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 -1مقدمه
با گسترش روزافزون حجم اطالعات موجود در وب ،وجود سایت های خبری مختلف ،انتشار كتب الكترونیكی
متعدد و افزایش چشم گیر مقاالت منتشر شده در زمینه های مختلف علمی ،دسترسی درست و دقیق به
اطالعات مورد نیاز ،همواره یكی از مشكالت محققان و پژوهشگران قرن  21بوده است .حجم انبوه منابع
اطالعات از یک سو و محدودیت زمان از سوی دیگر ،منجر به گرایش محققان به موضوع جذاب خالصهسازی
خودكار متن شده است.خالصهسازی خودكار متن بهعنوان هستهی مركزی طیف گستردهای از ابزارهای
پردازشگر متن مانند خالصهسازهای ماشینی ،سیستمهای تصمیمیار ،سیستمهای پاسخ گو ،موتورهای
جستجو و  ...از سالها پیش مطرح شده و همواره به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته
است .خالصه سازی خودكار سند ،یعنی تولید یک نسخه مختصرتر از سند اصلی توسط یک برنامه رایانهای به
نحوی كه ویژگیها و نكات اصلی سند اولیه حفظ شود] .[Man-1999بنابر تعریف ارائه شده در استاندارد
ISO215سال  ،1986خالصه "یک بازگویی مختصر از سند" می باشد .همانطور كه اشاره شد خالصهسازی
خودكار توسط رایانه انجام میشود و به همین دلیل تفاوتهای زیادی با خالصهای كه توسط انسان تولید می-
شود دارد .انسان ها با توجه به هوش و شعور ذاتی خود قادر به درک و فهم مفاهیم موجود در متن و ارتباط
بین آنها می باشند و این در حالی است كه انجام این عملیات توسط ماشین كار بسیار دشوار و پیچیدهای می-
باشد .سیستم های خالصه ساز در دنیای امروز كاربردهای فراوانی دارند .تولید خالصههای كتب مختلف و
مقاالت علمی ،تولید خالصه اخبار و انتقال آن از طریق سیستمهای نظیر تلفن همراه ،نمایش خالصه سند
یافته شده توسط موتور جستجو  ،تولید سیستم های پاسخ گویی به سوال و  ...همگی از كاربردهای این
سیستم می باشند.
 -1-1ساختار پایاننامه
در این پایان نامه با استفاده از روش آنالیز روابط معنایی پنهان در متن و با بهره گیری ا زبرچسب زنی معناایی
جمالت و شبكه واژگان روشی جدید برای خالصه سازی خودكار چندسندی متن ارائه شده است .ایان نوشاتار
شامل چهار فصل دیگر به شرح زیر می باشد:
فصل دوم (مرور ادبیات)  :در این فصل در ابتدا مروری بر تاریخچه خالصه سازی ،كاربردهاا و همچناین اناواع
مدل های خالصه سازی شده است و سپس در ادامه به روش های مختلاف خالصاه ساازی ماتن اشااره شاده
است .مجموعه داده های اساتاندارد و همچناین روش هاا و ابزارهاای اساتاندارد بارای ارزیاابی خالصاه هاای
سیستم ی تولید شده در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است .در پایان هم به سیستم های معروف خالصه ساز و
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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برای خالصه سازی متن اشاره شده است .در بخش اول مرحله پیش پردازش توضیح داده شده است .در بخش
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.
فصل چهارم (نتایج)  :در این فصل نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از ابزار ارزیاابی  ROUGEبارروی
مجموعه داده های  DUC2006و  DUC2007ارائه شده است .همچنین در ادامه نتایج پیاده سازی و ارزیاابی
سیستم پیشنهاد شده برروی زبان فارسی تست ذكر شد.
فصل پنجم (نتیجه گیری) :در این فصل به نتیجهگیری متدهای ارائه شده پرداخته شده و پیشنهادهایی بارای
كارهای آتی ارائه شده است.
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 -2مرور ادبیات
 -2-1خالصه سازی خوكار متن
خالصهسازی خودكار متون بهعنوان هستهی مركزی طیاف گساتردهای از ابزارهاای پاردازشگار ماتن مانناد
خالصهسازهای ماشینی ،سیستمهای تصمیمیار ،سیستمهای پاسخ گو ،موتورهای جستجو و  ...از سالها پایش
مطرح شده و همواره به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است .خالصهسازی خودكاار
سند ،یعنی تولید یک نسخه مختصرتر از سند اصلی توسط یک برنامه رایانهای به نحوی كه ویژگیهاا و نكاات
اصلی سند اولیه حفظ شود .همچنین خالصه تولید شده باید از خوانایی1و پیوساتگی2بااالیی برخاوردار باوده و
فاقد اطالعات تكراری3باشد.روشهای خالصه سازی خودكار ماتن از دیادگاههای متفااوت دساته بنادی هاای
مختلفی دارند كه در ادامه به آنها اشاره شده است.
 -2-1-1تاریخچه خالصه سازی متن
آغاز فعالیت سیستم های خالصه سازی خودكار متن مربوط به سال  1950می شود.به دلیل كمبود
كامپیوترهای قدرتمند و مشكالت موجود برای پردازش زبانهای طبیعی ) ،(NLPكارهای اولیه بروی مطالعه
ظواهر متن مانند موقعیت جمله و عبارات اشاره متمركز شده بود .سال  1970تا 1980هوش مصنوعی
بكارآمد ] .[Azz 99][Dej 79][Gra 81][Mck 95] [Sch 77][You 85ایدهی  AIاستخراج نمایشهای دانش
مانند فریمها یا الگوها برای شناسایی موجودیتهای مفهومی از متن واستخراج روابط بین موجودیتها
بامكانیزمهای استنتاج بود .مشكل اصلی آن است كه فریم ی االگوهای تعریف شده محدودیتهایی دارند و
ممكن است به تحلیل كامل موجودیتهای مفهومی منجر نشود .از اوایل  1990تا به حال هم روشهای
بازیابی اطالعات) (IRبكار گرفته شده است ][Aon 97] [Gol 99] [Gon 01] [Hov 97] [Kup 95] [Man 99

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

] Kupiec[Kup 95اولین الگوریتم را پیشنهاد داد .در این روش بر اساس مقادیر ویژگیهای یک جمله،
احتمال حضور آن در خالصه تخمین زده میشود .او عمل خالصه سازی را به صورت یک مسئله دسته بندی،
درنظرگرفت و دسته بندی كنندههای بیزین را برای تعیین جمالت یكه باید در خالصه وارد شود بكار برد.
 Chuangو ] Yang[Chu 00چندین الگوریتم مانند درخت تصمیم و دسته بندی كننده را برای استخراج

Readability

1-

Coherency

2-

Information Redundancy

3-
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قطعات جمله پیشنهاد دادند .این روش خالصه سازی اسناد در یک حوزه خاص عملكرد خوبی دارد .گرچه
برای یادگیری صحیح نیازمند مجموعهها ی آموزشی بسیار بزرگی هستند .در سال [Bar ،1997
97]Barzilayروشی برای تولید خالصه با پیدا كردن زنجیرههای لغوی معرفی كرد كه به توزیع كلمه و
اتصاالت لغوی بین آنها برای تقریب زدن محتوا و ارائه یک نمایش ازساختارلغوی بهم پیوسته متن اتكا می
كردGong .و  [Gon 01] Liuدو روش را پیشنهاد دادند :یكی سنجش ارتباط به منظور رتبه دهی به جمالت
مرتبط و دیگری استفاده از تحلیل معانی پنهان برای شناسایی جمالت مهم از نظر معنایی.
از روش های آماری و مبتنی بر ریاضیات هم در خالصه سازی متن زیاد استفاده شده است كاه از جملاه آنهاا
می توان به روش های مبتنی بر مدل موضوع ؟؟؟ و روش های مبتنی بر گراف ؟؟؟ اشاره نمود.
به تدریج و از اوایل سال  2000بحث خالصه سازی مبتنی بر كاربر و یا خالصاه ساازی شخصای ساازی شاده
مطرح شده و تا به امروز نیز مقاالت بسیاری در این زمینه منتشر شده است .ایده اصلی خالصه سازی شخصای
سازی شده و یا مبتنی بر كاربر این است كه كاربران مختلف با توجه به دانش و پس زمینه اطالعاتی كه دارند،
دیدگاه های متفاوتی روی اسناد یكسان دارند.
علی رقم اینكه در زمینه خالصه سازی متن كارهای زیادی از سالهای دور انجام شده است ولی همچنان شااهد
مقاالت متعددی هستیم كه در همه ساله در این زمینه منتشر مای شاوند ساعی در بهباود دقات روش هاای
پیشین دارند.
 -2-1-2كاربردهای خالصه سازی
زمینه های كاربردی خالصه سازی خودكار متن بسیار گسترده است.با توجه به این كه پایاه و اسااس سیساتم
های خالصه سازی استخراج مفاهیم و دانش موجود در اسناد می باشد ،بنابراین می توان از آن در كاربردهاای
مختلفی استفاده نمود .برخی از این كاربردها عبارتند از:
 خالصه سازی متون خبری
 خالصه سازی مقاالت و كتب علمی
 خالصه سازی اسناد سازمانی و اداری
 تولید سیستم های پاسخ دهنده به سواالت ()question answering
 تولید سیستم های تصمیمیار ()decision making
 تولید سیستم های توضیح دهنده روی خط (  wikiهای)online
 استفاده از خالصه ساز در موتورهای جستجو (در حال حاضر بسیاری از موتورهای جستجو
نظیر googleبرای كمک به كاربر در انتخاب صفحات مورد نظر ،از سیستم های خالصه سازی روی
خط استفاده می نمایند)
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 تولید سیستمی جهت استخراج اسناد مشابه به صورت خودكار
 ارائه سیستمی جهت بررسی شباهت مقاالت و یا گزارشات منتشر شده جدید در مجامع علمی با
مقاالت انتشار یافته قبلی و كشف تخلفات احتمالی كه صورت می گیرد.
 تولید فایل powerpointاز روی گزارشات به صورت خودكار و بلعكس
 استفاده برای سیستم هایی كه با محدودیت حجم تبادل داده روبرو هستند نظیر تلفن های همراه
 تولید سیستم راستی آزمایی اسناد
 كابردهای خالصه سازی در وب معناییو ...
با توجه به حوزه وسیع كاربردهای خالصه سازی متن ،اهمیت توجه به این موضوع بیش از پیش جلاب توجاه
می كند.
 -2-1-3انواع خالصه سازی متن
سیستم های خالصه ساز متن معموال از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می شوند .ایان دساته بنادی را در
چند قالب اصلی می توان تشریح كرد.
 براساس منبع ورودی  :بر اساس نوع منبع خالصه سازها به دسته های كلی تک سندی و چند
سندی تقسیم بندی می شوند .همچنین بسته به این كه نوع متن  ،اخبار  ،علمی  ،گزارش و ...
باشد روش بر خورد هم متفاوت می باشد .به عنوان مثال در خالصه سازهای اخبار یكی از ساده
ترین روش هایی كه است فاده می شود این است كه تیتر متون به همرا جمله های اول پاراگراف ها
به عنوان خالصه استفاده می شود و این در حالی است كه این روش برای متون علمی جوابگو نمی
باشد .همچنین بر اساس زبان متن هم دو دسته خالصه ساز تک زبانه و چندزبانه داریم.روش
خالصه سازی بسته به اینكه بخواهیم متون تک زبانه و یا چند زبانه باشد  ،متفاوت می باشد .چراكه
زبان های مختلف با یكدیگر تفاوت داشته و بسیاری از ویژگی ها كه در یک زبان صادق است در
زبان دیگر ممكن است صادق نباشد.


بر اساس هدف  :متن خالصه به چه منظوری تولید می شود .هدف خالصه سازی  ،هشدار  ،پیش
نمایش ،آگاهی  ،زندگی نامه و  ....در تعیین روش خالصه سازی تاثیرگذار می باشد .همچنین
خالصه ها می توانند عمومی با مبتنی بر پرسو جو باشند .و یا اینكه مبتنی بر كاربر و یا كلی باشند.



بر اساس خروجی  :بر این اساس خالصه ها به دو دسته عمده خالصه سازهای چكیده ای و
استخراجی تقسیم بندی می شوند.

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

استخراجی1

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

قسمت هایی از متن به عنوان خالصه انتخاب شده و سپس با یک چیدمان مناسب در كنار همدیگر قرار گرفته
و به عنوان خالصه تلقی می شود .اكثر این روش ها جمالت را جدا كرده و به آنها امتیاازدهی كارده و ساپس
جمله های با باالترین امتیاز را به عنوان خالصه انتخاب می كنناد .بناابراین در ایان روش سااختار جملاه هاا
تغییری نمی كند .مسلما پیچیدگ ی ها در ایان مادل بسایار كمتار از خالصاه ساازی چكیاده ای مای باشاد.
مهمترین مسئله در خالصه سازی استخراجی ،انتخاب درست و صحیح جماالت مای باشاد .جماالت بایاد باه
نحوی انتخاب شوند كه ضمن پوشش كامل محتوای ماتن ،فاقاد افزونگای باوده و همچناین دارای خواناایی و
پیوستگی مناسبی باشد .تقریبا بیشتر روش های ارائه شده از این دست می باشند .روش پیشنهادی ما هام در
این دسته قرار می گیرد.
-2-1-3-2

خالصه سازی چكیده ای2

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

شاود.

