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 مقدمه 1
براي آشنایی با دادگان و توایع کار با . فارس نت آمده است سرویس  وبدر سند پیش رو راهنماي کاربري  

در ابتدا  و نمودار استقرار ها و مدل داده اي ها و تشریح صفات و توابع کالس فارس نت نمودار کالسسرویس  وب

  .آمده است

، نمایش و پیمایش ارائه امکاناتی جهت جستجوسرویس  وب صورت بهنت فارسافزار  نویس نرم واسط برنامههدف از 

 سینو برنامهبرخط در اختیار توسعه دهنده و  صورت بهباشد که می نتفارسهاي شبکه واژگانی در ساختارمند داده

  .باشدمی یدسترس قابلنویس  هر سکوي برنامه قیازطرگیرد و می راربرنامه کاربردي ق

  

  سرویس وبهاي واسط نمودار بسته 1-1

ها پرداخته و نمودار از بسته کیهربه شرح ادامه  درادامه. باشدمی مطابق زیر نویس برنامهي واسط هانمودار بسته

  .نماییمهاي هر بسته را ارائه میکالس

 
 سرویس وبي واسط هانمودار بسته 1 شکل

  webservice. Farsnet بسته 1-1-1

 يهاو شامل کالس باشدمی هااین بسته خدمت دهنده اصلی جستجو، واکشی و نمایش اطالعات و داده

SenseService ، SynsetService هاي این بسته خواهد آمدجزئیات کالس درادامه. باشدمی... و. 
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 webservice. farsnetدر بسته  SynsetServiceنمایش کالس  2 شکل

  
 webservice. farsnetدر بسته  SenseServiceنمایش کالس  3 شکل
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 webservice. farsnetدر بسته  ايهي دادهانمایش کالس 4 شکل
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 SynsentServiceکالس  1- 1-1- 1

  . را برعهده دارد هاترادفي مجموعه هااین کالس وظیفه جستجو و واکشی اطالعات و داده

  :مطابق جدول زیر است SynsetService و کاربردي کالس (Public)توابع عمومی 

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getSynsetsByWord 

searchStyle: 

string, 

searchKeyword: 

string 

List<Synset>  

 ترادفجستجوي مجموعه 

کلمه و نوع  براساس

: جستجو شامل

Like/Start/End/Exact 

2  getSynsetById  synsetId: int  Synset  
یک مجموعه  جستجوي

  خاص ترادف

3  getSynsetRelationsById  synsetId: int List<SynsetRelation>  
ــتجوي ــک   جس ــط ی رواب

  خاص ترادفمجموعه 

4  getSynsetRelationsByType  synsetId: int, 

types: string[] 
List<SynsetRelation>  

انواع روابط یک  جستجوي

  خاص ترادفمجموعه 

5  getWordNetSynsets  synsetId: int  List<WordNetSynset>  
ــاجســتجوي نگاشــت ي ه

  وردنت

6  getSynsetExamples  synsetId: int  List<SynsetExample>   جمالت نمونهجستجوي  

7  getSynsetGlosses  synsetId: int  List<SynsetGloss>  
جســــتجوي جمــــالت  

  توصیفی

 SynsetService کالس (Public)توابع عمومی    1 جدول

 :مطابق جدول زیر است SynsetService و کاربردي کالس (Private)توابع داخلی 

  

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  NormalValue Value: string string  کلمه جهت  يساز آماده
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  جستجو

2  SecureValue  -Value: string  string  
امن سازي کلمه از 

  رمجازیغکاراکترهاي 

 SynsetService کالس (Private)توابع داخلی    2 جدول

 SenseServiceکالس  2- 1-1- 1

  . ي معناها را برعهده داردهااطالعات و دادهاین کالس وظیفه جستجو و واکشی 

 :مطابق جدول زیر است SenseService و کاربردي کالس (Public)توابع عمومی 

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getSensesByWord 

searchStyle: 

string, 

searchKeyword: 

string 

List<Sense>  

 براساس معناهاجستجوي 

کلمه و نوع جستجو 

: شامل

Like/Start/End/Exact 

2  getSenseById  senseId: int  Sense  
 معنايیک  جستجوي

  خاص

3  getSenseRelationsById  senseId: int List< SenseRelation>  
ــتجوي ــک   جس ــط ی رواب

