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 مقدمه -1

نیكی لكتروبا گسترش روزافزون حجم اطالعات موجود در وب، وجود سایت های خبری مختلف، انتشار كتب ا

 یق بهمتعدد و افزایش چشم گیر مقاالت منتشر شده در زمینه های مختلف علمی، دسترسی درست و دق

بوه منابع م انحج. بوده است 21اطالعات مورد نیاز، همواره یكی از مشكالت محققان و پژوهشگران قرن 

زی ساالصه، منجر به گرایش محققان به موضوع جذاب خسوی دیگرمحدودیت زمان از اطالعات از یک سو و 

 یاز ابزارها یاستردهگ فیط یمركز یعنوان هستهخودكار متن به یسازخالصهخودكار متن شده است.

 یهاپاسخ گو، موتور یهاستمیس ار،یمیتصم یهاستمیس ،ینیماش یسازهاگر متن مانند خالصهپردازش

ر گرفته قرا قیتحق و یموضوع مهم مورد بررس کیمطرح شده و همواره به عنوان  شیها پجستجو و ... از سال

ای به نهسازی خودكار سند، یعنی تولید یک نسخه مختصرتر از سند اصلی توسط یک برنامه رایااست. خالصه

بنابر تعریف ارائه شده در استاندارد . [Man-1999]یه حفظ شودها و نكات اصلی سند اولنحوی كه ویژگی

ISO215 سازی می باشد. همانطور كه اشاره شد خالصه "یک بازگویی مختصر از سند"، خالصه 1986سال

-لید میانسان تو ای كه توسطهای زیادی با خالصهشود و به همین دلیل تفاوتانجام میرایانه خودكار توسط 

ط و ارتبا در متن ها  با توجه به هوش و شعور ذاتی خود قادر به درک و فهم مفاهیم موجودانسانشود دارد. 

-یمای چیدهر و پیباشند و این در حالی است كه انجام این عملیات توسط ماشین كار بسیار دشوابین آنها می

لف و تب مختكهای د خالصههای خالصه ساز در دنیای امروز كاربردهای فراوانی دارند. تولیباشد. سیستم

صه سند یش خالهای نظیر تلفن همراه، نمامقاالت علمی، تولید خالصه اخبار و انتقال آن از طریق سیستم

ی این بردهایافته شده توسط موتور جستجو ، تولید سیستم های پاسخ گویی به سوال  و ... همگی از كار

 سیستم می باشند.

 نامهپایانساختار  -1-1

نی معناایی  زبرچسب ز نامه با استفاده از روش آنالیز روابط معنایی پنهان در متن و با بهره گیری ا در این پایان

شاتار  ایان نو  جمالت و شبكه واژگان روشی جدید برای خالصه سازی خودكار چندسندی متن ارائه شده است.

 به شرح زیر می باشد: دیگر شامل چهار فصل

ع اناوا مچناین  : در این فصل در ابتدا مروری بر تاریخچه  خالصه سازی، كاربردهاا و ه (مرور ادبیاتدوم )فصل 

مدل های خالصه سازی شده است و سپس در ادامه به روش های مختلاف خالصاه ساازی ماتن اشااره شاده       

ه هاای  است. مجموعه داده های اساتاندارد و همچناین روش هاا و ابزارهاای اساتاندارد بارای ارزیاابی خالصا        

 والصه ساز ی تولید شده در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هم به سیستم های معروف خسیستم

 همچنین كارهای انجام شده در زبان فارسی اشاره شده است.

فصل سوم )روش پیشنهادی(: در این فصل كه شامل چند بخش اصلی می باشاد باه روش جدیاد پیشانهادی     
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بخش اول مرحله پیش پردازش توضیح داده شده است. در بخش در  ده است.برای خالصه سازی متن اشاره ش

دوم به انتخاب جمالت متناسب با زمینه اشاره شده است. در بخش سوم هم به محاسبه شباهت معناایی باین   

 جمالت و حذف افزونگی پرداخته شده است.

وی بارر  ROUGE فاده از ابزار ارزیاابی فصل چهارم )نتایج( : در این فصل نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با است

یاابی  همچنین در ادامه نتایج پیاده سازی و ارز ارائه شده است. DUC2007و  DUC2006مجموعه داده های 

 سیستم پیشنهاد شده برروی زبان فارسی تست ذكر شد.

ی پیشنهادهایی بارا گیری متدهای ارائه شده پرداخته شده و فصل پنجم )نتیجه گیری(: در این فصل به نتیجه

 كارهای آتی ارائه شده است.
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 ادبیات مرور -2

 خالصه سازی خوكار متن -1-2

گار ماتن مانناد    پاردازش  یاز ابزارهاا  یاگساترده  فیا ط یمركز یعنوان هستهخودكار متون به یسازخالصه

 شیها پا جستجو و ... از سال یپاسخ گو، موتورها یهاستمیس ار،یمیتصم یهاستمیس ،ینیماش یسازهاخالصه

سازی خودكاار  قرار گرفته است. خالصه قیو تحق یموضوع مهم مورد بررس کیمطرح شده و همواره به عنوان 

هاا و نكاات   ای به نحوی كه ویژگیسند، یعنی تولید یک نسخه مختصرتر از سند اصلی توسط یک برنامه رایانه

بااالیی برخاوردار باوده و     2و پیوساتگی  1ید شده باید از خواناییهمچنین خالصه تول اصلی سند اولیه حفظ شود.

های خالصه سازی خودكار ماتن از دیادگاههای متفااوت دساته بنادی هاای       روشباشد. 3فاقد اطالعات تكراری

 مختلفی دارند كه در ادامه به آنها اشاره شده است.  

 تاریخچه خالصه سازی متن -1-1-2

 كمبود دلیل می شود.به 1950دكار متن مربوط به سال آغاز فعالیت سیستم های خالصه سازی خو

 مطالعه بروی اولیه ، كارهای(NLP)طبیعی  زبانهای پردازش موجود برای مشكالت و قدرتمند كامپیوترهای

 مصنوعی هوش 1980تا  1970سال .بود شده متمركز اشاره عبارات و جمله مانند موقعیت متن ظواهر

 دانش هایاستخراج نمایش AIایدهی  . [You 85][Sch 77] [Mck 95][Gra 81][Dej 79][Azz 99]بكارآمد

 هاموجودیت بین واستخراج روابط متن از مفهومی موجودیتهای شناسایی برای الگوها یا فریمها مانند

 و دارند محدودیتهایی شده تعریف االگوهای ی فریم كه است آن اصلی مشكل .بود استنتاج بامكانیزمهای

 روشهای هم حال به تا  1990اوایل از .نشود منجر مفهومی كامل موجودیتهای تحلیل به است ممكن

 [Man 99] [Kup 95] [Hov 97] [Gon 01] [Gol 99] [Aon 97]ه استشد گرفته بكار (IR)اطالعات بازیابی

[Sal 97] [Teu 97] [Yeh 02].  بیشتر این روش ها برروی سطح سمبولیک متمركز بوده و  وارد حوزه هایی معنایی

 نمی شوند.

Kupiec[Kup 95] جمله، یک مقادیر ویژگیهای اساس بر روش این در .داد پیشنهاد را الگوریتم اولین 

 بندی، دسته مسئله یک به صورت را سازی خالصه عمل او .میشود زده تخمین خالصه در آن حضور احتمال

برد.   بكار شود وارد خالصه در باید یكه جمالت تعیین برای را بیزین هایكننده بندی دسته و درنظرگرفت

Chuang  وYang[Chu 00] استخراج برای را بندی كننده دسته و تصمیم درخت مانند الگوریتم چندین 

                                                   

1- Readability 

2- Coherency 

3- Information Redundancy 
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 گرچه .دارد خوبی عملكرد خاص حوزه یک در اسناد سازی خالصه روش این .دادند پیشنهاد جمله قطعات

 Bar]، 1997در سال  .هستند بزرگی بسیار آموزشی ی هامجموعه نیازمند صحیح یادگیری برای

97]Barzilay و  كلمه توزیع به معرفی كرد كه لغوی هایزنجیره كردن پیدا با خالصهروشی برای تولید

 اتكا می متن پیوسته بهم ازساختارلغوی نمایش یک ارائه و محتوا زدن تقریب برای آنها بین لغوی اتصاالت

 جمالت به دهی رتبه منظور ارتباط به سنجش یكی :دادند پیشنهاد را روش دو Liu [Gon 01]و Gongكرد. 

 معنایی. نظر از مهم جمالت شناسایی برای پنهان معانی تحلیل از استفاده دیگری مرتبط و

ملاه آنهاا   خالصه سازی متن زیاد استفاده شده است كاه از ج از روش های آماری و مبتنی بر ریاضیات هم در 

 می توان به روش های مبتنی بر مدل موضوع ؟؟؟ و روش های مبتنی بر گراف ؟؟؟ اشاره نمود.

ده شا بحث خالصه سازی مبتنی بر كاربر و یا خالصاه ساازی شخصای ساازی      2000به تدریج و از اوایل سال 

ازی شخصای  سبسیاری در این زمینه منتشر شده است. ایده اصلی خالصه  مطرح شده و تا به امروز نیز مقاالت

ارند، عاتی كه دسازی شده و یا مبتنی بر كاربر این است كه كاربران مختلف با توجه به دانش و پس زمینه اطال

 د.دیدگاه های متفاوتی روی اسناد یكسان دارن

 چنان شااهد ز سالهای دور انجام شده است ولی همعلی رقم اینكه در زمینه خالصه سازی متن كارهای زیادی ا

ی مقاالت متعددی هستیم كه در همه ساله در این زمینه منتشر مای شاوند ساعی در بهباود دقات روش هاا      

 پیشین دارند.

 یخالصه ساز یكاربردها -2-1-2

 ساتم یس و اسااس  هیا كه پا نیبا توجه به اگسترده است.بسیار مینه های كاربردی خالصه سازی خودكار متن ز

 یار كاربردها توان از آن د یم نیباشد، بنابرا یو دانش موجود در اسناد م میاستخراج مفاه یخالصه ساز یها

 كاربردها عبارتند از: نیاز ا یاستفاده نمود. برخ یمختلف

 یمتون خبر یخالصه ساز 

 یمقاالت و كتب علم یخالصه ساز 

 یو ادار یاسناد سازمان یخالصه ساز 

 یها ستمیس دیتول ( پاسخ دهنده به سواالتquestion answering) 

 اریمیتصم یها ستمیس دیتول (decision making) 

 یدهنده رو حیتوض یها ستمیس دیتول  ( خطwiki یهاonline) 

 جستجو یاز موتورها یاریجستجو )در حال حاضر بس یاستفاده از خالصه ساز در موتورها 

 یرو یخالصه ساز یها ستمیكمک به كاربر در انتخاب صفحات مورد نظر، از س یبرا googleرینظ

 (ندینما یخط استفاده م
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 جهت استخراج اسناد مشابه به صورت خودكار یستمیس دیتول 

 با  یمدر مجامع عل دیگزارشات منتشر شده جد ایشباهت مقاالت و  یجهت بررس یستمیارائه س

 .ردیگ یكه صورت م یو كشف تخلفات احتمال یقبل افتهیمقاالت انتشار 

 لیفا دیتولpowerpoint گزارشات به صورت خودكار و بلعكس یاز رو 

 راههم یاتلفن ه ریحجم تبادل داده روبرو هستند نظ تیكه با محدود ییها ستمیس یاستفاده برا 

 اسناد ییآزما یراست ستمیس دیتول 

 و ...ییدر وب معنا یخالصه ساز یكابردها 

 وجاه تجلاب  با توجه به حوزه وسیع كاربردهای خالصه سازی متن، اهمیت توجه به این موضوع بیش از پیش 

 .كندمی 

 انواع خالصه سازی متن -3-1-2

را در  ایان دساته بنادی   معموال از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. متن سیستم های خالصه ساز 

 چند قالب اصلی می توان تشریح كرد.

 ند تک سندی و چكلی به دسته های : بر اساس نوع منبع خالصه سازها ورودی  براساس منبع

.. رش و .به این كه نوع متن ، اخبار ، علمی ، گزاهمچنین بسته  سندی تقسیم بندی می شوند.

اده از س باشد روش بر خورد هم متفاوت می باشد. به عنوان مثال در خالصه سازهای اخبار یكی

اف ها اراگرفاده می شود این است كه تیتر متون به همرا جمله های اول پترین روش هایی كه است

نمی  وابگوبه عنوان خالصه استفاده می شود و این در حالی است كه این روش برای متون علمی ج

 روشم.همچنین بر اساس زبان متن هم دو دسته خالصه ساز تک زبانه و چندزبانه داری باشد.

كه اشد. چرامی ب بخواهیم متون تک زبانه و یا چند زبانه باشد ، متفاوت خالصه سازی بسته به اینكه

در  ق استزبان های مختلف با یكدیگر تفاوت داشته و بسیاری از ویژگی ها كه در یک زبان صاد

 زبان دیگر ممكن است صادق نباشد.

   یش پ، متن خالصه به چه منظوری تولید می شود. هدف خالصه سازی ، هشدار :بر اساس هدف

همچنین  نمایش، آگاهی ، زندگی نامه و .... در تعیین روش خالصه سازی تاثیرگذار می باشد.

 شند.ا كلی بایبر و و یا اینكه مبتنی بر كار خالصه ها می توانند عمومی با مبتنی بر پرسو جو باشند.

  ای وبر اساس خروجی : بر این اساس خالصه ها به دو دسته عمده خالصه سازهای چكیده 

 استخراجی تقسیم بندی می شوند.

 در ادامه به شرح تعدادی از این دسته های مهم می پردازیم.
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 1خالصه سازی استخراجی -1-3-1-2

 [???]استخراجی كه عموما اكثر روش های خالصه سازی هم از ایان ناوع مای باشاند    خالصه سازی در روش 

ار گرفته مان مناسب در كنار همدیگر قرانتخاب شده و سپس با یک چید خالصهقسمت هایی از متن به عنوان 

 رده و ساپس و به عنوان خالصه تلقی می شود. اكثر این روش ها جمالت را جدا كرده و به آنها امتیاازدهی كا  

ا ها تار جملاه  جمله های با باالترین امتیاز را به عنوان خالصه انتخاب می كنناد. بناابراین در ایان روش سااخ    

 .ی ها در ایان مادل بسایار كمتار از خالصاه ساازی چكیاده ای مای باشاد         مسلما پیچیدگ تغییری نمی كند.

 جماالت بایاد باه    مهمترین مسئله در خالصه سازی استخراجی، انتخاب درست و صحیح جماالت مای باشاد.   

ی و نحوی انتخاب شوند كه ضمن پوشش كامل محتوای ماتن، فاقاد افزونگای باوده و همچناین دارای خواناای      

 ما هام در  قریبا بیشتر روش های ارائه شده از این دست می باشند. روش پیشنهادیت پیوستگی مناسبی باشد.

 این دسته قرار می گیرد.

 2یا دهیچك یخالصه ساز -2-3-1-2

عالوه بر انتخاب جمالت مناسب، ساختار جمالت هم می تواند عاو  شاود.   چكیده ای خالصه سازی در روش 

تغییر داد و یا حتی جمالت جدیدی تولید نمود. خالصاه   كهدر این مدل می توان جمالتی را حذف نمود یا این

و همانطور كه یک انسان برای یک متن خالصاه   بسیار نزدیک به مدل ذهنی انسان می باشد سازی چكیده ای

. به عناوان مثاال   تولید می كند، در این مدل هم خالصه ساز باید قادر به اعمال تغییر در ساختار جمالت باشد

لیط هواپیما را گرفت و سوار هواپیما شد. هواپیما از باند فرودگاه بلند شد و باه سامت تهاران    علی ب"پاراگراف 

در روش چكیده  "حركت كرد. هواپیما یک ساعت بعد در فرودگاه مهرآباد فرود آمد و علی از هواپیما پیاده شد

خالصه شاود. یاادآور مای    اند می تو "علی با هواپیما به تهران رفت"یا  "علی به تهران رفت"ی هاای به جمله 

هام باه    "3ترجمه ماشاینی "پیچیدگی های آن از موضوعاتی نظیر  بوده و بسیاردشوار شویم كه این روش بسیار

 .[Bar 99] [Kni 02]همین دلیل اساسا كار مهمی در این زمینه صورت نگرفته استبه مراتب بیشتر می باشد. 

 خالصه سازی تک سندی -3-3-1-2

، ورودی سیستم خالصه ساز، تنها یک ساند مای باشاد. پیچیادگی خالصاه      4سندیدر مدل خالصه سازی تک 

سازی تک سندی نسبت به خالصه سازی چند سندی به مراتب كمتر می باشد چراكه در این مدل از خالصاه  

سازی تنها با یک سند روبرو هستیم كه احتماال در مورد یک موضوع و به صورت پیوسته صاحبت مای كناد و    

                                                   

1- extractive summarization 

2- abstractive summarization 

3- machine translation 

4- Single text summarization 
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تاكنون روش های زیادی برای خالصاه ساازی تاک ساندی ارائاه       ضوعات ضد و نقیض خواهد بود.فاقد زیر مو

 ؟؟؟ می توان یافت.شده اند كه تعدادی از آنها را در منابع 

 خالصه سازی چند سندی -4-3-1-2

ساندی، ارتبااط   ساازی چناد  خالصاه .ورودی خالصه ساز چندین سند مای باشد  1در خالصه سازی چند سندی

خالصاه در حقیقات   .[01Hir]جو داردوسازی مبتنی بر پرسو خالصه 2های پاسخگومباحث سیستمتنگاتنگی با 

آنهاا   دیا جهات د  یموضاوع هساتند ولا    کیا شود كه در ارتباط با  یانجام م یاسناد یبررو سندیچند سازی

 نیارتباط با ا. در دیریرا در نظر بگ "كمبود آب یمشكل جهان"است. به عنوان مثال موضوع  گریكدیمتفاوت از 

موضوع پرداختاه باشاند. ماثال     نیمتفاوت به ا یدگاههایكه از د میداشته باش میتوان یم یموضوع اسناد مختلف

هر دوی این ساندها  باشد. "كمبود آب در پاكستان"در خصوص  یگریو د "رانیكمبود آب در ا"در مورد  یكی

 به موضوع كمبود آب پراخته اند ولی از دیدگاههای مختلف.

یم. سندی رویرو هستهای بیشتری نسبت به خالصه سازی تکسندی با پیچیدگیسازی چنددر خالصه

 :[wan 07]ها عبارتند ازپیش رو در این دسته از خالصه سازهای مهمترین چالش

 م ه گریكدیپردازند كه گاها متناقض با  یموضوع م کیمتفاوت به شرح  یدگاههاچون اسناد با دی

 دشوار خواهد بود. یباال امر ییبا خوانا ایخالصه دیتول نیبوده، بنابرا

 های¬جمله یباشند، بحث همپوشان یم یموضوع كل کیكه همه اسناد در ارتباط با  نیبا توجه به ا 

 باشد. یم یمشكل مهم  یهمان افزونگ ایاسناد  نیانتخاب شده از ا

 وجه تقت و دبه  ازیآنها ن یمختلف پنهان در اسناد مختلف و پوشش دادن تمام یدگاههایاستخراج د

 فراوان دارد.

وم عم یراو مشكالت كمبود زمان ب گریكدیبه  هیدر موضوعات شب یكیقارچ گونه اسناد الكترون شیافزا

 سندیر چندخودكا سازیخالصه نهیدر زم قیكاربران، منجر به استقبال روز افزون دانش پژوهان جهت تحق

ل از ین مدبا توجه به ماهیت این مدل از خالصه سازی، در حال حاضر بیشتر توجهات برروی ا شده است.

 خالصه سازها می باشد.

 خالصه سازی مبتنی بر پرس و جو -5-3-1-2

كااربر، بایاد از اطالعاات موجاود خالصاه ای اساتخراج شاده و         3در این مدل متناسب با عبارت پرس و جاوی 

                                                   

1- Multi-document summarization 

2 - Question-answering 
3- Query 
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 این مدل از خالصه سازها به دو دسته كلی زیر تقسیم می شوند: .ه شودبرگرداند

 در این مدل خالصه حاوی اطالعاتی است كه به كاربر كمک می كند كه تصمیم  1اشاره كننده  :

 بگیرد آیا سند مطالعه كند یا خیر! 

 در این مدل خالصه تمامی اطالعات الزم برای نمایش و اطالع رسانی مناسب سند  2اطالع رسان  :

 اصلی را در بر می گیرد.

یر ف سند نظر گراروش های زیادی در این زمینه ارائه شده است. از جمله آنها می توان به روش های مبتنی ب

[Bos 05][Moh 06] و روش های مبتنی بر تكنیک های زبان شناسی نظیر [Koy 09][Con 05]  و

 اشاره نمود.[Sch 08][Jag 07]نظیر همچنین تكنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین 

 خالصه سازی مبتنی بر كاربر یا شخصی سازی شده -6-3-1-2

به دلیل افزایش حجم انبوه اطالعات موجود، خالصه سازی متن طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار 

ی خالصه سازی متن بسیار زیاد بوده و از افرادی كه كارشان وب گردیست تا گرفته است.  كاربران سیستم ها

افرادی كه دانشمند و محقق هستند، همگی كاربر اینترنت می باشند. در سیستم های قدیمی بین كاربران 

تفاوتی فر  نمی شد و همه كاربران با یک دید نگریسته می شدند، به این معنا كه یک متن بدون در نظر 

تن ویژگی ها و اطالعات پس زمینه ی خواننده آن خالصه می شد. و این در حالی است كه هنگامیكه گرف

انسان ها خالصه سازی می كنند، اطالعاتی را كه مرتبط با عالیق خودشان باشند را به عنوان خالصه بر می 

ه پارامتر دومی هم كه یک گزینند. به عبارتی دیگر، خالصه سازی فقط تابعی از اسناد ورودی نمی باشد، بلك

ها در زمینه ی خاصی مدل از رفتار و دانش فرد می باشد را نیز شامل می شود. به عنوان مثال فردی كه سال

های بیسیم به تحقیق و مطالعه پرداخته است زمانی كه بخواهد یک خالصه از یک كتاب در این مثلی شبكه

های بیسیم را در این خالصه لحاظ نخواهد كرد و این اولیه شبكه، مطمئنا مفاهیم زمینه برای خود تهیه كند

در حالی است كه یک فرد كه به تازگی در این زمینه تحقیق می كند احتماال این مفاهیم اولیه را در خالصه 

مخصوص خودش قرار می دهد. البته در ارتباط با اثبات این گفته ها، تحقیقات علمی هم صورت گرفته است. 

نفر از جامعه علمی  13نشان داد كه میزان تفاهم یا تطابق [ 97Mar] 1997در سال  Marcuان مثال  به عنو

نشان داد كه خالصه  [Rat61]در  Rathدرصد می باشد.  71متن انتخاب شده  5كشور ایالت متحده برروی 

  1997در سال  هم Salton درصد با هم همپوشانی دارند. 25های تولید شده توسط چهار فرد متفاوت، تنها 

[Sal97]  درصد با هم همپوشانی  46پاراگرافی كه توسط دو كاربر انتخاب شد، تنها  20دریافت كه مهمترین

های مشابه دارند و دارند. این نتایج بیانگر این مطلب است كه افراد مختلف دیدگاههای متفاوتی روی متن

                                                   

1- Indicative 

2- Informative 
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كنند، محتواهای ای را خالصه میمتفاوت، اسناد مشابه زمانی كه افرادی با پس زمینه اطالعاتی و تخصص های

ی پس زمینه ی اطالعاتی آنها می باشد. با توجه به موارد ذكر گزینند كه انعكاس دهندهمتفاوتی را بر می

شده، مدل كردن رفتار كاربر كامال مورد نیاز می باشد. اما مدل كردن رفتار كاربر كار بسیار پیچیده و دشواری 

درصد كاربران امری غیر ممكن باشد. اما به هر حال هدف كسانی كه  100باشد و شاید حتی مدل كردن می 

در این زمینه فعالیت می كنند این است كه با مدل كردن بخشی از رفتار كاربران، خالصه هایی با كیفیت 

. به عنوان مثال، ندد نمایبیشتر نسبت به خالصه هایی كه بدون در نظر گرفتن دانش كاربر تولید می شد ایجا

، چناچه بتوانیم با استفاده از شخصی سازی مناسب 2003[ در سال Nie 03بنا برتحقیقات صورت گرفته در ]

درصد كاهش دهیم،  1كاربران برای جستجو در موتور جستجوی گوگل صرف می كنند را تنها  كهزمانی 

ه جویی خواهد شد. در همین راستا فعالیت سال است صرف 21ساعت كه معادل -انسان 187000بیشتر از 

های زیادی برای مدل كردن رفتار كاربران صورت گرفته كه به صورت كلی می توان آنها را به چهار دسته زیر 

 تقسیم بندی نمود :

 1مدل كردن بر اساس تاریخچه كوئری های  كاربر[Spe 05][Liu 02][Rad 05] 

 207ردن بر اساس داده های كلیکمدل ك][Joa 02][Dup  

 3مدل كردن بر اساس زمان توجه  كاربران]Kel 01 ][Kel 04[ 

 05[كه از كاربران گرفته می شود 4مدل كردن براساس سایر عكس العمل های  ضمنیFox] [06Lv [ 

 اد.ده قرار داكثر روش های خالصه سازی مبتنی بر كاربر را می توان در یكی از این چهار دسته كلی اشاره ش

 پارامترهای تاثیر گذار در دسته بندی خالصه سازهاسایر  -7-3-1-2

. شونده تقسیم نمود6نظارتو غیر 5توان به دو دسته نظارت محورسازی را میهای خالصهبه صورت كلی روش

در روش های نظارت محور یک مجموعه از متن هایی كه قبال توسط انسان خالصه هایی برای آنها تولید شده 

این مجموعه متون بهمراه خالصه های انسانی متناظرشان به عنوان داده های اولیه  .است موجود می باشد

تست به سیستم داده می شوند و بعد از اینكه عملیات یادگیری برروی آنها انجام شد، سیستم قادر خواهد بود 

ین آنها مبتنی بر بر این دسته از روش ها چند ایراد عمده وارد است كه مهمتر تا متون جدید را خالصه نماید.