در این مدل می توان جمالتی را حذف نمود یا اینكه تغییر داد و یا حتی جمالت جدیدی تولید نمود .خالصاه
سازی چكیده ای بسیار نزدیک به مدل ذهنی انسان می باشد و همانطور كه یک انسان برای یک متن خالصاه
تولید می كند ،در این مدل هم خالصه ساز باید قادر به اعمال تغییر در ساختار جمالت باشد .به عناوان مثاال
پاراگراف "علی ب لیط هواپیما را گرفت و سوار هواپیما شد .هواپیما از باند فرودگاه بلند شد و باه سامت تهاران
حركت كرد .هواپیما یک ساعت بعد در فرودگاه مهرآباد فرود آمد و علی از هواپیما پیاده شد" در روش چكیده
ای به جمله های "علی به تهران رفت" یا "علی با هواپیما به تهران رفت" می تواند خالصه شاود .یاادآور مای
شویم كه این روش بسیار بسیاردشوار بوده و پیچیدگی های آن از موضوعاتی نظیر "ترجمه ماشاینی "3هام باه
مراتب بیشتر می باشد .به همین دلیل اساسا كار مهمی در این زمینه صورت نگرفته است].[Kni 02] [Bar 99
 -2-1-3-3خالصه سازی تک سندی
در مدل خالصه سازی تک سندی 4،ورودی سیستم خالصه ساز ،تنها یک ساند مای باشاد .پیچیادگی خالصاه
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
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فاقد زیر موضوعات ضد و نقیض خواهد بود .تاكنون روش های زیادی برای خالصاه ساازی تاک ساندی ارائاه
شده اند كه تعدادی از آنها را در منابع ؟؟؟ می توان یافت.
 -2-1-3-4خالصه سازی چند سندی
در خالصه سازی چند سندی1ورودی خالصه ساز چندین سند مای باشد.خالصاهساازی چنادساندی ،ارتبااط
تنگاتنگی با مباحث سیستمهای پاسخگو2و خالصهسازی مبتنی بر پرسوجو دارد[ .]Hir01در حقیقات خالصاه
سازی چندسندی برروی اسنادی انجام می شود كه در ارتباط با یاک موضاوع هساتند ولای جهات دیاد آنهاا
متفاوت از یكدیگر است .به عنوان مثال موضوع "مشكل جهانی كمبود آب" را در نظر بگیرید .در ارتباط با این
موضوع اسناد مختلفی می توانیم داشته باشیم كه از دیدگاههای متفاوت به این موضوع پرداختاه باشاند .ماثال
یكی در مورد "كمبود آب در ایران" و دیگری در خصوص "كمبود آب در پاكستان" باشد.هر دوی این ساندها
به موضوع كمبود آب پراخته اند ولی از دیدگاههای مختلف.
در خالصهسازی چندسندی با پیچیدگیهای بیشتری نسبت به خالصه سازی تکسندی رویرو هستیم.
مهمترین چالشهای پیش رو در این دسته از خالصه سازها عبارتند از[:]wan 07

 چون اسناد با دیدگاههای متفاوت به شرح یک موضوع می پردازند كه گاها متناقض با یكدیگر هم
بوده ،بنابراین تولید خالصهای با خوانایی باال امری دشوار خواهد بود.
 با توجه به این كه همه اسناد در ارتباط با یک موضوع كلی می باشند ،بحث همپوشانی جمله¬های
انتخاب شده از این اسناد یا همان افزونگی مشكل مهمی می باشد.
 استخراج دیدگاههای مختلف پنهان در اسناد مختلف و پوشش دادن تمامی آنها نیاز به دقت و توجه
فراوان دارد.
افزایش قارچ گونه اسناد الكترونیكی در موضوعات شبیه به یكدیگر و مشكالت كمبود زمان برای عموم
كاربران ،منجر به استقبال روز افزون دانش پژوهان جهت تحقیق در زمینه خالصهسازی خودكار چندسندی
شده است .با توجه به ماهیت این مدل از خالصه سازی ،در حال حاضر بیشتر توجهات برروی این مدل از
خالصه سازها می باشد.
 -2-1-3-5خالصه سازی مبتنی بر پرس و جو
در این مدل متناسب با عبارت پرس و جاوی3كااربر ،بایاد از اطالعاات موجاود خالصاه ای اساتخراج شاده و

Multi-document summarization
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- Question-answering
3- Query
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برگردانده شود .این مدل از خالصه سازها به دو دسته كلی زیر تقسیم می شوند:
 اشاره كننده : 1در این مدل خالصه حاوی اطالعاتی است كه به كاربر كمک می كند كه تصمیم
بگیرد آیا سند مطالعه كند یا خیر!
 اطالع رسان : 2در این مدل خالصه تمامی اطالعات الزم برای نمایش و اطالع رسانی مناسب سند
اصلی را در بر می گیرد.
روش های زیادی در این زمینه ارائه شده است .از جمله آنها می توان به روش های مبتنی بر گراف سند نظیر
] [Bos 05][Moh 06و روش های مبتنی بر تكنیک های زبان شناسی نظیر ] [Koy 09][Con 05و
همچنین تكنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین نظیر ][Jag 07][Sch 08اشاره نمود.
 -2-1-3-6خالصه سازی مبتنی بر كاربر یا شخصی سازی شده
به دلیل افزایش حجم انبوه اطالعات موجود ،خالصه سازی متن طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .كاربران سیستم ها ی خالصه سازی متن بسیار زیاد بوده و از افرادی كه كارشان وب گردیست تا
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

گرف تن ویژگی ها و اطالعات پس زمینه ی خواننده آن خالصه می شد .و این در حالی است كه هنگامیكه
انسان ها خالصه سازی می كنند ،اطالعاتی را كه مرتبط با عالیق خودشان باشند را به عنوان خالصه بر می
گزینند .به عبارتی دیگر ،خالصه سازی فقط تابعی از اسناد ورودی نمی باشد ،بلكه پارامتر دومی هم كه یک
مدل از رفتار و دانش فرد می باشد را نیز شامل می شود .به عنوان مثال فردی كه سالها در زمینه ی خاصی
مثلی شبكه های بیسیم به تحقیق و مطالعه پرداخته است زمانی كه بخواهد یک خالصه از یک كتاب در این
زمینه برای خود تهیه كند ،مطمئنا مفاهیم اولیه شبكه های بیسیم را در این خالصه لحاظ نخواهد كرد و این
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.
به عنوان مثال  Marcuدر سال  ]Mar97[ 1997نشان داد كه میزان تفاهم یا تطابق  13نفر از جامعه علمی
كشور ایالت متحده برروی  5متن انتخاب شده  71درصد می باشد Rath .در [ ]Rat61نشان داد كه خالصه
های تولید شده توسط چهار فرد متفاوت ،تنها  25درصد با هم همپوشانی دارند Salton .هم در سال 1997
[ ]Sal97دریافت كه مهمترین  20پاراگرافی كه توسط دو كاربر انتخاب شد ،تنها  46درصد با هم همپوشانی
دارند .این نتایج بیانگر این مطلب است كه افراد مختلف دیدگاههای متفاوتی روی متنهای مشابه دارند و
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زمانی كه افرادی با پس زمینه اطالعاتی و تخصص های متفاوت ،اسناد مشابهای را خالصه میكنند ،محتواهای
متفاوتی را بر میگزینند كه انعكاس دهنده ی پس زمینه ی اطالعاتی آنها می باشد .با توجه به موارد ذكر
شده ،مدل كردن رفتار كاربر كامال مورد نیاز می باشد .اما مدل كردن رفتار كاربر كار بسیار پیچیده و دشواری
می باشد و شاید حتی مدل كردن  100درصد كاربران امری غیر ممكن باشد .اما به هر حال هدف كسانی كه
در این زمینه فعالیت می كنند این است كه با مدل كردن بخشی از رفتار كاربران ،خالصه هایی با كیفیت
بیشتر نسبت به خالصه هایی كه بدون در نظر گرفتن دانش كاربر تولید می شد ایجاد نمایند .به عنوان مثال،
بنا برتحقیقات صورت گرفته در [ ]Nie 03در سال  ،2003چناچه بتوانیم با استفاده از شخصی سازی مناسب
زمانی كه كاربران برای جستجو در موتور جستجوی گوگل صرف می كنند را تنها  1درصد كاهش دهیم،
بیشتر از  187000انسان-ساعت كه معادل  21سال است صرفه جویی خواهد شد .در همین راستا فعالیت
های زیادی برای مدل كردن رفتار كاربران صورت گرفته كه به صورت كلی می توان آنها را به چهار دسته زیر
تقسیم بندی نمود :


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



مدل كردن بر اساس داده های كلیک[Dup 07][Joa 02]2



مدل كردن بر اساس زمان توجه كاربران][Kel 04][ Kel 013



مدل كردن براساس سایر عكس العمل های ضمنی4كه از كاربران گرفته می شود][Lv 06] [Fox05

اكثر روش های خالصه سازی مبتنی بر كاربر را می توان در یكی از این چهار دسته كلی اشاره شده قرار داد.
 -2-1-3-7سایر پارامترهای تاثیر گذار در دسته بندی خالصه سازها
به صورت كلی روشهای خالصهسازی را میتوان به دو دسته نظارت محور5و غیرنظارت6شونده تقسیم نمود.
در روش های نظارت محور یک مجموعه از متن هایی كه قبال توسط انسان خالصه هایی برای آنها تولید شده
است موجود می باشد .این مجموعه متون بهمراه خالصه های انسانی متناظرشان به عنوان داده های اولیه
تست به سیستم داده می شوند و بعد از اینكه عملیات یادگیری برروی آنها انجام شد ،سیستم قادر خواهد بود
تا متون جدید را خالصه نماید .بر این دسته از روش ها چند ایراد عمده وارد است كه مهمترین آنها مبتنی بر
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،
query history

1-

data click

2-

attention time

3-

implicit user feedbacks

4-

- supervised
- unsupervised

5
6
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قطعا نظرات و اطالعات اولیه این افراد در داده های تست تاثیر گذار می باشد.
در روش های غیر نظارت شونده نیازی به خالصه های انسانی اولیه نمی باشد و این روش ها با استفاده از
اطالعات موجود خالصه مورد نظر را تولید می نمایند]???[.
 -2-2تعاریف پایه زبان شناسی
 -2-2-1بازیابی اطالعات
بازیابی اطالعات1به فنآوری و دانش پیچیدهٔ جستجو و استخراج اطالعات ،دادهها ،فرادادههادر انواع گوناگون
منابع اطالعاتی مثل بانک اسناد ،مجموعهای از تصاویر ،و وبگفته میشود.
با افزایش روز افزون حجم اطالعات ذخیره شده در منابع قابل دسترس و گوناگون ،فرایند بازیابی و استخراج
اطالعات اهمیت ویژهای یافته است  .اطالعات مورد نظر ممكن است شامل هر نوع منبعی مانند متن ،تصویر،
صوتو ویدئوباشد .بر خالف پایگاه دادهها  ،اطالعات ذخیره شده در منابع اطالعاتی بزرگ مانند وبو
زیرمجموعههای آن مانند شبكههای اجتماعی از ساختار مشخصی پیروی نمیكنند و عموما دارای معانی
تعریف شده و مشخصی نیستند .هدف بازیابی اطالعات در چنین شرایطی ،كمک به كاربر برای یافتن اطالعات
مورد نظر در انبوهی از اطالعات ساختارنایافته است.جستجوگرهای گوگل ،یاهوو بینگسه نمونه از
پراستفادهترین سیستم های بازیابی اطالعات هستند كه به كاربران برای بازیابی اطالعات متنی ،تصویری،
ویدئویی و غیره كمک میكنند.
 -2-2-2استخراج اطالعات
استخراج اطالعات نوعی از بازیابی اطالعات می باشد كه هدف آن استخراج خودكار اطالعاات سااخت یافتاه از
میان اسناد غیر ساخت یافته یا شبه ساخت یافته قابل خواندن توسط ماشین می باشد.
 -2-2-3كلمات ایست ()Stop words
كلمات ایست لغاتیهستند كه در جمالت كاربرد ربطی دارند و زیااد اساتعمال مای شاوند مثال " اگار"  "،و"،
" .”the"،"orاین كلمات علی رغم اینكه بسیار استفاده می شوند اما از لحاظ معنایی دارای اهمیت كمای باوده
و بهمین دلیل عموما در فعالیت های مربوط به حوزه پردازش زبان طبیعی در فاز پایش پاردازش حاذف مای
شوند .برای حذف این كلمات عموما لیستی از این كلمات از پیش تهیه می شود و سپس در صورت رخداد این
كلمات در متن ،از سند حذف می شوند .برای زبان انگلیسی چندین لیست از این كلمات منتشر شده است كاه

Information Reterival

1-
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بطور میانگین شامل  500كلمه می باشند.
 -2-2-4ریشه یابی
ریشه یابی به فرآیند كااهش دادن لغاات باه ریشاه هاای آنهاا اطاالق مای گاردد .بناابراین " "computerو
""computeو " "computingبه" "computeكه ریشة اصلی است كاهش می یابند .الزم باه ذكار اسات كاه
منظور از ریشه در این بخش ،دقیقا ریشه كلمات كه در زبان شناسی استفاده می باشد نمی باشد .بلكه منظاور
از ریشه یک نماینده برای كلماتی است كه از لحاظ معنایی و نحاوی در یاک حاوزه قارار مای گیرناد .تماامی
سیستمای بازیابی اطالعات نوع یكسانی از "ریشه یاب" را مورد استفاده قرار نمایدهناد .در انگلیسای معاروف
ترین ریشه یاب ،الگوریتم ریشه یاب "مارتین پورتر"] [Por 80است.
 -2-2-5برچسب زنی نحوی ()POS
برچسب گذاری اجزای واژگانی كالم 1عمل انتساب برچسب های واژگانی به كلمات و نشانه های تشكیل
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
برچسب های واژگان ی متفاوتی دارند .بنابراین برچسب گذاری واژگانی عمل ابهام زدایی از برچسب ها با توجه
به زمینه (متن) مورد نظر است .برچسب گذاری واژگانی عملی اساسی برای بسیاری از حوزه های دیگر
پردازش زبان طبیعی ( )NLPاز قبیل ترجمه ماشینی ،خطایاب و تبدیل متن به گفتار می باشد.
در زیر زیر نمونه ای فرضی از یک مجموعه برچسب ( )Tagsetبرای زبان فارسی معرفی شده است:

شكل  -1خروجی

POS

of Speech tagging

1- Part
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 -2-2-6برچسب زنی نقش معنایی كلمات ()SRL
برچسب زنی معنایی كلمات 1مشابه برچسب گذاری اجزای واژگانی كالم بوده با این تفاوت كه عمیق تر و
پیچیده تر از آن می باشد .برچسب زنی معنایی وظیفه استخراج نقش های معنایی جمالت نظیر فاعل ،مفعول
مستقیم ،مفعول غیر مستقیم ،فعل و  ...را بر عهده دارد .برچسب زنی معنایی كلمات هم عملی اساسی برای
بسیاری از حوزه های دیگر پردازش زبان طبیعی ( )NLPاز قبیل ترجمه ماشینی ،خطایاب و شباهت معنایی
می باشد.در زیر یک مجموعه برچسب معرفی شده است:

شكل  -2خر.وجی SRL

 -2-2-7شبكه واژگان
 WordNetفرهنگی از واژگان است كه براساس تئوریهای زبانی-روانای2باوده و مادلهاا و معاانی كلماات را
تعریف میكند .در تعریف مدلهای كلمات WordNet ،نه تنها تداعی معانی واژگان را شاامل مایشاود ،بلكاه
تداعی معنی-معنی را نیز در بر میگیرد WordNet .بیشتر بر معنی كلمات تكیه دارد تا فرم كلماات ،البتاه در
 WordNetریختشناسی صرف افعال نیز مد نظر قرار گرفته استWordNet.شامل سه پایگاه داده مایباشاد:
یكی برای اسامی ،یكی برای افعال و یكای نیاز مشاتركار بارای صافات و قیاود WordNet .شاامل مجموعاهی
مترادفهای كلمات میباشد كه از آن به عنوان ” “Synsetsیاد میشود .هر  Synsetیک مفهوم و یا یک معنی
از گروهی از كلمات ،را شامل میشود -Synset .ها روابط معنایی متفاوتی چاون

متارادف 3،متضااد  1،ابرمفهاوم2،

Semantic Role Labeling

1-

Psycholinguistic

2-

)(Similar

3Synonymy

مرور ادبیات24......................................................................................................................................................................................................

زیرمفهوم )،(IS-A3جزئیت) ، (Part of4شمول) (Has-A5را دربر میگیرند .رواباط معناایی باین  -Synsetهاا باا
توجه به طبقهبندیهای گرامری -همانناد آنچاه در جادول  7-2دیاده مایشاود -متفااوت اسات ].[LIN08
 WordNetهمچنین تعاریف متنی از مفاهیم را فراهم مایساازد ) (Glossaryكاه شاامل تعااریف و مثاالهاا
میباشد WordNet .را میتوان به عنوان یک مجموعهی مرتب جزئی6از منابع عبارات مترادف ،برشمرد.

