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دانشی که در طول عمرشان درباره نحوه رفتار جهان بهدست
آوردند ،عمل نمایند .برای این منظور ،آنها به طور گسترده یک
سری دانش عام 5در اختیار دارند :جهان در حال حاضر چگونه
است؟ قبل از آن چگونه بود؟ چه اتفاقی بعد از یک عمل میافتد؟
چه رویدادی موجب دیگری میشود؟

 -1مقدمه 
درگذشته عموماً پیشبینی رویدادها بر اساس اخبار توسط خبرگان
این زمینه انجام میشد .برای مثال خبرگانی در زمینه اخبار
سیاسی با توجه به انعکاس رخدادهای قبلی در اخبار حوادث و
رخدادهای آتی را پیشبینی میکردند .در واقع روابط علّی بین
رخدادها در این پیشبینیها مورد استفاده قرار میگیرد .خبرگان
این زمینه با یادگیری این روابط در طول حرفه خود این روابط را
در پیشبینی رخدادها استفاده میکنند.

حال سوال اساسی این است که آیا میتوان چارچوبی برای
ماشینها طراحی کرد که بتوانند قابلیتی همچون انسان در
پیشبنی رویدادها داشته باشند؟ به عبارت دیگر آیا میتوان قواعد
علّی بین رویدادها را در ماشین پیادهسازی کرد؟ چگونه میتوان با
استفاده از دانش عام و ترکیب انواع مختلف دانش عمل پیشبینی
رویداد را انجام داد؟ چگونه میتوان دادههایی را که از منابع
اطالعاتی متعدد و ناهمگنی میآید ،با هم تجمیع نمود و بر روی
دادههای ناکامل عمل استنتاج انجام داد؟ چگونه میتوان یک
رویداد را به صورت یک مدل مستقل از زبان 3بازنمایی نمود ،به

پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد [ ]5انسانها قابلیت باالیی
در درک مفاهیم علّی بین رخدادها دارند .از بدو تولد روابط بین
رخدادها در مغز انسان شکل میگیرد .در آینده انسان از این روابط
بهره گرفته و در پیشبینی رخدادها به کار میبندد .انسانها با
استفاده از تجربیات میتوانند رفتار موجودیتهای مختلف در
طبیعت را مدلسازی و پیشبینی کنند .این مطالعات شواهدی را
نشان میدهد که انسانها در انواع خاصی از پیشبینی رویدادها
بسیار خوب عمل میکنند .بهخصوص هنگامی که آنها براساس
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استخراج شده فاصله زیادی با مفاهیم موجود در متن دارد .برای
مثال در این روشها جملههای «عراق به ایران حمله کرد» و
«ایران به عراق حمله کرد» ویژگیهای یکسانی دارند و به عنوان
یک داده تلقی میشوند .رویکرد دیگر استفاده از نقشهای
ساختاری کلمات است .روشهای متعددی برای تشخیص ماهیت
ساختاری کلمات موجود است .این روشها میتوانند یک عبارت
اسمی را از فعل و یا صفت متمایز کنند .به این ترتیب میتوان در
استخراج ویژگیها ساختار کلمات را نیز در نظر گرفت .حتی با در
نظر گرفتن ویژگیهای استخراج شده با این روش دو جمله مثال
قبلی از یکدیگر قابل تمایز نیستند .رویکردی که میتواند برای
تشخیص مفاهیم در جمالت خبری مورد استفاده قرار گیرد،
استفاده از نقشهای مفهمومی کلمات در جمله است [.]7
مثالهایی از این نقشها در جمالت فارسی فاعل ،مفعول و
نقشهایی از این قبیل است .طبقهبندیهای زیادی برای این
نقشها در جمالت انگلیسی موجود است .این نقشها معموالً با نام
نقشهای موضوعی 9شناخته میشوند .استفاده از این نقشها
مستلزم ارائه روشی خودکار برای استخراج این نقشها از جمالت
است .روشهای موفقی برای این مسأله با استفاده از یادگیری
ماشین ارائه شده است [.]3 ,3

طوریکه بتوان عمل پیشبینی را بر روی آن انجام داد؟ قابلیتی
که ماشین ورای انسان دارد امکان بررسی و تعامل با حجم بسیار
زیادی از دادهها است .شبکه جهانی اینترنت این امکان را فراهم
میسازد که ماشین حجم بسیار زیادی از اخبار گذشته را همراه با
تاثیر هرکدام در رویدادها بررسی کرده و مدلی برای روابط علّی
رویدادها بسازد .همچنین پایگاههای شناخت 5بسیاری در شبکه
جهانی موجود است که با استفاده از آن میتوان روابط علّی
رویدادها را بررسی کرد .عالوه بر این استفاده از مزایای منطق برای
بازنمایی رویدادها میتواند راهحلی برای پیچیدگی مسئله ارائه
دهد.
با وجود مطالعات زیادی که در حوزه استخراج اطالعات از متون
انجام شده است [ ،]9 ,3مطالعات کمی در حوزه استخراج روابط
علّی صورت گرفته شده است ولی کارهای [ ]5 ,4استثناهای قابل
توجهای هستند .گذشته از این ،الگوریتمهای توسعه یافته شده
برای استخراج روابط علّی سعی در شناسایی این روابط دارند و به
این دلیل که قادر به تولید رویدادهای جدید ناشی از یک رویداد
ممکن نیستند ،نمیتوانند برای پیشبینی مورد استفاده قرار
بگیرند.
از آنجایی که مسأله پیشبینی آن هم در زمینه اخبار مبهم و گاه
پیچیده است ،تعریف دقیق این مسأله برای مشخص شدن رویکرد
و راهحل بسیار اهمیت دارد .هرگاه صحبت از اخبار میشود ذهن
انسان متوجه نوشتههای روزنامه در مورد رویدادهای اخیر خواهد
بود .در این مسأله به دنبال پیشبینی دقیق این نوشتهها که در
واقع بازخوردی از رویدادها هستند ،نیستیم .بلکه در عوض به
دنبال پیشبینی رویدادهایی هستیم که در آینده واقع خواهند شد
و در اخبار نیز مشاهده میشوند.

روشهای متعدد دیگری نیز برای پیشبینی رویداد با توجه به
بازخوردهای موجود در شبکههای اجتماعی ارائه شده است [,50
 .]55معموال همزمان با تحوالت اجتماعی کاربران شبکههای
اجتماعی مثل توئیتر و فیسبوک این تحوالت را در نوشتههای
خود منعکس میکنند .این نوشتهها همچنین میتواند برای
پیشبینی وقایع آتی مورد استفاده قرار گیرد .نکته قابل توجه در
این رویکرد حجم باالیی از متون کوتاه در مورد مسائل اجتماعی
است .در [ ]53بررسی و مطالعهای به طور خاص در مورد
پیشبینی فروش فیلمها در گیشه یا همان پیشبینی درآمد حاصل
از فروش بلیط برای فیلمها با استفاده از چاترهای توئیتر انجام
گرفته است .در این پژوهش نشان داده شد که چگونه میتوان از
رسانههای اجتماعی برای پیشبینی آینده استفاده نمود .با استفاده
از سه میلیون توئیت از سایت توئیتر ،یک مدل رگرسیون خطی
برای پیشبینی درآمد فیلمها پس از انتشار ساخته شد .همچنین
نشان داده شد که این روش دقت مناسبی برای پیشبینی بورس و
اوراق بهادار هالیوود دارد و یک همسانی بسیار قوی بین رتبه فیلم
در آینده و تعداد توجهات آن وجود دارد .همچنین با استفاده از
تحلیل احساسات 4نشان داده شد که این نوع از تحلیل باعث بهبود

به طور دقیقتر دادههایی که در اختیار داریم پیکرهای از اخبار
روزهای گذشته است .ماشین باید با در نظر گرفتن این اخبار و در
واقع رخدادهایی که از این اخبار استنتاج میشود ،رخدادهای آتی
را پیشبینی کند .یکی از قسمتهای اساسی در طراحی و
پیادهسازی این ماشین بخش پردازش زبان طبیعی است.
رویکردهای متفاوتی برای استخراج مفاهیم از زبان طبیعی ارائه
شده است [ .]1برخی رویکردها با توجه به تعداد تکرار کلمات مهم
در هر حوزه ویژگیهایی به عنوان مفهوم از متن استخراج میکنند.
این رویکرد انباشت واژگان 3نامیده میشود و در بسیاری از حوزهها
مانند طبقهبندی متون و تصاویر عملکرد مناسبی داشته است .در
این مدلها توجه کمی به مفاهیم میشود و در واقع ویژگیهای
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حالت-فضا ]33[ 5به عنوان یکی از روشهای معمول برای بررسی
سیستمهای پویا در فیزیک و پردازش سیگنال استفاده شده است.
در مطالعه دیگری [ ]55از مدلهای سری زمانی 3برای پیشبینی
رویدادهای آتی بر اساس دادههای متنی ارایه شده است .این مدل
بر اساس سیستمهای بازیابی اطالعات 9موجود عمل میکند .به
این ترتیب که کاربر کلمهای را به عنوان پرسوجو درنظر میگیرد
و سیستم بازیابی تمام متون مرتبط با کلمه را جدا میکند.
سریهای زمانی بر اساس کاربرد کلمه مورد پرسوجو در متون
شکل میگیرد و مدل استفاده شده در کنار یک مدل احتماالتی،4
احتمال وقوع رویدادها را پیشبینی میکند .از مزیتهای این
روش ،استفاده از پرسوجوی کاربران بهصورت سریهای زمانی
است که در مدلهای پیشین به آن توجه نشده است.