  معناي خاص

4  getSenseRelationsByType  senseId: int, 

types: string[] 
List<SenseRelation>  

 انواع روابط یک جستجوي

  خاصمعناي 

5  getSenseBySynset  synsetId: int  List<Sense>  
معناهـاي یـک   جستجوي 

  خاص ترادفمجموعه 

6  getPhoneticFormsByWord  wordId: int  List<PhoneticForm>  
ــورت  ــتجوي ص ــاجس ي ه

  گفتاري یک کلمه

7  getWrittenFormsByWord  wordId: int  List<WrittenForm>   ــتجوي ــورتجس ــاص ي ه
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  نوشتاري یک کلمه

 SenseService کالس (Public)توابع عمومی    3 جدول

  :مطابق جدول زیر است SenseService و کاربردي کالس (Private)توابع داخلی 

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  NormalValue Value: string string  کلمه جهت جستجو يساز آماده  

2  SecureValue  Value: string  string   رمجازیغامن سازي کلمه از کاراکترهاي  

3  getVtansivity Value: string  string   گذرا یا ناگذر بودن فعلتعیین  

4  getVactivity Value: string  string  تعیین Active  یاPassive بودن فعل  

5  getVtype Value: string  string  تعیین نوع فعل  

6  getCategory Value: string  string  خاص و ،عام- تعیین گروه اسم...  

7  getGoupOrMokassar Value: string  string  تعیین نوع اسم جمع  

8  getEsmeZamir Value: string  string  تعیین نوع اسم ضمیر  

9  getAdad Value: string  string  تعیین نوع اسم عدد  

10  getAdverbType1 Value: string  string  مشتق و ،مرکب-اول قیدنوع  تعیین...  

11  getNormalValue Value: string  string  نرمال سازي مقدار  

12  getAdverbType2 Value: string  string  
قید صفت  ،قید قید- دوم قیدنوع  تعیین

  ...و

13  getAdjPishinVijegi Value: string  string   نوع صفت پیشینتعیین  

14  getAdjType Value: string  string   مطلق و ،نیبرتر-صفتدوم نوع...  

15  getNoeKhas Value: string  string  تعیین نوع اسم خاص  

16  getAdjTypeSademorakkab Value: string  string   مشتق و ،مرکب-صفتاول نوع...  

17  getVGozaraType Value: string  string  تعیین نوع گذرا بودن فعل  
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18  getNounType Value: string  string  مشتق و ،مرکب-تعیین نوع اسم...  

 SenseService کالس (Private)توابع داخلی    4 جدول

 Senseکالس  3- 1-1- 1

 :مطابق جدول زیر است Sense توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int  شناسه  

2  getValue -  string  مقدار معنا  

3  getWord - Word کلمه مربوط به معنا  

4  getVerbActivePassive - string Active  یاPassive بودن فعل  

5  getVerbTransitivity 

- 

string 

 گذرا بودن یا نبودن فعل
Intransitive -گذرا  

Transitive -ناگذر  
Causative/Anticausative -

  یدووجه

6  getVerbType 

- 

string 

 نوع فعل
Auxiliary -کمکی فعل  
Complex -مرکب فعل  

Copula -ربطی فعل  
Phrasal -يشوندیپ فعل  
Simple -ساده  

7  getVerbPresentStem - string بن مضارع فعل  
8  getVerbPastStem - string بن ماضی فعل  

9  getTransitiveType 

- 

string 

 گذرا فعل نوع
WithComplement -متمم به گذرا  

WithObject -مفعول به گذرا  
WithPredicate -مسند به گذرا  

10  getIsIdiomatic - boolean بودن فعل عبارت/اصطالح  
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11  getIsCausative - boolean سببی بودن فعل  