رابطهی معنایی

ترادف )(Synonymy

دستهی نحوی

مثال

فعل

Rise, ascend
Pipe, tube

اسم

Sad, unhappy

صفت

Rapidly, speedly

قید
فعل
تضاد )(Antonymy

Rise, fall
Top, bottom

اسم

Wet, dry

صفت

Rapidly, slowly

قید
Sugar, maple, maple
زیرمفهوم )(Hyponymy

اسم

جزئیت )(Meronymy

اسم

حالت انجام فعل )(Troponymy

فعل

Entailment

فعل

maple, tree
tree, plant
Brim, hat
gin, martini
ship, fleet
Match, walk
whisper, speak
Drive, ride

)(Opposite

1Antonymy

)(Superconcept

2Hypernymy

)(Subconcept

3Hyponymy
4Meronymy
5Holonymy

Ordered

6Partial
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divorce, marry
اشتقاق )(Derivation

قید
صفت

simply, simple
Magnetic, magnetism

جدول  - 1روابط معنایی در WordNet

مشابهت معناییِ مبتنی بر  WordNetبصورت گسترده در پردازش زبانهای طبیعی ()NLPو بازیابی اطالعاات
( )IRمورد بررسی قرار گرفته است.
روشهای بسیاری برای محاسبهی مشابهت معناایی باین دو كلماه و براسااس  WordNetارائاه شاده اسات.
معیارهای تشابه بر روی اسمها و فعلها بوده و نیز اكثرار بر روابط  IS-Aدر  WordNetاعمال شدهاناد .علات
این امر آن است كه نزدیک  80درصد از رابطهها و لینکهاای باین مفااهیم را رواباط ابرمفهاوم زیار مفهاوم
تشكیل میدهند .با اینحال به هنگام بررسییک رابطه معنایی در سطح مفاهیم ،چندین نوع رابطاهی باالقوه را
میتوان متصور شد :مترادف ،رابطهی ابرمفهماومی زیرمفهاومی ( ،)IS-Aجزییت شامول ( ،)Part ofعلات و
معلولی Event-Role ،Material-Product،و . ...در این میان سه رابطهی اول ساهم بزرگتاری از رواباط باین
مفاهیم را تشكیل میدهند.در ضمن روابط ویژگیهای سلسلهمراتبی برای صافات و قیاود موجاود نمایباشاد.
روشهای تشابه معنایی به چهار دستهی اصلی طبقهبندی میشوند:
 روشهای مبتنی بر شمارش یالهای مسیر :برای اندازهگیری تشابه معنایی بین دو كلمه ،فاصلهی
(یالهای مسیر بین دو كلمه در گراف) بین موقعیت دو كلمه را در درخت سلسلهمراتب كلمات،
اندازهگیری میشود .ایدهی این روشها از مدل حافظهی معنایی كوئیلیان و براساس یافتنكوتاهترین
فاصله بین مفاهیم در شبكهی سلسلهمراتبی ،نشات گرفته است .عملكرد اصلی این روشها چنان است
كه هرچه فاصلهییک گره تا گرهی دیگر كمتر باشد ،آنگاه كلمات متناظر با آن دو گره به یكدیگر
شبیهتر هستند [ .]98,LEA04,SU94WUیكی از مشكالتی كه روشهای مبتنی بر شمارشیالها
در محاسبهی میزان شباهت مفاهیم دارند ،این است كه در این روشها وزندهییكسان به تمامییالها
(لینكها) در تمامی گراف ،مشابهت دو مفهوم را به صورت دقیق نمیرساند ،چراكه هر دو مفهوم
همسایه دارای فاصلهییكسانی هستند و این روش تفاوت بینیالهایی كه بینمفاهیم وجود دارد ،را
نادیده میگیرد .در [ ]98JIAو [ ]05YANفاكتورهای دیگری چون عمق گرهی مفاهیم ،چگالی
سلسلهمراتب و نوع یال (لینک) ،به منظور بهبود روش اندازهگیری مسیر ،اضافه شده است.
همچنین در [ ]06GANو [ ]02ZHOبرای محاسبهی تشابه بین مفاهیم بهجای وزندهی به یالها
به گرهها(مفاهیم) وزن اختصاص داده شده است.
 روشهای آماری مبتنی بر اطالعات .این روش تفاوت بین محتوای اطالعاتی
صورت تابعی از احتمال حضور آن دو كلمه در یک انبوه اسناد

بین دو كلمه را به
 ،اندازهگیری
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میكند[ ]99]. [RES98] [JIA1998][LIN1991][MIL99RESیک روش آماری مبتنی بر
اطالعات ارائه داده است و بیان میدارد كه هرچه اطالعات مشترک بین دو مفهوم بیشتر باشد ،آن
دو مفهوم به یكدیگر شبیهتر هستند .رزنیک بیان میدارد كه میتوان میزان شباهت دو مفهوم را از
روی محتوای اطالعاتی نزدیكترین گرهی مشترک ( )NCNو با استفاده از آمار رخداد كه از انبوه
متن استخراج میشود ،بدست آورد .البته واضح است كه یكی از مشكالت روش فوق این است كه
 NCNبرای تمامی جفت گرههایی كه پدر مشترک دارند ،یكسان است .در [ ]04SECاز
 WordNetبه عنوان منبع آماری برای محاسبهی احتمال حضور كلمات استفاده شده است؛ هرچه
كلمات عمومیتر باشند (در ساختار گراف آنتولوژی باالتر باشند) و كلمات فرزند (زیرمفهوم) بیشتری
داشته باشند ،آنگاه این كلمات محتوای اطالعاتی كمتری نسبت به كلمات جزئیتر (در ساختار گراف
آنتولوژی پایینتر) و با كلمات فرزند كمتر دارند .این روش مستقل از انبوه اسناد بوده و همچنین
تضمین میكند كه محتوای اطالعاتییک كلمه از محتوای اطالعاتی فرزندانش كمتر میباشد .این قید
برای تمامی روشهای مبتنی بر محتوای اطالعاتی صدق میكند.
 روشهای مبتنی بر ویژگیها .در این دسته از روشها میزان شباهت بین دو كلمه به عنوان تابعی از
ویژگیهای (بطور مثال تعاریف Glossaryكلمات) آن كلمات در  WordNetو یا براساس رابطهی
آنها با كلمات مشابه در ساختار سلسلهمراتب كلمات ،محاسبه میشود .ویژگیهای مشترک باعث
افزایش میزان مشابهت شده و برعكس ویژگیهای غیرمشترک باعث كاهش میزان مشابهت مفاهیم
خواهد شد [ .]97TVEهمچنین در [ ]07LIUیک روش محاسبهی شباهت معنایی براساس
چندین ویژگی ارائه شده است .یكی از خوبیهای این روش آن است كه بسیار به روش تمایز مفاهیم
توسط انسان نزدیک است ولی از سویی دیگر در این روشها به توصیف فراگیر و در سطح جزئی از
مفاهیم ،نیاز است.


روشهای تركیبی .این روشها از تلفیقی از متدهای فوقالذكر استفاده میكنند ][ROD03][PET06

 :مشابهت كلمات با انطباقدادن مترادفها ،همسایگان كلمات و ویژگیهای كلمات صورت میگیرد.
ویژگی های كلمات سپس به اجزا ،توابع و مشخصات شناسایی شده و همانند آنچه كه در ][TVE97

صورت گرفته است ،تطابق آنتولوژی صورت میگیرد.
 -2-2-7-1روشهای مبتنی بر شمارش یالها
در اینجا فر

می كنیم كه دو مفهوم (برای مثاال  Mو )Bرابطاه ی ابرمفهوم زیرمفهاوم ندارناد .در ][WU94

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

2 N3
N1  N 2  2  N 3

sim(C1 , C2 ) 
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بطوریكه  C 3پایینترین ابرمفهوم مشترک  C1و  C2میباشد N 1 .تعدادگرههای مسیر  C1تاا  C 3مایباشاد.
 N 2تعداد گرههای مسیر  C2تا  C 3میباشد N 3 .نیز تعداد گرههای مسیر  C 3تا گرهی ریشه میباشد.
] [RES95گونهای از روش مبتنی بر شمارش یال را ارائه كرده است ،بطوری كه توانسته است با تفاضال طاول
مسیر از ماكزیمم طول مسیر ممكن ،فاصله را به میزان شباهت تبدیل كند(رابطهی .)12-2

(simedge (w1 , w2 )  (2  MAX )  [min c1,c2 len (c1 , c2 )] )12-2
بطوریكه )  s(w1و )  s(w2بیانگر مجموعهی مفاهیمی است كه دربرگیرندهیتعاریف(Sense)w1و  w2هساتند.
c1متعلق به مجموعهی )  s(w1و c2متعلق به مجموعهی )  s(w2میباشدMAX .ماكزیمم عمق سلسالهمراتاب
(آنتولوژی) میباشد ،همچنین )  len (c1 , c2طول مسافت كوتاهترین مسیر از c1به  c2میباشد.

] [LEA98از روش رزنیک استفاده كرده و میزان مشابهت دو مفهوم را بر طباق رابطاهی زیار پیشانهاد داده
است(رابطهی :)13-2
Dist (ci , c j ) 

Sim( wi , w j )  Max  log
(  Max log 2D  log Dist (ci , c j ) )13-2
2 D 






بهطوری كه Dماكزیمم عمق در سلسلهمراتب WordNet

میباشد1.

روش دیگر متعلق به ] [SUS93می باشد كه براساس تمامی لینکهای ممكن میباشاد .بارای هار رابطاهی ،r
وزن wرا برای رابطهی )  ( ci  c jدر بازهی ] [minr;maxrتعریف میكنیم .این وزن براساس چگالی محلی
r

كه وابسته به تعداد رابطههای نوع rاست كه از ciخارج میشود ،محاسبه میگردد(رابطهی :)14-2
()14-2

max r  min r
) n r (c i

w(ci  c j )  max r 
r

كه(ci)nrتعداد رابطهی نوع  rمیباشد كه از ciخارج میشود .سوسنا فاصلهی بین دو مفهوم همسایه را تعریف
میكند .این لینک در ارتباط با روابط  rو معكوسهای آنها یعنی ’rمیباشد(رابطهی :)15-2
()15-2

) w(ci  c j )  w(ci  c j
'r

r

]) 2  max[ len (ci , root ), len (c j , root

dist (ci , c j ) 

رابطهی باال تنها فاصلهی بین دو گرهی مجاور را در آنتولوژی محاسبه میكند .برای محاسابهی فاصالهی باین
دو مفهوم ،بایستی فاصله ی بین تمامی مفاهیمی كه در سرراه كوتاهترین مسیر بین دو مفهوم هستند ،را بااهم
جمع كرد .در این روش فاصلهی بین دو مفهوم به سه پارامتر وابسته میباشاد :كوتااهترین فاصالهی باین  ciو
) ، cj(p1چگالی مفاهیم در همین مسیر ) (p2و كوتااهترین مسایر باین ریشاه تاا كمتارین پادر مشاترک ciو

1اگر ما فر

كنیم كه همهی مفاهیم در  WordNetیک ریشهی مشترک دارند ،آنگاه Dبرابر  16خواهد بود.
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).cj(LCS1) (p3
 -2-2-7-2روشهای آماری مبتنی بر اطالعات
رزنیک2یک روش آماری مبتنی بر اطالعات ارائه كرده است ] .[RES99درابتدا احتمال وجود مفااهیم (در یاک
انبوه متن بزرگ) در سلسلهمراتب محاسبه مایشاود ،ساپس از تئاوری اطالعاات3اساتفاده مایشاود .تئاوری
اطالعات بیان می دارد كه محتوای اطالعاتی هر مفهوم برابر است با منفی لگااریتم احتماال حضاور مفهاوم در
انبوه متن . مجموعه ی مفاهیم در ساختار سلسله مراتبی می باشاد .تشاابه دو مفهاوم باه انادازهی اطالعاات
محتوای مفهوم خاصی است كه هردوی این مفاهیم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان آن هستند .تاابع
Pرا تعریف میكنیم P :   [,1] :به طوریكه به ازای هر  P(c) ، c  احتمال مواجه شدن باا مفهاوم
cباشد .اگر در ساختار آنتولوژی تنها یک گرهی باالیی داشته باشیم ،آنگاه به آن احتمال  1میدهایم .محتاوای
اطالعاتی مفهوم  cبرابر است با  .  log Pc بنابراین:

(simc1 , c2   max cS (c1 ,c2 ) [ log Pc ] )16-2
بهطوری كه :

(P(c)  )2-17

تعداد مرتبهای كه مفهوم  cدر انبوه متن ظاهر شده
تعااداداست
كاال انبااوه

متن
و )  s(w1و )  s(w2بیااانگر مجموعااهی مفاااهیمی اساات كااه دربرگیرناادهیتعاااریف(Sense)w1و  w2هسااتند.
c1متعلق به مجموعهی )  s(w1و c2متعلق به مجموعهی )  s(w2میباشد.
] [LIN98روش رزنیک را گرفته و آنرا بهباود داده اسات .او مشاابهت دو مفهاوم را باهصاورت نسابت مقادار
اطالعاتی كه نیاز است تا اشتراک بین دو مفهوم توصیف شود به مقدار اطالعاتی كه نیااز اسات تاا هریاک باه
صورت كامل توصیف شوند ،تعریف كرده است .در واقع كاری كه لین كرده است بدان معنی است كاه شاباهت
دو مفهوم تنها به  NCNآن دو بستگی ندارد بلكه به محتوای اطالعاتی خود آن دو نیز وابساته اسات (رابطاهی
)2-18
) 2  log p(c
()2-18
) log p(c1 )  log p(c2

sim( x1 , x2 ) 

Common Subsumer

1Least

2Resnik

Theory

3Information
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بهطوری كه  x1  c1و  c . x2  c2پائین ترین كالس مشتركی است كه هر دو مفهوم  c1و  c2از آن مشاتق
شدهاند .ابزار انطباق آنتولوژی  RiMOM1روش لین را پیاده سازی كرده است.
 -2-2-7-3روشهای تركیبی
جیانگ و كنارث2مدل تركیبی ارائه كرده اندكه براساس مدل شامارش یالهاا باوده و از محتاوای اطالعااتی باه
عنوان یک فاكتور تصمیم استفاده كرده است ] .[JIA97محتوای اطالعاتی) (IC3مفهوم cرا مایتاوان باا مقادار
)  log P(cبیان داشت .قدرت لینک) (LS4هر یال برابر است با تفاضال محتاوای اطالعااتی مفهاوم فرزناد و
مفهوم پدر در ساختار سلسلهمراتبی (رابطهی .)19-2
()2-19

)LS (ci , p)   log( P(ci | p))  IC(ci )  IC( p

به طوریكه مفهوم فرزند  ciزیرمجموعهای از مفهوم پدر خود  pمیباشد.پس از درنظرگرفتن ساایر فاكتورهاا
ازجمله چگالی محلی ،عمق گرهی مفهوم و نوع یال (لینک) ،تابع فاصله به صورت رابطهی  20-2بیان میشود:
(Dist(w1 , w2 )  IC(c1 )  IC(c2 )  2  IC( LSuper (c1 , c2 )) )20-2

بهطوریكه )  LSuper (c1 , c2پائینترین ابرمفهوم مشترک  c1و  c2میباشد.
رودریگز5روش دیگری برای تعیین نهادهای مشابه را براساس  WordNetارائاه كارده اسات ] .[ROD03بارای
مثال در آن ،روابط زیرمفهوم ابرمفهوم ،جزئیت شمولیت درنظر گرفته شده اسات .انادازهی مشاابهت براسااس
نرمالسازی مدل توِرسكی6و توابع اشتراک  A  Bوتفاضل  A / Bو برطبق رابطهی  21-2صورت میگیرد:
()2-21

A B
A  B   (a, b) A / B  (1   (a, b)) B / A

S ( a , b) 

به طوریكه aو bنهادهای كالس بودهA ،و Bمجموعهی توضیحات aو ( bیعنی مجموعهی مترادفهاا ،رواباط
IS-Aو یا )Part-Wholeو  αتابعی است كه اهمیت نسبی مشخصاات غیرمشاترک را تعریاف مایكناد .بارای
سلسلهمراتب α ،IS-Aبرحسب عمق نهادهای كالس تعریف میشود (رابطهی .)22-2

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

1“Risk

and Conarth

2Jinag

Content

3Information

Strength

4Link

5Rodriguez
6Tversky
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()22-2

)depth (a

)if depth (a)  depth (b
) depth (a)  depth (b

 ( a, b)  

