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درخواست ارائه پيشنهاد ( )RFPپروژۀ ايجاد پيكره و ابزار برچسبزن نقشهاي معنايي ( )SRLبراي زبان فارسي

خواننده گرامي ،در راستاي تحقق ماموريت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سكويي براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري
و بومي سازي محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقهمندان در توسعه و بهرهمندي از دستاوردهاي پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات ،آزادرساني اين دستاوردها در زمره برنامههاي اولويتدار پژوهشگاه به شمار ميآيد .به همين منظور مستند
حاضر تحت مجوز بينالمللي  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است.
شايان ذکراست تحت اين مجوز ،ضمن حفظ کليه حقوق مالكيت فكري اين مستند براي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات،
بازانتشار و بهکارگيري آن صرفاً براي موارد تحقيقاتي و با ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات
ايران) بالمانع است.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
پردازش زبان فار سي نيز در سالهاي اخير مورد توجه محققان ب سياري در ايران و ساير نقاط جهان قرار گرفته
ا ست .متأ سفانه يكي از گلوگاههاي پردازش زبان فار سي در د سترس نبودن منابع زباني کافي و ابزار پيشپرداز شي
معتبر براي اين زبان است.
درك زبان توسط ماشين آن گونه که براي انسان اتفاق ميافتد هدف اصلي بسياري از پژوهشهاي پردازش زبان
طبيعي ا ست .براي درك معنا الزم ا ست تا تحليلها در سطوح مختلف زبان انجام گيرد .تا کنون فعاليتهاي خوبي
در سطح صرف و نحو انجام گرفته ا ست و برچ سبگذاري صرف و نحو تا حدود زيادي د ستر سي به معنا را محقق
ميکنند اما به دليل تنوعات زباني و پيچيدگيهاي آن براي تحليل زبان کافي نيستتتتند .بنابراين براي دستتتتيابي به
معنا نياز استتت تا فراتر از صتترف و نحو رفته تا بتوان تحليلها را در ستتطح معنا نيز انجام داد .استتتخران نقشهاي
معنايي يكي از گامهاي اصلي در بازنمايي معني متن است .نقشهاي معنايي ،ارتباط معنايي بين فعل و آرگومانهاي
آن در جمله را مشخص ميکنند.
به طور کلي روش هاي تعيين نقش هاي معنايي را ميتوان به دو دستتتته روش هاي مبتني بر قاعده و روش هاي
مبتني بر يادگيري(آماري) تقستتتيمبندي کرد .در روش هاي مبتني بر قواعد ،تحيليل هاي مع نايي متن به کمك
لغتنامهها ،گرامرها و ساير منابع معنايي انجام ميگيرد .اين منابع بيشتر به صورت دستي تهيه ميشوند.
در همين اواخر به منظور برچستتبزني نقشهاي معنايي استتتفاده از روشهاي يادگيري ماشتتين مورد توجه قرار
گرفته .در اين د سته روشها از پيكرههايي که جمالت آنها به صورت د ستي برچ سبگذاري معنايي شدهاند جهت
استخران قواعد به صورت خودکار استفاده مي شود .مهمترين پيكرههايي که در زبان انگليسي براي اين منظور ايجاد
شدهاند عبارتند از  FrameNetو .PropBank
براي زبان فارسي نيز فعاليتهاي متعددي انجام شده است .به عنوان نمونه ،موسسه نور پيكره گزارههاي معنايي
زبان فار سي را تهيه کرده ا ست که شامل  03333جمله و حدود  033هزار کلمه ا ست .همچنين فرهنگ ظرفيت
معنايي افعال زبان فار س ي که تو سط مو س سه نور تهيه شده شامل حدود  04333فعل ساده و مرکب زبان فار سي
همراه با ظرفيت معنايي آنها ميبا شد .همچنين در پژوه شگاه ارتباطات و فناوري اطالعات تحقيقات گ ستردهاي در
قالب پروژه «ايجاد و راهاندازي سامانه پرسش و پاسخ خودکار قراني» در اين حوزه انجام شده است.
با اين وجود هنوز ابزار کاربردي که بتواند در اختيار ديگر توستتعهدهندگان محصتتوالت و خدمات قرار گيرد وجود
ندارد .بنابراين يكي از اقدامات ا سا سي در تهيه ب ستر پردازش معنايي متون فار سي تهيه ابزار برچ سبگذاري نقش
معنايي متون فارسي است.
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 0تعريف پروژه
به طور کلي برچسبگذاري نقشهاي معنايي عبارت است از بازشناسي رويدادهاي (افعال) موجود در جمله و
سپس تعيين آرگومانهاي معنايي آنها شامل کنشگر ،کنشپذير ،مكان ،زمان ،حالت انجام ،ابزار ،مبدأ ،مقصد و غيره.
اين فعاليت يكي از فعاليتهاي اساسي در پردازش عميق جمالت بوده و داراي پتانسيل فراوان جهت استفاده در
بسياري ديگر از حوزههاي پردازش زبان طبيعي از جمله پرسش و پاسخ ،ترجمه ماشيني ،خالصهسازي متون،
خطايابي و غيره ميباشد .اين فعاليت به صورت سنتي مرحله بعدي و پيشرفتهتر از برچسبزني نحوي درنظر گرفته
ميشود.