پیشبینی خواهد شد .اگر چه در این مطالعه بر روی پیشبینی
درآمد فیلم تمرکز شده است ،اما میتوان گفت که این روش
میتواند برای سایر محصوالت و عالیق مصرفکنندگان در محدوده
وسیعی از پیشبینیها ،از رتبهبندی محصوالت مختلف در آینده
گرفته تا تنظیم دستورکار و نتایج انتخابات به کارگرفته شود .در
روابط عمیقتر این کار نشان میدهد رسانههای اجتماعی بیانگر
خرد جمعی است که اگر به درستی مورد بررسی قرار بگیرند،
میتوانند منجر به پیشبینی بسیار دقیق نتایج آینده شوند.
مسائل مشابهی نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که
بسیار مشابه پیشبینی رویدادها هستند .پیشبینی قیمت سهام و
یا فلزات گرانبها یکی از مسائل مشابه است [ .]54 ,59در واقع
رویداد خاصی در این مسأله مورد نظر است و هدف از طراحی
الگوریتم پیشبینی وقوع این رویداد خاص است .از آنجا که
رسانههای اجتماعی میتوانند به عنوان یک شکل از خرد جمعی
تعبیر شوند ،قدرت آنها در پیشبینی نتایج در دنیای واقعی
بررسی شده است .با کمال تعجب مالحظه میشود که در واقع یک
جامعه مجازی میتواند در پیشبینیهای کمّی بهتری ،نسبت به
بازار مجازی مورد استفاده قرار گیرد .این بازارهای اطالعاتی به طور
کلی معامالت دولتی مشروط اوراق بهادار را شامل میشود و اگر به
اندازه کافی بزرگ و به درستی طراحی شده باشد ،معموالً دقیقتر
از روشهای دیگر برای استخراج اطالعات منتشر شده مانند
نظرسنجیها هستند .به طور خاص نشان داده شده است که
قیمتها در این بازارها ،دارای ارتباط قوی با فرکانس نتایج مشاهده
شده است [ ]51 ,55و در نتیجه شاخصهای خوبی برای نتایج
آینده هستند .عالوه بر این ،جمعآوری اطالعات در مورد نحوه
رفتار مردم نسبت به یک محصول خاص ،در هنگام طراحی
کمپینهای بازاریابی و تبلیغاتی یکی از وظیفههای مهم است [,57
.]53

فعالیتی که ما قصد انجام آن را داریم از جهات مختلف با مطالعات
ذکر شده متفاوت است .ابتدا اینکه ،ما قصد ارائه یک مدل معنایی
و مستقل از زبان را برای پیشبینی رویدادها داریم .دوم اینکه،
برخالف مطالعات ذکر شده ،ما از منابع اطالعاتی ناهمگنی (نظیر
 Wikipedia ،Wordnetو  )...برای پیشبینی استفاده خواهیم کرد.
در آخر اینکه ،مطالعه ما برروی تولید پیشبینیهایی از رویدادهای
آینده تمرکز خواهد داشت که کامالً در قالب زبان طبیعی باشند ،و
همچنین روشهایی برای غنیسازی و تعمیم دادن رویدادهای
استخراج شده به منظور پیشبینی رویدادهای آینده ارائه خواهیم
کرد.
هدف ما در این پژوهش ارائه رویکردهایی برای انجام استنتاج
علّی 5به منظور پیشبینی رویدادهای معلول در محیطهای متنی
است .در حالت کلی ،کار ما بر روی بهبود روشهای استخراج
اطالعات 1یا استخراج روابط علّی 7خالصه نمیشود ،بلکه بر روی
چگونگی و نحوهی بهکارگیری این اطالعات برای امر پیشبینی
تمرکز دارد .ما سعی در ارائه روشی جدید برای ترکیب دانش
هستی با روشهای استخراج رویداد جهت بازنمایی رویدادهای
منسجم و همچنین ارائهی یک مدل جدید با استفاده از روشهای
3
استنتاج علّی در منطق مرتبه اول )FOL( 8جهت تعمیم
رویدادهای استخراج شده با استفاده از این دانش هستیم .به دلیل
اهمیت و گستردگی بحث پایگاه شناخت (آنتولوژی) و ساخت و

یکی دیگر از مسائل مطرح ،پیشبینی درخواست کاربران از طریق
جستوجو در شبکه اینترنت است [ .]53تعدادی از پژوهشهای
اخیر بر روی بررسی رابطه بین پرسوجوهای موجود در وب و
رویدادهای اخبار تمرکز داشتهاند .رادینسکی و همکاران []30
نشان دادند که پرسوجوهای کاربران در وب میتواند بازتابی در
رویدادهای آینده اخبار داشته باشد .گینسبِرگ و همکاران []35
نیز از پرسوجوها برای پیشبینی شیوع آنفوالنزای  H1N1استفاده
کردهاند .روش دیگری که در [ ]50استفاده شده است ،استفاده از
روشهای پردازش سیگنال و فیزیک به منظور مدلسازی و
پیشبینی تغییرات رفتاری در وب است .در این شیوه از مدل

1
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پیشبینی رویدادهای اخبار براساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول  .................................................................................سینا دامی و همکاران
جهانی ( ،)W3Cزبان چارچوب توصیف منابع ( )RDFرا توسعه داد.
 ،RDFزبانی برای کدگذاری دانش موجود در صفحات وب ،به
منظور قابل فهم کردن این دانش برای عاملهای الکترونیکی
جستجوگر اطالعات بود .موسسه  DARPAنیز با همکاری ،W3C
زبان  DAMLرا ایجاد کرد .زبان  DAMLگسترشی از  RDFبود که
در آن ساختهای توصیفی بیشتری استفاده میشد .هدف این
ساختها تسهیل تعامل عاملها در وب بود .سرانجام زبان  OWLبر
مبنای زبان  DAMLایجاد شد .استاندارد  OWLیک زبان بازنمایی
بر مبنای منطق توصیفی 3است ،که امکان بیان روابط حاکم بین
مجموعهها را داراست .از میان زبانهای مطرح شدهOWL ،
جدیدترین استاندارد زبانی توصیه شده است و قابلیتهای بیشتری
نیز نسبت به سایر زبانها دارد .بهکارگیری زبانهای بازنمایی
دانش ،امکان تعریف ،برقراری ارتباط میان پایگاه شناختها و
تحقق کنشپذیری و سازگاری با هم را فراهم میکند.

استفاده از آن در پیشبینی رویدادهای آتی ،در بخش  3به طور
مجزا به این موضوع پرداخته میشود .در بخش  9طرح مسأله و
راهحل پیشنهادی ارائه میشود .در بخش  4نحوه ارزیابی پیشبینی
به همراه نتایج آن بیان میشود .در نهایت ،نتیجهگیری و پیشنهاد
برای پژوهشهای آتی در بخش  5تشریح میگردد.
 -2پایگاهدناخر 
یکی از قسمتهای عمده این پژوهش پیادهسازی و کار با انواع
پایگاه شناختها است .همچنین کلیه دانش به دست آمده در
پایگاه شناخت ذخیره شده و استنتاج نیز با توجه به آن و در قالب
آن انجام میشود .به همین دلیل استخراج پایگاه شناخت ،بازنمایی
و استنتاج آن اهمیت فراوانی دارد.
 -1-2استخراجپایگاهدناخر 
استخراج پایگاه شناخت نوع خاص ی از اس تخراج اطالع ات اس ت.
هدف از استخراج پایگاه شناخت ،ساخت سلسله مراتبی از مف اهیم
و معمولترین روابط بین آنهاست .مطالع ات در زمین ه اس تخراج
پایگاه شناخت به طور عمده بر روی استخراج دستهبن دی از ان واع
مختلفی از منابع تاکید دارد .یک دستهبندی ،یک گ راف جه تدار
بدوندور است که در آن مفاهیم با روابطی نظیر  IS-Aب ه یک دیگر
متصل شدهاند.

 -3-2استنتاجدرپایگاهدناخر
پیش فرضهایی برای استنتاج در زبان  OWLقرار داده شده است.
برای مثال میتوان پرسید که آیا نمونهای در دسته خاص حضور
دارد یا خیر .و یا اینکه دستهها زیر دسته یکدیگر هستند یا نه .با
این حال برای برای بیان قواعد معنایی و استنتاج بر اساس آن نیاز
به ماشین استنتاج قواعد با پشتیبانی از قواعد خاص پیچیدهتر مثل
منطق مرتبه اول داریم .ابزارهایی در کنار استاندارد  OWLمعرفی
شدهاند که این قابلیت را در کنار ماشین استنتاج خود به این زبان
افزودهاند .برای مثال کتابخانه  9Jenaتوانایی گرفتن قواعد را در
قالب منطق مرتبه اول دارد .عالوه بر این ،در این کتابخانه امکان
بارگذاری پایگاه شناختهای ذخیره شده در قالبهای مختلف نیز
وجود دارد .بدین منظور برای پیادهسازی روش ارائه شده از این
ابزار استفاده شده است.

با توجه به آزمایشات انجام شده در پژوهشهای پیشین [،]35-39
استفاده از پایگاه شناختهای بزرگ نیازمند پردازشهایی است که
توسط یک کامپیوتر معمولی امکانپذیر نمیباشد .و ممکن است،
نیاز به پردازشهای موازی یا بستر توزیعشده وجود داشته باشد .در
این پژوهش ،برای رفع این مشکل یک واسط برای کار با پایگاه
شناختها در نظر گرفته شده است ،که وظیفهی بارگذاری،
خالصهسازی و پردازش در پایگاه شناختهای ورودی و خروجی را
بر عهده دارد .از اینرو ایجاد یک بستر موازی و توزیعشده برای کار
با پایگاه شناخت و انجام استنتاج به عنوان یکی از کارهای آتی رها
میشود.

