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 תקציר

זיהוי שמות . ם בשפה העבריתירטיפות מהתיזה מתאר מערכת לזיהוי של הראשון שק החל

, אדם: בעיה באחזור מידע שמטרתה לסווג כל מילה במסמך לאחת מהקטגוריות הבאות–פרטיים 

חשיבותה של הבעיה נובעת . אחוזים או אף אחד מאלה, ערך כספי, עהש, תאריך, ארגון, מקום

מערכת כזו יכולה . בעיקר משיווקיות הפוטנציאלית של מערכת מדויקת לזיהוי שמות פרטיים

ארגון כללי , תרגום מכונה, פיתוח מנוע חיפוש מדויק יותר: לתרום רבות בתחומים רבים כגון

 זיהוי שמות פרטיים מהווה בסיס לבעיות יותר מסובכות .של מסמכים) הכנת אינדקסים(ומפתוח 

 .באחזור המידע

 הרי שכל שם פרטי -אינה נראית מסובכת מדי , לפחות על פניה,   בשפות אירופיות הבעיה

 מה –בעברית לא משתמשים באותיות גדולות , אומנם. בשפות אלו חייב להתחיל באות גדולה

תכונות רבות . משמעיות גדולה מאוד בשפה העברית-רבקושי נוסף נובע מ.  שמסבך את המשימה

. עלולות להשפיע על פתרון בעיית השמות פרטיים, ייחודיות לשפה ותרבות העברית, נוספות

 .'וכו) agglutination(הצמדה , לוח שנה עברי, סמיכויות: למשל

 עקרון נקטנו בטכניקה של מידול הסתברותי המבוסס על, על מנת לתת מענה לנושאים האלה

שיודע להעריך את , המערכת שלנו בונה מודל סטטיסטי הסתברותי. סימלית מקאנטרופיה

 . הסבירות של כל מילה להיות באחת מהקטגוריות לעיל

המחקר בנושא זיהוי .  בעבריתםילימפי וציר ל התיזה מתמקד בתופעה של שהשניק חלה

כבר , אומנם. לזיהוי שמות פרטייםצירופי מילים החל כניסיון לשפר את הביצועים של המערכת 

עיקר הקושי של . כי הנושא הינו מורכב מאוד וראוי למחקר בפני עצמו, בהתחלת המחקר ראינו

רוב . שאין הסכמה בין החוקרים בנוגע להגדרה מדויקת של צירוף מילים, הבעיה טמון בכך

ויים המורכבים ביט צירופים הם"ההגדרות הקיימות הן הגדרות סמנטיות מופשטות בסגנון 

אך ישנן גם הגדרות , "ממספר מילים כך שצרוף המילים משנה את משמעותן כמילים נפרדות

 . סטטיסטיות והגדרות קשורות ליישום הספציפי של הבעיה



 ii  

שדורשת ניתוח , תחת אידה מורפולוגישצירוף מילים הוא יח, יבות הבעיה נובעת מהעובדהשח

יצירת : ממערכת לזיהוי צירופי מילים נמנים בין היתרשייהנו , עם התחומים הרבים. מתאים

בין המטרות שהצבנו בפנינו במחקר זה . אחזור מידע ולקסיקוגרפיה, תרגום מכונה, שפות טבעיות

לאמוד את טיבן של ההגדרות ;  לבדוק את ההסכמה בין האנשים בנוגע למושג  צירוף מילים-

שמייחדים את ,  לדבריםסלהתייח; נותלהשוות בין ההגדרות השו; השונות של הצירופים

 .לבחון את התרומה של המערכת לזיהוי צירופים לזהות שמות פרטיים; העברית

תדירות  כגון, מבוססת על מדדים סטטיסטיים, נציג מערכת לזיהוי צירופים, כחלק מהתיזה

, tן בחמ, Diceמדד , )mutual information (ףתוש מעמיד, )normalized frequency (מנורמלת

 – המערכת משתמשת באלגוריתם ללימוד כללים .log-likelihoodחן ב ומעיבורב- חיןמבח

Ripper ,אנחנו נשווה בין  .אשר על סמך מדגם מתויג מסיק קבוצת כללים לזיהוי צירופים

 .י המערכת לבין תוצאות של גישות סמנטיות ויישומיות שנציג"שנתקבלו ע, התוצאות
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 הבעת תודה

 

 .שעזר לי ברגעים קשים הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית, חדדלמיכאל אל •

 . שמילדות לימדו אותי לשאוף למטרות הכי קשות ולהשיג אותן, אלה ומשה, להורים שלי •

שלא נתנה לי לוותר ותוך מתן דוגמא אישית מצוינת גרמה לי להתחרות , ליובה, לחברה שלי •

 בה וכך לסיים את התיזה

תודה על התמיכה לאורך כל , שעדיין עובדים על התיזות שלהן, י ואלכסייויטל, לחברים שלי •

 .הדרך

השקעה אסטרטגית ואף שילמה , שראתה בלימודיי לתואר שני, "נגב תעשיות תוכנה"לחברת  •

 . עבורי את שכר הלימודים

שהצליחו לטמון בי , הן בישראל והן בקזחסטאן; ס היסודי"למורים שלי הן בתיכון והן  בביה •

 .  בה למתימטיקה ובלשנותאה
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1 

  1חלק 

 זיהוי שמות פרטיים בעברית



2 

  1 פרק

 רקע ומבוא

עד כה פותחו בעולם מערכות .  לבנות מערכת לזיהוי שמות פרטיים לעברית–ת המחקר מטר

אנחנו . אך לא קיימת אף מערכת אחת שפותחה עבור עברית, לזיהוי שמות פרטיים לשפות שונות

 . גם בעברית, שכבר נוסו בהצלחה במערכות לזיהוי שמות פרטיים, ננסה ליישם שיטות

 מציג את 1.2סעיף , "זיהוי שמות פרטיים"בהרחבה את המושג מסביר ,  של המבוא1.1סעיף 

 אנחנו נדבר על הייחודיות של 1.3בסעיף . השימושים האפשריים של מערכת לזיהוי שמות פרטיים

 נציג את השיטה 1.4בסעיף , ובסוף. עברית ועל האתגרים שעברית מציבה בפנינו במשימה זו

 .  שמות פרטייםהמקובלת להערכת ביצועים של מערכת לזיהוי

 זיהוי שמות פרטיים 1.1

לפי .  1997שנערך בשנת , MUC-7ההגדרה למשימה של זיהוי שמות פרטיים ניתנה בכנס 

ביטויי זמן וביטוים , זיהוי שמות של ישויות: משימות-המשימה מתחלקת לשלוש תת, ההגדרה

, מקום, אדם(אשר מבטאים שמות של ישויות , צריך לזהות ולתייג ביטויים בטקסט. מספריים

 SGMLהתיוג מתבצע באמצעות תגי ). אחוזים, ערך כספי(או כמויות ) שעה,תאריך(זמנים , )ארגון

 :כאשר הביטוי המתויג יראה בצורה הבאה

<ELEMENT-NAME ATTR-NAME="ATTR-VALUE">  <ELEMENT-NAME/>ביטוי

 

 מסמן את ATTR-NAME-משימות ו- מתייחס לשלוש תתELEMENT-NAMEהתג 

 : מסכמת את התגים1-1טבלה . משימה-וריה הספציפית בתוך כל תתהקטג

ATTR-NAME ELEMENT-NAME משימה-תת 

PERSON 

LOCATION 

ORGANIZATION 

ENAMEX זיהוי שמות של ישויות 

DATE 

TIME 

TIMEX זיהוי ביטויי זמן 

MONEY 

PERCENT 

NUMEX זיהוי ביטויים מספריים 

  בזיהוי שמות פרטייםSGMLתגי . 1-1 טבלה 
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הודיע אתמול בבוקר על הקמת , אבישי ברוורמן, גוריון-נשיא אוניברסיטת בן "-למשל המשפט 

 :  לאחר התיוג יראה בצורה הבאה-" מחלקה חדשה

 <ENAMEX/>גוריון-אוניברסיטת בן<ENAMEX TYPE=ORGANIZATION>נשיא

<ENAMEX TYPE=PERSON> אבישי ברוורמן</ENAMEX>הודיע 

<TIMEX TYPE=DATE>אתמול</ENAMEX> <TIMEX TYPE=TIME>בבוקר

</TIMEX>על הקמת מחלקה חדשה. 

 ]6 [-את ההגדרה המפורטת של משימת זיהוי שמות פרטיים ניתן למצוא ב 

 יישומים של זיהוי שמות פרטיים 1.2

טיים וחברות רבות מציעות בשנים אחרונות נעשתה עבודה רבה בתחום זיהוי שמות פר

העניין ). ורבות אחרותIsoQuest, BBN, Sail Technologies : לדוגמא. (פתרונות לבעיה הזאת

. הרב בתחום זה נובע בעיקר משיווקיות הפוטנציאלית של מערכת מדויקת לזיהוי שמות פרטיים

 :בתחומים הבאים, מערכת כזו יכולה לתרום רבות

לדוגמא תחזיר מידע ' גוריון-אוניברסיטת בן' שאילתא על –ם  מנועי חיפוש יותר מדויקי •

 . האדם–גוריון -שבע ותשמיט דפים על בן-על האוניברסיטה בבאר

אשר ,  משתמש יכול לבקש לראות כל המסמכים בספריה–ארגון כללי של מסמכים  •

 .ארגון או אפילו תאריך מסוים, מקום, מכילים מידע על אדם

מקומות וארגונים ,  יכול לראות את רשימת האנשיםלפני קריאת המסמך משתמש •

 .המוזכרים במאמר

חלק גדול של ,  עבור רוב מכריע של הספרים–של ספרים ) הכנת אינדקסים(מפתוח  •

 .המילים שישמשו כאינדקסים הם שמות פרטיים

מנת להבליט את שמות האנשים או - וכתבי עת יכולים להשתמש במערכת זו עלםעיתוני •

 .כרות במאמריהםהחברות המוז

 .מערכת לזיהוי שמות פרטיים יכולה לשמש גם כצעד מקדים לתרגום אוטומטי •
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 ייחודיות של עברית 1.3

 הרי שכל שם פרטי -אינה נראית מסובכת מדי  , לפחות על פניה, בשפות אירופיות המשימה

  מה–בעברית לא משתמשים באותיות גדולות , אומנם. בשפות אלו חייב להתחיל באות גדולה

 .  שמסבך את המשימה

השפה . משמעיות גדולה מאוד בשפה העברית-קושי נוסף נובע ממורפולוגיה עשירה ורב

בהתאם , שורש של מילה מקבל צורות רבות ומגוונות. העברית היא בעלת מבנה צורני עשיר

מאחר שהעברית . שייכות ועוד, סמיכות, משקל/בניין, זמן, כמות, מין, גוף: למאפיינים כמו

 ]:34[לדוגמא ). 13עד (צורת אחת של מילה יכולה להתפרש בכמה אופנים , ובה כיום ללא ניקודכת

 : ניתנת להתפרש באופנים הבאים'משטרה'המילה  

 .נקבה נסתרת: שייכות, שם עצם: חלק דיבר, יחיד: כמות, זכר: מין, משטר: גזע •

 .שם עצם: רחלק דיב, נקבה נסתרת: שייכות,יחיד: כמות, זכר: מין, שטר: גזע •

 .שם עצם: חלק דיבר, יחיד: כמות, משטרה: גזע •

 : ניתנת להתפרש באופנים הבאים'חלה'המילה 

 .יחיד: כמות, שלישי: גוף, עבר: זמן, נקבה: מין, חל: גזע •

 . יחיד: כמות, שלישי: גוף, עבר: זמן, זכר: מין, חלה: גזע •

ה עלול לטעות ולבחור אשר אינו מסתכל על ההקשר הרחב של המיל, המנתח המורפולוגי

 . בפירוש הלא נכון

 :עלולות להשפיע על פתרון בעיית השמות פרטיים, תכונות ייחודיות לשפה ותרבות העברית

, זאת אומרת. בישראל נהוג לוח שנה עברי,  להבדיל ממדינות אירופיות– לוח שנה עברי •

צריכה , 2000ובר  באוקט5כגון , שהמערכת לזיהוי שמות פרטיים בעברית יחד עם תאריכים

 .א"בתשרי תשס' ולזהות גם 



5 

על איך לכתוב נכון את שמם של חברות ,  אין הסכמה בציבור– שמות חברות וארגונים זרים •

את ענקית , ניקח למשל. במיוחד כששמם הוא ראשי תיבות בשפה האנגלית, וארגונים זרים

, במכגון י,  שוניםניתן להיתקל בשם החברה הכתוב באופנים. IBMהמחשבים האמריקאית 

המערכת לזיהוי שמות פרטיים צריכה להבין שבכל המקרים . ' וכואם.בי.איי,  אם-בי-איי

 .מדובר באותה ישות

,  בעברית קיימת התופעה של הצמדת מילות יחס לשמות ופועלים– )agglutination(הצמדה  •

נתח המורפולוגי הצמדה מקשה על המ.  ב ברך שלו–בברכו ,  ראיתי אותו–ראיתיו : לדוגמא

 .ובעקיפין משפיע גם על זיהוי שמות פרטיים

למנתח מורפולוגי יש תפקיד מרכזי במערכת לזיהוי שמות פרטיים ולמעשה בכל מערכת 

 .בלשנית שעובדת בעברית

 הערכת מערכות לזיהוי שמות פרטיים 1.4

י "ע, כמו בכל מערכת מסוג זה, הערכת ביצועיה של מערכת לזיהוי שמות פרטיים מתבצעת

שכדי , זאת אומרת. י פעולה ידנית"השוואה בין הפלט של המערכת ולבין תוצאות שהתקבלו ע

אותה . להעריך את המערכת צריך לבחור קבוצה של מספר מאמרים ולהזינה לתוך המערכת

בהתבסס על , אשר יתייגו אותה באופן ידני, "שופטים אנושיים"קבוצה של מאמרים תינתן ל

מכיוון שמדובר בביטוי ולא . בצעד הבא נשווה בין שני התיוגים. MUC-7י "הכללים שנוקבו ע

 ]:2[ישנם שני מבחנים שניתן להשתמש בהם , במילה בודדת

למשל המערכת עלולה לתייג את ? של הביטויים חופפים) ההתחלה והסוף(האם הגבולות  •

אך לפי ,  מקום-" באר שבע";  ארגון–" הפועל: "באופן הבא" הפועל באר שבע"הביטוי 

אם המערכת תתייג את , מצד שני.  ארגון– כל הביטוי צריך לקבל תג MUC-7כללים של 

 .Textמבחן זה נקרא מבחן  .  התיוג יחשב לנכון–כמקום " הפועל באר שבע"כל הביטוי 

 אם –" הפועל באר שבע"למשל בדוגמא . המבחן השני מסתכל על התג שהביטוי קיבל •

אם , לעומת זאת. המבחן יסמן את התיוג כשגוי, י כמקוםהמערכת תתייג את כל הביטו

המבחן הזה .  התיוג יחשב לנכון-כשני ארגונים נפרדים " הפועל באר שבע"המערכת תתייג 

 .Typeנקרא 



6 

שהוא  (Type-מבחן ה: אנחנו החלטנו להעריך את כל הניסויים שנבצע באמצעות שני מבחנים

 ) .שזאת הבדיקה החזקה ביותר( ביחד Type- וText-ומבחן שמשלב את ה) המבחן החלש ביותר

 :Type-במבחן ה. בכל מבחן ישנן ארבע תוצאות אפשריות של בדיקת ביטוי בודד

אין בדיקה שהגבולות (י המערכת " תג ידני של הביטוי זהה לתג שהתקבל ע- )correct(נכון  •

 )חופפים

מספיק (י המערכת "ל ע תג ידני של הביטוי שונה מתג שהתקב-) incorrect(לא נכון  •

 )שמילה אחת מהביטוי קיבלה תג אחר

 .אך המערכת לא תייגה לפחות מילה אחת מהביטוי,  תג ידני קיים–) missing(חסר  •

 . המערכת תייגה את הביטוי שלא קיבל תג בתיוג ידני-) spurious(מזויף  •

 :Text & Typeבמבחן 

תג ידני של הביטוי זהה לתג שהתקבל   הגבולות של הביטויים חופפים ו-) correct( נכון •

 י המערכת"ע

אבל תג ידני של הביטוי שונה מתג ,  הגבולות של הביטויים חופפים-) incorrect(לא נכון  •

 י המערכת"שהתקבל ע

אך המערכת לא תייגה לפחות מילה אחת  ,  הביטוי קיבל תג בתיוג ידני –) missing(חסר   •

 .של הביטוי

  .שלא קיבל תג בתיוג ידני, רכת תייגה את הביטוי המע-) spurious(מזויף  •

 

 :אשר מוגדרים כדלקמן, f-measure - וprecision ,recallהמערכת נמדדת במושגים של 

)1( 
gmisincorrectcorrect

correct
c

sin###

#
Re

++
= 

כ שמות פרטיים " מציג את היחס בין מספר שמות פרטיים שזוהו נכון ולבין סהrecallמדד 

 . שהמערכת הצליחה לזהות, מסמן את אחוז השמות הפרטיים recall, במאמר או במילים אחרות

)2( 
spuriousincorrectcorrect

correct
e

###

#
Pr

++
= 
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כ ביטויים " מציג את היחס בין מספר שמות פרטיים שזוהו נכון לבין סהprecisionמדד 

 – מסמן את הדיוק של המערכת precision, שהמערכת זיהתה כשמות פרטיים או במילים אחרות

 . שזוהו הם אכן שמות פרטייםמהו האחוז של שמות פרטיים

 .ברגע שאחד מהם עולה השני יורד ולהפך. precision- וrecallקיימת תופעה של חילופין בין 

)3( 
ce

ce
F

RePr

Re*Pr*2

+
= 

 . precision- ו recall:  משלב בצורה שווה בין שני המדדיםf-measureמדד 

 :ניקח לדוגמא משפט, טייםעל מנת להמחיש את התהליך של הערכת המערכת לזיהוי שמות פר

 <ENAMEX/>גוריון-אוניברסיטת בן<ENAMEX TYPE=ORGANIZATION>נשיא

<ENAMEX TYPE=PERSON> אבישי ברוורמן</ENAMEX>הודיע 

<TIMEX TYPE=DATE>אתמול</ENAMEX> <TIMEX TYPE=TIME>בבוקר

</TIMEX>על הקמת מחלקה חדשה. 

 :נניח שהמערכת תייגה את המשפט באופן הבא

<ENAMEX TYPE=PERSON>נשיא</ENAMEX> 

<ENAMEX TYPE=ORGANIZATION>אוניברסיטת</ENAMEX> 

<ENAMEX TYPE=ORGANIZATION>גוריון-בן</ENAMEX> 

<ENAMEX TYPE=PERSON> אבישי ברוורמן</ENAMEX>הודיע אתמול 

<TIMEX TYPE=DATE>בבוקר </TIMEX>על הקמת מחלקה חדשה. 

 :Type-מבחן ה. עתה נעריך את המערכת

f-measure precision recall נכונים לא נכונים חסרים מזויפים 

 2 )בבוקר (1 )אתמול (1 )נשיא (1 0.5 0.5 0.5

 

 Text & Typeמבחן 

f-measure precision recall נכונים לא נכונים חסרים מזויפים 

 1 1 )אתמול (2 )נשיא (1 0.25 0.33 0.29
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 עבודות קודמות 2 פרק

 . המבוססות על גישות שונות לבעיית זיהוי שמות פרטיים, ר מערכותבפרק זה נבחן מספ

 הגישה הידנית 2.1

 –שפותחו עד עתה מבוססות על מה שניתן לכנות , רוב המערכות לזיהוי שמות פרטיים

שהמערכות האלו נבנו באופן ידני ומסתמכות על אינטואיציה של , זאת אומרת". הגישה הידנית"

 השתתפו מספר מערכות לזיהוי שמות פרטיים שנבנו בשיטה MUC-7-ב. מתכנניהם האנושיים

  של FACILEמערכת , f-measure=91.6%שהשיגה , IsoQuestביניהם מערכת של . הידנית

 European FACILE Consortium , שהשיגהf-measure=81.9%פרטאוס"- ו) "Proteus ( של

NYC ,  שהשיגהf-measure=88.19%. 

]. 16[יורק -של אוניברסיטת ניו "פרוטאוס"זאת היא מערכת הדוגמא המייצגת לגישה ה

להלן מספר כללים .  ומורכבת ממספר גדול של כללים רגישים להקשרLispהמערכת נכתבה בשפת 

כללים (עם דוגמאות למקרים בהם הכלל עובד ולמקרים בהם הכלל אינו עובד " פרוטאוס"מ

 ):נכתבו עבור השפה אנגלית

• Title Capitalized_Word -> Title Person_name 

• Correct: Mr. Jones, Gen. Schwarzkopf 

• Incorrect: Mrs. Field’s Cookies (A corporation), Mr Ten-Percent (nick-name 

for a corrupt third-world official) 

• Month_name number_less_than_32 -> Date 

• Correct: February 28, July 15 

• Incorrect: Long March 3 (a Chinese Rocket) 

• from Date to Date -> Date 

• Correct:  from August 3 to August 9, 1999 

• Incorrect: We moved the conference from April to June. 

 . דופן-למעשה לכל כלל כזה תמיד יהיה מספר גדול של מקרים יוצאי
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, "הארץ"כל מאמרים של , למשל. לכל סוג שונה של מאמר יהיו תכונות ייחודיות משלו, בנוסף

כותרת , תאריך לועזי, תאריך עברי: מתחילים בצורה דומה, המרכיבים חלק גדול מהקורפוס שלנו

הכלל שמזהה את התבנית הזאת . צלם של הצילום המצורףמחברי המאמר ובסוגריים ה, המאמר

, אומנם". הארץ"כשמדובר על מאמרי , בתחילת כל מאמר ללא ספק תשפר ביצועיה של המערכת

 . יכולתו של הכלל לעזור למערכת במאמרים אחרים מוטלת בספק

 את כדי להקים את המערכת ולכתוב. בעיה רצינית אחרת של הגישה הידנית היא המחיר שלה

 –אדם של מתכנת עם ניסיון רב בבלשנות חישובית -נדרש מאמץ של מספר חודשי, כל החוקים

 .אם בכוונתנו להסב מערכת כזו לתחום אחר, כל המאמץ הזה מתבזבז. סחורה נדירה

אזי ניתן לבנות מערכת לזיהוי שמות פרטיים טובה , אם להשקיע מספיק מאמץ, לסיכום

 : כזו חסרונות הבאיםלמערכת, אולם. בשיטה הידנית

 .מכיוון שהיא תלויה בניסיונו של בלשן חישובי, המערכת תהיה יקרה .1

 .התאמה לתחום חדש תהיה ידנית ולכן יקרה .2

 .כשעוברים לשפה חדשה יש לשכתב את כל הכללים ומילונים .3

ביצועי המערכת יהיו תלויים ביכולתו של בלשן חישובי לזהות בצורה נכונה את התבניות  .4

 .פרטיים ובכמות העבודה שהושקעה בכתיבת המערכתשל שמות 

, אשר לא ניתנים לזיהוי, שקיימות מחלקות של תבניות, להגנתה של המערכת הידנית יש להגיד

 :התבנית, למשל. חוץ מאשר בעזרת ביטויים רגולריים

 ]ארגון_של חברת  שם* ר תואר"יו, אדם_שם[

 לא -  קפוינט'צעיר והכריזמטי של חברת צר ה"יו, גיל שוייד –אשר מתאימה שביטוי , תבנית

תואר אחרי מילה -י מערכת אוטומטית עקב אפס או מספר כלשהו של שמות"ניתנת לזיהוי ע

 ."ר"יו"
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 Decision Tree: גישות אוטומטיות 2.2

אך . צריך לפתח מערכת שמסוגלת ללמוד את עצמה, כדי להימנע מחסרונות של מערכת הידנית

נציג את הבעיה בצורה פורמלית , ססות על שיטות שונות של לימוד עצמילפני שנבחן מערכות המבו

 . יותר

 n=7 –person, locationבמקרה שלנו ( קטגוריות של שם פרטי n בהינתן טקסט וקבוצה של 

organization, date, time, money, percentage( , ניתן לנסח את בעיית הזיהוי של שמות

 מקבוצה של xלכל קטגוריית . תגים לכל מילה בטקסט) n*4+1= 29(כבעיית הקצאה של , פרטיים

nאנו יכולים להיות באחד מארבעה מצבים,  קטגוריות :x_start ,x_continue ,x_end, 

x_unique . בנוסף מילה יכולה לקבל תג"other" , אשר מצביע על כך שהמילה אינה חלק משם

, person_start[ -אנו נתייג כ, ]סיעל בר זוהר נסעה לפרי[ –את המשפט , למשל. פרטי

person_continue ,person_end ,other ,location_unique.[ 

 :המערכות האוטומטיות בנויות על שלוש אבני יסוד

כ מדובר על "בד. הזמין למודל, המתייחס למילה נוכחית, כל המידע: )history(היסטוריה  •

משתמשים גם . אה בטקסטהמילה הקודמת והמילה הב, החלון של המילה הנוכחית

 . כגון מילונים, חלקי דיבר ומקורות חיצוניים, במידע מורפולוגי ותחבירי

אשר עוזרות , לגבי היסטוריה של מילה' לא'או ' כן' שאלות ):binary features(שאלות  •

. למודל לקבוע את ההסתברויות של המילה לקבל את כל אחד מהתגים האפשריים

 :דוגמאות לשאלות

 ?ילה היא שם עצם האם המ •

  ? האם המילה היא שם מדינה  •

 . תגים מהווים מרחב של עתידים29 במקרה שלנו -התגים האפשריים : )future(עתיד  •

 " עץ החלטות" זוהי המערכת המבוססת על שיטת –המערכת האוטומטית הראשונה שנבחן 

)decision tree .(יים ביפנית של דוגמא טובה למערכת כזו היא מערכת לזיהוי שמות פרטSekine  

נקודת ההתחלה של ).  מאמרים103גודל קורפוס האימון  (f-measure=85%שהשיגה , ]29[

 מציג קטע מעץ החלטות אפשרי 2-1 איור . שממנו נבנה העץ, השיטה הוא טקסט מתויג ידנית
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 –במשפט " אבישי"על מנת להחליט האם המילה , עץנשתמש ב. לבעיית הזיהוי של שמות פרטיים

 היא –" פרופסור אבישי ברוורמן נאם בפני הסטודנטים לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה"

 .שם פרטי או חלק מביטוי שהוא שם פרטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דוגמא לעץ החלטות2-1 איור 

לענות על השאלות ולהתקדם לפי התשובה לקודקוד , חיל מהשורש של העץהרעיון הוא להת

נניח שהמשפט עבר ניתוח מורפולוגי ותחבירי ושיש לנו , לצורך הדוגמא. עד שמגיעים לעלה, הבא

 –' כן'התשובה לשאלה הראשונה היא . הנחוץ כדי לענות על השאלות) היסטוריה(כל המידע 

 האם המילה –מתקדמים לשאלה הבאה ). ונה לחלק דיברהכו(היא שם פרטי " אבישי"המילה 

הכולל תוארי , משמעות השאלה היא שיש לנו מילון. היא תואר כבוד"  פרופסור "–הקודמת 

ואנו מבקשים לדעת האם המילה הקודמת מצויה ' אדוני וכו, מר, דוקטור, כגון פרופסור, כבוד

היא שם " ברוורמן "– המילה הבאה האם.  מתקדמים לשאלה הבאה–במקרה שלנו כן . במילון

, "אבישי"העלה מכיל רשימה של התגים המתאימים למילה . התשובה היא כן והגענו לעלה? פרטי

כי , לא נכון לבחור בתג בעל סבירות גבוהה ביותר, אולם. כאשר מול כל תג רשומה הסבירות שלו

א סדרה שבה למשל אחרי תג סדרת תגים לא חוקית הי. כך עלולה להיווצר סדרת תגים לא חוקית

 :לדוגמא". end"או " cont"בא תג אחר ולא אותו תג עם סיומת " start"בעל סיומת 

<person_start location_cont other> 

י                   ט ר פ � ש א י ה ה ל י מ ?ה \/ \/  א/\כ ל \/ א/\ י ה ה ל י מ ה ת מ ד ו ק ה ה ל י מ דה ו ב כ ר א ו ת א י �?ה צ ע � ?ש \/\/ \/\/  א/\כ .ל . . . . . \/ \/ ה א ב ה ה ל י מ .ה . . . . י ט ר פ � ש א י ?ה \/ \/  א/\כ ל \/ \/
person_start=0.89person_cont=1.0

person_unique=0.11
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עבור כל המילים לשמור את כל ,  לסיים ניתוח של כל המשפט–אופן הפעולה הנכון הוא 

 חוקית בעלת סבירות כוללת גבוהה ההסתברויות של התגים האפשריים ואז לחפש סדרת תגים

 ".חיפוש ויטרבי"האלגוריתם המתאים ביותר לחיפוש כזה הוא . ביותר

 בניית המודל 2.2.1

איך , אוסף שאלות בינאריות וקבוצת תגים,  בהינתן טקסט מתויג–עדיין נשארת השאלה 

יון הרע? שאלה חשובה נוספת היא איך לבנות עץ החלטות קטן ככל האפשר? בונים עץ החלטות

(בעלת רווח מידע , W, אשר בכל צומת שואל את השאלה, הבסיסי הוא שאנחנו רוצים לבנות עץ

information gain (נפתח את נוסחת המדד שאנחנו צריכים. הגדול ביותר. 

