها با حروف
بزرگ ،آغاز میشوند .افزون بر اين بسیاری از زبانهای ديگر ،مثل چینی يا عربی اصالً از
حروف بزرگ در ابتدای اسامی خاص استفاده نمیکنند .همچنین در برخی زبانها مثل
آلمانی ،شروع کلمه با حرف بزرگ ،برای جدا کردن انواع کلمات نیست ،بلکه همه اسامی
را با حرف اول بزرگ مینويسند.
 زايش زبان طبیعی :تبديل اطالعات از پايگاه داده رايانهای به زبان قابل خوانش انسانی. فهم زبان طبیعی :تبديل بخشهايی از متن به زبانی که بیشتر فرمال باشد ،مثالً در ساختارمنطق متغیرها تا رايانه آسانتر بتواند از آن استفاده کند.
متون قابل جستجو و ويرايش توسط رايانه
 برچسبگذاری اجزای کالم :تعیین اينکه هر کلمهای در جمله يا بخشی از متن چه نقشیدارد .اين برچسبگذاری بر اساس نقش آن کلمه در متن ،مانند اسم ،فعل ،قید ،صفت و
غیره صورت می گیرد .بعضی کلمات ممکن است يک يا چند برچسب داشته باشند .اگر يک
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 -نويسهخوانی نوری :بازشناسی خودکار متون موجود در تصاوير اسناد و تبديل آنها به

کلمه بیش از يک برچسب داشته باشد ،نیاز به ابهامزدايی دارد .بهعنوانمثال بوک 1در
٥٥٥
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انگلیسی ممکن است اسم يا فعل باشد .يا کلمه اوت 1حداقل پنج نقش مختلف میتواند
بگیرد.
 تحلیل نحوی :تعیین نمودار درختی تجزيه (تحلیل نحوی) جمله .اين نمودار ،نموداردرختی بنیادی و منظمی است که ساختار نحوی يک زنجیره (رسته) را مطابق با دستور زبان
(گرامر) با فرض مستقل از متن ارائه میکند .نحو زبان طبیعی مبهم است و هر جملهای
تحلیلهای ممکن متکثری دارد.
 پاسخگويی به پرسشها :ارائه پاسخ به پرسشهايی با زبانهای انسانی .برخی پرسشهاپاسخ درست و مشخصی دارند .مثالً حرف اول کانادا چیست؟ اما برخی پرسشها ،پاسخ
روشن و مشخصی ندارند ،مانند معنای زندگی چیست؟ در کارهای جديد به اينگونه
پرسشها و ديگر پرسشهای پیچیده هم توجه میشود.
 استخراج روابط :تعیین نسبتها و ارتباطها میان هستارهای اسمی (مثالً اينکه چه کسیبا چه کسی ازدواج کرد).
 تعیین پايان جمله :يافتن حد پايانی جمالت ،يعنی جايی که هر جمله پايان میپذيرد.انتهای جملهها معموالً با نقطه يا ديگر عالئم سجاوندی مشخص میشود؛ اما گاهی اين عالئم
برای منظورهای ديگری استفاده میشوند( .مثالً نقطه برای نشان دادن اختصارات نیز بکار
میرود).
 تحلیل احساس :استخراج اطالعات مربوط به گوينده سخنان بر اساس اطالعاتمجموعهای از مدارک .از اين اطالعات برای تعیین تمايل نسبت به چیزی و بهويژه برای امور
بازاريابی و تبلیغات استفاده میشود.
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 تشخیص گفتار :هدف از تشخیص گفتار که در متون علمی بیشتر با نام بازشناسی گفتارشناخته شده است ،طراحی و پیادهسازی سیستمی است که اطالعات گفتاری را دريافت و
متن و فرمان گوينده را استخراج میکند .فناوری بازشناسی گفتار به رايانهای که توانايی
دريافت صدا را دارد (برای مثال به يک میکروفن مجهز است) اين قابلیت را میدهد که
گفتار کاربر را متوجه شود .اين فناوری در تبديل گفتار به متن و يا بهعنوان جايگزينی برای
صفحهکلید يا ماوس برای واردکردن دستورات مورداستفاده قرار میگیرد .سیستمهای

٦٦٦
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واکافت کننده گفتار ،انواع مختلفی دارند .برخی قادرند گفتار پیوسته را شناسايی نمايند.
برخی ديگر فقط می توانند گفتار گسسته (که بین کلمات سکوت) وجود دارد را شناسايی
نمايند .همچنین اين سیستمها قادرند واژگان گفتهشده توسط افراد مختلف و يا فقط توسط
يک گوينده تشخیص دهند .بههرحال ايدهآلترين سیستم آن است که بتواند گفتار پیوسته
غیروابسته به گوينده را در محیط نويزی شناسايی نمايد .اين سیستمها با بهکارگیری
روشهای مختلف طبقهبندی و شناسايی الگو قادر به تشخیص واژگان هستند که البته برای
افزايش دقت در شناسايی از يک فرهنگ لغات نیز در انتهای سیستم استفاده میگردد.
 تقطیع گفتار :عبارت از اين است که رايانه بتواند پس از دريافت صدای شخص ،آن رابه کلمات تفکیک کند .اين عمل وظیفهای فرعی ذيل تشخیص گفتار است.
 جداسازی مباحث :جداسازی بخشهايی از متن که هريک به مبحث متفاوتی اختصاصدارند.
 جداسازی کلمات :جدا کردن کلمات يک متن از يکديگر .در زبان انگلیسی ،کلمهها بافاصله از يکديگر جدا شدهاند ،اما در برخی از زبانها چنین نیست ،مثالً در زبانهای چینی و
ژاپنی .جداسازی کلمات در اينگونه زبانها نیازمند دانش لغتشناسی و علم صرف کلمات
در زبان مربوطه است.
 رفع ابهام از معنای کلمات :بسیاری از کلمات بیش از يک معنا دارند .بدين منظور الزماست مشخص کنیم که کدام معنا در يک بافت خاص ،بیشتر از ديگر معانی مناسب است
(نادکارنی ،اُهنوماچادو و چاپمَن.)3811 ،1
علم کتابداری و اطالعرسانی نیز علمی است که به سازماندهی ،اشاعه و مديريت
کتابداری و اطالعرسانی جهت انجام امور سازماندهی و مديريت اطالعات دارد .در اين
مقاله به برخی از پرکاربردترين کاربردهای پردازش زبان طبیعی در رشته کتابداری و
اطالعرسانی میپردازيم .تأکید ما در اين مقاله بیشتر روی مهمترين کاربرد پردازش زبان
طبیعی در رشته کتابداری يعنی بازيابی اطالعات است .بهعبارتديگر بازيابی اطالعات،
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اطالعات میپردازد .در همین راستا ،پردازش زبان طبیعی کاربردهای مختلفی در حیطه رشته

حیطهای از کتابداری و اطالعرسانی است که پردازش زبان طبیعی در آن بسیار کاربرد داشته
۷۷۷
1. Nadkarni, Ohno-Machado & Chapman
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و مورداستفاده قرار میگیرد .کاربردهای پردازش زبان طبیعی در رشته کتابداری و
اطالعرسانی نیز که در اين مقاله ذکر آن میرود ،عبارتاند از نمايهسازی خودکار ،استخراج
خودکار اطالعات يا خالصهسازی خودکار ،بازيابی اطالعات بینزبانی (نظام بازبین) ،بازيابی
اطالعات موسیقیايی ،ردهبندی خودکار و سیستمهای پرسش و پاسخ.
بازيابی اطالعات .از بسیاری از فنون پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات ،ازجمله
ريشهسازی ،تعیین مقوله دستوری (تجزيه اجزای کالم) ،تشخیص مفاهیم مرکب
(چندجزئی) ،تجزيه مفاهیم مرکب و ابهامزدايی از معنی واژه استفاده میشود .کار اساسی
بازيابی اطالعات ،بازيابی اسناد است  .کارهای ديگر بازيابی اطالعات نیز از فنون مشابهی
استفاده میکنند ،برای مثال خوشهبندی مدرک ،پااليش ،کشف پديدههای جديد و کشف
پیوندها که میتوان آنها را با پردازش زبان طبیعی به يک روش مشابه با بازيابی اطالعات
در هم آمیخت (نادکارنی ،اوهنو ماچادو ،چاپمن.)3811 ،
کاربردهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات از قرار زير است:
 واژههای غیرمجاز :تقريباً تمام کاربردهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات ،پیشاز پردازش اسناد و پرسوجوها ،واژههای غیرمجاز را ناديده میگیرند .اين عمل معموالً
کارکرد نظام در بازيابی اطالعات را افزايش میدهد.
 ريشهسازی :عمل نگاشت واژهها به بعضی از شکلهای پايه (بن) ،ريشهسازی نامیدهمی شود .اين نیز يکی ديگر از کارکردهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات است.
دو روش عمده برای اين منظور وجود دارد -1 :ريشهسازی مبتنی بر زبانشناسی /واژهنامه و
 -3ريشهسازی به سبک پورتر .روش اول از ريشهسازی بسیار دقیقی برخوردار است؛ اما
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مستلزم هزينههای بسیار باالی اجرا و پردازش و پوشش کمتر است .روش دوم دقت کمتری
دارد ،اما هزينههای اجرا و پردازش نیز کمتر است و معموالً برای بازيابی اطالعات کفايت
میکند .ريشهسازی ،چندين اصطالح را به يکشکل پايه نگاشت میکند و سپس بهعنوان
يک اصطالح ،در مدل فضای برداری مورداستفاده قرار میگیرد .اين بدان معنی است که
ريشهسازی بهطور متوسط ،تشابهات را در بین اسناد ،يا اسناد و پرسوجوها افزايش میدهد.
اين عمل منجر به افزايش در بازيافت شده ،اما دقت بازيافت را تحتالشعاع قرار میدهد.