یک پایگاه دانش مرتبه اول ،4مجموعهای از عبارات یا فرمولها در
منطق مرتبه اول است [ .]31فرمولها با استفاده از چهار نوع
عالمت ساخته شدهاند :ثابتها ،متغیرها ،توابع و مسندها .5یک
تفسیر ،مشخص میکند که کدام موضوعات ،توابع و رابطهها در
حوزه به وسیلهی کدام عالمت نمایش داده میشوند .متغیرها و
ثابتها ممکن است طبقهبندی باشند؛ متغیرهای نمونه ،تنها روی
موضوعات مدل متناظر تنظیم میشوند و ثابتها فقط میتوانند
موضوعات مدل متناظر را نمایش دهند .برای مثال ،متغیر  xممکن

 -2-2بازنماییپایگاهدناخر
پیشنیاز کاربرد پایگاه شناختها در وب معنایی ،توسعه
استانداردی برای تعریف و مبادله پایگاه شناخت یا به عبارتی
زبانهای بازنمایی پایگاه شناخت است .مهمترین استانداردهای
کنونی برای بازنمایی پایگاه شناختها ،اطالعات را بهصورت
دادههای پیوندی 5بیان میکنند .در این راستا کنسرسیوم وب
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مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................ (JSCITجلد  ،5شماره  ،4زمستان سال 5935
است روی افراد (مانند  Bob ،Annaو  )...تنظیم شود و ثابت  Cیک
شهر (مانند  Tokyo ،Seattleو ).....را نمایش میدهد .هر جمله در
هر عبارت ،یک موضوع در حوزه را نشان میدهد .یک جمله
میتواند ،یک ثابت ،یک متغیر یا یک تابع باشد که به یک
چندتایی جمالت اعمال شده باشد :بهعنوان مثال X ،Anna ،و
) GreatestCommonDivisor(x, yجمله هستند .یک فرمول اتمی
یا اتم ،یک عالمت مسند است که به یک چندتایی جمالت (مانند
)) )Friend(x, MotherOf(Annaاعمال شده است .فرمولها به
صورت بازگشتی با استفاده از سورها و رابطهای منطقی از
فرمولهای اتمی ساخته شدهاند .یک عبارت گراوند ،5عبارتی است
که هیچ متغیری را دربر نمیگیرد ،یک اتم گراوند یا مسند گراوند
یک فرمول اتمی است که تمام شناسههای آن جمالت گراوند
میباشد .یک مجموعه ممکن (به همراه یک تفسیر) یک مقدار
صحیح را به هر اتم پایه ممکن اختصاص میدهد.

دناخرهایبررسیدده

 -4-2پایگاه
امروزه تعداد بسیار زیادی پایگاه شناخت برای پروژههای تحقیقاتی
طراحی شده و مورد اس تفاده ق رار م یگی رد .در [ ]39از یک ی از
بزرگترین پایگاه ش ناخت ه ای موج ود 3ک ه ش امل ب یش از ی ک
میلیارد قاعده است استفاده ش ده اس ت .ب رای اس تفاده از چن ین
پایگاه شناختهای ب ا حج م ب اال نی از ب ه س روره ای قدرتمن د و
پردازش موازی است .اگر بخواهیم به شکل عمل ی در م ورد پایگ اه
شناختها بحث کنیم باید آنها را از لح ا بزرگ ی (تع داد قواع د
موجود) ،حجم داده ذخیره شده آنها و همچنین حافظ ه فیزیک ی
م ورد نی از بررس ی کن یم .در ج دول ( )5مشخص ات پایگ اه
شناختهای بررسی شده آورده شده است .از آنج ایی ک ه در ای ن
پژوهش نیاز به دانش عمومی داریم ،پایگاه شناخت هایی ک ه ب رای
زمینه های خاص طراحی شده اند ،نمیتوانن د م ورد اس تفاده ق رار
بگیرند و لذا در این مقایسه ذکر نشده است.

یک فرمول  ،Fارضا شدنی 3است اگر و تنها اگر حداقل یک
مجموعه صحیح در آن وجود داشته باشد .مسئله اصلی استنتاج
در منطق مرتبه اول تعیین کردن این است که آیا یک پایگاه دانش
 ،KBیک فرمول  Fرا استلزام 9میکند .اگر  Fدر همه جا صحیح
باشد ،آنجا  KBنیز صحیح است (به صورت  KB |= Fنوشته
میشود) .این اغلب از طریق رد قضیه 4انجام میشود F :مستلزم
 KBاست ،اگر و تنها اگر  KB∪¬Fغیرقابل ارضا شدن باشد.
(بنابراین اگر یک  KBشامل یک تناقض باشد ،تمام فرمولها
بهطور جزئی از آن متابعت میکنند) .برای انجام عمل استنتاج
خودکار ،اغلب به فرمولهایی تبدیل میشوند که دارای شکل
منظمتری باشند ،بهطور نمونه به فرم بند( 5که به فرم نرمال عطفی
( )CNFنیز شناخته شدهاند) .یک  KBدر فرم بند ،یک ترکیب
عطفی از بندها است ،یک بند نیز ترکیب فصلی از لفظها میباشد.
هر  KBدر منطق مرتبه اول میتواند با استفاده از یک توالی
ماشینی از مراحل به فرم بند تبدیل شود (این تبدیل ،شامل حذف
سور وجودی توسط  Skolemnizationاست که در حالت کلی
درست نمیباشد) .فرم بند در یک روال استنتاج درست،1
تفکیکپذیر 7و رد کامل 3برای منطق مرتبه اول مورد استفاده قرار
میگیرد.

با وجود پایگاه شناختهای عمومی زیاد ،تعداد کمی از این پایگاه
شناختها موجودیتهای زبان فارسی را مورد پوشش قرار
میدهند .با توجه به این که این منابع در زبان انگلیسی بسیار
غنیتر از زبان فارسی هستند ،باید به دنبال راهحلی برای انتقال
دانش موجود در آنها به زبان فارسی باشیم .در بخش  5-3به ارائه
راهکاری در این خصوص پرداخته میشود .یکی از معروفترین و در
عین حال بزرگترین پروژههایی که میتوان به انتقال دانش آن به
زبان فارسی امید داشت ،پایگاه شناخت  ]37[ DBpediaاست ،زیرا
شامل روابط سهتایی است ،که مقدار آنها اسامی ویژگیها و
مقدارهاست ،و از طریق ترجمه آسیب نمیبیند .از اینرو این پایگاه
شناخت به علت جامع بودن ،پوشش مناسب زبان فارسی،
پشتیبانی از استانداردهای اخیر پایگاه شناخت نظیر  OWLو حجم
داده مناسب برای این پژوهش برگزیده شد.
در این پروژه اطالعات متنوعی که در صفحات ویکیپدیا موجود
است استخراج و طبقهبندی شده است .یکی از قسمتهای پروژه
 DBPediaپایگاه شناخت عمومی است ،که توسط جعبههای
اطالعاتی که در کنار صفحات ویکی قرار میگیرد ،تولید شده است.
این جعبهها شامل یک سری ویژگیها به همراه مقادیر مربوط به
آن ویژگیها هستند .این ویژگیها در قالب  OWLدر پایگاه
شناخت ذخیره شدهاند .قسمت دیگری از پایگاه شناخت درباره
دستههایی است که موجودیتها به آن تعلق دارند.

1
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در چارچوب پیشنهادی – که در بخش  5-9تشریح شده است -
کاربر میتواند پایگاه شناخت دلخواه خود را با توجه به حوزه مورد
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پیشبینی رویدادهای اخبار براساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول  .................................................................................سینا دامی و همکاران
رویکرد اول استفاده از یکی از قسمتهای پروژه  DBpediaاست.
در این پروژه صفحههای  Wikipediaدر زبانهای مختلف در یک
فایل حجیم پایگاه شناخت معادلسازی شدهاند .برای مثال صفحه
مربوط به تهران مربوط به دو لینک فارسی و انگلیسی در این فایل
با یکدیگر به شکل زیر یکسان شدهاند.

بحث به سیستم اضافه کند .پایگاه شناخت میتواند در قالب
فایلهای استاندارد ذخیره شده باشد و یا از آدرسی در شبکه به
سیستم اضافه شود .فایلهای پشتیبانی شده در این سیستم
عبارتند از TriG ،RDF/JSON ،N-Triples ،RDF/XML ،Turtle :و
.N-Quads

عالوه بر پایگاه شناخت عمومی ،کاربر میتواند ساختار پایگاه
شناخت افعال و همچنین پایگاه شناخت ورودی اخبار را نیز تغییر
دهد .برای مثال اگر در بخش استخراج حقایق ،نقشهای موضوعی
استخراجشده کم یا زیاد شود ،این تغییرات میتواند در پایگاه
شناخت اصلی سیستم پیشبینی درج شده و پیشبینی رویدادها با
توجه به نقشهای موضوعی جدید انجام شود.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran
تهرانhttp://fa.wikipedia.org/wiki/

رویکرد دوم استفاده از مترجم گوگل است .موجودیتهایی که در
قسمت قبل در صفحات فارسی  Wikipediaیافت نشده است در
این بخش توسط مترجم گوگل ترجمه میشود .یکی از مزیتهای
این رویکرد ترجمه اسمهای خاص در مترجم گوگل است .برای
مثال موجودیت ” “Sariدر مترجم گوگل تبدیل به ”ساری“
میشود ،در حالیکه مترجمهای دیگر عموماً شامل اسمهای خاص
در زبانهای مختلف نمیباشند .در این پژوهش از هر دو رویکرد
فوق برای این منظور استفاده شده است.