)depth (a
)if depth (a)  depth (b
1 
) depth (a)  depth (b

پتراكیس و دیگران در ] [PET06براساس روش رودریگز روش مشاابهت  X-Similarityرا پیشانهاد دادهاناد
كه مبتنی بر  -Synsetها و نیز مجموعههای توصیفی میباشد .تساوی  21-1با میزان شاباهت مجموعاهای S

جایگزین می شود كه در آن Aو Bدرواقع  Synsetها و یا مجموعههای توصیفی كلماات هساتند (رابطاهی -2
.)23
A B
A B

()2-23

S (a, b)  max

تشابه بین همسایگان كلمه  S neighborhoodsنیز به ازای هر نوع رابطه(برای مثال  IS-Aویاا  )Part-Ofمحاسابه
میشود (رابطهی :)24-2
Ai  Bi
Ai  Bi

()2-24

S neighborhoods (a, b)  max

بهطوری كه iبیانگر نوع رابطه میباشد .نهایتار:
()2-25

if S synsets (a, b)  

1 if S synsets (a, b)  

Sim (a, b)  
max( S
))neighborhoods ( a, b), S descriptions ( a, b


به طوری كه  S descriptionsبیانگر تطابق مجموعههای توصیف كلمه مایباشاد S descriptions .و  S synsetsبرطباق
تساوی  24-2محاسبه میشوند.
در ] [BAC04از معیار جارو -وینكلار)(JW1بارای تجمیاع  WordNetیاا  EuroWordNetدر فرآیناد تطاابق
آنتولوژی استفاده كرده است .شباهت نام)(NS2دو نام N1و N2از دو كالس Aو( Bهرنام مجموعهای از تاوكنهاا
است ) N={ni} ،بهصورت رابطهی  26-2تعریف میشود:

) MJW (n1 , N 2 )  MJW (n2 , N1
()26-2

N1  N 2

n1N1

NS ( N1 , N 2 ) 

بهطوریكه:

1Jaro-Winkler

Similarity

2Name
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) ، MJM (ni , N )  max n j N JW (ni , n j

}) N i  N i  {nk | n j  N i  nk  synset (n j

و

) synset(njمجموعهی مترادفهای كلمهی njاست و ) . NS ( A, B)  NS ' ( N1 , N2
 -2-2-7-4ارزیابی روشهای تشابه معنایی مبتنی بر WordNet

 WordNet-Similarityچندین متد محاسبهی مشاابهت مبتنای بار  WordNetمانناد ]،[JIA97]،[LEA98
] [WU94] ،[HIR97] ،[LIN98] ،[RES95و ] [PAT03در یک بستهی  Perlگنجانده است.
در ]« [PET06سیستم تشابه معنایی» پیادهسازی شده و چندین اندازهی تشابه معناایی شاامل ،[RAD89]، :
] [PET06] ،[JIA97] ، [PWL02] ،[LIN98] ،[RES99] ،[RIC94] ،[LEA98]،[LI03] ،[WU94و
] [ROD03ارزیابی شاده اسات .ارزیاابی آنهاا در یاک آنتولاوژی براسااس ] [MIL91و در مقایساه باا نتاایج
پرسش شده از انسان بوده است .هرچه نتایج یک روش همبستگی بیشتری با نتایج پرسیدهشده از انسان داشته
باشد ،آن روش بهتر می باشد (یعنای یاه نتاایج قضااوت انساانی نزدیاکتار اسات) .همچناین آنهاا روشاهای
] [ROD03و ] X-Similarity[PET06را در حالتی كه مقایسه بین آنتولوژی های متفاوتی بوده است ،مقایسه
كااردهانااد .در بسااتهی] SimPack[SIM08نیااز چناادین روش ماننااد ] [LIN98]،[JIA97و ] [RES99را
پیادهسازی كرده است .این روشها توسط ] [BUD06ارزیابی شدهاند.
 -2-3مروری بر روشهای خالصه سازی
با توجه به حوزه كاربرد خالصه سازی خودكار متن و اهمیت آن ،تاكنون روش های بسیار زیادی برای خالصاه
سازی متن ارائه شده است .از تكنیک های ساده ی آماری گرفته تا تكنیک های مبتنی بر هاوش مصانوعی ،از
روشهای مبتنی بر زبان شناسی تا روش های مبتنی بر ریاضیات ،همه و همه در خالصه سازی متن بكاار رفتاه
اند .بر همین اساس دسته بندی های مختلفی برای روش های خالصه سازی ماتن ارائاه شاده اسات .در ایان
پایاننامه به یک دسته بندیها اشاره كرده و به بعضی از این روش ها صورت مختصر اشاره می كنیم .بار اسااس
دسته بندی ارائه شده توسط ؟؟؟ ،روش های خالصه سازی متن به سه دساته عماده زیار تقسایم بنادی مای
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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 -2-3-1روش های خالصه سازی آماری
روشهای آماری جزء اولین روشهایی هستند كه در خالصه سازی متن استفاده شده اند .در این روش ها عموماا
سعی می شود با انجام محاسباتی به وزن داده می شود .سپس جمالتی كه بیشاترین وزن را دارناد باه عناوان
خالصه برگردانده می شوند .در ادامه به برخی از این روش ها اشاره شده است.
 -2-3-1-1روش فركانس كلمه
این روش برای اولین بار توسط آقای  Luhnدر سال  58مورد استفاده قرار گرفت] [Luh 58و جزء اولین روش
هایی است كه برای خالصه سازی استفاده شده است و البته هنوز هم باه صاورت تركیبای باا ساایر روش هاا
استفاده می شود .در این روش در ابتدا با بهره گیری از یكی از روش های وزن دهی باه كلماات نظیار Tf-Idf

وزن داده می شود .سپس این وزن در واحد جمله توزیع می شود .در ادامه هام باا توجاه باه میازان فشارده
سازی ،جمالتی كه بیشترین وزن را دارند برای خالصه انتخاب می شوند .در ادامه به برخی از روش هاای وزن
دهی به كلمات اشاره شده است .ادعای این روش این است كه كلماتی كاه در ماتن بسایار پركااربرد هساتند،
كلماتی هستند كه به موضوع اشاره می كنند .این روش عموما با حذف كلمات ایست و ریشه یاابی انجاام مای
شود .در جدول( )2تعدادی از روش های وزن دهی كه مورد استفاده قرار می گیرده آورده شده است:

جدول  -2تعدادی از روش های وزن دهی كلمات

مشكل این روش این هست كه لزوما كلمات پر كاربرد ،كلمات مهم نبوده و همچنین عدم توجه به كلمات هام
خانواده ،مشكل هم آوایی ها و همچنین خوانایی و پیوستگی متن از دیگر مشكالت این روش می باشد.
 -2-3-1-2روش مبتنی بر موقعیت یا جایگاه
ایده اصلی این روش این است كه جمالت مهم متن همواره در جاهاای خااص و مشخصای از ماتن قارار مای
گیرد] .[Edm 69][Hov 97اینكه كدام قسمت از متن دارای اهمیت بیشتری می باشد بساتگی باه ناوع ماتن
دارد .به عنوان مثال برای متون خبری انگلیسی ثابت شده است كه در اكثر ماوارد اولاین پااراگراف مهمتارین
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پاراگراف و اولین جمله مهمترین جمله می باشد .یا برای متون علمای و مقااالت ،مشخصاا قسامت چكیاده و
نتیجه گیری همواره مهمترین قسمت مقاله می باشد .بر همین اساس باه جماالت بار اسااس موقعیتشاان در
پاراگراف وزن می گیرند .پاراگراف ها هم براساس موقعیتشان در متن وزن می گیرند و نهایتا جمالت براسااس
امتیازشان به عنوان خالصه انتخاب می شوند .سیستم ]swesum[Swe 00كاه یاک سیساتم چندزباناه بارای
خالصه سازی اخبار می باشد ،بر همین اساس عمل می كند .الزم به ذكر است این قانون برای تمامی زبان هاا
درست نمی باشد .به عنوان مثال با آزمایشات ساده ای كه با همكاری گاروه زباان شناسای دانشاگاه فردوسای
مشهد انجام شد ،مشخص شد كه برای متون خبری نوشته شده به زبان فارسی این قانون صادق نمی باشد .باه
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.
 -2-3-1-3روش مبتنی بر عنوان
این روش هم جزء اولین روش های خالصه سازی متن می باشد] [Edm 69و ایاده اصالی آن ایان اسات كاه
همواره موضوع و عنوان متن ،بیانگر محتوای آن می باشد و بر اساس همین اصل ،جماالت مهام باا توجاه باه
عنوان متن باید انتخاب شوند .با توجه به این اصل ،در این روش ها سعی می شود از كلمات موضاوع ماتن باه
عنوان كلمات كلیدی استفاده شود و از آنها برای استخراج جمالت مهم استفاده شود.مشاكل اصالی ایان روش
این است كه بسیاری از متون فاقد عنوان بوده و یا اینكه امكان استخراج عنوانشان باه صاورت خودكاار فاراهم
نمی باشد .همچنین ممكن است عنوانشان بسیار كلی باشد مثل عنوان سرفصل های یک كتاب كه باه صاورت
كلی به محتوای آن اشاره می كند .با این وجود الزم به ذكر است كه این روش ساده و بادیهی اسااس و اصال
بسیاری از روش های امروزی برای خالصه سازی متن می باشند .در بسیاری از روش هاای جدیاد ساعی مای
شود تا در ابتدا موضوعات یا زیر موضوعات پنهان موجود در متن استخراج شده و سپس بر اساس آنها جماالت
مهم انتخاب شوند .از جمله این روش ها می توان به روش های مبتنی بر مدل موضوع1اشااره نماود .در اداماه
سعی می شود به این روش ها اشاره مختصری شود.
 -2-3-1-4روش مبتنی بر عبارات اشارت
بحث اصلی در این روش ،عبارات خاصی هست كه در تمامی زبان ها وجاود دارناد و بار اهمیات جملاه هاای
بعدشان می افزایند .به این عبارات ،عبارات اشاره یا " "cue phraseمی گویند .از جمله این كلمات یا عباارات
برای زبان انگلیسی به عبارات " "as result" ، "The main aimو ""In this reportمی توان اشااره كارد.این

Topic model summarizaion

1-
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عبارات در تمامی زبان ها موجود می باشند .در زبان فارسی هم عباراتی نظیر "در این گازارش" " ،باه عناوان
نتیجه"" ،هدف از" "،به عنوان خالصه"و"در پایان" جزء عباارات اشااره مای باشاند .در زیار برخای از ایان
كاربردها برای زبان انگلیسی نشان داده شده است:
)“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

در این دسته از روشهای خالصه سازی متن ،در ابتدا باید كلیه این عبارات و كلماات اساتخراج شاوند .ساپس
باید گرامری كه این كلمات و عبارات در آن صدق می كنند استخراج شوند.آنگاه برای خالصه سازی یک ماتن،
آن را تجزیه كرده و سپس بررسی می كنیم كه آیا در گرامر از پایش تعیاین شاده صادق مای كناد یاا خیار.
جمالتی كه دارای عبارات اشاره بوده و در گرامر صدق كنناد وزن بیشاتری باه خاود اختصااص خواهناد داد.
جمالتی كه بیشترین وزن را كسب كنند نهایتا به عنوان جمالت برتر برای خالصه انتخااب مای شاوند .آقاای
لمن در سال  97این روش را برای زبان فرانسه پیاده ساازی كارد .وی در ابتادا دیكشانری< >cue,weightرا
تشكیل داد و سپس گرامر این زبان را برای زبان فرانسه استخراج كرد و باه جماالت بار اسااس دیكشانری از
پیش تعریف شده وزن اختصاص داد.
از این روش در بسیاری از سیستم های خالصه سازی امروزی به صورت تركیبی با سایر روش ها اساتفاده مای
شود.
 -2-3-1-5روش تركیبی
روش دیگری كه می توان پیشنهاد كرد ،تركیب خطی این چهار روش می باشد .به این ترتیب كه به هركدام از
روش های باال وزنی اختصاص داده می شود .این وزن هم معموال با استفاده از یاادگیری ماشاینی بدسات مای
آید .آقای ا دمونسون این روش ها را با هم تركیب كرده اناد و بهتارین حاالتی كاه گازارش دادناد اساتفاده از
تركیب عبارات اشاره  +عنوان  +جایگاه می باشد.
 -2-3-1-6روش مبتنی بر دسته بندی كننده های بیزین
در این روش ها از قانون احتمال شرطی اولیه بیزین برای خالصه سازی استفاده می شود] .[Kup 97بر هماین
اساس احتمال اینكه جمله ی  sدر خالصه  Sقرار بگیرد با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد :
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) P( F1 , F2 ,...Fk | s  S ) P( s  S
) P( F1 , F2 ,...Fk

P( s  S | F1 , F2 ,...Fk ) 

كه در آن 𝑘𝐹  𝐹1, 𝐹2 , … ,ویژگی ها  1تا  kبوده و می توانند به عنوان مثال هر كدام از روش های قبلی باشاند.
بر اساس قانون بیزین احتمال اینكه جمله  sدر خالصه  Sقرار بگیرد با فر

اینكه ویژگی های 𝑘𝐹 𝐹1 , 𝐹2 , … ,

برقرار باشد به صورت زیر محاسبه می گردد:

) P( F j | s  S ) P( s  S
) P( F j



k
j 1



k
j 1

P( s  S | F1 , F2 ,...Fk ) 

كه همان قانون احتمال شرطی بیزین می باشد .پس از محاسبه این احتمال برای تمامی جمالت ،جمله هاایی
كه بیشترین احتمال را داشته باشند در خالصه قرار می گیرند.
 -2-3-1-7روش مبتنی بر زنجیره های ماركوف
زنجیره ماركوف ،دنباله ای از متغیرهای تصادفی است كه همگی این متغیرهای تصادفی دارای فضاای نموناهای
یكسان هستند اما ،توزیع احتماالت آنها می تواند متفاوت باشد و در ضمن هر متغیر تصاادفی در یاک زنجیاره
ماركوف تنها به متغیر قبل از خود وابسته است .از زنجیره های ماركوف در علوم مختلفی استفاده شاده اسات.
در مدیریت و برنامه ریزی و بطور كلی مسائل تصمیم گیری ،در شبكه های كاامپیوتری و همچناین در بحاث
خالصه سازی متن از زنجیره ماركوف استفاده شده است.
اولین بار آقای كونری از زنجیره های ماركوف در خالصه سازی ماتن اساتفاده كارده اسات] .[Con 01وی باا
استفاده ازیكسری ویژگی های داده شده ،احتمال حضور هر جمله در خالصه را محاسابه كارده اسات .در ایان
مدل نسب به روش بیزین] ،[Kup 97فر

كمتری برای استقالل متغیرهای تصادفی شده است .بعبارت بهتار

در مدل ماركوف برای خالصه سازی ،فر

نمی شود كه احتمال حضور جمله  iام در خالصه نهایی مساتقل از

حضور جمله  i-1در خالصه باشد (برخالف روش بیزین) .ویژگی هایی كه در روش كونری برای توسعه خالصاه
سازی مبتنی بر زنجیره های ماركوف ارائه شده است شامل موارد زیر می باشد:
 موقعیت جمالت در سند
 تعداد كلمات موجود در جمالت
 میزان شباهت كلمات جمله
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بر همین اساس در این مدل انتظار می رود كه احتمال حضور جمله بعدی در خالصه بسته به اینكه جمله
فعلی در خالصه حضور داشته باشد یا خیر متفاوت خواهد بود .مدل زنجیره های ماكوف وابستگی موقعیتی،
وابستگی ویژگی ها و ماركوفیتی را محاسبه می كند.
 -2-3-2روش های خالصه سازی مبتنی بر تكنیک های هوش مصنوعی
با توجه به اهمیت موضوع خالصه سازی متن ،تقریبا اكثر تكنیک های هوش مصنوعی در خالصه ساازی بكاار
برده شده است] .[Azz 99][Dej 79][Gra 81][Mck 95] [Sch 77][You 85در مقاالت بسایار زیاادی شااهد
استفاده از روش های فازی برای خالصه سازی هستیم] .[Sua 09][Kyo 08][Kia 06شبكه های عصبی [Svo