۸۸۸

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

ريشهسازی بهويژه وقتیکه از ريشهسازی پورتر استفاده میشود ،نمايهسازی را کاهش
میدهد و بهطورمعمول نتايج حاصله را تا حدودی بهبود میبخشد (ساندرسُن.)3888 ،1
ازجمله کارهاى انجامشده در زمینۀ ريشهيابى کلمات فارسى میتوان به ريشهياب بُن
اشاره کرد .اين ريشهياب شبیه ريشهياب پورتر عمل کرده و بر اساس قواعدى اقدام به
حذف پسوندها و پیشوندها مىکند .ريشهياب ديگرى که در زبان فارسى نتايج قابل قبولى
ارائه کرده ،ريشهياب تهیهشده توسط (تقوا ،بکلی و ساده )3882،3است .اين الگوريتم نیز
شبیه ريشهياب پورتر عمل میکند ،اما تفاوتهايى نیز دارد .برای مثال ،الگوريتم ريشهياب
پورتر ،بهمنظور تخمین محتوای اطالعات ،الگوی حروف صدادار و بیصدا را تشخیص
میدهد؛ اما در فارسی بسیاری از حروف صدادار نوشته نمیشوند ،بنابراين ريشهياب فارسی
از طول رشته برای تعريف کران پايین محتوای ريشه استفاده میکند که در حال حاضر،
حداقل طول ريشه  2حرف است .اين محدوديت در بعضی موارد باعث خطا میگردد،
بهويژه زمانی که يک زيررشته که قسمتی از يک کلمۀ کوتاه است بهاشتباه بهعنوان يک
پسوند در نظر گرفته شود .تفاوت ديگر اين دو الگوريتم آن است که اين الگوريتم،
برخالف الگوريتم پورتر ،پیشوندها را هم شناسايی میکند.
 تعیین مقوله دستوری :تعیین مقوله دستوری که به عمل تخصیص مقوله نحوی ،به هر واژهموجود در متن اطالق می شود ،برخی از ابهامات در امر پردازش زبان طبیعی در بازيابی
اطالعات را برطرف میسازد .برای مثال ،تجزيهگر تصمیم میگیرد که واژه شیپس 2در متن
موجود بهعنوان شکل جمع يا بهعنوان فعل زمان حال سوم شخص مفرد بکار رفته است.
 عبارتهای مرکب و آماری :عبارتهای مرکب و آماری واحدهايی هستند که مفاهیمعبارت است از گردآوری زوجی از واژههای مجاز مجاور هم و استفاده از زوجهايی با بسامد
باالی آستانه تعیین شده است .استفاده از اين عبارتهای مرکب و آماری نیز ،يکی ديگر از
تکنیکهای پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات است.
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چندگانهای را برای نمايهسازی فراهم میآورند .تکنیکی که در اسمارت 4بکار گرفته شد،

1. Sanderson
۹۹۹ 2. Taghva,Beckley & Sadeh
3. Ships
4. Smart

فصلنامه مطالعات دانششناسی

 جداسازی مقولههای مرکب :در بسیاری از زبانها مانند زبانهای هلندی ،فنالندی،آلمانی و سوئدی ،واژهها با به هم پیوستن ساير واژهها در يک فرايند بازآور به وجود میآيند.
توانايی در جداسازی مفاهیم مرکب در پردازش زبان طبیعی به کیفیت بازيابی اطالعات منجر
میگردد (هِجورلَند.)3883 ،1
 تشريح (تجزيه) دستوری سطحی :هدف تجزيه دستوری سطحی جداسازی واژهها دريک جمله به عبارتهای اصلی مانند عبارتهای اسمی يا عبارتهای ساده فعلی است؛ که
اين امر بهنوبه خود موجب موفقیت پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات میشود .در اين
زمینه ،فنون متعددی آزمايش شده است .بهترين سیستم در بازيابی کار مشترک کنل)3888( 3
جهت تجزيه دستوری مبتنی است بر ماشینهای بردار پشتیبان که به موفقیتی برابر با %92/40
نائل شده است.

 -جفتهای سر – تعديلگر :اساس جفتهای سر –تعديلگر بر وابستگیهايی که در بین

واژهها وجود دارد ،استوار است .برای مثال ،يا حاصل از تجزيه عبارت – محور استاندارد يا
با استفاده از يک تجزيه گر تابع .اين تکنیک نیز موجب تسهیل در امر بازيابی اطالعات
میگردد.
 ابهامزدايی از مفهوم واژه :ابهامزدايی از مفهوم واژه ،يکی ديگر از تکنیکهای پردازشزبان طبیعی در امر بازيابی اطالعات است که به تشخیص مفهوم درست يک واژه در متن
اطالق میشود و موجب موفقیت در امر بازيابی اطالعات میگردد( .ونگ و اُراد)3882 ،2
پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات متنی در ادامه بررسی شده است:
پیچیدگی مربوط به زبان طبیعی ،در بازيابی اطالعات متنی برای تأمین نیازهای اطالعاتی
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کاربر يک مسئله اساسی است .ازاينرو است که از فنون بازيابی اطالعات متنی و پردازش
زبان طبیعی برای آسانسازی توصیف محتوای مدرک و ارائه پرسوجوی کاربر ،عموماً با
هدف تطبیق توصیف ها و ارائه مدارک مرتبط که به نحو بهتری نیازهای اطالعاتی کاربر را
تأمین میکند استفاده میشود .بعبارت ديگر ،نظام بازيابی اطالعات متنی ،وظايف زير را در
پاسخ به جستجوی کاربر انجام میدهد.
1. Hjørland
2. CoNLL
3. Wang & Oard

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

 نمايه سازی مدارک :در اين مرحله از فنون پردازش زبان طبیعی برای تولید نمايه کهدارای توصیف مدرک است ،استفاده میشود .معموالً هر مدرکی با استفاده از مجموعهای
از اصطالحات که محتوای آن را بهخوبی توصیف مینمايد نمايهسازی میشود.
 وقتی کاربری پرسوجويی را تحت قاعده درمیآورد ،نظام اين پرسوجو را تحلیلمیکند و در صورت لزوم به طريقی که محتوای مدرک نشان میدهد ،ترجمه مینمايد.
  -2نظام ،توصیف هر مدرک را با توصیف پرسوجو مقايسه میکند و به کاربر مدارکیرا نشان میدهد که توصیفهای آن ،نزديکترين توصیف به پرسوجو است .نتايج معموالً
به ترتیب ربط ،يعنی برحسب سطح تشابه بین توصیفهای مدرک و پرسوجو نمايانده
میشود (اسپارک و لويس.)1992 ،1
نظام بازيابی اطالعات قراردادی و نظام بازيابی هوشمند در ادامه بررسی شده است:
بهطورمعمول ،بازيابی اطالعات قراردادی ،بر بازيابی سندی تأکید مینمايد که خیلی زياد
به رده بندی انسانی و به استفاده از انسان در تعیین راهبردهای جستجو وابسته است .درحالیکه
بازيابی اطالعات هوشمند بر استخراج خودکار اطالعات مفید تأکید نموده و موجبات تسهیل
تعامل بین کاربر و نظام را با در دسترس قرار دادن ابزارهای دستیابی زبان طبیعی فراهم
میآورد .وجود پايگاه های اطالعاتی غیرکتابشناختی و بازيابی اطالعات روی خط ،مسائل
مختلفی را ازجمله زبان بازنمون مدرک ،زبان فرمان ،انتخاب پايگاه اطالعاتی ،مسائل مربوط
به کاربرپسند بودن و آسانی استفاده برای نظام بازيابی اطالعات به وجود آورده است .چون
تعداد پايگاههای اطالعاتی غیرکتابشناختی از تعداد آثار کتابشناختی چاپی بهمراتب بیشتر
شده است ،نیاز به بازيابی اطالعات خودکار يا بازيابی اطالعات هوشمند افزايش يافته است.
کاربرپسندی ،پاسخگويی ،نمايهسازی و ردهبندی خودکار متفاوت است (چن و همکاران،3
.)1992
نقش پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات هوشمند .بازيابی اطالعات کنترلشده در
مورد سند و پرسوجوها که با استفاده از ابزارهايی مانند (اصطالحنامهها ،سرعنوانهای
1. Lewis &Spark
2. Chen
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بازيابی اطالعات هوشمند از نظامهای بازيابی اطالعات قراردادی از نظر انعطافپذيری،