حجم دادههای موجود در پایگاه شناخت  DBpediaبسیار باال است
و از طرف دیگر تمام این دادهها مورد استفاده سیستم مورد نظر
قرار نمیگیرد .از اینرو ماژولهای برای تعمیم و تلخیص این پایگاه
شناخت در نظر گرفته شده است ،که بهترتیب در بخشهای  1-3و
 7-3تشریح میشود.

نمونههادرپایگاهدناخر

 -6-2تعمیم
همانطور که در بخش  4-3اشاره شد ،از  DBpediaبه عنوان
پایگاه شناخت عمومی در سیستم پیشنهادی بهره گرفته شده
است .پروژه  DBpediaیک پایگاه شناخت چند زبانه با مقیاس
بزرگ را با استخراج دادههای ساختیافته از نسخههای ویکیپدیا
در  555زبان ساخته است .این پایگاه شناخت میتواند برای پاسخ
به درخواستهای توصیفی برخالف آنچه که ویکیپدیا از آن
محروم است ،بکار رود .این پایگاه شناخت ،ساختار چارچوبهای
متفاوت را به صورت مجزا هم در نسخههای زبانی ویکیپدیا و هم
از میان  37زبان مختلف موجود یکی میکند.

دناخرهایعمومیو 

جدول:1بررسیپایگاه
حافظه موردنیاز
()GB

حجم پایگاه شناخت
(تعداد قواعد موجود)

500+

1.14 billion

1000+

3.2 billion

1000+
500
500+
10
1000 +

5+ billion
247 million
505 Mbytes
~1.6 million
1Gb

نام پایگاه شناخت
Billion Triples
Challenge Dataset 2009
Billion Triples
Challenge Dataset 2010
Data-gov Wiki
DBpedia
Freebase RDF Store
OpenCyc
YAGO

پایگاه شناخت  DBpediaبهطور گسترده بهعنوان یک بستر
آزمایشی در جامعه پژوهشی بکار رفته است و کاربردها ،الگوریتمها
و ابزارهای متعددی در حوزه  DBpediaتولید شده یا به آن اعمال
شدهاند .به دلیل شمای بزرگ و اندازه داده و تنوع موضوعی آن،
 DBpediaچالشهای علمی زیادی را ایجاد میکند .به خصوص
تولید سیستمهای توانمند در این حوزه برای  DBpediaصرفا
مبتنی بر الگوهای ساده یا از طریق لغتنامههای با دامنه خاص به
دلیل اندازه و پوشش گستردهاش مشکل است .بنابراین ،یک
سیستم پیشبینی که بتواند به درستی جواب مطمئن از طریق
استنتاج در  DBpediaبدهد ،میتواند به عنوان یک سیستم
هوشمند واقعی لحا گردد.

نمونههای

نمونههایفارسیمناسببرای

 -5-2یافتن
انگلیسیپایگاهدناخر
یکی از چالشهای اساسی در این پژوهش استفاده از پایگاه
شناخت حجیم پروژه  DBpediaو استفاده از آن در چارچوب
فارسی است .تمامی نمونهها ،5دستهها 3و ویژگیها 9حاوی
آدرسهای وب در زبان انگلیسی است .دو روش کلی در بخش
پیشبینی برای تبدیل موجودیتهای این پایگاه شناخت به فارسی
در نظر گرفته شده است.
Instances
Classes
Properties

برای این منظور و به جهت افزایش کارایی استفاده در ،DBpedia

1
2
3
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موجودیتهای فارسی ربطی ندارند .بسیاری دیگر نیز در حوزه
خاصی که تمرکز سیستم پیشبینی بر آن است ،نمیباشند .به
همین خاطر خالصهسازی پایگاه شناخت خدشهای به عملکرد
سیستم وارد نخواهد کرد .رویکرد ارائه شده برای تلخیص پایگاه
شناخت شامل دو بخش است:

فایل مربوط به نمونهها و ویژگیهای موجود در آن را مورد پردازش
قرار دادیم .هدف از پردازشهای انجام شده دراین بخش ،در ادامه
با مثالی توضیح داده شده است.
فرض کنید یک سهتایی به صورت زیر در فایل نمونهها در
 DBpediaموجود باشد:
><http://dbpedia.org/resource/Tehran
><http://dbpedia.org/ontology/capital
><http://dbpedia.org/resource/ Iran

دستهها

خالصهسازی

-1-7-2
کاربر دستههای مورد نظر خود را از لیست تمامی دستههای
موجود در پایگاه شناخت عمومی (برای مثال  )DBpediaانتخاب
میکند .بعد از انتخاب دستهها تمامی نمونههایی که شامل
دستههای مورد نظر هستند توسط سیستم انتخاب میشود .سپس
کاربر میتواند مسیر مورد نظر را برای ذخیره پایگاه شناخت در
قالب  OWLذخیره کند.

در این صورت برنامه بایستی با توجه به هر نمونه مشابه نمونه فوق،
فایل ویژگیها در  DBpediaرا برای درایه اول جستجو کند و هر
نوعی که بیشترین تکرار را برای این درایه داشته باشد ،به عنوان
نوع برای این درایه در نظر بگیرد .به عنوان مثال فرض کنیم
بیشترین تکرار نوع برای درایه اول به صورت زیر باشد:
><http://dbpedia.org/resource/Tehran
><http://www.w3.org/rdf-syntax-ns#type
><http://dbpedia.org/ontology/City

ویژگیها

خالصهسازی

-2-7-2
این قسمت نیز بسیار شبیه به خالصهسازی دستهها است .با این
تفاوت که کاربر از لیست کلی ویژگیها تعدادی را انتخاب کرده و
بعد از مشخص شدن نمونههایی که توسط این ویژگی به هم
متصل میشوند ،ویژگیها و نمونهها در مسیر مورد نظر کاربر
ذخیره میشود.

برای درایه سوم هم فایل ویژگیها را مورد جستجو قرار می دهیم
و بیشترین تکرار نوع برای این درایه را مییابیم .فرض کنیم
بیشترین تکرار را عضو زیر داشته باشد:
><http://dbpedia.org/resource/Iran
><http://www.w3.org/rdf-syntax-ns#type
><http://dbpedia.org/ontology/Country

برای مثال اگر در حوزهای که ما قصد پیشبین ی روی دادهای آن را
داریم مفاهیمی همچون شهر و کشور وجود داشته باش د ،بایس تی
ض من انتخ اب دس تهه ای  City ،Countryو همچن ین ویژگ ی
 Capitalاز پایگاه شناخت عمومی ،در پایگاه شناخت خالص هش ده
لحا شوند.

یشود:
در نهایت یک قانون به صورت زیر ایجاد م 
><http://dbpedia.org/resource/City
><http://dbpedia.org/ontology/capital
><http://dbpedia.org/resource/Country

این خروجی بیانگر این است که رابطه  Capitalبین دو موجودیت
 Cityو  Countryبرقرار میشود.

پیشبینیرویدادهایاخبار

-3

این عمل برای هریک از روابط سهتایی موجود در فایل نمونهها
تکرار میشود و بدین نحو نیاز به سرورهای قدرتمند و پردازش
موازی را برای استفاده از این پایگاه شناخت بزرگ تا میزان
چشمگیری کاهش میدهد.

از آنجایی که مسأله پیشبینی رویدادهای اخبار مسأله بسیار
جدیدی در حوزه علوم کامپیوتر است ،تنها پرداختن به روشهایی
که برای این مسأله خاص ارائه شدهاند ،نمیتواند مفید باشد .در
واقع روشهای بسیار کم و محدودی برای حل این مسأله ارائه
شده است .به جز مطالعات صورت گرفته توسط رادینسکی [-39
 ،]35ما از پژوهشهای دیگر برای انجام فعالیتی که با آن
مواجهیم ،مطلع نیستیم" :دریافت رویدادهای دلخواه خبری در
قالب زبان طبیعی و پیشبینی رویدادهایی که میتوانند موجب
آنها شوند".

نمونههادرپایگاهدناخر

 -7-2تلخیص
یکی از ویژگیهای بسیار پرکاربرد در چارچوب پیشنهادی ،امکان
خالصهسازی پایگاه شناخت عمومی است .پایگاه شناختهای
عمومی مثل  DBpediaشامل موجودیتهای بسیار زیاد هستند.
حجم باالی داده موجب کند شدن بارگذاری پایگاه شناخت و
همچنین کند شدن موتور استنتاج میشود .الزم به ذکر است که
بسیاری از دادههای موجود در پایگاه شناخت عمومی به اخبار و

هدف ما در این پژوهش ارائه رویکردهایی برای انجام استنتاج علّ ی
به منظور پیشبینی رویدادهای معلول در محیطهای متن ی اس ت.
17

پیشبینی رویدادهای اخبار براساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول  .................................................................................سینا دامی و همکاران
چارچوب پیشنهادی را برای پیشبینی رویدادهای اخبار نشان
میدهد.