כגון , שתי שאלות בינאריות; שיש לנו קורפוס מתויג בן מאה מילים, נניח לצורך הדוגמא

: ושני תגים בלבד; W2 -" ?האם המילה היא שם עצם"-ו, W1 -" ?האם המילה היא שם פרטי"

לכל שאלה שתי ). 50 -מספר המילים שתויגו בכל אחד מהתגים זהה  (f−-וכשלון  , f+-הצלחה 

 .q− - ושלילית q+ -חיובית : תשובות

 

 

 שמות פרטיים קיבלו תג 8.  שמות עצם30- שמות פרטיים ו10כי בקורפוס , מהטבלאות עולה

+f ,לא שמות פרטיים קיבלו תג 48-ו −f , שמות עצם קיבלו תג 15לעומת זאת +f ,לא 35-ו 

 .f−שמות עצם קיבלו תג 

ידוע גם בשם אנטרופיה (י ההתפלגות "רווח מידע שמועבר ע, P(p1,p2,..pn)בהינתן התפלגות  •

 :י"נתון ע) של התפלגות

)4( i
i

i pppH 2log)( ∑−= 

 -ל שווה ל"אנטרופיה של התפלגות התגים בקורפוס מהדוגמא הנ •

1)(log)()( 2 =−= ∑
∈Ff

fPfPFH 

 / W1 +q W1 / −q  / W2 +q W2 / −q 
+f 8 42  15 35 
−f 2 48  15 35 

 +q −q 
W1 10 90 

W2 30 70 
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ואז כל אחד מהחלקים , W, ות לשאלהבמקרה שלנו הקורפוס מתפלג קודם לפי התשוב •

 :י"נתון ע) ידוע גם בשם אנטרופיה מותנית(רווח מידע במקרה זה . מתפלג לפי התגים

)5( ∑ ∑∑
∈ ∈∈

−=−=
Wq FfWq

q

q

fPfPqPFHqPWFH )(log)()()()()|( 2 

 .q היא W, הוא חלק מהקורפוס שבו התשובה לשאלה Fqכאשר 

 

. H(F|W2)=1.0 - וH(F|W1)=0.969: נחשב אנטרופיה מותנית של שתי השאלות מהדוגמא •

 . אנטרופיה מותנית גבוהה יותר ולכן נבחר בה לשורש של העץW2 -של, מסתבר

אשר יובילו לצמצום הכי גדול באנטרופיה מותנית , י בחירת שאלות בינאריות"בניית עץ ע

, זהו יתרון משמעותי של השיטה הזאת. ולכן ניתן להיעזר בכלים מוכנים] 24[היינה בעיה ידועה 

 מציג אלגוריתם בסיסי לבניית עץ 2-2 איור . המתבטא בחסכון  של זמן דרוש לבניית המערכת

, באופן כללי.  ובונה עץ החלטות קטן יחסיתgreedy-האלגוריתם משתמש בטקטיקת ה. ההחלטות

החיפוש שהוא  מעל מרחב NP-HARDבניית עץ החלטות מינימלי מאוסף של נתונים היא בעיה 

 .אוסף של כל עצי החלטה אפשריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלגוריתם לבניית עץ החלטות. 2-2 איור 

ה נ ב ה נ י ט ו �_ר ת_ע ו ט ל ח ה
)

ת ו א מ ג ו ת,ד ו ל א ש
( 

 , דוגמא היא שלישיה המורכבת ממילה בקורפוס\\

  היסטוריה שלה והתג\\

   
ד ח א ג ת ו ל ב י ק ת ו א מ ג ו ד ה ל כ # י,א ז א ר ז ח ה'ה ל ה'ע ז ה ג ת ה # ה.ע ק י ר ת ו ל א ש ה ת מ י ש ר # א ת ר ח י,א ז א ר ז ח ה'ה ל #'ע י ע י פ ו מ ה # י ג ת ה ל כ ל ש ה מ י ש ר # #ע ה ל ש ת ו ר י ב ס ה # ע ד ח י ת ו א מ ג ו ד .ב ה ל א ש ב ר ח ב ת ר ח ר,Q,א ת ו י ב ה ה ו ב ג ה ת י נ ת ו מ ה י פ ו ר ט נ א ת ל ע ב / ע ה ל ש ש ר ו ש ת ו י ה ת.ל י ר ש פ א ה ב ו ש ת ל כ ל,q,ל Qש י ה Eqי

ל ה ב ו ש ת ה ה ר ו ב ע ת ו א מ ג ו ד ת צ ו ב א 1Qק י qה 2 ס ו 2'ה נ ה'ע ר ק מ ר ו ב ע / ע Q=qב

         
# Eqא

ה ק י ר,ר ו צ י ה'ת ל #'ע י ג ת ה ל כ ל ש ה מ י ש ר # #ע ה ל ש ת ו ר י ב ס ה # ע ד ח י ת ו א מ ג ו ד ב # י ע י פ ו מ תה ת ר ו צ י ת ת ר ח ע1א / ל"ע ת י ב י ס ר ו ק ר ה א י ר ק 1י נ /_הב ת_ע ו ט ל ח (ה
Eq,ת ו ל א {1ש

Q
{(
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 יתרונות השיטה 2.2.2

העץ , כלומר בהינתן קורפוס מתויג ואוסף שאלות, היא שיטה אוטומטית" עץ החלטות"שיטת  •

 .נבנה אוטומטית

כגון מילונים וחלק , כל מה שצריך לשנות זה מקורות חיצוניים. יה בשפההשיטה אינה תלו •

 .מהשאלות

 חסרונות השיטה 2.2.3

אך המילים עצמן אינן חלק , תחבירי ומקורות חיצוניים, העץ נבנה על סמך מידע מורפולוגי •

 –? "אוניברסיטה" האם המילה היא –הכנסת מילים למודל בצורה של שאלות מסוג . מהמודל

וכתוצאה מכך תגרום ) כל שאלה מכפילה את גודל העץ(יה דרסטית בגודל העץ תגרום לעל

מה שעלול לפגוע , כלומר כל עלה תייצג מספר קטן מאוד של מקרים,  של העץהלפרגמנטצי

 .בדיוק של המודל

 ].3[  יש בעיה עם נתונים דלילים Sekineלמערכת של , על סמך תוצאות אמפיריות •

 Hidden Markov Model: גישות אוטומטיות 2.3

  Hidden Markov Model-גישה אוטומטית אחרת לזיהוי שמות פרטיים משתמשת ב

)HMM .( הגישה הזאת מומשה במערכת לזיהוי שמות פרטיים בשם"IdentiFinder " שלBBN  

 .MUC-7- בf-measure=90.44%המערכת השיגה ]. 22[

 HMMמודל  2.3.1

תלוי במספר סופי ) משתנה מקרי (= בהם אירוע,  מתאר תהליכים סטוכסטייםמודל מרקוב

 קובע את מספר האירועים הקודמים בהם תלוי כל סדר המודל. וקבוע של אירועים קודמים

. t-1תלוי באירוע שהתרחש בזמן t  כלומר אירוע בזמן 1המודל שנציג להלן הנו מודל מסדר . אירוע

מרחיב את ) HMM ('חבוי'מודל מרקוב . האירועים מתוארים במודל על ידי קבוצת מצבים

לפעמים (לכל מעבר ממצב למצב , בהסתברות מסוימת', סמל'תיאורו של אירוע על ידי הצמדת 

שכן בדרך כלל אנו רואים רק את פלט הסמלים ' חבוי'המודל ]). 34[הסמל נצמד למצב עצמו 

 .בעוד סדרת מעברי המצבים שפלטה אותם אינה ידועה, המושמטים
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אדם נמצא בחדר סגור ומטיל . נשתמש בדוגמא הבאה, HMMעל מנת להמחיש את מודל 

) emission(אבל תוצאות ההטלות , לא ידוע באיזה סדר הוא מטיל את המטבעות. שלוש מטבעות

נניח כי במטבע ראשון עץ ... פלי,פלי,עץ,פלי,עץ,עץ: לדוגמא. ידועות ונראות כסדרה של עץ ופלי

 ובמטבע אחרון הסתברות שווה 40%בל עץ במטבע שני ההסתברות לק, 30%יוצא בהסתברות 

נניח גם שהאדם עובר מטבע אחד לשניים האחרים בהסתברות שווה ואף ). 50%(לקבל עץ או פלי 

המתאר את הדוגמא של , HMM מציג את מודל 2-3 איור . פעם לא מטיל את אותו מטבע פעמיים

 .המטבעות

Coin 1

Coin 2 Coin 3

50
%

50%

50%

50%

50%

P(init=’coin 1') = 33%
P(init=’coin 2') = 33%
P(init=’coin 3') = 33%

50
%

P(Head)  = 30%
P(Tail)     = 70%

P(Head)  = 40%
P(Tail)     = 60%

P(Head)  = 50%
P(Tail)     = 50%

 

  עבור מקרה המטבעותHMMמודל  . 2-3 איור 

 : מוגדר כשלישיהHMMבצורה פורמלית 

)6( ),,( πλ BΛ= 

 . קבוצת הסתברויות לעבור ממצב למצב- Λכאשר 

           B - מצב מציין את ההסתברויות לפלוט  עבור כל)emit (מילה מסוימת מאלף בית. 
 .}פלי, עץ{בית הוא -                    בדוגמא של מטבעות האלף

           π -מציין הסתברות של כל  מצב להיות מצב התחלתי . 
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הסתברות לעבור ממצב אחד צלע בין שני המצבים מסמן את ה, מייצג מטבע) state(כל מצב 

ליד כל מצב רשומה  ההסתברות לקבל עץ או פלי וישנו גם וקטור הסתברויות המציג את ,  לשני

 . סיכויו של כל מטבע להיות מטבע ראשון בסדרה של הטלות

המצבים החבויים הם התגים , המודל נבנה מקורפוס אימון, במקרה של זיהוי שמות פרטיים

צריך למצוא את סדרת התגים הסבירה , בהינתן משפט לתיוג. ורפוסוהפלטים הם המילים בק

 .ביותר שפלטה את המשפט

  היררכיHMMמודל  2.3.2

ישנו מודל .  היררכיHMMמשתמשת במודל " IdentiFinder"המערכת לזיהוי שמות פרטיים 

) person, organization, location, date, time, money, percent, other(שבו כל מצב מייצג תג , ראשי

המודל מתאר את התלות של . 'סוף המשפט'-ו' תחילת המשפט': וישנם שני מצבים מיוחדים

 . מתאר את המודל הראשי2-4 איור . המצב הנוכחי במצב הקודם והמילה הקודמת

ילים המצבים במודל המ.  מודל המילים–תג של המודל הראשי מצוי מודל נוסף -בתוך כל מצב

. המציינת את המילה האחרונה בתג' +end+'הם כל המילים בקורפוס והמילה המיוחדת 

 

 "IdentiFinder"המודל הראשי של . 2-4 איור 
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 : למודל היררכי יתרונות הבאים

 .ראשימילים שונה עבור כל אחד מהמצבים של המודל ה-ניתן להגדיר מודל •

צריך רק לעדכן את המודל הראשי ולבנות את מודל המילים עבור , אם רוצים להוסיף תג נוסף •

 .התג החדש

להבדיל . ,fwהמילה והמאפיין : חשוב לציין כי כל מילה מיוצגת במודל בתור זוג

מספר : מאפייניםדוגמאות ל. תפקיד  המאפיין להגדיר את סוג המילה, מהשאלות של עץ החלטות

 רשימה מלאה . 'וכו) מתחיל עם אות גדולה(מספר ראשון במשפט , תיבות-ראשי, ספרתי-דו

 .2-5 איור ב

 

 "IdentiFinder"רשימת המאפיינים של . 2-5 איור 

 בניית המודל 2.3.3

),,( -יך לחשב את שלושת מרכיביו צר, על מנת לבנות מודל πλ BΛ= . המודל נבנה על סמך

 .קורפוס האימון

 המודל הראשי 2.3.3.1

כל מצב מייצג תג ומכיל מודל . המודל הראשי מייצג את התגים האפשריים של שמות פרטיים

 .מילים משלו

Λ -ניתן לחישוב . דם והמילה הקודמת מתאר את הסתברות לעבור למצב הנוכחי ממצב הקו

 :מהקורפוס
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)7( 
),(

),,(
),|(

11

11
11

−−

−−
−− =

wNCc

wNCNCc
wNCNCp 

 הנוכחי) התג( המצב –NCכאשר  

         1−NC– הקודם )  התג( המצב 

             1−w–המילה הקודמת  

         )(Ec -ר פעמים שהאירוע  מספE קורה בקורפוס אימון  

 

B - מייצג תג– המצב במודל הראשי . 

π - וכל , 1הוא המצב ההתחלתי היחיד במודל ולכן מקבל הסתברות ' תחילת המשפט' המצב

 .0המצבים האחרים הסתברות 

 מודל המילים 2.3.3.2

כל מצב במודל המילים מייצג . הראשי בונים מודל המיליםעבור כל אחד מהמצבים במודל 

 .מילה אחת בקורפוס ופולט מילה ומאפייניה

Λ - מתאר את הסתברות לעבור למילה הנוכחית בתלות במילה הקודמת והמצב שבו נמצאים 

 :ניתן לחישוב מהקורפוס). מודל הראשי(

)8( 
),,(

),,|,(
),,|,(

1

1
1 NCfwc

NCfwfwc
NCfwfwP

−

−
−

= 

 . זוג מילה והמאפיין שלה-,fwכאשר 

 

B -המצב במודל המילים פולט רק את המילה שהוא מייצג  

π - ההתחלתיים מחושבים על סמך המצב הקודם והמצב ) המילים( ההסתברויות של המצבים

 :הנוכחי

)9( 
),(

),,,(
),|,(

1

1
1

−

−
− =

NCNCc

NCNCfwc
NCNCfwP first

first
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 ודלשימוש במ 2.3.4

 יש – למשל משפט שבו צריך לזהות שמות פרטיים – וסדרה של מילים HMMבהינתן מודל 

למצוא סדרת מצבים המתאימה למשפט בעלת הסתברות גדולה ביותר או במילים אחרות לתייג 

שבו יש תת ,  למודל כאל מרחב חיפושסניתן להתייח). הפעולה נקראת גם פענוח(את המשפט 

מהם צריך למצוא את המסלול בעל ,  המתאימים למשפט הנתון,מרחב של כל המסלולים

המוזכר כבר , האלגוריתם המתאים ביותר למשימה הוא חיפוש ויטרבי. הסתברות גדולה ביותר

 .בפרק על עץ החלטות

 מצב –מתחילים עם המודל הראשי ? השאלה שנשאלת היא איך מחברים בין המודלים השונים

 כשמגיעים למצב , תג מסוים עוברים למודל המילים המתאים-כשנכנסים למצב' תחילת המשפט'

'+end+ 'במודל המילים חוזרים למודל הראשי למצב שממנו עזבנו וממשיכים הלאה לתג הבא .

 . ממחיש את התהליך2-6 איור 

Start of Sentence Person Percent

Person Word
Model

 
 חיבור בין המודל הראשי למודל המילים. 2-6 איור 
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 תוצאות 2.3.5

התוצאה הזאת התקבלה במהלך . f-measure=90.44%השיגה " MUC-7" IdentiFinder-ב

 בניסוי עם טקסט שבו כל המילים נכתבו 87.6%המערכת השיגה גם . ניסוי עם טקסט רגיל

שבה נהוג לכתוב רק , זכיר את עבריתכי הוא מ, הנתון הזה מעניין במיוחד. באותיות גדולות

 . באותיות קטנות

המתכנתים של המערכת סיפקו נתונים מעניינים מאוד על התלות של ביצועי המערכת בגודל 

הקורפוס של ידיעות על תאונות ( מילים 91000עם קורפוס אימון בגודל ]. 22[קורפוס אימון 

 , מילים176000 – כמעט הוכפל כאשר גודל הקורפוס. 92.5%המערכת השיגה ) אוויריות

f-measure1% רק ההעלייה היית, אך כאשר גודל הקורפוס הוכפל עוד פעם. 2%- עלה ביותר מ. 

 חסרונות של המערכת 2.3.6

כתוצאה . זמנית- הוא שהמערכת משתמשת במאפיין אחד בלבד בו ”IdentiFinder“חסרון של 

חילה באות גדולה וגם נמצאת גם מת, למשל, שבו המילה, המערכת תתקשה למדל מצב, מכך

 שם אישה –" אפריל" חודש ו-" אפריל" מצב שיעזור להבדיל  בין –ברשימה של חודשי השנה 

 ).באנגלית כמובן(
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  3 פרק

 שיטת אנטרופיה מקסימלית

 של אנטרופיה ןשאנחנו פיתחנו מבוססת על העיקרו, המערכת לזיהוי שמות פרטיים

טה ונציג מערכת לזיהוי שמות פרטיים בשם בפרק הזה נסביר בפירוט את השי. מקסימלית

MENE , 2[שגם בנויה על אנטרופיה מקסימלית.[ 

 עקרונות השיטה 3.1

ל ר שמודומא, טי הסתברותיטטיססל דת מויילבנושם ימה, ]12[ימלית קסרון אנטרופיה מעק

אם , במילים אחרות. אך להימנע מלהניח דבר על מה שלא ידוע, צריך לשקף את כל המידע הנתון

 .באותה מידהרים י שניהם  סביכ, רע לשיש, םירועיאההמבחין בין שני , א נמצא מידעל

 בניית המודל 3.1.1

שכולל , ניקח לדוגמא קורפוס. אנחנו נבנה מודל הסתברותי המבוסס על הקורפוס המתויג

 : משפט אחד בלבד

בבוקר על הקמת מחלקה  אבישי ברוורמן הודיע אתמול גוריון-נשיא אוניברסיטת בן"

 ".שהחד

 לא - not_ne -ו; שם פרטי - ne: לצורך הפשטת הדוגמא נשתמש בשני תגים בלבד(והתיוג שלו 

 ):2.2  ראה סעיף - תגים 29בבעיה האמיתית ישנם (שם פרטי 

]not_ne, not_ne, not_ne, not_ne, ne, ne, not_ne, ne, ne, ne, ne, not_ne [ 

 :שגיםנגדיר מספר מו

ניתן  לייצג את הקורפוס . x התג של – y - מילה בקורפוס ו– xכאשר , )x, y( זוג סדור –אירוע  •

 .כאוסף של אירועים, המתויג

 }...'וכו) 'גוריון-בן ,'ne(, )'אוניברסיטת , 'ne(, )'נשיא ,'not_ne({: לדוגמא
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המוגדרת על כל התחום של , f פונקציה בינארית–) או בקיצור מאפיין (פונקצית המאפיין  •

 :לדוגמא. כל האירועים האפשריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוסף מאפיינים וכל , אנחנו צריכים את הקורפוס המתויג, על מנת לבנות מודל הסתברותי

המידע יכול להיות תחבירי . המידע הנחוץ על מנת לחשב את המאפיינים לכל מילה ותג בקורפוס

אוסף של כל המידע על מילה ). שם מדינה(כגון מילונים , או לבוא ממקורות חיצוניים) חלקי דיבר(

 .'היסטוריה של המילה'מסוימת נקרא 

אמנם לא . בחירת המאפיינים למודל היא השלב המרכזי והחשוב ביותר בבניית מודל מוצלח

פרך של ניסויים זהו תהליך מ. שיגיד לנו איך לבחור את המאפיינים המתאימים, קיים אלגוריתם

, המבוססים על מילונים וחלקי דיבר" רגילים"מתחילים עם מספר קטן של מאפיינים . תוכישלונו

, מנתחים את התוצאות ומנסים למצוא תבנית, מריצים אותו על טקסט מסוים, בונים מודל

 .אשר יעזרו לשפר את המודל, המגדירה מאפיינים נוספים

בחרנו אוסף מאפיינים מוצלח ויש לנו את כל המידע , ויגשיש לנו קורפוס מת, אם כן, נניח

)|( ליצור מודל הסתברותי -המטרה .  הדרוש לחישוב ערכי המאפיינים xyp, שבהינתן מילה x 

, פי עקרון אנטרופיה מקסימלית-על. y לקבל תג xיידע להעריך את סיכוייה של , והיסטוריה שלה

 .ונים של קורפוס באימוןהמודל צריך לשקף את הנת

 
),( yxf  =  

1אזי ,  y = ne-ו' מר'   היא xאם המילה לפני   

0אחרת 

 
),( yxf  =  

1אזי ,  y = ne-  ושם פרטי  היא xאם  

0אחרת 

 
),( yxf  =  

1אזי ,  y = ne-  ו= x'  הפועל'אם 

0אחרת 

 
),( yxf  =  

1אזי ,  y = ne-  ושם מדינה היא  xאם 

0אחרת 
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 אילוצים על המודל 3.1.2

 :י"המוגדר ע, ifניקח לדוגמא מאפיין 

 

 

),(1אם , )x, y(באירוע  " אקטיבי "fשהמאפיין , אנחנו נגיד =yxf . בתחילת הפרק ראינו

 ,)'גוריון-בן, 'ne(( אקטיבי בשלושה אירועים של הקורפוס ifהמאפיין .  דוגמא של קורפוס

)ne' ,אבישי'(,)ne',באופן אינטואיטיבי).  12 מתוך 3( מכלל האירועים 25%המהווים , ))'ברוורמן ,

)|(אנחנו נרצה שגם ביחס למודל  xyP , המאפייןifבשפה . אירועים מה25%- יהיה אקטיבי ב

)( ביחס לקורפוס if אנחנו נדרוש שהתוחלת של ifלכל מאפיין , פורמלית
~

ifE , תהיה שווה

)( ביחס למודל ifלתוחלת של  ifE. 