در پروژه حاضر ،پيكره و ابزار برچسبزن نقشهاي معنايي ) (SRLبراي متون فارسي مدنظر است .ورودي سامانه
يك سند متني است و خروجي آن سندي است که متن اصلي به همراه نقش معنايي کلمات ميباشد.
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 2هدف پروژه
به منظور ايجاد سامانهها و خدمات هوشمند و با کيفيت در حوزه زبان فارسي ،به تفسير معنايي متون فارسي مورد
نياز ميباشد .هدف از اجراي اين پروژه توسعه يك برچسبزن معنايي براي زبان فارسي است که براي نيل به آن بايد
ابتدا آرگومانهاي افعال زبان فارسي تعيين شوند ،سپس به تمام جمالت دادگان آموزش به صورت دستي برچسبهاي
معنايي زده شده و در نهايت با استفاده از اين دادگان ،يك برچسبگذار نقوش معنايي براي زبان فارسي توسعه داده
شود.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

5

درخواست ارائه پيشنهاد ( )RFPپروژۀ ايجاد پيكره و ابزار برچسبزن نقشهاي معنايي ( )SRLبراي زبان فارسي

 3مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
پيشنهاددهنده ميبايست مراحل و فازبندي انجام کار را با جزئيات کامل ارائه کند .توجه به موارد زير در پيشنهاد
ارسالي ضروري است:
موارد کلی
 درصورتيکه پيشنهاددهنده بخشي يا تمام محصول را در اختيار دارد ،بايد وضعيت محصول به طور دقيق
ذکر شود .بيان جزئيات محصول بايد شامل مشخصات کليدي ،دقت ،کيفيت ،سرعت پاسخگويي و
معماري سختافزار و نرمافزار مورد استفاده باشد.
 پيشنهاد ارسالي محدود به موارد مشخص شده در اين مستند نميباشد و در صورت داشتن ايده جديد
و يا ويژگي کاربردي در صورت ارائه ،ارزيابي و لحاظ خواهد شد.
 در پيشنهاد ارسالي مي بايست نحوه بهينهسازي و ارتقاء کيفيت سامانه در حين اجراي پروژه ذکر گردد.
 نيازمنديهاي سامانه در تعامل با ديگر سامانهها بايد در پيشنهاد ارسالي مشخص شود.
 در پيشنهاد ارسالي ميبايست حتياالمكان از منابع موجود کشور در بخش سختافزار و نرمافزار استفاده
شود.
ويژگیهای فنی
هدف اصلي اين پروژه ،ايجاد سامانه برچسبزن نقشهاي معنايي کلمات زبان فارسي ميباشد .در اين راستا پيشنهاد
دهنده بايد برنامه و استراتژي خود را در زمينههاي زير مشخص نمايد:
 تهيه دادگان جامع از ساختارهاي مختلف معنايي معماري سامانۀ برچسبزن نقش معنايي ارائه سامانه به صورت منفك ،وبسرويس و  APIبراي استفاده در سامانههاي ديگر قابليت توسعه در آيندهدر ادامه مشخصهها و الزامات فني مدنظر براي سامانۀ برچسبزن نقشهاي معنايي مشخص شده است.
 الزامات فني:
 تهيه پيكرۀ برچسبخورده با حجم حداقل  2ميليون کلمه
 oقاب افعال به ازاي تمام معاني هر فعل فارسي به طور جداگانه مشخص شود و براي هر قاب حداقل