ما قصد توسعه یک روش جدید پیشبینی را داریم که با توج ه ب ه
یک رویداد ارائه ش ده در قال ب زب ان طبیع ی بتوان د روی دادهای
معلول آن را در آینده پیشبینی کند .برای این منظ ور ،ع الوه ب ر
3
پیکره متنی اخبار (دانش پویا ،)5یک سری قواعد علّی خاص حوزه
از طریق یک واسط کاربری تعریف قواعد در قالب منطق مرتبه اول
به عنوان دانش پیشین 9یا دانش عام (بخشی از دان ش ایس تا )4ب ه
ماشین تزریق میش ود .س پس از چن دین پایگ اه ش ناخت ب زرگ
شامل پایگاه شناختهای عمومی نظیر  Wikipediaو  DBpediaب ا
بستر داده های پیوندی []33؛ پایگاه شناخت لغات نظیر WordNet
[ ]33و پایگاه شناخت افعال نظیر  ]90[ VerbNetبه عنوان دان ش
ضمنی( 5بخش دیگر دانش ایس تا) ب رای تعم یم دادن روی دادها و
تولید مدل پیشبینی استفاده میکند .این مدل در قالب اس تاندارد
زبان پایگاه شناخت وب )OWL( 1بازنمایی میش ود ک ه ب رای ب ه
دست آوردن مناسبترین تعمیمهای یک رویداد علت و پیشبین ی
رویدادهای معلول با استفاده از قواعد علی ،استفاده میشود.

در این شکل ورودیها ،خروجیها و پردازشهای انجام شده در
بخش پیشبینی اخبار نشان داده شده است .دانش ضمنی از طریق
یک پایگاه شناخت بزرگ (که در این پژوهش  DBpediaفارسی
شده است) به ماشین اضافه میشود .همانطور که در بخش 7-3
ذکر شد ،یک واسط کاربری برای خالصهسازی این پایگاه شناخت
در چارچوب پیشنهادی در نظر گرفته شده است که با توجه به
ورودی مسئول پایگاه شناخت (که دستهها و ویژگیهای مورد نیاز
است) پایگاه شناخت ضمنی را خالصه میکند .بعد از خالصهسازی
نتیجه در پایگاه شناخت اصلی سیستم ذخیره و بارگزاری میشود.
از طرف دیگر فعلها و نقشهای موضوعی بهترتیب در قالب دسته
و ویژگی به پایگاه شناخت ساختار افعال اضافه میشوند .در این
پایگاه شناخت هر فعل با یک دسته و هر نقش موضوعی به شکل
یک ویژگی نمایش داده میشود .رویدادهای استخراجشده از اخبار
(حافظه کاری )7نیز بهصورت آرگومانهای سهتایی (قالب معمول
پایگاه شناخت) به سیستم اضافه میشود .این دو پایگاه شناخت
نیز ضمن اضافه شدن به پایگاه شناخت اصلی با آن ادغام میشود.
مسئول ایحاد قواعد ،قاعدههای مورد نیاز را در قالب پایگاه شناخت
توسط واسط کاربری ایجاد کرده و در مسیر دلخواه در قالب پایگاه
شناخت ذخیره میکند.

کار ما شامل چندین نوآوری است :اولین نوآوری ارائه یک روش
جدید و مقیاسپذیر به منظور استفاده از تکنیکهای معنایی و
مستقل از زبان برای پیشبینی رویدادهای اخبار است .دوم اینکه
ما یک روش جدید برای بازنمایی رویداد و همچنین تعریف و
استفاده از قواعد علّی به عنوان بخشی از دانش عام در قالب منطق
مرتبه اول برای پیشبینی رویدادهای جدید ارائه کردهایم .سوم
اینکه ،ما چارچوبی برای ترکیب انواع مختلف دانش ایستا (به
عنوان مثال دانش پیشین ،دانش ضمنی) و همچنین تجمیع و
ادغام آن با دانش پویا در قالب  OWLپیشنهاد دادیم .در آخر ،ما
برای اولین بار برای آزمایشهایمان به منظور اندازهگیری صحت
پیشبینی رویدادها از متون اخبار ،یک روش خودکار و بدون
دخالت انسان پیشنهاد کردیم که در کارهای قبلی مشاهده نشده
است و این امکان را میدهد که عالوه بر دقت معیارهای غنیتری
از عملکرد ماشین ،نظیر پوشش و تنوع را نیز ارائه دهد.

بعد از این مرحله کاربر میتواند از واسط کاربری استنتاج استفاده
کند .توجه کنید که این واسط کاربری تنها رویدادهایی را از
حافظه کاری دریافت میکند که با بخش اگر مربوط به قواعد
تطابق داشته باشد .بدین نحو از پردازشهای اضافی جلوگیری به
عمل آمده و باعث تسریع عمل استنتاج میشود .نتایج استتنتاج در
قالب حقایق یا رویدادهایی خواهد بود که قابل تبدیل به
آرگومانهای سهتایی (در قالب  )OWLاست .کاربر میتواند بعد از
استنتاج این نتایج را در قالب فایلهای پشتیبانی شده پایگاه
شناخت به پایگاه شناخت اصلی اضافه و ادغام کند .در ادامه به
شرح قابلیتهای موجود در چارچوب پیشنهادی پرداخته میشود.

 -1-3چارچوبپیشناادی
چارچوب ارائه شده با استفاده از دانش ضمنی به دست آمده در
پایگاه شناخت و هم چنین آرگومانهای به دست آمده از اخبار با
ارضا کردن قواعدی که به ماشین تزریق شده است ،میتواند
رخدادهای جدید را پیشبینی کند .شکل  5زیربخشهای اصلی
1

Dynamic knowledge
Domain specific
A priori knowledge
4
Static knowledge
5
Contextual knowledge
6
Ontology Web Language
2
3

Working Memory
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Verb: happen
Theme: Earthquake
Location: Iran

دکل:2نحوهنمایشجملهدرپایگاهدناخرو

توجه کنید که  Happenیک نمونه است .در پایگاه شناخت
می توانیم بیشمار نمونه از این نوع فعل داشته باشیم .برای مثال
 ،happen_001که عدد مربوط به این فعل (یعنی  )001میتواند به
عنوان شناسه خبر در نظر گرفته شود .لذا حقایق استخراج شده
برای این جمله شامل سه آرگومان به شکل زیر خواهد بود:

دکل:1چارچوبپیشناادیبرایپیشبینیرویدادهایاخبارو

 -2-3افزودنحقایقموجوددرمتناخباردرقالبOWL

سیستم پیشبینی با توجه به رویدادهای اخیر و در نظر گرفتن
قواعد علّی میتواند رویدادهای آتی را پیشبینی کند .مفاهیم و
رویدادهای گذشته باید در قالب پایگاه شناخت قرار بگیرد تا برای
پیشبینی استفاده شود .به همین منظور هر جمله به شکل چندین
آرگومان در پایگاه شناخت ذخیره میشود .در مدل ارائه شده برای
بیان هر جمله به صورت آرگومانهایی در پایگاه شناخت از روش
فعل-محور 5استفاده میشود .به این معنی که هسته تمام حقایق
استخراج شده از اخبار ،فعل جمله و یا جمالت خبر است .مرکز هر
جمله ،فعل جمله در نظر گرفته شده است و به ازای هر جمله
خبری یک نمونه از فعل مربوط به آن جمله در پایگاه شناخت قرار
میگیرد.

<happen_001> < type> < happen>.
<happen_001> < theme> < Earthquake>.
<happen_001> < location> < Iran>.

بخش استخراج حقایق ،نقشهای موضوعی هر جمله را نیز
استخراج میکند .تعداد و نوع این نقشها از پیش تعیین شده
است .برای این منظور از مدل کِیم ]95[ 3برای بازنمایی رویدادها و
حقایق بهره گرفته شد .در این مدل فرض میشود مجموعه
مشخصی از موجودیتها در دسترس است .برای مثال این
موجودیتها میتوانند اشیا ،انسانها یا مفاهیم مجرد باشند .در این
روش رویدادها توسط یک سهتایی مرتب به شکل ] [O, P, Tنشان
داده میشود .در این سهتایی  Oمجموعه از موجودیتها P ،یک
رابطه یا ویژگی است و  Tیک بازه زمانی را نشان میدهد.

در این مدل هر جمله (حقیقت) شامل یک فعل و تعدادی نقش
موضوعی است که به فعل متصل میشوند .بهطوری که در حین
افزودن جمالت (حقایق) به پایگاه شناخت هر فعل با یک دسته و
هر نقش موضوعی به شکل یک ویژگی نمایش داده میشود .در
واقع هر نقش موضوعی یک فعل را به نمونهای از کالسهای دیگر
متصل میکند .برای نمونه جمله زیر را در نظر بگیرید:

در مدل ارائه شده برای بازنمایی پیشبینی رویداد ،مدل کِیم []95
برای بازنمایی رویدادها تعمیم داده شده است .به این ترتیب که هر
رویداد شامل یک کنش یا فعل ( )Pاست؛ در مجموعه موجودیتها
( ،)Oعملگر کنش یا اجزای مورد بحث در رویداد قرار میگیرند و
در انتها نیز زمان وقوع کنش ( )Tقرار میگیرد .در این شیوه،
بازنمایی هر رویداد به شکل > <P, O1, O2,…, O13, Tپیشنهاد
میشود ،که در آن متغیرهای  O1تا  O7شامل برچسبهای کنش و
متغیرهای  O8تا  O13حاوی برچسبهای توصیف در نقشهای
موضوعی میباشند .در جدول ( ،)3لیست نقشهای موضوعی

An earthquake happened in Iran.

گراف ترسیم شده در شکل ( )3نحوه نمایش جمله را در پایگاه
شناخت نشان میدهد:

Verb-based

1

Kim
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ایجاد میشود» .اگرچه این قاعده خیلی منطقی نیست ولی برای
نشان دادن روند تولید قواعد مناسب است چرا که تمام حالتهای
گرهها در این قواعد لحا شده است.

