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  مقدمه  1
نت  که به دو زبان جاوا و دات) فارس نت(فارسی  در این سند راهنماي کاربري پیمانه هاي شباهت سنجی وردنت

نت در این پیمانه ها پیاده شده  سنجی وردنت ها روي فارس روش هاي متداول شباهت. شود تهیه شده اند ارائه می

  .است

  تعیین شباهت ها شرح کامل الگوریتم 1-1

  

  Pathروش  1-1-1

مسیر  نیتر کوتاهموجود در  ها را با شمارش تعداد گره ترادف مجموعهاین الگوریتم، ارتباط معنایی یا شباهت دو 
. شود یمشامل گره پایانی نیز رهایمسطول . کند یمموجود در فارس نت محاسبه  is-aمراتب سلسلهمیان آن دو در 

میزان شباهت است  دهنده نشانارتباط معنایی کمتر است، عدد خروجی که  دهنده نشانتر یطوالنمسیر  ازآنجاکه
  :شود یمدو مفهوم است که مطابق زیر محاسبه  نیب ریمسنیتر کوتاهول معکوس ط

relatedness	 =
	1	

distance
 

  
  .م یکی باشند، فاصله آن دو یک خواهد بود پس شباهت نیز یک خواهد شدچنانچه دو مفهو

 نیتر کوتاهبراي محاسبه . بازگردانده خواهد شد 2-چنانچه مسیري بین دو مفهوم وجود نداشته باشد آنگاه مقدار
  . گرفته شدند در نظربدون جهت ها  همچنین رابطه اند شده استفاده is-aمسیر در این روش فقط روابط

  
  

  Wupروش  1-1-2

شده  سازي پیمانهپیادهدر این  هاست گرهشمارش  براساسکه   Wu & Palmer[1]توسط  شده ارائهالگوریتم 
آن دو  LCSو همچنین عمق گره  مراتب سلسلهدر  ترادف مجموعهعمق دو  براساساهت در این روش شب. است

  .شود یممطابق فرمول زیر محاسبه 
  

		relatedness
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عمق ریشه ( ستینهرگز صفر  lcsعمق  ازآنجاکه. خواهد بود score <= 1 > 0بدین ترتیب مقدار شباهت همواره 
یکی باشند آنگاه مقدار  ترادف مجموعهو اگر دو . شباهت صفر نخواهد شد گاه چیهپس ) یک است مراتب سلسله

  .شباهت یک خواهد شد
Lcs  ،است که نیاي هر دو نیز باشد مراتب سلسلهگره در  نیتر قیعمدو گره.  

  
  

  lchروش  1-1-3

 صورت بهو یا دو نمود را  ترادف مجموعهکه شباهت دو  Leacock and Chodorow[2]توسط  شده ارائهالگوریتم 
سپس . کند یمفارس نت شمارش  is-aمراتب سلسلهبین دو گره را در  ها این روش تعداد یال. کند یمزیر محاسبه 

درنهایت میزان . دینما یمفارس نت مقیاس  is-aمراتب سلسلهرا با استفاده از بیشینه عمق در  آمده دست بهعدد 
  .خواهد بود آمده دست بهعدد  شباهت، منفی لگاریتم

  .شود یمبازگردانده  2-اگر مسیري بین دو مفهوم وجود نداشته باشد 

relatedness
L: length	of
D:maximum

براي  21از فارس نت ممکن است متغیر باشد ولی مقدار  مورداستفادهنسخه  براساسمراتب سلسلهبیشینه عمق 
  .فارس نت است نسخه فعلی در is-aمراتب سلسلهریشه یکتاي 

  
  

  leskروش  1-1-4

هر مفهوم استفاده  gloss)( ها از اشتراکات معنیBanerjee and Pedersen[3]کار  براساساین الگوریتم 
در این الگوریتم از فارس نت . شده است سازي پیادهموجود در فارس نت  ها این روش مطابق با ویژگی. کند یم
  .شود یمبراي دسترسی به معنی هر واژه استفاده  نامه واژهیک  عنوان به