 23نمونه جمله تهيه شده و برچسبگذاري گردد.
 oشيوهنامۀ برچسبزني با توافق کارفرما تهيه شود.
 oدر انتخاب جمالت پيكره تنوع در طول جمالت ،سبك نو شتاري ،د ستههاي مو ضوعي مدنظر و ...
قرار گيرد.
 oدر انتخاب جمالت پيكره بايد تنوع در تجزيه وابستگي حتياالمكان وجود داشته باشد.
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 oتعيين نقش معنايي حتياالمكان با در نظر گرفتن معني واژهها انجام گيرد (به عنوان مثال اگر
فعل جمله شكستن است کنشپذير آن بايد از جنس شكستني باشد).
 حداقل دقت  %80براي سامانه برچسبزن نقشهاي معنايي
 حداقل معيار کاپا معادل  %50براي صحت برچسبدهي پيكره
 طراحي و پيادهسازي وب سرويس و  APIبراي کليه بخشهاي سيستم
 پو شش نيازهاي غيرکارکردي نظير سرعت پا سخگويي ،زمان پا سخگويي به کاربران همزمان ،سرويسدهي
همزمان به کاربران ،دستتترسپذيري ،تحملپذيري در برابر خطا ،واستتط کاربري ،امنيت ستتيستتتم در برابر
نفوذهاي احتمالي
 سازگاري با آخرين نسخه استانداردهاي بين المللي
 طراحي ورودي و خروجي واسطهاي کاربري ابزار برچسبزن نقش معنايي ،مطابق استاندارد و کاربرد
 الزامات نگهداري:
 ارائه خدمات پشتيباني رايگان به مدت دو سال
 نگهداري از سامانه به صورت رايگان به مدت دو سال
 واسط کاربري:
 طراحي واسط کاربري مناسب
مراحل اجرای پروژه
اجراي پروژه به مدت دوازده ماه در سه مرحله انجام ميگردد.
 فاز اول :تهيۀ شيوهنامه برچسبزني ،انتخاب افعال و انتخاب جمالت دادگان ،تعيين آرگومان افعال
زبان فارسي
 فاز دوم :برچسبزني جمالت دادگان مطابق شيوهنامه
 فاز سوم :توسعۀ ابزار برچسبزن نقش معنايي براي متون فارسي
خروجیهای پروژه
 ابزار ،وبسرويس و  APIمربوط به برچسبزن نقشهاي معنايي با دقت حداقل  %80و شرايط ذکرشده دربند ويژگيهاي فني.
 پيكره برچسبخورده با نقشهاي معنايي در حجم حداقل  2ميليون کلمه و با شرايط ذکرشده در بندويژگيهاي فني.
 ابزارها و دادههاي جانبي تهيه شده در حين انجام پروژه مانند: ليست افعال انتخابي به همراه ساخت ظرفيت معنايي آنها
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 واسط کاربري براي برچسبزني جمالت پيكره
 ابزار ارزيابي دادگان و برچسبزن نقش معنايي
 گزارش مربوط به سامانه برچسبزن نقشهاي معنايي زبان فارسي (مشتمل بر سياق طراحي ،معماريحاصله و اعتبارسنجي سامانه مربوطه)
 گزارش حاوي قابهاي افعال زبان فارسي و ارتباط معنايي آنها مشتمل بر قواعد و دستورات برچسبگذاريمعنايي
 گزارش حاوي شيوهنامه برچسبزني معنايي متون فارسي -گزارش بررسي ابزارهاي موجود.