پیشنهادی برای هر متغیر در مدل تعمیمیافته کِیم آورده شده
است.
برای مثال رویداد ”تولید اورانیم توسط ایران با غنای حداقل 10
درصد به شیوه جدید با استفاده از سانتریفیوژ در اراک در بهمنماه
 “39را درنظر بگیرید .متغیرهای مربوط به مدل تعمیمیافته در
رویداد مذکور به شکل تولید= ،Pایران= ،O1اورانیم= ،O3اراک=،O4
شیوه جدید= ،O5استفاده از سانتربفیوژ= ،O6غنای=،O8
حداقل= 10 ،O12درصد= O13و بهمنماه  T=39بازنمایی میشود.
توجه شود برای متغیرهایی نظیر  O9 ،O7 ،O2و ...که در جمله
نقش معادلی ندارند ،مقدار تهی ( )Nullدرنظر گرفته میشود.

قاعده مورد نظر به شکل زیر به مجموعه قواعد اضافه خواهد شد:

نقش موضوعی
فعل
نقش موضوعی
ویژگی
فعل
نقش موضوعی

نقشهایمعناییپیشناادیدرمتغیرهایمدل
جدول:2جایگاه 

فعل انجام کنش
عامل انجام کنش
تاثیرپذیرفته در کنش
موضوع مطرح در کنش
مکان انجام کنش
شیوه انجام کنش
ابزار انجام کنش
علت انجام کنش
توصیف انجام کنش
بخشی از (متعلق به)
نوعی از
نمونهای از
مقدار /تعداد
واحد
زمان وقوع کنش

),(?A rdf:type happen
),( ?A location ?B
),( ?B capital ?C
>-
)(?D rdf:type destroy
]),(?D location ?C

هر کدام از خطوط قاعده نوشته شده یک گره است .همانطور که
ذکر شد هر گره  4نوع گزاره را میتواند بیان کند .روبروی هر گره
نوع گزاره آن آورده شده است .برای مثال فرض کنید کاربر
میخواهد گره اول یعنی ) (?A theme earthquakeرا تولید کرده و
به قسمت اگر قاعده اضافه کند .ابتدا کاربر باید ضمن انتخاب نقش
موضوعی  themeبرای نوع گره و متغیر  ?Aبرای آن مقدار
 earthquakeرا به عنوان مقدار برای این نقش موضوعی وارد کند.
به طور مشابه این فرآیند میتواند برای اضافه کردن سایر گرهها به
قاعده موردنظر تکرار شود.

میافتهکِیمو 
تعمی 
توصیف نقش

[rule1:
)(?A theme earthquake

نقش معنایی در مدل تعمیمیافته

P = Action
O1 = Agent
O2 = Patient
O3 = Theme
O4 = Location
O5 = Manner
O6 = Instrument
O7 = Cause
O8 = Description
)O9 = Part-of (Has
O10 = Is-a
O11 = Instanse-of
O12 = Value
O13 = Measurement
T = Time

بعد از تولید تمامی قواعد دلخواه ،مجمموعه قواعد در یک فایل با
پسوند  .ruleدر قالب قابل استفاده در  Jenaذخیره میشود .این
فایل در قسمت استنتاج مورد استفاده قرار میگیرد.
 -4-3استنتاجدرOWLدرقالبمنطقمرتبهاول
در این بخش کاربر میتواند پایگاه شناخت مربوط به دانش عمومی
(خالصه شده  )DBpediaو پایگاه شناخت مربوط به اخبار را در
سیستم بارگزاری کند و سپس با اضافه کردن مجموعه قواعد
ذخیره شده حقایق جدیدی که قابل استنتاج است را بازیابی نماید.
بعد از انجام استنتاج ،نتایج که شامل لیستی از آرگومانهای جدید
(به صورت سهتاییهایی در قالب پایگاه شناخت) است به کاربر
نمایش داده شده و در صورت تأیید کاربر در پایگاه شناخت اصلی
ذخیره میشود.

 -3-3افزودنقواعدکاربردرقالبمنطقمرتبهاول
همانطور که گفته شد هر قاعده شامل تعدادی گره است .این
گرهها میتواند در بخش اگر یا بخش آنگاه در قاعده اضافه شود .در
واقع با ارضا شدن تمام گرههای بخش اگر گرههای بخش آنگاه
ارضا میشود .گرههای هر دو بخش یکی از  4نوع از پیش تعیین
شده هستند .این  4نوع شامل دسته،ویژگی،فعلونقش موضوعی
است .در ادامه ،با ذکر یک مثال نمونهای از ایجاد قواعد بیان شده
است.

برای مثال فرض کنید خبری تحت عنوان زیر منتشر میشود:
An earthquake happened in Iran.

فرض کنید میخواهیم قاعدهای به مجموعه قواعد اضافه کنیم که

با توجه به مطالب بیانشده در بخش  ،5-3حقایق استخراج شده
شامل سه آرگومان به شکل زیر خواهد بود:

«چنانچه در کشوری زلزله اتفاق بیفتد در پایتخت آن کشور خرابی
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مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................ (JSCITجلد  ،5شماره  ،4زمستان سال 5935
<happen_001> < type> < happen>.
<happen_001> < theme> < Earthquake>.
<happen_001> < location> < Iran>.

رویداد آزمون ممکن است در آینده اتفاق بیفتد .یکی از
شاخصهایی که برای ارزیابی پاسخها در پژوهشهای مرتبط مورد
بررسی قرار گرفته است ،مقایسه میزان صحت 5پیشبینیهای
تولید شده توسط انسان و ماشین است .طبق تعریف این شاخص
درصد پیشبینیهایی است که در آینده اتفاق افتاده است .اما کار
با این شاخص دو مشکل در پی خواهد داشت .اول اینکه ممکن
است پیشبینی مورد نظر بسیار محتمل باشد ولی با این حال در
دنیای واقعی اتفاق نیفتد .مشکل دوم این است که شاید پیشبینی
درست بوده باشد ولی علت رویداد آن آزمون نباشد و در واقع
مسائل دیگری در دنیای واقعی در وقوع آن دخیل باشند .به همین
خاطر برای بررسی و مقایسه روش پیشنهادی در برخی از مطالعات
[ ]39معیار دیگری با نام کیفیت 3نیز تعریف شده است .این معیار
احتمال وقوع رویداد پیشبینی شده را بر اساس رویداد آزمون
نشان میدهد.

توجه کنید همانطور که در بخش  7-3نیز توضیح داده شد،
بایستی ابتدا دستههای  City ،Countryو ویژگی  Capitalاز پایگاه
شناخت عمومی از پیش انتخاب شده باشند.
قابل ذکر است که تمام نمونهها و دستهها در پایگاه شناخت به
صورت آدرس اینترنتی  URLذخیره میشود .برای سهولت کاربر
در بخش ایجاد قوانین ،خالصهسازی پایگاه شناخت و استنتاج
آدرس کامل اینترنتی نمایش داده نمیشود ولی در فایلهای
ذخیره شده به شکل کامل ذخیره خواهد شد.
نتیجه به دست آمده از استنتاج برای این مثال شامل دو آرگومان
به شکل زیر خواهد بود:
<destroy_001> < type> < Destroy>.
< destroy_001> < location> < Tehran>.

همانطور که اشاره شد ،بیشتر روشهای ارزیابی در کارهای قبلی
تنها بر روی صحت و خطای پیشبینیهای تولید شده براساس
ارزیاب انسانی متمرکز شده است .این درحالیست که افراد بیشتر
تمایل دارند لیستی از رویدادهای موردعالقه آنها پیشبینی و به
آنها ارائه شود .از اینرو ،معیارهای صحت و خطا (نظیر میانگین
خطای مطلق ،9میانگین خطای مربع 4و ریشه میانگین خطای
1
مربع )5دارای کارایی الزم نمیباشند .لذا ما در اینجا از معیار دقت
برای ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه پیشبینیهای تولید شده
توسط آن با سایر روشها بهره میگیریم (این معیار در واقع نرمال
شده معیار کیفیت است) .اما این معیار نیز به تنهایی
نشاندهندهی عملکرد بهتر یک روش پیشبینی نیست .زیرا
کاربران تمایل دارند پیشبینیهای تولید شده عالوه بر دقت از
پوشش 7و تنوع 3باالیی نیز برخوردار باشند .لذا در اینجا از
معیارهای دقت ،پوشش و تنوع برای ارزیابی روش پیشنهادی
استفاده میکنیم.

آرگومان اول نشان میدهد که این نمونه از دسته فعل
است .آرگومان دوم این نمونه را با نقش موضوعی  locationبه
تهران متصل میکند .در واقع اگر بخواهیم این دو آرگومان را به
شکل یک جمله نمایش دهیم باید بگوییم:
Destroy

Destruction in Tehran.

پیشبینی
 -4ارزیابی 
 -1-4دادگانموردنیازارزیابی
به طور کلی ،دادگان مورد نیاز برای ارزیابی شامل پایگاه شناخت
ایستا (دانش استخراج شده از  ،)DBpediaپایگاه شناخت پویا
(حقایق استخراج شده از اخبار) و پایگاه قواعد مرتبط با اخبار
(قواعد استخراج شده از افراد خبره) است .در بخش ارزیابی ،متون
اخبار انتخابی و قواعد استنتاج اهمیت بسیاری دارد چرا که قدرت
استنتاج وابسته به این دو است .همچنین ارزیابی سیستم تنها با
دادهها امکان پذیر نیست و باید سیستم توسط انسان ارزیابی شود
که نحوه انجام این کار در بخش  9-4توضیح داده شده است.