۱۲۱

فصلنامه مطالعات دانششناسی

موضوعی) که در پس سیستم مخفی هستند صورت میگیرد ،بهطورکلی به ترتیب بر اساس
توصیف سند و زبان پرسوجوی مصنوعی ارائه میگردد .توصیفهای سند بهوسیله واژههای
واحد يا گاهی بهوسیله گروهی از واژهها که از متون اسناد استخراج میشوند صورت
میپذيرد .زبان پرسوجوی مصنوعی بهوسیله اپراتورهای بولی ،همجواری و کوتاهسازی که
هر سه از عملگرهای شناخته شده موجود در بازيابی اطالعات است ،پردازش میشود .بازيابی
آثار به انطباق محاسباتی بستگی دارد .ازاينرو به هیچ تحلیل زبانی پااليششده برای شمول
در نظام بازيابی اطالعات احتیاج نیست .باوجوداين اسناد الزاماً به شکل زبان طبیعی يا متن
آزاد که بازيابی هوشمند برای استنتاج و پی بردن به توان بازيابی اطالعات نیاز دارد ،موجود
و قابلاستفاده میباشند (آدريانی .)3888 ،1بهطورکلی برای پیادهسازی نظام بازيابی هوشمند،
ترويج بین نظام بازيابی اطالعات و فنون هوش مصنوعی که شامل پردازش زبان طبیعی،
بازنمون دانش ،استدالل و استنتاج است ،طبیعی و بالقوه مفید و بااهمیت است .درنتیجه
موفقیت يک نظام بازيابی اطالعات هوشمند ،بستگی به اين دارد که تا چه حد ،اصول
پردازش زبان طبیعی مورداستفاده قرار میگیرد .بازيابی اطالعات هوشمند عامل کلیدی در
تشويق جستجوگران پردازش زبان طبیعی برای حرکت از نظامهای کوچکمقیاس و
دادههای مصنوعی به نظام بزرگمقیاس با استفاده از زبان انسانی است (گرافت.)1992 ،3
بازيابی اطالعات بینزبانی .با گسترش روزافزون استفاده از اينترنت و غلبه بر
محدوديتهای فنی و شبکهای که به مدد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده
است ،کاربران و جستجوگران اطالعات ،ديگر تنها به منابع اطالعاتی که به زبان آنها نوشته
شده اکتفا نمیکنند .دسترسی به همه اطالعات مرتبط در ديگر زبانها ،اکنون نه آرزو بلکه
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حق طبیعی کاربران شناخته میشود .اين تنوع زبانی ،اگرچه در ابتدا مفید به نظر میرسد ،اما
میتواند مانعی برای دسترسی به اطالعات تلقی شود؛ بنابراين امروزه بازيابی اطالعات به
فرايندهای سنتی آن خالصه نمیشود ،بلکه هدفهای بزرگتر (يعنی غلبه بر موانع زبانی در
هنگام جستجو و بازيابی اطالعات) نیز در اين حوزه مطرح شده است .راهحل غلبه بر اين

مشکالت ،بهرهگیری از بازيابی اطالعات بینزبانی است .در همین راستا ،استفاده از فنون
1. Adriani
2. Croft

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

پردازش زبان طبیعی تأثیر بسزايی در کارآمدی بازيابی اطالعات بینزبانی فارسی
انگلیسی دارد .واژه بازبین برای بیان اختصاری بازيابی اطالعات بینزبانی استفاده میشود.
(علیزاده )1202 ،بازيابی اطالعات بینزبانی ،نوعی از بازيابی اطالعات است که در آن
حداقل ،دو زبان وجود دارد ،زبان عبارت جستجو و زبان مجموعه مدارک .زبان عبارت
جستجو را زباناصلی و زبان مجموعه مدارک را زبان هدف يا مقصد مینامند .يک نظام
بازيابی اطالعات بین زبانی (بازبین) ،مدرک را در زبانی که با زبان عبارت جستجو متفاوت
است بازيابی می کند .البته کاربر نظام بازبین عبارت جستجو را به زبان بومی خويش ارائه
می کند ،اما مدارک دريافتی بر اساس زبان مجموعه مدارک خواهد بود .نظام بازبین ،کار
جستجوگرانی که به چند زبان تسلط دارند را ساده میکند و درعینحال جستجوگرانی را که
تنها به يکزبان تسلط دارند قادر میسازد ،عبارت جستجو را به زبان خود ارائه کنند و آنگاه
با استفاده از دانش خود يا با بهرهگیری ،از کمک ديگران بین مدارک بازيابی شده ،تمايز
قائل شوند .مدارکی که مربوط تشخیص داده شدهاند سپس با استفاده از عامل انسانی يا
ماشینی ترجمه و استفاده میشوند .يک نظام بازيابی اطالعات بینزبانی دارای اجزايی است
که يکی از مهمترين آنها قسمتی است که برای ترجمه عبارتهای جستجو استفاده میشود.
يافتههای بهدستآمده که از کار روی نظام بازيابی اطالعات بینزبانی با استفاده از پردازش
زبان طبیعی در امر بازيابی اطالعات حاصل گرديده بیانگر نتايج زير است:
 -1در هنگام استفاده از واژهنامه دوزبانه ماشینخوان ،رويکرد ترجمه اولین برابرنهاده در
مقايسه با رويکرد همه برابرنهادهها باعث کارآمدی بیشتر (افزايش ضريب دقت) در نتايج
بازيابی اطالعات بینزبانی فارسی  -انگلیسی میشود .جهت ارزيابی کارآمدی نظام بازبین
 -3پردازش مورفولوژيک واژههای عبارت جستجوی فارسی (که در واژهنامه موردبررسی
وجود ندارد) ،پیش از ترجمه آنها در مقايسه با عدم انجام اين پردازش ،باعث کارآمدی
بیشتر (افزايش ضريب دقت) در نتايج بازيابی اطالعات بینزبانی فارسی  -انگلیسی میشود.
 -2در هنگام ترجمه عبارت جستجوهای فارسی ،شیوه ترجمه عبارتی در مقايسه با ترجمه
واژه به واژه ،باعث کارآمدی بیشتر (افزايش ضريب دقت در بازيافت) در نتايج بازيابی
اطالعات بینزبانی فارسی  -انگلیسی میگردد.
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۳۲۳
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 -4استفاده از روش آوانگاری (نوشتن واژههای ترجمهناپذير به الفبای زبان ديگر)
اصطالحهای ترجمهناپذير يا خارج از واژهنامه فارسی ،با حروف انگلیسی و بازيابی بر اساس
آن ،در مقايسه با حذف آنها از عبارتهای جستجو ،باعث کارآمدی بیشتر بازيابی اطالعات
بینزبانی فارسی  -انگلیسی میگردد .در همین راستا يک مدل پیشنهادی نظام بازبین فارسی
 انگلیسی ،برای ترجمه و بازيابی اطالعات بینزبانی ارائه گرديده که در تحلیل اين مدلبايد گفت ،نظام بازبین فارسی  -انگلیسی ،نظام خودکاری است که با استفاده از واژهنامه
الکترونیکی و همافزايی ابزارهای پردازش زبان طبیعی ،پس از پردازش و ترجمه عبارتهای
جستجوی زباناصلی (فارسی) ،مدارک را از مجموعه زبان هدف (انگلیسی) بازيابی میکند.
مدل پیشنهادی انعطافپذيری مناسبی برای استفاده در جفتهای زبانی ديگر نیز دارد و بر
اساس آن میتوان از زبان فارسی ،به مجموعه مدارک در زبانهای ديگر دستيافت .اين
مدل از سويی کاربردی و از سوی ديگر ،ارتباطی است .ارتباطی ازآنجهت که اجزای
کاربردی نظام در جهت عملکرد بهینه ،بايد ارتباط نزديکی داشته باشند .ويژگی بارز اين
مدل ،استفاده از ابزار پردازش زبان طبیعی است که موجب افزايش دقت در ترجمه و
کارآمدتر شدن بازبین میگردد .اين مدل ،اولین مدلی است که برای فرايند بازيابی اطالعات
بینزبانی فارسی مطرح شده و میتواند با انجام پژوهشهای ديگر تکمیل گردد.
کارکردهای نظام بازبین .نظام بازبین پیشنهادی کارکردهای زير را پشتیبانی مینمايد.
ترجمه عبارت جستجوی فارسی ،تحلیلهای پردازش زبان طبیعی و بازيابی مدارک در زبان
انگلیسی (علیزاده ،فتاحی و داورپناه .)1200 ،در نتیجهگیری میتوان گفت داليل زيادی
وجود دارد که يک نظام بازبین به همان کارآمدی که بازيابی يکزبانه نائل میشود ،دست
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پیدا نمیکند .اولین و مهمترين دلیل وجود دو زبان در بازبین و ساختارهای متفاوت
آنهاست .اين دوگانگی موجب بسیاری از ابهامها میگردد که بازيابی اطالعات يکزبانه
هرگز با آن مواجه نمی شود .دلیل ديگر آن است که متن و زمینه عبارتهای جستجو در
هنگام ترجمه چندان در نظر گرفته نمیشوند .چهبسا در مواردی مهجورترين برابرنهاده يک
واژه ،با توجه به مفهوم عبارت جستجو مناسبترين انتخاب باشد .با استفاده از فنون پردازش
زبان طبیعی از قبیل تحلیل مورفولوژيک ،برچسبزنی انواع نقش دستوری و آوانگاری،