)10( )()(:
~

ii fEfEi =∀  

 :י" ביחס לקורפוס נתונה עifל התוחלת ש

)11( ),(),()(
~~

yxfyxpfE i
x y

i ∑∑≡ 

),(
~

yxp - הסתברות אמפירית של אירוע )x, y( , המוגדר כמספר פעמים)x, y ( מופיע בקורפוס

 :י" ביחס למודל נתונה עifהתוחלת של . כ אירועים בקורפוס"ביחס לסה

)12( ∑∑≡
y

i
x

i yxfxypxpfE ),()|()()(
~

  

)(שראכ
~

xp מפירית של  א תברותהיא הסx )תדירות המילה בקורפוס( 

 

 
),( yxf i  =  

1אזי , "נהג="y-ו  לבן) = x(צבע אם  

0חרת א
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 :ונקבל) 12(נשכתב את המשוואה 

)13( ),(),(),()|()(:
~~

yxfyxpyxfxypxpi i
x yy

i
x

∑∑∑∑ =∀ 

ל כ את ההמכיל, )םים ההסתברותייודלמה לכסף וא( Pבוצה של ק-תיות תהל Cיר דגנ

 .לנואשר מקיימים את הדרישה ש, המודלים

)14( 






 =∀∈≡ )()(:|

~

ii fEfEiPpC 

 . נציג את הבעיה  בצורה גיאומטרית

 

 צורה גיאומטרית של אילוצים  על מרחב ההסתברויות. 3-1 איור 



25 

נקראת צורה שלפעמים (י משולש " מציג את המרחב של כל ההסתברויות ע3-1 איור ה

simplex .( ב-) a (ב . אין שום אילוצים על המרחב וכל המודלים מותרים-) b ( אנו כופים אילוץ

הוספת אילוץ נוסף ). ∋1Cp(שמגביל את המרחב למודלים הנמצאים על הקו , C1ליניארי 

ה והחיתוך בין שני במקר). c(כנקודת חיתוך בין שני האילוצים , מגדירה את המודל באופן מדויק

במקרה שלנו האילוצים .  לא קיים מודל שיכול לספק את אילוצים–) d(האילוצים הוא ריק 

מצד שני אוסף המודלים שמספק , הוצאו מהקורפוס ולכן בהכרח קיים מודל שמספק את כולם

 .את האילוצים הוא אינסופי

זאת . על מה שלא נתוןקסימלית היא להימנע מלהניח דבר  מטרופיהאנהדרישה השניה של 

)|(אנחנו צריכים לבחור מודל , אומרת xyp מתוך C,  או הכי הרבה (שיש בו הכי פחות ודאות

)|(כמו (ודאות של הסתברות מותנית -אי). ודאות-אי xyp (י אנטרופיה מותנית "נמדדת עH(p)1 

 :י"הנתונה ע

)15( ∑∑−≡
yx

xypxypxppH )|(log)|()()(
~

 

Cpמסיקים שיש לבחור במודל אן כמ )(יה מותניתפורל אנטעב *∋ pH תסימליקמ. 

)16( )(maxarg* pHp
Cp∈

≡ 

)|(מגדירה אילוצים על המודל ) 16(המשוואה  xyp. 

 היעון הברתפ 3.1.3

Cpמציאת: קיבלנו בעיית אופטימיזציה עם אילוצים, אם כן יה פורל אנטע ב*∋

)(מותנית pH רק במקרים פשוטים ניתן למצוא פתרון לבעיה הזאת בדרכים . תסימליקמ

) Lagrange multipliers(' בכדי לפתור את הבעיה הכללית נשתמש בכופלי לגרנג. אנליטיות

 ]. 11[מתורת האופטימיזציה עם אילוצים 

                                                
 .pבא להדגיש את התלות של אנטרופיה במודל  H(y|x)במקום הסימון המקובל לאנטרופיה מותנית  H(p) הסימון  1
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 הדיון מעמיק בנושא השימוש באופטימיזציות עם אילוצים –ון אנו נביא את עקרונות הפתר

 ]. 12[-לפתרון בעיות של אנטרופיה מקסימלית ניתן למצוא ב

 .  שלנוראשונית בעיהכ) 16(י המשוואה "נגדיר את הבעיה הנתונה ע •

),() Lagrangian(גדיר לגרניאן נ). 'כופל לגרנג (iλ נגדיר פרמטר ifלכל מאפיין  • λpΛי" ע: 

)17( ∑ −+≡Λ
i

iii fEfEpHp ))()(()(),(
~

λλ 

ללא ( של הסתברויות  Pמעל כל המרחב )  קבועλ(נחשב את המקסימום של לגרניאן  •

-נסמן ב). אילוצים
λ

p את p , שבו לגרניאן מגיע למקסימום וב-)(λΨ את הערך של 

 .המקסימום הזה

)18( ),(maxarg λλ pp
Pp

Λ≡
∈

 

)19( ),()( λλ
λ

pΛ≡Ψ 

את הפונקציות  •
λ

pו - )(λΨניתן לחשב בעזרת הנוסחה : 

)20( 
)(

)),(exp(
)|(

xZ

yxf

xyp i
ii

λ

λ

λ∑
= 

)21( )()(log)()(
~~

i
i

i
x

fpxZxp ∑∑ +−=Ψ λλ
λ 

• )(xZ
λ

∑-וע הנירמול שבא להבטיח ש  הוא קב =
y

xyp 1)|( 

)22( ∑ ∑=
y i

ii yxfxZ )),(exp()( λ
λ

 

 י" הנתון עλ*למצוא את : ללא אילוצים בעיית אופטימיזציה דואליתלבסוף אנו מציגים  •

)23( )(maxarg* λλ
λ

Ψ= 
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. ר לפתור את הבעיהקודם כל נפטרים מאילוצים ולכן קל יות? למה עברנו לבעיה הדואלית

, Kuhn-Tucker משפט –לפי העיקרון הבסיסי של תורת האופטימיזציה עם אילוצים , בנוסף

  -נניח ש: התוצאה של המשפט היא כזאת. הבעיות ראשונית ודואלית קשורות ביניהן במקרה זה

*λאזי ,  פתרון לבעיה הדואלית*λp -כלומר, ון לבעיה ראשונית פתר** λpp , מכאן נובע גם. =

 .H(p) של p* מתאים למציאת המקסימום λΨ)( של λ*שכל אלגוריתם למציאת מקסימום 

 .λ*בסעיפים הבאים נציג שני אלגוריתמים למציאת הפרמטרים 

3.1.3.1 Generalized Iterative Scaling 

 מתבסס על λp* ומודל λ*האלגוריתם הראשון למציאת הפרמטרים אופטימליים 

. מותאמת במיוחד לבעיות אנטרופיה מקסימלית] Darroch-Ratcliff] 10הפרוצדורה של 

ההוכחה למונוטוניות והתכנסות של .  Generalized Iterative Scaling  (GIS)האלגוריתם נקרא 

GIS11[- ניתנה ב  .[GIS שייך למשפחת אלגוריתמים מסוג EM) Expectation Maximization.( 

 האלגוריתם

),(בהינתן אוסף של מאפיינים   yxf iותוחלת של המאפיינים ביחס לקורפוס  ,)(
~

ifE , כל

שמקרבים , iλשל האלגוריתם מחשבת את הערכים החדשים של פרמטרים , iteration(j(חזרה 

 .  למקסימוםλΨ)(את 

 :אתחול

1. 0)0( =iλ לכל i 

)|(חשב את המודל ההתחלתי  .2
0

xypλ20(פי נוסחה - על( 

 : כוללת צעדים הבאיםj כל חזרה 

),(חשב את התוחלת של כל  .1 yxf iעל סמך המודל הנוכחי : 

)24( ∑∑≡
y

i
j

x
i

j yxfxypxpfE ),()|()()( )(
~

)(
λ 
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 : לפי נוסחה הבאהiλעדכן את הפרמטרים  .2

)25( 
)(

)(
log

)(

~

)()1(

i
j

ij
i

j
i

fE

fE
+=+ λλ 

)1()|(חשב את המודל הבא  .3 xyp j+
λ 1(ים  החדשים על סמך פרמטר( +j

iλ . 

 ).20(השתמש בנוסחה 

 .המשך בחזרות עד ההתכנסות .4

3.1.3.2  Improved Iterative Scaling 

הגרסה היעילה יותר של האלגוריתם הקודם עושה עיבוד מוקדם של הקורפוס המתויג ועבור 

באופן פורמלי ]. 11[באותו אירוע " אקטיביים"כל אירוע בקורפוס מחשבת את מספר מאפיינים 

 :האלגוריתם מחשב את

)26( ∑≡
i

ii yxfyxf ),(),(#
 

 . λהאלגוריתם החדש משתמש במידע הזה לחישוב ערכים חדשים של 

 האלגוריתם

 שלב האתחול כמו באלגוריתם הקודם

 : כוללת צעדים הבאיםj כל חזרה  

),(לכל מאפיין  .1 yxf i יהי iβפתרון למשוואה הבאה : 

)27( )()),(exp(),()|()(
~

#)(
~

i
y

iii
j

x

fEyxfyxfxypxp ∑∑ =βλ 

 : לפי נוסחה הבאהiλעדכן את הפרמטרים  .2

)28( i
j

i
j

i βλλ +=+ )()1(
 

)1()|(חשב את המודל הבא  .3 xyp j+
λ  1(על סמך פרמטרים  החדשים( +j

iλ . 

 ).20(השתמש בנוסחה 

 .רות עד ההתכנסותהמשך בחז .4
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#),(אם ). 27( לאלגוריתם הוא פתרון של משוואה המפתח yxf iכלומר , קבועMyxf i =),(# 

 :פשוטהינו ,  הפתרון למשוואהאזי, y -ו x לכל

)29(    
)(

)(
log

1
)(

~

i
j

i
i

fE

fE

M
=β 

#),( אם yxf i השיטה . המשוואה כדי לפתור את אז יש להשתמש בשיטות נומריות,  קבועאינו

  .ניוטון שיטתהפשוטה והיעילה ביותר היא 

 Maximum Entropy Named Entity (MENE)חבילת  3.2

]. 2[מבוססת על עקרון אנטרופיה המקסימלית , MENE, מערכת לזיהוי שמות פרטיים

MENEי " פותחה עAndrew Borthwickיורק- במסגרת עבודת דוקטורט באוניברסיטת ניו 

) NYU .(  המערכת הוצגה בכנסMUC-7 וזכתה במקום רביעי עם f-measure = 88.80%  .

 התוצאה – בניסוי עם טקסט שבו כל המילים נכתבו באותיות גדולות 88.19%המערכת השיגה גם 

זאת הסיבה לבחירתה של שיטת אנטרופיה .  MUC-7-הגבוהה ביותר בין המערכות שהוצגו ב

 .הרי שגם בעברית אין חלוקה לאותיות גדולות וקטנות. שלנומקסימלית כבסיס למערכת 

אשר תתאים , היה לבנות מערכת לזיהוי שמות פרטיים, Borthwickשעמד בפני , האתגר הגדול

לעבוד עם כל ) אחרי התאמה קטנה(לא רק לשפה מסוימת או לתחום מסוים אלא שתהיה מסוגלת 

שיודע לחשב ערכי המודל לפי , ת כלי מן המדף היה לקחBorthwickהרעיון של . שפה ובכל תחום

שתטפל בשלושת , עצמים-ולבנות מסביבו שכבה מונחית, ]MEMT] 27, אנטרופיה המקסימלית

 . קבוצת התגים ומאפיינים, היסטוריות: המרכיבים המרכזיים של המערכת

ערך אובייקט כזה בנוי כמ.  בונה אובייקט של היסטוריהMENEלכל מילה בקורפוס האימון 

האובייקט של התג ). 3.1 ראה סעיף (ומכיל את כל המידע הדרוש כדי לחשב את ערכי המאפיינים 

 . תגים אפשריים האובייקט הזה מייצג29-שאומר איזה מ, הוא רק מכיל מספר. הינו פשוט ביותר
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 אימון המודל 3.2.1

ההבדל בין המודלים . ות מודל מתאימהצריך לבנ, בכדי להתאים את המערכת לשפה מסוימת

כלומר על מנת לבנות מערכת מבוססת על , השונים מסתכם באוסף המאפיינים וקורפוס האימון

MENE ,מסכם את התהליך3-2 איור . צריך להכין את קורפוס האימון ולבחור את המאפיינים . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .MENE-אלגוריתם ללימוד מודל ב. 3-2 איור 

1. Define a training corpus, C 

2. Tokenize the training corpus 

3. Create a file of candidate features, including lexical features derived from 

the training corpus 

4. Pre-compute information for the history views from the tokenized file 

5. Determine the number of times each feature ),( yxf i fires on C ( ),(# yxf i ) 

6. Remove features with ),(# yxf i  < m 

7. Create an “expectation” file, with the expected value )(
~

ifE  of every 

feature ),( yxf i  over the training corpus (
||

),(
)(

#~

C

yxf
fE i

i = ) 

8. Create an “events” file listing all “active”features for every pair yx,  for 

Cx∈ (word) and all y (tag) 

9. Compute the M.E. weightings iα  for every ),( yxf i  using the MEMT 

toolkit with the expectations and events files as inputs 
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 20כי לפחות , ]2[ טעון  C.Borthwick, הוא קורפוס האימון, שצריך להחליט עליו, דבר ראשון

על הקורפוס להיות מפורמט . בכדי לפתח מודל בעלת ביצועים טובים, MENE-מאמרים נדרשים ל

צריך לבחור את , החשוב ביותר, בצעד הבא. ל על עיבודים הבאיםדבר שיק, ומחולק לפי המילים

המאפיינים יאוחסנו בקובץ בפורמט .  לאימון המודלMENEרשימת המאפיינים בהם תשתמש 

. עכשיו צריך לעבור על קורפוס האימון ולבנות אובייקט של היסטוריה לכל מילה בקורפוס. מסוים

היא חייבת להכיל את . פיינים או במילים אחרותהיסטוריה צריכה להיות מותאמת לאוסף המא

 . כל המידע הדרוש על מנת לחשב את ערך המאפיין באירוע הנתון

),(, בשלב הבא אנו נעבור על הקורפוס ועבור כל מאפיין yxf i , נחשב מספר אירועים בהם

),( yxf i"אקטיבי) "),(# yxf i .(אשר , וק את כל המאפייניםנזר),(# yxf i שלהם קטן מקבוע 

m . עכשיו ניתן לחשב את התוחלת)(
~

ifE ,עבור כל מאפייןif ,) קובץ )). 12(ראה נוסחה

צריך לבנות את קובץ , באבצעד ה.  יכיל את התוחלת עבור כל אחד מהמאפיינים"התוחלות"

 . בקורפוס) x, y(אשר יכיל את כל המאפיינים האקטיביים לכל אירוע , האירועים

אשר , MEMTאנו מזינים את קובץ התוחלות ואת קובץ האירועים לחבילת , בשלב אחרון

),(מחשבת את הפרמטרים של המודל לכל מאפיין  yxf i .כי חבילת , ןנותר רק לציי. המודל מוכן

MEMT משתמשת באלגוריתם Improved Iterative Scaling. 

 שימוש במודל 3.2.2

הפרוצדורה . אנו יכולים להשתמש בו על אוסף מאמרים חדשים, אחרי שיש לנו מודל מוכן

קודם כל אנו צריכים להכין את הטקסט בדומה למה שנעשה בשלב של אימון . פשוטה למדי

מר קורפוס צריך להיות מחולק לפי המילים ולכל מילה צריך כלו, המודל עבור קורפוס האימון

בצעד הבא לכל מאמר ולכל מילה במאמר נחשב את ההסתברות .  לבנות את ההיסטוריה שלה

לא ) 2.2.1 ראה סעיף (כמו במקרה של עץ ההחלטות ; המותנית של כל אחד מהתגים האפשריים

עבור כל המילים נשמור , אלא נסיים ניתוח של כל המשפט, ת גבוהה ביותרנבחר בתג בעל הסתברו

את כל ההסתברויות של התגים האפשריים ואז נחפש סדרת תגים חוקית בעלת סבירות כוללת 

 . גבוהה ביותר בעזרת חיפוש ויטרבי
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  4 פרק

 תיאור המערכת

 MaxEntמתבוססת על חבילת , שנבנתה במהלך מחקר זה, המערכת לזיהוי שמות פרטיים

המשמשת לצורכי אימון ושימוש במודלים של , JAVA-כתובה ב, זוהי חבילת תוכנה]. 40 [

פותחה במסגרת הפרוייקט , החבילה מבוססת על עקרון של הקוד הפתוח. אנטרופיה מקסימלית

OpenNLP] 39[ ,בפרק . שמטרתו לפתח כלים בתחום עיבוד שפות טבעיות ובכך לקדם את התחום

 . ועל אופן השימוש בהMaxEntם על המבנה הפנימי של הזה נספק פרטי

 MaxEntארכיטקטורה של  4.1

 

 MaxEnt ארכיטקטורה של 4-1 איור 
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פי -על (GISבגרעין המערכת נמצא מודול . MaxEnt מציג את הארכיטקטורה של 4-1 איור 

 לבנות מודל -תפקיד המודול ). 3.1.3.1  ראה –ריתם לבניית מודל שבו משתמשת התוכנה האלגו

 לספק EventStreamתפקידה של מחלקה ). Events(מרצף של אירועים ) GISModelמחלקה (

וע כל איר.  מייצרת הקשרים מהטקסטיםContextGenerator והמחלקה GIS-רצף האירועים ל

היסטוריה , מבחינת תוכנה. במושגים של אנטרופיה מקסימלית הוא זוג של היסטוריה ועתיד

כלומר שם של מאפיין וערכו בהקשר  (property=valueבנויה כמערך של מחרוזות בפורמט 

, הדוגמא למאפיין כאן היא. MENE שונים ממאפיינים של MaxEnt-המאפיינים ב). הנוכחי

. הדיבר של המילה-הוא חלק,  של המאפיין בהקשר של מילה כלשהיהערך. דיבר-חלק, למשל

-דיבר כל חלקי-במקרה של חלק(לכל מאפיין כזה יש מספר מסוים של ערכים אפשריים , כלומר

 מקבלת מערך של מאפיינים עם ערכיהם עבור כל MaxEnt, בזמן בניית המודל). הדיבר הקיימים

 המערכת vfולכל ערך אפשרי , f, לכל מאפיין,  נאספולאחר שכל הנתונים. מילה בקורפוס האימון

ערכו והתג , שמורכבת ממאפיין, כל שלישיה. f = vfשהתקבלו במילים בהן , מחפשת את כל התגים

,  מאפשרת להגדיר מספר מינימליMaxEntתוכנת . MENEהיא למעשה המאפיין במושגים של 

 ממירה מאפיין MaxEnt, אחר כך. בכדי שתחוש,  צריכה להופיע בקורפוס האימוןהשהשלישיי

המספר המקסימלי של שלישיות עבור מאפיין אחד . (MENEאחד משלה באלפי מאפיינים של 

, לשיטה הזו יש יתרון גדול). שווה למספר הערכים האפשריים של המאפיין כפול מספר של תגים

ה מונעת ממשתמש שהשיט, אך ישנו גם חסרון בכך. שהמשתמש אינו צריך לתחזק אלפי מאפיינים

 .שליטה מלאה במאפיינים

 אימון מודל 4.1.1

- וContextGeneratorבכדי לבנות מודל ליישום מסוים על המתכנת לספק גרסאות משלו של 

EventStream .יהיו מפורמטים, שהמאמרים המרכיבים את הקורפוס המתויג, אנחנו דרשנו ,

 ).נספח א ה רא(דיבר שלה והתג -כאשר בשורה תהיה רק מילה אחת עם חלק

כדי לאסוף נתונים מקורפוס ContextGenerator - וEventStream- משתמש בGIS מודול 

. generalized iterative scaling (GIS)האימון ולאחר מכן בונה את המודל בעזרת אלגוריתם 

 .המודל נשמר בקובץ טקסט חיצוני
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 תהליך של אימון המודל. 4-2 איור 

 שימוש במודל 4.1.2

כ משתמשים "בד. (ContextGeneratorקודם כל מרכיבים את . השימוש במודל פשוט למדי

קורפוס הלא מתויג צריך להיות ). שבו השתמשו לבניית המודל, ContextGeneratorבאותו 

בשלב . הדיבר שלה בשורה נפרדת-לה ביחד עם חלקכלומר כל מי, מפורמט בדומה לקורפוס מתויג

עבור כל מילה של , עכשיו. הבא קוראים את המודל מהקובץ החיצוני והופכים אותה לאובייקט

- ולהעבירה לContextGeneratorבעזרת ) היסטוריה(צריך לאסוף את ההקשר , הטקסט

GISModel .התגים האפשרייםהמודל תחזיר מערך של הסתברויות מותנות עבור כל אחד מ .

 .4-3 איור התהליך מתואר ב

אומנם רוב שמות פרטיים הם ביטויים מורכבים ,  עובדת עם מילים בודדותMaxEntחבילת 

. אנחנו יכולים לקבל רצף ללא סוף או ללא התחלה. כאן עלולה להיווצר בעיה. מיותר ממילה אחת

 :למשל

[person_start,  person_cont, other, other, location_end] 

 

על מנת למנוע . אבל חסר משמעות לגבינו, רצף כזה אולי חוקי לפי אנטרופיה מקסימלית

שבה , )discrimination matrix(אנו נשתמש בחיפוש ויטרבי עם מטריצת ההפליה , רצפים כאלה

 .   אחרת1וערך ,  אינו חוקי,jiאם רצף תגים , 0 יקבל ערך ,jiתא 
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 שימוש במודל. 4-3 איור 
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  5 פרק

 תוצאות

 ייחודיות של עברית 5.1

לפני .  פירטנו מספר תכונות ייחודיות לעברית המהוות בעיה לזיהוי שמות פרטיים1.3 בסעיף 

 .נתייחס לשיטות בהן השתמשנו כדי לטפל בבעיות אלה, יון על תוצאותשנכנס לד

 משמעיות של עברית-רב 5.1.1

בחירה בפירוש הלא . משמעיות של עברית משמעותה שלמילה יכולים להיות פירושים רבים-רב

על מנת לפתור את הבעיה אנחנו נעזרנו במנתח . עלולה להזיק לדיוק המודל, נכון של המילה

המנתח משתמש בשיטות הסתברותיות ובלשניות בכדי לבחור ]. 41[ראל סגל מורפולוגי של א

 . בפירוש הסביר ביותר עבור המילה

אמנם המנתח המורפולוגי של אראל סגל הוא אחד מהכלים הטובים ביותר הקיימים היום 

לפי בדיקתנו אחוז ההצלחה . הוא לא הצליח לפתור את הבעיה במאה אחוזים, לניתוח של עברית

 .85% נע בסביבות שלו

  לוח שנה עברי 5.1.2

שהמערכת לזיהוי שמות , זאת אומרת. בנוסף ללוח שנה גרגוריאני בישראל נהוג לוח שנה עברי

 . א"בתשרי תשס' וצריכה לזהות גם , 2000 באוקטובר 5כגון , פרטיים בעברית יחד עם תאריכים

שיכלול חודשים ) 5.2.3 ראה סעיף " (החודשים"על לפתור את הבעיה הרחבנו את המילון 

החודשים (!) המערכת שלנו הצליחה לזהות את כל , כתוצאה.  עבריים בנוסף לחודשים לועזיים

 . העבריים בקורפוס

 שמות חברות וארגונים זרים 5.1.3

לפעמים גם חברות ישראליות ( של היום מלאים בשמות של חברות בינלאומיות םהעיתוני

אולם אין הסכמה רחבה על "). מרקורי"או , "פוינט-ק'צ" דוגמת – בשם לועזי אקרבוחרות להי

 כותבים בעברית IBMחברת המחשבים האמריקאית , למשל. הדרך שבה נכתבים שמות אלה

 .' וכואם.בי.איי,  אם-בי-איי, במכגון י, באופנים שונים
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אשר כולל , )5.2.3 ה סעיף רא(יצרנו מילון מיוחד לחברות , על מנת להתגבר על הבעיה הזאת

אשר מציין את , "לועזי"בנוסף הוספנו מאפיין .  כניסות של חברות בכל האופנים האפשריים197

רוב המילים הלועזיות הן שמות של . SUN ,Microsoftדוגמת , שיש בהן אותיות לועזיות, המילים

 .חברות

 .י המערכת שלנו"ברות זוהה עכתוצאות רוב מוחלט של שמות ח

 )agglutination(הצמדה  5.1.4

 ראיתי –ראיתיו : לדוגמא, בעברית קיימת תופעה של הצמדת מילות יחס לשמות ופועלים

נטיות וזמנים שונים יכולה לשפר מאוד , יכולת לזהות מילים בהצמדות.  ב ברך שלו–בברכו , אותו

,   הן בעצם אותה מילה– למשרדוהמילה  משרדאם נדע שהמילה , למשל. את המודל הסטטיסטי

משרד ", "משרד החוץ"כגון ,  מופיעה הרבה פעמים כהתחלה של שם ארגון'משרד'נראה שהמילה 

 .'וכו" האוצר

 –לקסמה ). 5.2.1 ראה סעיף (אנחנו משתמשים בלקסמה בתור המאפיין הראשי , מסיבה זו

למילה , למשל. המילה ללא כל התוספות של מילות יחס וסיומותזאת הצורה המילונית של 

 . ברך –לקסמה זהה בברכו  ומילה ברכיים
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 מאפיינים 5.2

במהלך ניסויים חוזרים ונשנים בדקנו מספר רב של מאפיינים לצורך קבלת מודל מדויקת 

 .בסעיף זה נציג את המאפיינים האלה ונאמוד את תרומתם למודל. יותר

 )Lexeme(לקסמה  5.2.1

היא " כשנכנסה"למשל לקסמה של הפועל ,  זאת הצורה המילונית של המילה–לקסמה 

המילים בטקסט מופיעות בצורות והטיות ". עבד"היא " עבדיו"ולקסמה של שם עצם " נכנס"

אשר מאפשר למודל לקחת בחשבון הטיות שונות , "נרמול"שימוש בלקסמה מהווה מעין . שונות

במקרים רבים אחרי המילה הזאת מופיע שם של ". משרד"מילה ניקח לדוגמא . של אותה מילה

אם נשתמש . 'וכו" משרד הביטחון", "משרד האוצר", "משרד הפנים"כגון , משרד ממשלתי

אינה מופיעה בצורתה הבסיסית " משרד"שבהם המילה , גם את המקרים" לתפוס"בלקסמה נוכל 

 .'וכו" משרדים", "במשרד", "למשרד"כגון , )מילונית(

בכל ,  מאמרים50הניסוי נעשה על קורפוס של  (5-1 טבלה התרומה של המאפיין מסוכמת ב

כאשר חצי ראשון שימש כקורפוס אימון , חזרה הקורפוס חולק באופן אקראי לשני חציים שווים

 ): חזרות10כ התבצעו "בסה, והחצי השני שימש כקורפוס בדיקות

F-Measure Recall Precision סוג בדיקה מאפיין

 Type לקסמה % 0.2 ± % 2.6  % 1.5 ± % 22.3  % 0.3 ± % 4.6 

 Type & Text לקסמה % 0.2 ± % 2.1 % 1.5 ± % 17.1  % 0.4 ± % 3.8 

 .בדי מודל שבנויה על לקסמה בל"תוצאות שנתקבלו ע. 5-1 טבלה 

 )POS(דיבר -חלק 5.2.2

נוכל להיעזר בתכונה זו גם לצורך . דיבר זוהי תכונה מורפולוגית הכי חשובה של המילה-חלק

