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ارائه یک روش خطایابی نحوي زبان فارسی مبتنی بر یادگیري ماشینعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

منظور از خطایابی نحوي تشخیص و اصالح خطاهاي متن است که از اشتباه در دستور زبان ناشی می شوند.

سامانه هاي خطایاب نحوي می توانند به افرادي که در حال یادگیري یک زبان جدید هستند، در یادگیري

قواعد زبان کمک کنند. براي بررسی و شناسایی خطاهایی که در میان فارسی آموزان رایج است، برگه هاي

نگارش زبان آموزان مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
قزوین جمع آوري و خطاهاي آن به صورت دستی برچسب زده شد. با استفاده از مجموعه ي حاصل، «پیکره

خطاهاي فارسی آموزان1» را که شامل بیش از 4700 خطا از انواع مختلف است، ساختیم. مشاهده  شد که

مطابقت فعل و فاعل جزء خطاهاي پرتکرار در میان فارسی آموزان می باشد. در این پژوهش یک روش

داده محور براي اصالح خطاي تطابق فعل و فاعل در زبان فارسی ارائه می شود. در زبان فارسی بین فعل و

فاعل از دو جهت تطابق وجود دارد: شخص و تعداد. براي تصحیح جمع یا مفرد بودن فعل، پس از تعریف

ویژگی هاي مناسب، دو طبقه بند یادگیري ماشین بی نظمی بیشینه و درخت تصمیم را به کار می بریم. براي
تصحیح فعل از نظر شخص {اول شخص، دوم شخص، سوم شخص} از روش مبتنی بر قاعده استفاده
می کنیم. در نهایت برتري روش پیشنهادي خود را نسبت به روش  پایه برچسب اکثریت و روش هاي رقیب

ماشین ترجمه آماري و مبتنی بر شبکه عصبی نشان می دهیم.

1آدرس:

http://ece.ut.ac.ir/documents/76687411/0/CPG.zip
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