12  getNounCategory 

- 

string 

 اسم دسته
Numeral -اسم عدد  
General -اسم عام  
Specific -خاص اسم  

Infinitival -مصدر اسم  
Pronoun -اسم ضمیر  

13  getNounType 

- 

string 

 نوع اسم
Compound -مرکب  
Derivative -مشتق  

DerivationalCompound -مشتق 
  مرکب

Simple -ساده  
Phrasal -عبارت  

14  getNounSpecifityType 

- 

string 

 نوع اسم خاص
Human -انسان خاص اسم  
Animal -وانیح خاص اسم  

Place -مکان خاص اسم  
Time-زمان خاص اسم  

15  getNounNumeralType 

- 
string 

 نوع اسم عدد
Cardinal -عدد اصلی  
Ordinal -عدد ترتیبی  

16  getNounPluralType 

- 

string 

 نوع اسم جمع
MassNoun -له،یقب مثل( جمع اسم 

  ...)و رمه گله،
Regular -عالمت با( يعاد جمع اسم

  )نی-ون-هاجمع يها
Irregular -مکسر جمع  

17  getPronoun 

- 

string 

 نوع اسم ضمیر
Emphatic -مؤکّد ریضم اسم 

Indefinite -رمشخصیغ ریضم اسم 

Reciprocal -متقابل ریضم اسم  

18  getAdverbType1 
- 

string  اول قید نوع 
Compound -مرکب  
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Derivative -مشتق  
DerivationalCompound -مشتق 

  مرکب
Simple -ساده  

19  getAdverbType2 

- 

string 

 دوم قیدنوع 

AdjectiveModifying -صفت دیق  
AdverbModifying -قید قید  

VerbModifying -قید فعل  
SentenceModifying -قید جمله  

20  getAdjec veType1 

- 

string 

 صفتاول نوع 

Compound -مرکب  
Derivative -مشتق  

DerivationalCompound -مشتق 
  مرکب

Simple -ساده  

21  getAdjec veType2 

- 

string 

 صفت دومنوع 

Superlative -نیبرتر صفت  
Absolute -مطلق صفت  

Comparative -برتر صفت  

22  getPreNounAdjectiveType 

- 

string 

 نوع صفت پیشین

Indefinite -مبهم نیشیپ صفت  
Exclamatory -یتعجب نیشیپ صفت  

Demonstrative -نیشیپ صفت 
  اشاره

Simple -نیشیپ صفت  

23  getIsAbbreviation - boolean بودن نوشت کوته  
24  getIsColloquial - boolean بودن ايهمحاور  

 webservice. farsnetدر بسته  Sense توابع کالس   5 جدول
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 SenseRelationکالس  4- 1-1- 1

 :مطابق جدول زیر است SenseRelation توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int  شناسه  

2  getSenseId1 -  int  شناسه معنا اول  

3  getSenseId2 - int شناسه معنا دوم  

4  getSenseWord1 - string کلمه معنا اول  

5  getSenseWord2 - string کلمه معنا دوم  

6  getType - string نوع رابطه  

 webservice. farsnetدر بسته  SenseRelation توابع کالس   6 جدول

 Wordکالس  5- 1-1- 1

 :جدول زیر است مطابق Word توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int  شناسه  

2  getPos -  string  مقوله نحوي  

3  getDefaultPhonetic - string صورت گفتاري اصلی  

4  getDefaultValue - string  اصلیصورت نوشتاري  

 webservice. farsnetدر بسته  Word توابع کالس   7 جدول

 WrittenFormکالس  6- 1-1- 1

  :جدول زیر است مطابق WrittenForm توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #



  نت فارس سیسرو وب يکاربر يراهنما
  

16 

 

1  getId - int  شناسه  

2  getValue -  string  مقدار  

 webservice. farsnetدر بسته  WrittenForm توابع کالس   8 جدول

 PhoneticFormکالس  7- 1-1- 1

  :جدول زیر است مطابق PhoneticForm توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int  شناسه  

2  getValue -  string  مقدار  

 webservice. farsnetدر بسته  PhoneticForm توابع کالس   9 جدول

 Synsetکالس  8- 1-1- 1

  :جدول زیر است مطابق Synset توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int شناسه  
2  getPos -  string  مقوله نحوي  
3  getSemanticCategory - string  دسته معنایی  
4  getNofather -  boolean نداشتن والد  
5  getNoMapping - boolean نداشتن نگاشت با وردنت  

 webservice. farsnetدر بسته  Synset توابع کالس   10 جدول

 WordNetSynsetکالس  9- 1-1- 1

  :جدول زیر است مطابق WordNetSynset توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #
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1  getId - int  شناسه  

2  getWnPos -  string  مقوله نحوي  

3  getWnOffset - string Offset  

4  getExample -  string جمله نمونه  

5 getGloss - string جمله توصیف  

6 getType -  string نوع  

 webservice. farsnetدر بسته  Synset توابع کالس   11 جدول

 SynsetGlossکالس  10- 1-1- 1

  :جدول زیر است مطابق SynsetGloss توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int  شناسه  