הרי שרוב המכריע של שמות פרטיים הם ביטויים שמניים המורכבים . זיהוי שמות פרטיים

רכבים מו(מנתח מורפולוגי יודע לזהות שמות פרטיים בודדים . שמות תואר ומילות יחס, מעצמים

, אומנם המנתח המורפולוגי. מה שמאוד עוזר למודל, כגון שמות של אנשים ומדינות, )ממילה אחת

 .נוהג לסמן כשם פרטי כל מילה שאינו מכיר וכך פוגע במקצת במאמצינו, שבו השתמשנו

השילוב , )0.5%בסביבות (דיבר כשלעצמו למודל אינה גדולה - אומנם תרומתו של מאפיין חלק

 ).5-2 טבלה ראו תוצאות ב(יבר ולקסמה משמעותי מאוד ד-של חלק
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F-Measure Recall Precision סוג בדיקה מאפיין

לקסמה  % 0.5 ± % 6.6  % 2.0 ± % 27.5  % 0.8 ± % 10.8
 דיבר-חלק

Type 

 לקסמה % 0.6 ± % 6.4 % 2.0 ± % 24.9  % 0.8 ±  % 10.1

 דיבר-חלק
Type & Text 

 דיבר-י מודל שבנויה על לקסמה וחלקי"תוצאות שנתקבלו ע. 5-2 טבלה 

 מילון 5.2.3

: המילון שלנו מורכב מתשעה כרכים. שבו השתמשנו הוא המילון, המאפיין המשמעותי ביותר

שמות חודשים עבריים , גוניםאר,חברות , ערים בעולם, ערים בישראל, מדינות, שמות אנשים

 .  מילים וביטוים1705כ "המילון מכיל בסה. ח"ביטויי תאריך וזמן ושמות מט, ולועזיים

שבו , מקבל ערך לפי שם הכרך" מילון"אזי המאפיין , נמצאים במילון) או הביטוי(אם המילה 

 . מסכמת את פרטי המילון5-3 טבלה . נמצאת המילה

 

 נתונים על המילון. 5-3 טבלה 

 סימון כרך מספר מילים דוגמאות

 )ערך של מאפיין (
 שם הכרך

 שמות אנשים NAMES 683 דייגו, גבאי, יטוןב, אלוני, אברהם

 מדינות COUNTR 201 הודו  , בוסניה, איסלנד, אוזבקיסטן

 ערים בעולם CITIES 123 מכסיקו, טביליסי, בנגקוק, אתונה

 ערים בישראל ICITIES 293 ג"ר, יהוד, בני ברק, אום אל פאחם

 חברות ORGS 197 נור, מאזדה, ווקלטק, אורקל, אגיס

, כ"שב, הליכוד, בית הנבחרים
 תנזים,  חיזבאללה,פיקוד העורף

76 ORGS ארגונים 

 חודשים MONTHS 24 אב, תמוז, ןסיו,  פברואר, ינואר

, אתמול, חודש אחרון, סוף השבוע
 סתיו, ראשוןיום 

81 DATES תאריך 

 זמנים TIMES 15 םאחר צוהריי, לפנות בוקר, הערב

 מטבעות MONEY 12 מיליון שקל, אלף דולר
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 5-4 טבלה התרומה של המילון מסוכמת ב

F-Measure Recall Precision יקהסוג בד מאפיין

 Type מילון % 0.6 ± % 6.1 % 2.6 ± % 31.4  % 1.0 ± % 10.2 

 Type & Text מילון % 0.4 ± % 4.3 % 1.3 ± % 20.4  % 0.6 ± % 7.1 

 .י מודל שבנויה על מילון בלבד"תוצאות שנתקבלו ע. 5-4 טבלה 

 5-5 טבלה דיבר ומילון מצויה ב-חלקי, מההתרומה המשותפת של לקס

F-Measure Recall Precision סוג בדיקה מאפיין

19.0 % ± 1.4 % 47.9 % ± 1.0 % 11.9 % ± 1.0% 
חלק , לקסמה
 מילון, דיבר

Type 

18.7 % ± 1.4 % 44.6 % ± 1.1 % 11.9 % ± 1.0 % 
חלק , לקסמה
 מילון, דיבר

Type & Text 

 .דיבר ומילון-חלק, י מודל שבנויה על לקסמה"תוצאות שנתקבלו ע. 5-5 טבלה 

 תג קודם של הלקסמה 5.2.4

שלפני שנחליט , זאת אומרת. שבו בחרנו להשתמש הוא התג הקודם של הלקסמה, מאפיין נוסף

הופיעה כבר בקורפוס ואם ) או הטיותיה(האם המילה הזו אנחנו בודקים , על התג שתקבל המילה

אך נכשל , במקרים רבים" עובד"המאפיין הזה . שהיא קיבלה, כן אנו מסתכלים על התג הקודם

. ..."עובדי המשרד התנגדו בתוקף. משרד האוצר פרסם את ההודעה"...למשל בקטע . בחלקם

השני לא צריך להיות " משרד"אך , וןהראשון צריך להיות מתויג כהתחלה של שם ארג" משרד"

 מסכמת את התרומה של מאפיין זה 5-6 טבלה "). אחר"או במילים אחרות אמור לקבל תג (מתויג 

 ).מילון, דיבר-חלק, לקסמה(בשילוב עם המאפיינים הקודמים 

F-Measure Recall Precision סוג בדיקה מאפיין 

, קודמים' מאפ % 1.5 ± % 15.8 % 1.4 ± % 52.7 % 1.9 ± % 24.1

 תג קודם
Type 

, קודמים' מאפ % 1.5 ± % 15.6 % 1.6 ± % 48.9 % 1.9 ± % 23.5
 תג קודם

Type & Text 

 וןמיל, דיבר-חלק,לקסמה , י המודל שבנויה על תג קודם"תוצאות שנתקבלו ע. 5-6 טבלה 
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 מאפיינים מיוחדים 5.2.5

, המאפיינים. במובן שהם כיסו את כל המילים בקורפוס, המאפיינים הקודמים היו כלליים

 recallהכלליים נתנו , המאפיינים הקודמים. שנציג בסעיף זה באים לטפל במקרים מיוחדים

לן רשימה לה. precision להגדיל -מטרתם של המאפיינים המיוחדים  .  נמוךprecisionאך , גבוהה

 .של המאפיינים המיוחדים מלווה בתיאור קצר ודוגמאות

מופיע הרבה . המציין את השנה הלועזית,  מספר בין ארבע ספרות– ]YYYY[שנה לועזית  •

 . 1561, 1999, 1987: לדוגמא". תאריך"צריך לקבל תג . פעמים בקורפוס

המילה .  היא שם של חודשומילה הבאה) 31- ל1בין ( מילה נוכחית היא מספר – תאריך חודשי •

 . ביוני3,  באוקטובר24: לדוגמא". תאריך"הנוכחית צריכה לקבל תג  

בשני המקרים המילה הנוכחית צריכה להיות .  היא מילה נוכחית או הבאה– "%" - אחוזים  •

 18%,  20%,  %:לדוגמא". אחוז"-מתויגת כ

, מכבי(גם שם הארגון . ליםר ירוש"בית, ת"הפועל פ, א"מכבי ת:  לדוגמא– מועדון ספורט •

 ".ארגון"וגם העיר ביחד מרכיבים את שם המועדון וצריכים לקבל תג ) הפועל

את כל הביטוי " לתפוס"חשוב מאוד .  מיליון דולר10,  אלף שקלים50:   לדוגמא– ביטוי כסף •

אנו מסתכלים על , על המילה הנוכחית" פעיל"על מנת האם המאפיין הזה ". כסף"ולתייגו כ

 .לון של שני מילים קדימה ואחורההח

 ביטויי זמן ותאריך הם הקשים ביותר לזיהוי בגלל גיוון רב והעדר של תבנית – 1ביטוי תאריך  •

בשנות , לפני שנתיים: המערכת לזיהוי שמות פרטיים צריכה לזהות ביטויים כגון. מוגדרת

טויי תאריך ומאפיין אנו מציעים שני מאפיינים לבי. יומיים לפני יום העצמאות, החמישים

" 1ביטוי תאריך "המאפיין . אשר מצליחים לפתור את הבעיה באופן חלקי, אחד לבטויי זמן

" התאריכים" האם הן נמצאות במילון –בודק חלון של מילה הנוכחית ושני מילים קדימה 

 ).5.2.3 ראה (

ואם המילה הנוכחית " תאריך"ודמת הוא  בודק אם התג של המילה הק– 2ביטוי תאריך  •

 ".התאריכים"נמצאת במילון 

ומחפש " hh:mm"המאפיין בודק את התבנית . ערב, הבוקר, 12:30:   לדוגמא–ביטוי זמן  •

 ).5.2.3 ראה " (הזמנים"במילון 
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ם המרכיבים את כל התאריכי. 1980-1990, 70- וה60-שנות ה:  לדוגמא– תחום תאריכים •

 .התחום צריכים להיות מתויגים כיחידה אחת

, SUN ,IBM :לדוגמא. ל"כ שמות של חברות מחו" מילים לועזיות מסמנות בד– לועזי •

Microsoft 

א מהמאפיינים המיוחדים כערך מוסף למאפיינים " מסכמת את תרומתם של כ5-7 טבלה 

, דיבר-חלק, לקסמה: רומת המאפיין לארבעה מאפיינים הכללייםכלומר תוספת ת(הכלליים 

 ).5-6 טבלה  ראה -מילון ותג קודם  

F-Measure Recall Precision סוג בדיקה 

 שנה לועזית

 36.3 % ± 3.4 %  58.2 % ± 1.1 % 27.4 % ± 3.8 % Type 

 36.0 % ± 3.4 %  55.3 % ± 1.2 % 27.8 % ± 4.0 % Type & Text 

 תאריך חודשי

 31.7 % ± 1.8 %  57.0 % ± 1.0 % 22.2 % ± 1.7 % Type 

 31.5 % ± 1.9 %  54.3 % ± 1.1 % 22.4 % ± 1.8 % Type & Text 

 אחוזים

 36.1 % ± 4.2 %  58.1 % ± 1.5 % 27.4 % ± 4.6 % Type 

 35.6 % ± 4.1 %  55.0 % ± 1.5 % 27.6 % ± 4.7 % Type & Text 

 מועדון ספורט

 39.3 % ± 4.0 %  59.8 % ± 1.4 % 30.6 % ± 4.5 % Type 

 38.7 % ± 4.0 %  56.8 % ± 1.5 % 30.7 % ± 4.6 % Type & Text 

 ביטוי כסף

 30.6 % ± 1.5 %  55.4 % ± 1.0 % 21.3 % ± 1.4 % Type 

 30.1 % ± 1.5 %  52.2 % ± 1.1 % 21.3 % ± 1.4 % Type & Text 

 1ביטוי תאריך 

 37.2 % ± 2.8 %  59.5 % ± 0.7 % 27.7 % ± 2.8 % Type 

 37.0 % ± 2.9 %  56.7 % ± 0.9 % 28.1 % ± 3.0 % Type & Text 

 2ביטוי תאריך 

 37.4 % ± 3.3 %  59.6 % ± 1.1 % 28.3 % ± 3.6 % Type 

 37.2 % ± 3.3 %  57.0 % ± 1.2 % 28.7 % ± 3.7 % Type & Text 

 ביטוי זמן

 41.1 % ± 2.8 %  59.1 % ± 0.7% 32.5 % ± 3.6 % Type 

 40.7 % ± 2.7 %  56.4 % ± 0.8 % 32.9 % ± 3.7 % Type & Text 
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F-Measure Recall Precision סוג בדיקה 

 תחום תאריכים

 32.9 % ± 2.2 %  56.4 % ± 1.3 % 23.5 % ± 2.1 % Type 

 32.7 % ± 2.2 %  53.9 % ± 1.3 % 23.8 % ± 2.2 % Type & Text 

 לועזי

 35.8 % ± 2.1 %  58.1 % ± 1.2 % 26.2 % ± 2.0 % Type 

 35.5 % ± 2.2 %  55.2 % ± 1.4 % 26.4 % ± 2.1 % Type & Text 

 התרומה של מאפיינים מיוחדים למודל. 5-7 טבלה 

 מודל סופי 5.3

חשוב לסמן את קו , י שילובם של כל המאפיינים"שנתקבל ע, לפני שנציג את המודל הסופי

 . שמולו נשווה את טיב התוצאות, שישמש אותנו בתור רף, ההתחלה

 קו ההתחלה 5.3.1

 מציגה את המיפוי בין 5-8 טבלה . על מנת להגדיר את קו ההתחלה, אנחנו השתמשנו במילון

 ). 5-3 טבלה ראה (התג לכרך המילון 

 תג כרך המילון

 )person(אנשים  שמות אנשים
 )organization(ארגון  ארגונים, חברות

 )location(מקום  ערים בעולם, ערים בישראל, מדינות
 )date(תאריך  תאריך, חודשים
 )time(זמן  זמנים

 )money(כסף  מטבעות

 המיפוי בין התג לכרך המילון. 5-8 טבלה 

). אם בכלל(ההחלטה איזה תג תקבל המילה תלויה בכרך המילון בו המילה רשומה , מכאן

המילון מכיל ביטויים בני מילה אחת או ). end ,cont, start, unique(נשארת השאלה של הסיומות 

מילה במופיעה ; "unique"סיומת שמופיעה כמילה יחידה במילון תקבל , מילה בקורפוס. יותר

ומילה שמופיעה במקום אחרון בביטוי " start"תקבל תג , במקום ראשון בביטוי מורכב במילון

 ".end"תקבל תג 
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 :ידי בדיקת קו ההתחלה-התוצאות שנתקבלו על, אם כן

 התוצאות לפי קו ההתחלה. 5-9 טבלה 

. Typeמאשר בשיטת ,  הרבה יותר נמוךType & Text בשיטת F-Measureכי , ניתן לראות

 בהתאם של הביטויים רבים משתנות כל הזמן) ההתחלה והסוף(כי הגבולות , הדבר נובע מכך

חסרון הגדול ביותר של . המילון בלבד אינו גמיש מספיק כדי לעקוב אחרי ההקשר. להקשר

מכיוון שאין זה מעשי . נעוץ בכך שהמילון אינו מסוגל לזהות ביטויים שאינם רשומים בו, המילון

כשיטה ,  מוגבלרהמילון תמיד יישא, לרשום את כל הביטויים במילון ולעדכן אותו באופן קבוע

 .זיהוי שמות פרטייםל

 תוצאות של המודל הסופי 5.3.2

 ממהדורת המקוונות של 2001 עד מרץ 2000הקורפוס שבו השתמשנו במחקר נאסף מספטמבר 

התיוג המורפולוגי .  מאמרים1983הקורפוס כולל ". ידיעות אחרונות"ו" מעריב", "הארץ"עיתונים 

 ].41[של הקורפוס נעשה באמצעות המנתח המורפולוגי של אראל סגל 

כאשר בכל , ערכנו שני ניסויים.  מאמרים ותייגנו אותם באופן ידני50-בחרנו ב, לצורך הניסויים

הערכת תוצאה .  קבוצת אימון וקבוצת בדיקה–ניסוי כל המאמרים חולקו לשתי קבוצות 

החלוקה לקבוצות .  חזרות10בכל ניסוי היו . Type & Text - וType -התבצעה בשתי השיטות 

 25כלומר ,  שווההבניסוי ראשון החלוקה היית. באופן עצמאי ואקראי בכל חזרההתבצעה 

 מאמרים נכנסו 40בניסוי השני .  מאמרים בקבוצת הבדיקה25-מאמרים בקבוצת האימון ו

 . מאמרים לקבוצת הבדיקה10-לקבוצת האימון ו

F-Measure Recall Precision סוג בדיקה

 67.4 %   65.3 %  69.6 % Type 

 58.6 %   52.1 % 67.0 %  Type & Text 
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 : מסכמת את התוצאות5-10 טבלה  

F-Measure Recall Precision סוג בדיקה 

 )25-25(ניסוי ראשון 

 78.4 % ± 0.6 %  68.6 % ± 0.9 % 91.6 % ± 0.4 % Type 

 76.7 % ± 0.7 %  65.9 % ± 1.0 % 91.9 % ± 0.4 % Type & Text 

 )40-10(ניסוי שני 

 81.0 % ± 0.7 %  72.9 % ± 1.1 % 91.1 % ± 0.6 % Type 

 79.6 % ± 1.8 %  70.5 % ±  1.2 % 91.6 % ± 0.6 % Type & Text 

 תוצאות של מודל סופי. 5-10 טבלה 

 ניתוח תוצאות 5.3.3

 ועכב כך גם precision-בעיקר ב, ביחס לקו ההתחלה) 20%בסביבות (ניתן לראות שיפור ניכר 

שהוכנסו במיוחד כדי לשפר את , יוחדיםהדבר מעיד על יעילות של המאפיינים המ. f-measure-ב

 . כלומר הרבה שמות פרטיים לא זוהו,  נמוךrecall-אומנם ה. precision-ה

המודל . כי רוב שמות פרטיים שלא זוהו הם ביטויי זמן ותאריך, מן ניתוח התוצאות עולה

ושי הק. המתמטי של אנטרופיה מקסימלית אינו גמיש מספיק על מנת לטפל במקרים קשים אלה

 . נובע בעיקר מהיעדר תבנית כלשהי שתוכל לתאר את הביטויים האלה

שזוהו , רוב הביטויים. מצביע על דיוק רב של המודל) 92%( הגבוה precision-ה, לעומת זאת

המודל הצליחה גם לזהות את הסוגים השונים של שמות . הם אכן שמות פרטיים, כשמות פרטיים

 ).כסף ואחוזים, זמן, תאריך, םארגוני, מקומות, אנשים(פרטיים 

אך בהחלט בעתיד ניתן , לאור התוצאות המודל הוכיחה את יכולתה בזיהוי של שמות פרטיים

כגון קורפוס ומנתחים מורפולוגיים והרבה , להגיע  לתוצאות אף יותר גבוהות עם שיפור בתשתיות

 .שעות עבודה נוספות
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  6 פרק

 מסקנות

.  פרטיים המבוססת על אנטרופיה מקסימליתבמהלך המחקר בנינו מערכת לזיהוי שמות

השימוש במאפיינים . 92% גבוהה של כמעט precisionהמערכת הוכיחה את יכולת הקיום עם 

 .  גבוההprecision-היה הגורם המכריע ב, במקרים ספציפיים" לטפל"שמטרתם , מיוחדים

יכולת של - היא איאחת הסיבות לכך. 70%- ל66% בין - היה נמוך במעט recall, לעומת זאת

משמעיות -רב. כשאין להם תבנית אחת מוגדרת, מערכת מתמטית לזהות ביטויי זמן ותאריך

הסיבות הנוספות הן גם בתשתית . הגדולה של השפה העברית יכלה גם להשפיע על התוצאות

 :  שברשותנו, הדלה

מות מספקת  אינה כ–) מהם רק חלק מנוצל לאימון(, חמישים מאמרים. הקורפוס קטן מאוד •

העבודה של מתייג , עזר לתיוג ידני-לעומת זאת בהיעדר כלי. כדי ללמד מערכת טובה באמת

 . האנושי הופכת להיות לבלתי נסבלת

 14.5%-המנתח המורפולוגי טעה ב, פי בדיקות שערכנו-על.  מנתחים מורפולוגיים לא מדויקים •

 הלא מוכרות בתור שמות מהמילים בקורפוס והזכרנו כבר את הנטייה לסמן את המילים

ולכן עם שיפור , )לקסמה, דבר-חלקי(לתכונות המורפולוגיות יש משקל רב במודל . פרטיים

 . נוכל לשפר את תוצאות המודל, בדיוק של ניתוח המורפולוגי

מנתח מורפולוגי שמסוגל לזהות קולוקציה בתור יחידה אחת יכול לתרום רבות לפישוט של  •

 .המודל

בשל ההוכחה שהשיטה עובדת גם , קודם כל. מספקות מאוד, צאות שהשגנוהתו, יחד עם זאת

.  הוא תוצאה טובה מאוד80% של f-measure- גבוה מאוד וגם הprecisionקיבלנו . בשפה העברית

יש . 92%- עד ל82% בין f-measure הציגו יכולת דומה עם MUC-7שהוצגו בכנס , הרי שמערכות

 . הושקעו שנות עבודה רבות וחלקן אף היו מערכות תעשייתיותשברוב מערכות אלו, צורך לציין
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  7 פרק

 מחקר עתידי

שיפור תוצאות של המערכת הקיימת : המחקר העתידי צריך להתנהל בשני אפיקים עיקריים

 .וביצוע מטלות אחרות מסובכות יותר בזיהוי שמות פרטיים

  שיפור תוצאות 7.1

במודל . עם שיפור ניכר בתשתיות שיפור בתוצאות צריך לבוא משילוב של הרחבת המודל 

שיידעו לזהות , כלומר צריך למצוא מאפיינים כללים נוספים, recall-בעיקר ב" לטפל"חייבים 

 :המאפיינים האלה יכולים לבוא מ. יותר שמות פרטיים

אמנם , הדבר). או אולי אף יותר( מילים קדימה ואחורה 2-3 -הרחבת חלון מילים בדוקות  •

 .אבל יכול לתרום לשיפור ניכר בתוצאות, מן ריצה ומשאבי המערכתכבד מאוד מבחינת ז

 : לדוגמא. מידע תחבירי יכול לתרום רבות למודל. שימוש בתכונות תחביריות •

 .לוואים, נשוא,  נושא–תפקיד המילה במשפט  •

 ?האם המילה היא קולוקציה •

 שיפור תשתיות 7.1.1

 .ס המתייגשיפור תשתיות נדרש בתחום המנתחים המורפולוגיים והקורפו

אינם מספיקים כדי לאמן מערכת לזיהוי שמות ,  חמישים מאמרים–הקורפוס המתויג  •

שיתייגו את הטקסטים ולאנשים אלה , אנחנו צריכים הרבה יותר אנשים. פרטיים גדולה

 .כי בלי זה המלאכה קשה מאוד, עזר אוטומטיים-אנחנו צריכים לספק כלי

שבו , אומנם המנתח המורפולוגי, י משקל רב במודל למידע מורפולוג–מנתחים מורפולוגיים  •

שיסמן מילים לא , אנחנו צריכים מנתח שיטעה פחות).  טעויות14.5%(השתמשנו אינו מדויק 

 .מוכרות בסימן מיוחד ושיידע לזהות קולוקציות
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 מטלות יותר קשות בזיהוי שמות פרטיים 7.2

אפשר להתחיל , וביטויים מספרייםביטויי זמן , לאחר שהוכחנו שניתן לזהות שמות של ישויות

 . לחשוב על איך לסבך את הבעיה

הקטגוריות החדשות יכולות . אפשרות אחת היא להוסיף עוד קטגוריות לשמות פרטיים

לפי . ' וכוטמפרטורה, גיל, שמות של פרסים, מתקנים, לאום או אזרחות, חיים-בעלי: להיות

כשנעשה ניסיון להוסיף , טית בביצועיה ספגה ירידה דרמBorthwick 1][ ,MENEטענתו של 

 .קטגוריות חדשות

שמקורו , עד כה השתמשנו בקורפוס. דרך נוספת לסבך את הבעיה היא לגוון את הקורפוס

הרחבת . המאמרים בעיתונים נכתבים פחות או יותר באותה שפה ובאותו סגנון. בעיתונים

ולה לפגוע קשות בביצועים של כגון ספרות מקצועית או שירה על, הקורפוס למקורות אחרים

 .המערכת ולדרוש עדכונים ושיפורים של המודל
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  2חלק 

 גישות ושיטות לזיהוי: צירופי מילים בעברית

 



50 

  8 פרק

 רקע ומבוא

המחקר בנושא זיהוי צירופי מילים החל כניסיון לשפר את התוצאות של המערכת לזיהוי שמות 

.  מורכב מאוד וראוי למחקר בפני עצמוכי הנושא, כבר בהתחלת המחקר ראינו, אומנם. פרטיים

שאין הסכמה בין החוקרים בנוגע להגדרה מדויקת של  צירוף , עיקר הקושי של הבעיה טמון בכך

, אך ישנן גם הגדרות סטטיסטיות, רוב ההגדרות הקיימות הן הגדרות סמנטיות מופשטות. מילים

תהיה לאמוד , אם כך, חקרנומטרת מ. תחביריות והגדרות קשורות ליישום הספציפי של הבעיה

 .בשפה העברית, כמובן, להשוות ביניהן והכל,את טיבן של ההגדרות השונות 

 ההגדרות השונות של צירוף מילים 8.1

, )collocation, compound, multi-word (קולוקציה או צירוף מיליםשנקראת , התופעה

. קרים רבים בנושא הזהעד עתה התפרסמו מח. מוכרת מאוד בקרב בלשנים ובלשנים חישוביים

הן , רוב ההגדרות שישנן.  שתהיה מוסכמת על כולם, שלא קיימת הגדרה אחת, אך מסתבר

 . הגדרות מאוד מופשטות

 :151עמוד ]. Manning] 21י "להלן חלק מההגדרות המובאות ע

"...A collocation is an expression consisting of two or more words that correspond to 

some conventional way of saying things…" 

 :29עמוד , אותו מקור

"... A collocation is any turn of phrase or accepted usage where somehow the whole is 

perceived to have an existence beyond the sum of the parts. Collocations include 

compounds (disk drive), phrasal verbs (make up) and other stock phrases (bacon and 

eggs). They often have a specialized meaning or are idiomatic, but they need not to 

be..." 
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. שנבחרו על פי תפקידם התחבירי, חלק מהחוקרים התמקדו בקבוצות של צירופי מילים

  התמקד בפועלים מורכביםBlaheta, צם מורכביםעבדה עם שמות ע] Lapata] 19: למשל

 .ששילבו הפשטה סמנטית עם מידע תחבירי מדויק, עבודות אלה יצרו קבוצה של הגדרות. 'וכו] 1 [