مدل بودن آنهاست. به عبارت دیگر این دسته از خالصه ها به شدت وابسته به خالصه های اولیه كه توسط 

یک سری انسان تولید می شوند می باشد و با توجه به بحث مربوط به خالصه سازی شخصی سازی شده، 

                                                   

1- query history  

2- data click 

3- attention time 

4- implicit user feedbacks 

5 - supervised 
6 - unsupervised 
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 گذار می باشد.قطعا نظرات و اطالعات اولیه این افراد در داده های تست تاثیر 

فاده از ا استب در روش های غیر نظارت شونده نیازی به خالصه های انسانی اولیه نمی باشد و این روش ها 

 .[???]اطالعات موجود خالصه مورد نظر را تولید می نمایند

 تعاریف پایه زبان شناسی -2-2

 بازیابی اطالعات -1-2-2

در انواع گوناگون هافراداده، هاداده، اطالعاتج خراجستجو و است ٔ  آوری و دانش پیچیدهبه فن1بازیابی اطالعات

 .شودگفته میوب، و تصاویر ای از، مجموعهاسنادمنابع اطالعاتی مثل بانک 

روز افزون حجم اطالعات ذخیره شده در منابع قابل دسترس و گوناگون، فرایند بازیابی و استخراج  با افزایش

، تصویر، متناطالعات مورد نظر ممكن است شامل هر نوع منبعی مانند  .ای یافته استاطالعات اهمیت ویژه

و وب، اطالعات ذخیره شده در منابع اطالعاتی بزرگ مانند هاپایگاه دادهباشد. بر خالف ئوویدو صوت

كنند و عموما دارای معانی های اجتماعی از ساختار مشخصی پیروی نمیهای آن مانند شبكهزیرمجموعه

تعریف شده و مشخصی نیستند. هدف بازیابی اطالعات در چنین شرایطی، كمک به كاربر برای یافتن اطالعات 

سه نمونه از بینگو یاهو، گوگلرهای جستجوگ.مورد نظر در انبوهی از اطالعات ساختارنایافته است

های بازیابی اطالعات هستند كه به كاربران برای بازیابی اطالعات متنی، تصویری، ترین سیستمپراستفاده

 .كنندویدئویی و غیره كمک می

 استخراج اطالعات -2-2-2

 یافتاه از  استخراج اطالعات نوعی از بازیابی اطالعات می باشد كه هدف آن استخراج خودكار اطالعاات سااخت  

 .اسناد غیر ساخت یافته یا شبه ساخت یافته قابل خواندن توسط ماشین می باشد میان

 (Stop wordsكلمات ایست ) -3-2-2

، "و "، "اگار  "شاوند مثال    یاساتعمال ما   ادیا دارند و ز یه در جمالت كاربرد ربطیهستند كلغاتكلمات ایست 

"or"،"the”. اظ معنایی دارای اهمیت كمای باوده   این كلمات علی رغم اینكه بسیار استفاده می شوند اما از لح

عموما در فعالیت های مربوط به حوزه پردازش زبان طبیعی در فاز پایش پاردازش حاذف مای      و بهمین دلیل

شوند. برای حذف این كلمات عموما لیستی از این كلمات از پیش تهیه می شود و سپس در صورت رخداد این 

ن انگلیسی چندین لیست از این كلمات منتشر شده است كاه  كلمات در متن، از سند حذف می شوند. برای زبا

                                                   

1- Information Reterival 
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 كلمه می باشند. 500بطور میانگین شامل 

 ریشه یابی -4-2-2

و   "computer"ریشه یابی به فرآیند كااهش دادن لغاات باه ریشاه هاای آنهاا اطاالق مای گاردد. بناابراین            

"compute" و"computing" به"compute" .الزم باه ذكار اسات كاه      كه ریشة اصلی است كاهش می یابند

بلكه منظاور   منظور از ریشه در این بخش، دقیقا ریشه كلمات كه در زبان شناسی استفاده می باشد نمی باشد.

تماامی   از ریشه یک نماینده برای كلماتی است كه از لحاظ معنایی و نحاوی در یاک حاوزه قارار مای گیرناد.      

 لیسای معاروف  . در انگدهناد را مورد استفاده قرار نمای  "ریشه یاب"سیستمای بازیابی اطالعات نوع یكسانی از 

 است. [Por 80]"مارتین پورتر"ترین ریشه یاب، الگوریتم ریشه یاب 

 (POSبرچسب زنی نحوی ) -5-2-2

عمل انتساب برچسب های واژگانی به كلمات و نشانه های تشكیل  1برچسب گذاری اجزای واژگانی كالم

دهنده یک متن است به صورتی كه این برچسب ها نشان دهنده نقش كلمات و نشانه ها در جمله باشد. 

درصد باالیی از كلمات از نقطه نظر برچسب واژگانی دارای ابهام هستند زیرا كلمات در جایگاههای مختلف 

ی متفاوتی دارند. بنابراین برچسب گذاری واژگانی عمل ابهام زدایی از برچسب ها با توجه برچسب های واژگان

به زمینه )متن( مورد نظر است. برچسب گذاری واژگانی عملی اساسی برای بسیاری از حوزه های دیگر 

 ( از قبیل ترجمه ماشینی، خطایاب و تبدیل متن به گفتار می باشد.NLPپردازش زبان طبیعی )

 ت:( برای زبان فارسی معرفی شده اسTagsetزیر زیر نمونه ای فرضی از یک مجموعه برچسب ) در

 

 POSخروجی  -1شكل 

                                                   

1- Part of Speech tagging 



 23...............................................................................................................................................ادبیات.......................................................مرور 

 

 (SRLبرچسب زنی نقش معنایی كلمات ) -6-2-2

مشابه برچسب گذاری اجزای واژگانی كالم بوده با این تفاوت كه عمیق تر و  1برچسب زنی معنایی كلمات

برچسب زنی معنایی وظیفه استخراج نقش های معنایی جمالت نظیر فاعل، مفعول  .پیچیده تر از آن می باشد

ی عملی اساسی براهم  برچسب زنی معنایی كلمات مستقیم، مفعول غیر مستقیم، فعل و ... را بر عهده دارد.

 شباهت معنایی( از قبیل ترجمه ماشینی، خطایاب و NLPبسیاری از حوزه های دیگر پردازش زبان طبیعی )

 می باشد.در زیر یک مجموعه برچسب معرفی شده است:

 

 SRLخر.وجی  -2شكل 

 شبكه واژگان -7-2-2

WordNet هاا و معاانی كلماات را    باوده و مادل   2روانای -های زبانیفرهنگی از واژگان است كه براساس تئوری

شاود، بلكاه   نه تنها تداعی معانی واژگان را شاامل مای   WordNetهای كلمات، كند. در تعریف مدلتعریف می

بیشتر بر معنی كلمات تكیه دارد تا فرم كلماات، البتاه در    WordNetگیرد. معنی را نیز در بر می-تداعی معنی

WordNet ز مد نظر قرار گرفته است.شناسی صرف افعال نیریختWordNet باشاد:  شامل سه پایگاه داده مای

ی شاامل مجموعاه   WordNetیكی برای اسامی، یكی برای افعال و یكای نیاز مشاتركار بارای صافات و قیاود.       

یک مفهوم و یا یک معنی  Synsetشود. هر یاد می ”Synsets“باشد كه از آن به عنوان های كلمات میمترادف

، 2، ابرمفهاوم 1، متضااد 3ها روابط معنایی متفاوتی چاون متارادف   -Synsetشود. ز كلمات، را شامل میاز گروهی ا

                                                   

1 - Semantic Role Labeling 

2 - Psycholinguistic 
3Synonymy (Similar) 
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هاا باا    -Synsetگیرند. رواباط معناایی باین    را دربر می )A-Has(5، شمول )Part of(4،جزئیت)3A-IS(زیرمفهوم 

. [LIN08]متفااوت اسات    -شاود دیاده مای   7-2همانناد آنچاه در جادول     -های گرامریبندیتوجه به طبقه

WordNet ساازد  چنین تعاریف متنی از مفاهیم را فراهم مای هم(Glossary)     هاا  كاه شاامل تعااریف و مثاال

 بارات مترادف، برشمرد.از منابع ع 6ی مرتب جزئیتوان به عنوان یک مجموعهرا می WordNet باشد.می

 

 مثال ی نحویدسته ی معناییرابطه

 (Synonymy)ترادف 

 فعل

 اسم

 صفت

 قید

Rise, ascend 

Pipe, tube 

Sad, unhappy 

Rapidly, speedly 

 (Antonymy)تضاد 

 فعل

 اسم

 صفت

 قید

Rise, fall 

Top, bottom 

Wet, dry 

Rapidly, slowly 

 اسم (Hyponymy)زیرمفهوم 

Sugar, maple, maple 

 maple, tree 

 tree, plant 

 اسم (Meronymy)جزئیت 

Brim, hat 

 gin, martini 

 ship, fleet 

 فعل (Troponymy)حالت انجام فعل 
Match, walk 

whisper, speak 

Entailment فعل Drive, ride 

                                                                                                                                                     

1 Antonymy (Opposite) 

2Hypernymy (Superconcept) 

3 Hyponymy (Subconcept) 

4 Meronymy 

5 Holonymy 

6Partial Ordered 
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 divorce, marry 

 (Derivation)اشتقاق 
 قید

 صفت

simply, simple 

Magnetic, magnetism 

 WordNetروابط معنایی در  - 1جدول 

العاات  اط یابی(و بازNLP)  یعیطب یبصورت گسترده در پردازش زبانها WordNetبر  یمبتن ییِمشابهت معنا

(IRمورد بررس )قرار گرفته است. ی 

ت. ارائاه شاده اسا    WordNetدو كلماه و براسااس    نیبا  ییمشابهت معناا  یمحاسبه یبرا یاریبس یهاروش

اناد. علات   دهشاعمال  WordNetدر   IS-Aاكثرار بر  روابط  زیها بوده و نو فعل هااسم یتشابه  بر رو یارهایمع

مفهاوم   ریا رمفهاوم  ز را رواباط اب  میمفااه  نیبا  یهاا نکیها و لدرصد از رابطه 80 کیامر آن است كه نزد نیا

باالقوه را   یبطاه نوع را نیچند م،یدر سطح مفاه ییرابطه معنا کییبررس به هنگام حالنی. با ادهندیم لیتشك

(، علات و  Part ofشامول )  تیی(، جزIS-A) یرمفهاوم یز  یابرمفهماوم  یمتصور شد:  مترادف، رابطه توانیم

 نیاز رواباط با   یاول ساهم بزرگتار   یسه رابطه انیم نیر ادو... .  Material-Product ،Event-Role،یمعلول

. باشاد ید نما موجاو  ودیا صافات و ق  یبرا یمراتبسلسله یهایژگی.در ضمن روابط ودهندیم لیرا تشك میمفاه

 :شوندیم یبندطبقه یاصل یبه چهار دسته ییتشابه معنا یهاروش

 یه، فاصلهدو كلم نیب ییتشابه معنا یریگاندازه یبرا :ریمس یالهایبر شمارش  یمبتن یروشها 

 مراتب كلمات،دو كلمه را در درخت سلسله تیموقع نیدو كلمه در گراف( ب نیب ریمس یالهای)

 نیوتاهترافتنكیساس و برا   انیلیكوئ ییمعنا یروشها از مدل حافظه نیا یدهی. اشودیم یریگاندازه

است  روشها چنان نیا ینشات گرفته است. عملكرد اصل ،یمراتبسلسله یدر شبكه میمفاه نیفاصله ب

 گریدكیره به گكمتر باشد، آنگاه كلمات متناظر با آن دو  گرید یگره تا گره کییكه هرچه فاصله

 لهاایمارشبر ش یمبتن یكه روشها یاز مشكالت یكی[. WU94,SU04,LEA98هستند ] ترهیشب

 الهاییبه تمام نكساییدهروشها وزن نیاست كه در ا نیدارند، ا میشباهت مفاه زانیم یدر محاسبه

م و مفهودچراكه هر  رساند،ینم قیگراف، مشابهت دو مفهوم را به صورت دق ی( در تمامنكهای)ل

، را د داردوجو مینمفاهیكه ب ییالهاینیروش تفاوت ب نیهستند و ا یكسانییفاصله یدارا هیهمسا

 یچگال م،یمفاه یچون عمق  گره یگرید ی[ فاكتورهاYAN05[ و ]JIA98. در ]ردیگیم دهیناد

 اضافه شده است.  ر،یمس یریگ(، به منظور بهبود روش اندازهنکی)ل الیمراتب و  نوع سلسله

 الهایبه  یدهنوز یجابه میمفاه نیتشابه ب یمحاسبه ی[ براZHO02[ و ]GAN06در ] نیچنهم

 ( وزن اختصاص داده شده است.میها)مفاهبه گره

 دو كلمه را به  نیب   یاطالعات یمحتوا نیروش تفاوت ب نیبر اطالعات. ا یمبتن یآمار یروشها

 یریگانبوه اسناد  ، اندازه کیاز احتمال حضور آن دو كلمه در  یصورت تابع
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بر  یمبتن یروش آمار کی[ RES99] .[JIA98] [LIN1998][MIL1991][RES99]كندیم

باشد، آن  شتریدو مفهوم ب نیالعات مشترک  بكه هرچه اط داردیان میاطالعات ارائه داده است و ب

شباهت دو مفهوم را از  زانیم توانیكه م داردیم انیب  کیهستند. رزن ترهیشب گریكدیدو مفهوم به 

( و با استفاده از آمار رخداد كه از انبوه NCNمشترک  ) یگره نیكترینزد یاطالعات یمحتوا یرو

است كه  نیاز مشكالت روش فوق ا یكیشود، بدست آورد. البته واضح است كه یمتن استخراج م

NCN كسانیكه پدر مشترک دارند،  ییهاجفت گره یتمام یبرا [ است. درSEC04 از ]

WordNet احتمال حضور كلمات استفاده شده است؛ هرچه  یمحاسبه یبرا یبه عنوان منبع آمار

 یشتری( برمفهومیباالتر باشند( و كلمات فرزند )ز یآنتولوژ رافباشند )در ساختار گ تریكلمات عموم

)در ساختار گراف  ترینسبت به كلمات جزئ یكمتر یاطالعات یكلمات محتوا نیداشته باشند، آنگاه ا

 نیروش مستقل از انبوه اسناد بوده و همچن نی( و با كلمات فرزند كمتر دارند. اترنییپا یآنتولوژ

 دیق نی. اباشدیفرزندانش كمتر م یاطالعات یكلمه از محتوا کییاطالعات یحتواكه م كندیم نیتضم

 .كندیصدق م یاطالعات یبر محتوا یمبتن یروشها یتمام یبرا

 از  یعه عنوان تاببدو كلمه  نیشباهت ب زانیها مدسته از روش نی. در اهایژگیبر و یمبتن یروشها

 یابطهبراساس ر ایو  WordNetكلمات( آن كلمات در  Glossaryفی)بطور مثال تعار یهایژگیو

 باعثمشترک  یهایژگی. وشودیه ممراتب كلمات، محاسبآنها با كلمات مشابه در ساختار سلسله

 میاهمشابهت مف زانیباعث كاهش م رمشترکیغ یهایژگیمشابهت شده و برعكس و زانیم شیافزا

براساس  ییشباهت معنا یش محاسبهرو کی[ LIU07در ] نیچن[. همTVE97خواهد شد ]

 میهمفا زیابه روش تم اریروش آن است كه بس نیا یهایاز خوب یكیارائه شده است.  یژگیو نیچند

ز ا یو در سطح جزئ ریفراگ فیها به توصروش نیدر ا گرید ییاز سو یاست ول کیتوسط انسان نزد

 است. ازین م،یمفاه

 كنند الذكر استفاده میاین روشها از تلفیقی از متدهای فوق. یبیترك یروشها[ROD03][PET06] 

گیرد. های كلمات صورت میها،  همسایگان كلمات و ویژگیدادن مترادف: مشابهت كلمات با انطباق

 [TVE97]های كلمات سپس به اجزا، توابع و مشخصات شناسایی شده و همانند آنچه كه در ویژگی

 گیرد.ست، تطابق آنتولوژی صورت میصورت گرفته ا

 روشهای مبتنی بر شمارش یالها -1-7-2-2

 [WU94]ی ابرمفهوم زیرمفهاوم ندارناد. در   ( رابطاه Bو Mكنیم كه دو مفهوم )برای مثاال  در اینجا فر  می

 (.11-2ی مشابهت دو مفهوم براساس مفاهیم مشترک ونیز استفاده از مسیر محاسبه شده است)رابطه

(2-11      )
321

3
21 2

2
NNN

N
CCsim




),( 
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باشاد.  مای  3Cتاا  1Cهای مسیر تعدادگره1Nباشد. می 2Cو  1Cپایینترین ابرمفهوم مشترک  3Cكه بطوری

2N2های مسیر تعداد گرهC3تاC3باشد. میN3های مسیر نیز تعداد گرهCباشد.ی ریشه میتا گره 

[RES95] ول ای از روش مبتنی بر شمارش یال را ارائه كرده است، بطوری كه توانسته است با تفاضال طا  گونه

 (.12-2ی مسیر از ماكزیمم طول مسیر ممكن، فاصله را به میزان شباهت تبدیل كند)رابطه

(2-12))],([min)(),( , 2121 21
2 cclenMAXwwsim ccedge  

)(كه بطوری 1ws و)( 2ws 1یتعاریفدربرگیرندهی مفاهیمی است كه بیانگر مجموعهw)Sense( 2وw   .هساتند

1cی متعلق به مجموعه)( 1ws  2وcی متعلق به مجموعه)( 2wsباشد. میMAX مراتاب  ماكزیمم عمق سلساله

),(چنین باشد، هم)آنتولوژی( می 21 cclen  1طول مسافت كوتاهترین مسیر ازc 2بهc باشدمی. 

[LEA98]   ی زیار پیشانهاد داده   از روش رزنیک  استفاده كرده و میزان مشابهت دو مفهوم را بر طباق رابطاه

 (:13-2ی است)رابطه

(2-13) ),(loglog
),(

log),( ji

ji

ji ccDistDMax
D

ccDist
MaxwwSim 










 2

2
 

 .1باشدمی WordNetمراتب ماكزیمم عمق در سلسلهDكه طوری به

، rی باشاد. بارای هار رابطاه    های ممكن میباشد كه براساس تمامی لینکمی [SUS93]روش دیگر متعلق به 

ji(ی را برای رابطهwوزن  cc
r
( ی در بازه]r;maxrmin[ كنیم. این وزن براساس چگالی محلی تعریف می

 (:14-2ی گردد)رابطهشود، محاسبه میخارج میicاست كه از rهای نوع كه وابسته به تعداد رابطه

(2-14    )
)(

minmax
max)(

ir

rr
rji

cn
ccw

r


 

ی بین دو مفهوم همسایه را تعریف شود.  سوسنا  فاصلهخارج میicباشد كه از می rی نوع تعداد رابطهr)ni(cكه

 (:15-2ی باشد)رابطهمی’rا یعنی و معكوسهای آنه rكند. این لینک در ارتباط با روابط می

(2-15      )
)],(),,(max[

)()(
),( '

rootclenrootclen

ccwccw
ccdist

ji

jiji

ji
rr








2
 

ی باین  ی فاصاله كند. برای محاسابه ی مجاور را در آنتولوژی محاسبه میی بین دو گرهباال تنها فاصله یرابطه

ی بین تمامی مفاهیمی كه در سرراه كوتاهترین مسیر بین دو مفهوم هستند، را بااهم  دو مفهوم، بایستی فاصله

و  icی باین  باشاد: كوتااهترین فاصاله   مفهوم به سه پارامتر وابسته می ی بین دوجمع كرد. در این روش فاصله

)1(pjc  چگالی مفاهیم در همین مسیر ،)2p(     تاا كمتارین پادر مشاترک       و كوتااهترین مسایر باین ریشاهic و

                                                   

 خواهد بود. 16برابر Dی مشترک دارند، آنگاه یک ریشه WordNetی مفاهیم در اگر ما فر  كنیم كه همه1
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)3p) (1(LCSjc. 

 روشهای آماری مبتنی بر اطالعات -2-7-2-2

. درابتدا احتمال وجود مفااهیم )در یاک   ]99SRE[یک روش آماری مبتنی بر اطالعات ارائه كرده است  2رزنیک

شاود. تئاوری   اساتفاده مای   3شاود، ساپس از تئاوری اطالعاات    مراتب محاسبه مای انبوه متن بزرگ( در سلسله

دارد كه محتوای اطالعاتی هر مفهوم برابر است با منفی لگااریتم احتماال حضاور مفهاوم در     اطالعات بیان می

ی اطالعاات  باشاد. تشاابه دو مفهاوم باه انادازه     ی مفاهیم در ساختار سلسله مراتبی میمجموعه.انبوه متن

محتوای مفهوم خاصی است كه هردوی این مفاهیم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان آن هستند. تاابع  

Pكنیم: را تعریف می],[: 1P كه به ازای هر به طوریc،)(cP  شدن باا مفهاوم   احتمال مواجه

cدهایم. محتاوای   می 1ی باالیی داشته باشیم، آنگاه به آن احتمال باشد. اگر در ساختار آنتولوژی تنها یک گره

برابر است با  cاطالعاتی مفهوم  cPlog:بنابراین . 

(2-16)   ]log[max, ),( cPccsim ccSc   2121 

 طوری كه :به

 

(17-2))(cP 

 

)(و  1ws و)( 2ws 1یتعاااریفدربرگیرناادهی مفاااهیمی اساات كااه بیااانگر مجموعااهw)Sense( 2وw  .هسااتند

1cی متعلق به مجموعه)( 1ws  2وcی متعلق به مجموعه)( 2wsباشد.می 

[LIN98]      صاورت نسابت مقادار    روش رزنیک را گرفته و آنرا بهباود داده اسات. او مشاابهت دو مفهاوم را باه

 ا هریاک باه  كه نیااز اسات تا    اطالعاتی كه نیاز است تا اشتراک بین دو مفهوم توصیف شود به مقدار اطالعاتی

باهت صورت كامل توصیف شوند، تعریف كرده است. در واقع كاری كه لین كرده است بدان معنی است كاه شا  

ی دو بستگی ندارد بلكه به محتوای اطالعاتی خود آن دو نیز وابساته اسات )رابطاه   آن NCNدو مفهوم تنها به 

2-18  ) 

(18-2)
)(log)(log

)(log
),(

21
21

2
cpcp

cp
xxsim




  

                                                   

1Least Common Subsumer 

2Resnik 

3Information Theory 

تن ظاهر شده مدر انبوه  cای كه مفهوم تعداد مرتبه

تعااداد كاال انبااوه   است

 متن
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11طوری كه به cx  22و cx  .c 1ترین كالس مشتركی است كه هر دو مفهوم پائینc 2وc   از آن مشاتق

 سازی كرده است. روش لین را پیاده 1RiMOMاند. ابزار انطباق آنتولوژی شده

 های تركیبیروش -3-7-2-2

اندكه براساس مدل شامارش یالهاا باوده و از محتاوای اطالعااتی باه       مدل تركیبی ارائه كرده 2جیانگ و كنارث

تاوان باا مقادار    را مای cمفهوم  )IC(3. محتوای اطالعاتی]97JIA[عنوان یک فاكتور تصمیم استفاده كرده است 

)(log cP 4بیان داشت. قدرت لینک)LS(       هر یال برابر است با تفاضال محتاوای اطالعااتی مفهاوم فرزناد و

 (.19-2ی مراتبی )رابطهمفهوم پدر در ساختار سلسله

(19-2                  )        )()())|(log(),( pICcICpcPpcLS iii  

ظرگرفتن ساایر فاكتورهاا   باشد.پس از درنمی pای از مفهوم پدر خود زیرمجموعه icكه مفهوم فرزند به طوری

 شود:بیان می 20-2ی ی مفهوم و نوع یال )لینک(، تابع فاصله به صورت رابطهازجمله چگالی محلی، عمق گره

(2-20))),(()()(),( 212121 2 ccLSuperICcICcICwwDist  

),(كه طوریبه 21 ccLSuper1ترین ابرمفهوم مشترک پائینc  2وc باشد.می 

. بارای  ]03ROD[ارائاه كارده اسات     WordNetروش دیگری برای تعیین نهادهای مشابه را براساس  5رودریگز

ی مشاابهت براسااس   مثال در آن، روابط زیرمفهوم ابرمفهوم، جزئیت شمولیت درنظر گرفته شده اسات. انادازه  

BAوتفاضلBAو توابع اشتراک  6سازی مدل توِرسكینرمال  گیرد:صورت می 21-2ی و برطبق رابطه/

(21-2              )
ABbaBAbaBA

BA
baS

/)),((/),(
),(

 




1
 

هاا،  رواباط   ی مترادفمجموعه )یعنی bو aی توضیحات مجموعهBو Aنهادهای كالس بوده، bو aكه طوریبه 

IS-A و یاPart-Whole و)α   كناد. بارای   ک را تعریاف مای  تابعی است كه اهمیت نسبی مشخصاات غیرمشاتر

 (.22-2ی شود )رابطهبرحسب عمق نهادهای كالس تعریف میIS-A ،αمراتب سلسله

                                                   

1“Risk Minimization based Ontology Mapping”: http://keg.cs.tsinghua.edu.cn/project/RiMOM/ 

2Jinag and Conarth 

3Information Content 

4Link Strength 

5Rodriguez 

6Tversky 
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(2-22         )























)()(
)()(

)(

)()(
)()(

)(

),(

bdepthadepthif
bdepthadepth

adepth

bdepthadepthif
bdepthadepth

adepth

ba

1

 

اناد  را پیشانهاد داده  X-Similarityبراساس روش رودریگز روش مشاابهت   [PET06]پتراكیس و دیگران  در 

 Sای باهت مجموعاه شا با میزان  21-1باشد. تساوی های توصیفی میا و نیز مجموعهه -Synsetكه مبتنی بر 

-2ی های توصیفی كلماات هساتند )رابطاه   ها و یا مجموعه Synsetدرواقع Bو Aشود كه در آن جایگزین می

23.) 