2  getContent -  string  مقدار  

3  getLexicon -  string مرجع  

 webservice. farsnetبسته  در SynsetGloss توابع کالس   12 جدول

 SynsetExampleکالس  11- 1-1- 1

  :جدول زیر است مطابق SynsetExample توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getId - int  شناسه  

2  getContent -  string  مقدار  

3  getLexicon -  string مرجع  

 webservice. farsnetدر بسته SynsetExample توابع کالس   13 جدول
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  database. Farsnet بسته 1-1-2

  .این بسته خواهد آمد جزئیات کالس درادامه. باشدمی با پایگاه داده این بسته شامل یک کالس ارتباط

 
  database. farsnetي بسته هانمایش کالس 5 شکل
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  MySqlDbUtilityکالس  ١-٢-١-١

  :جدول زیر است مطابق MySqlDbUtility صفت کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  connection - Connection  ارتباط با پایگاه داده محلی  ءیش  

 database. farsnetدر بسته MySqlDbUtility توابع کالس   14 جدول

  :جدول زیر است مطابق MySqlDbUtility توابع کالس

  توصیف  خروجی  ورودي  عنوان  #

1  getConnection - Connection  ارتباط با پایگاه داده محلی  ءیش  

 database. farsnetدر بسته MySqlDbUtility توابع کالس   15 جدول

  افزار نمودار استقرار نرم 1-2

قابلیت اجرا خواهد  ها عامل ستمیسمحیط اجرایی در همه هر نسخه از  يبررو سرویس وب نویس برنامهواسط 

  .دهدمی شکل زیر نمودار استقرار آن را نشان. داشت

 
  سرویس وبنمودار استقرار واسط  6 شکل
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  پایگاه داده  جداولاي و شماي نمودار داده 1-3

باشد که در آن می نتفارس .NETکاربردي تحت  نویس برنامهواسط اي هاي دادهاین بخش مربوط به طراحی مدل

  .شودبه شرح و توضیح جداول و ارتباطات بین آنها پرداخته می

  افزار نرماي مدل داده 1-3-1

  :به شکل زیر استجداول  ینا مدل. جدول شده است 11 یجادمنجر به ا افزار نرم برايشده طراحی ايمدل داده

 
  نتفارس نویس برنامهجداول پایگاه داده واسط  شماي 7 شکل
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  افزار شماي جداول پایگاه داده نرم 1-3-2

 wordجدول  3-2-1- 1

  .باشدمی کلمات ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  pos  TEXT NO  مقوله نحوي  

3  avaInfo  TEXT  NO  صورت گفتاري  

4  defaultValue TEXT NO صورت نوشتاري  

5  search_value TEXT  NO  جهت جستجوصورت نوشتاري  

  word جدولشماي  16 جدول

 valueجدول  3-2-2- 1

  .باشدمی یک کلمهي نوشتاري هاصورتسایر  ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  word  INTEGER NO  کلمه مرتبط  

3  value TEXT NO صورت نوشتاري  

4  search_value TEXT  NO صورت نوشتاري جهت جستجو  

 value جدولشماي  17 جدول
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 speechجدول  3-2-3- 1

  .باشدمی یک کلمه گفتاريي هاصورتسایر  ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  word  INTEGER NO  کلمه مرتبط  

3  value TEXT NO صورت نوشتاري  

 speech جدولشماي  18 جدول

 senseجدول  3-2-4- 1

  .باشدمی یک کلمه معنا ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

می Null  نوع  عنوان ستون  #

  پذیرد؟

  توصیف

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  word  INTEGER NO  کلمه مرتبط  

3  value TEXT NO صورت نوشتاري  

4  vtansivity TEXT YES  گذرا یا ناگذر بودن فعلتعیین  

5  vactivity TEXT YES تعیین Active  یاPassive بودن فعل  

6  vtype TEXT YES تعیین نوع فعل  

7  synset INTEGER YES  ترادفمجموعه  

8  vpastStem TEXT YES بن ماضی فعل  
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9  vpresentStem TEXT YES بن مضارع فعل  