 ]:Quirk] 25י "למשל ההגדרה שניתנה ע

“…Quirk defines a multi-word verb (MWV) as a unit, which behaves to some extent 

either lexically or syntactically as a single verb, distinct from those MWV-like 

constructions that are freely variable (i.e. fully compositional). They are comprised of 

one verb and one or more other words, which may be of any class: “rely on", “take 

care of" and “see fit". This work restricts itself to MWVs comprised of a verb and 

some number of particles, which may be either prepositions or adverbs…” 

 :הלך צעד קדימה והגדיר ארבעה מאפיינים של קולוקציות, ]Frank Smadja] 31בלשן בשם 

התרגום המדויק לאנגלית , למשל. לא ניתן לתרגם את קולוקציה לשפה  אחרת מילה במילה •

  –רחוק מאוד מתרגום האמיתי  "taking off foot "– "פשיטת רגל"של הביטוי 

"bankruptcy ."חלק גדול מהצירופים נוצר כתוצאה –אינו מושלם המאפיין הזה , אולם 

הוא תרגום " אהבה ממבט ראשון"הביטוי , לדוגמה. מתרגום של צירוף משפה אחרת

 ".love at first sight"מאנגלית של 

צירופי מילים רבים באים מתחומים הטכניים של חיינו ויש להם משמעות בהקשר מסוים  •

בעלי משמעות " עכבר אופטי", "מחשב כיס", "שיחכונן ק: "המושגים כגון, למשל. בלבד

" לקלוע עם הלוח"או " עושה משחק", "שחקן ציר: "בעולם של מחשבים והביטויים כמו

 .ברורים לאוהדי כדורסל בלבד
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חוקרים רבים התבססו על הטענה . צירופי מילים תדירים יותר בטקסט מזוג מילים אקראי •

הגדרות אלו מבוססות בין היתר על ]. 21[פי מילים הזאת והציעו הגדרות סטטיסטיות לצירו

ובדיקת ) מידע משותףכמו (מידת הקשר בין מרכיבי הצירוף , תדירות הקולוקציות בקורפוס

 נראה דוגמאות לכמה מערכות 9פרק  ב).  log likelihoodומבחן  tמבחן דוגמת (השערות 

 .סות על ההגדרות הסטטיסטיותלזיהוי צירופי מילים שמבוס

. של הקולוקציה מרמזת על המשכה) מילה אחת או כמה מילים(במקרים מסוימים ההתחלה  •

בהינתן ההתחלה של ". לשמור בארבע עיניים"כגון , הדבר נכון בעיקר בביטוים אידיומטיים

 ".עיניים "–ניתן לנחש את ההמשך , "לשמור בארבע "-הביטוי 

   Manningבאים הם המאפיינים הבולטים ביותר של צירופי מילים לפישלושת הקריטריונים ה

] 21:[ 

לפעמים .  משמעות של צירוף מילים אינה נוצרת מהרכבה פשוטה של משמעויות מרכיביו •

ולפעמים קיימת משמעות , 'חזר בתשובה'כמו במקרה של , המשמעות היא שונה לחלוטין

, 'שער לבן', 'יין לבן': לדוגמה.   הצירוףאשר אינה ניתנת להסקה ממרכיביו של, לוואי

 .  כל אחד מהביטויים מתייחס לגוון שונה של צבע לבן– 'אישה לבנה'

אי אפשר להגיד , למשל. לא ניתן להמיר מרכיב של הצירוף במילה אחרת קרובה במשמעות •

 .'הרס חיים' במקום 'שבר חיים'או ' הקים ועדה 'במקום' בנה ועדה'

י נטיות וגזירות "י הוספת מילים והן ע"לא מאפשרים שינויים הן ערוב צירופי מילים  •

 ברבים הורס את 'תשובה' השימוש במילה .'חזר בתשובות'למשל הביטוי . דקדוקיות

 .הצירוף

 .נספח ב הגדרות נוספות של צירוף מילים ניתן לראות 

מים הבולטים של בעיית זיהוי צירופים ונראה איך מטרת המחקר בסעיף הבא נציג את היישו

 .משנה את גישת החוקר לקולוקציה) יישום(
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 יישומיה של בעיית זיהוי צירופים 8.2

 : היישומים הבולטים של בעיית זיהוי צירופים הם

  ברוב מכריע של משפטים יש לפחות קולוקציה אחת– )NLG(יצירת שפות טבעיות  •

 :נכון את הקולוקציות בכדיחשוב לעבד ]. 17[

 " לבנות ועדה"ולא " להקים ועדה", שנוצרו יהיו טבעיים כגון, לוודא שכל הביטויים •

יכולה להוסיף למשפט משמעות שלא רצינו , בלי להתכוון, קולוקציה שנוצרה במקרה •

האם , "הוא נפל, כשניסיתי להעמיד את המחשב  על השולחן"למשל במשפט . שיקבל

 ? נפל פיזית או שהוא פשוט נתקעהכוונה שהמחשב

מצא לנכון "למשל הביטוי . ניסיון להתעלם מהקולוקציות יכול לסבך את המשפט •

 ". החליט שזה הדבר המתאים לעשות "–ללא קולוקציה יראה באופן הבא " לעשות

. שמשנה את משמעות המשפט, קולוקציה היא ביטוי, לחוקרים בתחום יצירת שפות טבעיות

כדי לפשט את המשפט מצד אחד ולא לשנות את , עת להשתמש נכון בקולוקציההם צריכים לד

 . משמעותו מצד שני

דיבר על בעיית התרגום של צירופים ] Machine Translation( – Smadja] 31(תרגום מכונה  •

הבעיה הזו משפיעה . כלומר שאי אפשר לתרגם צירוף מילה במילה לשפה אחרת, משפה לשפה

אלא גם על היישומים החישוביים בתחום תרגום , מנסים ללמוד שפה זרהלא רק על אנשים ש

החוקרים בתחום זה מסתכלים על צירוף מילים כעל ביטוי שניתן לתרגום כיחידה . מכונה

 .אחת

• Term Extraction –כגון ספר הוראות (המוזכרים בספרות הטכנית ,  חלק מהמונחים

 זהו צעד ראשון והכרחי בדרך לביצוע – לדעת לזהות אותם. הם צירופי מילים, )שימוש

 ]:Dias] 13לפי ההגדרה של . מטלות מסובכות יותר בתחום אחזור המידע

“…Multiword Term is a sequence of two or more meaningful words that define a 

single notion…” 

. ם אותם במילון לזהות צירופי מילים חשובים ולרשו– חישובית) לקסיקוגרפיה(מילונאות  •

שמושרשים חזק ,  בעיקר לביטויים אידיומטיים וצירופיםםהחוקרים בתחום זה מתייחסי

 .  יומית-בשפה היום
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 ייחודיות של עברית 8.3

בפרק זה נציג מספר הגדרות של צירופי מילים . נעשו עבור אנגלית, שנראו עד כה, כל ההגדרות

 .עברית והשפעתה על בעיית זיהוי צירופיםנדבר על ייחודיות של , שנעשו במיוחד עבור עברית

 ":מילים לבית ספר-רב"י יעקוב שויקה במילון "שניתנה ע, נתחיל עם הגדרה

שיחד , יש ביטוים המורכבים משתי מילים או יותר, בעברית כמו ביתר השפות הטבעיות"...

,  קורת גג,שבת שלום: למשל, יוצרות משמעות שונה מן המשמעות המילולית של כל מילה בנפרד

 ..."בידים ריקות

 ]:37[י הלוי "ההגדרה יותר מדעית ניתנה ע

בין השאר , ימינו מתאפיינת בהתרחבות ניכרת של תהליכי התצורה הקוויתל ברית שהע"...

 ...".להבעת מושג אחד) או יותר(בשרשור שני מילים המתבטאת בהרכבה הסינטגמטית 

 ]:38[ומירקין מוסיף  

מאוד נפוצים בלשוננו ומספרם עולה בהרבה על , ה בין אם אידיומטיים או לאלים אלמיופי ירצ"...

 ..."ובלעדיהם הלשון אינה לשון, מספר המילים היחידות

בהמשך ננסה לבדוק מהם הדברים . ראינו שבעיית צירופי מילים קיימת גם בעברית, אם כך

 . שמשפיעים על הבעיה, המיוחדים בעברית

ללא מילת ) או שם תואר ושם עצם(חבר בין שני שמות עצם המ,  מבנה מיוחד– סמיכות •

יש . אבל לא כל הסמיכויות הן צירופים, חלק גדול מצירופי מילים הם סמיכויות. קישור

 .נטייה בקרב הציבור להתבלבל בין הסמיכות לצירוף

.  בעברית קיימת התופעה של הצמדת מילות יחס לשמות ופועלים– )agglutination(הצמדה  •

התופעה מפשטת את בעיית הצירופים בכך שרוב המכריע של הצירופים מורכבים ,  אחדמצד

הדבר מוסיף קושי , אולם מצד שני). מילת יחס נצמדת למילה השניה(משתי מילים בלבד 

 .למנתח המורפולוגי ובעקיפין משפיע גם על זיהוי צירופי מילים

ים על כל ניסיון לזהות צירופי משמעיות הרבה של עברית מקש-גם מורפולוגיה עשירה ורב

שאין הרבה הבדלים בכל הנוגע לבעיית זיהוי צירופים בין עברית , לסיכום נרצה לציין רק. מילים

 .תקפות גם לעברית, שניתנו בפרק הקודם לגבי אנגלית, כל ההגדרות. לשפות אירופיות
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 חשיבות המחקר ומטרותיו 8.4

שדורשת , תחת אידה מורפולוגימילים הוא יחשצירוף , וי צירופים נובעת מעובדההיזיבות שח

למנתח מורפולוגי תגרום לשיפור , המסוגל לזהות צירופי מילים, תוספת של מודול. ניתוח מתאים

כיוון שמנתח מורפולוגי מהווה חלק בלתי נפרד מרוב . ניכר ברמת הדיוק ויעילות של הניתוח

 . מיכולת המשופרת של המנתחוכולם ייהנ, מערכות בלשניות

 :את המטרות של מחקר ניתן להגדיר באופן הבא

 .לבדוק את ההסכמה בין אנשים  בנוגע למושג  צירוף מילים •

 לאמוד את טיבן של ההגדרות השונות של הצירופים •

 להשוות בין ההגדרות השונות •

 שמייחדים את העברית,  למאפייניםסלהתייח •
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  9 פרק

 עבודות קודמות בתחום

אמנם אף אחת מעבודות אלו לא . ום זיהוי צירופיםשנעשו בתח, הפרק הזה בוחן עבודות

, רוב המערכות שפותחו בתחום זה. השיטות שהוצעו בהן מתאימות לכל שפה, נעשתה על עברית

 ההחלטה אם זוג מילים, לפי גישה בלשנית]. 19[או סטטיסטיות /מבוססות על שיטות בלשניות ו

) bigram (גישה ]. 3][4][18[או תחבירי / ומתבצעת בעזרת מידע מורפולוגי, הוא צירוף

שמילים המרכיבות את הצירוף נוטות להופיע ביחד לעתים קרובות , סטטיסטית בנויה על ההנחה

ממה שניתן להסיק מתדירות אינדיבידואלית שלהן ולכן משתמשות במדדים סטטיסטיים , יותר

 רותתדי: מדדים שונים הוצעו בספרות. על מנת לזהות זוגות בעלות קשר מיוחד

ומדדים ] 32 [)Dice )Dice metricsמדד , ]7 [)mutual information(מידע משותף , ]31][32 [

 ].log-likelihood] 14ומדד  בריבוע-מבחן חי, tמבחן כגון , מבוססים על בדיקת השערות

 .הנמנות עם העבודות הבולטות והמייצגות ביותר בתחום, אנחנו נציג שלוש עבודות

9.1 Church & Hanks, 1990 

חוקרים , לראשונה. עבודה זו נחשבת לאחת העבודות הבסיסיות בזיהוי צירופי מילים

 ]. 7[בכדי למדוד את האסוציאציה בין המילים ) מידע משותף(השתמשו במושג מתמטי 

 :המדד מידע משותף בהקשר של אסוציאציה בין המילים מוגדר כדלקמן
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 ביחד y- וxמידע משותף מבטא בביטים את היחס בין הסתברות לצפות , במילים אחרות

שכאשר מספר הופעות של , יש לציין גם.   בנפרדy- וxלהסתברויות לראות , )הסתברות משותפת(

 .המידע המשותף הופך להיות בלתי יציב, )5 ≤(המילים בקורפוס הוא קטן מאוד 

9.2 Dunning, 1993 

שפיתח  , שהוא היה הראשון,  לתחום זיהוי  צירופי מילים היא בכך Dunningתרומתו של

שהוצעו לפניו הראו ביצועים , רוב המדדים. שעבד על צירופים נדירים, מבחן סטטיסטי מעשי

שמספר הופעתם , צירופים(כשהיה מדובר על צירופים נדירים , פושרים או לא התאימו כלל

כי ההנחה של התפלגות נורמלית של זוגות מילים בקורפוס ,  טעןDunning ).5-בקורפוס קטן מ

 אינה נכונה ברוב המקרים למעט המקרים בהם מדובר על קורפוס עצום בממדיו

יכול במידה רבה לגרום לחוקרים להפריז , המבוססות על ההנחה הזאת, שימוש בשיטות]. 14[

ציא התבסס על התפלגות בינומית והראה  המDunning-ש, המדד. בהערכה של אירועים נדירים

 :י" נתון עlog likelihoodהמדד . תוצאות טובות ביישומים ראשונים

)32( 
)],,(log),,(log

),,(log),,([log*2log2

1122112

112221121

cNccpLccpL

cNccpLccpL

−−−−

−−−+=− λ
 

)33( )1log()(log),,(log pcnpccnpL −−+= 

 :כאשר

c1  -ל  שותפעהור ספ מw1   ספוורבק 

 c2-ל  שותפעהור ספ מw2   ספוורבק 

c12 -של ות פעהור ספ מw1w2   ספוורבק 

p = c2/N 

p1 = c12/c1 

p2 = (c1-c2)/(N-c1)  

Dunning מילים של טקסט כלכלי במטרה 30000 של קטן מאוד בדק את עבודתו על קורפוס 

שתדירות שלהם בקורפוס גבוהה בהרבה ממה שניתן לשער על פי תדירות של , למצוא זוגות

 מילים השכיחים בראש הרשימה שהתקבלה  נמצאו כמה מצירופי. המילים המרכיבות את הזוג

רוב השיטות הסטטיסטיות האחרות לא התאימו לקורפוס כל כך קטן . ביותר בשפה האנגלית

 . ואלא שהתאימו לא נתנו תוצאות טובות
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 הפך לאחד המדדים האהודים ביותר בקרב החוקרים Dunning של log likelihoodמדד 

 .בתחום זיהוי צירופים ובתחומים קרובים אחרים

9.3 Justeson & Katz, 1995 

בייחוד טרמינולוגיה , התמחו בזיהוי צירופים שמיים] Katz] 18 - ו Justesonהחוקרים 

בשלב ראשון מערכת . שעבדה על עיקרון פשוט אבל  מאוד מוצלח, הם בנו מערכת. הטכנולוגית

בשלב שני הזוגות הועברו דרך מסנן המבוסס על תבניות . בחרה כל הזוגות השכיחים מהקורפוס

החוקרים השתמשו בביטוי רגולרי הבא בתור . י המסנן נדחה"כל זוג שנחסם ע. קי דיברשל חל

 :מסנן

((Adj. | Noun)+ | ((Adj. | Noun)*(Prep)?) (Adj. | Noun)*) Noun 

אכן תאמו את , שעברו את המסנן, זוגות שכיחים. התוצאות של השיטה היו טובות] 21[לפי 

השיטה לא מזהה צירופי מילים לא , אמנם. יליםהאינטואיציה אנושית לגבי צירופי מ

. וכמוכן לא מזהה צירופי מילים נדירים) שאינם מתאימים לביטוי רגולרי" (סטנדרטיים"

,  גבוהprecision יש Katz - ו Justeson ניתן להגיד שלשיטה של precision- וrecallבמושגים של 

 .  נמוךrecallאך 

ולבין ניתוח בלשני לא ) תדירות(דדים סטטיסטיים ששילוב בין מ, העבודה הזאת הראתה

מניב תוצאות יפות וגרמה לחוקרים רבים להשתמש יותר בשיטות ) תיוג חלקי דיבר(מסובך 

 .המשלבות בין סטטיסטיקה לבלשנות
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  10 פרק

 תיאור המערכת לזיהוי צירופים

יטות המערכת מבוססת בעיקר על הש. במהלך מחקר זה נבנתה מערכת לזיהוי צירופי מילים

מטרת . Ripperאך כוללת גם מסנן תחבירי ומשתמשת באלגוריתם ללימוד כללים , הסטטיסטיות

, מצד שני. המערכת היא קודם כל לבדוק מדדים סטטיסטיים רבים ואת תרומתם לזיהוי צירופים

בעזרת המערכת נוכל לבדוק עד כמה ההגדרות הסטטיסטיות מתאימות להגדרות סמנטיות 

 .מופשטות

נפרט את כל אחד מהמדדים הסטטיסטיים בהם , ה נתאר את שלבי הבניה של המערכתבפרק ז

 . ונדבר על שיטות ההערכה של המערכתRipperנציג את האלגוריתם ללימוד כללים , השתמשנו

 בניית הקורפוס ותיוגו 10.1

לא היה . המרכיב החשוב והבסיסי ביותר שעליו המערכת לזיהוי צירופים בנויה הוא הקורפוס

 . ולכן הצעד הראשון היה לבנות קורפוס ולתייגו, תנו קורפוס עברי מספקברשו

 וספרות הקינב 10.1.1

ילה מוריד מאמרים מתוך מהדורות מקוונות  לנבנה רובוט אשר מדי, לצורך בניית הקורפוס

" מעריב", )com.haaretz.www://http/אתר אינטרנט " (הארץ: "של העיתונים המרכזיים בארץ

 ). il.co.ynet.www://http/אתר " (ידיעות אחרונות"ו )il.co.maariv.www://http/אתר אינטרנט (

רים מפורמט בשלב ראשון המאמרים מומ .המאמרים המועתקים עוברים תהליך של ניקוי

HTML )בשלב שני נמחקים כל חלקי . לטקסט רגיל) פורמט שבו הם נמצאים באינטרנט

, יש לציין גם. כדומהו םירצוי תויוכז,  כגון כותרותםם תקיניימשפטם שאינ, המאמרים

 . VISUAL ISO-8859-8שמאמרים נשמרים כקובצי טקסט בקידוד המקובל  

 1987 והוא כולל 2001מרץ  עד 2000מספטמבר ף הקורפוס שבו השתמשנו במחקר שלנו נאס

הקורפוס כולל ". ידיעות אחרונות" מ184 -ו" מעריב" מ222, "הארץ" מ1581מהם , מאמרים

 ).לקסמות( צורות מילוניות שונות 33372 מילים מהם 910549
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 סוג הקורפותי 10.1.2

 התיוג של הקורפוס נעשה באמצעות המנתח המורפולוגי של אראל סגל מהטכניון

 :הניתוח מתבסס על המאפיינים הבאים. ]41[

 מאפיינים תיוגים אפשריים

 גוף שלישי, שני, ראשון, כל

 מין נקבה, זכר, נקבה-זכר

 כמות רבים, יחיד, רבים-יחיד

 זמן שם פועל, ציווי, עתיד, הווה, עבר

 סמיכות ךנסמ, רדנפ, נסמך-רדנפ

 מושא גוף שלישי, שני, ראשון, כל

 ןמי שאמו  נקבה,זכר, נקבה-רכז

 מושא כמות רבים, יחיד, רבים-יחיד

,  יחסתמיל, תואר הפועל, שם תואר, שם עצם, פועל, לת גוףמי

שם , ןונוטריק, תמילי, שם מספר, שאלה מילת, מילת חיבור

 פרטי

 רחלק דיב

  המנתח המורפולוגי של אראל סגלמאפיינים ותיוגים אפשריים של. 10-1 טבלה 

צורה אחת של מילה יכולה להתפרש בכמה . משמעיות של עברית- דיברנו על רב1.3 בסעיף 

במקרים כאלה המנתח המורפולוגי בוחר את התיוג הסביר ביותר על פי ידע . וכמה אופנים

כתוצאה של תהליך התיוג התקבל . פוססטטיסטי על המילה והקשר שבו המילה מצויה בקור

 ].42[מה יונה מאוניברסיטת חיפה שלי "פותח ע XML .DTDקורפוס בפורמט 

 מסנן תחבירי 10.2

לכן השלב הבא  של בניית ). 8.3 ראה (רוב המכריע של צירופים בעברית מורכבים משתי מילים 

קודם . שמעומדים להיות צירופים,  המילים בקורפוסהמערכת היה להרכיב רשימה של כל זוגות

זוג מילים חוקי מוגדר כשני מילים עוקבות . כל בחרנו את כל הזוגות החוקיים מהקורפוס

, לאחר מכן. מילים אחרות או כל הפרדה אחרת, מספרים, כאשר אין ביניהן סימני פיסוק, בטקסט

 הזוגות שאחד ממרכיביו הוא מילה המסנן דחה את כל. הזוגות שנתקבלו הועברו דרך מסנן

, יש, אבל, ךכ, םא, מ, ב, ןאי, אחר, ל, םג, םע, כי, זה, לא, את, היא, הוא, של: מרשימה הבאה

שאינן יכולות להיות חלק , הרשימה הורכבה ממילים שכיחות. עוד, כמו, ךא, מה, אל, רק, או

 .חלק ממילות יחס ומילות שאלה,  מילות גוף–מצירוף מילים 



61 

הדבר צמצם בהרבה את . שבחרנו לעבוד עם הלקסמות במקום עם המילים עצמן,יין רק נצ

 ). 10.3 ראה סעיף (המספר של זוגות שונים ובכך העלה את הדיוק של המדדים הסטטיסטיים 

 . שונים309819מהם ,  זוגות496923כתוצאה משלב זה התקבלו 

 מדדים סטטיסטיים 10.3

מידע , תדירות מנורמלת:  בחרנו להשתמש בשישה מדדים סטטיסטיים הנפוצים ביותראנחנו

בריבוע ומדד -מבחן חי, tכגון מבחן , ומדדים מבוססים על בדיקת השערות, Diceמדד , משותף

log-likelihood.  

 תדירות מנורמלת 10.3.1

מילים בקורפוס כי מספר הופעות של זוג ,בנושא זיהוי צירופים הראו ] 9][18[עבודות קודמות 

כך גם גדלים , ככל שהזוג שכיח יותר]. 19[הינו מדד טוב לסיכויו של הזוג להיות צירוף מילים 

נותן אינדיקציה ] normalized frequency] (5(מדד תדירות מנורמלת . סיכויו להיות צירוף מילים

 : באהמדד מוגדר באופן ה. לשכיחות של זוג מילים בקורפוס ביחס לתדירות הממוצעת

 -רת כגדומי -i מנורמלת של הצירוף מילים  תדירות

)34( ∑
=

=
N

i
ifN

f
1

1
 

)35( 
f

f
r i
i = 

 :רשאכ

if -לי של הופעות של הזוג הל כפרס מ-i-וס י בקורפ 

f -ממוצעתתוריד ת . 