(32-2                                       )       
BA

BA
baS




 max),( 

( محاسابه  Of-Partویاا   A-ISنیز به ازای هر نوع رابطه)برای مثال odsneighborhoSتشابه بین همسایگان كلمه 

 (:24-2ی شود )رابطهمی

(24-2                                   )
ii

ii
odsneighborho

BA

BA
baS




 max),( 

 باشد. نهایتار:میبیانگر نوع رابطه iطوری كه به

(25-2)


















),()),(),,(max(

),(

),(

baSifbaSbaS

baSif

baSim

synsetsnsdescriptioodsneighborho

synsets1
 

برطباق   synsetsSو  nsdescriptioSباشاد.  های توصیف كلمه مای بیانگر تطابق مجموعهnsdescriptioSطوری كهبه

 شوند.محاسبه می 24-2تساوی 

در فرآیناد تطاابق    EuroWordNetیاا   NetWordبارای تجمیاع   )JW(1وینكلار  -از معیار جارو ]04BAC[در 

هاا  ای از تاوكن )هرنام مجموعه BوAاز دو كالس 2Nو 1Nدو نام )NS(2آنتولوژی استفاده كرده است. شباهت نام

 شود:تعریف می 26-2ی صورت رابطه( به iN={n{است، 

(2-26)
21

1221

21
11

NN

NnMJWNnMJW

NNSN
Nn










),(),(

),( 

 كه:طوریبه

                                                   

1Jaro-Winkler 

2Name Similarity 
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),(max),( jiNni nnJWNnMJM
j

 ،)}(|{ jkijkii nsynsetnNnnNN   و

)jsynset(n ی های كلمهی مترادفمجموعهjn است و),('),( 21 NNNSBASN . 

 WordNetهای تشابه معنایی مبتنی بر ارزیابی روش -4-7-2-2

WordNet-Similarity ی مشاابهت مبتنای بار    چندین متد محاسبهWordNet   مانناد[LEA98]،[JIA97] ،

[RES95] ،[LIN98] ،[HIR97] ،[WU94]  و[PAT03] ی در یک بستهPerl .گنجانده است 

، [RAD89]یی شاامل : ، ی تشابه معناا سازی شده و چندین اندازهپیاده« سیستم تشابه معنایی» [PET06]در 

[WU94] ،[LI03]،[LEA98] ،[RIC94] ،[RES99] ،[LIN98] ،[PWL02]  ،[JIA97] ،[PET06]  و

[ROD03]    نهاا در یاک آنتولاوژی براسااس     ارزیابی شاده اسات. ارزیاابی آ [MIL91]   ج و در مقایساه باا نتاای

شده از انسان داشته شده از انسان بوده است. هرچه نتایج یک روش همبستگی بیشتری با نتایج پرسیدهپرسش

تار اسات(. همچناین آنهاا روشاهای      باشد )یعنای یاه نتاایج قضااوت انساانی نزدیاک      باشد، آن روش بهتر می

[ROD03]  وX-Similarity[PET06] های متفاوتی بوده است، مقایسه ن آنتولوژیرا در حالتی كه مقایسه بی

را  [RES99]و  [LIN98]،[JIA97]نیااز چناادین روش ماننااد    SimPack[SIM08]یانااد. در بسااته كاارده

 اند.ارزیابی شده [BUD06]ها توسط سازی كرده است. این روشپیاده

 خالصه سازیهای روشمروری بر  -3-2

 رای خالصاه با توجه به حوزه كاربرد خالصه سازی خودكار متن و اهمیت آن، تاكنون روش های بسیار زیادی ب

وعی، از سازی متن ارائه شده است. از تكنیک های ساده ی آماری گرفته تا تكنیک های مبتنی بر هاوش مصان  

كاار رفتاه   ر خالصه سازی متن بروشهای مبتنی بر زبان شناسی تا روش های مبتنی بر ریاضیات، همه و همه د

یان  ااند. بر همین اساس دسته بندی های مختلفی برای روش های خالصه سازی ماتن ارائاه شاده اسات. در     

بار اسااس    نیم.بعضی از این روش ها صورت مختصر اشاره می كبه اشاره كرده و  یک دسته بندیهانامه به پایان

ی ه سازی متن به سه دساته عماده زیار تقسایم بنادی ما      دسته بندی ارائه شده توسط ؟؟؟، روش های خالص

 شوند:

 روش های مبتنی بر تكنیک های آماری 

 روش های مبتنی بر تكنیک های معنایی سطوح باالتر 

 روش های مبتنی بر تكنیک های هوش مصنوعی 

 در ادامه به شرح مختصر هر یک از این دسته ها و روش های موجود در این دسته ها می پردازیم.
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 روش های خالصه سازی آماری -1-3-2

 ها عموماا  . در این روشروشهای آماری جزء اولین روشهایی هستند كه در خالصه سازی متن استفاده شده اند

ه عناوان  سعی می شود با انجام محاسباتی به وزن داده می شود. سپس جمالتی كه بیشاترین وزن را دارناد با   

 ز این روش ها اشاره شده است.رخی ادر ادامه به ب خالصه برگردانده می شوند.

 روش فركانس كلمه -1-1-3-2

لین روش و جزء او [Luh 58]مورد استفاده قرار گرفت 58در سال  Luhnاین روش برای اولین بار توسط آقای 

ش هاا  هایی است كه برای خالصه سازی استفاده شده است و البته هنوز هم باه صاورت تركیبای باا ساایر رو     

 Tf-Idfظیار  استفاده می شود. در این روش در ابتدا با بهره گیری از یكی از روش های وزن دهی باه كلماات ن  

فشارده   د. در ادامه هام  باا توجاه باه میازان     وزن داده می شود. سپس این وزن در واحد جمله توزیع می شو

ش هاای وزن  از روبرخی در ادامه به  رای خالصه انتخاب می شوند.سازی، جمالتی كه بیشترین وزن را دارند ب

ساتند،  هادعای این روش این است كه كلماتی كاه در ماتن بسایار پركااربرد      دهی به كلمات اشاره شده است.

نجاام مای   ه می كنند. این روش عموما با حذف كلمات ایست و ریشه یاابی ا كلماتی هستند كه به موضوع اشار

 :تعدادی از روش های وزن دهی كه مورد استفاده قرار می گیرده آورده شده است (2)در جدول شود.

 

 تعدادی از روش های وزن دهی كلمات -2جدول 

لمات هام  كاربرد، كلمات مهم نبوده و همچنین عدم توجه به كمشكل این روش این هست كه لزوما كلمات پر 

 شد.خانواده، مشكل هم آوایی ها و همچنین خوانایی و پیوستگی متن از دیگر مشكالت این روش می با

 روش مبتنی بر موقعیت یا جایگاه -2-1-3-2

مای  ایده اصلی این روش این است كه جمالت مهم متن همواره در جاهاای خااص و مشخصای از ماتن قارار      

اینكه كدام قسمت از متن دارای اهمیت بیشتری می باشد بساتگی باه ناوع ماتن     . [Hov 97][Edm 69]گیرد

 نیپااراگراف مهمتار   نیثابت شده است كه در اكثر ماوارد اولا   یسیانگل یمتون خبر یعنوان مثال برادارد. به 
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ت، مشخصاا قسامت چكیاده و    یا برای متون علمای و مقااال   باشد. یجمله م نیجمله مهمتر نیپاراگراف و اول

بار اسااس موقعیتشاان در    نتیجه گیری همواره مهمترین قسمت مقاله می باشد. بر همین اساس باه جماالت   

پاراگراف وزن می گیرند. پاراگراف ها هم براساس موقعیتشان در متن وزن می گیرند و نهایتا جمالت براسااس  

كاه یاک سیساتم چندزباناه بارای      swesum[Swe 00]امتیازشان به عنوان خالصه انتخاب می شوند. سیستم 

الزم به ذكر است این قانون برای تمامی زبان هاا   خالصه سازی اخبار می باشد، بر همین اساس عمل می كند.

درست نمی باشد. به عنوان مثال با آزمایشات ساده ای كه با همكاری گاروه زباان شناسای دانشاگاه فردوسای      

باه   رای متون خبری نوشته شده به زبان فارسی این قانون صادق نمی باشد.مشهد انجام شد، مشخص شد كه ب

عبارت دیگر در اكثر موارد در متون خبری نوشته شده به زبان فارسی، اولین جمله مهمترین جمله نمی باشاد.  

البته این موضوع مستقل از ویژگی های زبان فارسی بوده و بیشتر به سبک نوشتاری خبرگازاری هاای فارسای    

 زبان وابسته می باشد.

 روش مبتنی بر عنوان -3-1-3-2

و ایاده اصالی آن ایان اسات كاه       [Edm 69]این روش هم جزء اولین روش های خالصه سازی متن می باشد

همواره موضوع و عنوان متن، بیانگر محتوای آن می باشد و بر اساس همین اصل، جماالت مهام باا توجاه باه      

این اصل، در این روش ها سعی می شود از كلمات موضاوع ماتن باه     با توجه به عنوان متن باید انتخاب شوند.

مشاكل اصالی ایان روش    عنوان كلمات كلیدی استفاده شود و از آنها برای استخراج جمالت مهم استفاده شود.

این است كه بسیاری از متون فاقد عنوان بوده و یا اینكه امكان استخراج عنوانشان باه صاورت خودكاار فاراهم     

همچنین ممكن است عنوانشان بسیار كلی باشد مثل عنوان سرفصل های یک كتاب كه باه صاورت    نمی باشد.

الزم به ذكر است كه این روش ساده و بادیهی اسااس و اصال     با این وجود كلی به محتوای آن اشاره می كند.

عی مای  بسیاری از روش های امروزی برای خالصه سازی متن می باشند. در بسیاری از روش هاای جدیاد سا   

یا زیر موضوعات پنهان موجود در متن استخراج شده و سپس بر اساس آنها جماالت  شود تا در ابتدا موضوعات 

در اداماه   اشااره نماود.   1مهم انتخاب شوند. از جمله این روش ها می توان به روش های مبتنی بر مدل موضوع

 سعی می شود به این روش ها اشاره مختصری شود.

 عبارات اشارتروش مبتنی بر  -4-1-3-2

بحث اصلی در این روش، عبارات خاصی هست كه در تمامی زبان ها وجاود دارناد و بار اهمیات جملاه هاای       

از جمله این كلمات یا عباارات   می گویند. "cue phrase"به این عبارات، عبارات اشاره یا   بعدشان می افزایند.

این اشااره كارد.   می توان"In this report"و  "The main aim"  ،"as result"برای زبان انگلیسی به عبارات 

                                                   

1- Topic model summarizaion 
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باه عناوان   "،  "در این گازارش "عبارات در تمامی زبان ها موجود می باشند. در زبان فارسی هم عباراتی نظیر 

در زیار برخای از ایان    جزء عباارات اشااره مای باشاند.        "در پایان"و"به عنوان خالصه"، "هدف از"، "نتیجه

 نشان داده شده است:برای زبان انگلیسی كاربردها 

 

 

وند. ساپس  خالصه سازی متن، در ابتدا باید كلیه این عبارات و كلماات اساتخراج شا    یدر این دسته از روشها

 ی یک ماتن، آنگاه برای خالصه سازباید گرامری كه این كلمات و عبارات در آن صدق می كنند استخراج شوند.

یار.  می كنیم كه آیا در گرامر از پایش تعیاین شاده صادق مای كناد یاا خ       آن را تجزیه كرده و سپس بررسی 

داد.  جمالتی كه دارای عبارات اشاره بوده و در گرامر صدق كنناد وزن بیشاتری باه خاود اختصااص خواهناد      

د. آقاای  جمالتی كه بیشترین وزن را كسب كنند نهایتا به عنوان جمالت برتر برای خالصه انتخااب مای شاون   

را  <cue,weight>این روش را برای زبان فرانسه پیاده ساازی كارد. وی در ابتادا دیكشانری     97لمن در سال 

شانری از  تشكیل داد و سپس گرامر این زبان را برای زبان فرانسه استخراج كرد و باه جماالت بار اسااس دیك    

 پیش تعریف شده وزن اختصاص داد.

فاده مای  به صورت تركیبی با سایر روش ها اسات از این روش در بسیاری از سیستم های خالصه سازی امروزی 

 شود.

 روش تركیبی -5-1-3-2

ركدام از هبه این ترتیب كه به  روش دیگری كه می توان پیشنهاد كرد، تركیب خطی این چهار روش می باشد.

دسات مای   بروش های باال وزنی اختصاص داده می شود. این وزن هم معموال با استفاده از یاادگیری ماشاینی   

 ساتفاده از دمونسون این روش ها را با هم تركیب كرده اناد و بهتارین حاالتی كاه گازارش دادناد ا      آید. آقای ا

 تركیب عبارات اشاره + عنوان + جایگاه می باشد.

 روش مبتنی بر دسته بندی كننده های بیزین  -6-1-3-2

ر هماین  ب .[Kup 97]بیزین برای خالصه سازی استفاده می شوداحتمال شرطی اولیه در این روش ها از قانون 

 دد :قرار بگیرد با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گر Sدر خالصه  sاساس احتمال اینكه جمله ی 

 

 

“The main aim of the present paper is to describe…” (IND) 

“The purpose of this article is to review…” (IND) 

“In this report, we outline…” (IND) 

“Our investigation has shown that…” (INF) 
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,𝐹1كه در آن  𝐹2, … , 𝐹𝑘  تا  1ویژگی هاk لی باشاند.  بوده و می توانند به عنوان مثال هر كدام از روش های قب

,𝐹1قرار بگیرد با فر  اینكه ویژگی های  Sدر خالصه  sبر اساس قانون بیزین احتمال اینكه جمله  𝐹2, … , 𝐹𝑘 

 باشد به صورت زیر محاسبه می گردد:برقرار 

 

 

 

له هاایی  پس از محاسبه این احتمال برای تمامی جمالت، جم كه همان قانون احتمال شرطی بیزین می باشد.

 كه بیشترین احتمال را داشته باشند در خالصه قرار می گیرند.

 روش مبتنی بر زنجیره های ماركوف -7-1-3-2

ای ای از متغیرهای تصادفی است كه همگی این متغیرهای تصادفی دارای فضاای نموناه  نجیره ماركوف، دنبالهز

ه تواند متفاوت باشد و در ضمن هر متغیر تصاادفی در یاک زنجیار   یكسان هستند اما، توزیع احتماالت آنها می

 ده شاده اسات.  در علوم مختلفی استفااز زنجیره های ماركوف ماركوف تنها به متغیر قبل از خود وابسته است. 

ر بحاث  در مدیریت و برنامه ریزی و بطور كلی مسائل تصمیم گیری، در شبكه های كاامپیوتری و همچناین د  

 خالصه سازی متن از زنجیره ماركوف استفاده شده است.

ی باا  و. [Con 01]اولین بار آقای كونری از زنجیره های ماركوف در خالصه سازی ماتن اساتفاده كارده اسات    

ر ایان  داستفاده ازیكسری ویژگی های داده شده، احتمال حضور هر جمله در خالصه را محاسابه كارده اسات.    

تار  بعبارت به .، فر  كمتری برای استقالل متغیرهای تصادفی شده است[Kup 97]مدل نسب به روش بیزین

تقل از م در خالصه نهایی مسا ا iدر مدل ماركوف برای خالصه سازی، فر  نمی شود كه احتمال حضور جمله 

وسعه خالصاه  ت. ویژگی هایی كه در روش كونری برای در خالصه باشد )برخالف روش بیزین( i-1حضور جمله 

 سازی مبتنی بر زنجیره های ماركوف ارائه شده است شامل موارد زیر می باشد:

  موقعیت جمالت در سند 

 تعداد كلمات موجود در جمالت 

  جملهمیزان شباهت كلمات 
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مله جینكه بر همین اساس در این مدل انتظار می رود كه احتمال حضور جمله بعدی در خالصه بسته به ا

قعیتی، گی مومدل زنجیره های ماكوف وابست فعلی در خالصه حضور داشته باشد یا خیر متفاوت خواهد بود.

 وابستگی ویژگی ها و ماركوفیتی را محاسبه می كند.

 هوش مصنوعیبتنی بر تكنیک های روش های خالصه سازی م -2-3-2

با توجه به اهمیت موضوع خالصه سازی متن، تقریبا اكثر تكنیک های هوش مصنوعی در خالصه ساازی بكاار   

. در مقاالت بسایار زیاادی شااهد    [You 85][Sch 77] [Mck 95][Gra 81][Dej 79][Azz 99]برده شده است

 Svo]عصبی. شبكه های [Kia 06][Kyo 08][Sua 09]استفاده از روش های فازی برای خالصه سازی هستیم

07][Kia 04]    هم در مقاالت زیادی استفاده شده است. الگوریتم ژنتیک هم در خالصه سازی زیاادی اساتفاده

و البته تركیب این روش هاا باا همادیگر را هام در مقااالت زیاادی مای تاوان          [Qaz 08][Sil 04] شده است

با توجه به اینكه تعداد این روش ها بسیار زیاد و خارج از حوصله این بحث مای باشاد    رحاله بهمشاهده كرد. 

 .بنابراین از ذكر جزییات آنها خودداری می كنیم

 روش های خالصه سازی مبتنی بر روش های معنایی سطوح باالتر -3-3-2

میاق تار   عبا فهم  این دسته از روش ها برای غلبه بر مشكالت روش های پیشین معرفی شدند و سعی دارند تا

لاه  ناد. از جم متن و استخراج روابط معنایی پنهان موجود در متن، جمالت مهم را با دقت بیشتری انتخاب نمای

بكه یاا  ، روشاهای مبتنای بار شا    مبتنی بر ساختارهای معنایی  نحوی سطح باالاین روش ها می توان به روش 

یان  ریاک از ا هدر اداماه باه   وجود در متن اشاره نمود.گراف و روش های مبتنی بر آنالیز روابط معنایی پنهان م

 كنیم. یدسته از روشها اشاره م

 سطح باال ینحو /ییمعنا یبر ساختارها یروش مبتن -1-3-3-2

سااختار   ادعای این دسته از روش ها این است كه جمالت  پاراگراف های مهم، نهاهای مرتاب باه همادیگر در   

 دسته های زیر تقسیم بندی نمود : معنایی متن می باشند. این روش را می توان به

 )روش مبتنی بر شباهت لغوی ) زنجیره های لغوی ، مبتنی بر شباهت شبكه واژگان 

 روش مبتنی بر استخراج كلمات هم رخداد 

 روش مبتنی بر كلمات هم ارجاع 

 روش تركیبی 

روشاهای   روش مبتنی بر شباهت لغوی : در قسمت معرفی شابكه واژگاان، اشااره جاامع و كاافی ایای باه       

تمامی این روش ها را می تاوان   محاسبه شباهت معنایی با استفاده از شبكه واژگان برای دو كلمه ارائه كردیم.

برای خالصه سازی متن هم مورد استفاده قرار داد. كافی است تا این شاباهت معناایی باین كلماات را بارروی      
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رای محاسبه شباهت بین دو جمله ماثال مای   جمالت بسط داده و شباهت بین جمالت را محاسبه كرد. یعنی ب

توان شباهت معنایی مبتنی بر شبكه واژگان بین تمامی كلمات دو جملاه را محاسابه كارد و پاس از محاسابه      

 شباهت بین جمالت به صورت تركیبی از سایر روش ها برای انتخاب بهترین جمله ها استفاده نمود.

لفای  ف در خالصه سازی متن می باشد كه توساط افاراد مخت  روش زنجیره های لغوی از جمله روش های معرو

 ی دهیم:م. برای توضیح بیشتر این روش در ابتدا تعاریف زیر را شرح [???]مورد استفاده قرار گرفته است

پیوستگی لغوی را می توان در قالب شباهت مبتنی بر شبكه واژگان تعریاف كارد.   :( 1)تعریف  1پیوستگی لغوی

 :شامل دو دسته اصلی می شود ن پیوستگی و ارتباط بین دو كلمه را مشخص می كند وپیوستگی لغوی میزا

 باشد.می و ...  5، شمول4، متضادها3شامل مواردی نظیر هم خانواده ها: كه  2تصریحی 

 و  "معلم"كه شامل كلماتی است كه با هم در متن رخ می دهند نظیر كلمات  :6هم رخدادی ها

 ."دكار می كن مدرسهدر معلماو به عنوان "در جمله  "مدرسه"

زنجیره لغوی به توالی ای از كلمات اتالق می گردد كه باا یكادیگر پیوساتگی لغاوی     ( :2)تعریف  7زنجیره لغوی

 .دارند

 برای خالصه سازی با استفاده از زنجیره های لغوی گام های زیر انجام می شود:

 در مقاالت اسامی را به عنوان كلمات كاندید در نظر  در ابتدا كلمات كاندید انتخاب می شود. عموما

استفاده  8فاز پیش پردازش از عملیات برچسب جزئی سخنابتدا در . بنابراین در [???]می گیرند

سپس اسامی به عنوان مجموعه كلمات كاندید در نظر گرفته  می شود تا نوع كلمات مشخص شود.

 می شوند.

 كلمه  ونجیر برای هر یک از كلمات كاندید زنجیره مناسب را بر اساس میزان ارتباط بین كلمات ز

 . یافته می شودكاندید 

  در یک  كلمهت ، در غیر اینصورگیرداگر چنین زنجیری پیدا شد كه كلمه كاندید را در آن قرار می

 .گیردزنجیر جدید قرار می 

                                                   

1- Lexical cohesion 

2- Reiteration 

3- Synonym 

4- Antonym 

5- Hyperonym 

6- Co occurance 

7- Lexical chain 

8- Part of speech tagging 
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 گردد.را استخراج می  1ده قوی ترین زنجیرهاسپس با استفاده از روش هایی تعریف ش 

  در زیر  اه حلردر ادامه برای تولید خالصه از راه حل های مختلفی می توان استفاده نمود. به سه

 اشاره شده است.

o  وی را قیكی از كلمات یكی از زنجیره های یک راه حل این است كه اولین جمله ای كه

یر به زمثال  این روش مشكالتی دارد كه در انتخاب شود.دارد به عنوان نماینده آن زنجیر 

 آن اشاره شده است:

 
 

سبت ندارای تعداد تكرار كمتری  Scienceهمانطور كه در تصویر هم مشخص است كلمه 

د توان به كلمات دیگر می باشد و صرف این كه یک جمله این كلمه را داشته باشد نمی

 معیار مناسبی برای انتخاب آن جمله به عنوان نماینده زنجیر باشد.

o  امل م كه شدوم این است كه برای تولید خالصه، اولین جمله ای را انتخاب نماییراه حل

 كلمه نماینده زنجیر )مثال كلمه ای كه دارای فركانس باالیی هست( باشد.

o  تعیین قسمت هایی از متن می باشد كه چگالی زنجیره )نسبت كلماتراه حل سوم 

 زنجیره در متن( در آنجا زیادتر می باشد.

 

 ر زیر یک نمونه متن و زنجیره های تشخیص داده شده آورده شده است.در تصوی

 

 

 زنجیره های لغوینمونه ای از  -3شكل 

                                                   

1- Strong chain 

 

Mr. Kenny is theperson that invented the anesthetic machine which 

uses micro-computers to control the rate at which an anesthetic is 

pumped into the blood. Such machines are nothing new. But his device 

uses two micro-computers to achineve much closer monitoring of the 

pump feeding the anesthetic into the patient. 