10  category TEXT YES اسم دسته  

11  goupOrMokassar TEXT YES نوع اسم جمع  

12  esmeZamir TEXT YES نوع اسم ضمیر  

13  adad TEXT YES  عددنوع اسم  
14  adverb_type_1 TEXT YES  اول قید نوع  

15  adverb_type_2 TEXT YES  دوم قید نوع  

16  adj_pishin_vijegi TEXT YES نوع صفت پیشین  

17  adj_type TEXT YES  صفتاول نوع  

18  noe_khas TEXT YES  خاصنوع اسم  

19  nounType TEXT YES نوع اسم  

20  adj_type_sademorakkab TEXT YES  صفتدوم نوع  

21  vIssababi INTEGER YES سببی بودن فعل  

22  vIsIdiom INTEGER YES بودن ايهمحاور  

23  vGozaraType TEXT YES نوع گذار بودن فعل  

24  kootah_nevesht INTEGER YES بودن نوشت کوته  

25  mohavere INTEGER YES بودن ايهمحاور  

 sense جدولشماي  19 جدول

 synsetجدول  3-2-5- 1

  .باشدمی ترادف مجموعه ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #
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1  id INTEGER NO   شناسه  

2  semanticCategory  TEXT  NO  دسته معنایی  

3  pos TEXT  NO مقوله نحوي  

4  nofather INTEGER YES  والد ترادفداشتن مجموعه  

5  noMapping INTEGER YES داشتن نگاشت با وردنت  

 synset شماي جدول 20 جدول

 sense_relationجدول  3-2-6- 1

  .باشدمی روابط معناها ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  type  TEXT  NO  نوع رابطه  

3  sense INTEGER  NO شناسه معنا اول  

4  sense2 INTEGER NO شناسه معنا دوم  

5  senseWord1 TEXT NO کلمه معنا اول  

6  senseWord2 TEXT NO   معنا دومکلمه  

 sense_relation شماي جدول 21 جدول

 synset_relationجدول  3-2-7- 1

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح  .باشدمی ي ترادفهاروابط مجموعه ذخیرهجدول جهت  این

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  type  TEXT  NO  نوع رابطه  
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3  synset INTEGER  NO  اول ترادف مجموعهشناسه  

4  synset  2  INTEGER NO  دوم ترادف مجموعهشناسه  

5  synsetWord1 TEXT NO  اول ترادف مجموعهکلمات  

6  synsetWord2 TEXT NO   دوم ترادف مجموعهکلمات  

7 reverse_type  TEXT  NO  معکوس نوع رابطه  

 synset _relation شماي جدول 22 جدول

 wordnetsynsetجدول  3-2-8- 1

  .باشدمی ي وردنتهانگاشت ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO شناسه  

2  wnPos  TEXT NO  مقوله نحوي  

3  wnOffset TEXT NO Offset  

4  example TEXT  NO جمله نمونه  

5  gloss TEXT NO جمله توصیف  

6  type TEXT NO نوع  

7  synset INTEGER NO  نگاشته یافته ترادفمجموعه  

 wordnetsynset شماي جدول 23 جدول

 gloss_and_exampleجدول  3-2-9- 1

  .باشدمی ترادفیک مجموعه  توصیفجمالت مثال و  ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #
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1  id INTEGER NO   شناسه  

2  type  TEXT NO  نوع جمله  

3  content TEXT NO متن جمله  

4  synset INTEGER  NO  ترادفشناسه مجموعه  

5  lexicon INTEGER NO شناسه مرجع  

 gloss_and_example شماي جدول 24 جدول

 lexiconجدول  3-2-10- 1

  .باشدمی مراجع جمالت ذخیرهجدول جهت  این

  :مهم این جدول در زیر آمده است هاي ستونتوضیح 

  توصیف  پذیرد؟می Null  نوع  عنوان ستون  #

1  id INTEGER NO   شناسه  

2  title  TEXT NO   مرجععنوان  

3  active INTEGER  NO  بودن مرجع رفعالیغفعال یا  

 lexicon شماي جدول 25 جدول
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  سرویس وباربري استفاده از ک يراهنما 2

جهت ارتباط بر خط با  WSDLو تحت توصیف  HTTP/SOAPمبتنی بر استاندارد  3 نتفارسي هاسرویس وب

می Apache Tomcatمبتنی بر پلت فرم جاوا و تحت سرور  هاسرویس وب نیا. گردیده است ارائه 3 نتفارسسرور 

  .باشند

را براي  نتفارسنسخه پایگاه داده  نیدرآخري موجود هاقابلیت جستجو و دریافت داده هامتدهاي این سرویس

  .استفاده نمایند هاي این سرویسهاگرا از خروجییءش صورت بهتوانند می سانینو برنامهآورند و می کاربران فراهم