 

אומנם השכיחות לבדה אינה מבטיחה שזוג ,  השכיחיםהרבה צירופים נמצאים בין הזוגות

נמצא במקום שני מתוך עשרה זוגות השכיחים " מיליון דולר"למשל הזוג . מילים הוא צירוף

 . והוא אינו צירוף מילים415עם תדירות מנורמלת בסביבות ) 10-2 טבלה ראו (ביותר בקורפוס 

התדירות הממוצעת .  מתדירות הממוצעת בקורפוס444ביותר גדולה פי תדירות של הזוג השכיח 

 1.6עומדת על 
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 צירוף מילים תדירות מנורמלת

ה 443.914 ל ש מ מ ש א ר
 

ו 415.234 י ל י ר�מ ל ו  ד

ב 385.307 י ב א ל ת
 

ט 317.972 פ ש מ ת י  ב

286.175 
ר פ ס ת י  ב

ו 241.285 ו�י ש א  �ר

נ 233.803 ו ר ח א ה נ  הש

ו 231.933 י�י ש י ש
 

ק 225.074 ר ו י ו י  נ

ו 221.957 י�י ש י מ ח
 

 . עשרה זוגות הכי שכיחים בקורפוס. 10-2 טבלה 

 

 מכל זוגות מילים מופיעים בקורפוס פעם אחת בלבד ) 309819 מתוך 250899 (81%מצד שני 

)hapax legomenon .( רבים מהם)עובדה זו נובעת . צירופים) ]19[ בקורפוס אנגלי 57.7%

 . מפרודוקטיביות גבוהה מאוד של תהליך היצירה של צירופי מילים

 –אך מפספס צירופים נדירים , מדד התדירות המנורמלת מסוגל לזהות צירופים שכיחים

שהתדירות המנורמלת לבדה אינה יכולה להיחשב כמדד טוב לזיהוי , מכאן ברור. ורובם כאלה

 . צירופי מילים

 ידע משותףמ 10.3.2

לפי ). מילים( בא מתורת האינפורמציה כמדד לקשר בין זוג אירועים מידע משותףהמושג 

אזי המידע , P(y)- וP(x)בעלי הסתברות , y- וx, )מילים(אם שני אירועים , Fanoהגדרתו של 

 :מוגדר להיות, I(x,y), המשותף שלהן

)36( 
)()(

),(
log),( 2 yPxP

yxP
yxI = 
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, )הסתברות משותפת( ביחד y- וxווה בין הסתברות לצפות מידע משותף מש, במילים אחרות

אזי ההסתברות המשותפת , y- וxאם קיים קשר חזק בין ]. 7[ בנפרד y- וxלהסתברויות לראות 

P(x,y)תהיה הרבה יותר גדולה מ -P(x)P(y) ומכאן I(x,y) >> 0  , אם לא קיים קשר מעניין ביןx 

 y- וxלמשל אם ( אינן מופיעות ביחד y- וxואם  ,  I(x,y) ≈ 0ולכן ,  P(x,y) ≈ P(x)P(y)אזי , y-ו

 תהיה קטנה בהרבה  P(x,y)אזי , )מילים נרדפות ומופיעות אחת במקום שניה ואף פעם לא ביחד

 .I(x,y) << 0 - וP(x)P(y) -מ

] 9[- בDaille מאוחר יותר. מוזכר מידע משותף לראשונה בתור מדד לזיהוי צירופי מילים] 7[-ב

 נמצא x מוגדר בתור מספר זוגות מילים בהן Church .P(x) פירוש הבא להגדרה של הציעה

 מוגדר בתור תדירות זוגות M ,P(y) -י מספר זוגות מילים בקורפוס "במקום ראשון מנורמל ע

  x מוגדר כתדירות זוגות מילים בהן P(x,y)- וMי " נמצא במקום שני מנורמל עyמילים בהן 

 .Mי "ום שני מנורמל ע במקy-במקום ראשון ו

המידע המשותף הופך להיות , )5 ≥(כאשר מספר הופעות של המילים בקורפוס הוא קטן מאוד 

 301809(שמידע משותף אינו מתאים לרוב זוגות מילים בקורפוס , מכאן נובע] . 7[בלתי יציב 

ביותר לפי א נמצאים עשרה זוגות מילים מהקורפוס שקיבלו ערכים גבוהים 3בטבלה ). 309819-מ

טעויות , )בנפרד" היסט ורית" ו'היחי דות'כמו (רובן נוצרו כתוצאה מטעויות כתיב . מידע משותף

 50טעות של (שהם צירופים לפי הגדרתנו , של המנתח המורפולוגי וחמישה שמות לועזיים

 ). אחוזים

מנם א, שקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מידע משותף, ב גם מציגה עשרה זוגות3טבלה 

בין הזוגות נמצאים שמות ). 5-מספר הופעות גדול מ(בשאילתא הזו השתתפו רק זוגות השכיחים 

 כולם צירופים –כי אחד "ואף ביטוי תנ, ב"שמות קבוצות כדורסל מארה, ספורטאים ידועים

 ). אחוז0טעות של (
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 צירוף מילים מידע משותף

ו 16.3377 ס ט ר ב ו ס�ר נ ב י ט  ס

ו 16.3377 ה ו וות ה ו  ב

ט 16.1153 ר א ו ק ו ב א ט ס ו  �ג

ס 16.1153 ר ז י י ל ב ל י י ר  ט

ס 16.1153 ב ל ו ו ר ב מ י ט ה ט ו ס י נ י  מ

ה 15.9227 י ל א ר פ ד א נ  נ

ד 15.9227 ו ו ד נ ל ו ו א  פ

ס 15.9227 ק א ב י ק ו ו ל י  מ

י 15.7527 ז ק ה נ ר  �א

א 15.7527 נ ר ו�ה פ ס ר   ק

 צירוף מילים מידע משותף

י 18.9227 י ו ג א�נ ו  �ש

י 18.9227 ל ו צ י פ י�ה ג ו ז י מ ה  �ו

ת 18.9227 י ר ו ט ס י  ה

ת 18.9227 ו ד י ח י  ה

ו 18.9227 ה�ח ל ו ז ו א י ר ד ו  א

ח 18.9227 ר ו ה ח י י  ט

א 18.9227 י ר י�מ ב ו נ כ ו  �ב

א 18.9227 י ט ס י ר כ ב ו נ א י ל  �ג

ר 18.9227 ו ט ק ו�מ ר א ו ו צ  �ו

ס 18.9227 א י ר ה ו י ד ו מ ר   ח
5-עשרה זוגות מילים בעלי מספר הופעות גדול מ). ב

 .מידע משותףשקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי , 

שקיבלו ערכים גבוהים , עשרה זוגות מילים).א

 .ביותר לפי מידע משותף

 .זוגות מילים שקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מדד המידע המשותף. 10-3 טבלה 

 Diceמדד  10.3.3

זיהוי קשרים בינאריים  נמצא בשימוש רב בתחום אחזור המידע במטלות  של Diceמדד 

 ]:32[ר כדלקמן דמוג y-ו x לזוג מילים Diceמדד ]. 5[חזקים 

)37( 
( )

( ) ( )[ ]11
2

1
1,1

2

=+=

==
=

yPxP

yxP
D 

 במקום y- מופיע במקום ראשון וxבהם  ) צירופי מילים( לאירועים ס מתייחy=1-  וx=1כאשר 

ים  מוגדר כיחס סבירות בין הסתברות המשותפת של שתי מילDiceמדד , במילים אחרות. שני

להופיע ביחד באותו צירוף ולבין הסתברות ממוצעת של כל אחד מהמילים בנפרד להיות חלק 

 . גבוה מצביע על קשר חזק בין שתי המיליםDiceמכאן נובע שמדד . מצירוף אחר

 Diceגם ביצועיו של מדד .  מזכיר מאוד את מדד המידע המשותףDiceניתן לראות כי מדד 

 מראה עשרה זוגות 10-3 טבלה  בדומה ל10-4 טבלה .   נדיריםכשמדובר על אירועים, יורדים

מספר הופעות גדול (ועשרה זוגות מילים שכיחות ) א (Diceמילים שקיבלו ציונים גבוהים לפי מדד 
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לפי צירופים זהים בשתי הטבלאות ניתן לראות ). ב (Diceדד שקיבלו ציונים גבוהים לפי מ, )5-מ

 . באופן מיידי את הדמיון הרב בין שני המדדים

 צירוף מילים Diceמדד 

ס 1 ת ה ג י ר ל ל א
 

ס 1 ר ז י י ל ב ל י י ר  ט

ו 1 ס ט ר ב ו ס�ר נ ב י ט  ס

ו 1 ה ו וות ה ו ב
 

ד 0.979167 פ ו�ד י כ ר א  �ב

ס 0.953846 ה ה ר י מ  ע

ע 0.949495 נ ע נ ה ל א ו  ו

כמ 0.947368 ר ו ת ס  יר

ד 0.941176 ר א ג ד ר א ק
 

ר 0.93578 ק ה ר ו   �א

 צירוף מילים Diceמדד 

י 1 י ו ג א�נ ו  �ש

י 1 ל ו צ י פ י�ה ג ו ז י מ ה  �ו

ת 1 י ר ו ט ס י  ה

ת 1 ו ד י ח י  ה

ו 1 ה�ח ל ו ז ו א י ר ד ו א
 

ח 1 ר ו ה ח י י  ט

1 
א י ר י�מ ב ו נ כ ו  �ב

1 
א י ט ס י ר כ ב ו נ א י ל  �ג

ר 1 ו ט ק ו�מ ר א ו ו צ  �ו

ס 1 א י ר ה ו י ד ו מ ר   ח
, 5-מילים בעלי תדירות גבוהה מעשרה זוגות ). ב

 . גבוה ביותרDiceשהשיגו מדד 

 גבוה Diceשהשיגו מדד ,עשרה זוגות מילים. ).א

 .ביותר

 .Diceזוגות מילים שקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מדד . 10-4 טבלה 

 מבחנים לבדיקת השערות 10.3.4

שיש ביניהם קשר מיוחד או במילים אחרות ,  משמעו למצוא זוג מיליםלזהות צירוף מילים

מאשר שהיו מופיעות באופן , המופיעות בקורפוס ביחד לעתים קרובות יותר, למצוא זוג מילים

הערכה של מידת המקריות של האירוע היא אחת הבעיות הקלאסיות של ]. 21[אקראי 

שאין שום קשר בין  , H0ים השערת אפס  אנחנו מגדיר. שנקראת בדיקת השערה, סטטיסטיקה

 של הזוג להופיע בקורפוס תחת הנחה pשתי המילים בזוג מעבר לקשר מקרי ומחשבים הסתברות 

נקרא רמת  H0 שבו אנחנו דוחים את pערך של ( קטן מאוד p אם H0אנו דוחים את . נכונהH0 -ש

 .אפשרית אחרתאו מקבלים אותה כ) 0.005 ולבין 0.05כ בין "המובהקות ונע בד

קודם כל ? איך ניתן ליישם את המתודולוגיה של בדיקת השערות לבעיית זיהוי מילים מורכבות

 . אשר תהיה נכונה אם שתי מילים אינן מרכיבות צירוף מילים, צריך להגדיר את השערת אפס
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 :י" בלתי תלויות והסתברותן להופיע ביחד נתונה עw2- וw1: נניח ששתי המילים, לשם כך

)38( )()()( 2121 wPwPwwP = 

 :כאשר

)( 21wwP - הסתברות של w1ו -w2להופיע ביחד  

)( 1wP - הסתברות של w1להופיע במקום ראשון בזוג מילים  

)( 2wP - הסתברות של w2להופיע במקום שני בזוג מילים  

 

 H0 אשר יוכל להעריך את הסבירות של ההשערה ,עתה אנחנו צריכים מבחן סטטיסטי

 tמבחן  10.3.5

הוא בוחן את ההפרש בין תוחלת אמפירית .  הנו מבחן נפוץ לזיהוי צירופי מיליםtמבחן 

י שונות ומעריך את הסבירות לקבל מדגם עם "מנורמל ע, ותוחלת צפויה של המדגם) ממוצע(

. µתפלגות נורמלית בעלת תוחלת שהמדגם הוגרל מאכלוסיה עם ה, תוחלת ושונות כאלה בהנחה

 :במילים אחרות

)39( 
Ns

X
T

/2

µ−
= 

 :כאשר

 X   -  צע המדגם ממו 

  µ   -   יהפו צלתוחת 

s2    
 ותונש   -   

N      -   בקורפוס זוגות רפסמ 

 

. tהתפלגות או בקיצור  של סטודנט tלגות התפ מתפלג בהתפלגות שנקראת Tמשתנה 

 דרגת החופששנקרא ,כ משתמשים בפרמטר"בד.  תלויה בגודל המדגםtהתפלגות 

)degree of freedom - df  (עבור כל ערך נתון של דרגות . אשר שווה לגודל המדגם פחות אחד

צפיפות כמו ה,  היא בצורת פעמון סימטרי מסביב לאפסtהצפיפות  של התפלגות , החופש

 .10-1 איור  ראה –אך צורתה הכללית שונה במקצת , הנורמלית



67 

 

  עם דרגות החופש שונותtהתפלגות  10-1 איור 

 

 ששטח הצפיפות עד t הערך של, כלומר ; Tשל ) או מספרים הקריטיים(טבלה מכילה אחוזונים 

אזי ניתן לדחות את , שקיבלנו גדול מאחוזון, Tאם ערך . נתון בראש העמודה) הזנב השמאלי(אליו 

ש .H0השערת אפס  פ ו ח ת ו ג ר ד 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 1 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66 
2 0.82 1.89 2.92 4.3 6.96 9.92 
3 0.76 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84 
4 0.74 1.53 2.13 2.78 3.75 4.6 
5 0.73 1.48 2.01 2.57 3.36 4.03 
              

10 0.7 1.37 1.81 2.23 2.76 3.17 
15 0.69 1.34 1.75 2.13 2.6 2.95 
20 0.69 1.33 1.72 2.09 2.53 2.85 
25 0.68 1.32 1.71 2.06 2.49 2.79 
30 0.68 1.31 1.7 2.04 2.46 2.75 
              

Infinite 0.67 1.28 1.64 1.96 2.33 2.58 

  של סטודנטtהתפלגות  10-5 טבלה 

 

 עבור זוג tנחשב ערך ,  לזיהוי צירופי מיליםtאיך בדיוק משתמשים במבחן , על מנת להמחיש

 פעמים בקורפוס במקום ראשון בזוג מילים 1726מופיעה " ראש"המילה . "ראש ממשלה"

 זוגות מילים 496923כ יש "סה;  פעמים במקום שני בזוג1653מופיעה " ממשלה"והמילה 

 .בקורפוס
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P 31033.3 )ממשלה=(
496923

1653 −≈ x   P ) ראש= ( 31047.3
496923

1726 −≈ x  

 

 .הן בלתי תלויות" ממשלה"ומילה " ראש"לפי השערת אפס מילה 

H0: P )ראש ממשלה( =P )ראש( P )ממשלה( = 510155.1 −x  

 

נגדיר . ששולף באופן אקראי זוג מילים מהקורפוס ומחזיר אותו חזרה, הליךנניח שקיים ת

אם .  בכל מקרה אחר0 -ו " ראש ממשלה" אם הזוג שנשלף הוא 1אשר מקבל , V, משתנה מקרי

510155.1מתנהג לפי חוקים של ניסוי ברנולי עם , Vאזי , השערת האפס נכונה −= xp- הסתברות 

510155.1- שווה לV התוחלת של ".ראש ממשלה"לקבל  −= xµ. 

מכאן .  זוגות496923כ של " הופעות בקורפוס מתוך סה712יש " ראש ממשלה"מסתבר שלזוג 

 :ממוצע המדגם שווה 

3
_

1043.1
496923

712 −≈= xx 

 

 :Tועכשיו ניתן לחשב את 

47.26
496923/1043.1

10155.11043.1

/ 3

53

2

_

≈
−

≈
−

=
−

−−

x

xx

N

x
T

σ

µ
 

 

 עבור אינסוף דרגות חופש ורמת t התפלגות הערך הקריטי של, 2.58- גדול מTהערך הזה של 

הן " ממשלה"ו" ראש"ולכן ניתן לדחות את השערת האפס שמילים , 0.005-המובהקות שווה ל

 . הוא צירוף מילים" ראש ממשלה"מכאן ניתן להסיק  שזוג . בלתי תלויות

י רמת המובהקות "אך הספים המתקבלים ע.  הוא שיטה טובה לדירוג הצירופיםtמבחן 

לכן רוב החוקרים קובעים את ערך הסף המבדיל בין צירופים . ערכים קריטיים אינם מדויקיםו

 . ללא צירופים באופן אמפירי
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ניתן . tאשר קיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מבחן ,  מציגה עשר זוגות מהקורפוס10-6 טבלה 

 .לו שהתקבלו לפי מדד התדירות המנורמלתשהזוגות דומות לא, לראות

 צירוף מילים tמבחן 

ה 26.4682 ל ש מ מ ש א ר
 

ו 25.6938 י ל י ר�מ ל ו  ד

ב 24.8232 י ב א ל ת
 

ט 22.3704 פ ש מ ת י  ב

21.218 
ר פ ס ת י  ב

ו 19.1186 י�י ש י ש
 

נ 19.0129 ו ר ח א ה נ  הש

ק 18.9829 ר ו י ו י  נ

ו 18.8601 ו�י ש א  �ר

ו 18.6749 י�י ש י מ ח
 

 .tזוגות מילים שקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מבחן . 10-6 טבלה 

 בריבוע-מבחן חי 10.3.6

מה שלא נכון , הוא ההנחה שהקורפוס מתפלג באופן נורמלי, tאחד החסרונות של מבחן 

במקרה . ורמליתאשר אינו מניח התפלגות נ, בריבוע הנו מבחן חלופי-מבחן חי]. 21[במקרה הכללי 

 :2 על 2הפשוט ביותר משתמשים בלוח השכיחות 

 להמי וxלה ראשונה היא  מיןת בהוגוזמייצג ) xy) 11 שרכא

ילה גות מילים בהן מזומייצג ) x~y) 12א ת, yא היה ניש

וכך , y- מרתאחה יל מכלהיא ה ני שלהמי וxיא נה הראשו

 .הלאה

 W1=x W1≠x 

W2=y xy x~y 

W2≠y x~y ~x~y 
 

 הבדל גדול ם ואתשבלוח השכיחו, ן ערכים צפויים וערכים שהתקבלו במדגםביה וומשד מד

 :י"נתונה ע] 14[ת יקדוהמה סחנוה. )תלות-אי(ת השערת האפס אן לדחות  נית אזיספיקמ

ijE– א של תיופערך צij 

Oij – תא  שלמדגם שהתקבל בךרעij 
)40( 

( )
∑

==

−
=

2,1;2,1

2

2

ji ij

ijij

E

EO
χ 

 מכילה את הערכים הקריטיים 10-7 טבלה בריבוע ואילו - מציג את ההתפלגות חי10-2 איור 

 .עבור דרגות חופש ורמות מובהקות שונות
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 בריבוע-התפלגות חי 10-2 איור 

ש  פ ו ח ת ו ג ר ד
 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.32 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 
2 2.77 4.61 5.99 7.38 9.21 10.6 
3 4.11 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 
4 5.39 7.78 9.49 11.14 13.23 14.86 
5 6.63 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 
              

10 12.55 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19 
20 23.83 28.41 31.41 34.17 37.57 40 
30 34.8 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67 
40 45.62 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77 
50 56.33 63.17 67.5 71.42 76.15 79.49 
60 66.98 74.4 79.08 83.3 88.38 91.95 
80 88.13 96.58 101.9 106.6 112.3 116.3 
100 109.1 118.5 124.3 129.6 135.8 140.2 

 בריבוע-התפלגות חי 10-7 טבלה 
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נחשב ערך של . tשבה השתמשנו כבר להדגמת מבחן , נדגים את המבחן בעזרת אותה דוגמא

 .נתחיל מבניית טבלת השכיחות". ראש ממשלה"בריבוע עבור זוג מילים -מבחן חי

 ≠W1 ראש =W1 ראש 

 W2= 712 941 ממשלה

 W2≠ 1014 494256 ממשלה

 

" ממשלה"מילה ,  פעמים כמילה ראשונה בזוג מילים1726מופיעה בקורפוס " ראש" המילה 

 496923כ יש " פעמים וסה712מופיע " ראש ממשלה"זוג ,  פעמים כמילה שניה בזוג1653מופיעה 

ם מילה מספר זוגות בה. מכאן ניתן לחשב את הערכים שבטבלת השכיחות. זוגות בקורפוס

10147121726 -שווה ל" ממשלה "לאומילה שניה היא " ראש"ראשונה היא  מספר זוגות . −=

9417121653 -שווה ל" ממשלה"ומילה שניה היא " ראש "לאבהם מילה ראשונה היא  כדי . −=

היא שהמילה הראשונה שלהם , לחשב ערך של תא אחרון יש להחסיר מכל המילים את הזוגות

 :במילים אחרות, "ממשלה" שהמילה השניה שלהם היא או" ראש"

494256)9411014712(496923 =++−. 

 

ראש "זוג  (11למשל תדירות צפויה של תא , ניתן לחשב מההסתברות השוליתijEאת 

להיות מילה ראשונה בזוג כפול הסתברות שולית " ראש"שווה להסתברות שולית של ") ממשלה

 ):כפול במספר כללי של זוגות בקורפוס(להיות מילה שניה בזוג " ממשלה "של

7.5496923
496923

941712

496923

1014712
≈

++
xx 

 

 ניתן לצפות 496923אזי בקורפוס בגודל , בלתי תלויים" ממשלה"ו" ראש"אם מילים , כלומר

נחשב עתה את . ij הוא הערך שנמצא בתא Oij. בממוצע" ראש ממשלה" הופעות של זוג 5.7-ל

 :בריבוע-חי

( )
587470.4 

2,1;2,1

2

2 ≈
−

= ∑
== ji ij

ijij

E

EO
χ 
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ורמת ) 2 על 2המתאימה לטבלת השכיחות (בריבוע עם דרגת החופש אחת -לפי התפלגות חי

" ראש"לכן ניתן לדחות את השערת האפס ש. 3.84 הערך הקריטי הינו 0.05המובהקות 

 . הוא צירוף מילים" ראש ממשלה"להסיק  שזוג מכאן ניתן . הן בלתי תלויות" ממשלה"ו

 גם כאן נוטים החוקרים להתעלם מערכים קריטיים ולהתמקד tאמנם כמו במקרה של מבחן 

 . בריבוע שהתקבלו-רק בערכים חי

-פי מבחן חיאשר קיבלו ערכים גבוהים ביותר ל,  מציגה עשר זוגות מהקורפוס10-8 טבלה 

 . ומידע המשותףDiceשהזוגות דומות לאלו שהתקבלו לפי מדד , ניתן לראות. בריבוע

 צירוף מילים בריבוע-מבחן חי

496923 
י י ו ג א�נ ו �ש

 

 ם והמיזוגיםהפיצולי 496923

 היסט ורית 496923

 היחי דות 496923

  אודריאוזולהןחו 496923

 טייח הורח 496923

 ץי בוכנובןמריא 496923

 ןגליאנו בכריסטיא 496923

 ן וצווארוןמקטור 496923

 חרמודיו הריאס 496923

 .בריבוע-זוגות מילים שקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מבחן חי. 10-8 טבלה 

 log-likelihoodמבחן  10.3.7

במקום לנסות לדחות השערה אחת . רות מציג גישה שונה לבדיקת השעlog-likelihoodמבחן 

כאשר . המבחן מעריך עד כמה השערה אחת יותר סבירה מהשערה אחרת, )השערת האפס(

 :]14[אנחנו בחנים שתי השערות מנוגדות , מיישמים את המבחן לבעיית זיהוי צירופים

 )מילים בלתי תלויות(ת אוצמהעת ערהש

)41( Hyp1 : P(w2|w1) = p = P(w2|~w1)  

 )תלים תלויוימ (תולתה תרעשה
   

)42( Hyp2 : P(w2|w1) = p1 ≠ p2 = P(w2|~w1) 
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 : שרכא

c1  -ל  שותפעהור ספ מw1   ספוורבק 

 c2-ל  שותפעהור ספ מw2   ספוורבק 

c12 -של ות פעהור ספ מw1w2   ספוורבק 

p = c2/N 

p1 = c12/c1 

p2 = (c1-c2)/(N-c1)  

 :בא הןפאוב רדגומ log-likelihoodמבחן 

)43( 
)2(

)1(
log2log2

HypL

HypL
L −=−= λ 

)44( 

),;(*),;()2(

),;(*),;()1(

211221112

1122112

pcNccbpccbHypL

pcNccbpccbHypL

−−=

−−=

 

 :ינומית בותלגתפ הפיול

)45( ( ) ( )( )knk xx
k

n
xnkb −−








= 1,; 

-logאשר קיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מבחן ,  מציגה עשר זוגות מהקורפוס10-9 טבלה 

likelihoodשהזוגות דומות לאלו שהתקבלו לפי מבחן ,  ניתן לראותt מנורמלת ותדירות. 

 צירוף מילים log-likelihoodמבחן 

 תל אביב 8763.03

  דולרןמיליו 6831.45

 ראש ממשלה 6152

 ניו יורק 5447.72

 בית משפט 4257.36

 בית ספר 3791.47

 אהוד ברק 3330.54

  שישיםיו 3301.98

  חמישיםיו 2944.04

  שקלןמיליו 2914.04

 .log-likelihoodזוגות מילים שקיבלו ערכים גבוהים ביותר לפי מבחן . 10-9 טבלה 
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 Ripperאלגוריתם ללימוד כללים  10.4

נותנים ציונים שונים לגמרה לזוגות , שהצגנו בסעיפים הקודמים, המדדים הסטטיסטיים

על מנת לשלב . י מדד אחר"עכלומר מדד מסוים נותן ציון גבוה לזוג שקיבל ציון נמוך , בקורפוס

אנו משתמשים , שתכריע האם זוג מילים הוא צירוף, בין המדדים השונים ולקבל החלטה אחת

 . באלגוריתם ללימוד כללים

) חלוקה לקבוצות( כללים לפתרון בעיות קטגוריזציה קיסדע להומוד כללים י לליריתםאלגו

  עבור כל זוג מילים -פים וציר ויהית ז בעייאת וגמא לדיקחנ. מצומצםשונות על פי מדגם 

 ].8[ת צירופים או לא וצקב להאם הוא שייך, בקורפוס יש להחליט

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ripper הרוטינה המרכזית של . 10-3 איור 

 .ם שהוצמדו לוהסטטיסטיימדדים ערכי ה} m1i, m2i, m3i...mni{- ורפוסקום בילמיזוג wi  ייה

שבו כל , קיבלנו מדגם.  זוגות כאלה ובאופן ידני נחליט אם כל זוג כזה הוא צירוף או לאnניקח  

רוף  ציא  הוwiם א, "yes "– ה לו  שוsi :שר א כ, {m1i, m2i, m3i...mni, si }:דוגמא נראית כך

נזין את .) וגמא מקבל את הקטגוריה שאליו סווגה הדsiבאופן כללי . (חרתא" no "–מילים ו

שבעזרתה נוכל לקבוע האם זוג מילים הוא צירוף או לא " קבוצת כללים" ונקבל Ripper-המדגם ל

 ):שתי קטגוריות בלבד (כך נראה הכלל אופייני במקרה הבוליאני . עבור כל זוג בקורפוס

ncollocatiommm nn ⇒≥=≤ θθθ &...&& 2311 

procedure IREP (Pos,Neg) 
begin 
  Ruleset := 0 
  while Pos ≠ 0 do 
    /* grow and prune a new rule */ 
    split (Pos,Neg) into (GrowPos,GrowNeg) 
      and (PrunePos,PruneNeg) 
    Rule := GrowRule (GrowPos,GrowNeg) 
    Rule := PruneRule (Rule,PrunePos,PruneNeg) 
    if the error rate of Rule on 
      (PrunePos, PruneNeg) exceeds 50% then 
       return Ruleset  
    else 
      add Rule to Ruleset 
      remove examples covered by Rule  
        from (Pos,Neg) 
    endif 
  endwhile 
  return Ruleset 
end 
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. כלל אחרי כלל) greedy(באופן חמדני " קבוצת הכללים" את בונה) 10-3 איור  (IREPרוטינה 

. נמחקות מהמדגם) חיוביות ושליליות(כל הדוגמאות שמתאימות לכלל , לאחר מציאת כלל חדש

או שלכלל החדש יש טעות גדולה , התהליך חוזר על עצמו עד שלא נשארות דוגמאות חיוביות

 .מהמוסכם

 ]:8[טרטגיה הבאה  משתמש באסIREP, בכדי למצוא כלל חדש

קבוצת "ו" קבוצת גידול: "קבוצות-מחלקים את כל הדוגמאות שנשארו במדגם לשתי תת •

 ) מהדוגמאות2/3קבוצת גידול מכילה ". (גיזום

מתחילים עם חיתוך ריק של תנאים ובודקים אפשרות להוסיף לחיתוך . את הכלל" מגדלים" •

vAn: כל תנאי שצורתו = ,θ≤cA או θ≥cA , כאשרnA-מאפיין נומינלי ו -v ערכו 

הרוטינה .  שמופיע במדגםcA ערך כלשהו של - θ- מאפיין רציף ו- nA ;cAהחוקי של 

עד שאף דוגמא שלילית מקבוצת הגדילה אינה מתאימה , ממשיכה להוסיף את התנאים

 ".  כלל החדש"ל

מוחקים ממנו כל סדרה סופית של תנאים ובודקים איזה , כדי לגזום את הכלל". גיזום"שלב ה •

 מחיקה נותנת ערך הכי גדול לפונקציה
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התהליך . שמתאימות לכלל, בקבוצת הגיזום) שליליות(מספר דוגמאות חיוביות ) p) n: כאשר

 .vשל מחיקות חוזר על עצמו עד שאף מחיקה אינה משפרת את הערך של 

 הערכה של המערכת 10.5

Ripperשנקרא ,  משתמש במדדerror rate , כדי להעריך את איכות קבוצת הכללים שהוא

, הבעיה היא.  מוגדר כיחס של מספר טעויות למספר הכללי של דוגמאותerror rateד המד. למד

המדד הזה אינו נותן מידע קריטי על מספר .  אינו מספיקerror rate, שבמקרה של צירופי מילים

שזיהינו שהם צירופים אינם צירופים , שזיהינו או לא זיהינו או כמה ביטויים, צירופי מילים

כדי להעריך , שבהם כבר השתמשנו, אנחנו צריכים להשתמש במדדים, אחרותבמילים . באמת

 . f-measure (F)- וprecision (p) ,recall (r)): 1.4 ראה סעיף (מערכת לזיהוי שמות פרטיים 
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ים מדדה.  על מנת שיתמוך במדדים האלהRipperאנחנו הכנסנו שינויים למימוש של , לפי כך

 ]:5[גדרים באופן הבא מו
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 n11  -שזוהו כצירופים, פיםרוספר צי מ 

n12 – שזוהו כלא צירופים, פיםוריספר צמ 

n21 – םשזוהו כצירופי, ירופיםצ אספר למ 
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 β–מש ל משתפתדם העד מק-precisionו  אrecall .ם אbי אז, 0-רוב ל קFרוב ל ק-p ואם 

βי אז, דול גFר מותושפע י מ-recall. 