 

Chain:  AI=2 ; Artificial Intelligence =1 ; Field=7 ; 

Technology=1 ; Science=1 
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به درستی در یک زنجیره  "Mr. Kenny"و  "person"مشاهده می شود (3)همانطور كه در شكل 

و  "machine" ،"micro-computers" ،"machines" ،"device"، "micro-computers"و

"pump"  .در یک زنجیره قرار گرفته اند 

 : كامل شود.بر استخراج كلمات هم رخداد یوش مبتنر

 بر كلمات هم ارجاع : كامل شود. مبتنی روش

 : كامل شود. یبیروش ترك

 گراف ایبر شبكه  یمبتن یروشها -2-3-3-2

𝐷𝑖ی از كلمات وزن دار در این دسته از روشها، واحدهای متن نظیر جمله و یا پاراگراف به صورت بردار =

(𝑑𝑖1, 𝑑𝑖2, … , 𝑑𝑖𝑛)  .سپس شباهت بین جمالت با استفاده از روش های اندازه  نمایش داده می شوند

 گیری شباهت برداری نظیر ضرب داخلی یا فاصلی كسینوسی محاسبه می گردد:

 

 

ف در نظر گرفته می برای ساخت گراف وزن دار، واحدهای متن نظیر جمله یا پاراگراف به عنوان گره های گرا

میزان شباهت بین دو گره یا همان  از𝑖 , 𝑗شود. برای وزن دهی به یال های بین دو گره 

𝑠𝑖𝑚 (𝐷𝑖 , 𝐷𝑗) پس از ساخت گراف اولیه، یال هایی كه اهمیت كمتری دارند حذف می .شودمی استفاده

)كه توسط الگوریتم تعیین می شود(  αشوند. برای همین منظور یال هایی كه وزنشان از مقدار حد آستانه 

 .(4)شكل  كمتر باشند حذف شده و گراف نهایی ساخته می شود

 

 نمایش گراف جمالت -4شكل 

 jkikji ddDDsim .),(
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 ارهایدر ادامه خالصه از روی گراف نهای ساخته می شود. برای ساخت خالصه از روی گراف هم راهك

 چند نمونه از آنها اشاره می كنیم:مختلفی پیشنهاد شده است كه در ذیل به 

 در این روش برای انتخاب جمالت مهم از گره ای شروع می شود كه : 1روش انبوه ترین مسیر

بیشتری ارتباط یا لینک را با سایر گره ها دارد. سپس گره دومی كه بیشترین ارتباط را با سایر گره 

ها دارد به عنوان جمله یا پاراگراف دوم به خالصه اضافه می شود. این عملیات آنقدر ادامه پیدا می 

الصه مورد نظر تولید شود. سپس جمالت بر اساس موقعیتشان در متن دوباره مرتب كند كه میزان خ

می شوند. در حقیقت ایده اصلی این روش این است كه واحد هایی از متن مهم و برجسته هستند كه 

 باسایر قسمت ها ارتباطات زیادی دارند. 

 باالیی داشته باشند و  در این مدل سعی شده است تا جمالت خالصه ارتباطات: 2روش اول عمق

عالوه بر آن خالصه انتخاب شده دارای پیوستگی مناسبی هم باشد. به همین دلیل برای انتخاب 

بهترین جمله ها، در ابتدا گره ای كه بیشترین لینک را دارد انتخاب می شود. سپس از بین گره هایی 

دارد به عنوان جمله دوم انتخاب كه به گره انتخاب شده متصل هستند، گره ای كه بیشترین لینک را 

به عنوان مثال در تصویر ؟؟؟  عمق جلو می رود. –می شود و به همین ترتیب الگوریتم به صورت اول 

لینک بوده و بیشترین لینک را دارد. سپس از بین گره هایی  3انتخاب می شود چون دارای  Aابتدا 

( Eكه بیشترین لینک را دارد )گره گره ایی  Fو  B ،Eمتصل هستند یعنی گره های  Aكه به 

 انتخاب می شود و به همین ترتیب عملیات دنبال می شود. 

احتی را به ربا توجه به ویژگی های روش های مبتنی بر گراف، مسلما این دسته از روش های خالصه سازی 

برداری  مایشنای می توان با سایر روش های خالصه سازی ادغام كرده و نتایج مناسبی حاصل نمود. مثال بج

زنجیره  تنی برشباهت های مبجمالت و  استفاده از فاصله كسینوسی برای وزن دهی به یال ها، می توان از 

ر آنها از روش های مقاالت زیادی منتشر شده اند كه د]؟؟؟[لغوی استفاده نمود و سایر عملیات را دنبال كرد.

 شده است.گرافی به صورت تركیبی با سایر روش ها استفاده 

 روش های مبتنی بر آنالیز روابط معنایی پنهان در متن -3-3-3-2

ساازی اساتفاده   برای خالصاه ] LSA3]09[Yu ]05[Yeh ]01Gon []05Steهای اخیر مقاالت زیادی از در سال

هاا در  . ایان روش باا نماایش داده   ] 90Dee[ها ارائه شده اسات بودن داده 4برای حل مشكل تنکLSAاند. كرده

های تناک را حال مای كناد. ایان      كوچكتر و در حقیقت كاهش ابعاد، تا حد زیادی مشكل داده فضای معنایی

                                                   

1- Bushy path 

2- Depth first path 

3- Latent semantic analysiss 
4 -Sparse 
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هاایی  در تماامی روش  [Dee 90][Pap 00]كاهش ابعاد منجر به بهبود كارایی در بسیاری از كاربردها شده است.

بارروی مااتریس    SVD1برای خالصه سازی استفاده می كنند بردار جماالت را بااساتفاده از اعماال     LSAكه از 

هاای معناایی   جمالت را مستقیما با استفاده از این ماتریس و با توجه باه ویژگای  LSA سازند. جمله می -كلمه

 بندی می كندآنها مرتب و دسته

 بار  نیاولGong  از  2001در سالLSA سازیدر خالصه [استفاده نمودGon 01و ]دا در ابت ی

د محاسبه وزن در واح اریمع TFISFداد.  لیتشك TFISFاریمع جمله را با محاسبه-كلمه سیماتر

 شود یمحاسبه م ریجمله بوده و به صورت ز

(𝑇𝐹 − 𝐼𝑆𝐹)
𝑖,𝑗

=   (
𝑡𝑓

𝑖,𝑗

∑ 𝑡𝑓
𝑘,𝑗𝑘

) 𝐿𝑜𝑔
2

(
|𝑆|

|{𝑠: 𝑡𝑖 ∈ 𝑠}|
) 

 

𝑡𝑓𝑖,𝑗  فركانس نسبی كلمه𝑖   در جمله𝑗  و|S|  تعداد جمالت موجود در پیكره می باشد. پس از

مهمترین LSAگیری از جمله تشكیل داده شده  و  سپس با بهره-ماتریس كلمه𝑇𝐹𝐼𝑆𝐹 محاسبه معیار 

قادر 𝑇𝐹𝐼𝑆𝐹 جمالت استخراج می شود. مشكل اصلی این روش این است كه معیارهای وزن دهی نظیر 

، فركانس 𝑇𝐹𝐼𝑆𝐹اه كلی نمی باشد چراكه در معیار وزن دهی به بیان مفاهیم اصلی پنهان از دیدگ

كلمات در سطح جمله مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیر جمالت بر یكدیگر در سطوح باالتر لحاظ 

 نمی شود.

  آقایSteinberger] 05Ste [ در  2با دخیل كردن روش ادغام ضمایرLSA كارایی روش ،Gong  را

بود. او در این مقاله دو روش  SVDادغام اطالعات لغوی با روش Steinberger ایده آقای افزایش داد. 

جانشینی و روش افزایشی را پیشنهاد كرد. در روش اول از ادغام ضمایر به عنوان یكی از مراحل 

پیش پردازشی استفاده می شود. یعنی در ابتدا ضمایر با كلمات اصلی جایگزین شده و سپس 

البته نتایج بررسی های منتشر شده  برروی متن اصالح شده ساخته می شود. SVDدی ماتریس ورو

بیانگر این است كه این روش نه تنها موجب افزایش دقت چندانی در كارایی نمی شود،  [Ste 05]در 

به ماتریس  ،بلكه در مواردی هم باعث كاهش دقت می شود. در روش دوم یا همان روش افزایشی

یک بخش دیگر كه شامل اطالعات لغوی مربوط به زنجیره های آنافوریک می باشد هم  SVDورودی 

-وی در این مقاله ثابت كرد كه ادغام ضمایر با استفاده از روش افزایشی، دقت خالصهاضافه می شود.

 را افزایش می دهد. Gong سازی روش 

                                                   
1  - Singular value decomposition 
2- Anaphora resolution 
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 Yeh[Yeh 05] ن در متن ز روابط معنایی پنهااز تركیب نگاشت رابطه ای متن و آنالی، 2005در سال

ی متن( ا)نگاشت رابطه T.R.M و  LSAبا استفاده توامان ازبری تولید خالصه استفاده كرد. وی 

انی پنه ارساختساختار معنایی پنهان موجود در سند را استخراج كرده و خالصه را بر اساس این 

 .این تركیب منجر به افزایش دقت در تولید خالصه شده است استخراج شده تولید نمود.

 Yu[Yu 09]  سازی اخبار مبتنی بر روشی برای خالصه 2009در سال LSAر ابتدا با ارائه نمود. وی د

خوشه  شباهت معنایی بین جمالت را محاسبه كرده و سپس با استفاده از روشLSA استفاده از 

ای كه ستر، جملهبندی كرده و سپس از هر كالرا دسته جمالت k-meansبندی مبتنی بر روش 

قیقت ی در حو گرداند.بیشترین شباهت را به موضوع داشته باشد به عنوان نماینده آن خوشه بر می

ارائه كرده  كه در ادامه به آن اشاره می كنیم Gongاین روش را برای بهبود یكی از مشكالت روش 

 است.

استفاده شده  SAL،  از جمله -محوریت قرار دادن جمله و ساخت ماتریس كلمهها با در تمامی این روش

ین روش نای كار ازیرا مب باشدمیكل سند پنهان درها عدم توجه به مفاهیم اصلی ایراد تمامی این روشاست. 

-دی چنسازو این در حالی است كه یک خالصه خوب در خالصه می باشد. جمله-ها استفاده از ماتریس كلمه

ا نشان رمینه ی مختلف مرتبط با زهاسندی، باید ضمن بیان موضوع و زمینه اصلی موجود در اسناد، دیدگاه

 دهد.

یک 𝑉بین بردارهای مختلف ارزش یكسان قائل می شوند و برای هر بردار از ماتریس  Gongهمچنین در روش 

جمله به عنوان نماینده آن مفهوم انتخاب می شود و این در حالی است كه ممكن است ارزش یک مفهون به 

چندین جمله از متن را به عنوان نماینده آن انتخاب كرد تا خالصه تولید شده، دیباقدری زیاد باشد كه 

آمده آنقدر كم ارزش باشند  جامعیت كافی را داشته باشد. از طرف دیگر ممكن است بعضی از مفاهیم بدست

 كه انتخاب جمله ای بعنوان نماینده آنها كار اشتباهی باشد.

 روش های مبتنی بر آنتولوژی -4-3-3-2

 كامل شود

 مجموعه داده های استانداردو ارزیابی روش های  -4-2

 روش های ارزیابی خالصه سازی -1-4-2

 در ارائه یک سیستم خالصه ساز مطلوب باید به موارد زیر توجه نماییم :
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مناسب : سیستم خالصه ساز باید قادر باشد تا حداكثر اطالعات مفید در متون  1الف( اطالع رسانی

 اصلی را منتقل نماید.

 یک سیستم خوب باید قادر باشد تا كنه مطلب را با حداقل جمالت منتقل نماید.2ب( رعایت اختصار : 

مطالب : یكی از مشكالت سیستم های خالصه ساز عدم توجه آنها به پیوستگی كلی  3ج( پیوستگی

مطالب انتخاب  شده برای خالصه می باشد. خالصه های سیستم های خالصه ساز باید از پیوستگی 

 مناسبی برخوردار باشد. 

ت سرگردان : در خالصه های تولید شده باید تكلیف ضمایر مشخص شده و ارجاعا 4د( خوانایی مطالب

 وجود نداشته باشد. 

تقسایم مای   6و برونای  5روشاهای ارزیاابی درونای    سازی از یک دیدگاه كلی به دو مدل خالصههای ارزیابی روش

 در ادامه به معرفی این روشها پرداخته شده است. شوند.

 یرونیب یابیروش ارز -1-1-4-2

 یابیا باز دساتورات،  یاجارا  ریخاص نظ یبر استفاده از خالصه ها در تسک ها شتریب یرونیب یابیارز یروش ها

 باشند.   یمتمركز م یخالصه  و سند اصل نیارتباط  ب یابیبه سواالت و ارز یاطالعات، پاسخ ده

 عبارتند از : یرونیب یابیارز یاز روش ها یتعداد

ایع وقا  ای نقال ( بازی سوال :  هدف از بازی سوال، آزمایش میزان فهم خواننده از خالصه و تواناایی آن بار  الف

مای   ی اصالی را كلیدی مقاله منبع است.این عمل ارزیابی در دو مرحله انجام می شود.ابتدا آزمایشگر مقاله هاا 

االتی مهم بخشهای مركزی ماتن، ساو   راتخواند و بخشهای مركزی آن را عالمت گذاری می كند. سپس از عبا

چ متنای  دهاد؛ یكباار بادون مشااهده های     طرح می كند. در مرحله بعد، ارزیاب سواالت را سه مرتبه پاسخ می 

(baseline 1 ،)تن ما پس از مشاهده یک خالصه ساخته شده توسط سیستم و درانتهاا پاس از مشااهده     كباری

ه ه پاسخگویی بب(. خالصه ایی كه به خوبی وقایع كلیدی مقاله را نقل كرده باشد، باید قادر baseline 2اصلی )

 ( باشد. baseline1نسبت به  baseline2بیشتر سواالت )با نزدیكتر بودن به 

( بازی دسته بندی : بازی دسته بندی با دسته بندی اساناد منباع )آزمایشاگرها( و متاون خالصاه )اطاالع       ب

دساته دارد. ساپس مطابقات دساته بنادی       Nدهنده ها (، سعی درمقایسه قابلیت دسته بندی آنها به یكی از 

                                                   

1- Informativeness 

2- Conciseness 
3 - Coherency 
4- Readability 
5- Intrinsic 

6  - Extrinsic 
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ساند منباع اش    ییک خالصاه كااربردی بایاد در هماان دساته      خالصه ها به متون اصلی سنجیده می شود. 

 قرارگیرد.

در تئاوری اطالعاات اسات،      Shannonكه نوعی از معیارهای سنجش  Shannon:  بازی  Shannon( بازی ج

یان  اتالشی برای تعیین كیفیت محتوی اطالعات بوسیله حدس لغت بعدی )حرف یا كلماه( مای باشاد، و باه     

بااس شاده   اقت طالعاات از تئوری ا Shannonترتیب متن اصلی را مجددا ایجاد می كند. این ایده از معیارهای 

ک یا تن كامل، عات مهم از مقاله منبع را )با مشاهده ماست، كه در آنجا از سه گروه مخبر خواسته می شود قط

د. ساپس  خالصه تولید شده و یا حتی هیچ متنی( به صورت حرف به حرف یا كلمه به كلمه مجددا تولید كننا 

ده مای  ایجاد مجدد قطعه اصلی طول می كشدسانجی  یمعیار حفظ اطالعات با تعداد ضربه های كلیدی كه برا

هار   در باین  10دادند كه اختالف زیادی در این سه سطح  )در حادود فااكتور   نشان  Marcuو  Hoveyشود. 

بسته این است كه به فردی كه عمل حدس زدن را انجام می دهد وا Shannonگروه( وجود دارد. مشكل روش 

...  و حوزه و است و درنتیجه بطورضمنی مشروط به دانش خواننده است. معیار اطالعات با دانش بیشتر از زبان

 كاهش می یابد.

 یدرون یابیروش ارز -2-1-4-2

باشاد و   یآنهاا ما   یاطالع رسان زانیمطالب و م یوستگیپ یبررو شتریب یابیارز یدسته از روش ها نیتمركز ا 

 دهیا ا یمرجع)خالصاه هاا   یو خالصه ها ستمیشده توسط س دیتول یخالصه ها تیفیك سهیمعموال شامل مقا

اساناد خالصاه را باا     تیا فیك ،یانساان  یدرون یابیارز یباشد. روش ها یشده اند( م دیآل كه توسط انسان تول

 Lin] ریا خودكاار نظ  یدرونا  یابیا ارز یارهاا ی. معناد ینما یم نییدقت، سالست و وضوح تع یارهایمع یابیارز

03]ROUGEایMEADEval [Win 02] كنند. یاستفاده م یخالصه ها یابیارز یبرا یرشته ا یسهیاز مقا 

 نیردتركاه پار كاارب    ROUGEمختلف، ابازار اساتاندارد    یابزارها یانجام شده و بررس یها یتوجه به بررس با

ابازار   نیا امنظور به شرح مختصار   نیباشد استفاده شده است. به هم یمتون م یدر خالصه ساز یابیارز اریمع

 .میپرداز یم

 ROUGEابزار ارزیابی  -3-1-4-2

معروفترین ابزار بارای ارزیاابی در خالصاه ساازی خودكاار مای باشاد كاه البتاه از آن در دیگار            Rougeابزار 

مخفاف جملاه ی    Rougeهام اساتفاده شاده اسات.      2و بازیاابی اطالعاات    1كاربردهای پردازش زباان طبیعای  

"Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation"    بارای  ارزیاابی مبتنای بار یاادآوری     "باه معناای

می باشد. این ابزار شامل معیارهایی برای تعیین كیفیات خالصاه هاا باه صاورت خودكاار، از طریاق         "خالصه

                                                   
1 - NLP(Natural Language Processing) 
2 - IR(Information Retrieval) 
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مقایسه آنها با خالصه های تولید شده توسط انسان )خالصه های ایاده آل( مای باشاد. ایان معیاار هاا تعاداد        

، رشاته ی  1تاایی هاا   nد نظیار  واحدهایی كه بین خالصه های سیستمی و خالصه های انسانی هم پوشانی دارن

، N-ROUGE ،L-ROUGEو جفاات كلمااات را محاساابه ماای نماینااد. از جملااه ایاان معیااار هااا بااه  2كلمااات

ROUGE-W وROUGE-S .می توان اشاره كرد. در ادامه به این معیار ها اشاره می كنیم 

 یابیارز اریمعROUGE-N :معیارROUGE-N  روشی است كه مبتنی بر فراخوانی ،n  تایی ها بین

توسط فرمول  ROUGE-Nیک خالصه سیستمی و مجموعه ای از خالصه های انسانی می باشد. 

 زیر محاسبه می شود:

𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 𝑁 =    
∑ ∑ 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛)𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛𝑆𝜖 {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠}

∑ ∑ 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛)𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛𝑆𝜖 {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠}
 

 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛)(  و  𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛تایی بوده ) nبر گرفته شده از طول  nدر این معادله، 

تایی هایی است كه هم در خالصه ی تولید شده توسط سیستم و هم در خالصه  n همحداكثر تعداد 

یک معیار  ROUGE-Nح است كه معیار مرجع )تولیده شده توسط انسان( رخداد است. پر واض

تایی های است كه در  nمی باشد چراكه  مخرج كسر معادله، مجموع كل تعداد  3مبتنی بر فراخوانی

كه در ترجمه ماشینی مورد استفاده قرار می  BLEUخالصه های مرجع وجود دارد. معیار مشابه 

می باشد. این معیار میزان انطباق یک ترجمه ماشینی را با تعدادی  4گیرد یک روش مبتنی بر دقت

تایی هایی كه بین دو ترجمه مشترک  nاز ترجمه های انسانی، از طریق محاسبه ی میزان درصد 

 هستند ارزیابی می كند.            

، جع بیشتر شود هرچه تعداد خالصه های مر ROUGE-Nالزم به یادآوری است كه در محاسبه 

 د چراكهتایی ها هم در مخرج كسر معادله بیشتر خواهد شد كه این امر معقول می باش nتعداد 

 ممكن است چندین خالصه خوب موجود باشد. هر زمان كه تعدادی خالصه مرجع به مجموعه

د ه خواهخالصه های ایده آل افزوده شود، در حقیقت فضای خالصه های جایگزین و مطلوب افزود

فت خالصه ی جبین هر  ROUGE-Nی كه از چندین مجموعه مرجع استفاده شود، شد. در صورت

رین سیستمی و هر یک از اعضای مجموعه خالصه های انسانی، محاسبه خواهد شد و سپس بیشت

یر هم شكل ز امتیازی كه بدست آمده باشد به عنوان امتیاز نهایی لحاظ خواهد شد. این موضوع به

 بیان می شود:

𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 𝑁𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 𝑁(𝑟𝑖, 𝑠)  

                                                   
1 - N- gram 
2 - Words sequence 
3 - recall-related measure 

4 - precision-based measure 
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تا  Mاستفاده می شود.بدین ترتیب كه ابتدا  Jackknifingاز عملیات   ROUGEدر پیاده سازی 

. داده می شود ROUGEعضوی تشكیل داده می شود و سپس به عنوان ورودی به  M-1مجموعه ی 

 ی در نظرز نهایام از این مجموعه ها داده می شود به عنوان امتیامیانگین امتیازاتی كه به هر كد

ه در تولید كباعث می شود كه بتوانیم انسان هایی  Jackknifingگرفته می شود. استفاده از عملیات 

 خالصه شركت كرده اند را ارزیابی كنیم.

 یابیارز اریمعROUGE-L: Longest Common Subsequence : ارزیابی از در این معیار

استفاده می شود. اگر فر   1الگوریتم های محاسبه طوالنی ترین زیر رشته مشترک بین دو رشته

هم یک جمله از خالصه ی سیستمی با   𝒀و   𝒎یک جمله ی خالصه مرجع با طول  𝑿كنیم كه 

 باشد فاكتورهای ارزیابی به صورت زیر محاسبه خواهند شد: 𝒏طول 

𝑅lcs  =
𝐿𝐶𝑆(𝑋, 𝑌)

𝑚
 

𝑃lcs  =
𝐿𝐶𝑆(𝑋, 𝑌)

𝑛
 

𝐹lcs  =
(1 + 𝛽2)𝑅𝑙𝑐𝑠𝑃𝑙𝑐𝑠

𝑅𝑙𝑐𝑠 + 𝛽2𝑃𝑙𝑐𝑠

 

𝛽 =   
𝑃𝑙𝑐𝑠

𝑅𝑙𝑐𝑠

𝑊ℎ𝑒𝑛   
𝜕𝐹lcs

𝜕𝑃lcs

=
𝜕𝐹lcs

𝜕𝑅lcs

 

,𝐿𝐶𝑆(𝑋كه در آن   𝑌)  طول بزرگترین زیر رشته مشترک بین𝑋  و𝑌  می باشد. در ارزیابی های

DUC  مقدار𝛽  در نظر گرفته شده است بنابراین فقط  ∞برابر با𝑅lcs  .در نظر گرفته شده است

 ROUGE-Lبرابر باشند  𝑌و  𝑋می نامند.  زمانی كه  ROUGE-L، را LCSمبتنی بر   𝐹lcsمعیار 

,𝐿𝐶𝑆(𝑋برابر یک و زمانی كه  𝑌) = یكی از مزایای صفر خواهد بود. ROUGE-Lباشد،  0

ROUGE-L اسباتی انطباق متوالی ندارد. مزیت دوم این روش این است این است كه نیازی به مح

تایی را در نظر می گیرد و بنابراین نیازی به nكه به صورت اتوماتیک طوالنی ترین زیر رشته ی 

-Fاز  ROUGE-Lتایی پیش فر  نمی باشد.  همانطور كه قبال هم اشاره شد  nتعیین طول 

Measure  برای ارزیابی استفاده می كند و این در حالی است كه درROUGE-N  از معیار

Recall .استفاده می شودRecall  درROUGE-N  میزان انطباق كلمات جمله های خالصه ی مرجع

بوده و میزان  Recallبر عكس  Precision)ایده آل( در خالصه ی سیستمی را محاسبه می كند. 

سیستمی در خالصه مرجع را محاسبه می كند. هر دو فاكتور دقت و  انطباق كلمات خالصه های

 ROUGE-Nفراخوانی، به ترتیب بین كلمات توجهی نمی كنند و این یک نقطه ضعف برای معیار 

                                                   

1 - LCS (Longest Common Subsequence) 
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 در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید ROUGE-Lمی باشد. این موضوع در 

  صورت زیر موجود باشند.به  S3وS2و  S1مثال : فر  كنید كه سه جمله 

 

و  S2هم جمالت خالصه های سیستمی باشد.  S3و  S2به عنوان مرجع بوده و  S1فر  می كنیم 

S3  امتیازات یكسانی را درROUGE-2  تایی 2جمله شامل یک  2كسب می كنند چراكه هر

عنای این دو جمله با جمله مرجع می باشند و این در حالی است كه م ”the gunman“مشترک  

و جمله  0.75=3/4امتیاز  S2، جمله  ROUGE-Lكامال متفاوت از همدیگر می باشد. در ارزیابی با 

S3  را كسب می كنند )با فر   0.5=2/4امتیازβ = -ROUGE(. بنابراین در این مثال با ارزیابی 1

L ل ، جمله دوم امتیاز بیشتری نسبت به جمله سوم كسب خواهد  كرد.به هر حاLCS  دارای یک

مشكل هم می باشد و آن هم این است كه فقط به بزرگترین زیر رشته توجه می كند و به سایر 

 زیررشته ها توجهی ندارد.به عنوان مثال در جمله 

S4. the gunman police killed 

و نه هر دو را در نظر  ”police killed“یا   ”the gunman“، یكی از زیر رشته های  LCSالگوریتم 

-ROUGEیكسان می شود. در  ROUGE-Lدر  3و جمله  4گرفته و بر همین اساس امتیاز جمله 

N  ترجیح داده می شود.          3به جمله  4جمله 

در  ROUGE-Lدر سطح جمله اشاره شد. برای محاسبه  ROUGE-Lدر قسمت قبل به محاسبه 

جمله و در  𝑢استفاده می شود. اگر خالصه مرجع شامل  LCSسطح خالصه هم مانند قسمت قبل از 

 ROUGE-Lكلمه باشد معیار ارزیابی  𝑛جمله و  𝑣كلمه باشد و خالصه سیستمی شامل  𝑚مجموع 

 به صورت زیر محاسبه خواهد شد

𝑅lcs =
∑ 𝐿𝐶𝑆∪(𝑟𝑖, 𝐶)𝑢

𝑖=1

𝑚
 

𝑃lcs =
∑ 𝐿𝐶𝑆∪(𝑟𝑖, 𝐶)𝑢

𝑖=1

𝑚
 

𝐹lcs  =
(1 + 𝛽2)𝑅𝑙𝑐𝑠𝑃𝑙𝑐𝑠

𝑅𝑙𝑐𝑠 + 𝛽2𝑃𝑙𝑐𝑠

 

,𝐿𝐶𝑆∪(𝑟𝑖استفاده می شود.  𝑅lcsفقط از   DUCهمانطور كه قبال هم اشاره شد در مجموعه  𝐶)  ،

می باشد. به  𝐶و خالصه  𝑟𝑖ی اجتماع طوالنی ترین زیررشته مشترک بین جمله مرجع  LCSامتیاز 

 

S1. police killed the gunman 

S2. police kill the gunman 

S3. the gunman kill police 

 



 48...............................................................................................................................................ادبیات.......................................................مرور 

 

 c1 = w1)خالصه سیستمی( هم شامل دو جمله ی  𝐶و    ri = w1 w2 w3 w4 w5عنوان مثال اگر 

w2 w6 w7 w8 وc2 = w1 w3 w8 w9 w5  باشد، آنگاه طوالنی ترین زیر رشته ی مشترکri  وc1 

می  ”c2   ، “w1 w3 w5و  riو  طوالنی ترین زیر رشته ی مشترک بین  ”w1 w2“، زیر رشته ی 

,𝐿𝐶𝑆∪(𝑟𝑖و   ”w1 w2 w3 w5“رشته ی  زیر، c2و  c1و  riباشد. اجتماع زیر رشته های مشترک  𝐶) =

 خواهد بود.    4/5 

 معیار ارزیابیROUGE-W: Weighted Longest Common Subsequence: LCS  ویژگی

مشكل دیگری هم دارد و  LCSهای جذابی دارد كه در قسمت قبل به آنها اشاره كردیم.  متاسفانه 

و  𝑿آن عدم در نظر گرفتن فاصله قرار گیری بین كلمات می باشد. به عنوان مثال جمله مرجع 

               :را به صورت زیر در نظر بگیرید 𝒀𝟐و  𝒀𝟏جمالت خالصه 

X:  [ABCDE F G] 

Y1: [ABCDH I K] 

Y2: [AHBKCID] 

باید امتیاز  𝑌1هر دو به طور یكسان امتیاز می گیرند. در حالی كه  𝑌2و  ROUGE-L  ،𝑌1با معیار 

با بخاطر سپردن طول كلمات متوالی این مشكل را حل می  ROUGE-Wبیشتری كسب نماید. 

