پزداسش سثبى طجيعی يکی اس سيز ضبخِّبی ثب اّويت در حَسُ گستزدُ َّش هػٌَعی ٍ داًص سثبىضٌبسی است .تالش عوذُ در ايي سهيٌِ ،هبضيٌی کزدى فزايٌذ
درک ٍ ثزداضت هفبّين ثيبى ضذُ تَسط يک سثبى طجيعی اًسبًی است .ثِ تعزيف دقيقتز پزداسش سثبًْبی طجيعی عجبرت است اس استفبدُ اس رايبًِ ثِ هٌظَر پزداسش
سثبى گفتبری ٍ ًَضتبری .پزداسش سثبى ّب ٍ هکبلوبت طجيعی يکی اس اهَری است کِ ثب ٍرٍد فٌبٍری رايبًِای ثِ سًذگی ثطز هَرد تَجِ ثسيبری اس داًطوٌذاى ٍ
پضٍّطگزاى حَسُ َّش هػٌَعی قزار گزفتِ است .حتی اًذيطِای کِ تَريٌگ اس ه بضيي َّضوٌذ خَد ٍ تعزيفی کِ اٍ اس َّش هػٌَعی داضت ،در هزحلِ اٍل
هزثَط ثِ پزداسش سثبى طجيعی هیضذ .پزداسش سثبى طجيعی رّيبفت ثسيبر جذاثی ثزای ارتجبط ثيي اًسبى ٍ هبضيي ثِ ضوبر هیآيذ ٍ در غَرت عولی ضذًص ثِ طَر
کبهل هیتَاًذ تحَالت ضگفت اًگيشی را در پی داضتِ ثبضذ .هسئلِ پزداسش سثبى طجيعی يک هسئلِ  AI-Completeثِ ضوبر هیآيذ ،چزا کِ هحقق ضذى آى ثِ
طَر کبهل هستلشم سطح ثباليی اس درک جْبى خبرج ٍ حبالت اًسبى ثزای هبضيي است.
ّذف اغلی در پزداسش سثبى طجيعی ،ايجبد تئَریّبی هحبسجبتی اس سثبى ،ثب استفبدُ اس الگَريتنّب ٍ سبختبرّبی دادُای هَجَد در علَم رايبًِای است .ثذيْی است
کِ در راستبی تحقق ايي ّذفً ،يبس ثِ داًطی ٍسيع اس سثبى ثَدُ ٍ عالٍُ ثز پضٍّطگزاى داًص رايبًِایً ،يبس ثِ داًص سثبى ضٌبسبى ًيش در ايي حَسُ خَاّذ ثَد.
کبرثزدّبی پزداسش سثبى طجيعی ثِ دٍ دستِ کلی قبثل تقسين است:


کبرثزدّبی ًَضتبری



کبرثزدّبی گفتبری

اس کبرثزدّبی ًَضتبری آى هیتَاى ثِ استخزاج اطالعبتی خبظ اس يک هتي ،تزجوِ يک هتي ثِ سثبًی ديگز ٍ يب يبفتي هستٌذاتی خبظ در يک پبيگبُ دادُ ًَضتبری
(هثال يبفتي کتبةّبی هزتجط ثِ ّن در يک کتبثخبًِ) اضبرُ کزد .اس ًوًَِّبی کبرثزدی گفتبری پزداسش سثبى هیتَاى ثِ سيستنّبی پزسص ٍ پبسخ اًسبى ثب رايبًِ،
سزٍيسّبی خَدکبر ارتجبط ثب هطتزی اس طزيق تلفي ٍ يب سيستن ّبی کٌتزلی تَسط غذا اضبرُ کزد .در سبلّبی اخيز ايي حَسُ تحقيقبتی تَجِ پضٍّطگزاى سيبدی
را ثِ خَد جلت کزدُ است ٍ پضٍّصّبی قبثل هالحظِای در ايي سهيٌِ غَرت گزفتِ است .اس لحبظ ردُ ثٌذی ،علن پزداسش سثبى طجيعی اس ضبخِّبی َّش
هػٌَعی ثِ حسبة هیآيذ .اطالعبت ٍ داًطی کِ در پزداسش سثبى طجيعی اس آًْب استفبدُ هیضَد ثِ ضص ردُ هختلف تقسين ثٌذی هیضًَذ:


آٍا ضٌبسی کِ ثِ تطخيع آٍاّب ٍ غذاّب ٍ ثبسضٌبسی گفتبر هیپزداسد.



ريخت ضٌبسی کِ ثِ سبختبرّبی کلوبت ٍ ريطِيبثی ٍاصگبى هیپزداسد.



ًحَ کِ ثِ ارتجبط کلوبت ثِ ّوذيگز ٍ هجبحث دستَری آًْب در گزٍُّب ٍ جوالت هیپزداسد.



هعٌبضٌبسی کِ در آى ثِ ارتجبطبت هعٌبيی کلوبت پزداختِ هیضَد.



عولگزايی کِ کب رثزدّبی سثبى ثزای رسبًذى يک هطلت ثِ هخبطت يب هخبطجبى ،در حبلت عولی ٍ يب در ًَضتبر ٍ گفتبر طجيعی هیپزداسد.



هجبحثِ کِ ثِ ارتجبطبت کلی يک سثبى فزای يک يب چٌذ جولِ خبظ هیپزداسد.

ثز ّويي هجٌب الگَريتنّبی ثسيبری ثزای رسيذى ثِ ثزًبهِ ّبيی َّضوٌذتز تَسط داًطوٌذ اى ٍ پضٍّطگزاى علَم رايبًِ ،سثبًطٌبسی ٍ ريبضيذاًبى ،طزاحی ٍ پيطٌْبد
ضذُ است .ثِ عٌَاى هثبل الگَريتنّبی الگَی هبرکَف ٍ الگَی هخفی هبرکَف ٍ ًيش تالش ّبی چٌذيي سبلِ ًَام چبهسکی در ايي راًُ ،وًَِ خَثی ثزای ايي اهَر
است .رٍس ثِ رٍس ثز پيطزفتّبی داًطوٌذاى در ايي اهز افشٍدُ ضذُ ٍ داًطوٌذاى در سزاسز دًيب سعی ثز ثْجَد رٍشّب ٍ پيبدُ سبسی ايي رٍشّب در سثبىّبی ثَهی
خَدضبى ّستٌذ.