 

 : תיראה באופן הבאf-measure ולכן הנוסחה של β=1 -אנחנו נשתמש ב
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  11 פרק

 ניסויים ותוצאות

 צירוף מיליםהסכמה אנושית למושג  11.1

מופשטת של -האם בהינתן הגדרה סמנטית, אחת המטרות שהצבנו בפנינו למחקר היה לבדוק

אנשים יסכימו ביניהם איזה זוג מילים הוא ) 8פרק  בסגנון של הגדרות שניתנו ב(, צירוף מילים

כולם חלק (ביקשנו מארבעה אנשים , )10.4 ראה  (Ripper-במהלך הכנת מדגם ל.  צירוף ואיזה לא

שנבחרו באופן ,  זוגות1000לסווג ) גוריון-מצוות של מעבדה לעיבוד שפות טבעיות באוניברסיטת בן

 : לאחת מחמש קבוצות הבאות, אקראי מהקורפוס

  "ית ספרב", "הראובד הוע"כמו ) שהגרעין שלהם הוא שם, צירופים (- צירופים שמניים •

 "עובד זר"ו

 ."למד לקח", "הונגיש תלה" דוגמת - פועלייםם צירופי •

על ", "פיל ע", "ם כיא"לקבוצה הזאת שייכים צירופי מילות דוגמת   - צירופים קבועים •

שמספרן הולך , סמנטית) או סופית(וצירופים המורכבים משם עצם ותחילית ,  ]38 ["אף

  ].37 ["דמתקפת נג", "מעצמת על", "אין סוף", "סב טיפוא"דוגמת , וגדל

 " .אר שבעב", "וה תקוחפת", "ל אביבת" דוגמת - םיבכר מופרטיים תשמו •

 לא צירוף  •

  
שתי הקבוצות הראשונות הן המעניינות ביותר ותורמות הכי הרבה קושי לבעיית זיהוי צירופי 

 ?  הוא לא"עובד חרוץ"אבל  ,  הוא צירוף"עובד זר"למשל למה . מילים

וצת הצירופים הקבועים מוגדרת הרבה יותר טוב משתי קבוצות הראשונות ולכן ניתנת קב

השייכים לשתי , שהקשר בין מרכיבי הצירופים, נציין גם. לזיהוי בצורה הרבה יותר פשוטה

 .קבוצות ראשונות הוא בעיקר סמנטי ואילו בצירופים הקבועים הוא בעיקר תחבירי

הם נוטים . שונים מצירופים מילוניים אחרים, רטייםצירופים השייכים לקבוצת שמות הפ

הקבוצה . י שיטות לזיהוי ביטויים קבועים"לשמור על צורתם לאורך הטקסט וניתנים לזיהוי ע

 . כדי לבדוק האם ניתן להיעזר במערכת לזיהוי צירופים לזיהוי שמות פרטיים, הזו הוגדרה

 . הם צירופים, ונותשכל הזוגות שסווגו לארבע קטגוריות ראש, נציין רק
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ביטויים המורכבים  צירופים הם "-שניתנו לשופטים כוללים הגדרה סמנטית , ההנחיות

ודוגמאות רבות לפי , "ממספר מילים כך שצרוף המילים משנה את משמעותן כמילים נפרדות

 .קטגוריות השונות

 בלהחליט התהסכמה היי-שרוב האי, יש לציין. 75%-בניסיון ראשון השופטים הסכימו רק ב

לא הייתה בעיה בלסווג צירופים לאחת מארבעה הקטגוריות . האם הזוג הוא צירוף או לא

י רקע שונה מאוד של כל אחד "הסכמה הגבוהה ע-ניתן להסביר את רמת האי. הנותרות

, פוליטיקה: עוסקים בארבעה תחומים עיקריים, מאמרים המרכיבים את הקורפוס. מהשופטים

לא יכולים לזהות , שלא מתמצאים באחד מהתחומים האלה, אנשים. ותספורט ותרב, כלכלה

הביטוי : למשל. בתחומים הספורט והכלכלה, הדבר ניכר. צירופי מילים ספציפיים לאותו התחום

כגון כדורסל , לא יגיד כלום למי שאינו מתמצא במשחקי כדור קבוצתיים" עושה משחק"

כל מבין . המוביל את קבוצתו, וד חשוב של שחקןהביטוי מתייחס לתפקיד מא, אומנם. וכדורגל

רצועת "אנשים שאינם בעלי רקע בכלכלה לא יזהו ביטוי . בספורט יסווג את הביטוי כצירוף שמני

שנהוגה בישראל , )שצורתה אלכסון(שמדובר ברצועת שער חליפין , אך כל כלכלן יגיד. "אלכסון

 .ויסווג את הביטוי כצירוף

ערכנו מספר פגישות בין , לה בניסיון ראשון לא הייתה מספקתמכיוון שההסכמה שנתקב

להגיע להסכמה של " הצלחנו"לאחר כעשר פגישות . שניסו להסביר את דרך מחשבתם, השופטים

בין .  זוגות בלבד925- לא סווגו ונאלצנו לצמצם את המדגם ל1000 זוגות מתוך 75כלומר , 92.5%

כפוף ", "חיילים חטופים: "ביטויים כגון, כמהשלגביהם לא הגיעו השופטים להס, הזוגות

 . 'וכו" גרסה קולנועית", "לתיקונים

דרגת "במחקר על . האנושיים מוכרת בעולם הבלשנות" שופטים"הסכמה בין ה-תופעה של אי

כמאה אנשים התבקשו להחליט , ]36[שערכו רות ברמן ודורית רביד " מילון של צירופי סמיכות

; כמו מילה אחת: בסך הכל ניתנו חמש קטגוריות.  ביטויים בעברית30ל בקשר למידת הסבירות  ש

 . ובלתי אפשרי; לא מוכר, מקרי; מתקבל על הדעת; מאוד מוכר

ברוב . אחד על קטגוריה אחת מסוימת-האנשים לא החליטו פה, באף אחד מהביטויים

 רבעבבערך , אומנם. שלוש קטגוריות סמוכות-ההחלטה התפלגה בין שתיים, המקרים

גז : "למשל ביטויים כמו. ההחלטה התפזרה בין כל חמש הקטגוריות האפשריות, מהביטויים

 'וכו" כלי הדיבור", "ארגז צעצוע", "דמעות
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 הגדרות סטטיסטיות 11.2

שמבוססת בעיקר על נתונים סטטיסטיים ,  תיארנו את המערכת לזיהוי צירופי מילים10פרק  ב

י ארבעה שופטים על "שתויג ידנית ע, בסעיף הקודם דיברנו על מדגם. ת מילים בקורפוסשל זוגו

בהם , אנחנו נריץ מספר ניסויים. עכשיו נוכל להשוות בין שתי הגישות האלה. סמך הגדרה סמנטית

כדי לתייג זוגות מילים שבמדגם ונעריך , נשתמש במדדים סטטיסטיים שונים וגם במערכת שבנינו

 .ת בעזרת המדגם המתויגאת התוצאו

10.3.7 עד  10.3.1 שהוצגו בסעיפים , נבחן את כל שישה מדדים סטטיסטיים, בשלב הראשון

 .בנפרד

 .שיטת הסף 11.2.1

איך . שמסתמכת על מדד סטטיסטי בודד, נניח שיש ברשותנו מערכת לזיהוי צירופי מילים

לפי שיטה הזאת , "שיטת הסף"השיטה עליה מבוססת המערכת נקראת ? ת כזאת עובדתהמערכ

כאשר כל זוג מילים שקיבל ערך גבוהה מהסף במדד זה , )סף(קובעים למדד ערך מספרי מסוים 

 ". לא צירוף"נחשב לצירוף וכל זוג שקיבל ערך נמוך מהסף נחשב ל

הגרף הראשון . ה  מדדים סטטיסטייםבנינו שני גרפים עבור כל שיש, לצורך מציאת ספים

הגרף השני מתאר .  הוא הסףxשמתקבל אם , error rate-ל, x, מתאר יחס בין הערכים של מדד

אשר מביא , המטרה למצוא את הסף האופטימלי. f-measure- וrecall ,precisionיחס דומה עבור 

כי למרות , במפתיע, מסתבר.  לערכים מרבייםf-measure- לערכים מינימליים והerror rate-את ה

 .צורת הגרפים דומה לכל שישה המדדים, השוני הרב בין המדדים

צורת , אך. log-likelihood לספים אפשריים במדד error rate מתאר את הקשר בין 11-1 איור 

גות נמצא מעל הסף רוב מכריע של הזו, כאשר הסף נקבע נמוך. הגרף הזו מייצגת את כל המדדים

 צונח עד שנעצר בנקודת error rate, כשהסף עולה.  גבוהerror rateמכאן , ומקבל תג של צירוף

). error rate=16.4%( 32.7 זה קורה בנקודה log-likelihood-ב. זהו הסף האופטימלי. המינימום

 . נמצאים מעל הסף בנקודה הזאת,  זוגות925 מתוך 170שרק , כדאי לציין
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הוא שבמדגם , הסבר לכך. 21% עולה במקצת ומתייצב על error rate,  הסף ממשיך לעלותאם

אם נקבע את הסף לערך הכי , לכן אפילו). 925  מתוך194( מכלל הזוגות סווגו כצירופים 21%רק 

 .21%תהיה רק " טעות"ה, )כלומר כל הזוגות נמצאים מתחת לסף(גבוה במדד 

 

 log-likelihoodלמדד  error rateהיחס בין . 11-1 איור 

  ולבין הספים השונים שלf-measure- וrecall ,precision מתאר את קשר בין 11-2 איור 

log-likelihood. 

 

  לתדירות מנורמלתf-measure- וrecall ,precision בין היחס. 11-2 איור 
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כי , הדבר הגיוני.  עולה משמאל לימין precision- יורד משמאל לימין וrecall-ש, ניתן לראות

מצד שני כאשר .  נמוךprecision- גבוה וrecallמשמעותו שרוב הזוגות נמצא מעליו ואז , סף נמוך

 . גבוהprecisionאבל ,  נמוךrecall ואז ,מעט זוגות נמצאים מעליו, הסף גבוה

קודם עולה למקסימום של , precision- וגם בrecall-שתלוי גם ב, f-measure, לעומת זאת

 f-measureמעניין שהסף האופטימלי של .  ואז יורד בצורה מתונה32.7 עם סף בסביבות 58.0%

אם כי רק במדד , אמה מסוימתגם  במדדים אחרים ישנה הת. error rateזהה לסף האופטימלי של 

log-likelihoodזה קורה ממש באותה נקודה . 

 עבור כל אחד f-measure- וerror rate מסכמת את ערכי הסף אופטימליים עבור 11-1 ה טבל 

 .מהמדדים

error rate 
Error Rate 
 אופטימלי

 ערך סף
f-measure 

F-Measure  
 אופטימלי

 

 מדד

 )NF(תדירות מנורמלת  48.9% 2.5 19.2% 29.3

 )MI(מידע משותף  46.1% 5.98 20.4% 17.6

 )Dice) Dמדד  55.3% 0.019 17.6% 0.063

 )t) Tמדד  53.4% 1.97 19.0% 3.56

 )Chi( בריבוע -מדד חי 53.8% 288.7 18.3% 6488.71

 )Log-Likelihood) LLמדד  58.0% 32.7 16.4% 32.7

 ערכי הסף אופטימליים של כל המדדים. 11-1 ה טבל

 נמוך error rate הכי גבוה וגם f-measure- מגיע לlog-likelihoodכי מדד , מהטבלה עולה 

 . 60%אף אחד מהמדדים אינו עובר , יחד עם זאת. ביותר

 ). 10פרק  ראה (שפתחנו במהלך המחקר , פיםבשלב הבא נעריך את המערכת לזיהוי צירו

 מערכת לזיהוי צירופים 11.2.2

משתמשת בשישה מדדים סטטיסטיים , 10פרק  כפי שהוצגה ב, המערכת לזיהוי צירופי מילים

כאשר כל , האלגוריתם מקבל מדגם מתויג). 10.4 ראה סעיף  (Ripperואלגוריתם ללימוד כללים 

 האם –דוגמה מייצגת זוג מילים בקורפוס וכוללת את הערכים של שישה המדדים ופסיקת השופט 

ולא  צירוף –שתי קטגוריות (אנחנו נבחן גם את המקרה הפשוט הבוליאני . הזוג הוא צירוף או לא

ולא  שם פרטי, צירוף קבוע, צירוף פועלי, ף שמניצירו(קטגוריות -וגם את המקרה הרב) צירוף

 ).11.1  ראה –צירוף 
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שבה המדגם , fold cross validation-4אנחנו נשתמש בשיטה , על מנת להעריך את המערכת

האלגוריתם ילמד כל פעם על שלושה חלקים ויבדוק . יחולק באופן אקראי לארבעה חלקים זהים

אנחנו נחזור על ,  שהחלוקה של המדגם מתבצעת באופן אקראיןמכיוו. ות על החלק הנותרתוצא

  וגם error rate-אנחנו נשתמש גם ב.  פעמים ונציג את התוצאה הממוצעת10פעולת הערכה 

 .f-measure-ב

שיציין את חלקי הדיבר של הזוג ונבחן האם המידע , POS -בהמשך נוסיף עוד מאפיין 

בסיום נציג את עקומת הלימוד ונבדוק את ההשפעה של מספר .  לשפר את התוצאותהתחבירי יכול

 .זוגות במדגם על התוצאות

 המקרה הבוליאני 11.2.2.1

. נחשב לצירוף" לא צירוף"י השופטים כ"שלא תויג ע, במקרה הבוליאני  כל זוג מילים במדגם 

 . אם הזוג הוא צירוף או לא–המערכת צריכה להחליט רק 

 . י המערכת" מסכמת את התוצאות שנתקבלו ע11-2 טבלה 

 Evaluation Metric ממוצע מקסימום מינימום
15.8% 17.5% 16.5 % ± 0.2 % Error Rate 

52.6% 56.2% 54.2 % ± 0.4 % F-Measure 

 הוי צירופים במקרה הבוליאניתוצאות של המערכת לזי. 11-2 טבלה 

 קטגוריות-המקרה הרב 11.2.2.2

, צירוף שמני: קטגוריות המערכת תצטרך לסווג את הזוגות לפי חמש קטגוריות-במקרה הרב

 . ולא צירוף שם פרטי, צירוף קבוע, צירוף פועלי

. f-measureעל מנת להעריך את תוצאות הסיווג היינו צריכים לשנות את שיטת החישוב של 

.  אינה מתאימה למקרה של יותר משתי קטגוריות10.5 שתוארה בסעיף , ת החישובהרי ששיט

 ).1.4 ראה סעיף (שיטת החישוב החדשה דומה לשיטה שבה השתמשנו בזיהוי שמות פרטיים 
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 :לקבלקודם כל נגדיר ארבעה ציונים שהתיוג של זוג מילים יכול 

נחשב רק ; י המערכת"י השופטים זהה לתג שהתקבל ע"  תג שניתן ע- )correct(נכון  •

דומה להתייחסות " לא צירוף"למעשה ההתייחסות לתג ". לא צירוף"במקרה שתג אינו 

 .במקרה של שמות פרטיים" other"לתג 

שוב ; י המערכת"י השופטים שונה מתג שהתקבל ע" תג שניתן ע- )incorrect(לא נכון  •

 " לא צירוף"נחשב רק במקרה שאף תג אינו 

 .אך השופטים חשבו אחרת, "לא צירוף"המערכת סיווגה את הזוג כ– )missing(חסר  •

, "לא צירוף"השופטים סיווגו את הזוג כ; הפוך מהמקרה הקודם –) spurious(מזויף  •

 .והמערכת נתנה תג אחר

 :המדדים מוגדרים כדלקמן

)50( 
gmisincorrectcorrect

correct
c

sin###

#
Re

++
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)51( 
spuriousincorrectcorrect

correct
e
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)52( 
ce

ce
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+
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 :קטגוריות-י המערכת במקרה הרב" מסכמת את התוצאות שנתקבלו ע11-3 טבלה 

 Evaluation Metric ממוצע מקסימום מינימום
20.1% 22.3% 21.1 % ± 0.2 % Error Rate 

31.2% 36.6% 32.8 % ± 0.5 % F-Measure 

 קטגוריות -תוצאות של המערכת לזיהוי צירופים במקרה הרב. 11-3 טבלה 

 מהמקרה error rate לפי 5%- ובf-measure לפי 20%-ניתן לראות שהתוצאות נמוכות ב

היא בעיקר תחבירית ולכן בשלב הבא ) 11.1 ראה סעיף (ההגדרה של הקטגוריות . הבוליאני

 . לשפר את התוצאהןבניסיו, הוספנו מידע תחבירי למדדים הסטטיסטיים
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 )POS(מאפיין תחבירי  11.2.3

הדיבר של כל אחת מהמילים המרכיבות את -מכיל  את חלקי, המאפיין התחבירי שהוספנו

עצם -שם+ עצם -כלומר שם, "EE"יהיה "  ראש ממשלה"ערך המאפיין עבור הזוג , למשל. הזוג

 ]).41[הסימונים לפי אראל סגל (תואר הפועל + פועל , "Pt "–" ללכת אחורה"ועבור זוג 

 לתוצאות המערכת הן במקרה הבוליאני והן במקרה POS מסכמת את תרומתו של 11-4 טבלה 

כאשר , f-measureוצאות לפי  ניכרת דווקא בתPOSהשפעתו של המאפיין . קטגוריות-הרב

  (!).11.1%קטגוריות - ובמקרה הרב1.4%במקרה הבוליאני נוספו 

 Evaluation Metric ממוצע מקסימום מינימום
 המקרה הבוליאני

16.7% 17.9% 17.3 % ± 0.2 % Error Rate 

53.3% 58.1% 55.6 % ± 0.5 % F-Measure 

 קטגוריות-מקרה רב

18.6% 22.5% 20.4 % ± 0.4 % Error Rate 

37.0% 48.8% 43.9 % ± 1.1 % F-Measure 

 תוצאות של המערכת לזיהוי צירופים לאחר הוספת מידע תחבירי. 11-4 טבלה 

 עקומת הלימוד 11.2.4

.    ותמתארת את היחס בין הגודל של מדגם האימון ותוצא) learning curve(עקומת הלימוד 

 על ב מתייצ f-measure,)11-3 איור ראה (לפי עקומת הלימוד של מערכת לזיהוי צירופים שלנו 

 .הגדלת מדגם האימון לא תשפיע על התוצאות, לפי כך.  דוגמאות במדגם האימון400- החל מ55%

 

 עקומת הלימוד. 11-3 איור 



85 

 ייחודיות של עברית 11.3

הדגשנו את , כשהתחלנו לדבר על ייחודיות העברית בהקשר של צירופי מילים, 8.3 בסעיף 

על , עכשיו. כגורמים אפשריים לבעיה) משמעיות-רב, הצמדה(הסמיכויות ומורפולוגיה עשירה 

 .א הזה לעומקנוכל לדון בנוש, סמך התוצאות שקיבלנו

 סמיכויות 11.3.1

). 10%-כ( זוגות מילים 309,819כ " סמיכויות שונות מתוך סה30,000בקורפוס ישנן בערך 

שבעברית , זאת אומרת. 28.8% – סמיכויות 72 זוגות השכיחות ביותר נמצאות 250אומנם בין 

 . מרבים להשתמש בסמיכויות

 104כ "מתוך סה) 32%(סמיכויות  62י השופטים היו " זוגות שסווגו כצירופים ע194בין 

בתצורה של שישה מדדים סטטיסטיים ועוד (המערכת לזיהוי צירופים , אך. סמיכויות במדגם

 . סמיכויות הן צירופים38החליטה שרק ) POSמאפיין 

". צירוף מילים"למושג " סמיכות"ניתן להסיק כי אנשים נוהגים להתבלבל בין מושג , מכאן

למרות שמבחינה סטטיסטית , 60% כמעט – סמיכויות כצירופים 104ך  מתו62השופטים סיווגו 

מכאן אחת הסיבות לחוסר . בין הסומך ונסמך" מיוחד" סמיכויות ישנו קשר סטטיסטי 38-רק ב

המבוססות על  , המבוססות על הגדרה סמנטית והחלטות המערכת, חפיפה בין החלטות השופטים

 . הגדרה סטטיסטית

 מורפולוגיה עשירה 11.3.2

שמורפולוגיה עשירה מוסיפה קושי למנתח מורפולוגי ובעקיפין משפיע גם ,  אמרנו8.3 עיף בס

שהמנתח לא זיהה נכון את חלקי , בבדיקה שערכנו במדגם התברר. על בעיית הזיהוי של צירופים

לפחות במילה דיבר ב- מהזוגות ישנה טעות בקביעת חלק26%-ב.  מהמילים14.5%הדיבר של 

 .אחת

. השאלה שנשאלת היא עד כמה המספרים האלה משפיעים על בעיית הזיהוי של צירופי מילים

עברנו באופן ידני על , על מנת לענות על השאלה הזו.  אין משקל רב במערכתPOSהרי שלמאפיין 

בתצורה של שישה מדדים (תיקנו את הטעויות וערכנו בדיקה חוזרת של המערכת , המדגם

f-measure ;error rate- ב2%-קיבלנו עלייה של כ). מקרה בוליאני; POSטיסטיים ומאפיין סט

 ).11-5 טבלה ראה (נשאר ללא שינוי 
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 Evaluation Metric ממוצע מקסימום מינימום
16.4% 18.3% 17.4 % ± 0.2 % Error Rate 

55.2% 60.3% 58.0 % ± 0.6 % F-Measure 

 תוצאות של המערכת לזיהוי צירופים במדגם המתוקן. 11-5 טבלה 

 תרגום מכונה 11.4

מופשטת -התחלנו עם הגדרה סמנטית. בסעיפים קודמים ראינו מספר גישות לצירופי מילים

ודיות התחבירית בסעיף הקודם הסתכלנו על הייח. והשוונו בינה לבין גישה סטטיסטית

 . והמורפולוגית של עברית ובדקנו את השפעתה על בעיית זיהוי הצירופים) סמיכויות(

בחרנו בתרגום מכונה כיישום בולט . נבחן את הצירופים מנקודת מבט יישומית, בסעיף זה

 דיבר על בעיית Smadja] 31[-ב. בעיבוד שפות טבעיות שיש לו קשר הדוק עם צירופי מילים

. כלומר שאי אפשר לתרגם צירוף מילה במילה לשפה אחרת, של צירופים משפה לשפההתרגום 

.  כעל ביטוי שצריך לתרגמו כיחידה אחת, שתרגום מכונה מסתכל על צירוף מילים, זאת אומרת

 . צירוף הוא ביטוי שתרגום שלו שונה מתרגום של כל אחת מהמילים המרכיבות אותו

 זוגות הכי 100ניקח . ואמת את ההגדרות הקודמות שלנוננסה לבדוק עד כמה ההגדרה הזו ת

שסווגו כלא צירופים ונתרגמם ,  זוגות הכי שכיחים100 -שסווגו כצירופים ו, שכיחים במדגם

) לא מילה במילה(שסווגו כצירופים מתורגמים באופן שונה ,  מהזוגות35%-רק כ. לאנגלית ורוסית

מתורגמים מילה במילה , שסווגו כלא צירופים, זוגות מה95%, מצד שני).  לרוסית40%-כ(לאנגלית 

 ).  לרוסית96%(לאנגלית 

שסווגו ,  מהזוגות31%-כ. י המערכת לזיהוי צירופים"שסווג ע, נחזור על אותו ניסוי עם מדגם