 ٤۲٤مشخص شد که استفاده از ابزار زبانشناسی در فرايندهای بازيابی اطالعات میتواند منجر به
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کارآمدتر شدن اين نظامها گردد .شناسايی الگوهای زبانی و ساختار واژهها ،يک نظام
خودکار بازبین را قادر میسازد که مدارک را با دقت بیشتری بازيابی کند و رضايتمندی
کاربر را افزايش دهد .در اين راستا عالوه بر فنون نحوی بهرهگیری از فنون پیشرفتهتر هوش
مصنوعی و استفاده از تحلیلهای معناشناسی میتواند در آينده سامانههای بازبین را نسبت به
نمونههای موجود ،سامانههای موفقتری نشان دهد (سالتون و مکگیل.)1902 ،1
پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات تصاویر .بازيابی اطالعات تصاوير از سال
 1918يک موضوع تحقیقاتی فعال بوده است و اولین بار در اين سال بازيابی تصوير مبتنی بر
کلمه معرفی شده است .پسازآن در سال  1998بازيابی تصوير مبتنی بر محتوا ابداع شد .اين
روش بهسرعت جايگزين روش قبلی شد و در کاربردهای مختلف بازيابی در حوزههای
پزشکی ،کتابخانههای ديجیتال ،تنوع زيستی و  ...استفاده میشد؛ اما در اين روش از
ويژگیهای سطح پايین تصاوير استفاده میشد .اين دو روش جزء روشهای معمول و سنتی
بازيابی تصاوير هستند؛ اما با توجه به افزايش حجم بیرويه تصاوير ديجیتال و نیاز به استخراج
ويژگیهای سطح باال محققان به دنبال ابداع الگوريتمهايی بودند که پاسخگوی اين نیازها
در بازيابی باشد .در اين زمینه الگوريتمهای پردازش زبان طبیعی يعنی الگوريتمهای يادگیری
ماشینی و يادگیری عمیق بهگونهای موفق عمل میکنند .يادگیری عمیق يکی از زيرشاخههای
يادگیری ماشینی و يک رويکرد در حال ظهور است که بهطور گسترده در حوزه هوش
مصنوعی مانند پردازش زبان طبیعی و بینايی ماشینی استفاده شده است .شبکههای عصبی
کانولوشن نیز بهعنوان يکی از بهترين و مهمترين الگوريتمهای يادگیری عمیق جهت
دستهبندی و بازيابی تصاوير است که از دقت بسیار بااليی در بازيابی تصاوير برخوردار است
پردازش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات موسیقیايی .برخالف دادههای متنی که
پردازش ،جستجو و نمايهسازی آنها آسان است ،با تعداد زيادی رايانه در دسترس ايجاد
میشوند و تکنیکهای عرضهشده از سوی پردازش زبان طبیعی به بازيابی اطالعات يا
استخراج دادههای متنی همچون طبقهبندی ،تحلیل ،خالصهسازی ،نمايهسازی ،ترجمه،
جستجو و بسیاری امور ديگر کمک میکنند ،بااينوجود میتوان موسیقی را نیز بهعنوان يک
1. Salton & Mc Gill
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زبان طبیعی قلمداد کرد و آن را به روشی مشابه متن پردازش نمود .بخش قابلتوجهی از
اصوات موسیقی ،ترانهها هستند .برخی از وظايف پردازش زبان طبیعی در حیطه بازيابی
اطالعات موسیقیايی و ترانهها عبارتاند از :شناسايی زبان ،کشف ساختار و مقولهبندی متن
(باد .)3881 ،1بازيابی اطالعات موسیقیايی در پی اين هدف است که بازار گسترده و وسیع
موسیقی جهان را در دسترس عموم مردم قرار دهد .برای رسیدن به اين هدف بازنمودهای
مختلف اشخاص مرتبط با موسیقی (مثالً ترانهسرايان ،آهنگسازان ،نوازندگان و
فروشندگان) و موضوعات مرتبط با موسیقی (مثالً قطعات موسیقیايی ،آلبومها و ويدئو
کلیپها) ،موردبررسی قرار میگیرند .بازيابی اطالعات موسیقیايی يک حوزه پژوهشی
میانرشتهای است که به استخراج ،تحلیل و استفاده از اطالعات درباره موسیقی و صوت
میپردازد (لِرداهل و جَکِندوف .)1902 ،3نتنويسی موسیقی را نمیتوان همانند متن به رايانه
منتقل ساخت ،اما بهراحتی میتوان به اين مسئله فائق آمد .متن را میتوان بهآسانی به کلمات
تقسیم کرد که يکی از ويژگیهای اولیه پردازش زبان طبیعی و بازيابی اطالعات است؛ اما
اين مطلب در مورد موسیقی صدق نمیکند .در اين مورد میتوان اينگونه پاسخ داد که
زبانهای طبیعی همچون زبان تايلندی وجود دارند که از چیزی برای تقسیم کلمات استفاده
نمیکنند (باد .)3813 ،بازيابی اطالعات موسیقیايی موضوعی میانرشتهای است ،زيرا از
سويی شامل عناصر اساسی موسیقی و از سوی ديگر دربردارنده عناصری از علم اطالعات
است .برخی موسیقیها تکصدايی هستند؛ يعنی ،در هرلحظه تنها ،صدای يک نت وجود
دارد؛ اما بیشتر موسیقیهای غربی چندصدايی هستند ،يعنی در هرلحظه چندين نت به گوش
میرسد .چندصدايی بودن موسیقی ،بازيابی اطالعات موسیقیايی را دشوارتر میسازد .يکی
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٦۲٦

از مشکالت بازيابی در خصوص موسیقیهای چندصدايی مسئله برجستگی است؛ يعنی مسئله
تشخیص میزان اهمیت يک عنصر در موسیقی ،چه اين عنصر نت باشد و چه آکورد ،ملودی
يا هر چیز ديگر .تکنیکهای پردازش زبان طبیعی ،فراوانی در بازيابی اطالعات بکار برده
شدهاند؛ اما نتايج چندان موفقیتآمیز نبوده است (اسچدل.)3812 ،2

1. Bod
2. Lerdahl & Jackendoff
3. Schedl
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پژوهش موسیقی موازی با پردازش زبان طبیعی .در ابتدا بايد به بررسی اين پرسش
پرداخت که آيا تکنیکهای تجزيه کردن در پردازش زبان طبیعی را میتوان در تجزيه
موسیقیايی مورداستفاده قرار داد يا خیر .مشکل اصلی در موسیقی ،همانند پردازش زبان
طبیعی ابهام است .چندين ساختار مختلف ممکن است با يک ،سکانس موسیقیايی همساز
باشند .درحالیکه شنونده ،معموالً فقط يک ساختار را میشنود .بهترين تجزيهکننده احتمالی
میتواند بهدرستی 02/9 ،درصد از عبارات را در آزمون مجموعهای از هزار ترانه محلی
پیشبینی کند .برای در نظر گرفتن موسیقی بهعنوان زبان طبیعی ،بايد نشان داد که پردازش
موسیقی در همان طبقه مسائل پردازش زبان طبیعی قرار دارد .سطوح پردازش متن توسط
پردازش زبان طبیعی که در جدول  1فهرست شده ،از ضبط کردن (صدا ،يا گفتار) تا فهم
(معنای يک گفتار) را شامل میشود .اين سطوح در مورد موسیقی نیز وجود دارد .موسیقی
را شبیه به زبان طبیعی ،میتوان ضبط کرد و بهعنوان يک شکل موج نشان داد .در سطح
آواشناسی تالش میشود که ساختار يک صدا بررسی شود و نتها يا سازها از يکديگر
تفکیک شوند .باوجوداين ،موسیقی در اين عرصه بسیار پیچیدهتر است و وظیفه بازشناسی
صدا ،با مشکالت اساسی مواجه است.
جدول  .1سطوح پردازش زبان طبیعی یا وظایف مربوطه در پژوهش موسیقی