براي خود واژه و مفاهیم پدر و فرزند آن دو محاسبه  gloss، اشتراکات موردنظربدین ترتیب براي هر دو مفهوم 
  .شود یم

  .شود یمروش زیر استفاده  از دو جملهبراي محاسبه مقدار اشتراکات براي هر 
زیرمجموعه  نیتر یطوالنسپس در هر تکرار . شوند یمیابی شهیرها  واژه تک شدهو تک حذفها  واژه ابتدا همه ایست

مشترك در آن مرحله  رمجموعهیزهر اشتراك در هر مرحله، مربع طول  ازیامت. گردد یماستخراج ها  مشترك واژه
  .جمع خواهد شد باهمامتیاز همه مراحل  تیدرنهاو . است

  .است که در باال اشاره شدمعانی خروجی نهایی، مجموع امتیاز حاصل از اشتراکات 
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  VectorGlossروش 1-1-5

محاسبه  کیهر) gloss(مرتبه دوم معنی  یوقوع همترادف با استفاده از بردار  هاي در این روش شباهت مجموعه
  . شود یم

. معرفی کرد 1998در سال  Schützeرا ) context vector(مرتبه دوم یا بردار زمینه  یوقوع همبردار 
Patwardhan[4]و Pedersen  استفاده کردندها  براي بازنمایی نمود واژهبردارهااز این.  

مرتبه دوم با  یوقوع بردارهاهم. شده است سازي پیادهPedersen وPatwardhanاین الگوریتم با استفاده از روش
  . اند شده محاسبهموجود در فارس نت ) gloss(متشکل از معناهاي  نامه واژهاستفاده از 

و  شده محاسبهزمینه متناظر با آن دو  بردارها، کسینوس ترادف مجموعهدرنهایت براي محاسبه شباهت دو 
مفاهیم داراي رابطه با مفهوم ) gloss(خود مفاهیم، از معناهاي ) gloss(عالوه بر معناهاي . شود یمبازگردانده 

  . شود یممورد نظر نیز براي محاسبه این معیار شباهت استفاده 
همه مفاهیم داراي رابطه با مفهوم مورد نظر، یک معناي واحد طوالنی ) gloss(بدین ترتیب با ترکیب معناهاي 

ین معناي جدید ساخته شده و درنهایت بردارهاي زمینه متناظر با ا. شود یمساخته  (super gloss) وکامل 
  .ا برابر صفر باشدو ی تر بزرگتواند یماین شباهت  مقدار. شود یمشباهت محاسبه 

  
  

  

  Gloss vector (pairwise)روش 1-1-6

، معنی مفاهیم همسایه آن نیز در شود یمخود معرفی ) gloss( یبامعنکه هر مفهوم  طور هماندر فارس نت 
  .دارند نقشمعنا و جایگاه آن مفهوم  تر کاملبازنمایی 

آنها، کل معنا به بردار مرتبه دوم تبدیل  یوقوع همبا بردارهاي  (gloss)هر معنی  ها واژه تک تکبا جایگزینی 
شباهت نهایی دو مفهوم با محاسبه . یک بردار مرتبه دو داریم (gloss)هرمعنا  يجا بهبا این کار . گردد یم

همه رابطه هاي در این روش شامل  مورداستفادهروابط . دیآ یمبه دست  افتهی توسعههاي بردار يدو دوبهکسینوس 
  .باشد یمتعریف شده در فارس نت 

در این است که در اینجا بردارهاي مجزا به ازاي هر یک از   vectorتفاوت این روش با روش  گرید انیب به
و  hypernymبه عنوان مثال بردارهاي جداگانه براي . شود یممفاهیم داراي رابطه با مفهوم مورد نظر ساخته 

hyponym   در نهایت شباهت بردارهاي . شود یمو به همین ترتیب براي سایر روابط هر دو مفهوم ساخته
در واقع شباهت . شود یممتناظر، محاسبه شده و مجموع این شباهت ها به عنوان معیار نهایی در نظر گرفته 