  كند.

 معیار ارزیابیROUGE-S: Skip-Bigram Co-Occurrence Statistics :  به هر جفت كلمه در

-Skipگیری تعداد با اندازه ROUGE-Sگفته می شود.  Skip-bigram)با حفظ ترتیب( جمله، 

bigramشود.  به عنوان مثال های مرجع محاسبه میهای سیستم و خالصههای مشترک بین خالصه

 جمالت زیر را در نظر بگیرید :

 

 

 دارد.                     bigram-Skipتا    C1)4,2 =(6هر جمله ای 

S1 = (“police killed”, “police the”, “police gunman”, “killed the”, “killed gunman”,  

                                                   

1 - C(4,2) = 4!/(2!*2!) = 6 

 

S1. police killed the gunman 

S2. police kill the gunman 

S3. the gunman kill police 

S4. the gunman police killed 
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 “the gunman”) 

ین اد. از با محاسبه تعداد انطباق ها در خالصه های مرجع و سیستمی این معیار محاسبه می شو

 معیار بیشتر در ارزیابی ترجمه ماشینی استفاده می شود.    

 عیار ارزیابیمROUGE-SU: Extension of ROUGE-S  :  مشكل اصلی روشROUGE-S  این

مشتركی با  Skip-bigramاست كه برای جمالت كاندیدی )جمله های خالصه سیستمی( كه هیچ 

خالصه مرجع نداشته باشند هیچ امتیازی در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال به جمله زیر امتیاز صفر 

 می دهد.

S5. gunman the killed police 

و وجاود نادارد. در   دمشاتركی باین آن    Skip-bigramمی باشد و هیچ  1دقیقا عكس جمله  5جمله 

ته ندارناد تفااوت گذاشا    1و جمله هایی كه هیچ كلمه مشتركی باا جملاه    5حقیقت باید بین جمله 

عنوان واحد شامارش   با در نظر گرفتن یكتایی ها به ROUGE-SUشود. برای رسیدن به این هدف،  

    محاسبه می شود.   

 برای خالصه سازیمجموعه داده های استاندارد  -2-4-2

یكی از چالش های مهم در امر خالصه سازی متون، بحث ارزیابی روش های ارائه شده می باشد. برای یک  

ارزیابی مناسب و دقیق احتیاج به یک مجموعه داده ی مناسب و استاندارد داریم. در مقاالت مختلف از داده 

، BBC،CNNی توان به مجموعه داده های خبری های مختلفی تاكنون استفاده شده است كه از جمله آنها م
1TREC ،2CASTcorpus ،DUCcorpus3  اشاره نمود. با توجه به بررسی های انجام شده،  مجموعه داده

در ذیل مختصرا این مجموعه داده . شده اندانتخاب  DUC(DocumentUnderstandingConferences)های 

 ها شرح داده شده است.

 DUCداده های استاندارد  -1-2-4-2

شروع به انتشار داده های مورد نیاز برای خالصه سازی متون  4NISTزیر نظر  2001از سال  DUCكنفرانس 

ارائه نموده است. هر  DUC2007تا  DUC2001مجموعه از داده ها را تحت عنوان  7كرده است و تاكنون 

های فرانس كمک در ارزیابی روشها با اهداف خاصی انتشار یافته اند. هدف اصلی این كنكدام از این مجموعه

خالصه سازی خودكار متون و بررسی روش های ارزیاب خالصه سازی می باشد. مجموعه داده های 

                                                   

1 - http://trec.nist.gov 

2- http://clg.wlv.ac.uk/projects/CAST/corpus/ 

3 - http://duc.nist.gov 

4 - national institute of standards and technology 
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DUC2001  تاDUC2004  برای خالصه سازی تک سندی و چند سندی تولید شده اند. مجموعه داده های

DUC2005  تاDUC2007 اند. با توجه به اینكه مجموعه  هم فقط برای خالصه سازی چند سندی تولید شده

DUC2007  اخرین مجوعه از این داده ها و كاملترین آنها می باشد، بنابراین از این مجموعه از داده ها استفاده

 می كنیم. 

ر از نف 10سند می باشد.  25موضوع بوده كه هر كدام شامل  45در مجموع شامل  DUC2007های داده

ای هر ی كه بره های دستی برای این مجموعه را بر عهده داشته اند به طوروظیفه نوشتن خالص NISTاعضای 

م در این هسیستم  32نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و خالصه های چكیده ای تولید كردند.  4موضوع 

ز ابزار افاده پروژه دخیل بوده و برای هر موضوع خالصه خودكار تولید كردند. سپس این خالصه ها با است

ROUGE ند.با خالصه های انسانی مقایسه شده و سیستم ها بر اساس نتایج بدست آمده مرتب می شو 

گرفتن  ر نظردهمچنین اعضای عضو تیم ارزیاب، سیستم ها را از دید قواعد زبان شناسی بررسی كرده و با 

یر ر جدول زدند. اده فاكتور هایی نظیر پیوستگی و خوانایی ، دقت، ساختار گرامری و ... به آنها امتیاز دا

 اطالعات كلی از این مجموعه داده ها آورده شده است :

 

Num Of Systems Summary 

Length 

# 

document  

Task of 

Dataset 

Num of 

Topics 

DataSet 

12 100w 303 single-

multi 

30 DUC 2001 

12 100 w  ~600 single-

multi 
59 DUC 2002 

23 75 byte 600 single-

multi 
60 DUC 2003 

- 665 byte 500 single-

mlti 
50 DUC 2004 

32 250w 1300 multi 50 DUC 2005 

35 250w 1225 multi 50 DUC 2006 

32 250w 1125 multi  45 DUC 2007 

 DUCاطالعات مربوط به مجموعه داده های  -3جدول 
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 سیستم های معروف خالصه سازی -5-2

 MEADسیستم  -1-5-2

. ه استیكی از معروف ترین خالصه سازی می باشد كه در تعدادی از مقالت مورد استفاده قرار گرفت

MEAD2000ل این خالصه ساز در دانشگاه میشیگان در سا 2و  1باشد. ورژن ساز چند سندی میخالصه - 

وری ساز ط است. این خالصهپیاده سازی شده است. این خالصه ساز با زبان پرل پیاده سازی شده   2001

 ی و چینینگلیساپیاده سازی شده است كه برای تمامی زبان ها ، قابل اجرا باشد و در حال حاضر نسخه های 

ود می ز موجو ژاپنی و هلندی آن موجود می باشد. اطالعات كامل در مورد نحوه ی عملكرد این خالصه سا

 باشد.

ت و مستندات كامل درباره این خالصه سااز در ساایت باه نشاانی     نسخه هلندی این خالصه ساز بهمراه اطالعا

http://www.summarization.com/mead موجود می باشد. 

 SweSumسیستم  -2-5-2

ازی خالصه سازی می باشد كه به زبان های مختلف عمل خالصه سا  بر خط یكی از معروف ترین سیستم های

باری بارای   خرا انجام می دهد. اولین خالصه ساز تولید شده برای زبان سوئدی می باشد. دقت آن برای متون 

 181توساط  مدرصد اندازه گیری شده است) با طول  84درصد ، برابر  40زیان سوئدی ، برای خالصه با میزان 

ساوئدی   وه نهایی این خالصه ساز در حال حاضر برای زبان هاای انگلیسای ، دانمااركی ، ناروژی     كلمه(. نسخ

یوناانی   پانیایی وتولید شده و نسخه آزمایشی آن هم برای زبان های فارسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ایتالیایی، اسا 

ای  انشناسای رایاناه  این سیستم توسط ماارتین حصال؟؟؟ و گاروه تحقیقااتی زب     تحت بررسی و آزمایش است.

 دانشگاه استكهلم پیاده سازی شده است.

نساااخه تحااات وب ایااان خالصاااه سااااز در حاااال حاضااار موجاااود باااوده كاااه در ساااایت باااه نشاااانی  

http://swesum.nada.kth.se/index-eng.html  قرار دارد 

 PERSIVALسیستم -3-5-2

PERSIVAL   مخفافPersonalized Retrieval and Summarization of Image , Video 

and Language   ی  خالصاهای از مقااالت پزشاكی مخصوصایک بیماار را از كتابخاناه       ،می باشاد. سیساتم

 كند.   ای مراقبت از بیماران، تهیه می دیجیتالی توزیع شده چندرسانه

-های ویدئویی است. اسناد ویادئویی قطعاه بنادی مای    سیستم شامل تفاسیر و سازمان مجموعه بزرگی از داده

شاوند.  . ویدئو ها در سطوح نحوی و معنایی شاخص بندی میشودمیتولید  storyboardشوند و یک خالصه 



 52...............................................................................................................................................ادبیات.......................................................مرور 

 

انااد. ایاان سیسااتم از یااک مجموعااه ابزارهااای مبتناای باار محتااوا باارای جسااتجوی ویاادئو توسااعه داده شااده

DEFINDER كندبرای جستجوی تعاریف استفاده می. 

 SUMMARISTسیستم  -4-5-2

سایر و  سندی می باشد. سیستم شامل سه مرحله پردازش است : شناسایی موضوع ، تفاین سیستم از نوع تک 

ی ساند،  شاود. امضااها  كمک امضاهای موضوع كه قبال تهیه شده انجام میه تولید خالصه. شناسایی موضوع، ب

 و ... <tn,wn>است كه امضا لیستی از كلماات وزن دار بفارم    <topic, signature>چندتایی هایی به فرم 

ایی توانند به صورت خودكار یاد گرفته شاوند. پاس شناسا   است. امضاهای سند می <t1,w1>و  <t2,w2>و 

جاود  های متن باا امضااهای موضاوع مو    spanموضوع شامل قطعه بندی متن )با كاشی كاری متن( و مقایسه 

مجاددا   شاود. ساپس موضاوعات تركیاب شاده     است. موضوع شناسایی شده در طول پروسه تفسیر تركیب می

 شوند. مرحله آخر هم طبق معمول استخراج است. فرمول بندی می

 پشاتیبانی  این خالصه ساز برای زبان های مختلفی عمل كرده و اساسا طوری نوشته شده كه تمام زباان هاا را  

 .كند مثل : انگلیسی ، ژاپنی ، اسپانیایی ، عربی ، اندونزیایی ، كره یی

 موجود سیستم های تجاری -5-5-2

ز اهای اخیر تعداد مقاالت زیادی در خصوص خالصه سازی چناد ساندی ارائاه شاده اسات. بسایاری       در سال

ا توجاه  بهم تمركز اصلی خود را برروی این مدل از خالصه سازی معطوف كرده اند.  DUCكنفرانس ها نظیر 

و به ماهیت خالصه سازی چندسندی و نزدیک بودن ایان مبحاث باه موضاوعاتی نظیار موتورهاای جساتجو        

ماورد از   سیستم های پرسش و پاسخ، سیستم های تجاری زیادی در این زمینه ارائه شده است. در ذیل به سه

 این سیستم ها اشاره می كنیم.

 1Newsfeedresearcherسایت  -1-5-5-2

 هفات دساته كلای خبار دارد كاه باا       .یک پرتال خبری می باشد كه خالصه سازی چندسندی انجام می دهد

. شاهده كارد مانتخاب هر كدام از این دسته ها مهمترین خبرهای روز را در زمینه دسته انتخاب شده می توان 

ز ایان  این وب سایت در درون خود از جستجوگر گوگل استفاده كرده و خالصه ساازی را روی نتاایج حاصال ا   

 جستجوگر اعمال می نماید.

                                                   

1- http://newsfeedresearcher.com/ 
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 reporter-Iresearch1سایت  -2-5-5-2

را  نسخه دموی روی خط آن، پارس و جاوی كااربر    .سیستم تجاری استخراج متن و خالصه ساز متن می باشد

زش كارده  به عنوان ورودی دریافت كرده و توسط گوگل جستجو می كند و سپس اسناد برگردانده شده را پردا

ا و و رویاداده  نهادهاا، اساتخراج رواباط   و بهترین ها را انتخاب كرده و عملیاتهایی نظیر دسته بندی، استخراج 

 پردازش های زبانی و خالصه سازی را روی آنها اعمال می كند.       

 2Shablastسایت  -3-5-5-2

این سایت در حقیقت یک موتور جستجوی عمومی می باشد كه برای پارس و جاوی داده شاده توساط كااربر      

 استفاده می كند. 3بینگ مایكروسافتبرای جستجو هم از نتایج جستجوگر  .خالصه چند سندی بر می گرداند

 سایر سیستم ها -6-5-2

ین معروفتر این سیستم ها جزءهای خالصه سازی را معرفی نمودیم. های قبلی تعدادی از سیستمدر قسمت

رای كه ب سیستم های خالصه سازی موجود می باشند. اما سیستم های خالصه سازی دیگری هم وجود دارند

 :اند. در ذیل نام تعدادی از این سیستم ها آورده شده استزبان های مختلف ارائه شده 

 GLEANS[Dau 00] 

 SumUM [Sag 02] 

 RIPTIDES[Whi 01] 

 NTT[Hir 03] 

 NeATS , iNeATS[Lin 02] 

 GISTSumm[Par 01] 

 GISTexter[Lac 06] 

 DiaSumm[Zec 00] 

 و ...

 خالصه سازی در زبان فارسی -6-2

كه اولین سیستم خالصه سازی برای زبان انگلیسی معرفی شد تا به امروز، بایش از صادها    1957از اوایل سال 

مقاله در این زمینه ارائه شده است و این در حالی است كه متاسفانه مقاالتی كه برای زبان فارسای ارائاه شاده    

وضوع متصور شد. عادم توجاه محققاان و    است بسیار اندک می باشد كه دالیل مختلفی را می توان برای این م

                                                   

1- http://iresearch-reporter.com/ 

2- http://shablast.com/ 

3- http://www.bing.com/ 
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دانشگاههای داخل كشور، عدم وجود ابزارهای پیش پردازش مورد نیاز و همچنین پیچیدگی های زبان فارسای  

از جمله دالیل كمبود مقاالت در این زمینه می باشد. تنها سیستمی كه در حال حاضار باه صاورت یاک ابازار      

هست كاه باه صاورت روی خاط قابال       FarsiSumتم خالصه سازی قابل استفاده برای كاربران می باشد سیس

 دسترس می باشد.

 FarsiSumسیستم  -1-6-2

FarsiSum    یک خالصه ساز مبتنی بر وب است كاهSweSum        را بارای زباان فارسای مادل میكناد. ایان

كاد  و متن كاد شاده باا فرمات یونی     HTMLسیستم قادر به خالصه كردن متون روزنامههای فارسی با قالب 

ر ساال  میباشد. این سیستم تحت ویندوز و به زبان پرل نوشته شده است . این سیستم توساط نیماا مازدک د   

 ارائه شده و معروف ترین سیستم خالصه ساز فارسی می باشد. 2004

 مشاهده می كنید : 11پروسه تولید خالصه در این خالصه ساز را در تصویر 

 واست خالصه را بهمراه سند ، از طریق سرور مرورگر درخHTTP  به سروری كهFarsiSumر آن د

 قرارگرفته می فرستد. 

 استفاده از لیست توقف فارسی ، خالصه میشود.  سند درطی سه مرحله با 

  متن خالصه تهیه شده از طریقHTTP  .به كاربر باز می گردد 

 سپس مرورگر متن خالصه را در صفحه پردازش میكند 

 

 FarsiSumساختار كلی  - 5شكل 
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 سایر كارهای انجام شده -2-6-2

ند مان مبنای روش این بر .است شده پیشنهاد دیگر سندی تک سازی خالصه روش یک ، ]85كری [در 

FarsiSum اساس بر یا كلی تواند می خالصه محتوی همچنین، .كند می كار ها جمله گزینش بر مبنای 

 زنجیره روش دو تركیبی از ساز، خالصه این در ها جمله گزینش در رفته بكار ی ایده .باشد كاربر وجوی پرس

 می باشد PARSUMIST [sha 09]گراف است كار دیگر نیز سیستم خالصه سازی  ی نظریه و لغوی ی

 و روشو تركیبی از د كه تكمیل شده پروژه قبلی آنها است كه یک سیستم خالصه ساز چند سندی است

 باشد.زنجیره لغوی و تئوری گراف می

هم روشی تركیبی برای خالصه سازی فارسی ارائاه شاده اسات كاه از ویژگای هام رخادادی         [Zam 08]در 

 كلمات و همچنین ویژگی های مفهومی زبان فارسی استفاده می كند.

 خالصه -7-2

اربردهاای  ، تاریخچه خالصه سازی خودكاار، ك متنخالصه سازی خوكار در این فصل در ابتدا مروری بر مفهوم 

ورد نیاز ماطالعات پایه و اولیه زبان شناسی  شد و سپس خالصه سازیمدل های انواع مختلف  خالصه سازی و

تاه  قارار گرف ار كه برای خالصه سازی متن در گذشته مورد استفاده قرانواع روشهایی شرح داد شد. در ادامه به 

همچناین   روشهای ارزیابی خودكار خالصه سازی و ابزارهای موجاود در ایان زمیناه و    سپس بهاند اشاره شد. 

عاروف  سیساتم هاای م   پایاان هام  در  مجموعه داده های استاندارد برای خالصه ساز خودكار متن اشااره شاد.  

رار خالصه سازی خودكار متن معرفی شدند. خالصه سازی بر روی زبان فارسای هام در اداماه ماورد بحاث قا      

 و به روش هایی كه تاكنون برروی زبان فارسی ارائه شدند اشاره شد. گرفت

  روش پیشنهادی برای خالصه سازی خودكار چند سندی شرح داده شده است.در فصل بعد 
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 : سومفصل 

 روش پیشنهادی
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 خالصه سازی چند سندیپیشنهادی برای  الگوریتموش و ر -3

چند سندی با استفاده از استخراج زمینه و محاسبه در این بخش روش كلی برای خالصه سازی خودكار 

در ابتدا باید مجموعه ای از متون استاندارد برای خالصه  شباهت معنایی بین جمالت توضیح داده شده است.

سازی چندسندی بهمراه خالصه های انسانی از پیش تهیه شده جهت مقایسه فراهم آوریم. بهمین منظور از 

كه از سه خبرگذاری تهیه شده توسط موسسه استاندارد ملی آمریكا  DUC2007د داده های خبری استاندار

گردآوری شده استفاده می نماییم. مجموعه داده های  2و نیویورک تایمز 1معروف شینهوا، آسوشییت پرس

DUC ک سندی و استاندارترین و معروفترین و پركاربردترین مجموعه داده های موجود برای خالصه سازی ت

كه تولید  آخرین مجموعه داده ایی می باشد DUC2007سندی در وب می باشد كه در این مجموعه چند 

موضوع بوده كه برای هر موضوع  45شده است. همانطور كه پیش تر هم اشاره شد این مجموعه داده ها شامل 

بعد از انتخاب مجموعه داده ها عملیات پیش پردازش  سند از خبرگذاری های مختلف گردآوری شده است. 25

سند انجام می -برروی داده ها شامل استخراج جمالت، حذف كلمات ایست، ریشه یابی و ساخت ماتریس كلمه

سپس ماتریس ساخته شده  البته این فاز در قالب دو آزمایش مبتنی بر پیكره و عمومی انجام شده است. شود.

با  برای استخراج مفاهیم استفاده می شود. Uداده شده و از خروجی مارتیس  LSAبه عنوان ورودی به 

 استخراج بردار مفاهیم داده ها، جمالت مرتبط با این مفاهیم با استفاده از فاصله كسینوسی محاسبه می شود.

محاسبه  تفاده ازسپس جمالت بر اساس میزان شباهتشان با بردار مفهوم مرتب می شوند. در گام بعدی با اس

با حذف های همسان، جمالت شبیه به هم بدست آمده وشباهت معنایی با استفاده از شبكه واژگان در نقش

در  افزونگی جمالت تكراری عمال حذف شده و دیدگاههای مختلف موجود در متن پوشش داده می شوند.

 مرحله پایانی هم جمالت را بر اساس ؟؟؟ مرتب می نماییم.

 كلی روش پیشنهادی توضیح داده شده است.در شكل ؟؟؟ روند 

                                                   

1 -?? 

2- ?? 
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 معماری كلی سسیستم پیشنهادی -6شكل 

 مراحل كلی انجام تحقیق را به چهار فاز كلی می توان تقسیم كرد

 مجموعه دادههای موجود الف( فاز پیش پردازش

 ب( فاز استخراج جمالت مرتبط با زمینه و عنوان

 دیدگاه و حذف افزونگی در جمالت خالصهج( فاز استخراج 

 مرتب سازی جمالتفاز  د(

 روش پیشنهادی می پردازیم.مراحل در ادامه به تفصیل به شرح هر یک از 

 فاز پیش پردازش -1-3

را پردازش كرده و آماده استفاده برای مراحل بعدی كنیم. این داده ها  DUCدر این گام باید داده های اولیه 
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بنابراین در گام اول باید این  می باشند. XMLفایل متنی و با برچسب های مشخص مبتنی بر  بدر قال

-ها تجزیه شده و متن مربوط به هر خبر استخراج شود. برای این كار می توان از روش و ابزارها و زبانبرچسب

 PHPنویسی بان برنامهز parseXMLنامه از كالس های برنامه نویسی مختلفی استفاده نمود. در این پایان

 پس از استخراج متن خبر پردازشهای زیر به ترتیب باید انجام شود: استفاده شده است.

راج استخ در ابتدا جمالت را دیبا گامنیدر ا دهنده آنها : لیاستخراج جمالت و کلمات تشک (1

زارهای ر اببرای اینكا .میكن یم هیدهنده اش تجز لیجمالت را به كلمات تشك نی. سپس امیینما

و  GATEفبه ابزارهای معرومی توان پردازش متن متنوعی ارائه شده است كه از جمله آنها 

رچه و برای یكپا DUCبا توجه به فرمت مجموعه داده های  اشاره كرد. OpenNLPهمچنین 

و ت برای استخراج جمال PHPشدن این فاز بامرحله قبلی از قطعه كد ساده ای به زبان 

 استفاده شده است.همچنین استخراج كلمات 

ت به ایست را حذف نماییم. كلمات ایسكلمات  دیبا یدر گام بعد : تیاهم یحذف کلمات ب (2

نظور هم م نیا ی. برااتالق می شود( stopwordندارند ) یچندان تیكه اهم یپركاربردكلمات 

 637یست نامه از لاین پایاندر استفاده نمود.  OpenNLPایGateیتوان از ابزار متن كاو یم

ویسی ننامهای زبان انگلیسی استفاده شده است و با استفاده از زبان بركلمات ایست برتایی 

PHP .برنامه ای برای تشخیص و حذف این كلمات نوشته شده است 

. میده یمكلمات استخراج شده را انجام  یبررو یابیشهیر اتیعمل یدر گام بعد : یابی شهیر (3

و از  کیم نزدبه ه ییمعنا ریكه از نظ یكلمات یبرا ندهینما کیانتخاب  یابیشهیانجام رهدف از 

ه همگی در یک حوز stemsو  stemmer ،stemmingمثال كلمات باشند، هست.  یم شهیر کی

 یادیز یبایشهیر یهاتمیالگورمی باشد.  stemمعنایی قرار داشته و نماینده آنها هم كلمه 

وریتم مبتنی پرتر یک الگباشد.  یم porterتمیآنها الگور نیاست كه معروفتررائه شده تاكنون ا

 اتیلعمهم Gateابزار بر نحو بوده و نیازی به فرهنگ لغات برای استخراج ریشه ندارد. 