] 07][Kia 04هم در مقاالت زیادی استفاده شده است .الگوریتم ژنتیک هم در خالصه سازی زیاادی اساتفاده
شده است] [Sil 04][Qaz 08و البته تركیب این روش هاا باا همادیگر را هام در مقااالت زیاادی مای تاوان
مشاهده كرد .به هرحال با توجه به اینكه تعداد این روش ها بسیار زیاد و خارج از حوصله این بحث مای باشاد
بنابراین از ذكر جزییات آنها خودداری می كنیم.
 -2-3-3روش های خالصه سازی مبتنی بر روش های معنایی سطوح باالتر
این دسته از روش ها برای غلبه بر مشكالت روش های پیشین معرفی شدند و سعی دارند تا با فهم عمیاق تار
متن و استخراج روابط معنایی پنهان موجود در متن ،جمالت مهم را با دقت بیشتری انتخاب نمایناد .از جملاه
این روش ها می توان به روش مبتنی بر ساختارهای معنایی نحوی سطح باال ،روشاهای مبتنای بار شابكه یاا
گراف و روش های مبتنی بر آنالیز روابط معنایی پنهان موجود در متن اشاره نمود.در اداماه باه هریاک از ایان
دسته از روشها اشاره می كنیم.
 -2-3-3-1روش مبتنی بر ساختارهای معنایی /نحوی سطح باال
ادعای این دسته از روش ها این است كه جمالت پاراگراف های مهم ،نهاهای مرتاب باه همادیگر در سااختار
معنایی متن می باشند .این روش را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی نمود :
 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
روش مبتنی بر شباهت لغوی  :در قسمت معرفی شابكه واژگاان ،اشااره جاامع و كاافی ایای باه روشاهای
محاسبه شباهت معنایی با استفاده از شبكه واژگان برای دو كلمه ارائه كردیم .تمامی این روش ها را می تاوان
برای خالصه سازی متن هم مورد استفاده قرار داد .كافی است تا این شاباهت معناایی باین كلماات را بارروی
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جمالت بسط داده و شباهت بین جمالت را محاسبه كرد .یعنی برای محاسبه شباهت بین دو جمله ماثال مای
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.
روش زنجیره های لغوی از جمله روش های معروف در خالصه سازی متن می باشد كه توساط افاراد مختلفای
مورد استفاده قرار گرفته است]???[ .برای توضیح بیشتر این روش در ابتدا تعاریف زیر را شرح می دهیم:
پیوستگی لغوی(1تعریف : )1پیوستگی لغوی را می توان در قالب شباهت مبتنی بر شبكه واژگان تعریاف كارد.
پیوستگی لغوی میزان پیوستگی و ارتباط بین دو كلمه را مشخص می كند و شامل دو دسته اصلی می شود:
 تصریحی :2كه شامل مواردی نظیر هم خانواده ها 3،متضادها 4،شمول5و  ...می باشد.
 هم رخدادی ها 6:كه شامل كلماتی است كه با هم در متن رخ می دهند نظیر كلمات "معلم" و
"مدرسه" در جمله "او به عنوان معلم درمدرسه كار می كند".
زنجیره لغوی(7تعریف : )2زنجیره لغوی به توالی ای از كلمات اتالق می گردد كه باا یكادیگر پیوساتگی لغاوی
دارند.
برای خالصه سازی با استفاده از زنجیره های لغوی گام های زیر انجام می شود:
 در ابتدا كلمات كاندید انتخاب می شود .عموما در مقاالت اسامی را به عنوان كلمات كاندید در نظر
می گیرند]???[ .بنابراین در ابتدا در فاز پیش پردازش از عملیات برچسب جزئی سخن 8استفاده
می شود تا نوع كلمات مشخص شود .سپس اسامی به عنوان مجموعه كلمات كاندید در نظر گرفته
می شوند.
 برای هر یک از كلمات كاندید زنجیره مناسب را بر اساس میزان ارتباط بین كلمات زنجیر و كلمه
كاندید یافته می شود.
 اگر چنین زنجیری پیدا شد كه كلمه كاندید را در آن قرار می گیرد ،در غیر اینصورت كلمه در یک
زنجیر جدید قرار می گیرد.
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 سپس با استفاده از روش هایی تعریف شده قوی ترین زنجیرها1را استخراج می گردد.
 در ادامه برای تولید خالصه از راه حل های مختلفی می توان استفاده نمود .به سه راه حل در زیر
اشاره شده است.
 oیک راه حل این است كه اولین جمله ای كه یكی از كلمات یكی از زنجیره های قوی را
دارد به عنوان نماینده آن زنجیر انتخاب شود .این روش مشكالتی دارد كه در مثال زیر به
آن اشاره شده است:

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

همانطور كه در تصویر هم مشخص است كلمه  Scienceدارای تعداد تكرار كمتری نسبت
به كلمات دیگر می باشد و صرف این كه یک جمله این كلمه را داشته باشد نمی تواند
معیار مناسبی برای انتخاب آن جمله به عنوان نماینده زنجیر باشد.
 oراه حل دوم این است كه برای تولید خالصه ،اولین جمله ای را انتخاب نماییم كه شامل
كلمه نماینده زنجیر (مثال كلمه ای كه دارای فركانس باالیی هست) باشد.
 oراه حل سوم تعیین قسمت هایی از متن می باشد كه چگالی زنجیره (نسبت كلمات
زنجیره در متن) در آنجا زیادتر می باشد.
در تصویر زیر یک نمونه متن و زنجیره های تشخیص داده شده آورده شده است.

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.

شكل  -3نمونه ای از زنجیره های لغوی

Strong chain

1-
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همانطور كه در شكل ( )3مشاهده می شود" "personو " "Mr. Kennyبه درستی در یک زنجیره
و" "micro-computers" ،"device" ،"machines" ،"micro-computers" ،"machineو
" "pumpدر یک زنجیره قرار گرفته اند.
روش مبتنی بر استخراج كلمات هم رخداد :كامل شود.
روش مبتنی بر كلمات هم ارجاع  :كامل شود.
روش تركیبی  :كامل شود.
 -2-3-3-2روشهای مبتنی بر شبكه یا گراف
در این دسته از روشها ،واحدهای متن نظیر جمله و یا پاراگراف به صورت برداری از كلمات وزن دار = 𝑖𝐷
) 𝑛𝑖𝑑  (𝑑𝑖1 , 𝑑𝑖2 , … ,نمایش داده می شوند .سپس شباهت بین جمالت با استفاده از روش های اندازه
گیری شباهت برداری نظیر ضرب داخلی یا فاصلی كسینوسی محاسبه می گردد:

sim( Di , D j )   dik .d jk
برای ساخت گراف وزن دار ،واحدهای متن نظیر جمله یا پاراگراف به عنوان گره های گراف در نظر گرفته می
شود .برای وزن دهی به یال های بین دو گره 𝑖𝑗  ,از میزان شباهت بین دو گره یا همان
) 𝑗𝐷 𝑠𝑖𝑚 (𝐷𝑖 ,استفاده می شود.پس از ساخت گراف اولیه ،یال هایی كه اهمیت كمتری دارند حذف می
شوند .برای همین منظور یال هایی كه وزنشان از مقدار حد آستانه ( αكه توسط الگوریتم تعیین می شود)
كمتر باشند حذف شده و گراف نهایی ساخته می شود (شكل .)4

شكل  -4نمایش گراف جمالت
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در ادامه خالصه از روی گراف نهای ساخته می شود .برای ساخت خالصه از روی گراف هم راهكارهای
مختلفی پیشنهاد شده است كه در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می كنیم:
 روش انبوه ترین مسیر 1:در این روش برای انتخاب جمالت مهم از گره ای شروع می شود كه
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
كند كه میزان خ الصه مورد نظر تولید شود .سپس جمالت بر اساس موقعیتشان در متن دوباره مرتب
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.
 روش اول عمق 2:در این مدل سعی شده است تا جمالت خالصه ارتباطات باالیی داشته باشند و
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
كه به گره انتخاب شده متصل هستند ،گره ای كه بیشترین لینک را دارد به عنوان جمله دوم انتخاب
می شود و به همین ترتیب الگوریتم به صورت اول – عمق جلو می رود .به عنوان مثال در تصویر ؟؟؟
ابتدا  Aانتخاب می شود چون دارای  3لینک بوده و بیشترین لینک را دارد .سپس از بین گره هایی
كه به  Aمتصل هستند یعنی گره های  E ،Bو  Fگره ایی كه بیشترین لینک را دارد (گره )E
انتخاب می شود و به همین ترتیب عملیات دنبال می شود.
با توجه به ویژگی های روش های مبتنی بر گراف ،مسلما این دسته از روش های خالصه سازی را به راحتی
می توان با سایر روش های خالصه سازی ادغام كرده و نتایج مناسبی حاصل نمود .مثال بجای نمایش برداری
جمالت و استفاده از فاصله كسینوسی برای وزن دهی به یال ها ،می توان از شباهت های مبتنی بر زنجیره
لغوی استفاده نمود و سایر عملیات را دنبال كرد].؟؟؟[مقاالت زیادی منتشر شده اند كه در آنها از روش های
گرافی به صورت تركیبی با سایر روش ها استفاده شده است.
 -2-3-3-3روش های مبتنی بر آنالیز روابط معنایی پنهان در متن
در سالهای اخیر مقاالت زیادی از [Ste 05][Gon 01][Yeh 05][Yu 093]LSAبرای خالصاهساازی اساتفاده
كردهاندLSA .برای حل مشكل تنک4بودن دادهها ارائه شده اسات] .[Dee 90ایان روش باا نماایش دادههاا در
فضای معنایی كوچكتر و در حقیقت كاهش ابعاد ،تا حد زیادی مشكل دادههای تناک را حال مای كناد .ایان

Bushy path

1-

Depth first path

2-

Latent semantic analysiss

3-

-Sparse
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كاهش ابعاد منجر به بهبود كارایی در بسیاری از كاربردها شده

است00][Dee 90].

 [Papدر تماامی روشهاایی

كه از  LSAبرای خالصه سازی استفاده می كنند بردار جماالت را بااساتفاده از اعماال 1SVDبارروی مااتریس
كلمه -جمله میسازند LSA .جمالت را مستقیما با استفاده از این ماتریس و با توجه باه ویژگایهاای معناایی
آنها مرتب و دستهبندی می كند
 اولین بار  Gongدر سال  2001از  LSAدر خالصهسازی استفاده نمود[ ]Gon 01وی در ابتدا
ماتریس كلمه-جمله را با محاسبه معیار TFISFتشكیل داد TFISF .معیار محاسبه وزن در واحد
جمله بوده و به صورت زیر محاسبه می شود
|𝑆|

( ) 𝐿𝑜𝑔2

)
|}𝑠 ∈ 𝑖𝑡 |{𝑠:

𝑗𝑡𝑓𝑖,

( = 𝑗(𝑇𝐹 − 𝐼𝑆𝐹)𝑖,

𝑗∑𝑘 𝑡𝑓𝑘,

𝑗 𝑡𝑓𝑖,فركانس نسبی كلمه 𝑖 در جمله 𝑗 و | |Sتعداد جمالت موجود در پیكره می باشد .پس از
محاسبه معیار 𝐹𝑆𝐼𝐹𝑇 ماتریس كلمه-جمله تشكیل داده شده و سپس با بهرهگیری از LSAمهمترین
جمالت استخراج می شود .مشكل اصلی این روش این است كه معیارهای وزن دهی نظیر 𝐹𝑆𝐼𝐹𝑇 قادر
به بیان مفاهیم اصلی پنهان از دیدگاه كلی نمی باشد چراكه در معیار وزن دهی 𝐹𝑆𝐼𝐹𝑇 ،فركانس
كلمات در سطح جمله مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیر جمالت بر یكدیگر در سطوح باالتر لحاظ
نمی شود.
 آقای  [Ste 05] Steinbergerبا دخیل كردن روش ادغام ضمایر 2در  ،LSAكارایی روش  Gongرا
افزایش داد .ایده آقای  Steinbergerادغام اطالعات لغوی با روش  SVDبود .او در این مقاله دو روش
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
ماتریس ورودی  SVDبرروی متن اصالح شده ساخته می شود .البته نتایج بررسی های منتشر شده
در ] [Ste 05بیانگر این است كه این روش نه تنها موجب افزایش دقت چندانی در كارایی نمی شود،
بلكه در مواردی هم باعث كاهش دقت می شود .در روش دوم یا همان روش افزایشی ،به ماتریس
ورودی  SVDیک بخش دیگر كه شامل اطالعات لغوی مربوط به زنجیره های آنافوریک می باشد هم
اضافه می شود .وی در این مقاله ثابت كرد كه ادغام ضمایر با استفاده از روش افزایشی ،دقت خالصه-
سازی روش  Gongرا افزایش می دهد.