با هم جمع شده و مقدار نهایی ... دو مفهوم و  hyponymو مفهوم و شباهت بردارهاي د  hypernymبردارهاي 
 .گردد محاسبه می
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  linروش  1-1-7

Lin   معرفی نمود که ازاطالعات محتوایی ها  روشی براي محاسبه ارتباط معنایی نمود واژه 1998در سال
استفاده ) Similarity Theorem(در وردنت و نظریه شباهت )information content( میمفاه

  ]5[.کند یم
یا  تر کوچککه مقدار آن عددي . شود یمدر این روش شباهت دو مفهوم با استفاده از فرمول زیر محاسبه 

  .خواهد بود 0یا مساوي  تر بزرگمساوي یک و 

relatedness

Ic(lcs) =
  

مجموع اطالعات محتوایی آن  بر میتقسدو مفهوم  lcsمقدار شباهت برابر است با دوبرابر اطالعات محتوایی 
 .دو

 شده استفادهکه در اینجا از روش زیر  اند شده یمعرفبراي محاسبه اطالعات محتوایی، چند روش مختلف 
  :است

  
leaves(c):
subsummer

maxLeaves =the total amount of leaves in the taxonomy  
 
 

 cکه زیر مفهوم  مراتب سلسلهي که در ها نسبت تعداد برگ است با برابرc بدین ترتیب اطالعات محتوایی مفهوم 
و درنهایت این مقدار با استفاده از اطالعات محتوایی مفهوم . هستند cقرار دارند به تعداد مفاهیمی که نیاي مفهوم 

 مراتب سلسلهها این مقدار برابر با تعداد همه برگ. شود یمریشه که داراي کمترین اطالعات محتوایی است نرمال 
  .است
  

  jcnروش  1-1-8

. سازي شده است ادهپی 1997در سال Conrathو Jiangتوسط شده یمعرفروش براساساین الگوریتم 
 ]7[ .شود یمدر این روش هم با استفاده از اطالعات محتوایی دو مفهوم استفاده 

  

relatedness

jcnDistance
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IC(c) = information
  . است linنحوه محاسبه اطالعات محتوایی مطابق روش 

  

 resروش  1-1-9

محاسبه شباهت دو مفهوم به این روش توسط . این روش نیز مبتنی بر اطالعات محتوایی دو مفهوم است
Resnik  وي شباهت دو مفهوم را برابر با اطالعات محتوایی] 8.[مطرح شد 1995در سالlcsکه . مطرح کرد آن دو

  .و یک خواهد بود 0مقدار آن بین 
relatedness

  
 

  hsoروش  1-1-10

Hirst و St-Onge  در این روش، . براي محاسبه شباهت دو مفهوم روشی را ارائه کردند ]9[1998در سال
 شده یمعرف) lexical chains'( یواژگانها با استفاده از یافتن زنجیره ترادف مجموعهارتباط معنایی دو 
  .شود یمتوسط آنها محاسبه 

 یمراتب سلسلهفقط از روابط رهایمساما . کند یمدو مفهوم استفاده  نیب ریمسنیتر کوتاهاین الگوریتم از 
در این روش به هریک از انواع  طورخالصه به.  شوند یممجاز شمرده ها  همه انواع رابطه. اند نشدهتشکیل 

مسیر بین دو مفهوم که داراي  نیتر کوتاهسپس . شود یمي داده ها موجود در فارس نت جهت ها رابطه
  .گردد یمکمترین تغییر جهت باشد، تعیین 
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 راهنمایکاربري واسط شباهت سنجی جاوا 2

  محتویات برنامه واسط 2-1

و یک پوشه حاوي واسط برنامه نویس فارس نت میDataفایل و یک پوشه jarاین واسط حاوي یک کتابخانه 