 به زبان ته شدهنامه از الگوریتم ریشه یابی پرتر نوشدر این پایان دهد. یرا پوشش م یابیشهیر

PHP .استفاده شده است 

سند ساخته می شود.  –پس از انجام مراحل باال ماتریس كلمه  سند :-ساخت ماتریس کلمه (4

 ،[Gon 01][Ste 05]اندبرای خالصه سازی استفاده كرده LSAی كه از قبل هایبر خالف روش

جمله و –كلمه سیاستفاده از ماتر یارائه شده  به جا نامهپایان نیكه در ا پیشنهادیدر روش 

دو  سند استفاده شده و در طی –كلمه سی، از ماترLSAجمالت توسط  ممستقیسپس انتخاب 

كه با توجه به ماهیت خالصه سازی چند سندی این  دگردیمرحله جمالت مهم استخراج م

تغییر به ظاهر ساده، تاثیر چشم گیری در افزایش دقت خالصه سازی داشته است كه در قسمت 
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ل این امر را می توان در ماهیت خالصه سازی چندسندی نتایج هم به آن اشاره شده است. دلی

تر هم اشاره شد، در خالصه سازی چند سندی، چندین سند در جستجو كرد. همانطور كه پیش

ارتباط با یک موضوع وجود دارند كه همگی در ارتباط با این موضوع بوده ولی از دیدگاههای 

بنابراین زمینه اصلی همه این اسناد یكی می باشد. در روش های مختلف به آن اشاره می كنند. 

جمله استفاده می كنند، با توجه به اینكه مفاهیم بر مبنای جمالت -كلمهپیشین كه از ماتریس 

با دید محلی جمالت مهم بدست می آید و نه بر اساس اسناد موجود در كالستر، بنابر این 

مین موضوع باعث می شود كه جمالت اصلی و مهم در استخراج شده و نه با دید عمومی و ه

در روش پیشنهادی  تاثیر همه اسناد با هم در نظر گرفته  ارتباط با زمینه متن استخراج نگردد.

تر همانطور كه پیشمی شود و جمالت بر اساس شباهتشان با مفهوم اصلی استخراج می گردند.

نی بر پیكره و عمومی پیاده سازی شده هم اشاره شد روش پیشنهادی در قالب دو مدل مبت

می شود كه شامل  ساختهكل پیكره  از داده هایاست. در روش مبتنی بر پیكره، ماتریس اولیه 

كلمه می  20000سند در مجموع( و در حدود  1125سند در هر موضع ) 25موضوع و  45

در جدول ؟؟؟ ود. روش عمومی این ماتریس برروی هر موضوع جداگانه باید ساخته ش در باشد.

 اطالعات كلی مربوط به این دادهها آورده شده است.

 مقدار DUC2007پیکره  مشخصه

 45 تعداد موضوعات

 25 تعداد اسناد موجود در هر موضوع

 531174 تعداد كلمات

 20057 تعداد كلمات بدون با حذف كلمات ایست و ریشه یابی

 32 تعداد سیستم های خالصه ساز

 ROUGE2-ROUGESU4 ارزیابیمعیار 

 DUC2007 یدادهها كرهیپ یمشخصات كل -4جدول 

 مقدار 703موضوع  مشخصه

 steps toward موضوع

introduction of the Euro 

 167 تعداد جمالت

 814 تعداد كلمات پس از ریشه یابی

 531174 تعداد كلمات

 موجود در پیكره )مدل عمومی( 703مشخصات موضوع  -5جدول 
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 مقدار DUC2006مشخصه پیکره 

 50 تعداد موضوعات

 25 تعداد اسناد موجود در هر موضوع

 579201 تعداد كلمات

 21135 تعداد كلمات بدون با حذف كلمات ایست و ریشه یابی

 35 تعداد سیستم های خالصه ساز

 ROUGE2-ROUGESU4 معیار ارزیابی

 DUC2006مشخصات كلی پیكره دادههای  -6جدول 

 

نامه از توان استفاده نمود. در این پایانهدهی مختلفی میوزن برای ساخت ماتریس از روشهای

هی محلی می دو روشهای وزن 1دهی سراسریكه تركیبی از روشهای وزن idf-ftدهی روش وزن

 كه به صورت زیر محاسبه می شود: استفاده شده استباشد 

 

(𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹)𝑖,𝑗 =   (
𝑡𝑓𝑖,𝑗

∑ 𝑡𝑓𝑘,𝑗𝑘

) 𝐿𝑜𝑔2(
|𝐷|

|{𝑑: 𝑡𝑖 ∈ 𝑑}|
) 

𝑡𝑓𝑖,𝑗تعداد دفعات تكرار كلمه𝑖 در سند𝑗 و|𝐷|البته از روش  باشد.كل اسناد موجود در پیكره می

اطالعات كلی در مورد روش های وزن دهی به  های وزن دهی دیگر هم می توان استفاده نمود.

 آورده شده است. [Eri 99]كلمات در مرجع 

 

 و جمالت مرتبط با زمینه استخراج زمینه مرتبط با موضوع -2-3

تر هم اشاره كردیم در خالصه سازی چندسندی زمینه كلی اسناد در ارتباط با یاک موضاوع   همانطور كه پیش

می توانیم چنادین ساند داشاته     "یورو"مثال در مورد موضوع  یكدیگر می باشد.بوده ولی دیدگاهها متفاوت از 

تباط با یورو بوده ولی این موضوع را در كشورهای مختلف بررسای كارده باشاند. بناابراین     رباشیم كه همه در ا

وژه ساعی  زمینه اصلی همه در ارتباط با یورو و مسائل مرتبط با آن می باشد. بر همین اساس در این فااز از پار  

می شود تا زمینه اصلی مرتبط با هر موضوع بدست آید. پس از استخراج زمینه مرتبط با هر موضاوع، جماالت   

                                                   

1- Global weighting methods 
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بر اساس میزان شباهتشان با زمینه متن مرتب می شوند. نتایج بدست آمده نشانگر آن اسات كاه در ایان فااز     

آزمایشاات  ر ادامه مختصرا باه ایان نتاایج و    بخوبی توانسته ایم زمینه مرتبط با هر موضوع را استخراج كنیم. د

 انجام شده می پردازیم.

 استخراج زمینه -1-2-3

زمینه متن را می توان مجموعه ای از كلمات در نظر گرفت كه در كنار یكدیگر مفهوم اصلی و منظور متن را 

ن استخراج ، زمینه مرتبط با موضوع متLSAگیری از الگوریتم اطالع رسانی می كنند. در این بخش با بهره

از آن پس  .] 90Dee[معرفی شد IRدر 1هاها و هم آواییدر ابتدا برای حل مشكل هم خانواده LSAمی شود. 

LSA   در كانون توجه محققان در زمینه پردازش متن قرار گرفت و در بسیاری از مقاالت به صورت تئوری و

ماتریس  SVDكند. استفاده می 2SVDدر درون خود از روش  00Pap ][90Dee [ .LSA[عملی آنالیز گردید

A  با ابعادm×n  را به سه ماتریس𝐴 = 𝑈𝑆𝑉𝑇 كند كه  تجزیه می𝑈 = [𝑢𝑖𝑗] ستونی 3ماتریس ارتونرمال

m×m های آن بردارهای یكه سمت چپ نامیده می شوند؛  بوده و ستون𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙(𝜎1, 𝜎2, … , 𝜎𝑛) 

باشند كه به صورت نزولی مرتبط منفی میاست كه عناصرقطر اصلی آن مقادیر ویژه غیر n×nماتریس قطری 

𝑉اند وشده = [𝑣𝑖𝑗] های آن بردارهای یكه سمت راست نامیده هم ماتریس ارتونرمال سطری بوده و ستون

 شوند.می

 

 جمله-برای ماتریس كلمه SVDخروجی  -7شكل 

 باشد آنگاه حالت زیر برقرار خواهد بود : rank(A)= rاگر   

σ1 ≥   σ2 ≥  …  ≥  σr  ≥ σr+1 = ⋯ =  σn = 0  

بعدی  rبعدی به یک فضای  mبرروی یک ماتریس منجر به نگاشت فضای  SVDاز دیدگاه ریاضی، استفاده از 

                                                   

1- polysemy 

2 - singular value decomposition 

3- orthonormal   
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های تنكاستفاده می شود. از دیدگاه اد در ماتریسمی شود و در بسیاری از كاربردها از آن برای كاهش ابع

 .شودباعث استخراج روابط معنایی پنهان در ساختار داده می SVDپردازش زبان طبیعی، 

-در خالصه LSAاز  2001در سال  Gongاولین بار  در خالصه سازی  متن هم استفاده شده است. LSAاز 

های جمله به عنوان های اشاره شده، بر ویژگیسایر روشو  Gongدر روش . [Gon 01]سازی استفاده نمود

و از آن برای استخراج زیر موضوعات و جمالت متناسب با انها استفاده شده  عنصر محوری تمركز شده است

واحد دهی در های وزنها، با تولید بردار فركانس نسبی جمالت از طریق محاسبه معیار. در این روشاست

برروی این ماتریس اعمال شده و با  SVDشود. سپس جمله تولید می-، ماتریس كلمه𝑇𝐹𝐼𝑆𝐹نظیر  جمله

جمله نامید، بیشترین مقادیر موجود در هر ستون  -توان آن را ماتریس مفهومكه می 𝑉استخراج ماتریس 

این  ود.شای كه نشانگر آن مفهوم است، انتخاب و در خالصه قرار داده می)مفهوم( به عنوان بهترین جمله

 روش ها دارای دو ایراد اساسی می باشند :

این  بنای كارزیرا م باشدمیكل سند پنهان درها عدم توجه به مفاهیم اصلی ایراد تمامی این روش .1

ر و این در حالی است كه یک خالصه خوب د مله می باشد.ج-روش ها استفاده از ماتریس كلمه

ی هاهموضوع و زمینه اصلی موجود در اسناد، دیدگاسندی، باید ضمن بیان سازی چندخالصه

اعث می بات بمحوریت قرار گرفتن جمله به عنوان محور محاس مختلف مرتبط با زمینه را نشان دهد.

 شود كه قادر به كشف ارتباط دقیق بین كلمات نباشیم.

اتریس قائل می شوند و برای هر بردار از م ارزش یكسانبین بردارهای مختلف  Gongدر روش  .2

𝑉نماینده آن مفهوم انتخاب می شود و این در حالی است كه ممكن است ارزش  جمله به عنوان یک

چندین جمله از متن را به عنوان نماینده آن انتخاب كرد تا دیبایک مفهون به قدری زیاد باشد كه 

از طرف دیگر ممكن است بعضی از مفاهیم بدست  جامعیت كافی را داشته باشد. ،تولید شده خالصه

 آمده آنقدر كم ارزش باشند كه انتخاب جمله ای بعنوان نماینده آنها كار اشتباهی باشد.

با ارائه روشی جدید سعی شده تا این مشكالت برطرف شوند. به همین منظور در ابتادا باه جاای     بخشدر این 

محاسبه شده تا اثر تماامی اساناد لحااظ شاود.      واحد سندبرای كلمات در  𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹، وزن 𝑇𝐹𝐼𝑆𝐹استفاده از 

بارروی ایان مااتریس اعماال شاده و مااتریس        𝑆𝑉𝐷شود. در گام بعدی سند ایجاد می –سپس ماتریس كلمه

در حقیقات   𝑈شود. ماتریس استفاده می 𝑈در مرحله بعد، از ماتریس ستونی  شود.بردارهای ویژه استخراج می

مفهوم می باشد. چون در نظر داریم كه مفاهیم موجود در متون را استخراج كنایم بناابراین باه    -كلمهس ماتری

های ساتونی مساتقل   ، بردار𝑈در ماتریس استفاده می كنیم.𝑈از ماتریس𝑉در ماتریسجای استفاده از ماتریس 

باشاند.  مساتقل از هام مای   خطی هستند. این بردارهای ستونی از دید پردازش زباان طبیعای هماان مفااهیم     

مفهوم است. با توجه به اینكه روش پیشنهادی در دو مادل   -، ماتریس كلمه𝑈بنابراین از دید معنایی، ماتریس 

 مبتنی بر پیكره و مدل عمومی ارائه شده است بنابراین ادامه بحث را در قالب این دو مدل تشریح می كنیم.
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 مدل مبتنی بر پیكره -1-1-2-3

ساخته می شود. سپس  كل پیكرهسند برروی -در مدل مبتنی بر پیكره همانطور كه گفتیم ماتریس كلمه

SVD  برروی آن اعمال شده و ماتریس 𝑈 بدست می آید. در این مرحله باید مفاهیم را به موضوعات مربوطه

𝐶𝑖برای اینكار فاصله كسینوسی بین بردارهای مفاهیم منتسب نمایم. = [𝑐𝑖1, 𝑐𝑖2, … , 𝑐𝑖𝑚]  و بردارهای

𝐷𝑗اسناد  = [𝑑𝑗1, 𝑑𝑗2, … , 𝑑𝑗𝑚] شود. فاصله كسینوسی بین این دو بردار به صورت زیر محاسبه محاسبه می

 می شود :

𝑐𝑜𝑠(𝐶𝑖, 𝐷𝑗) =  
∑ 𝑐𝑖𝑘𝑑𝑗𝑘𝑘

√∑ (𝑐𝑖𝑘)2
𝑘  ×   √∑ (𝑑𝑗𝑘)2

𝑘

 

 

 نحوه انتخاب ابعاد كامل شود.

می شود. بر همین اساس نزدیكترین بردار به بردار كلمات هر موضوع را به عنوان نماینده آن موضاوع انتخااب   

 DUC2007از مجموعاه داده هاای    "یاورو "می كنیم. در تصویر زیر نمونه ای از این بردارها را كه به موضاوع  

 تخصیص داده شده است، مشاهده می كنید:

 

 

 

 

 

 703بردار كلمات مفهوم موضوع  -8شكل 

ه ام هایی با گ"كلماتی كه در تصویر ؟؟؟ مشاهده می كنید، بخشی از بردار مفهوم انتساب داده شده به موضوع 

م ر تصاویر ها  همانطور كه دمی باشند كه بیشترین وزن را در بین سایر كلمات بردار دارند.  "سوی معرفی یورو

ا ن موضاوع ر وانناد زمیناه مرباوط باه ایا     این كلمات بسیار در ارتباط با حوزه یورو می باشند و به خوبی مای ت 

 نمایش دهند.  

 كامل شود. تاثیر مقادیر ویژه در انتخاب مفاهیم لحاظ شود؟؟؟

 مدل عمومی -2-1-2-3

، برای هر یاک  DUC2007تا موضوع مجموعه داده های  45در مدل عمومی بجای ساخت ماتریس برروی كل 

 

Topic: Steps toward introduction of the Euro 

euro currenc European bank Union Turkei econom dollar ... 
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ایان   پیاده ساازی  دنبال می كنیم. تنها تفاوت از موضوعات بصورت جداگانه این ماتریس را ساخته و مراحل را

مدل و مدل قبلی در این است كه دیگر نیاز به محاسبه فاصله كسینوسی باین باردار مفااهیم و باردار كلماات      

بناابراین مفااهیم    ماتریس مورد نظر فقط بروی هماان كالساتر سااخته شاده اسات     كالستر نمی باشد چراكه 

-همااتریس كلما   در ابتادا بنابراین در این مادل،   .ر موضوعی خواهد بوداستخراج شده منتسب به همان كالست

داده  SVDسند برروی هر موضوع ساخته می شود. سپس ماتریس ساخته شده به عنوان ورودی باه الگاوریتم   

اولین بردار ستونی از این ماتریس مهمتارین و   ساخته شود. 𝑈ماتریس ستونی شده تا پردازش شود و ماتریس 

این موضوع هم بصورت شهودی و هم با بررسای  بردار و در حقیقت زمینه اصلی این اسناد می باشد.  اصلیترین

   تفاوت میزان بزرگی مقادیر ویژه بردار اول با سایر بردارها قابل توجیه می باشد.

 ،ندساندی چاگر به صورت شهودی بخواهیم به این قضیه نگاه كنیم، با توجه به اینكه در حوزه خالصاه ساازی   

 ه هام و در با زمینه اصلی اسناد مرتبط با یک موضوع یكسان می باشد، بنابراین تعداد زیادی از جمالت شابیه  

مزمانشاان  هدر نتیجه تعدادی از كلمات كه در حوزه مربوط به زمینه هستند رخداد  یک حوزه معنایی هستند.

لماات هام   كهام اساتخراج    LSAوظیفه  . با توجه به این نكته كهشوددر متن بسیار بیشتر از بقیه كلمات می

میات تارین   رخداد می باشد، بنابراین بدیهی است كه همیشه اولین بردار مفهوم استخراجی مهمتارین و باا اه  

رتب مای  م)مقادیر ویژه در ماتریس وسطی به صورت نزولی  بردار مفهوم كه همان زمینه اصلی می باشد هست

 .باشد(

 بررسی نموداری

 ..كامل شود ی مقادیر ویژه بردار اول با سایر بردار ها؟؟؟نمودار تفاوت بزرگ

 مرتب سازی جمالت براساس شباهتشان با زمینه متن -2-2-3

جمالت را بر اساس میزان شباهتشان با زمینه اصلی موضوع  پس از استخراج زمینه اصلی مرتبط با هر موضوع،

در ابتدا بردار كلمات هر جمله  مرتب می نماییم. برای این قسمت هم از فاصله كسینوسی استفاده شده است.

𝑆𝑗سپس مجددا از فاصله كسینوسی بین بردار جمالت را می سازیم. = [𝑠𝑗1, 𝑠𝑗2, … , 𝑠𝑗𝑚] و  بردار مفهوم

𝐶𝑖 = [𝑐𝑖1, 𝑐𝑖2, … , 𝑐𝑖𝑚] شود.برای مرتب كردن جمالت استفاده می 

 

𝑐𝑜𝑠(𝐶𝑖, 𝑆𝑗) =  
∑ 𝑐𝑖𝑘𝑠𝑗𝑘𝑘

√∑ (𝑐𝑖𝑘)2
𝑘  ×   √∑ (𝑠𝑗𝑘)2

𝑘

 

پس از محاسبه فاصله كسینوسی بردارهای تمامی جمالت با بردار زمینه اصلی، جمالت براساس مقدار شباهت 

البته با توجه به اینكه ما شباهت جمالت را با زمینه اصالی بدسات آوردیام     و به صورت نزولی مرتب می شوند.

بنابراین طبیعتا تعدادی از این جمالت شبیه به یكدیگر خواهند بود كه در فاز بعدی ایان افزونگای را برطارف    
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ر ت مناسب این مرحله مای باشاد كاه د   خواهیم ساخت.نتایج بدست آمده از ارزیابی خالصه سازی حاكی از دق

قسمت نتایج به آن اشاره خواهیم كرد. البته برای این كه كارایی این مرحله بیشتر آشكار شود ماا دو آزماایش   

 دیگر هم ترتیب داده ایم كه در آن كیفیت انتخاب جمالت را بررسی خواهیم كرد.

صه سازی عالوه بر انتشار مجموعه داده های مورد نیاز برای خال DUCكنفرانس  آزمایش اول : .1

نتشر ا هم ممتن، نتایج حاصل از خالصه سازی تعدادی از سیستم های معروف برروی این داده ها ر

ه بتعداد آنها  DUC2007سیستم شركت داشته اند كه در  12حدود  DUC2001در كرده است. 

بسیار  سیستم، از سیستم های معروف و 32سیستم افزایش پیدا كرده است. تعدادی از این  32

الصه خقدرتمند در زمینه خالصه سازی متن می باشند كه از تكنیک های بسیار متنوعی برای 

ای ده سازی متن استفاده می كنند. بعضی از این سیستم ها گام هایی برای خالصه سازی چكی

حذف  اشد رابرداشته اند و عالوه بر استخراج جمالت مهم، بخش هایی از جمله كه غیرضروری می ب

گین این ا میانبدقت این سیستم ها بقدری باالست كه عموما در مقاالت مختلف نتایج را  می نمایند.

خاب انت تررسی میزان دقت جمالبهمین دلیل در این آزمایش برای ب سیستم ها ارزیابی می كنند.

 دارش وشده، در ابتدا ؟؟؟ تا موضوع را به صورت تصادفی انتخاب كردیم. سپس مراحل پیش پر

ان اهمیتش زمینه و جمالت متناسب با زمینه را اعمال كرده و جمالت را بر اساس میزانانتخاب 

ید لتویت با اهممرتب می كنیم. در این آزمایش می خواهیم بررسی كنیم كه چه میزان از جمالت 

 DUC2007در خالصه تولید شده توسط بهترین سیستم های  ،شده توسط سیستم پیشنهادی

 DUC2007عدد از بهترین سیستم های موجود در  10خالصه های بهمین دلیل موجود می باشد. 

ا از لیست ردرصد از جمالت  15سپس حدود را انتخاب نمودیم.  كه امتیازشان باالی میانگین بود

رتر سیستم ب 10ده بر اساس اهمیت را انتخاب كردیم. با بررسی خالصه های جمالت مرتب ش

DUC  درصد از این جمالت در خالصه های تولید شده توسط این  84مشخص شد كه بیش از

ی ه داراسیستم ها موجود می باشد. این درصد بیانگر این موضوع است كه لیست جمالت مرتب شد

 دقت مناسبی می باشد.

در آزمایش دوم میزان دقت جمالت انتخاب شده بصورت مجزا بررسی شده است.  :آزمایش دوم  .2

یستم پیشنهادی س 2و  1برای این منظور یک موضوع به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس فازهای 

جمله اول انتخاب شدند.  30برروی آن اعمال شد و جمالت براساس اهمیتشان مرتب شدند. سپس 

)میزان جمله 10جمله می توان  30برای بررسی دقت جمالت انتخاب شده، تمامی حاالتی كه از 

ن میلیو 30كه حدود  شد( انتخاب كرد محاسبه DUC2007فشرده سازی تقریبی برای داده های 

جمله تولید شده توسط  30جمله از  10میلیون فایل كه هركدام حاوی  30حالت می شود. بنابراین 

داده شد )با  ROUGEتولید شده و به عنوان ورودی به ابزار ارزیابی  سیستم پیشنهادی می باشد

ت توجه به توانایی رایانه مورد استفاده و همچنین حجم باالی عملیات ورودی خروجی این عملیا
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با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد كه در بین نزدیک به یک ماه زمان به خود اختصاص داد(.

می باشد. این  DUC2007این حاالت، حالت هایی وجود دارد كه نتایجش بهتر از بهترین سیستم 

 مشاهده می كنید:زیر نتایج را در جدول 

 

Compresion Size 

(word) 
ROUGE-2 System ID 

288  0.14273 1-2-3-4-8-9-16-20-21-29 

276 0.13982 1-2-3-4-8-9-20-22-25-29 

269 0.13885 1-2-3-4-8-9-14-16-20-29 

271 0.13789 1-2-3-4-8-10-16-20-28-29 

252 0.13787 1-2-3-4-8-14-16-17-25-29 

261 0.13787 1-2-3-4-8-9-16-20-26-29 

273 0.13691 1-2-3-4-8-9-21-22-26-29 

255 0.13691 1-2-4-8-9-16-20-21-28-29 

259 0.1369 1-2-3-4-8-9-17-20-22-29 

225 0.1369 1-2-3-4-8-9-20-21-29-30 

250 0.13599 BEST DUC (15) 

 ROUGE-2نتایج ارزیابی آزمایش دوم با معیار  -7جدول 

 

Compresion Size 

(word) 

ROUGE-SU4 System ID 

291 0.21631 1-2-3-4-8-9-14-22-28-29 

285 0.21518 1-2-3-4-8-9-14-16-28-29 

276 0.20931 1-2-3-4-6-8-9-22-28-29 

281 0.20899 1-2-4-8-9-14-17-22-28-29 

272 0.20801 1-2-4-8-9-14-16-23-28-29 

265 0.20591 1-2-3-4-8-9-20-27-28-29 

259 0.20117 1-2-3-4-8-12-14-22-23-28 
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261 0.19971 1-2-4-5-9-14-16-19-28-29 

258 0.19955 1-2-4-6-9-12-13-14-28-29 

254 0.19709 1-2-4-7-8-14-16-20-23-29 

250 0.18899 BEST DUC (15) 

 ROUGE-SU4نتایج ارزیابی آزمایش دوم با معیار  -8جدول 

را نشان  جمله اول 30جمله انتخاب شده از بین  10شماره  SystemIDستون  (8)و  (7)در جداول 

 هم مربوط به معیار ارزیابی خالصه ها می ROUGE-SU4و  ROUGE-2می دهد. ستون های 

ول هم همانطور كه در جدا باشد كه هم در فصل پیش و هم در بخش نتایج شرح داده شده اند.

مشخص می باشد حالت های زیادی را می توان یافت كه نتایجی بهتر از بهترین سیستم 

DUC2007 ت. ه اسكسب كرده باشند. البته در این جداول تنها بخشی از حالت ها نشان داده شد

 ه در اینده شدانبنابراین با توجه به این نتایج می توان به صورت شهودی دریافت كه جمالت بر گرد

 فاز جمالت خوب و مناسبی می باشند.