استفاده میشود .متنهای موسیقیايی نیز از نويسههايی تشکیل میشوند که نت خوانده
میشوند .شبیه به ريختشناسی و نحو پردازش زبان طبیعی ،موسیقی نیز ساختار دستور زبان
 -مانند پنهان و قواعدی پنهان دارد .بخشی از آن هارمونی است .اين قواعد مشخص میکند
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که چگونه کلمات (نتها) کنار يکديگر قرار بگیرند؛ و چگونه میتوان با استفاده از آنها
عبارات خوشفرم ساخت .نتها و وابستگی آنها را میتوان به نحو موسیقی مرتبط دانست؛
اما پیشرویهای هارمونیک در کاربردشناسی قطعه ،باالترين سطح پردازش زبان طبیعی يعنی
(گفتمان) ،در موسیقی به شکل ايدهها ،میل يا اشتیاق (موسیقی رمانتیک) سازنده اثر و نیز
تصاوير و کارهايی در پشت آن (موسیقی برنامهای) رواج دارد (اوراماس3814 ،1؛ باد،
 .)3883تکنیکهای پردزاش زبان طبیعی در بازيابی اطالعات بهطور اعم و در بازيابی
اطالعات موسیقیايی بهطور اخص وارد شدهاند تا اجرای اين سیستمها را ارتقا بخشند.
بررسیها نشان میدهد که مدلهای تجزيه پردازش زبان طبیعی را میتوان بهطور
موفقیت آمیزی برای تجزيه موسیقیايی استفاده کرد .با وجود گستردگی و اهمیت موسیقی
در سطح جوامع بشری ،حوزه پژوهش درباره بازيابی اطالعات موسیقیايی نسبتاً جديد است
و کمتر از دو دهه از آغاز آن میگذرد .بااينحال ،اين حوزه از همان ابتدا تا کنون بهعنوان
يک حوزه پژوهشی ،روند رو به جلويی را داشته است .حوزه پژوهش موسیقی با پژوهش در
پردازش زبان طبیعی ،شباهت دارد .هر دو حیطه بر روی گونههای مشابهی از دادهها که از
ويژگیهای مشترکی برخوردارند ،کار میکنند .هر دو حوزه با دادههايی کار میکنند که
انسانها بهراحتی آنها را درک میکنند ،اما برای آنکه آنها را بهطور کامل برای رايانهها
قابلفهم سازند ،با مشکالت فراوانی مواجهاند .پژوهشگران موسیقی میتوانند دستاوردهای
خود را در وظايفی مانند جداسازی صداها ،يا کشف محدودههای اصوات عرضه کنند و در
مقابل از پردازش زبان طبیعی در خصوص مواردی همچون روشهای آماری ،رويکردهای
خودکار نسبت به معناشناسی ،کمک گرفتن از بازيابی اطالعات و دادهيابی از طريق فهم
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۸۲۸

زبان طبیعی ،استفاده کنند (امیری.)1292 ،
خالصهسازی خودکار اطالعات .امروزه با توجه به حجم زياد اطالعات و منابع متعدد در
اينترنت ،وجود ابزارها و روشهايی برای خالصهسازی متون ضروری است .خالصهسازی به
فرايند تجمیع اطالعات مفید يک يا چند منبع اطالعاتی بهمنظور کوتاه کردن متن يا
پاسخگويی به درخواست کاربر گفته میشود .خالصهسازی خودکار به معنی استفاده از
ابزارهای ماشینی و مبتنی بر کامپیوتر برای تولید يک خالصه مفید و معتبر است و يکی از
1. Oramas
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مسائل مشکل و پر چالش در زمینه پردازش زبان طبیعی به حساب میآيد ،ازآنجهت که
هنوز کیفیت خالصههای تولیدشده ماشینی بهاندازه خالصههای انسانی نیست .روشهای
خالصهسازی خودکار به ساختار زبانی متون نگارش شده ،در آن زبان وابسته هستند و
روشهای پردازش زبان طبیعی ،نقش اصلی را در ايجاد خالصهسازی خودکار ايفا میکنند.
تا کنون ابزارها و سیستمهاى متعددى براى تولید خالصهها در زبان انگلیسى ايجاد شده و
پژوهشهاى قابلتوجهی در اين زمینه صورت گرفته است؛ که حجم بسیارى از آنها در
زمینۀ خالصهساز استخراجى است .در زبان فارسى نیز سیستمهاى خالصهساز استخراجى
متنوعى ايجاد شده است که سیستم «فارسی سام» جزء اولین اين سیستمها است (الهاشمی،1
 .)3818يکی از مهمترين ،چالشها براى يک سیستم خالصهساز استخراجى ،مرحلۀ
پیشپردازش است که در آن متن موردنظر براى استخراج جمالت خالصه ،عمدتاً بر اساس
عملگرهاى پردازش زبان طبیعى نظیر ريشهيابی ،حذف کلمات توقف ،برچسبزنى نقش
کلمات و تعیین کلمات کلیدى پردازش مىشود .پسازآن ،به هر جمله در متن امتیازى
تعلق مىگیرد و درنهايت ،جمالت با امتیاز باال انتخاب مىشوند .ازآنجاکه کلمات کلیدى
نقش به سزايى در تعیین امتیاز جمالت ايفا مىکنند ،مرحلۀ پیشپردازش اهمیت ويژهاى
را در خالصهساز استخراجى دارد .از طرف ديگر ،در بین روشهاى خالصهساز استخراجى،
روشهاى مبتنى بر گراف ،نتايج اثربخشى ارائه نمودهاند .لیکن ،يکى از چالشهاى اصلى
در اين روشها ،روش پیمايش گراف براى انتخاب جمالت مناسب است ،بهگونهای که
هر جمله درعینحال که الزم است منعکسکننده محتواى متن باشد و کلمات کلیدى
مناسب را در بر داشته باشد ،بايد کمترين اشتراک را با جمالت قبلى انتخابشده نیز داشته
انواع خالصه .خالصهها را از جهات مختلف مىتوان دستهبندی نمود .نوع خالصۀ
تهیهشده بسته به تعداد اسناد يا متون در دست ،هدف از خالصهسازى ،روش مورداستفاده
براى تهیۀ خالصه و نوع محتوايى که خالصه بايد در بر داشته باشد ،میتواند متفاوت باشد.
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باشد (احمدی ،حسینی خواه ،محبی.)1292 ،

۹۲۹
1. Al-Hashemi
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تصوير شماره  ،1دستهبندی انواع روشهاى خالصهسازى را بر اساس نوع خالصه بر مبناى
دستهبندى «ننکووا و مککوون »1نشان میدهد (ننکووا و مککوون.)3813 ،

تصویر شماره  :1دستهبندی انواع خالصه (ننکووا و مککوون)2112 ،

خالصۀ تولیدشده مىتواند حاصل پردازش يک سند يا چندين سند باشد که در
اصطالح به آن خالصههاى تکسندى يا چندسندى میگويند .هدف از تهیۀ خالصه
مىتواند در نوع خالصۀ تولیدشده مؤثر باشد (کريمی و شمس فرد .)1202 ،بر اساس
تقسیمبندى که ننکوا و مککوون ( )3813در مقالۀ مرورى خود در زمینۀ روشهاى
خالصهسازى متون ارائه کردند ،يک خالصه میتواند در راستاى پاسخگويى به يک
عبارت پرسوجو تولید شود .در اين حالت مطالبى در خالصه گنجانده خواهد شد که با
عبارت پرسوجو مرتبطتر است (محامد و راجسکاران .)3882 ،3عالوه بر آن خالصه
سال ششم ،شماره  ،32تابستان 99
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مىتواند تنها با هدف بهروزرسانی يک منبع اطالعاتى تولید شود ،يعنى با فرض موجود
بودن مجموعهای از اطالعات ،خالصهای از اطالعات بهروز شده در منبع اضافه شود.
درنهايت ،يک خالصه مىتواند با هدف اطالعرسانى عمومى درباره يک سند يا مجموعهای
از اسناد تولید شود ،بدون آنکه اطالعات خاصى در بدو امر موردنیاز باشد (ننکوا و
مککوون .)3813 ،روش تهیۀ خالصه میتواند بر مبناى استخراج مجموعهای از جمالت
اصلى باشد که در متون آمده است ،يعنى عین جمالت متون مرجع در متن خالصه قید
1. Nenkova & McKeown
2. Mohamed &Rajasekaran