ويژگی محصوالت و خروجیهای پروژه
 .0نرمافزارهاي توليدشده حتي االمكان به  platformخاصي وابسته نباشد.
 .2از متدولوژيهاي معتبر در توليد نرمافزار استفاده شود .متدولوژيهاي موردنظر در توليد نرمافزار،
متدولوژيهاي  XPو يا  RUPهستند .کليه مستندات بايد در حين فرايند توليد نرمافزار و بر اساس
دستورالعملهاي متدولوژي توليد و تأييد گردند.
 .0مستندات تحويلي به صورت الكترونيكي در قالبهاي  PDFو  HTMLو قابل ويرايش مانند  TXTو  DOCمطابق
قالبي که توسط کارفرما ارائه خواهد شد ،به صورت فارسي تهيه شود.
 .4سازگاري با آخرين نسخه استانداردهاي بينالمللي ،ملي و مرسوم تا حد ممكن که در آخرين نسخه از نرمافزار
استفاده شدهاند يا قرار است در پروژه از آن استفاده شود مانند استاندارد يونيکد.
 .0واگذاري کليه حقوق (غير انحصاري) کُدها و مستندات توليدشده توسط مجري به دارنده حق تكثير نرمافزار
اصلي و/يا هر نهاد يا سازمان ديگري که کارفرما الزم بداند و/يا انتشار آنها با مالكيت عمومي ()public domain
در صورت لزوم
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 4روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
شاخصهای ارزيابی دادگان
 -0معيار کاپا:0
معياري آماري است که در زبانشناسي پيكرهاي براي بررسي ميزان تفاهم ميان دو برچسبگذاري بر روي پيكره به
کار ميرود .در اين معيار تالش شده است که برچسبگذاريهايي که به طور اتفاقي شبيه به يكديگر شدهاند تاثيري
در نتيجه نداشته باشند .به اين منظور کاپا به صورت فرمول زير محاسبه ميشود .در اين فرمول ) Pr(aميزان تشابه
صحيح ميان دو برچسبگذاري است و ) Pr(eميزان تشابه اتفاقي ميان دو برچسبگذاري است .براي استفاده از معيار
کاپا در مواردي که تعداد برچسبگذارها بيشتر از  2نفر است ،اين مقدار به ازاي هر دو برچسبگذار محاسبه شده و
از مقادير آن ميانگين گرفته ميشود.
)𝑒(Pr(𝑎) − Pr
)𝑒(1 − Pr

=𝑘

براي تضمين يكدست بودن برچسبگذاريها ،بايد بخش ثابتي از پيكره را تمامي افراد برچسبگذار،
برچسبگذاري کنند و سپس ميزان تفاوت ميان اين برچسبگذاريها بر اساس معيار کاپا سنجيده شود ( inter

 .)annotator agreementهمچنين بايد بخشي از فعاليت هر برچسبگذار در طول زمان بهصورت تصادفي انتخاب
شود و به وسيله يك فرد خبره پايش و بررسي گردد (.)intra annotator agreement
 -2پوشش يا تنوع (کمي و کيفي)
 حجم دادگان
مهمترين شاخص در تعيين حجم دادگان ،تعداد جمالت تشكيلدهندۀ آن است .تعداد کلمات نيز ميتواند شاخصي
براي تعيين حجم دادگان باشد.
 تنوع سياق ،حوزه.... ،
 oميانگين طول جمالت در کل دادگان
 oتعداد جمالت کوتاه ،متوسط ،و بلند پيكره
 oتعداد جمالت کوتاه ،متوسط ،و بلند پيكره در هر يك از سياقها و حوزهها
شاخصهای ارزيابی ابزار برچسبزن نقشهای معنايی
شاخصهاي کارکردي شامل ميزان دقت ابزار برچسبزن و شاخصهاي غيرکارکردي نيز شامل سرعت برچسبزني
جمالت ،داشتن يك رابط کاربري مناسب ،تحملپذيري در برابر خطا و  ...ميباشد.
 -0دقت ابزار برچسبزن نقش معنايي کلمات

Kappa
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ميزان دقت ابزار برچسبزن نقشهاي معنايي بر اساس نسبت تعداد برچسبهاي صحيح به کل برچسبهاي جمله
اندازهگيري ميشود .براي اندازهگيري اين معيار بايد برچسبهاي حاصل از خروجي ابزار برچسبزن نقشهاي
معنايي به ازاي هر جمله ،با برچسبهاي استاندارد جمله در دادگان آزمون مقايسه شود .دقت نهايي با ميانگينگيري
از دقت برچسبزني کل جمالت دادگان آزمون به دست ميآيد.
 -2معيارهاي ارزيابي نيازهاي غيرکارکردي
• دسترسپذيري
• کارايي
 زمان پاسخگويي
 توانايي در پاسخگويي به درخواستهاي همزمان
 زمان پاسخگويي به درخواستهاي همزمان
• تحملپذيري در برابر خطا
• امنيت
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