موجود است نیز به   libو فایل پایگاه دادهکه در پوشه  farsnet.api.jarاز استفاده از این واسط بایستی  قبل. باشد

  .برنامه افزوده شده باشد

 
  Javaنویس  محتویات پوشه واسط برنامه:1شکل

 
 lib محتویات پوشه : 2شکل
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  نحوه اضافه کردن به پروژه 2-2

 Dataپوشه. ها را به برنامه اضافه کندهاي مختلفی فایلتواند با روشمیسینو برنامهمحیط توسعه نوع  به باتوجه

هاي پروژه پروژه در کنار سایر خروجی Buildیک فایل جانبی اضافه گردد و هنگام  عنوان بهپروژه  rootباید در 

  .بندي قرار گیرد بدون هیچ پوشه

  .گرددجاوا ارائهمی گان دهندهبراي توسعه  Eclipseدر اینجا یک نمونه مثال براي محیط پر استفاده 

 ي پروژهبرروRightclick کنید و مسیرBuild Path\Configure Build Pathانتخاب نمایید. 

  در این قسمت گزینه انتخابAdd External JARs دیکن. 

  در این قسمت فایلFarsnet SimilarityAPI را جستجو و اضافه کنید. 

  بعد از اضافه کردن فایلFarsnet SimilarityAPI  کردن پوشه اضافه بهنوبتDataمی

 .کنیدCopy/Pasteیراحت بهکنید و آن را RightclickپروژهRootيبررو.رسد

 بایستی مسیر فایل .باشدکه نوع پروژه وبمی درصورتیJarبهDeployment Assembly اضافه شود هم. 

  نحوه استفاده در کد پروژه 2-3

برنامهدر کالس کد  packageکردن  importپروژه بایستی با  بهFarsnetSimilarityکتابخانهبعد از اضافه کردن

  .جاوا از آنها استفاده نمود

 

importFarsnetSimilarity.similarityservice; 

importfarsnet.schema.*; 

importfarsnet.service.*; 

 

در محیط جاوا  نتفارسنویسشباهت سنجی  ها و متدهاي واسط برنامهتوان از قابلیتزیرمیمطابق الگو 

  . براي محاسبه شباهت فراخوانی میگردد similarityسپس تابع . فراخوانی شود ()ReadDataابتدا باید تابع .بهرهبرد

  . مجموعه ترادف استاین تابع داراي دو نسخه براي محاسبه شباهت میان دو واژه و شباهت میان دو 
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  .در محاسبه شباهت براي دو واژه بیشینه شباهت میان همه مجموعه ترادف هاي آن دو بازگردانده میشود

  
  در محیط جاوا نتفارسنویس نمونه کدهایواسط برنامه 3شکل

 

  :و شامل مقادیر زیر است نوع تابع شباهت سنجی است کننده نییتعtype_Similarityپارامتر

 Lch 

 Jcn 

 Vector 

 Hso 

 Lin 

 res 

 Lesk 

 path 

 Wup 

 vectorpairwise 

 
  .هاي شباهت سنجی استاز این موارد یکی از انواع روش کیهر
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 .NETراهنمایکاربري واسط شباهت سنجی 3

  محتویات برنامه واسطشباهت سنجی 3-1

  .باشدنویس فارس نت می و پوشه واسط برنامه هاي دادهشامل فایل پوشه کو یDLL فایل این واسط حاوي یک

پ

  
  .NETمحتویات پوشه واسط شباهت سنجی تحت  4شکل

  

است که در این   SQLite3و یک پایگاه داده DLLنتنیز شامل سه فایل نویسفارس محتویات پوشه واسط برنامه

  .باشدبیتیمی 64و  32شامل دو نسخه متفاوت  SQLite.Interop.dllالبته فایل .است شده استفادهواسط 
ل

  
  .NETنویس محتویات پوشه واسط برنامه5شکل
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  نحوه اضافه کردن به پروژه 3-2

  .گرددمیارائه. NETگان دهندهبراي توسعه  Visual Studioدر اینجا یک نمونه مثال براي محیط پر استفاده 

و همچنین محتویات پوشه  Dataو پوشه  dllشامل  واسطشباهت سنجیابتدا همه فایل هاي موجود در پوشه 

  .پروژه اضافه شود  binدر  مسیر پوشه خروجی برنامه یا همان پوشه دستی  صورت بهباید واسط فارس نت 

 ي پروژهبرروRightclick کنید و مسیرAdd\Referenceانتخاب نمایید. 