از روابط ( )5و ( )3بترتیب برای محاسبه دقت و پوشش سیستم
پیشبینی اخبار استفاده میشود.
()5

{ }

|}
|}

{|
{|

 -2-4معیارهایارزیابی
از آنجایی که تا کنون روشی برای حل مسأله پیشبینی رویدادهای
آینده در متون اخبار فارسی به این شکل ارائه نشده است ،برای
ارزیابی روش پیشنهادی ،عملکرد آن در مقایسه با عملکرد انسان
در پیشبینی رویداد مورد بررسی قرار گرفته است .در این آزمایش
از انسانها و ماشین پرسیده میشود که چه رویدادهایی با مشاهده

1

Accuracy
Quality
)Mean Absolute Error (MAE
4
)Mean Square Error (MSE
5
)Root Mean Square Error (RMSE
2
3

Precision

6
7

Coverage
8
Diversity
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()3

{ }

|}

{|

|}

منطق مرتبه اول) با توجه به متون اخبار هستند .چون این گروه از
نمونههای انتخاب شده توسط گروه اول بیخبر هستند نظر آنها
دقیقاً منطبق بر مرحله قبل نخواهد بود .این گروه نیز باید نهایت
توجه را در استخراج قواعد پیشبینی با توجه به متون اخبار
مبذول دارند .برای این منظور تنها رویدادهای علت استخراج شده
توسط گروه اول در اختیار این گروه قرار گرفته و افراد این گروه –
که از رویدادهای معلول استخراج شده توسط گروه اول بیخبر
هستند – ضمن انتخاب رویدادهای معلول جدید ،قواعدی را با
توجه به این نمونههای جدید استخراج میکنند.

{|

تنوع بینلیستی 5پیشبینیهای تولید شده برای دو حوزه خاص
اخبار از طریق محاسبهی فاصله همینگ ]93[ 3بین لیستهای
پیشبینی شده برای هریک بدست میآید .فاصله همینگ ())H(L
با محاسبه اختالف هر عنصر از یک لیست و عنصر متناظر آن در
لیست دیگر و جمع قدر مطلق اختالفها به دست میآید .رابطه
( ،)9نحوه محاسبه تنوع بین دو لیست  iو  jبه طول | |Lرا نشان
میدهد .در این رابطه |Qij(L)| ،برابر با تعداد رویدادهای یکسان و
مشترک پیشبینی شده به صورت متناظر در دو لیست  iو j
میباشد.
()9

|) (

|

برای ارزیابی سیستم از مجموعه دادههای مشتمل بر  300جفت
رویداد استخراج شده به صورت تصادفی از اخبار جمعآوری شده
در حوزه سیاست خارجی شامل موضوعات توافق هستهای (،)D1
کاهش تحریمها ( )D2و توسعه رونق اقتصادی ( )D3استفاده شده
است .نمودار شکل  ،9توزیع دادههای آموزش و آزمون را برای
ارزیابی سیستم پیشنهادی نشان میدهد.

) (

| |

بر این اساس ،تنوع درونلیستی 9پیشبینیهای تولید شده برای
دو حوزه اخبار را نیز به صورت نشان داده شده در رابطه ()4
تعریف میکنیم.
()4

) (

رویهیارزیابی

-3-4

100

بخش ارزیابی سیستم پیشبینی بسیار پیچیده خواهد بود چرا که
دادههای آموزشی با برچسب مشخص در دسترس نیست .یعنی
برای هر خبر رویداد خاصی به عنوان خروجی پیشبینی مدنظر
نداریم .در واقع همانند دیگر مسائل هوش مصنوعی با فقدان
دادههای آموزشی همراه با برچسبهای صحیح قطعی روبرو
هستیم .به همین منظور در بخش ارزیابی دو گروه از افراد مطلع به
اخبار داخلی و سیاست خارجی برای تولید دادهها جهت ارزیابی
ماشین در نظر گرفته شدند .مجموعهای از متون اخبار در حوزه
خاص برای مثال مسأله هستهای ایران انتخاب شده و در اختیار
گروه اول قرار میگیرد .این گروه باید تعدادی نمونه رویداد علت و
معلول را از اخبار استخراج کنند .تا حد امکان بایستی این افراد
متن اخبار را مورد توجه قرار داده و از دخالت دیگر اخبار در ذهن
خود در این نمونهها خودداری کنند .قابل توجه است که
رویدادهای علت استخراج شده توسط افراد بایستی لزوماً در متون
اخبار آزمون موجود باشد ،ولی برای استخراج رویدادهای معلول،
افراد میتوانند عالوه بر این اخبار از سایر اخبار منتشر شده در
حوزه خاص نیز استفاده نمایند.

50
0

رونق اقتصادی کاهش تحریمها توافق هستهای
دادههای آزمون رویدادها

جمعآوریددهبرایچندینحوزه
دادههای 
دکل:3نمایتوزیع 
اخبارسیاسرخارجیو

در این مجموعه داده ،تمامی رویدادهای علت و معلول آموزش
جهت تعمیم و تولید قواعد در اختیار افراد خبره قرار میگیرد.
سپس ،رویدادهای علت آزمون همگی به سیستم داده میشود و
رویداد معلول توسط سیستم پیشبینی تولید میشود .نتایج تولید
شده به طور خودکار با نتایج واقعی مقایسه شده و دقت ،پوشش و
تنوع پیشبینیهای تولید شده ارزیابی میگردد.
 -4-4نتایجارزیابی
برای اینکه با نتایج پیشبین ی سیس تم پیش نهادی ب ا اس تفاده از
پایگاه شناخت فارسی استخراج شده تا حدی آشنا شوید ،در اینج ا
مثالی از این نوع پیشبینی ارائه م یش ود .ف رض کنی د ،قاع دهای
داریم که «چنانچه در کشوری زلزله اتف اق بیفت د در پایتخ ت آن

گروه دوم مسئول ایجاد قواعد در قالب تعریف شده (به صورت
Inter-diversity
Hamming distance
Intra-diversity

دادههای آموزش قواعد

1
2
3
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کشور خرابی ایجاد میشود» .حال فرض کنید جمله جدیدی تحت
عنوان «رخداد زلزله در ایران» منتشر میشود.

شبینیبرایچندینحوزهازاخبار
جدول:4مقایسهمیزاندقرپی 
سیاسرخارجیو 

موتور پیشبینی بایستی پس از استخراج معنایی حقایق از متن
ورودی جمله و قرار دادن آن در قالب پایگاه شناخت و همچنین با
اهتمام به دانشهای ضمنی «ایران یک کشور است» و «تهران
پایتخت ایران است»  -که از منبع پایگاه شناخت فارسی استخراج
شده از  DBpediaاستفاده شده است  -قادر به استنتاج جمله
جدیدی تحت عنوان «خرابی در تهران» باشد.

Development of
economic relations

Sanctions
relief

Nuclear
deal

84.56%

79.65%

86.74%

41.23%

39.08%

46.68%

71.63%

58.94%

62.37%

Method
Proposed (News +
)Ontology
News source alone
Human expert

شبینیددهبرایچندین
جدول:5مقایسهمیزانپودشاخبارپی 
حوزهسیاسرخارجیو 

در جدول ( ،)9نمونهای از استنتاجهای تولید شده توسط ماشین
برای پیشبینی رویدادهای استخراج شده از اخبار آورده شده است.
شبینیهایاستنتاجددهبرایرویدادهای
نمونهایازپی 

جدول:3

Development of
economic relations

Sanctions
relief

Nuclear
deal

79.34%

81.36%

88.13%

57.89%

61.38%

64.47%

47.03%

51.29%

56.73%

Method
Proposed (News +
)Ontology
News source alone
Human expert

استخراجددهازاخبارو 
رویداد استنتاج شده
(معلول )3

رویداد استنتاج شده
(معلول )5

رویداد استخراج شده
(علت)

افزایش آرامش بین
المللی

برداشته شدن
تحریمها علیه ایران
رونق مجدد مناسبات
اقتصادی

وارد شدن مذاکره ایران با
گروه 5+5
حصول توافق هستهای
میان ایران و گروه 5+5

تولید و توسعه فساد

ادامه اعالم تحریم اقتصادی

افزایش اعتماد آژانس
بینالمللی انرژی اتمی

تعلیق غنیسازی 30
درصد به صورت داوطلبانه

کاهش نرخ طال
پایین آمدن سطح
معیشت مردم
تسریع دستیابی ایران به
فناوری هستهای

جدول ( ،)1مقایسه میزان تنوع درونلیستی اخبار پیشبینی شده
را با استفاده از روشهای مختلف و برای حوزههای  D2 ،D1و D3
نشان میدهد.
شبینیددهبرای
درونلیستیاخبارپی 

جدول:6مقایسهتنوع
چندینحوزهسیاسرخارجیو 

همانطور که در [ ]99اشاره شده است ،هیچ مطالعهای که بتوان
این وظیفه را با آن ارزیابی کرد ،وجود ندارد و معمولترین و
هزینهبرترین رویکرد ارزیابی توسط انسان میباشد .ما نیز از هیچ
فعالیتی که بتوان این وظیفه را به صورت پیشنهاد شده در این
پژوهش با آن ارزیابی کرد ،مطلع نیستیم .از اینرو ،ما نتایج روش
پیشنهادی را با دو روش پایه مقایسه میکنیم )5( :استنتاج در
منطق مرتبه اول بدون استفاده از پایگاه شناخت؛ ( )3استفاده از
تخمین افراد خبره برای انجام پیشبینی این رویدادها.