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

شود که به آن ،خالصۀ استخراجى مىگويیم .در نوعى ديگر که عمدتاً چالشبرانگیزتر
است ،جمالت متون مرجع عیناً آورده نمیشود ،بلکه جمالت جديدى حاوى خالصه متن
بهصورت خودکار تولید میشود .اين حالت ،خالصۀ چکیدهای خوانده میشود که عمدتاً
روشهاى تولید زبان طبیعى نیز مستقیماً در آن لحاظ خواهد شد .در خالصۀ چکیدهای متن
خالصه لزوماً تکرار بعضى از جمالت متن نیست ،بلکه هدف درک متن و تولید جمالت
جديد و موجز است .بهعنوانمثال ،در متن «ساعت حرکت قطار  18شب بود ،اما مريم دير
به ايستگاه رسید و قطار حرکت کرده بود» خالصۀ چکیده را میتوان به شکل زير بازنويسى
کرد« :مريم به قطار ساعت  18شب نرسید» .در اين نوع خالصه ،سیستم عالوه بر درک
محتواى متن بايد قادر به جملهسازی بر اساس مطالب اصلى متن باشد ،به همین دلیل نسبت
به خالصهسازی استخراجى از پیچیدگى بیشترى برخوردار است ،اما به خالصۀ انسانى
(خالصهای که توسط يک انسان بهصورت دستى تولید شده است) ،شباهت بیشترى دارد
(براون3883 ،1؛ شاکری و همکاران .)3811 ،3درنهايت ،يک خالصه میتواند بر اساس
محتوايى که دارد ،متفاوت باشد .خالصه نشانگر ،معموالً اطالعات توصیفى دربارة متن
نظیر حجم ،شیوه نگارش و موضوع اصلى آن را در بر دارد ،درحالیکه خالصۀ آگاهگر
دربارة محتواى متن اطالعاتى را ارائه مىکند .در برخى موارد نیز نیاز است که مجموعهای
از کلمات کلیدى مهم يک متن ،يا مجموعهای از متون بهعنوان نماينده محتواى متن
استخراج شود که در اين صورت خالصه بر مبناى کلمات کلیدى حاصل مىشود (ديوال،2
 .)3884بهعنوانمثال چنانچه بخواهیم مراحل اصلی خالصهسازی استخراجی را بهعنوان يکی
از مراحل خالصهسازی خودکار ،بررسی نمايیم .میتوان گفت :در هر روش خالصهسازى
پیشپردازش ،روى متن ورودى ،عملیات پردازش اولیۀ متن و نرمالسازى آن انجام مىشود
تا براى مراحل بعدى آماده شود .در اين مرحله عملگرهاى پردازش زبان طبیعى نظیر
برچسبزنی اجزاى گفتار ،استخراج کلمات کلیدى و ريشهيابى اعمال مىشود .در مرحلۀ
پردازش با استفاده از مفاهیم آمارى ،زبانشناختى يا ترکیب هر دوى آنها جمالت موجود
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استخراجى سه مرحلۀ پیشپردازش ،پردازش و انتخاب جمالت وجود دارد .در مرحله

۱۱۱ 1. Browne

2. Shakeri, et al.
3. Diola
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در متن ورودى امتیازدهى مىگردد .در مرحلۀ انتخاب جمالت ،بر اساس معیارى که بر
مبناى نیاز کاربر در سیستم تعبیه شده ،جمالت مناسب انتخاب مىگردند و درنهايت،
جمالت مرتب شده و نتیجه بهعنوان خروجى سیستم خالصهساز در اختیار کاربر قرار
مىگیرد .مرحله پیشپردازش خود شامل فرايندهای استخراج جمالت و کلمات ،تعیین
نقش کلمات در جمله( ،برچسبزنى کلمات) ،حذف کلمات توقف و ريشهيابی است
(بهروزياننژاد ،عطارزاده و حسینزاده )1293 ،يکى از کارهاى اساسى در پردازش زبان
طبیعى ،برچسبزنی اجزاى گفتار است .برچسبزنى ،تعیین مقولههاى دستورى براى هر
نماد در متن است .در برچسبزنى از حوزه ساخت واژه و نحو زبان براى تعیین مقولههاى
دستورى استفاده مىشود .برچسبزنى اجزاى کالم درواقع ،به معناى انتخاب مناسبترين
مقولۀ دستورى به هر کلمه يا ابهامزدايى از برچسب کلمه است .بسیارى از واژهها در متون
بیش از يک برچسب دستورى دارند ،بهعنوانمثال ،کلمه تند ،در زبان فارسى مىتواند
صفت يا قید باشد .در شکل زير سه مرحله استخراج خودکار اطالعات ،يعنی پیشپردازش،

پردازش و انتخاب جمالت به تصوير کشیده شده است.
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تصویر  .2معماری بهبود خالصهسازى خودکار متون فارسى با استفاده از روشهاى پردازش زبان طبیعی
و گراف شباهت (حسینیخواه ،احمدی و محبی)1931 ،

مراحل نشان دادهشده در شکل را مىتوان به دو بخش کلى تقسیم نمود:

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

مرحلۀ پیشپردازش :شامل مراحل استخراج جمالت و کلمات ،تعیین نقش کلمات در
جمله ،حذف کلمات توقف و ريشهيابى کلمات
مرحلۀ پردازش :شامل مراحل استخراج ويژگىهای کلمات هر متن ،محاسبۀ میزان
شباهت همۀ جمالت يک متن به هم ،ساخت گراف براى هر متن ورودى ،اعمال.
الگوريتمهاى پیمايش گراف و درنهايت ،انتخاب گرههاى (جمالت) مهم و نمايش آن
در خروجی (ريجسبرگن.)1919 ،1
يکی از معیارهای ارزيابی که در اغلب کاربردهای پردازش زبان طبیعی استفاده میشود،
معیار دقت و بازخوانی است .دقت برابر است با نسبت تعداد جمالت درستی که توسط سیستم
خالصهساز انتخابشده به کل جمالتی که سیستم برای خالصه ارائه کرده است .بازخوانی
برابر است با نسبت تعداد جمالت درستی که توسط سیستم خالصهساز انتخابشده به کل
جمالتی که توسط انسان برای خالصه ارائه شده است .اين دو معیار برای سنجش کارکرد
سیستم خالصهساز بسیار مناسب هستند .عالوه بر کارايی سیستم خالصهساز ،متن ورودی و
موضوع متن نیز بر کیفیت خالصه تأثیرگذار است ،چراکه منابع خبری مختلف در رعايت
استانداردهای نگارشی نیز با هم متفاوت هستند .به همین ترتیب انواع موضوعات نیز ،در
کیفیت خالصه تأثیرگذار است .بهعنوانمثال ،يک خبر ورزشی اغلب دارای جمالت کوتاه
و اسامی خاص بیشتری ،نسبت به يک خبر اجتماعی است و همین مسائل ،بر کیفیت خالصه
سیستمی نیز تأثیرگذار است (مانینگ و اسچاتز.)1999 ،3
نمايهسازی خودکار اطالعات .همچنین ،يکی ديگر از کاربردهای پردازش زبان طبیعی
ساخت نمايهسازی خودکار است .يکی از مشکلترين و مهمترين وظايف سیستمهای بازيابی
اطالعات علمی ،باعث گرايش متخصصان اطالعات به فشردهگويی و استفاده از راهکارهای
آسانسازی جستوجوی اطالعات شده است .دراينبین نمايهسازی ،يکی از باصرفهترين
راههای میانبر جهت رسیدن به اطالعات است (تشکری و میبدی .)1203 ،در جستجو و
بازيابی اطالعات ،يک نمايه مناسب در حقیقت نقش کلیدی دارد .ساخت نمايه برای متنها،
1. Rijsbergen
2. Manning & Schutze
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بازيابی آنها را برای محققان و خوانندگان آسان میسازد .عمل ساخت نمايه در حال حاضر
به دست نیروی انسانی متخصص و ماهر انجام میشود که اين روش دشوار ،پرهزينه و زمانبر
است؛ اما در سیستمهای بازيابی متن ،چنین نمايهای میتواند کامالً بهصورت خودکار تولید
شود .بهعبارتديگر يک سیستم بازيابی متن ،میتواند مجموعه اقداماتی را در جهت ساخت
يک نمايه مناسب ،مجهز و کارآمد روی واژههای متن انجام دهد .پس از ساخت نمايه،
سیستم میتواند با استفاده از آن ،در جواب به پرسوجوی کاربر ،متونی را که مربوط به
واژههای مورد درخواست وی هستند را يافته و ارائه کند (خالويی .)1202 ،در بین روشهای
بیشمار نمايهسازی که هر يک دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند ،نمايهسازی
خودکار يکی از روشهايی است که عالوه بر جستوجو پذير نمودن اطالعات موجود،
باعث افزايش توان آدمی در برابر پديده انفجار اطالعات و افزايش بیوقفه دادهها،
بهخصوص در قالب الکترونیکی شده است .با پیشرفت و تکامل نرمافزارهای نمايهسازی
خودکار در افزايش سرعت فرايند نمايهسازی ،تلفیق راهکارهای نمايهسازی خودکار و
دستی و کاهش زمان و هزينهها ،اقبال و گرايش مديران پايگاههای اطالعاتی جهت استفاده
از اين فناوریها بیش از بیش افزايش يافته است (گیلوری .)1219 ،تعاريف چندى براى
نمايهسازی خودکار ارائه شده است :فرايند استخراج مجموعهای از مدخلهای نمايهای که
بیانگر موضوع متن هستند توسط رايانه از متن ماشینخوان را نمايهسازی خودکار مینامند.
اگر نمايهسازی را فرايندی دومرحلهای فرض کنیم ،شامل :انتخاب و استخدام واژگان که
بازنمون مناسبی از اطالعات باشند و همچنین جستوجو پذير ساختن واژگان انتخابشده،
هر نوع نمايهسازی را که هر دوی اين مراحل و يا حداقل يکی از مراحل فوق را بهصورت
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خودکار و ماشینی ارائه دهد ،نمايهسازی خودکار مینامند .طبق تعريفی ديگر نمايهسازی
خودکار عبارت است از نوعی از نمايهسازی که از الگوريتمهای اجرايی در محیطهای
الکترونیکی پیروی میکند .اين الگوريتمها در پايگاههای داده با اطالعات کتابشناختی و
حتی متن کامل اجرا میشوند .همچنین پايگاههای غیرمتنی مانند پايگاههای تصويری و يا
موسیقی (صوتی) نیز قابل نمايهسازی با اين الگوريتمها میباشند .نمايهها دارای کارکردهای
زير میباشند.