  .باشندمی یدسترس قابل هابه شرح زیر است که توسط تمام پلت فرم هاسرویس وبآدرس فعلی این 

 http://nlp.sbu.ac.ir:8180/WebAPI/services/SenseService?WSDL 

 http://nlp.sbu.ac.ir:8180/WebAPI/services/SynsetService?WSDL 

 

سایر اطالعات مربوط به ...آواها و ،مقوالت نحوي ،هاSenseجهت واکشی اطالعات  Sense Service سرویس وب

و  Sense، SenseRelation ، PhoneticForm،WrittenForm ايهدر قالب اشیاء دادي هاو خروجی باشدمی آنها

Word کندمی ارائه.  

و  باشدمی سایر اطالعات مربوط به آنها...روابط و ،هاSynsetجهت واکشی اطالعات  Synset Service سرویس وب

  .کندمی ارائه Synset ،SynsetRelation ايهي در قالب اشیاء دادهاخروجی

  .NETمحیط  قیازطرارتباط  2-1

در پروژه خود انجام  Visual Studioي دات نت کافی است مراحل زیر را در هادر برنامه سرویس وباستفاده از  براي

  .شوید نتفارس سرویس وباستفاده از دهید تا قادر به 

  .است انجام قابلها Visual Studioي هاو نسخه هاپروژهاین روش در همه نوع 

 سرویس اضافه کردن Reference  از مسیرRight Click On Project Node > Add > Service Reference 

  گزینه  بررويو کلیک  هاسرویس وباضافه کردن آدرس یکی ازGo 
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 Add Service Referenceمحیط   8 شکل

  مشاهدهLoad  شدن متدها و تعیین نامNamespace 

 
 Add Service Reference-2محیط   9 شکل

  کلیک کردن دکمهOk و اضافه شدن Namespace به پروژه شده تعیین. 



  نت فارس سیسرو وب يکاربر يراهنما
  

29 

 

 Namespace  بانامکه FarsnetSenseService ي الزم جهت ارتباط با هااست همه کالس ایجادشده

 .باشدمی را دارا SenseService سرویس وب

 
 Object Browserمحیط   10 شکل

  همه مراحل فوق را برايSynsetService نیز تکرار نمایید. 

 
 Solution Explorerمحیط   11 شکل

 

 يهابا استفاده از کالس*Response، *Request و*ServiceClient  پاسخ امکان ارسال درخواست و دریافت

 .وجود خواهد داشتها  سرویس وبتابع  براي هر
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  1 سرویس وبنمونه کد استفاده از   12 شکل

 
  2 سرویس وبنمونه کد استفاده از   13 شکل
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  جاوامحیط  قیازطرارتباط  2-2

در پروژه خود انجام دهید تا  Eclipseکافی است مراحل زیر را در  جاواي هادر برنامه سرویس وباستفاده از  براي

  .شوید نتفارس سرویس وباستفاده از قادر به 

 .است انجام قابل هاEclipseي هاو نسخه هاپروژهاین روش در همه نوع 

 اضافه کردن Client مسیراز  سرویس وب Web Service Client File > New > Other > Web Services > 

  
  Web Service Clientمحیط انتخاب   14 شکل

  گزینه  بررويو کلیک  هاسرویس وباضافه کردن آدرس یکی ازNext 
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 Web Service Clientمحیط   15 شکل

  گزینه  بررويکلیکFinish 

 
 Web Service Proxyمحیط   16 شکل

  با اتمام ساختClient شودمی زیر به پروژه اضافهي هاکالس.  
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  Package Explorerمحیط   17 شکل

  مراحل فوق را برايSynsetService نیز تکرار نمایید. 

 را فراخوانی نمایید سرویس وبتوانید متدهاي می راحتی به شده ساختهي هابا استفاده از کالس. 

 
  در محیط جاوا سرویس وبمحیط نمونه کد استفاده از   18 شکل
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  فهرست روابط معنایی 3

  معناهاي همانواع روابط بین دسته 3-1

 توضیحات برد رابطه دامنه رابطه عکس رابطه رابطه

Hypernym Hyponym 

با  hypernymشمول و زیرشمول مثل مداد  اسم اسم
 افزارنوشت

حتماً باید  رابطه مقوله نحوي مبدأ با مقصددراین
 .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 

-has نان . 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  3-2

 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 

غیر فعلی فعل مرکب مثل جزء  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

  
  