 حذف افزونگی با محاسبه شباهت معنایی  مبتنی بر شبكه واژگان جمالت -3-3

 عتاا یطب مرتاب شادند.   یهمان مفهوم اصال  ایمتن  نهیارتباطشان با زم زانیجمالت بر اساس م یقبل مرحلهدر 

جماالت   دیا اب مرحلهنیبه هم هستند. در ا هها شبیجمله نیاز ا یاریبس كره،یبودن پ سندیچند تیماه لیبدل

ه از  استفاد ،یلبرخالف فاز قب ازف نیمختلف استخراج شوند. در ا هایدگاهیاز لحاظ معنا حذف شده و د یتكرار

ماالت  جتر شدن موضاوع،  روشن یجمالت را نشان دهد. برا نیشباهت ب یتواند به خوب ینم ینوسیفاصله كس

 :دیریبگرا در نظر  رزی

 
 

 
 

 

 

S3 = Iran's weekend test of a long-range missile underscored the need for a 

U.S. national missile defense system. 

S2 = U.S.militaryprojectile interceptor streaked into space and hit the target. 

 

 

S1 = United StatesArmy successfully tested an anti-missile defense system. 
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ندارناد فاصاله    یكلماه مشاترك   یچاون از لحااظ نحاو    یخبار هساتند ولا    کیانگریب بایتقر S2و  S1جمالت 

وسای  چاون در محاسابه فاصاله كسین    ستندیهم ن هیشب ینوسیفاصله كس دی)از د شودیآنها صفر م ینوسیكس

ناابراین  بردارها در كلمات یكسان ضرب داخلی می شوند و چون كلمات یكسانی از لحاظ نحوی وجاود نادارد ب  

ه : اماا باا احتسااب فاصال    ضرب داخلی آنها صفر شده و در نتیجاه فاصاله كسینوسای آنهاا صافر مای شاود(        

 نیا كاه البتاه ا   باشاند یباه هام ما    هیتند، شاب كلمات مشترک هسا  یچون دارا S3و  S1جمالت  ،ینوسیكس

 اشتباه است. صیشخت

لماات در  و نقاش ك  تیا و موقعتوجه می كناد  یشباهت نحوصرفا به ینوسیفاصله كسبا توجه به این كه نیبنابرا 

فاصاله   . اساتفاده از دیا جماالت را محاسابه نما   نیشاباهت با   یبه خاوب  تواندینم را در نظر نمی گیرد  جمله

و باردار   جماالت باردار   نیب ینوسیفاصله كس ،یمشكل را نداشت. چراكه در فاز قبل نیدر فاز قبل ا ینوسیكس

ا همه كلمات موجود در متن با وزن خاص خود هسات( محاسابه شاد و هادف صارف      رندهی)كه در برگ میمفاه

-یما اسابه  جماالت مح  نیب ییمشكل، شباهت معنا نیحل ا یمتن بود. برا نهیاستخراج جمالت مرتبط با زم

 . شود

 بر شبكه واژگان جمالت یمبتن ییشباهت معنا -1-3-3

در شاد.   گیری میزان شباهت جمالت به همدیگر اشارهدر بخش قبل به مشكالت فاصله كسینوسی برای اندازه

 یداین بخش سعی شده تا با در نظر گرفتن مشكالت روشهای محاسبه میزان شباهت بین جمالت روش جدیا 

ت در ساه  به طور كلی روش های اندازه گیری شباهت بین جمالبرای افزایش دقت محاسبه شباهت ارائه شود. 

ر ایان  . د[Kon 05]( دسته اول روش های مبتنی بر شباهت لغوی می باشاد 1دسته كلی می توان قرار داد : 

ش هاا از  عموماا در ایان رو  دسته میزان انطباق لغوی بین كلمات دو جمله، مالک شباهت دو جمله می باشد. 

قاادر باه    این دسته از روش هاا  استفاده می شود.[All 86]الگوریتم محاسبه طوالنی ترین زیر رشته مشترک 

ه ( دسته دوم روش های مبتنی بار پیكاره مای باشاند كا     2 تشخیص شباهت معنایی بین جمالت نمی باشند.

ندازهگیری شباهت باین كلماات كاه در فصال     بتنی بر پیكره ام-شباهت جمالت را براساس روش های آماری

شاباهت  [Mih 06]( دسته ساوم هام روش هاای مبتنای بار     3. [Jia 97]قبل اشاره شده، محاسبه می كنند

 ند.معنایی می باشندكه عموما از شبكه واژگان برای اندازه گیری شباهت بین جمالت استفاده می كن

ت ارائه شده است كه مبتنی بار شابكه واژگاان و بار     در این بخش روشی برای اندازه گیری شباهت بین جمال

ابزار گیری شباهت معنایی بین دو جمله، ابتدا اجزای آنها با استفاده از برای اندازهچسب زنی معنایی می باشد. 

هاای معناایی   ارتبااط باین كلماات در نقاش     شبكه واژگان جدا شده و سپس با استفاده ازبرچسب زنی معنایی

همچناین در روش  . شود. نظیر باشند، آنگاه از لحاظ معناایی مارتبط باا هام خواهناد باود      محاسبه می یكسان

بارای تعیاین اهمیات كلماه      جدیاد  پیشنهادی از موقعیت كلمات در عبارات اسمی و فعلی به عنوان معیااری 

 در ادامه به جزییات این مدل ارائه شده است. استفاده شده است.
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 : ید؛ حتی شكل هم می توان كشكامل شود

 استخراج نقش های معنایی جمالت -1-1-3-3

بازار برچساب   ادر این پایان ناماه از  كند.  یم فایجز در ارتباط با فعل جمله ا کیاست كه  ینقش ییمعنا نقش

ی ما كه از قوی ترین ابزارهای برچسب زنای معناایی   Illinois At Urbana Champaignدانشگاه  ییمعنازنی 

 ریا و غ میساتق فاعال، مفعاول م   ریا جمله نظ ییمعنا هایابزار، نقش نیاز ااستفاده با  باشد استفاده شده است.

تكمیال   بعبارت دیگر هر فعل در جملاه باا نقاش هاای     شود.یو ... در ارتباط با فعل جمله مشخص م میمستق

عال هاای   فكه در این پایان نامه آن را سطح مای ناامیم. بناابراین باه تعاداد       كننده اش برچسب زده می شود

شاان داده  نزیار  ورودی ه نمونه ای از خروجی این ابزار بارای جملا   تصویر ؟؟؟در طوح مختلفی داریم.، سجمله

 شده است. 

 

 

 

 نمونه از خروجی ابزار برچسب زنی دانشگاه ایلینویز -9شكل 

وجود دارد و بهمین دلیل دو سطح هم متناسب با هر فعل  requireو  replaceدر جمله داده شده دو فعل 

Example 1:The European Union member states are required to completely replace 

their own national currencies with the Euro from January 1, 2002. 
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می باشد سه نقش معنایی تشخیص داده شده  requireتعریف شده اس. در سطح اول كه متناسب با فعل 

به عنوان فعل و  "required"به عنوان مفعول مستقیم،  "The European union member states"است. 

"to completely replace their own national currencies with the ero from January 1, 2002"  به

 پنج نقش معنایی تشخیص داده شده است. replaceدر سطح دوم هم متناسب با فعل عنوان نقش قیدی. 

ایش می م افزهالزم به ذكر است كه در مواردی كه عموما طول جمالت طوالنی تر می شود، تعداد این سطوح 

 ن مثال به جمله طوالنی زیر را درنظر بگیرید:به عنوایابد. 
 

 
 

 اشد.بخروجی برچسب زده آن به صورت زیر می باشد كه شامل چهار سطح متناسب با چهار فعل آن می 

 

Example2: The introduction of the single European currency, the Euro, would pose 

strategical as well as tactical problems to the economy of Romania, an associate EU 

country seeking admission, the Rompres news agency Thursday quoted Romania's 

Central Bank Governor Mugur Isarescu as saying. 
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 برای جمالت طوالنی  SRLنمونه خروجی ابزار  -10شكل 

ر نها را دمات آاما همانطور كه پیش تر هم اشاره شد، برای محاسبه میزان شباهت جمالت، شباهت معنایی كل

مت با ین قسنقش های معنایی یكسان، توسط شبكه واژگان اندازه گیری می كنیم. مهمترین چالشی كه در ا

ز جزا امكه هركدام شامل چندین نقش  م وجود سطوح برچسب زده متفاوت از هم می باشدآن مواجه هستی

یا همان  "A0"چهار سطح وجود دارد كه هر كدام برچسب  2به عنوان نمونه در جمله مثال  .یكدیگر هستند

 ی مقایسها برارفاعل را دارند. چالشی كه در این جا مطرح می شود این است كه كدام یک از این برچسب ها 

 رچسب زنیاز ب در نقش فاعلی باید انتخاب نمود. در كار مشابه ای )البته مشابهت صرفا از لحاظ استفاده

هد به بیشترین كلمات را پوشش می د انجام گرفته است، سطحی كه [Aks 09]معنایی می باشد( كه در 

با توجه به  عنوان سطح اصلی در نظر گرفته شده و مقایسه ها تنها در نقش های این سطح صورت می گیرد.

رفته می گ، سطح چهار یا همان آخرین سطح به عنوان اصلی ترین سطح در نظر 2این روش در جمله مثال 

 می باشد كه در ذیل به آنها اشاره شده است:این شیوه مقایسه دارای ایرادات مهمی شود. 
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وه پر واضح است كه جمالت را می توان به شی عدم در نظر گرفتن حالت های مختلف جمله: (1

م با ههای مختلفی بیان نمود. گاه با حفظ معنا ساختار جمالت به كلی عو  می شود و گاه 

م می توان هرا به شكل زیر  1تغییرات جزیی می توان جمالت جدید تولید نمود. مثال جمله مثال 

 بیان كرد:

 

 
 

 Aks] ادی درحال اگر با توجه به روش پیشنه این دو جمله دقیقا یک خبر و مفهوم را می رسانند.

اصلی در نظر  انتخاب كنیم باید سطح اول را به عنوان سطح 1النی ترین سطح را برای جمله طو [09

اب سطح اول كه در زیر نشان داده شده است، انتخ 3با توجه به خروجی برچسب زده جمله بگیریم. 

 به عنوان سطح اصلی كامال اشتباه می باشد. 1برای جمله 

 

 3خروجی برچسب زده شده جمله  -11شكل 

با توجه به اینكه همیشه طوالنی ترین سطح به عنوان سطح اصلی در نظر گرفته می  :نییدقت پا (2

شود و عموما در طوالنی ترین سطح نقش ها كلی می باشد، بنابراین امكان اندازه گیری شباهت 

سطح چهارم به  2به عنوان نمونه همانطور كه پیش تر اشاره شده در جمله مثال دقیق وجود ندارد. 

Example3: The European Union member states completely replace their own 

national currencies with the Euro from January 1, 2002. 
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عنوان سطح اصلی در نظر گرفته شده است. همانطور كه در تصویر ؟؟؟ مشخص است، این سطح 

و این درحالی است كه  می باشد "V"و فعلی  "A1"، مفعولی  "A0"دارای سه نقش اصلی فاعلی 

tion of the single European currency, the Euro, would The introduc" نقش مفعولی

pose strategical as well as tactical problems to the economy of Romania, an 

associate EU country seeking admission"  در حقیقت یک جمله دیگر بوده و شامل

ین سه نقش برای این مثال، تفاوت بنابر این مقایسه در ابرچسب های مربوط به خود می باشد.

 چندانی با روش های پیش نخواهد داشت چراكه نقش ها بسیار كلی می باشند.

ین مشكل برای حل اراه كار  2به مشكالت مربوط به تعیین سطح در قسمت قبل اشاره شد. در این قسمت 

 :اهد شدپیشنهاد شده كه با پوشش مشكالت مربوط به انتخاب سطح باعث افزایش دقت خو

ده می كه تنها از یک سطح برای مقایسه استفا [Aks 09]بر خالف روش مقایسه در تمامی سطوح :  (1

سه مقای كرد، در روش جدید تمامی سطوح جمله اول را با تمام سطوح جمله دوم در نقش های یكسان

كل مربوط مشب تیكرده و بیشترین مقدار را به عنوان میزان شباهت دو جمله در نظر می گیریم. بدین تر

 1، سطوح 3و  1به ساختار های مختلف یک جمله بر طرف می شود. به عنوان نمونه برای جمالت مثال 

كه  قایسهممقایسه می شود و چون ماكزیمم این دو  3را با تنها سطح جمله مثال  1جمله مثال  2و 

این دو  به عنوان میزان شباهت ،می باشد 3جمله مثال  1و سطح  1جمله مثال  2سطح شباهت همان 

 جمله بر گردانده می شود.

ظر ندقت پایین محاسبه شباهت بدلیل عدم در ] 09Aks[یكی از مشكالت روش  تولید سطوح جدید: (2

یقت برای حل این مشكل در روش پیشنهادی سطوحی كه در حق گرفتن نقش های جزیی تر می باشد.

ته ظر گرفندر جهت مقایسه م شده و به عنوان سطوح جدید جزی از سطوح دیگر می باشند با آنها ادغا

 :ی كنیمرا به مجموعه سطوح اضافه م 3، سطح جدید 2و  1با ادغام سطوح زییر مثال در می شوند.

 

 
Example4:The Bulgarian National Bank announced Thursday its national currency, 

the lev, will be fixed at 1,955.83 to the euro. 
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 تولید سطوح جدید -12شكل 

 كامل شود. الگوریتم نحوه ادغام سطوح فعلی و تولید سطوح جدید در ضمایم آورده شده است.

 اندازه گیری شباهت بین كلمات بر اساس شبكه واژگانی -2-1-3-3

 ساتفاده از ابعد از استخراج نقش های معنایی باید شباهت كلماتی كه در این نقش هاا قارار مای گیرناد را باا      

شاد. در   شبكه واژگان محاسبه نمایند. در فصل قبل به روابطی كه در شبكه واژگان تعریاف مای شاوند اشااره    

 ادامه سه دسته اصلی از این روابط مورد استفاده قرار می گیرد.  

 یا رابطه النوع ی -

باشاد. در  ، ناوع یالهاا مای   اندازه گیری شاباهت باین كلماات توساط شابكه واژگاان      فاكتور موثر در  مهمترین

WordNet    مهمترین روابط به ترتیب عبارتند از رواباط ابرمفهوم زیرمفهاوم)A-IS(  2و مشامول 1شامول شاامل ،

و كال مرباوط باه    3جزئای از كال   وابطشامل ر )Of-Part(ی جزئیت و رابطه)Synonymy(ی هم معنایی رابطه

درصااد كماای از روابااط role-eventو product-materialی انااواع روابااط ماننااد علاات و معلااول، . بقیااه4جاازء

WordNet دهند.  را تشكیل می 

، یاال  رابطاه تارین  گیرناد. مهام  های متفاوتی میبا توجه به تابع تشابه، وزن WordNetانواع مختلف لینک در 

                                                   

1- Hyperrnym 

2- Hyponym 

3- Meronym  

4- Holonym 
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در دو انتهای یال یكسان هساتند. عاالوه بار ایان      كلمهدهد كه دو باشد كه نشان میمی(Synonymy)ترادف 

وزن رابطه بین دو كلماه را  باشد. بنابراین ما بیشتر می Part-Ofاز وزن شباهت لینک IS-Aوزن شباهت لینک 

 (:13-3؟؟؟ ی كنیم )رابطهتعریف می براساس نوع آن به صورت زیر

(3-13  )
















OfPartwwtype

AISwwtype

wworsynonymywwtype

wwSimwordnet
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),(95/

),(,1
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21

21

2121
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 شبكه واژگانهای های گرهویژگی -

ها به تفصایل تشاریح شاده اسات. بارای ویژگای       های تمامی گرهویژگی WordNetمراتب آنتولوژی در سلسله

اساتفاده  X-Similarityدر بیاان   [PET06???]تاوان متصاور شاد. در اینجاا از تعریاف       تعاریف مختلفی مای 

هاای  باشاد. مجموعاه  هاا مای   Synsetای ویاا  كلمه 1های تعاریفها به معنای مجموعهویژگیایم. در اینجا كرده

بناابراین    .اساتخراج شاده اسات    WordNetدر  2ای شامل كلمااتی اسات كاه از تعااریف مفااهیم     تعریف كلمه

های تعریفای  هها و یا مجموع Synsetها با یكدیگر تشابه دارند هرگاه توان گفت كه دو كلمه از لحاظ ویژگیمی

 یک نمونه از این تعاریف در مثال زیر آورده شده است: خودشان مشابه باشند.

 

 (:20-3ی كنیم )رابطهدو گره را تعریف میهایترتیب اشتراک ویژگیبه 

(3-20         )
BA

BA
wwSim f




),( 21 

و w1كلماه هاای دو   -Synsetا و ی )بعد از حذف كلمات ایست( ی كلمات توضیحیمجموعهBو Aطوری كه به

w2 .هستند 

                                                   

1 - Description Sets 

2 - Glosses 

 

Example 5: 

1. dollar -- (the basic monetary unit in many countries; equal to 100 cents) 

2. dollar, dollar bill, one dollar bill, buck, clam -- (a piece of paper money worth one dollar) 

3. dollar -- (a United States coin worth one dollar; "the dollar coin has never been popular 

in the United States") 

4. dollar, dollar mark, dollar sign -- (a symbol of commercialism or greed; "he worships the 

almighty dollar"; "the dollar sign means little to him") 
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 سایر معیارهای مورد استفاده در شباهت كلمات -

ه به عماق گار   دیگری نیز برای اندازه گیری شباهت بین كلمات وجود دارد كه از جمله آنها می توانمعیارهای 

 یبا بررسی ها و درجه خوشه ها در آنتولوژی شبكه واژگان اشاره كرد.چگالی گره ها در ساختار شبكه واژگان، 

یست بلكاه  نانجام شده مشخص شد كه استفاده از این ویژگی ها نه تنها در اندازه گیری شباهت جمالت مفید 

و  "kenyan"، كلماات  2و 1، در دو جملاه  6ممكن است اثر منفی هم داشته باشد. به عنوان نموناه در مثاال   

"pakistan"  دارای پدر مشترک بوده و هر دو جزء"country"    ندی می باشند. اما در خالصه ساازی چناد سا

ه بیاان  ع داده شداین دو جمله را باید به عنوان جمالت مجزا از هم كه هر كدام دیدگاهی را در ارتباط با موضو

رامتر تیاب دو پاا  یریم. به هماین تر می كنند لحاظ كرد و بنابراین نباید این دو جمله را شبیه به هم در نظر بگ

 دیگر اشاره شده دیگر هم نمی تواند برای این بخش مفید فایده باشد.

 

 وزن دهی به كلمات بر اساس موقعیتشان در درخت تجزیه جمله -3-1-3-3

وع و در بخش های قبلی كلمات هر دو جمله را در نقش های معناایی یكساان باا هام مقایساه كاردیم. اماا نا        

ماات  موقعیات كل  موقعیت این كلمات را در مقایسه دخیل نكردیم. با كمی دقت و بررسی مشخص می شود كه

اهت ه گیاری شاب  و نوعشان )اسم، صفت، فعل، قید زمان، قید مكان و ... ( هم می تواند تاثیر بسازایی در اناداز  

 آورده شده است: 7بین دو جمله داشته باشد. برای پی بردن به اهمیت موضوع مثال 

 

همانطور كاه در تصاویر هام    خروجی بر چسب گذاری شده این جملاه هام در تصاویر ؟؟؟ آورده شاده اسات.     

مشخص است ابزار برچسب زنای ایلناویز در خروجای خاود نمایشای از درخات تجزیاه جملاه را هام در لباه           

"charniak" جزیه، جزییات بیشتری از جمله نظیار ناوع كلماات    ارائه می دهد. این خروجی عالوه بر درخت ت

از ایان  نمایش درختی این اطالعات هم در تصویر ؟؟؟ آورده شاده اسات.   )اسم، صفت، فعل( هم ارائه می دهد.

 

Example 7:European Central Bank President, Wim Duisenberg said Thursday that 

Europe 's new single currency , the euro , wo n't compete with the U.S. dollar as the 

currency of choice for foreign reserves  .  

 

Example 6: 

Water shortage in the Pakistani capital of Islamabad is expected to deteriorate as 

water reservoir can meet demand of the consumers just for 12 days. 

The acute water shortage in the Kenyan capital Nairobi entered its third month 

Tuesday with water-borne diseases imminent. 
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 اطالعات در ادامه استفاده شده است.

در  "European Central Bank President, Wim Duisenberg"در خروجی ابزار برچسب زنای، عباارت   

ن ایان  كلمه می باشد. در روش های معمول محاسبه شباهت معنایی بی 6نقش فاعلی ظاهر شده است و شامل 

ی ما كلمات اهمیت قائل نمی شویم. اما با توجه به خاصیت موصوف و موصوف صافت و مضااف و مضااف الیاه     

از  ضااف بیشاتر  همیشه اهمیت موصوف بیشتر از موصوف صفت و اهمیات م توان این نكته را برداشت كرد كه 

ی یعنی یاباد. در عبارات اسمی و فعلی اهمیت كلمات از چپ به راست افزایش ممضاف الیه می باشد و بنابراین 

هام   "Bank"و اهمیات   "Bank"بیشتر از "president"بیشتر و اهمیت "Wim"از  "Duisenberg"اهمیت 

از  "currency"هاام اهمیاات "new single currency"ماای باشااد. در عبااارت اساامی  "Central"بیشااتراز 

"single"  و"new" .بیشتر می باشد 

 

 7خروجی برچسب زده شده جمله مثال  -13شكل 

 قات انادازه  دبنابراین با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن درخت تجزیه فاكتورهاای زیار را بارای افازایش     

 گیری شباهت اعمال می كنیم:
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، بر اساس موقعیات كلماات باه آنهاا و     2و فعلی 1در هر عبارت اسمیموقعیت كلمات در عبارات اسمی و فعلی:  -

 به صورت زیر به آنها وزن داده می شود:

𝑤𝑒𝑖𝑔𝑡ℎ𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑤𝑖) = 1 +
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

𝛼 ∗  𝑁𝑝ℎ𝑟𝑎𝑠𝑒

 

هام  𝛼 ام در عبارت و  iموقعیت كلمه 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 تعداد كلمات موجود در عبارت اسمی یا فعلی،  𝑁𝑝ℎ𝑟𝑎𝑠𝑒كه 

 در نظر گرفتیم. 2ضریت تاثیرگذاری می باشد كه برابر 

رق مای كناد و بار هماین     بر اساس اینكه كلمه مورد نظر اسم، فعل و یا صفت باشد اهمیت آن فا نوع كلمه : -

 وزن می دهیم كه بصورت زیر محاسبه می شود:اساس نیز به كلمات 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒1 =  {

1.2     𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑛𝑜𝑢𝑛
1.15    𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑣𝑒𝑟𝑏        
1.1     𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
1        𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟        

 

می اماكن و اسم زمان هم هماواره از اهمیات   اسامی خاص و همچنین اسا اسامی خاص و اسم مكان و زمان : -

ده ر گرفته شا به همین دلیل معیاری هم برای برجسته كردن این نوع كلمات در نظ باالیی برخوردار می باشند.

 است:

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒2 =  {

1.3      𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑢𝑛
1.2   𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙          
1        𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟                                        

 

 

 

 

                                                   

1- Noun phrase 

2- Verb phrase 
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 7نمایش درخت تجزیه جمله مثال  -14شكل 

  

 الگوریتم محاسبه شباهت جمالت و حذف افزونگی -4-1-3-3

ت جمالت در این بخش الگوریتم كامل محاسبه جمالپس از توضیح قسمت های مختلف محاسبه شباهت بین 

ل گام های محاسبه شاباهت باه صاورت مختصار در ذیا      .شبیه به هم و حذف افزونگی توضیح داده شده است

 آورده شده است:

ی تواند مهمانطور كه توضیح دادیم نوع و موقعیت كلمات كلمات : و موقعیت  مشخص كردن اهمیت (1

ر صورت زی بی و بهبیفزاید. بنابر این وزن نهایی هر كلمه را به صورت تركیبر ارزش آنها در مقایسه 

 محاسبه می كنیم :

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑊𝑖) =    (𝜌1  ×  𝑤𝑒𝑖𝑔𝑡ℎ𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑤𝑖)) + (𝜌2  ×  𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒1)  + (𝜌3  

×  𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒1) 
 

 ست.   در نظر گرفته شده ا 1 3برابر با  𝜌3و  𝜌1  ،𝜌2كه 

یر زصورت  پس از مشخص شدن اهمیت كلمات میزان شباهت دو كلمه با استفاده از شبكه واژگان به (2

 محاسبه می شود:
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𝑤𝑠𝑖𝑚(𝑊𝑖, 𝑊𝑗) = (
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑊𝑖) +  𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑊𝑗)

2
) × ((𝑆𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑𝑛𝑒𝑡(𝑊𝑖, 𝑊𝑗)  

+ 𝑆𝑖𝑚𝑓(𝑊𝑖, 𝑊𝑗)) 

 

در  Bو  Aدو جمله  مختلف از خروجی برچسب زده شده حوه محاسبه شباهت كلمات بین دو سطحن (3

𝑅𝐿𝑖ذیل آورده شده است. فر  كنید كه 
𝐴 =  {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛}  مجموعه نقش های موجود در سطح

𝐿𝑖 ام جملهA  و𝑅𝐿𝑗
𝐵 =  {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑚}   مجموعه نقش های موجود در سطح𝐿𝑗  ام از جمله

B باشد. مجموعه𝐶𝑅𝐿𝑖𝐿𝑗 =  {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑁𝑢𝑚}  را اشتراک نقش های معنایی بین دو

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠𝑟(𝐿𝑖سطح در نظر می گیریم. مجموعه
𝐴) =  {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚𝑁𝑢𝑚}   هم كلمات موجود

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠𝑟(𝐿𝑗|)می باشد )با این فر  كه  Aجمله  Lام از سطح  rدر نقش 
𝐵)| < |𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠𝑟(𝐿𝑖

𝐴)| .