- Singular value decomposition

Anaphora resolution

1

2-
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Yeh[Yeh 05] در سال  ،2005از تركیب نگاشت رابطه ای متن و آنالیز روابط معنایی پنهان در متن
بری تولید خالصه استفاده كرد .وی با استفاده توامان از  LSAو (T.R.Mنگاشت رابطه ای متن)
ساختار معنایی پنهان موجود در سند را استخراج كرده و خالصه را بر اساس این ساختار پنهانی
استخراج شده تولید نمود .این تركیب منجر به افزایش دقت در تولید خالصه شده است.
 Yu[Yu 09] در سال  2009روشی برای خالصهسازی اخبار مبتنی بر  LSAارائه نمود .وی در ابتدا با
استفاده از  LSAشباهت معنایی بین جمالت را محاسبه كرده و سپس با استفاده از روش خوشه
بندی مبتنی بر روش  k-meansجمالت را دستهبندی كرده و سپس از هر كالستر ،جملهای كه
بیشترین شباهت را به موضوع داشته باشد به عنوان نماینده آن خوشه بر میگرداند .وی در حقیقت
این روش را برای بهبود یكی از مشكالت روش  Gongكه در ادامه به آن اشاره می كنیم ارائه كرده
است.
در تمامی این روشها با محوریت قرار دادن جمله و ساخت ماتریس كلمه -جمله ،از  LSAاستفاده شده
است .ایراد تمامی این روشها عدم توجه به مفاهیم اصلی پنهان دركل سند میباشد زیرا مبنای كار این روش
ها استفاده از ماتریس كلمه-جمله می باشد .و این در حالی است كه یک خالصه خوب در خالصهسازی چند-
سندی ،باید ضمن بیان موضوع و زمینه اصلی موجود در اسناد ،دیدگاههای مختلف مرتبط با زمینه را نشان
دهد.
همچنین در روش  Gongبین بردارهای مختلف ارزش یكسان قائل می شوند و برای هر بردار از ماتریس 𝑉یک
جمله به عنوان نماینده آن مفهوم انتخاب می شود و این در حالی است كه ممكن است ارزش یک مفهون به
قدری زیاد باشد كه باید چندین جمله از متن را به عنوان نماینده آن انتخاب كرد تا خالصه تولید شده،
جامعیت كافی را داشته باشد .از طرف دیگر ممكن است بعضی از مفاهیم بدست آمده آنقدر كم ارزش باشند
كه انتخاب جمله ای بعنوان نماینده آنها كار اشتباهی باشد.
 -2-3-3-4روش های مبتنی بر آنتولوژی
كامل شود
 -2-4روش های ارزیابی و مجموعه داده های استاندارد
 -2-4-1روش های ارزیابی خالصه سازی
در ارائه یک سیستم خالصه ساز مطلوب باید به موارد زیر توجه نماییم :
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الف) اطالع رسانی 1مناسب  :سیستم خالصه ساز باید قادر باشد تا حداكثر اطالعات مفید در متون
اصلی را منتقل نماید.
ب) رعایت اختصار 2 :یک سیستم خوب باید قادر باشد تا كنه مطلب را با حداقل جمالت منتقل نماید.
ج) پیوستگی 3مطالب  :یكی از مشكالت سیستم های خالصه ساز عدم توجه آنها به پیوستگی كلی
مطالب انتخاب شده برای خالصه می باشد .خالصه های سیستم های خالصه ساز باید از پیوستگی
مناسبی برخوردار باشد.
د) خوانایی مطالب :4در خالصه های تولید شده باید تكلیف ضمایر مشخص شده و ارجاعات سرگردان
وجود نداشته باشد.
روشهای ارزیابی خالصهسازی از یک دیدگاه كلی به دو مدل روشاهای ارزیاابی درونای5و برونای6تقسایم مای
شوند .در ادامه به معرفی این روشها پرداخته شده است.
 -2-4-1-1روش ارزیابی بیرونی
روش های ارزیابی بیرونی بیشتر بر استفاده از خالصه ها در تسک های خاص نظیر اجارای دساتورات ،بازیاابی
اطالعات ،پاسخ دهی به سواالت و ارزیابی ارتباط بین خالصه و سند اصلی متمركز می باشند.
تعدادی از روش های ارزیابی بیرونی عبارتند از :
الف ) بازی سوال  :هدف از بازی سوال ،آزمایش میزان فهم خواننده از خالصه و تواناایی آن بارای نقال وقاایع
كلیدی مقاله منبع است.این عمل ارزیابی در دو مرحله انجام می شود.ابتدا آزمایشگر مقاله هاای اصالی را مای
خواند و بخشهای مركزی آن را عالمت گذاری می كند .سپس از عبارات مهم بخشهای مركزی ماتن ،ساواالتی
طرح می كند .در مرحله بعد ،ارزیاب سواالت را سه مرتبه پاسخ می دهاد؛ یكباار بادون مشااهده هایچ متنای
( ،)baseline 1یكبار پس از مشاهده یک خالصه ساخته شده توسط سیستم و درانتهاا پاس از مشااهده ماتن
اصلی ( .)baseline 2خالصه ایی كه به خوبی وقایع كلیدی مقاله را نقل كرده باشد ،باید قادر به پاسخگویی به
بیشتر سواالت (با نزدیكتر بودن به  baseline2نسبت به  ) baseline1باشد.
ب ) بازی دسته بندی  :بازی دسته بندی با دسته بندی اساناد منباع (آزمایشاگرها) و متاون خالصاه (اطاالع
دهنده ها ) ،سعی درمقایسه قابلیت دسته بندی آنها به یكی از  Nدساته دارد .ساپس مطابقات دساته بنادی
Informativeness
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- Conciseness
3
- Coherency
4
- Readability
Intrinsic
Extrinsic

5-

6-
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خالصه ها به متون اصلی سنجیده می شود .یک خالصاه كااربردی بایاد در هماان دساته ی ساند منباع اش
قرارگیرد.
ج) بازی  : Shannonبازی  Shannonكه نوعی از معیارهای سنجش  Shannonدر تئاوری اطالعاات اسات،
تالشی برای تعیین كیفیت محتوی اطالعات بوسیله حدس لغت بعدی (حرف یا كلماه) مای باشاد ،و باه ایان
ترتیب متن اصلی را مجددا ایجاد می كند .این ایده از معیارهای  Shannonاز تئوری اطالعاات اقتبااس شاده
است ،كه در آنجا از سه گروه مخبر خواسته می شود قطعات مهم از مقاله منبع را (با مشاهده متن كامل ،یاک
خالصه تولید شده و یا حتی هیچ متنی) به صورت حرف به حرف یا كلمه به كلمه مجددا تولید كنناد .ساپس
معیار حفظ اطالعات با تعداد ضربه های كلیدی كه برای ایجاد مجدد قطعه اصلی طول می كشدسانجیده مای
شود Hovey .و  Marcuنشان دادند كه اختالف زیادی در این سه سطح (در حادود فااكتور  10در باین هار
گروه) وجود دارد .مشكل روش  Shannonاین است كه به فردی كه عمل حدس زدن را انجام می دهد وابسته
است و درنتیجه بطورضمنی مشروط به دانش خواننده است .معیار اطالعات با دانش بیشتر از زبان و حوزه و ...
كاهش می یابد.
 -2-4-1-2روش ارزیابی درونی
تمركز این دسته از روش های ارزیابی بیشتر برروی پیوستگی مطالب و میزان اطالع رسانی آنهاا مای باشاد و
معموال شامل مقایسه كیفیت خالصه های تولید شده توسط سیستم و خالصه های مرجع(خالصاه هاای ایاده
آل كه توسط انسان تولید شده اند) می باشد .روش های ارزیابی درونی انساانی ،كیفیات اساناد خالصاه را باا
ارزیابی معیارهای دقت ،سالست و وضوح تعیین می نمایناد .معیارهاای ارزیاابی درونای خودكاار نظیار [ Lin

ROUGE]03یا] MEADEval [Win 02از مقایسهی رشته ای برای ارزیابی خالصه های استفاده می كنند.
با توجه به بررسی های انجام شده و بررسی ابزارهای مختلف ،ابازار اساتاندارد  ROUGEكاه پار كااربردترین
معیار ارزیابی در خالصه سازی متون می باشد استفاده شده است .به همین منظور به شرح مختصار ایان ابازار
می پردازیم.
 -2-4-1-3ابزار ارزیابی ROUGE

ابزار  Rougeمعروفترین ابزار بارای ارزیاابی در خالصاه ساازی خودكاار مای باشاد كاه البتاه از آن در دیگار
كاربردهای پردازش زباان طبیعای 1و بازیاابی اطالعاات2هام اساتفاده شاده اسات Rouge .مخفاف جملاه ی
" "Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluationباه معناای "ارزیاابی مبتنای بار یاادآوری بارای
خالصه" می باشد .این ابزار شامل معیارهایی برای تعیین كیفیات خالصاه هاا باه صاورت خودكاار ،از طریاق
)- NLP(Natural Language Processing
)- IR(Information Retrieval

1
2
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مقایسه آنها با خالصه های تولید شده توسط انسان (خالصه های ایاده آل) مای باشاد .ایان معیاار هاا تعاداد
واحدهایی كه بین خالصه های سیستمی و خالصه های انسانی هم پوشانی دارند نظیار  nتاایی هاا 1،رشاته ی
كلمااات2و جفاات كلمااات را محاساابه ماای نماینااد .از جملااه ایاان معیااار هااا بااه ،ROUGE-L ،ROUGE-N
 ROUGE-Wو ROUGE-Sمی توان اشاره كرد .در ادامه به این معیار ها اشاره می كنیم.
 معیار ارزیابی: ROUGE-Nمعیار ، ROUGE-Nروشی است كه مبتنی بر فراخوانی  nتایی ها بین
یک خالصه سیستمی و مجموعه ای از خالصه های انسانی می باشد ROUGE-N .توسط فرمول
زیر محاسبه می شود:
) 𝑛𝑚𝑎𝑟𝑔( ∑𝑆𝜖 {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠} ∑𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ
) 𝑛𝑚𝑎𝑟𝑔(𝑡𝑛𝑢𝑜𝐶 𝑛𝑚𝑎𝑟𝑔∑ }𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎𝑚𝑚𝑢𝑆 𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑅{ 𝜖𝑆∑

= 𝑁 𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 −

در این معادله n ،بر گرفته شده از طول  nتایی بوده ( 𝑛𝑚𝑎𝑟𝑔) و ) 𝑛𝑚𝑎𝑟𝑔( 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ

همحداكثر تعداد  nتایی هایی است كه هم در خالصه ی تولید شده توسط سیستم و هم در خالصه
مرجع (تولیده شده توسط انسان) رخداد است .پر واضح است كه معیار  ROUGE-Nیک معیار
مبتنی بر فراخوانی3می باشد چراكه مخرج كسر معادله ،مجموع كل تعداد  nتایی های است كه در
خالصه های مرجع وجود دارد .معیار مشابه  BLEUكه در ترجمه ماشینی مورد استفاده قرار می
گیرد یک روش مبتنی بر دقت4می باشد .این معیار میزان انطباق یک ترجمه ماشینی را با تعدادی
از ترجمه های انسانی ،از طریق محاسبه ی میزان درصد  nتایی هایی كه بین دو ترجمه مشترک
هستند ارزیابی می كند.
الزم به یادآوری است كه در محاسبه  ROUGE-Nهرچه تعداد خالصه های مرجع بیشتر شود ،
تعداد  nتایی ها هم در مخرج كسر معادله بیشتر خواهد شد كه این امر معقول می باشد چراكه
ممكن است چندین خالصه خوب موجود باشد .هر زمان كه تعدادی خالصه مرجع به مجموعه
خالصه های ایده آل افزوده شود ،در حقیقت فضای خالصه های جایگزین و مطلوب افزوده خواهد
شد .در صورتی كه از چندین مجموعه مرجع استفاده شود ROUGE-N ،بین هر جفت خالصه ی
سیستمی و هر یک از اعضای مجموعه خالصه های انسانی ،محاسبه خواهد شد و سپس بیشترین
امتیازی كه بدست آمده باشد به عنوان امتیاز نهایی لحاظ خواهد شد .این موضوع به شكل زیر هم
بیان می شود:
)𝑠 𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 𝑁𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 𝑁(𝑟𝑖 ,
1

- N- gram
- Words sequence

2

recall-related measure

3-

precision-based measure

4-
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در پیاده سازی  ROUGEاز عملیات  Jackknifingاستفاده می شود.بدین ترتیب كه ابتدا  Mتا
مجموعه ی  M-1عضوی تشكیل داده می شود و سپس به عنوان ورودی به  ROUGEداده می شود.
میانگین امتیازاتی كه به هر كدام از این مجموعه ها داده می شود به عنوان امتیاز نهایی در نظر
گرفته می شود .استفاده از عملیات  Jackknifingباعث می شود كه بتوانیم انسان هایی كه در تولید
خالصه شركت كرده اند را ارزیابی كنیم.
 معیار ارزیابی: ROUGE-L: Longest Common Subsequenceدر این معیار ارزیابی از
الگوریتم های محاسبه طوالنی ترین زیر رشته مشترک بین دو رشته 1استفاده می شود .اگر فر
كنیم كه 𝑿 یک جمله ی خالصه مرجع با طول 𝒎 و 𝒀 هم یک جمله از خالصه ی سیستمی با
طول 𝒏 باشد فاكتورهای ارزیابی به صورت زیر محاسبه خواهند شد:
)𝑌 𝐿𝐶𝑆(𝑋,
𝑚
)𝑌 𝐿𝐶𝑆(𝑋,
=
𝑛

= 𝑅lcs

𝑠𝑐𝑙𝑃 𝑠𝑐𝑙𝑅) (1 + 𝛽2
𝑠𝑐𝑙𝑃 𝑅𝑙𝑐𝑠 + 𝛽2
𝜕𝐹lcs
𝜕𝑅lcs

=

𝜕𝐹lcs
𝜕𝑃lcs

𝑃lcs
= 𝐹lcs

𝑛𝑒𝑊ℎ

𝑠𝑐𝑙𝑃
𝑠𝑐𝑙𝑅

=𝛽

كه در آن )𝑌  𝐿𝐶𝑆(𝑋,طول بزرگترین زیر رشته مشترک بین 𝑋 و 𝑌 می باشد .در ارزیابی های
 DUCمقدار 𝛽 برابر با ∞ در نظر گرفته شده است بنابراین فقط  𝑅lcsدر نظر گرفته شده است.
معیار  𝐹lcsمبتنی بر  ،LCSرا  ROUGE-Lمی نامند .زمانی كه 𝑋 و 𝑌 برابر باشند ROUGE-L

برابر یک و زمانی كه  𝐿𝐶𝑆(𝑋, 𝑌) = 0باشد ROUGE-L ،صفر خواهد بود.یكی از مزایای
 ROUGE-Lاین است كه نیازی به محاسباتی انطباق متوالی ندارد .مزیت دوم این روش این است
كه به صورت اتوماتیک طوالنی ترین زیر رشته ی nتایی را در نظر می گیرد و بنابراین نیازی به
تعیین طول  nتایی پیش فر

نمی باشد .همانطور كه قبال هم اشاره شد  ROUGE-Lاز F-

 Measureبرای ارزیابی استفاده می كند و این در حالی است كه در  ROUGE-Nاز معیار
Recallاستفاده می شود Recall .در  ROUGE-Nمیزان انطباق كلمات جمله های خالصه ی مرجع
(ایده آل) در خالصه ی سیستمی را محاسبه می كند Precision .بر عكس  Recallبوده و میزان
انطباق كلمات خالصه های سیستمی در خالصه مرجع را محاسبه می كند .هر دو فاكتور دقت و
فراخوانی ،به ترتیب بین كلمات توجهی نمی كنند و این یک نقطه ضعف برای معیار ROUGE-N

)LCS (Longest Common Subsequence

1-
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می باشد .این موضوع در  ROUGE-Lدر نظر گرفته می شود .به مثال زیر توجه نمایید
مثال  :فر

كنید كه سه جمله  S1و S2و S3به صورت زیر موجود باشند.
S1. police killed the gunman
S2. police kill the gunman
S3. the gunman kill police

فر

می كنیم  S1به عنوان مرجع بوده و  S2و  S3هم جمالت خالصه های سیستمی باشد S2 .و

 S3امتیازات یكسانی را در  ROUGE-2كسب می كنند چراكه هر  2جمله شامل یک 2تایی
مشترک ” “the gunmanبا جمله مرجع می باشند و این در حالی است كه معنای این دو جمله
كامال متفاوت از همدیگر می باشد .در ارزیابی با  ، ROUGE-Lجمله  S2امتیاز  3/4=0.75و جمله
 S3امتیاز  2/4=0.5را كسب می كنند (با فر

 .)β = 1بنابراین در این مثال با ارزیابی ROUGE-

 ، Lجمله دوم امتیاز بیشتری نسبت به جمله سوم كسب خواهد كرد.به هر حال  LCSدارای 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

الگوریتم  ، LCSیكی از زیر رشته های ” “the gunmanیا ” “police killedو نه هر دو را در نظر
گرفته و بر همین اساس امتیاز جمله  4و جمله  3در  ROUGE-Lیكسان می شود .در ROUGE-

 Nجمله  4به جمله  3ترجیح داده می شود.
در قسمت قبل به محاسبه  ROUGE-Lدر سطح جمله اشاره شد .برای محاسبه  ROUGE-Lدر
سطح خالصه هم مانند قسمت قبل از  LCSاستفاده می شود .اگر خالصه مرجع شامل 𝑢 جمله و در
مجموع 𝑚 كلمه باشد و خالصه سیستمی شامل 𝑣 جمله و 𝑛 كلمه باشد معیار ارزیابی ROUGE-L