Development of
economic relations

Sanctions
relief

Nuclear
deal

79.78%

74.39%

83.46%

38.41%

36.13%

42.67%

66.58%

55.29%

59.14%

Method
Proposed (News +
)Ontology
News source alone
Human expert

همانطور که در جدولهای ( )4تا ( )1قابل مشاهده است ،عملکرد
روش پیشنهادی در تمام موارد بهتر از روش پایه میباشد .علت
برتری روش پیشنهادی در مقایسه با استنتاج در منطق مرتبه اول
بدون استفاده از پایگاه شناخت ،بهطور واضح به تعمیم نقشهای
موضوعی استخراج شده با استفاده از پایگاه شناخت برمیگردد.
همانطور که نتایج تجربی نشان داد ،استفاده از تخمین افراد خبره
برای انجام پیشبینی رویدادها در مقایسه با ماشین ،که با توجه به
گسترهی ویژگیها و مفاهیم موجود در متون اخبار و همچنین نیاز
به بررسی و تعامل با حجم بسیار زیادی از دادهها ،حجم وسیعی از
اخبار گذشته را همراه با روابط علّی بین رویدادها با استفاده از
پایگاههای شناخت موجود در شبکه جهانی اینترنت بررسی
میکند ،عملکرد کمتری داشته است .عالوه بر این استفاده از
مزایای منطق برای بازنمایی رویدادها نیز به عنوان راهحلی برای
پیچیدگی مسئله ،بر بهبود این عملکرد برای ماشین بیتاثیر نبوده
است.

برای این منظور ،پیشبینی رویدادها در سه نمونه پرسوجوی
خاص اخبار جمعآوری شده در حوزه سیاست خارجی شامل ،D1
 D2و  D3صورت گرفته است .نتایج تجربی مقایسه میزان دقت،
پوشش و تنوع درونلیستی پیشبینی اخبار برای روشهای
مختلف بهترتیب در جدولهای ( )5( ،)4و ( )1نشان داده شده
است.
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پیشبینی رویدادهای اخبار براساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول  .................................................................................سینا دامی و همکاران
رویکرد نامناسب برای استخراج جفت رویدادها با پوشش پایین؛ و
 )9پردازش بسیار پیچیده در بخش تعمیم و اجرای الگوریتم
استنتاج.

در نمودار شکل ( ،)4میزان تنوع بینلیستی اخبار پیشبینی شده
با استفاده از روش پیشنهادی برای حوزههای مختلف سیاست
خارجی نمایش داده شده است .همانطور که قابل مشاهده است،
نتایج پیشبینی اخبار برای حوزهی  D3دارای بیشترین تنوع و
برای حوزهی  D2دارای کمترین تنوع نسبت به سایر حوزههای
مشابه میباشد.

صحرتطابقنقشهایمعناییاستخراج

جدول:7بررسیمیزان
ددهازاخباربامفاهیمموجوددرپایگاهدناخرو 
صحت تطابق در
پایگاه شناخت

100

D3

D2

50

93%

0

89%

D1

84%

D1: Nuclear deal

78%

D2: Sanctions relief

85%
65%

D3: Development of economic relation

74%

شبینیددهبرایچندینحوزه
نلیستیاخبارپی 
دکل:4تنوعبی 

69%

سیاسرخارجیو

46%
54%

عالوه بر این ،ما آزمایش دیگری نیز به منظور بررسی تطابق
معنایی هر یک از نقشهای موضوعی با پایگاه شناخت ایجاد شده
در زبان فارسی ترتیب دادیم .هدف از این آزمایش نشان دادن این
موضوع است که آیا نقشهای استخراج شده از متون اخبار ،از
لحا معنایی ،به درستی به یک مفهوم در پایگاه شناخت نگاشت
شدهاند .نتایج این آزمایش بهطور خالصه در جدول ( )7آمده است.
همانطور که قابل مشاهده است ،صحت تطابق برای فعلها ،باالتر
از سایر نقشهای معنایی استخراج شده از اخبار است .این امر ،به
علت استفاده از پایگاه شناخت تخصصی ( Verbnetاستخراج شده
از  )Farsnetعالوه بر پایگاه شناخت فارسی (استخراج شده از
 )DBpediaمیباشد.

56%
39%
41%
46%

توصیف نقش
فعل انجام کنش
عامل انجام کنش
تاثیرپذیرفته در کنش
موضوع مطرح در کنش
مکان انجام کنش
شیوه انجام کنش
ابزار انجام کنش
علت انجام کنش
توصیف انجام کنش
بخشی از (متعلق به)
نوعی از
نمونهای از
مقدار /تعداد
واحد

نقش موضوعی
P = Action
O1 = Agent
O2 = Patient
O3 = Theme
O4 = Location
O5 = Manner
O6 = Instrument
O7 = Cause
O8 = Description
)O9 = Part-of (Has
O10 = Is-a
O11 = Instanse-of
O12 = Value
O13 = Measurement

با توجه به مشکالت مذکور ،سیستمی مبتنی بر قاعده پیشنهاد
دادیم به شکلی که دانش عمومی و دانش موجود در اخبار را در
پایگاه شناخت (آنتولوژی) ذخیره کرده و با چارچوب تعریف شده
برای قواعد و با تأکید بر رفع نیازمندیهای زیر قادر به استنتاج
مورد نظر کاربر باشد )5( :بازنمایی رویدادها در قالب نقشهای
معنایی در OWL؛ ( )3استفاده از پایگاه دانش عمومی جهت
تعمیم رویدادها؛ ( )9تجمیع دانش ایستا و دانش پویا در یک پایگاه
شناخت واحد؛ و ( )4تعریف قواعد در قالب  FOLبرای استنتاج.

وپیشناادبرایپژوهشهایآتی

نتیجهگیری

-5
همانطور که بیان شد مسأله پیشبینی رویداد یکی از مسائل
جدید در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی است .نیازهای
اصلی این مسأله که در واقع پردازش زبان طبیعی با دقت مطلوب
است ،وظیفهای دشوار برای ماشین است .در بخش پژوهشهای
پیشین تعدادی از رویکردهای یادگیری ماشین به این مسأله بیان
شد .از مزایای این روشها در پیشبینی رویدادها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد )5 :استفاده از حجم عظیم دادههای متنی برای
تولید جفت رویدادها بعنوان دادههای آموزشی؛  )3تعمیم در سطح
افعال و موجودیتهای رویدادها .همچنین معایب این روشها نیز
عبارتند از )5 :نیاز به سیستم پردازش زبان طبیعی با دقت باال؛ )3

به علت گسترده بودن موضوع پژوهش ،زمینههای موجود برای
فعالیتهای آتی متنوع خواهد بود .یکی از مهمترین این زمینهها
سعی در ایجاد الگوریتم خودکار یادگیری ماشین برای استخراج
روابط علّی در خبرها است .در پژوهش [ ]55روابط علّی تنها از
عنوان اخبار استخراج شده و بسیاری از این روابط نیز توسط
الگوریتم تشخیص داده نشده و چشمپوشی میشوند .برای این
منظور میتوان الگوریتمهای کارایی همراه با بازخوانی باالتر ارائه
داد.
از طرف دیگر با وجود مزایای بسیار زیاد منطق که قادر به پوشش
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 استفاده از این ابزار به تنهایی،حجم وسیعی از دانش بشر است
نمیتواند در محیطهای غیرقطعی که مسأله ما نیز با آن مواجه
 از اینرو ترکیب مدلهای احتماالتی و. مفید واقع گردد،است
منطق میتواند بهعنوان یکی از مهمترین پژوهشهای آتی – که در
- حال حاضر توسط نویسندگان این مقاله در دست مطالعه است
.در نظر گرفته شود
بخش بسیار مهم دیگر در این فعالیت استفاده از دانش عمومی
 همانطور که ذکر شد در سیستم فعلی از.موجود در وب است
 ترجمه این. استفاده شده استDBPedia پایگاه شناخت عمومی
پایگاه شناخت و ساخت معادل کارایی از این پایگاه شناخت برای
 البته.زبان فارسی به عملکرد این سیستم بسیار کمک خواهد کرد
 که توسعه آن در،روش محدودی در این پژوهش ارائه شده است
.فازهای آتی پژوهش مطرح خواهد بود
 سپاسگزاری

این پژوهش تحت حمایت و بودجه پروژه تحلیل اخبار ب ا م دیریت
 دانشگاه صنعتی مالک اش تر و مش اوره دکت ر،دکتر مریم حورعلی
 ب دین وس یله.هشام فیلی در دانشگاه تهران به انجام رسیده اس ت
نویسندگان مقاله از حمایتهای بیدریغ ایشان کمال سپاس گزاری
.را دارند
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Abstract- A novel method for future event prediction is proposed in textual environment. Proposed
method is able to produce an event prediction model through generalization of cause events and then
predict the effect events by using causal rules. First, the events of interest are extracted from domainspecific texts via an event representation model at semantic level, and are stored in the form of a
graphical model in ontology as a posteriori (dynamic) knowledge. Then, a set of domain-specific
causal rules in first-order logic (FOL) are fed into the machine as a priori (common-sense) knowledge.
In addition to this common-sense knowledge, several large-scale ontologies containing DBpedia,
VerbNet and WordNet are used for modeling contextual (static) knowledge and generalizing events.
Finally, all types of these knowledge are integrated in a standard Web ontology Language (OWL) to
perform causal inference. Empirical evaluation on real news articles showed that our method was
better than the baselines.
Keywords- News Prediction, Event Representation, Semantic Processing, Ontology, Causal
Inference, FOL.