  در این قسمت گزینهBrowse ي کلید برروسپس با کلیک . راانتخاب کنیدBrowse فایل

FarsnetSimilarity.dll هاي و فایلFarsnetAPI.dll وSystem.Data.SQLite.dll  را جستجو کرده و به

دستی به  صورت بهفقط بایدSQLite.Interop.dllتوجه داشته باشید که فایل  .تان اضافه کنید پروژه

 .توانید آن را اضافه کنیدنی پوشه خروجی برنامه اضافه شود و در اینجا نمییع binشهپو

 
 Reference Managerمحیط 6شکل
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  .NETمحتویات نهایی اضافه شده به پوشه خروجی برنامه  7شکل

  نحوه استفاده در کد پروژه 3-3

  .از آنها استفاده نمود. NETبرنامه در کالس namespaceکردن usingپروژه بایستی با  بهDLLبعد از اضافه کردن

usingFarsnet;  

  . استفاده نمودSimilarityServiceبایستی از کالس  APIبراي شروع استفاده از 

بهره . NETدر محیط  نتفارسنویس شباهت سنجی  ها و متدهاي واسط برنامهتوان از قابلیتمطابق الگو زیرمی

براي محاسبه شباهت  similarityایجاد میشود سپس تابع  similarityServiceابتدا یک نمونه از کالس  .برد

  . فراخوانی میگردد

  . این تابع داراي دو نسخه براي محاسبه شباهت میان دو واژه و شباهت میان دو مجموعه ترادف است

  .ه شباهت میان همه مجموعه ترادف هاي آن دو بازگردانده میشوددر محاسبه شباهت براي دو واژه بیشین

  
  .NETدر محیط  نتفارسنویس شباهت سنجی  نمونه کدهایواسط برنامه 8شکل

 پارامترtype_Similarityو شامل مقادیر زیر است نوع تابع شباهت سنجی است کننده نییتع:  
 Lch 
 Jcn 
 Vector 
 Hso 
 Lin 
 res  
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 Lesk 
 path 
 Wup 
 vectorpairwise 

 
  .هاي شباهت سنجی استاز این موارد یکی از انواع روش کیهر
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  فهرست روابط معنایی 4