به صورت زیر محاسبه خواهد شد
)𝐶 ∑𝑢𝑖=1 𝐿𝐶𝑆∪ (𝑟𝑖 ,
𝑚
𝑢
)𝐶 ∑𝑖=1 𝐿𝐶𝑆∪ (𝑟𝑖 ,
=
𝑚

= 𝑅lcs

𝑠𝑐𝑙𝑃 𝑠𝑐𝑙𝑅) (1 + 𝛽2
𝑠𝑐𝑙𝑃 𝑅𝑙𝑐𝑠 + 𝛽2

𝑃lcs

= 𝐹lcs

همانطور كه قبال هم اشاره شد در مجموعه  DUCفقط از  𝑅lcsاستفاده می شود، 𝐿𝐶𝑆∪ (𝑟𝑖 , 𝐶) .
امتیاز  LCSی اجتماع طوالنی ترین زیررشته مشترک بین جمله مرجع 𝑖𝑟 و خالصه 𝐶 می باشد .به
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عنوان مثال اگر  ri = w1 w2 w3 w4 w5و 𝐶(خالصه سیستمی) هم شامل دو جمله ی c1 = w1
w2 w6 w7 w8و  c2 = w1 w3 w8 w9 w5باشد ،آنگاه طوالنی ترین زیر رشته ی مشترک  riو c1

 ،زیر رشته ی ” “w1 w2و طوالنی ترین زیر رشته ی مشترک بین  riو  “w1 w3 w5” ، c2می
باشد .اجتماع زیر رشته های مشترک  riو  c1و  ،c2زیر رشته ی ” “w1 w2 w3 w5و = )𝐶 𝐿𝐶𝑆∪ (𝑟𝑖 ,

 4/5خواهد بود.
 معیار ارزیابی LCS :ROUGE-W: Weighted Longest Common Subsequenceویژگی
های جذابی دارد كه در قسمت قبل به آنها اشاره كردیم .متاسفانه  LCSمشكل دیگری هم دارد و
آن عدم در نظر گرفتن فاصله قرار گیری بین كلمات می باشد .به عنوان مثال جمله مرجع 𝑿 و
جمالت خالصه 𝟏𝒀 و 𝟐𝒀 را به صورت زیر در نظر بگیرید:
]X: [ABCDE F G
]Y1: [ABCDH I K
]Y2: [AHBKCID

با معیار  𝑌1 ، ROUGE-Lو  𝑌2هر دو به طور یكسان امتیاز می گیرند .در حالی كه  𝑌1باید امتیاز
بیشتری كسب نماید ROUGE-W .با بخاطر سپردن طول كلمات متوالی این مشكل را حل می
كند.
 معیار ارزیابی : ROUGE-S: Skip-Bigram Co-Occurrence Statisticsبه هر جفت كلمه در
(با حفظ ترتیب) جمله Skip-bigram ،گفته می شود ROUGE-S .با اندازهگیری تعداد

Skip-

bigramهای مشترک بین خالصههای سیستم و خالصههای مرجع محاسبه میشود .به عنوان مثال
جمالت زیر را در نظر بگیرید :
S1. police killed the gunman
S2. police kill the gunman
S3. the gunman kill police
S4. the gunman police killed

هر جمله ای  1C(4,2)= 6تا  Skip-bigramدارد.
S1 = (“police killed”, “police the”, “police gunman”, “killed the”, “killed gunman”,

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

1-
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)”“the gunman

با محاسبه تعداد انطباق ها در خالصه های مرجع و سیستمی این معیار محاسبه می شود .از این
معیار بیشتر در ارزیابی ترجمه ماشینی استفاده می شود.
 معیار ارزیابی : ROUGE-SU: Extension of ROUGE-Sمشكل اصلی روش  ROUGE-Sاین
است كه برای جمالت كاندیدی (جمله های خالصه سیستمی) كه هیچ  Skip-bigramمشتركی با
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

جمله  5دقیقا عكس جمله  1می باشد و هیچ  Skip-bigramمشاتركی باین آن دو وجاود نادارد .در
حقیقت باید بین جمله  5و جمله هایی كه هیچ كلمه مشتركی باا جملاه  1ندارناد تفااوت گذاشاته
شود .برای رسیدن به این هدف ROUGE-SU ،با در نظر گرفتن یكتایی ها به عنوان واحد شامارش
محاسبه می شود.
 -2-4-2مجموعه داده های استاندارد برای خالصه سازی
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
های مختلفی تاكنون استفاده شده است كه از جمله آنها می توان به مجموعه داده های خبری ،CNN،BBC
 3DUCcorpus ،CASTcorpus2 ،TREC1اشاره نمود .با توجه به بررسی های انجام شده ،مجموعه داده
های ) DUC(DocumentUnderstandingConferencesانتخاب شده اند .در ذیل مختصرا این مجموعه داده
ها شرح داده شده است.
 -2-4-2-1داده های استاندارد DUC

كنفرانس  DUCاز سال  2001زیر نظر NIST4شروع به انتشار داده های مورد نیاز برای خالصه سازی متون
كرده است و تاكنون  7مجموعه از داده ها را تحت عنوان  DUC2001تا  DUC2007ارائه نموده است .هر
كدام از این مجموعهها با اهداف خاصی انتشار یافته اند .هدف اصلی این كنفرانس كمک در ارزیابی روشهای
خالصه سازی خودكار متون و بررسی روش های ارزیاب خالصه سازی می باشد .مجموعه داده های
http://trec.nist.gov
http://clg.wlv.ac.uk/projects/CAST/corpus/

12-

http://duc.nist.gov

3-

national institute of standards and technology

4-
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 DUC2001تا  DUC2004برای خالصه سازی تک سندی و چند سندی تولید شده اند .مجموعه داده های
 DUC2005تا  DUC2007هم فقط برای خالصه سازی چند سندی تولید شده اند .با توجه به اینكه مجموعه
 DUC2007اخرین مجوعه از این داده ها و كاملترین آنها می باشد ،بنابراین از این مجموعه از داده ها استفاده
می كنیم.
دادههای  DUC2007در مجموع شامل  45موضوع بوده كه هر كدام شامل  25سند می باشد 10 .نفر از
اعضای  NISTوظیفه نوشتن خالصه های دستی برای این مجموعه را بر عهده داشته اند به طوری كه برای هر
موضوع  4نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و خالصه های چكیده ای تولید كردند 32 .سیستم هم در این
پروژه دخیل بوده و برای هر موضوع خالصه خودكار تولید كردند .سپس این خالصه ها با استفاده از ابزار
 ROUGEبا خالصه های انسانی مقایسه شده و سیستم ها بر اساس نتایج بدست آمده مرتب می شوند.
همچنین اعضای عضو تیم ارزیاب ،سیستم ها را از دید قواعد زبان شناسی بررسی كرده و با در نظر گرفتن
فاكتور هایی نظیر پیوستگی و خوانایی  ،دقت ،ساختار گرامری و  ...به آنها امتیاز داده اند .در جدول زیر
اطالعات كلی از این مجموعه داده ها آورده شده است :

Task of
Dataset

Num of
Topics

DataSet

12

100w

303

singlemulti

30

DUC 2001

12

100 w

~600

singlemulti

59

DUC 2002

23

75 byte

600

singlemulti

60

DUC 2003

-

665 byte

500

singlemlti

50

DUC 2004

32

250w

1300

multi

50

DUC 2005

35

250w

1225

multi

50

DUC 2006

32

250w

1125

multi

45

DUC 2007

#
Summary Num Of Systems
document Length

جدول  -3اطالعات مربوط به مجموعه داده های

DUC
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 -2-5سیستم های معروف خالصه سازی
 -2-5-1سیستم MEAD

یكی از معروف ترین خالصه سازی می باشد كه در تعدادی از مقالت مورد استفاده قرار گرفته است.
MEADخالصهساز چند سندی میباشد .ورژن  1و  2این خالصه ساز در دانشگاه میشیگان در سال - 2000
 2001پیاده سازی شده است .این خالصه ساز با زبان پرل پیاده سازی شده است .این خالصه ساز طوری
پیاده سازی شده است كه برای تمامی زبان ها  ،قابل اجرا باشد و در حال حاضر نسخه های انگلیسی و چینی
و ژاپنی و هلندی آن موجود می باشد .اطالعات كامل در مورد نحوه ی عملكرد این خالصه ساز موجود می
باشد.
نسخه هلندی این خالصه ساز بهمراه اطالعات و مستندات كامل درباره این خالصه سااز در ساایت باه نشاانی
 http://www.summarization.com/meadموجود می باشد.
 -2-5-2سیستم SweSum

یكی از معروف ترین سیستم های بر خط خالصه سازی می باشد كه به زبان های مختلف عمل خالصه ساازی
را انجام می دهد .اولین خالصه ساز تولید شده برای زبان سوئدی می باشد .دقت آن برای متون خباری بارای
زیان سوئدی  ،برای خالصه با میزان  40درصد  ،برابر  84درصد اندازه گیری شده است( با طول متوساط 181
كلمه) .نسخ ه نهایی این خالصه ساز در حال حاضر برای زبان هاای انگلیسای  ،دانمااركی  ،ناروژی و ساوئدی
تولید شده و نسخه آزمایشی آن هم برای زبان های فارسی  ،فرانسوی  ،آلمانی  ،ایتالیایی ،اساپانیایی و یوناانی
تحت بررسی و آزمایش است .این سیستم توسط ماارتین حصال؟؟؟ و گاروه تحقیقااتی زبانشناسای رایاناه ای
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.htmlقرار دارد
 -2-5-3سیستمPERSIVAL

 PERSIVALمخفاف Personalized Retrieval and Summarization of Image , Video
 and Languageمی باشاد .سیساتم ،خالصاهای از مقااالت پزشاكی مخصوصایک بیماار را از كتابخاناه ی
دیجیتالی توزیع شده چندرسانه ای مراقبت از بیماران ،تهیه می كند.
سیستم شامل تفاسیر و سازمان مجموعه بزرگی از دادههای ویدئویی است .اسناد ویادئویی قطعاه بنادی مای-
شوند و یک خالصه  storyboardتولید میشود .ویدئو ها در سطوح نحوی و معنایی شاخص بندی میشاوند.
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یااک مجموعااه ابزارهااای مبتناای باار محتااوا باارای جسااتجوی ویاادئو توسااعه داده شاادهانااد .ایاان سیسااتم از
 DEFINDERبرای جستجوی تعاریف استفاده میكند.
 -2-5-4سیستم SUMMARIST

این سیستم از نوع تک سندی می باشد .سیستم شامل سه مرحله پردازش است  :شناسایی موضوع  ،تفسایر و
تولید خالصه .شناسایی موضوع ،به كمک امضاهای موضوع كه قبال تهیه شده انجام میشاود .امضااهای ساند،
چندتایی هایی به فرم < >topic, signatureاست كه امضا لیستی از كلماات وزن دار بفارم < >tn,wnو ...
و < >t2,w2و < >t1,w1است .امضاهای سند میتوانند به صورت خودكار یاد گرفته شاوند .پاس شناساایی
موضوع شامل قطعه بندی متن (با كاشی كاری متن) و مقایسه  spanهای متن باا امضااهای موضاوع موجاود
است .موضوع شناسایی شده در طول پروسه تفسیر تركیب میشاود .ساپس موضاوعات تركیاب شاده مجاددا
فرمول بندی میشوند .مرحله آخر هم طبق معمول استخراج است.
این خالصه ساز برای زبان های مختلفی عمل كرده و اساسا طوری نوشته شده كه تمام زباان هاا را پشاتیبانی
كند مثل  :انگلیسی  ،ژاپنی  ،اسپانیایی  ،عربی  ،اندونزیایی  ،كره یی.
 -2-5-5سیستم های تجاری موجود
در سال های اخیر تعداد مقاالت زیادی در خصوص خالصه سازی چناد ساندی ارائاه شاده اسات .بسایاری از
كنفرانس ها نظیر  DUCهم تمركز اصلی خود را برروی این مدل از خالصه سازی معطوف كرده اند .با توجاه
به ماهیت خالصه سازی چندسندی و نزدیک بودن ایان مبحاث باه موضاوعاتی نظیار موتورهاای جساتجو و
سیستم های پرسش و پاسخ ،سیستم های تجاری زیادی در این زمینه ارائه شده است .در ذیل به سه ماورد از
این سیستم ها اشاره می كنیم.
 -2-5-5-1سایتNewsfeedresearcher1

یک پرتال خبری می باشد كه خالصه سازی چندسندی انجام می دهد .هفات دساته كلای خبار دارد كاه باا
انتخاب هر كدام از این دسته ها مهمترین خبرهای روز را در زمینه دسته انتخاب شده می توان مشاهده كارد.
این وب سایت در درون خود از جستجوگر گوگل استفاده كرده و خالصه ساازی را روی نتاایج حاصال از ایان
جستجوگر اعمال می نماید.

http://newsfeedresearcher.com/

1-
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-2-5-5-2

سایت 1Iresearch-reporter

سیستم تجاری استخراج متن و خالصه ساز متن می باشد .نسخه دموی روی خط آن ،پارس و جاوی كااربر را
به عنوان ورودی دریافت كرده و توسط گوگل جستجو می كند و سپس اسناد برگردانده شده را پردازش كارده
و بهترین ها را انتخاب كرده و عملیاتهایی نظیر دسته بندی ،استخراج نهادهاا ،اساتخراج رواباط و رویادادها و
پردازش های زبانی و خالصه سازی را روی آنها اعمال می كند.
 -2-5-5-3سایتShablast2

این سایت در حقیقت یک موتور جستجوی عمومی می باشد كه برای پارس و جاوی داده شاده توساط كااربر
خالصه چند سندی بر می گرداند .برای جستجو هم از نتایج جستجوگر بینگ مایكروسافت3استفاده می كند.
 -2-5-6سایر سیستم ها
در قسمتهای قبلی تعدادی از سیستمهای خالصه سازی را معرفی نمودیم .این سیستم ها جزء معروفترین
سیستم های خالصه سازی موجود می باشند .اما سیستم های خالصه سازی دیگری هم وجود دارند كه برای
زبان های مختلف ارائه شده اند .در ذیل نام تعدادی از این سیستم ها آورده شده است:









]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 ...