به صورت زیر محاسبه  Bام جمله  jو سطح  Aام جمله  iشباهت در نقش های مشترک بین سطح 

 :می شود:

𝑙𝑠𝑖𝑚(𝐿𝑖
𝐴, 𝐿𝑗

𝐵) =  
∑ (𝑟𝑜𝑙𝑒𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 × ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑆𝑖𝑚𝑟(𝑤𝑖)

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑁𝑢𝑚
𝑖=1 )𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑁𝑢𝑚

𝑟=1

|𝐿𝑖
𝐴|

 

 

𝑚𝑎𝑥𝑆𝑖𝑚𝑟(𝑤𝐴) = 𝑚𝑎𝑥
𝑤𝐵 ∈  𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠𝑟(𝐿𝑖

𝐵)
 𝑤𝑠𝑖𝑚(𝑤𝐴, 𝑤𝐵) 

 

را با تمامی 𝐴از جمله ام  𝑟در نقش معنایی 𝑤𝐴ماكزیمم شباهت كلمه  𝑚𝑎𝑥𝑆𝑖𝑚𝑟(𝑤𝐴)كه تابع 

هم پارامتری جهت  𝑟𝑜𝑙𝑒𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡محاسبه می كند. 𝐵كلمات موجود در همین نقش ولی در جمله 

مسلما شباهت در نقش فاعلی با شباهت در نقش قیدی  ها می باشد.مشخص كردن اهمیت نقش

 اهمیت یكسانی ندارند. میزان این پارامتر به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
 

𝑟𝑜𝑙𝑒𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 =  {

1  𝑡𝑦𝑝𝑒 ∶ 𝐴0        
0.95  𝑡𝑦𝑝𝑒: 𝐴1 𝑜𝑟 𝐴2
0.85    𝑡𝑦𝑝𝑒 ∶ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 

 

 

 به صورت زیر محاسبه می گردد: 𝐵و  𝐴شباهت بین دو جمله  (4

 

𝑠𝑠𝑖𝑚(𝐴, 𝐵) =  𝑚𝑎𝑥
𝑖 ∈𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 𝑜𝑓 𝐴,   𝑗∈𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 𝑜𝑓 𝐵

𝑙𝑠𝑖𝑚(𝐿𝑖
𝐴, 𝐿𝑗

𝐵) 

 

 می باشد. Bو  Aو برابر ماكزیمم شباهت بین جفت سطح های جمالت 

معنایی شبیه به پس از مشخص شدن فرمول محاسبه شباهت بین جمالت، باید جمالتی كه از لحاظ  (5

پس جمله اول لیست جمالت  هم می باشند از لیست جمالت مرتب شده در فاز قبلی حذف گردند.

مرتب شده )لیستی كه در فاز قبلی بر اساس میزان اهمیت جمالت با زمینه متن مرتب شده است( 

سپس شباهت جمله قرار می دهیم. 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦انتخاب كرده و آن را در لیست جمالت خالصه 
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محاسبه می كنیم. اگر میزان شباهت از مقدار  𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦دوم را با تنها جمله موجود در لیست 

اضافه می كنیم در غیر این صورت  𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦كمتر بود آن را به  𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠𝑖𝑚آستانه 

به میزان فشرده سازی مد نظر  𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦ندازه اینكار را با جمالت بعدی تكرار می كنیم تا ا

كلمه بدون  250میزان فشرده سازی  DUC2007و  DUC2006)برای مجموعه داده های  برسد

 شامل جمالت خالصه می باشد. 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦. لیست حذف كلمات ایست می باشد(

 مرتب سازی جمالت -4-3

تواناد   سازی چندسندی ارائه كردیم، خالصاه تولیاد شاده در ایان روش مای      با توجه به تعریفی كه از خالصه

الصه خشامل جمالتی از قسمتهای مختلف سندهای مختلف باشد. بنابراین طبیعی است كه ترتیب جمالت در 

ی بررسای  یم كه براالبته باید یادآور شو تولید شده باید بررسی شود تا متن از خوانایی مناسبی برخوردار گردد.

ورت رزیاابی بصا  امیزان و كیفیت پیوستگی و خوانایی متن، ابزار مناسبی تاكنون ارائه نشده است و معموال این 

موماا در  عدستی و انسانی انجام می شود و بهمین دلیل چون قابلیت مقایسه با ساایر روش هاا وجاود نادارد،     

در  صاه هاای سیساتم هاای موجاود     مقاالت توجه چندانی به آن نمی شود. البتاه نتاایج ارزیاابی كیفیات خال    

یاابی كارد   موجود می باشد ولی از آنجا كه امكان دسترسی به افرادی كه این سیستم هاا را ارز  DUCمجموعه 

ر ز طارف دیگا  ااند نمی باشد، بنابراین قادر به بررسی میزان پیوستگی و خوانایی روش پیشنهادی نمی باشایم.  

ت الت اساسا كار دشواری بوده و در عین حال ممكان اسا  در بحث خالصه سازی چند سندی مرتب سازی جم

ر اماه راه كاا  هار حاال در اد  باه  ی بر خوردار باشد. بحالت های زبادی پیدا كرد كه در آن متن از خوانایی مناس

 پیشنهادی برای چیدن مناسب جمالت خالصه آورده شده است.

ردند تا گزین گلی با مرجعشان جای: در ابتدا باید ضمایر و ارجاعات موجود در متن اصارجاع ضمایر -

رد. ستفاده كمایر اضمتن از خوانایی مناسبی بر خوردار باشد. برای این مهم باید از ابزار های ارجاع 

اگر در متن  ه است.یكی از معروف ترین این ابزار ها، ابزار گیتار می باشد كه با زبان پرل نوشته شد

وردار ختری بر خالصه های تولید شده هم از خوانایی بیشاصلی ضمایر با ارجاعاتشان جایگزین شوند 

 خواهند بود.

ن تاریخ كمتری تاریخ رویداد: اگر جمالت خالصه حاوی فیلد تاریخ باشند می توان آنها را بر اساس -

 نمود.مرتب 

 كامل شود.مربوط به نظریه مركزیت :  Continueاستفاده از جنبه  -
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 نتايجربرسی 
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 بررسی نتایج -4

و  DUC2006نتایج ارزیابی خالصه سازی چندساندی بارروی مجموعاه داده هاای اساتاندارد      در این قسمت 

DUC2007 .برای ارزیابی هم از ابزار معروف ارزیابی  ارائه شده استROUGE   و از معیارهاایROUGE-2  و

ROUGE-SU4 عیار تشاخیص داده شاده   )كه در گزارشات مربوط به این دو مجموعه داده به عنوان بهترین م

 DUCفارانس  در این ارزیابی ها عالوه بر مقایسه با سیستم های شاركت كنناده در كن   اند( استفاده شده است.

 سیستم های زیر هم پیاده سازی شده اند:

  سیستم ارائه شده توسطGong [Gon 01] ند است.  س -بر آنالیز كلمه كه مبتنی 

  به نام  2و1سیستم پیشنهادی در پایان نامه با اعمال فازCAT1. 

  سیستم پیشنهادی در پایان نامه با اعمال تمامی فازها به نامCAT2. 

  میانگین سیستم هایDUC2007  هم با نامAVG .ارائه شده است 

 DUC2007آزمایش روی داده های  نتایج -1-4

و كاره  ساند بارروی كال پی   –و ساخت ماتریس كلمه پس از انجام مرحله پیش پردازش مدل مبتنی بر پیكره : 

رده و كا كلمه از جمالت مرتب شده را به ترتیب جادا   250سایر مراحل و مرتب سازی جمالت خالصه، اعمال 

بان پارل  مبتنی بر سیستم عامل لیناكس بوده و با ز ROUGEمی دهیم. ابزار  ROUGEبرای پردازش به ابزار 

 نوشته شده است.

باه    DUC2007برروی داده هاای   DUCمطابق با نتایج اولیه كنفرانس  ROUGEپارامتر های مربوط به ابزار 

 صورت زیر تنظیم شده است :

 
 

ه بارای  تا از خالصه های انسانی از پیش تهیه شاد  4میزان شباهت خالصه های سیستمی را با  ROUGEابزار 

ورده آرهاای زیار   نتایج این ارزیابی هاا در نمودا  ه می نماید.هر موضوع با استفاده از معیار های مختلف محاسب

  شده است.

 

ROUGE run-time parameters: 

ROUGE-1.5.5.pl  -n 4  -w 1.2  -m  -2 4   -u  -c 95  -r 1000  -f A  -p 0.5  -t 0  -a  -d 

rougejk.in. 
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 DUC2007برای  ROUGE-2 فراخوانینمودار  -15شكل 

 

 

 DUC2007 یبرا ROUGE-2نمودار دقت  - 16شكل 
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 DUC2007 یبرا ROUGE-2 اریمع Fنمودار فاكتور  -17شكل 

 ود :توسط رابطه زیر محاسبه می ش ROUGE-2همانطور كه پیش تر هم اشاره شد ه ارزیابی 

𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 2 =    
∑ ∑ Countmatch(gram2)gram2𝑆𝜖 {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆ummaries}

∑ ∑ Count(gram2)gram2Sϵ {Reference Summaries}
 

ای تاایی ها   2و خالصه هاای مرجاع را براسااس میازان      این رابطه میزان مشابهت بین خالصه های سیستمی

   مشترک بین آن دو محاسبه می نماید.

 از دقات بسایار   Gongنسبت به سیستم ارائه شده توسط  CAT1همانطور كه از نتایج مشخص است خروجی 

 CAT1اشاد.  باالتری برخوردار است كه دلیل آنهم تاثیر تمامی اسناد با دید سراسری در تولیاد خالصاه مای ب   

ت از دقت باالیی برخوردار نیست كه دلیال آن وجاود جماال    DUC2007هنوز نسبت به میانگین سیستم های 

ن شاهد افزایش دقت مناسب نسابت باه میاانگی    CAT2شبیه به هم می باشد. با برطرف شدن این مشكل در 

ائه شاده  الصه سازی ارهستیم. در مجموع با توجه به سایر مقاالتی كه تاكنون در زمینه خ DUCسیستم های 

 اند، خروجی سیستم مطلوب ارزیابی می شود.

 مایش داده شده است.ن ROUGE-SU4در نمودارهای زیر نتایج بررسی های ارزیابی با استفاده از معیار 

 

 

 DUC2007 یبرا ROUGE-SU4 ینمودار فراخوان -18شكل 
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 DUC2007برای  ROUGE-SU4نمودار دقت  -19شكل 

 

 

 DUC2007برای  ROUGE-SU4معیار  Fنمودار فاكتور  -20شكل 

هام   DUCانس ارائه شاده و در كنفار   ROUGEآخرین معیاری است كه توسط بسته  ROUGE-SU4معیار 

روی مجموعاه  بر ROUGEمورد استفاده قرار گرفته است. این معیار بهترین نتایج ارزیابی را در بین معیارهای 

ن هام نشاا   F–همانطور كه در نمودار های فراخوانی، دقات و معیاار    كسب كرده است. DUC2007داده های 

 DUCن میانگین سیستم های و همچنی Gongداده شده است سیستم ارائه شده نتایج بهتری نسبت به روش 

 كسب كرده است.

ساند   -در مدل عمومی پیاده سازی همانطور كه پیش تر هم توضیح داده شاد، مااتریس كلماه    مدل عمومی :
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برروی هر موضوع )برخالف روش مبتنی بر پیكره كه برروی كل پیكره ساخته می شد( جداگانه ساخته شده و 

انجاام شاده    ROUGE-SU4و  ROUGE-2هم ارزیابی با معیارهای سایر مراحل دنبال می شود. در این مدل 

تفاوتی در نتاایج سیساتم هاای    است كه نتایج آن در نمودار های زیر آورده شده است. چون در این ارزیابی ها 

DUC    ایجاد نشده بنابراین صرفا نتایج را با روش مبتنی بر پیكره و با  میانگین سیساتم هاایDUC    مقایساه

 :كرده ایم

 

 )مدل عمومی( DUC2007 یبرا ROUGE-SU4 ینمودار فراخوان -21شكل 

 

 (ی)مدل عموم DUC2007 یبرا ROUGE-SU4 دقتنمودار  -22شكل 
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 (ی)مدل عموم  DUC2007 یبرا F- ROUGE-SU4معیارنمودار  -23شكل 

ر ببتنی مبا بررسی این نمودار ها مشخص می گردد كه در حالت عمومی دقت ها كمی پایین تر از حالت 

وال در مقاالت هم مطابقت دارد چراكه معم LSAپیكره می باشد كه البته این موضوع با خصوصیات مربوط به 

 .[Dee 90]به عنوان روش مبتنی بر پیكره یاد می كنند LSAاز 

ی باشد از نمایش نمودار مربوط به م ROUGE-SU4هم شبیه به  ROUGE-2ه نتایج معیار با توجه به اینك

 آن صرف نظر شده است.

 DUC2006نتایج آزمایش برروی داده های  -2-4

باه    DUC2006برروی داده هاای   DUCمطابق با نتایج اولیه كنفرانس  ROUGEپارامتر های مربوط به ابزار 

 صورت زیر تنظیم شده است :

 
 

ه بارای  تا از خالصه های انسانی از پیش تهیه شاد  4میزان شباهت خالصه های سیستمی را با  ROUGEابزار 

ور سیساتم حضا   DUC2006 ،35در مجموعاه  هر موضوع با استفاده از معیار های مختلف محاسبه می نماید. 

ه در ایان  ستم ها  و همچنین بهترین و بادترین سیساتم شاركت كنناد    نتایج مقایسه با میانگین این سیدارند. 

 كنفرانس در جداول زیر نشان داده شده است.

ROUGE-SU ROUGE-2 systems 

0.10912 0.06524 Gong 
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ROUGE run-time parameters: 

ROUGE-1.5.5.pl -n 4 -w 1.2 -m  -2 4 -u -c 95 -r 1000 -f A -p 0.5 -t 0 -a -d rougejk.in 
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0.13221 0.07842 Cat1 

0.15101 0.09207 Cat2 

0.1288 0.073609 Avg 

0.15464 0.09505 Best 

0.06394 0.02834 Worst 

 DUC2006فراخوانی برای میزان  -9جدول 

 

ROUGE-SU ROUGE-2 systems 

0.10932 0.07202 Gong 

0.13323 0.07719 Cat1 

0.15012 0.09241 Cat2 

0.133371 0.076313 Avg 

0.15497 0.09524 Best 

0.09828 0.0429 Worst 

 DUC2006برای  نمودار دقت -10جدول 

 

ROUGE-SU ROUGE-2 systems 

0.11617 0.06503 Gong 

0.13218 0.07689 Cat1 

0.15168 0.09203 Cat2 

0.130979 0.074779 Avg 

0.15478 0.09513 Best 

0.07704 0.03394 Worst 

 DUC2006برای  Fنمودار فاكتور  -11جدول 

 می باشد. Gongو همچنین روش  DUCدر هر سه نمودار سیستم پیشنهادی بهتر از میانگین سیستم های 

 نمایش تعدادی از جمالت خالصه شده توسط سیستم پیشنهادی -3-4

 world-wide ")  708در شكل  بخشی از جماالت ابتادایی و انتهاایی خالصاه تولیاد شاده بارای موضاوع         

chronic potable water shortages" هماانطور كاه در تصاویر هام مشاخص اسات        .( نشان داده شده است
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جمالت ابتدایی، جمالت مهم و مرتبط با موضوع بوده و جمالت انتهایی كامال بی اهمیت و حتی بی ارتبااط باا   

 موضوع می باشند.

 
 708 خروجی خالصه های تولید شده سیستم پیشنهادی برای موضوع  –تصویر 

 

 708نمونه ای از خالصه های تولید شده برای موضوع   - 24شكل 

 

The Bangladeshi capital of Dhaka is going alarmingly dry because of a serious 

shortage of water supply with no sign of immediate improvement. 

Although Nepal is rich in water resources, water shortage is pervasive in the country 

because of its inability to tap the resources and the lack of well-managed supply 

system.  

In 1996, a long spell of dry weather resulted in a low water level of Ruvu River and 

shortage of supplies to Dar es Salaam. 

The Addis Ababa Regional Water and Sewerage Authority announced that the 

shortage of potable water in the capital city of Ethiopia will be solved in the last 

quarter of this year. 

Iranian President Akbar Hashemi Rafsanjani today picked the ground for Mamloo 

reservoir dam near Tehran, a project designed to alleviate the water shortage problem 

in the capital. 

A project will be launched this year to solve the water shortage problem for Yan'an, an 

old revolutionary base in northwest China's Shaanxi Province. 

 

. 

. 

. 
 

The police said the arrested will be release after each paying a fine of 500 pesos, or 60 

U.S. dollars. 

A shortfall usually rises during the summer season when load sheddings are more 

frequent than in the winter season. 

The process will be implemented at paper mills across the country in the near future. 

This year, the theme of the international disaster relief day is "preventing calamities 

with information."   
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 برروی زبان فارسیپیاده سازی و تست سیستم  -4-4

اعضاای آزمایشاگاه وب   ا همكااری  مشاابه اینكاار با    بعد از تست موفقیت آمیز سیستم برروی زباان انگلیسای،  

البته با توجاه باه مشاكالتی     .شدپیاده سازی یكی از دانشجویان دانشگاه امیركبیر و همچنین همكاری  1ییمعنا

كه در زبان فارسی وجود دارد و عدم وجود تمامی ابزارهای مورد نیااز، بعضای از مراحال روش پیشانهادی باه      

 . در ادامه مختصرا به كارهای انجام شده در این پیاده سازی اشاره شده است:صورت دستی پیاده سازی شد

 پیكرهتولید  -1-4-4

استانداردی برای خالصه سازی متن وجود ندارد. بهمین دلیل پیكره كوچكی  متاسفانه در زبان فارسی، پیكره 

و با همكاری گروه زبان شناسی  DUCبه صورت دستی و مطابق با استانداردهای استفاده شده در پیكره 

، 2كه از خبرگزاری های معروف تابناک موضوع می باشد 6این پیكره شامل  دانشگاه فردوسی مشهد تولید شد.

. مشخصات كلی این پیكره در جدول زیر آورده جمع آوری شده اند 6و پرس تی وی 5، ایرنا4، ایسنا3خبر شبكه

 شده است:

 تعداد موضوعات 6

 تعداد اسناد موجود در هر موضوع 30

 تعداد جمالت 3804

 تعداد كلمات بدون كلمات ایست 17562

 میزان خالصه سازی كلمه 450

  مشخصات كلی پیكره تولید شده بروی زبان فارسی -12جدول 

ر مرحله كه د پس از جمع آوری این اخبار، برای هر موضوع چهار خالصه انسانی توسط چهار نفر تولید شده

 ارزیابی خالصه سیستمی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

                                                   

1 - wtlab.um.ac.ir 

2 - www.tabnak.ir 
3 - www.irirb.ir 
4 - www.isna.ir 
5 - www.irna.ir 

6 - www.presstv.ir 
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 پردازش های صورت گرفته -2-4-4

عمال ایس و كلمات، حذف كلمات ایست، ریشه یابی، تولید ماتر مراحل پیش پردازش شامل انتخاب جمالت، 

LSA .شامل  وم كهعملیات فاز س و مرتب سازی جمالت براساس شباهت با زمینه به صورت خودكار انجام شد

 برچسب زنی و استفاده از شبكه واژگان می باشد به صورت دستی انجام شد.

 روش ارزیابی  -3-4-4

شده به  الت ارائهو مقا متاسفانه برای ارزیابی متون در زبان فارسی هم ابزاری وجود نداردارزیابی انسانی :  -

ارشناسی كانشجوی د سهاز در زبان فارسی  انسانی برای ارزیابیصورت انسانی ارزیابی را انجام می دهند. 

خیلی بد( تا )1زبان شناسی و كامپیوتر خواسته شد تا به خالصه های تولید شده توسط سیستم از  ارشد

 نتایج این ارزیابی در تصویر زیر آورده شده است. )خیلی خوب( امتیاز دهند.5

 

 

 شده دیتول یفارس یخالصه ها یانسان یابیارز جینتا -25شكل 

كه توسط اعضای آزمایشگاه  ROUGEارزیابی خودكار: خالصه های تولید شده، توسط ابزار فارسی معادل  -

-ROUGEفن آوری وب دانشگاه فردوسی پیاده سازی شده است ارزیابی گشت. نتایج ارزیابی معیارهای 

 مربوط به این ارزیابی ها را در تصاویر زیر مشاهده می كنید: ROUGE-1و  2

 بحران نفتی خلیج مكزیکموضوع : 

Docs Sentences Tokens Stop Words Top Words 

 نفت، مكزیک، خلیج، شركت، نشت، بریتیش 236 2467 514 30

Summary_Size Rouge1 Rouge2 

 0.173 0.571 كلمه 500

 0.149 0.413 كلمه 300
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 موضوع : بازیهای آسیایی گوانگجو

Docs Sentences Tokens Stop Words Top Words 

 گوانگجومدال، آسیایی، بازی، ایران ، تیم،  233 2693 602 30

Summary_Size Rouge1 Rouge2 

 0.166 0.539 كلمه 500

 0.134 0.40 كلمه 300

 موضوع : دستگیری عبدالمالک ریگی

Docs Sentences Tokens Stop Words Top Words 

 ریگی، دستگیری، ایران، عبدالمالک، كشور 269 3417 610 31

Summary_Size Rouge1 Rouge2 

 0.153 0.501 كلمه 500

 0.124 0.379 كلمه 300

 موضوع : تحوالت مصر

Docs Sentences Tokens Stop Words Top Words 

 مصر، مبارک، انقالب، كشور، اسالمی 263 3465 663 29

Summary_Size Rouge1 Rouge2 

 0.164 0.594 كلمه 500

 0.133 0.399 كلمه 300

 زلزله هاییتی : موضوع

Docs Sentences Tokens Stop Words Top Words 

 تخریب، امداد،، ، تلفاتهاییتی زلزله،  225 3425 690 29

Summary_Size Rouge1 Rouge2 

 0.165 0.542 كلمه 500

 0.141 0.417 كلمه 300

 انهیدر تحوالت خاورم كاینقش آمرموضوع : 

Docs Sentences Tokens Stop Words Top Words 

 مصر، ، انقالب، اسالمخاورمیانه، آمریكا 271 3592 705 29

Summary_Size Rouge1 Rouge2 
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 0.17 0.581 كلمه 500

 0.145 0.403 كلمه 300

 مشخصات موضوعات پیكره -13جدول 

ده ن داده شر نشانتایج مقایسه فراخوانی روش پیشنهادی برای زبان فارسی با روش های دیگر در نمودار زی

 است:

 

 كلمه ای 300با فشرده سازی  ROUGE-2نمودار فرخوانی  -26شكل 

 

 

 كلمه ای 300با فشرده سازی  ROUGE-1نمودار فرخوانی  -27شكل 

و  ROUGE-2با معیارهای  Gongو روش  FarsiSumنتایج ارزیابی سیستم پیشنهادی با سیستم های 

ROUGE-1  ی باشد.منشان گر دقت مناسب سیستم پیشنهادی برای متون چند سندی فارسی 

  

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55



 96..................................................................................................................نتایج...............................................................................بررسی 

 

 خالصه -5-4

روی ازی برخالصه س  در این بخش نتایج بدست آمده  از روش پیشنهادی در فصل قبل ارائه شد. در ابتدا

ارزیابی  با استفاده از معیارهایخالصه های تولید شده پیاده سازی شد.  DUC2007دادهای استاندارد 

ROUGE-2  وROUGE-SU4 .یاری اد كه سیستم پیشنهادی بهتر از بسنتایج ارزیابی ها نشان د ارزیابی شد

د. این هم بهتر می باش Gongبوده و همچنین از روش پیاده سازی شده توسط  DUC 2007از سیستم های 

هتری به نتایج عمومی انجام شد. در مدل مبتنی بر پیكرها در دو مدل مبتنی بر پیكره و مدل سازیپیاده

ن روش روش مبتنی بر پیكره می باشد تطابق دارد. همچنیكه  LSAكه این موضوع با ویژگی  حاصل شد

 ود.بهم پیاده سازی شد كه نتایج این ارزیابی ها هم مناسب  DUC2006پیشنهادی برروی داده های 

پیكره  دا یکدر ادامه روش پیشنهادی برروی زبان فارسی بررسی شد. برای تست برروی زبان فارسی در ابت

شنهادی موضوع تولید شد و سپس برای هر موضوع خالصه های انسانی تولید گشت. سیستم پی 6كوچک با 

شد كه  واستهانسان خبرروی این پیكره پیاده سازی شد و به دو روش ارزیابی شد. در روش اول از تعدادی 

یاده سازی و با برای زبان فارسی پ ROUGEارزیابی را به صورت دستی انجام دهند. در روش دوم معادل ابزار 

یج این ارزیابی ها با سیستم خالصه نتا ارزیابی انجام شد. ROUGE-2و  ROUGE-1استفاده از معیارهای 

كه  سازی شد( مقایسه شدبان فارسی پیاده)كه برای ز Gongو همچنین روش  FarsiSumسازی فارسی 

    نتایج حاكی از دقت مناسب روش پیشنهادی بود.
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 :پنجمفصل 

 گیری و نتیجه
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 کاراهی آتی



 
 

 گیری و كارهای آتینتیجه -5

 گیرینتیجه -1-5

 كامل شود.

 كارهای آتی -2-5

 بررسی سایر روش ها برای استخراج زمینه(كامل شود )
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