  معناهاي همانواع روابط بین دسته 4-1

 توضیحات برد رابطه دامنه رابطه عکس رابطه رابطه

Hypernym Hyponym 

با  hypernymشمول و زیرشمول مثل مداد  اسم اسم
 افزارنوشت

رابطه مقوله نحوي مبدأ با مقصد حتماً باید دراین
 .یکسان باشد

 فعل فعل
 صفت صفت
 قید قید

Instance 
hypernym 

Instance 
hyponym 

 اسم اسم
اي از یک کالس بودن مثل تهران نمونه

instance hypernym با شهر 
Part 

holonym 
Part 

meronym 
 اسم اسم

 partجزئی از چیزي بودن مثل انگشت 
holonym دست 

Member 
holonym 

Member 
meronym 

 اسم اسم
آموز اي بودن مثل دانشعضوي از جامعه

Member holonym مدرسه 
Portion 
holonym 

Portion 
meronym 

 اسم اسم
تکّه کیک بخشی از چیزي بودن مثل یک

portion holonym کل کیک 
Substance 

holonym 
Substance 

meronym 
 اسم اسم

دهنده چیزي را داشتن مثل چوب جنس تشکیل
substance holonym میز چوبی 

Antonym Antonym 

 اسم اسم
 روز antonymرابطه تضاد مثل شب 

رابطه مقوله نحوي مبدأ با مقصد حتماً باید دراین
 .یکسان باشد

 فعل فعل
 صفت صفت
 قید قید

Domain Is-Domain-
of 

صفت/فعل/اسم
 قید/

 اسم
رابطه دامنه در یک شاخه علمی مثالً رماتیسم 

domain پزشکی 

Unit has-Unit اسم اسم 
گیري با واحد اندازهاندازهرابطه بین یک چیز قابل

 گرادسانتی Unitاش مثالً دما گیري

Agent Is-Agent-of اسم فعل 
رابطه بین یک فعل و عامل آن مثل هواداري 

 هوادار Agentکردن 

Patient is-Patient-
of 

 اسم فعل
آن مثالً  patientرابطه بین یک فعل و 

 نوشیدنی patientنوشیدن 

Instrument Is-
Instrument-of 

 اسم فعل
رابطه بین یک فعل و ابزار انجام آن فعل مثالً 

 قلم instrumentنوشتن 

Location Is-
Location-of 

 اسم فعل
رابطه بین یک فعل و مکان انجام آن فعل مثالً 

 آشپزخانه locationآشپزي کردن 

Cause Is-Caused-
by 

 فعل فعل
رابطه بین یک فعل و سبب آن مثالً ضربه زدن 

Cause ضربه خوردن 

Entailment Is-
Entailed-by 

 فعل فعل
رابطه بین یک فعل و ملزوم آن مثالً خرخر 

 خوابیدن Entailmentکردن 
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Has-Salient 
defining 
feature 

Salient 
defining 
feature 

 صفت اسم

صفت برجسته یک اسم و روش تشخیص آن 
این است که با شنیدن صفت واژه موصوف به ذهن 

-hasنان. برسد مثالً بیات و نان یا گیاه و خودرو
Salient defining feature بیات 

Attribute -Is
of-attribute 

 صفت اسم
مقادیر یک ویژگی مثالً براي ویژگی دما 

دما . وجود دارد... مقادیري چون گرم، سرد، ولرم و 
Attribute گرم 

Related-to Related-to 
صفت/فعل/اسم

 قید/
صفت/فعل/اسم

 قید/

هر دو مفهومی که یک رابطه دارند اما از انواع 
مثل کچلی . ها نیستشده دربین رابطهتعریف

related-to سر 
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  معناهاانواع روابط بین  4-2

 توضیحات برد رابطه دامنه رابطه عکس رابطه رابطه

Derivationally 
Related Form 

Derivationally 
Related Form 

صفت/فعل/اسم
 قید/

صفت/فعل/اسم
 قید/

رابطه اشتقاق مثل خانواده و 
 خانوادگی

Co-occurrence Co-occurrence 
صفت/فعل/اسم

 قید/
صفت/فعل/اسم

 قید/
وقوعی بین دو واژه مثل رابطه هم

 اي دوچرخه و دنده

Antonym Antonym 

 antonymرابطه تضاد مثل شب  اسم اسم
 روز

رابطه مقوله نحوي مبدأ با دراین
 .مقصد حتماً باید یکسان باشد

 فعل فعل
 صفت صفت
 قید قید

Non-verbal-
part 

Is-non-verbal-
part-of 

جزء غیر فعلی فعل مرکب مثل  صفت/اسم فعل
 کتاب و کتاب خواندن

Verbal-part Is-verbal-part-
of 

جزء فعلی فعل مرکب مثل خواندن و  فعل فعل
 کتاب خواندن

Refer-to Is-referred-by 

اي یک واژه مثالً شکل محاوره اسم اسم
هندوانه و اجاع از  refer-toهندونه 

 جمع مکسرو کونه نوشت به کلمه اصلی
 فعل فعل
 صفت صفت
 قید قید
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