 95%, מצד שני).  לרוסית33%-כ(לאנגלית ) לא מילה במילה(כצירופים מתורגמים באופן שונה 

 ).   לרוסית93%(מתורגמים מילה במילה לאנגלית , צירופיםשסווגו כלא , מהזוגות

הדבר . שזוהו בגישות אחרות,  מכלל הצירופים30-40%-מכאן שתרגום מכונה מעוניין רק ב

היישומים מעדיפים להתמקד בחלק קטן של . למעשה כמעט לכל יישום בתחום זה, נכון

 . יהמתאימות ליישום ספציפ, בעלי תכונות מיוחדות, הצירופים
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 .     מציגה עשרה צירופים בולטים שהתרגום שלהם שונה מתרגום של כל מילה בנפרד11-6 טבלה 

П עברית אנגלית רוסית р е м ь е р
-

м и н и с т р
 Prime Minister ה ל ש מ מ ה ש א С ר у д

 Court ט פ ש מ ה ת י Ш ב к о л а
 School ר פ ס ת י М ב и н и с т е р

 И н о с т р а н н ы х
 

Д е л
 Minister Of Foreign Affairs " ו ח ה ר М ש и н и с т е р с т в о

 И н о с т р а н н ы х
 

Д е л
 Foreign Ministry " ו ח ה ד ר ש В מ е н ч у р н ы й

 К а п и т а л
 Venture Capital , ו כ י ס , ו П ה е р е м и р и е

 Truce ש א ת ק ס פ Ф ה и з к у л ь т у р а
 Physical Education י נ פ ו ג 3 ו נ י Л ח и д е р

 
Д в и ж е н и я

 Movement Leader ה ע ו נ ת ש א П ר у б л и к а ц и я
 Publishing : י ר פ ס ת א צ ו  ה

 עשרה צירופים שהתרגום שלהם שונה מתרגום של כל מילה בנפרד. 11-6 טבלה 

 )חלקי דיבר(זיהוי שמות פרטיים  11.5

שערכנו על מנת לבדוק את היכולות של המערכת לזיהוי צירופים , בסעיף זה נציג את הניסויים

 . פרטייםלזהות שמות 

 כל זוג שתויג כשם פרטי סומן ). 11.1 ראה סעיף (לקחנו את המדגם המתויג , לצורך הניסוי

סווגו כשמות פרטיים ) 925מתוך ( זוגות 63כ "בסה". No"-וכל הזוגות האחרים סומנו כ" Yes"-ב

שישה מדדים : תצורה (המדגם שהתקבל הוזן למערכת לזיהוי צירופים. י השופטים"ע

 . מסכמת את התוצאות11-7 טבלה ). POSסטטיסטיים ומאפיין 

 Evaluation Metric ממוצע מקסימום מינימום
3.7% 5.0% 4.2 % ± 0.2 % Error Rate 

64.5% 72.5% 70.0 % ± 0.9 % F-Measure 

 תוצאות של המערכת לזיהוי צירופים במדגם של שמות פרטיים. 11-7 טבלה 

גם ). f-measure = 70%(ניתן לראות כי המערכת מצליחה לזהות שמות פרטיים בצורה טובה 

precisionו -recall הטעות הנמוכה 70% נעים סביב )error rate = 4.2% ( נובעת בעיקר מכמות

 רואים כי Ripperי "שנוצרו ע, מקבוצות הכללים). 6.8%(ים במדגם מאוד נמוכה של שמות פרטי

 ולכן ניתן לקוות ששיפור במנתחים מורפולוגיים יחד POSהמערכת מסתמכת בעיקר על המאפיין 

 .עם המשך העבודה על המערכת יביא לשיפור ביכולת של המערכת לזהות שמות פרטיים
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 )named entities(הקשר בין צירופי מילים לשמות פרטיים  11.6

בסעיף זה . המחקר בנושא צירופי מילים החל כניסיון לשפר את המערכת לזיהוי שמות פרטיים

 . צירופי מילים ושמות פרטיים: נבחן את הקשר בין שני המושגים

לצורך הניסוי בחרנו מאמר אחד מהקורפוס ותייגנו אותו באמצעות מערכת לזיהוי שמות 

ערכת לזיהוי צירופי מילים ובחנו את הקורלציה בין שני אותו מאמר העברנו דרך מ. פרטיים

מצירופי מילים   32%אך רק , )91%-כ(שרוב שמות פרטיים הם צירופי מילים , מסתבר. התיוגים

 .הם שמות פרטיים

אך התוצאה . מתוצאות אלו עולה כי אכן קיים קשר בין צירופי מילים ושמות פרטיים

צירופי מילים ולכן עדיף להשתמש במערכת לזיהוי שמות המפתיעה היא שרוב שמות פרטיים הם 

מצירופי מילים הם שמות  מצד שני רק שליש. פרטיים ככלי עזר למערכת לזיהוי צירופי מילים

 .פרטיים ולכן תרומתה של מערכת לזיהוי צירופים למערכת לזיהוי שמות פרטיים מוטלת בספק



89 

  12 פרק

 מסקנות

ולהשוות ביניהן עד כמה " צירוף מילים"מושג  לבחון גישות שונות להמטרת המחקר היית

: שאמרה שהצירוף מילים הוא, הגישה הראשונה שראינו התבססה על הגדרה סמנטית. שאפשר

הבעיה ". ביטוי המורכב ממספר מילים כך שצרוף המילים משנה את משמעותן כמילים נפרדות"

, תי והתנסות שלהם בחייםרקע חברתי ועד, של הגישה הזו היא שהאנשים על סמך השקפת עולמם

יכול לקבל , ביטוי שעל פניו נראה רגיל לאדם אחד, כלומר. מייחסים משמעות שונה למילים

ארבעה .  זוגות1000הבעיה הזו בלטה בניסיון לתייג מדגם של . משמעות מיוחדת לאדם אחר

 ".דיונים" הסכמה וזאת לאחר חודשים של 92.5%-שופטים הצליחו להגיע רק ל

המורכב ביטוי "שאומרת שצירוף הוא , שבדקנו היא הגישה הסטטיסטית, שניההגישה ה

בנינו . "את הקשר הזה ניתן למדוד באמצעים סטטיסטיים .ממספר מילים שיש ביניהן קשר מיוחד

הנתונים . שחישבה עבור כל זוג מילים בקורפוס ערכים של שישה מדדים סטטיסטיים, מערכת

את התוצאות . שהסיק קבוצה של כללים לתיוג, Ripperכללים האלה הוזנו לאלגוריתם ללימוד 

חישובית והגישה -הגישה הסטטיסטית, לפי התוצאות שקיבלנו. בדקנו מול המדגם המתויג

, המערכת החישובית, במילים אחרות. בלבד) f-measure( 55% -מופשטת חופפות ב-הסמנטית

 .55%-ושית רק בשמבוססת על מידע סטטיסטי יכולה לחקות אינטואיציה אנ

בשלב הבא של המחקר התייחסנו לייחודיות התחבירית והמורפולוגית של עברית והשפעתה על 

כי דוברי עברית מרבים להשתמש בסמיכויות וגם נוטים לבלבל בין , ראינו. בעיית זיהוי הצירופים

. פטיםי השו" מהסמיכויות במדגם סווגו כצירופים ע60%-כך כ". צירוף"ו" סמיכות"המושגים 

זאת אחת .  מהסמיכויות כצירופים35%-המערכת לזיהוי צירופים סיווגה רק כ, לעומת זאת

כי מורפולוגיה , ראינו גם. הסיבות לחוסר חפיפה בין ההחלטות השופטים להחלטות של המערכת

כך המנתח . מקשה מאוד על המנתח המורפולוגי) הצמדה, משמעיות-רב(עשירה של עברית 

 מכלל 26%- מכלל המילים ו14.5%דיבר של -שגה בקביעת חלקי,  השתמשנושבו, המורפולוגי

דיבר -אומנם תיקון של חלקי, דיבר אין משקל רב במערכת לזיהוי צירופים-לחלקי. הזוגות במדגם

 ).f-measure (2%-במדגם הצליח לשפר את התוצאות ב



90 

ם לפי גישה הזו שונה ההגדרה של צירוף מילי. הגישה האחרונה שבדקנו היא הגישה היישומית

שיישומים מסתכלים על חלק , הבחנו. מיישום ליישום ותלויה במטרותיו של היישום הספציפי

 מתמקד בזוגות שהתרגום תרגום מכונההיישום , למשל. קטן של הצירופים בעלי תכונות מיוחדות

 מכל 40%-כזוגות כאלה מהווים רק . המרכיבה את הזוג בנפרד, שלהם שונה מתרגום של כל מילה

העובדה שהיישומים מתמקדים בחלק קטן ומוגדר היטב של צירופים , מצד שני. הצירופים

 .מגבירה את הסיכויים להצלחתם

בטעות מאוד נמוכה , משמות פרטיים) f-measure (70%-ראינו שהמערכת מצליחה לזהות כ

 . שנובעת בעיקר מכמות קטנה של שמות פרטיים במדגם, )error rate (4.2%של 

המחקר לזיהוי צירופים החל כניסיון לשפר את המערכת לזיהוי שמות פרטיים ולכן רצינו 

שרוב שמות , מסתבר. לבדוק את היכולת של המערכת לזיהוי צירופים לזהות שמות פרטיים

לכן עדיף . מצירופי מילים הם שמות פרטיים  32%אך רק , )91%-כ(פרטיים הם צירופי מילים 

 .יהוי שמות פרטיים ככלי עזר למערכת לזיהוי צירופי מילים ולא להפךלהשתמש במערכת לז
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  13 פרק

 מחקר עתידי

, כיוון אחד אפשרי הוא להתעמק בתופעה הזו. המחקר העתידי יכול להתמקד בשני כיוונים

להבין , לנסות לסווג אותם לקבוצות, לאסוף יותר נתונים על הצירופים: שנקראת צירוף מילים

 .  בכלל להבין יותר את התופעהמה מאפיין כל קבוצה ו

עיתונאי או סתם אדם , הכאשר שדר רדיו או טלוויזי, צירופי מילים חדשים מופיעים כל יום

הביטוי עלול . מושג או פעולה מסוימת, כדי לתאר תופעה, שאנו מכירים משתמש בביטוי כלשהו

 והאנשים ישתמשו הביטוי ישתרש בשפה, בסופו של דבר. לצבור תאוצה ולהתפשט בקרב הציבור

אם . לצירוף מילים יש מחזור חיים משלו, במילים אחרות. בו כל יום או יעלם כליל משפתנו

ונמדוד ערכים של מדדים הסטטיסטיים של זוגות מילים ) שנתיים-שנה(נאסוף קורפוס לאורך זמן 

 . נוכל לעקוב אחרי מחזור החיים של הזוגות האלה, בקורפוס בתקופות שונות

זיהוי מונחים צבר ). term extraction(זיהוי מונחים כגון , ני הוא להתמקד ביישומיםכיוון ש

ישנו צורך רב בתרגום מסמכים , הודות לתהליך הגלובליזציה. תאוצה גדולה בתקופה אחרונה

שרוב המסמכים האלה בנויים מאוסף של מונחים טכניים , אך מסתבר. טכניים משפה לשפה

צריך קודם כל לזהות את , לכן.  ורוב המונחים הם צירופי מיליםיחס-י מילות"מחוברים  ע

מכיוון שמדובר בטקסט . המונחים ולתרגמם בנפרד או במילים אחרות ליצור מילון של מונחים

 .מאוד ספציפי וטכני ניתן לצפות לתוצאות די טובות בתחום זה

יבוד שפות טבעיות כמו גם כל מחקר בע, כל מחקר אפשרי בנושא של צירופי מילים, אומנם

חייבים ליצור קורפוס עברי גדול . תלוי קודם כל בשיפור ניכר של התשתיות שעומדות לרשותנו

חייבים לשפר מנתחים מורפולוגיים ותחביריים ולבנות כלי , ולבנות כלים שיאפשרו עבודה עמו

 .  עזר למתייג הידני
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 נספחים
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  א נספח

 טקסט מפורמט ומתויג

]שם עצם[  יום   DATE_START 
]שם תואר[  שני   DATE_END 
'ח   [***NA***]  DATE_START 
ןבחשוו ]שם פרטי[     DATE_CONT 

א"תשס ]שם פרטי[     DATE_END 
,  [***NA***]  OTHER 
6  [***NA***]  DATE_START 
]שם פרטי[ בנובמבר   DATE_END 
]שם מספר[  2000   OTHER 
]שם תואר[  נדחה   OTHER 
]שם עצם נסמך[  יישום   OTHER 
]שם עצם[  חוק   OTHER 
]שם תואר נסמך[  ברוכות  OTHER 
]שם עצם[  ילדים   OTHER 
]מילת יחס[  מאת   OTHER 
]שם עצם[  מוטי   PERSON_START 
]שם פרטי[  בסוק   PERSON_END 
]שם עצם נסמך[  וצבי   PERSON_START 
]שם פרטי[  זרחיה   PERSON_END 
]שם עצם[ הממשלה   OTHER 
]פועל[  אישרה    OTHER 
]שם פועל[  אתמול   DATE_UNIQUE 
,  [***NA***]  OTHER 
]שם פועל[  פה   OTHER 
]שם תואר[  אחד   OTHER 
,  [***NA***]  OTHER 
]מילת גוץ[  את   OTHER 
]שם עצם נסמך[  הצעת   OTHER 
]שם עצם נסמך[  שר   OTHER 
]שם עצם[  האוצר   OTHER 
,  [***NA***]  OTHER 
]שם פרטי[  אברהם   PERSON_START 
]שם עצם[  שוחט   PERSON_END 
,  [***NA***]  OTHER 
]פועל[  לדחות    OTHER 
]מילת יחס[  את   OTHER 
]שם עצם נסמך[  מועד   OTHER 
]שם עצם נסמך[  החלת   OTHER 
]שם עצם[  התיקון   OTHER 
]שם עצם נסמך[  לחוק   OTHER 
]שם עצם[ משפחות   OTHER 
]שם תואר נסמך[  ברוכות  OTHER 
]שם עצם[  ילדים   OTHER 
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1.1.2003ל ]שם מספר[    DATE_UNIQUE 
.  [***NA***]  OTHER 
]שם עצם נסמך[  שר   OTHER 
]שם עצם[  האוצר   OTHER 
]פועל[  הודיע    OTHER 
]מילת חיבור[  כי   OTHER 
]פועל[  יניח    OTHER 
]מילת יחס[  את   OTHER 
]שם עצם נסמך[  הצעת   OTHER 
]שם עצם[  האוצר   ORGANIZATION_UNIQUE 
]שם עצם נסמך[  לדחיית   OTHER 
]שם עצם[  החוק   OTHER 
]מילת יחס[  על   OTHER 
]שם עצם נסמך[  שולחן   OTHER 
]שם עצם[  הכנסת   ORGANIZATION_UNIQUE 
,  [***NA***]  OTHER 
]שם עצם נסמך[ במסגרת   OTHER 
]שם עצם נסמך[  חוק   OTHER 
]םשם עצ[ ההסדרים   OTHER 
]שם עצם נסמך[  לשנת   DATE_START 
]שם מספר[  2001   DATE_END 
.  [***NA***]  OTHER 
]שם עצם[  התיקון   OTHER 
]שם עצם נסמך[  לחוק   OTHER 
]שם עצם[ משפחות   OTHER 
]שם תואר נסמך[  מרובות  OTHER 
]שם עצם[  ילדים   OTHER 
,  [***NA***]  OTHER 
]מילת יחס[  של   OTHER 

כ"ח ]שם עצם נסמך[     OTHER 
]שם פרטי[  שמואל   PERSON_START 
]שם פרטי[  הלפרט   PERSON_END 
,  [***NA***]  OTHER 
]פועל[  אושר    OTHER 
]שם עצם[  בכנסת   OTHER 
]שם עצם[  בשבוע   DATE_START 
]פועל[  שעבר    DATE_END 
;  [***NA***]  OTHER 
]שם עצם[  התיקון   OTHER 
]פועל[  מקנה    OTHER 
]שם עצם[  הטבות   OTHER 
]שם תואר נסמך[  כספיות  OTHER 
]שם עצם[  רבות   OTHER 
]שם עצם נסמך[ למשפחות   OTHER 
]שם עצם[  בעלות   OTHER 
]שם מספר נסמך[  חמישה  OTHER 
]שם עצם[  ילדים   OTHER 
]שם מספר[  ויותר   OTHER 
.  [***NA***]  OTHER 
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  ב נספח

 יליםהגדרות של צירופי מ

 הגדרות סמנטיות 1.ב נספח

• Christopher D. Manning & Hinrich Schultze "Foundations of statistical natural 

language processing" 

o "... A collocation is any turn of phrase or accepted usage where somehow the 

whole is perceived to have an existence beyond the sum of the parts. 

Collocations include compounds (disk drive), phrasal verbs (make up) and 

other stock phrases (bacon and eggs). They often have a specialized meaning 

or are idiomatic, but they need not to be..." 

o "...The meaning of the whole is the sum of the meanings of the part plus some 

additional semantic component that cannot be predicted from the parts...” 

o "...A collocation is an expression consisting of two or more words that 

correspond to some conventional way of saying things…” 

o "... syntagmatically related words..." 

• Firth, J. R. "A synopsis of linguistic theory", 1957 

o "...Collocations if a given word are statements of the habitual or customary 

places of that word..." 

• Frank Smadja “Retrieving Collocations from Text: Xtract”, 1993 

o “…Natural languages are full of collocations, recurrent combinations of words 

that co-occur more often than expected by chance and that correspond to 

arbitrary word usages...” 
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• Darren Pearce “Synonymy in Collocation Extraction”, 2000 

o “…The definition of the exact nature of a collocation varies from one 

researcher to the next. It is variously defined as a habitual word combination 

(Lin,1998) or a recurrent word combination (Gitsaki et al., 2000). More 

specifically, Smadja (1993) identifies four characteristics of collocations that 

have implications for machine applications, namely that collocations are 

arbitrary, domain independent, recurrent and cohesive lexical clusters…” 

• Sayori Shimohata, Toshiyuki Sugio and Junji Nagata “Retrieving Collocations by 

Co-occurrences and Word Order Constraints” 

o “…A collocation is a recurrent combination of words, ranging from word level 

to sentence level…” 

• Ivan A. Sag, Timothy Baldwin, Francis Bond, Ann Copestake, and Dan Flickinger  

“Multiword Expressions: A Pain in the Neck for NLP” 

o “…We define multiword expressions (MWEs) very roughly as “idiosyncratic 

interpretations that cross word boundaries (or spaces)…” 

o “…MWEs can be broadly classified into lexicalized phrases and 

institutionalized phrases (terminology adapted from Bauer (1983)). 

Lexicalized phrases have at least partially idiosyncratic syntax or semantics, or 

contain ‘words’ which do not occur in isolation; they can be further broken 

down into fixed expressions, semi-fixed expressions and syntactically-flexible 

expressions, in roughly decreasing order of lexical rigidity. Institutionalized 

phrases are syntactically and semantically compositional, but occur with 

markedly high frequency (in a given context)…” 

• Dekang Lin “Extracting Collocations from Text Corpora” 

o “…Collocation is a habitual word combination…” 
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• Don Blaheta and Mark Johnson. 2001. Unsupervised learning of multi-word verbs 

o “…A collocation, in the most general sense, is just some number of words that 

tend to occur together often; a native speaker would probably say that they fit 

together well…” 

• Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leach and Jan Svartvik, “A 

comprehensive grammar of the English language” 

o “…Multi-word verb (MWV) is a unit, which behaves to some extent either 

lexically or syntactically as a single verb, as distinct from those MWV-like 

constructions that are freely variable (i.e. fully compositional). They are 

comprised of one verb and one or more other words, which may be of any 

class: “rely on", “take care of" and “see fit". This work restricts itself to 

MWVs comprised of a verb and some number of particles, which may be 

either prepositions or adverbs…” 

 הגדרות בעברית 2.ב נספח

 " מילון עדכני ומקיף לילדים ונוער–מילים לבית הספר -רב"יעקוב שויקה  •

o ..."יש ביטוים המורכבים משתי מילים או יותר, בעברית כמו ביתר השפות הטבעיות ,

שבת : למשל, שיחד יוצרות משמעות שונה מן המשמעות המילולית של כל מילה בנפרד

 ..."בידים ריקות, קורת גג, שלום

שית "בלשנות עברית חפ" על דרגת המילון של צירופי סמיכות"רות ברמן ודורית רביד  •

1986:24 

o  ..."עצם -בעברית תכלול אפוא את כל אותם הצירופים של שם" מיצמדים"קבוצת ה

-הספר או גבינת-בית, ארץ- דוגמת ביטויים כבולים כמו דרך–עצם סומך -הנסמך לשם

אולם . ותר כמו גיבוש הצוות או בעיות המדינה מכאןמכאן וביטויים חופשיים י' קוטג

שחומי , עצם דוגמת ארוכת תווך-ייחשב גם צירוף של תואר הנסמך לשם" מיצמדים"ל

 ..."עור ויפה תואר
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הרהורים על : תפקודן של יחידות מילוניות מורכבות לצד מקבילותיהן הפשוטות"רבקה הלוי  •

 א"ס תשס"תש) ד;ג (63לשוננו " דמותה של העברית בת ימינו

o  ..."שקדקודן התחבירי הוא , שמניות ופועליות, ענייננו כאן ביחידות מילוניות מורכבות

, מילה שגרעין משמעותה נשחק או נמצא בשלב כלשהו של התרוקנות סמנטית-צורת

כמו היחידה השמנית עובד הוראה ויחידה , ועיקר תוכנו של הצירוף טמון במרכיב השני

 ..."נההפועלית הגיש תלו

 terminology extractionהגדרות מתחום  3.ב נספח

• Gael Dias, Sylvie Guillor, Jean-Claude Bassano & JoseGabriel Pereira Lopes  

“ Combining Linguistics with Statistics for Multiword Term Extraction: A Fruitful 

Association?” 

o “…Multiword Term is a sequence of two or more meaningful word that define 

a single notion (term)…” 

• Didier Bourigault, Christian Jacquemin “Term extraction + term clustering. An 

integrated platform for Computer-Aided Terminology”, 1999 

o “…Term extractors focus on multi-word terms for ontological motivations: 

single-word terms are too polysemous and too generic and it is therefore 

necessary to provide the user with multi-word terms that represent finer 

concepts in a domain...” 
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  ג נספח

 Ripperקבוצות כללים של 

 מנתונים של שישה מדדים סטטיסטיים ומאפיין Ripperי "קבוצת כללים הבא התקבלה ע

POSבמקרה הבוליאני . 

YES 73 17 IF loglikelihood >= 32.737 dice >= 0.0503145.  

YES 33 21 IF chisquared >= 217.154 ttest >= 1.73089 norm_freq <= 9.35212.  

NO 693 88 IF.  

. 

 מנתונים של שישה מדדים סטטיסטיים ומאפיין Ripperי "קבוצת כללים הבא התקבלה ע

POSקטגוריות- במקרה הרב. 

Verb 5 0 IF POS  ~  PE dice >= 0.0275591 chisquared <= 674.291.  

Proper 21 10 IF POS  ~  pp.  

Proper 9 7 IF chisquared >= 5845.16 POS  ~  Ep.  

Proper 8 7 IF chisquared >= 5582.42 dice <= 0.109589 mut_inc <= 12.5133.  

Proper 5 3 IF POS  ~  Ep mut_inc <= 5.09226.  

Noun 40 16 IF POS  ~  EE loglikelihood >= 30.8144.  

Noun 20 18 IF POS  ~  ET chisquared >= 258.374.  

NO 682 74 IF.  

. 
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Abstract 

The first part of the thesis describes Named Entity (NE) recognition system. 

Named Entity recognition is a form of information extraction in which we seek to 

classify every word in a document as being a person-name, organization, location, 

date, time monetary value, percentage, or “none of the above”. The significance of 

task is mostly due to the marketing potential of the exact Named Entity recognition 

system. Such system could contribute a lot in many areas, like: development of more 

exact search engine, machine translation, general organization and indexation of the 

documents and books. Named Entity recognition is a foundation for work on more 

complex information extraction tasks. 

In European language the problem, at least on the surface, doesn’t seem to be very 

complicated – since most of the named entities start with capital letter. However, in 

Hebrew we don’t use capital letter that complicates a problem a lot. Additional 

difficulties are caused by the large ambiguity of the Hebrew language. Many other 

qualities, unique to Hebrew language and culture, might influence the Named Entity 

recognition problem. For example: smihut, Hebrew calendar, agglutination and etc… 

In order to address those issues, we used a maximum entropy probabilistic 

modeling technique. Our system constructs a statistic-probabilistic model that is able 

to evaluate the likelihood of every word to be in one of mentioned above categories. 

The second part of the thesis focuses on the multi-word expression (MWE) 

phenomenon. The research on the multi-word expressions was initiated as an attempt 

to improve the performance of the Named Entity recognition system. However, 

already in the early stages we saw that the issue is very complicated and deserves its 

own research.  
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The essence of the problem is due to inability of the researches to reach the 

agreement, regarding the exact definition of the problem. Most of the existing 

definitions are of abstract and semantic manner, like “a multi-word expression is any 

turn of phrase or accepted usage where somehow the whole is perceived to have an 

existence beyond the sum of the parts”, although there are also statistical definitions 

and definitions that concern specific applications. 

The importance of the problem is due to the fact that multi-word expression is a 

single morphological unit that requires an appropriate analysis. Some of many fields 

that will undoubtedly earn due to multi-word recognition system are Natural 

Language Generation, Machine Translation, Information Retrieval and Lexicography. 

Among the goals that we have set for this research are: test the agreement between 

different people to the notion of multi-word expression; evaluate and compare 

different approaches to the multi-word expression problem; relate to issues that are 

specific to Hebrew language in this matter; examine the contribution of the MWE 

recognition system to the Named Entity Recognition problem. 

As part of the thesis we will present multi-word recognition system that is based on 

the statistical measure, like normalized frequency, mutual information, Dice metric, 

T-Test, Chi-Squared Test and Log-likelihood test. The system uses rule-learning 

algorithm – Ripper that based on the tagged sample, concludes a group of rules for 

MWE recognition. We will compare results received by the system to results of the 

semantic and application-based approaches that we will present. 
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