 - ٤٤٤محتواى اطالعاتى مدارک را فشرده میسازند.

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

 بهعنوان واسطهاى براى تطبیق و يکسانسازى زبان مدرک و زبان کاوش به کار میروند. بهعنوان ابزارى ک ارآمد بر شیوه تدوين راهبـردهاى کـاوش در جسـتوجـوهـاىاطالعاتى نظارت دارند( .همیِدی ،کانان و ايونس)1991 ،1
نمايهسازى پايگاههاى اطالعاتى و نمايههاى ماشینی به روشهاى زير ممکن است انجام
گیرد.

 پايگاههاى اطالعاتی بهرهگیرى از رايانه براى کنترل کیفیت نمايههاى تولیدى مثل بررسى اين مسئله که آياهمۀ اصطالحات نمايه در اصطالحنامه وجود دارند يا خیر؟
 بهرهگیرى فکرى از رايانه مثل استفاده از رايانه ،براى مثال استفاده از رايانه براى وزندهىو انتخاب اصطالحات نمايهای
 نمايهسازى کامل خودکار به کمک رايانه در تاستفاده از رايانه براى انجام امور دفترى نمايهسازى مثل ورود اطالعات در مامی اين موارد از تکنیکهای پردازش زبان طبیعی استفاده میشود.لیدی 3که در زمینۀ سطوح مختلف نمايهسازى رايانهاى به تحقیق پرداخته است ،بیان
میدارد اصول پردازش زبان طبیعی که آنها را زبانهای سطح پايین میگويد (اصوات،
کلمات و عبارات اسمی) بیشتر با نمايهسازی خـودکـار عجینانـد ،درحالیکه زبانهای
سطـح بـاال که شامل معانی ،زبانشناسی ،واقعگرايی و تعامل است ،بیشتر با روح نمايهسازی
انسانی سازگار است( .دوالنی و فرهادپور )1200 ،در همین راستا امروزه شرکتها و ناشران
رسانههاى الکترونیکى ،دارندگان صفحات وب و سرويسدهندگان شبکههاى اينترنتى در
نمايهسازی خودکار ارائه کردهاند که اين نرمافزارها بر پايه تکنیکهای پردازش زبان طبیعی
و بهصورت خودکار به ساخت نمايهسازی بهصورت خودکار اقدام مینمايند .چند مورد از
مشهورترين اين نرمافزارها عبارتاند از :نرمافزار پرپ/اچتیامال ،2نرمافزار
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پى نمايهسازى مطلوب صفحات فرامتن خود هستند .آنها نرمافزارهايی را در جهت

٥٥٥ 1. Hmeidi, I., Kanaan, G., and Evens
2. Liddy
3. Prep/HTML

فصلنامه مطالعات دانششناسی

اچتیامايندکسر ،1نرمافزار روبوهلپ اچتیامال اِديشن ،3نرمافزار ماکرِکس ،2نرمافزار
سیندِکس ،4نرمافزار ريترايوِر 2و نرمافزار اِسکای ايندِکس( 2دوالنی و فرهادپور)1200 ،
تفاوت نمايهسازی دستی و نمايهسازی خودکار .عالوه بر دشواری ،کندی و پرهزينه
بودن نمايه سازی در شیوه دستی ،اين شیوه مشکالت ديگری نیز در بر دارد .در شیوه دستی
هر فرد نمايهساز که بهخوبی هم آموزش ديده است نسبت به فرد ديگر نمايههای متفاوتی ،به
يک متن میدهد .حتی ديده شده است که يک نمايهساز نیز در زمانهای مختلف نمايههای
متفاوتی به يک متن میدهد .اضافه بر اين هرچند افراد نمايهساز درک بهتری از متن دارند،
ولی ممکن است هنگامیکه با حجم زيادی از متون و واژههای نمايه سروکار دارند،
اشتباهات زيادتری نسبت به شیوههای خودکار نمايهسازی داشته باشند .بااينوجود روند
نمايهسازی خودکار بهتر است تنها روی مجموعههای متنی بزرگ به کار رود .در مورد
مجموعههای کوچک ،اين امکان وجود دارد که روشهای دستی سريعتر بوده و نتیجه
پرکاربردتری ارائه کنند .اصوالً هر متنی دارای دو بخش است :بخش اول شامل اطالعاتی
است که نسبت به محتوای متن خارجی محسوب میشـوند ،مثـل نـام نويسنده ،تاريخ و محل
انتشار و نام منتشرکننده؛ بخش دوم شامل محتويات اصلی متن است (کسلج .)3882 ،1در
کتابخانهها بخش اول با نام دستهبنـدی توصیفی و بخش دوم با نام دستهبندی موضوعی
شناخته میشود .نمايهسازی به عملیات شناخت موضوع و محتوای متن گفته میشود و
هنگامیکه اين عملیات به کمک وسايل مدرن کامپیوتری و نیز به کمک تکنیکهای
پردازش زبان طبیعی صورت پذيرد ،نمايهسازی خودکار نامیده میشود .حساسترين و
مشکلترين مرحلهای که در روند نمايهسازی خودکار بايد طی شود ،انتخاب واژههايی است
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۳۳٦

که برای ساخت نمايه به کار میروند .در عمل ،نمايهسازی روی تمام واژههای متن دارای
سربار بسیار زياد است ،ضمن اينکه نمايهسازی روی تمام واژهها يک کار غیرضروری است.
کافی است تنها واژههايی در نمايه به کار روند که نشاندهنده محتوای متن مربوطه هستند،
1. HTML indexer
2. RoboHelp HTML Edition
3. Macrex
4. Cindex
5. Retriever
6. Sky index
7. Keselj

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

درواقع واژهها يا مفاهیمی که موردعالقه کاربر بوده ،توسط وی جستجو میشوند .اولین و
واضحترين مکانی که شناسانندههای خوب محتوا ممکن است يافت شود ،خود متن مستندات
است (کُپ.)1993 ،1
مراحل نمايهسازی خودکار .الکساندرکايزر( 3در مقاله خالويی) نمايهسازی به کمک
رايانه را راهی برای پیوند دادن نمايهسازی دستی و ماشینی معرفی میکند و اين فرايند را به
سه بخش - 1 :تحلیل متن  -3استفاده از روشهای نمايهسازی ماشینی و  -2کنترل بهوسیله
يک نمايهساز متخصص تقسیم مینمايد (خالويی.)1202 ،
شرايط نمايهسازی خودکار .بهطورکلی قبل از شروع ساخت نمايه بايد به بعضی موارد
مهم توجه داشت که به مهمترين اين موارد در ذيل اشاره میشود .در نمايهسازی دستی
وسايل مختلفی وجود دارد تا به نمايهساز در کنترل عملیات نمايهسازی کمک نمايد .واضح
است که اينگونه وسايل که به شکل متون زبان طبیعی هستند بهسادگی نمیتوانند در يک
سیستم نمايهسازی خودکار مورداستفاده قرار گیرند .نمايهسازی میتواند به دو روش
کنترلشده و کنترل نشده انجام شود .در روش نمايهسازی کنترل نشده ،همه واژههای متن
در ساخت نمايه به کار می روند .اين کار معموالً عالوه بر ايجاد سربار زياد ،میتواند باعث
ايجاد کجفهمی و خطا در روند جستجوی کاربر شود؛ بنابراين روش نمايهسازی کنترلشده
که در آن واژههای نمايه کامالً محدود هستند ،غالباً موردحمايت قرار میگیرد .در روش
کنترلشده صحت امالی واژهها بررسی میشود و نیز برای واژههای مترادف يک واژه واحد
انتخاب میشود .مثالً واژه «نوسان» نماينده واژههای «ارتعاش»« ،تموج»« ،نوسان»« ،تپش»،
«چرخش» و غیره میگردد .لکن استفاده از اين نوع نمايه باعث میگردد تا اشخاص
نمايه بهصورت دستی استفاده میشود .شواهد نشان میدهد که در صورت استفاده از روش
نمايهسازی کنترل نشده نتايج نزديک به روش کنترلشده خواهد بود .در نمايهسازی میتوان
از واژههای ساده و يا مرکب استفاده کرد .در روش پسهمارايی 2از واژههای ساده بـرای
سـاخت نمايـه اسـتفاده میشود و در موقع جستجو کاربر میتواند با ترکیب واژههای ساده و
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آموزشديدهای برای فرموله کردن جمالت پرسوجو موردنیاز باشد .از اين روش در ساخت

۷۷۷ 1. Cope

2. Kaiser
3. postcoordination

فصلنامه مطالعات دانششناسی

بـر اسـاس نمايـه مـوارد متنـی موردنظرش را بیابـد .ايـن روش بیشـتر در سیستمهايی که
ساخت نمايه بهصورت خودکار انجام میشود ،به کار میرود .در روش پیشهمارايی

1

واژههای ترکیبی هم در ساخت نمايه به کار میروند .از اين روش بیشتر در سیستمهايی که
نمايه بهصورت دستی ساخته میشود ،استفاده میشود .در سیستمهای نمايهسازی خودکار
غالباً از واژههای مجزا استفاده میشود ،زيرا انتساب خودکـار اينگونه از واژهها به متون بهتر
انجام میشود .در ساخت نمايهسازی خودکار ازجمله نکاتی که میبايست مدنظر قرار بگیرد،
حذف واژههايی مانند ضماير ،قیود ،حروف اضافه و ربط هستند که کاربر مايل به جستجوی
آنها نیست؛ بنابراين جهت نمايهسازی خودکار ابتدا سیستم بايد اين واژهها را از بین واژههای
استخراجشده از متون حذف کند( .تشکری و میبدی1203 ،؛ گیلوری )1219 ،همچنین ،برای
ارزيابی کیفیت بازيابی در سیستمهای بازيابی متنی ازجمله سیستمهای نمايهسازی خودکار،
پارامترهای زيادی تعريفشدهاند .مهمترين اين پارامترها عبارتاند از :بازخوانی و دقت.
بازخوانی بیانگر قابلیت سیستم برای ارائه موارد مربوط به درخواست کاربر است .درواقع
ايـن پـارامتر را میتوان بهصورت زير تعريف کرد:

مقدار اين پارامتر همواره بین صفر و يک است و نسبت مستقیمی با میزان دربرگیری
واژهها در نمايه دارد؛ يعنی هر چه نمايه واژههای بیشتری را در خود داشته باشد ،تعداد موارد
بازيابی شده مربوط («بازخوانی») بیشتر میشود .از طرف ديگر میزان اين پارامتر به مجموعه
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متون ،مجموعه کاربران و نحوه فرموله کردن پرسوجو توسط کاربران بستگی دارد.
دقت :اين پارامتر به بیان ساده بیانگر قابلیت سیستم برای ارائه فقط موارد مربوطه به
درخواست کاربر (يا بهعبارتديگر رد موارد نامربوط) است .درواقع اين پارامتر را نیز
میتوان بهصورت زير تعريف کرد:

۸۸۸
1. precoordination

پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه ...

مقدار اين پارامتر نیز بین صفر و يک است و نسبت مستقیمی با میزان تعیینکنندگی واژهها
در نمايه دارد؛ يعنی هرچقدر واژههای بهکاررفته در نمايه دقیقتر و تعیینکنندهتر باشند،
تعداد موارد نامربوط کمتری بازيابی میشوند .از طرف ديگر میزان اين پارامتر نیز به مجموعه
متون ،مجموعه کاربران و نحوه فرموله کردن پرسوجو توسط کاربر همبستگی دارد .در
حالتی که تعداد کل موارد بازيابی شده صفر است ،نمیتوان مقدار «دقت» را با استفاده از
فرمول باال محاسبه نمود .منطقاً در اين حالت مقدار پارامتر «دقت» يک در نظر گرفته میشود.
مقدار دو پارامتر «بازخوانی» و «دقت» غالباً نسبت معکوس با هم دارند و بهبود يکی موجب
افت ديگری میشـود (مهراد و ناصری.)1201 ،
سیستمهای پرسش و پاسخ (کوِزشِن اَسک سیستم ،)1شکل پیچیدهتری از بازيابی
اطالعات است .سیستمهای هوشمند پرسش و پاسخ خودکار نتايج پرسشهای کاربران را در
قالب پاسخی مختصر و صريح ارائه میدهند .در چند دهه اخیر پیشرفتهای زيادی در توسعه
اين سیستمها به وجود آمده و چندين سیستم قدرتمند توسعه داده شده است .بااينحال
متأسفانه اقدامات کمی در اين حیطه برای زبان فارسی صورت گرفته است .در اين سیستمها
سؤال به زبان طبیعی و بدون هیچ محدوديت معنايی بهعنوان ورودی به سیستم داده میشود.
وظیفه سیستم يافتن جوابی دقیق ،کوتاه و کامل برای سؤال داده شده در کوتاهترين زمان
ممکن است.
به اين منظور سیستمهای کوِزشِن اَسک ،تکنیکهای بازيابی اطالعات ،استخراج
اطالعات و پردازش زبان طبیعی را با هم به کار میگیرند .نمونه چنین سیستمی در کتابداری
و اطالعرسانی ،خدمات مرجع از کتابدار بپرس هست .در اين نوع خدمات کاربر سؤاالتی
در نظر گرفتن اولويتهای زمانی برای کاربر ارسال میکند که همانگونه که ذکر شد در
اين سیستمها از تکنیکهای پردازش زبان طبیعی و بازيابی اطالعات با هم استفاده میگردد.
هدف پرسش و پاسخ اين است که به جستوجوها پاسخهای رضايتبخشی ارائه دهد.
نیازهای اطالعاتی بايد بهخوبی تعريف شود .در اينجا پردازش زبان طبیعی میکوشد تا نوع
پاسخ را با شفافسازی سؤال ،تحلیل مجموعه محدوديتها و با استفاده از فنون استخراج
1. Question & Ask Systems
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را به زبان طبیعی از کتابدار میپرسد و کتابدار مرجع ،پاسخ سؤاالت را بهصورت دقیق و با

۹۹۹

فصلنامه مطالعات دانششناسی

اطالعات تعیین کند .اين نظامها در نظر است جانشینان احتمالی نظامهای بازيابی اطالعات
کنونی شوند .عالوه بر خدمات مرجع از کتابدار بپرس ،نظام زبان طبیعی اسمارت نیز نمونهای
از اين سیستمها است (سرلک ،خلجی و گردان.)1292 ،
ردهبندی خودکار متون .درنهايت بايد به فنون خودکار ردهبندی متن اشاره کنیم که
بهطور خودکار مجموعهای از مدارک را به مقولههايی در چارچوب ردهبندیهای از پیش
تعريفشده نسبت میدهند .در اين رابطه توصیف صحیح ويژگیهای مدرک ،قوياً کیفیت
گروهبندی و يا مقولهبندی را بهوسیله اين فنون متأثر ساخته است (بهروزيان نژاد ،عطار زاده
و حسین زاده.)1293 ،

نتیجهگیری
بهطورکلی و بر اساس مطالب پیشگفته میتوان گفت که مزايای خوبی در استفاده از
فنون پردازش زبان طبیعی در کاربردهای کتابداری و اطالعرسانی و ازجمله بازيابی اطالعات
مشاهده میکنیم و میتوان گفت موفقیت يک نظام بازيابی اطالعات برای کاربر وابسته به
اين مطلب است که تا چه حد اصول پردازش زبان طبیعی در آن مورداستفاده قرار میگیرد.
ولی باوجوداين ،بايد توجه داشت که اين مزايا در پرتو هزينههای زياد محاسباتی امکانپذير
است و گاهی در برخی از موارد مشاهدهشده که فنون غیر از پردازش زبان طبیعی
پیشرفتهای زيادتری به بار میآورد (مهراد و ناصری .)1201 ،درعینحال پردازش زبان
طبیعی ،همچنان دارای قابلیتهای خوب و مفیدی در حوزههای مختلف و ازجمله در رشته
علوم کتابداری و اطالعرسانی دارد که میبايست با برشمردن مزايا و هزينهها نسبت به ادغام
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۰۰۰

پردازش زبان طبیعی در حوزههای موضوعی مختلف اقدام نمود.
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