 -2-6خالصه سازی در زبان فارسی
از اوایل سال  1957كه اولین سیستم خالصه سازی برای زبان انگلیسی معرفی شد تا به امروز ،بایش از صادها
مقاله در این زمینه ارائه شده است و این در حالی است كه متاسفانه مقاالتی كه برای زبان فارسای ارائاه شاده
است بسیار اندک می باشد كه دالیل مختلفی را می توان برای این موضوع متصور شد .عادم توجاه محققاان و

http://iresearch-reporter.com/

1-

http://shablast.com/

2-

http://www.bing.com/

3-
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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
قابل استفاده برای كاربران می باشد سیستم خالصه سازی  FarsiSumهست كاه باه صاورت روی خاط قابال
دسترس می باشد.
 -2-6-1سیستم FarsiSum

 FarsiSumیک خالصه ساز مبتنی بر وب است كاه  SweSumرا بارای زباان فارسای مادل میكناد .ایان
سیستم قادر به خالصه كردن متون روزنامههای فارسی با قالب  HTMLو متن كاد شاده باا فرمات یونیكاد
میباشد .این سیستم تحت ویندوز و به زبان پرل نوشته شده است  .این سیستم توساط نیماا مازدک در ساال
 2004ارائه شده و معروف ترین سیستم خالصه ساز فارسی می باشد.
پروسه تولید خالصه در این خالصه ساز را در تصویر  11مشاهده می كنید :
 مرورگر درخواست خالصه را بهمراه سند  ،از طریق سرور  HTTPبه سروری كه FarsiSumدر آن
قرارگرفته می فرستد.
 سند درطی سه مرحله با استفاده از لیست توقف فارسی  ،خالصه میشود.
 متن خالصه تهیه شده از طریق  HTTPبه كاربر باز می گردد.
 سپس مرورگر متن خالصه را در صفحه پردازش میكند

شكل  - 5ساختار كلی

FarsiSum
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 -2-6-2سایر كارهای انجام شده
در ]كری  ، [85یک روش خالصه سازی تک سندی دیگر پیشنهاد شده است .این بر مبنای روش مانند
 FarsiSumبر مبنای گزینش جمله ها كار می كند .همچنین ،محتوی خالصه می تواند كلی یا بر اساس
پرس وجوی كاربر باشد .ایده ی بكار رفته در گزینش جمله ها در این خالصه ساز ،تركیبی از دو روش زنجیره
ی لغوی و نظریه ی گراف است كار دیگر نیز سیستم خالصه سازی  [sha 09] PARSUMISTمی باشد
كه تكمیل شده پروژه قبلی آنها است كه یک سیستم خالصه ساز چند سندی است و تركیبی از دو روش
زنجیره لغوی و تئوری گراف میباشد.
در ] [Zam 08هم روشی تركیبی برای خالصه سازی فارسی ارائاه شاده اسات كاه از ویژگای هام رخادادی
كلمات و همچنین ویژگی های مفهومی زبان فارسی استفاده می كند.
 -2-7خالصه
در این فصل در ابتدا مروری بر مفهوم خالصه سازی خوكار متن ،تاریخچه خالصه سازی خودكاار ،كاربردهاای
خالصه سازی و انواع مختلف مدل های خالصه سازی شد و سپس اطالعات پایه و اولیه زبان شناسی مورد نیاز
شرح داد شد .در ادامه به انواع روشهایی كه برای خالصه سازی متن در گذشته مورد استفاده قرار قارار گرفتاه
اند اشاره شد .سپس به روشهای ارزیابی خودكار خالصه سازی و ابزارهای موجاود در ایان زمیناه و همچناین
مجموعه داده های استاندارد برای خالصه ساز خودكار متن اشااره شاد .در پایاان هام سیساتم هاای معاروف
خالصه سازی خودكار متن معرفی شدند .خالصه سازی بر روی زبان فارسای هام در اداماه ماورد بحاث قارار
گرفت و به روش هایی كه تاكنون برروی زبان فارسی ارائه شدند اشاره شد.
در فصل بعد روش پیشنهادی برای خالصه سازی خودكار چند سندی شرح داده شده است.
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 -3روش و الگوریتم پیشنهادی برای خالصه سازی چند سندی
در این بخش روش كلی برای خالصه سازی خودكار چند سندی با استفاده از استخراج زمینه و محاسبه
شباهت معنایی بین جمالت توضیح داده شده است .در ابتدا باید مجموعه ای از متون استاندارد برای خالصه
سازی چندسندی بهمراه خالصه های انسانی از پیش تهیه شده جهت مقایسه فراهم آوریم .بهمین منظور از
داده های خبری استاندارد  DUC2007تهیه شده توسط موسسه استاندارد ملی آمریكا كه از سه خبرگذاری
معروف شینهوا ،آسوشییت پرس 1و نیویورک تایمز 2گردآوری شده استفاده می نماییم .مجموعه داده های
 DUCاستاندارترین و معروفترین و پركاربردترین مجموعه داده های موجود برای خالصه سازی تک سندی و
چند سندی در وب می باشد كه در این مجموعه  DUC2007آخرین مجموعه داده ایی می باشد كه تولید
شده است .همانطور كه پیش تر هم اشاره شد این مجموعه داده ها شامل  45موضوع بوده كه برای هر موضوع
 25سند از خبرگذاری های مختلف گردآوری شده است .بعد از انتخاب مجموعه داده ها عملیات پیش پردازش
برروی داده ها شامل استخراج جمالت ،حذف كلمات ایست ،ریشه یابی و ساخت ماتریس كلمه-سند انجام می
شود .البته این فاز در قالب دو آزمایش مبتنی بر پیكره و عمومی انجام شده است .سپس ماتریس ساخته شده
به عنوان ورودی به  LSAداده شده و از خروجی مارتیس  Uبرای استخراج مفاهیم استفاده می شود .با
استخراج بردار مفاهیم داده ها ،جمالت مرتبط با این مفاهیم با استفاده از فاصله كسینوسی محاسبه می شود.
سپس جمالت بر اساس میزان شباهتشان با بردار مفهوم مرتب می شوند .در گام بعدی با استفاده از محاسبه
شباهت معنایی با استفاده از شبكه واژگان در نقشهای همسان ،جمالت شبیه به هم بدست آمده وبا حذف
افزونگی جمالت تكراری عمال حذف شده و دیدگاههای مختلف موجود در متن پوشش داده می شوند .در
مرحله پایانی هم جمالت را بر اساس ؟؟؟ مرتب می نماییم.
در شكل ؟؟؟ روند كلی روش پیشنهادی توضیح داده شده است.

??1-

??

2-

مرور ادبیات58......................................................................................................................................................................................................

شكل  -6معماری كلی سسیستم پیشنهادی

مراحل كلی انجام تحقیق را به چهار فاز كلی می توان تقسیم كرد
الف) فاز پیش پردازش مجموعه دادههای موجود
ب) فاز استخراج جمالت مرتبط با زمینه و عنوان
ج) فاز استخراج دیدگاه و حذف افزونگی در جمالت خالصه
د) فاز مرتب سازی جمالت
در ادامه به تفصیل به شرح هر یک از مراحل روش پیشنهادی می پردازیم.

 -3-1فاز پیش پردازش
در این گام باید داده های اولیه  DUCرا پردازش كرده و آماده استفاده برای مراحل بعدی كنیم .این داده ها
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در قالب فایل متنی و با برچسب های مشخص مبتنی بر  XMLمی باشند .بنابراین در گام اول باید این
برچسب ها تجزیه شده و متن مربوط به هر خبر استخراج شود .برای این كار می توان از روش و ابزارها و زبان-
های برنامه نویسی مختلفی استفاده نمود .در این پایاننامه از كالس  parseXMLزبان برنامهنویسی PHP

استفاده شده است .پس از استخراج متن خبر پردازشهای زیر به ترتیب باید انجام شود:
)1

استخراج جمالت و کلمات تشکیل دهنده آنها  :در اینگام باید در ابتدا جمالت را استخراج
نماییم .سپس این جمالت را به كلمات تشكیل دهنده اش تجزیه می كنیم .برای اینكار ابزارهای
پردازش متن متنوعی ارائه شده است كه از جمله آنها می توان به ابزارهای معروف GATEو
همچنین  OpenNLPاشاره كرد .با توجه به فرمت مجموعه داده های  DUCو برای یكپارچه
شدن این فاز بامرحله قبلی از قطعه كد ساده ای به زبان  PHPبرای استخراج جمالت و
همچنین استخراج كلمات استفاده شده است.

)2

حذف کلمات بی اهمیت  :در گام بعدی باید كلمات ایست را حذف نماییم .كلمات ایست به
كلمات پركاربردی كه اهمیت چندانی ندارند ( )stopwordاتالق می شود .برای این منظور هم
می توان از ابزار متن كاویGateیا OpenNLPاستفاده نمود .در این پایاننامه از لیست 637
تایی كلمات ایست برای زبان انگلیسی استفاده شده است و با استفاده از زبان برنامهنویسی
 PHPبرنامه ای برای تشخیص و حذف این كلمات نوشته شده است.

)3

ریشه یابی  :در گام بعدی عملیات ریشهیابی برروی كلمات استخراج شده را انجام می دهیم.
هدف از انجام ریشهیابی انتخاب یک نماینده برای كلماتی كه از نظیر معنایی به هم نزدیک و از
یک ریشه می باشند ،هست .مثال كلمات  stemming ،stemmerو  stemsهمگی در یک حوزه
معنایی قرار داشته و نماینده آنها هم كلمه  stemمی باشد .الگوریتمهای ریشهیابی زیادی
تاكنون ارائه شده است كه معروفترین آنها الگوریتم porterمی باشد .پرتر یک الگوریتم مبتنی
بر نحو بوده و نیازی به فرهنگ لغات برای استخراج ریشه ندارد .ابزار Gateهم عملیات
ریشهیابی را پوشش می دهد .در این پایاننامه از الگوریتم ریشه یابی پرتر نوشته شده به زبان
 PHPاستفاده شده است.

)4

ساخت ماتریس کلمه-سند  :پس از انجام مراحل باال ماتریس كلمه – سند ساخته می شود.
بر خالف روشهای قبلی كه از  LSAبرای خالصه سازی استفاده كردهاند]،[Ste 05][Gon 01
در روش پیشنهادی كه در این پایاننامه ارائه شده به جای استفاده از ماتریس كلمه–جمله و
سپس انتخاب مستقیم جمالت توسط  ،LSAاز ماتریس كلمه– سند استفاده شده و در طی دو
مرحله جمالت مهم استخراج میگردد كه با توجه به ماهیت خالصه سازی چند سندی این
تغییر به ظاهر ساده ،تاثیر چشم گیری در افزایش دقت خالصه سازی داشته است كه در قسمت
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نتایج هم به آن اشاره شده است .دلی ل این امر را می توان در ماهیت خالصه سازی چندسندی
جستجو كرد .همانطور كه پیشتر هم اشاره شد ،در خالصه سازی چند سندی ،چندین سند در
ارتباط با یک موضوع وجود دارند كه همگی در ارتباط با این موضوع بوده ولی از دیدگاههای
مختلف به آن اشاره می كنند .بنابراین زمینه اصلی همه این اسناد یكی می باشد .در روش های
پیشین كه از ماتریس كلمه -جمله استفاده می كنند ،با توجه به اینكه مفاهیم بر مبنای جمالت
بدست می آید و نه بر اساس اسناد موجود در كالستر ،بنابر این جمالت مهم با دید محلی
استخراج شده و نه با دید عمومی و همین موضوع باعث می شود كه جمالت اصلی و مهم در
ارتباط با زمینه متن استخراج نگردد .در روش پیشنهادی تاثیر همه اسناد با هم در نظر گرفته
می شود و جمالت بر اساس شباهتشان با مفهوم اصلی استخراج می گردند.همانطور كه پیشتر
هم اشاره شد روش پیشنهادی در قالب دو مدل مبتنی بر پیكره و عمومی پیاده سازی شده
است .در روش مبتنی بر پیكره ،ماتریس اولیه از داده های كل پیكره ساخته می شود كه شامل
 45موضوع و  25سند در هر موضع ( 1125سند در مجموع) و در حدود  20000كلمه می
باشد .در روش عمومی این ماتریس برروی هر موضوع جداگانه باید ساخته شود .در جدول ؟؟؟
اطالعات كلی مربوط به این دادهها آورده شده است.
مشخصه پیکره DUC2007

مقدار

تعداد موضوعات

45

تعداد اسناد موجود در هر موضوع

25

تعداد كلمات

531174

تعداد كلمات بدون با حذف كلمات ایست و ریشه یابی

20057

تعداد سیستم های خالصه ساز

32

معیار ارزیابی

ROUGE2-ROUGESU4

جدول  -4مشخصات كلی پیكره دادههای DUC2007
مشخصه موضوع 703

مقدار

موضوع

steps toward
introduction of the Euro

تعداد جمالت

167

تعداد كلمات پس از ریشه یابی

814

تعداد كلمات

531174

جدول  -5مشخصات موضوع  703موجود در پیكره (مدل عمومی)
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مشخصه پیکره DUC2006

مقدار

تعداد موضوعات

50

تعداد اسناد موجود در هر موضوع

25

تعداد كلمات

579201

تعداد كلمات بدون با حذف كلمات ایست و ریشه یابی

21135

تعداد سیستم های خالصه ساز

35

معیار ارزیابی

ROUGE2-ROUGESU4

جدول  -6مشخصات كلی پیكره دادههای DUC2006

برای ساخت ماتریس از روشهای وزندهی مختلفی میتوان استفاده نمود .در این پایانهنامه از
روش وزندهی  tf-idfكه تركیبی از روشهای وزندهی سراسری1و روشهای وزندهی محلی می
باشد استفاده شده است كه به صورت زیر محاسبه می شود:
𝑗𝑡𝑓𝑖,
|𝐷|
( ) 𝐿𝑜𝑔2
)
𝑗∑𝑘 𝑡𝑓𝑘,
|}𝑑 ∈ 𝑖𝑡 |{𝑑:

( = 𝑗(𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹)𝑖,

𝑗𝑡𝑓𝑖,تعداد دفعات تكرار كلمه 𝑖 در سند𝑗 و|𝐷|كل اسناد موجود در پیكره میباشد .البته از روش
های وزن دهی دیگر هم می توان استفاده نمود .اطالعات كلی در مورد روش های وزن دهی به
كلمات در مرجع ] [Eri 99آورده شده است.

 -3-2استخراج زمینه مرتبط با موضوع و جمالت مرتبط با زمینه
همانطور كه پیش تر هم اشاره كردیم در خالصه سازی چندسندی زمینه كلی اسناد در ارتباط با یاک موضاوع
بوده ولی دیدگاهها متفاوت از یكدیگر می باشد .مثال در مورد موضوع "یورو" می توانیم چنادین ساند داشاته
باشیم كه همه در ار تباط با یورو بوده ولی این موضوع را در كشورهای مختلف بررسای كارده باشاند .بناابراین
زمینه اصلی همه در ارتباط با یورو و مسائل مرتبط با آن می باشد .بر همین اساس در این فااز از پاروژه ساعی
می شود تا زمینه اصلی مرتبط با هر موضوع بدست آید .پس از استخراج زمینه مرتبط با هر موضاوع ،جماالت

Global weighting methods

1-
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بر اساس میزان شباهتشان با زمینه متن مرتب می شوند .نتایج بدست آمده نشانگر آن اسات كاه در ایان فااز
بخوبی توانسته ایم زمینه مرتبط با هر موضوع را استخراج كنیم .در ادامه مختصرا باه ایان نتاایج و آزمایشاات
انجام شده می پردازیم.
 -3-2-1استخراج زمینه
زمینه متن را می توان مجموعه ای از كلمات در نظر گرفت كه در كنار یكدیگر مفهوم اصلی و منظور متن را
اطالع رسانی می كنند .در این بخش با بهرهگیری از الگوریتم  ،LSAزمینه مرتبط با موضوع متن استخراج
می شود LSA .در ابتدا برای حل مشكل هم خانوادهها و هم آواییها1در  IRمعرفی شد] .[Dee 90از آن پس
 LSAدر كانون توجه محققان در زمینه پردازش متن قرار گرفت و در بسیاری از مقاالت به صورت تئوری و
عملی آنالیز گردید] LSA .[Dee 90][Pap 00در درون خود از روش SVD2استفاده میكند SVD .ماتریس
 Aبا ابعاد  m×nرا به سه ماتریس 𝑇 𝑉𝑆𝑈 = 𝐴 تجزیه میكند كه ] 𝑗𝑖𝑢[ = 𝑈 ماتریس ارتونرمال3ستونی
 m×mبوده و ستونهای آن بردارهای یكه سمت چپ نامیده می شوند؛ ) 𝑛𝜎 𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙(𝜎1 , 𝜎2 , … ,

ماتریس قطری  n×nاست كه عناصرقطر اصلی آن مقادیر ویژه غیرمنفی میباشند كه به صورت نزولی مرتبط
شدهاند و] 𝑗𝑖𝑣[ = 𝑉 هم ماتریس ارتونرمال سطری بوده و ستونهای آن بردارهای یكه سمت راست نامیده
میشوند.

شكل  -7خروجی  SVDبرای ماتریس كلمه-جمله

اگر  rank(A)= rباشد آنگاه حالت زیر برقرار خواهد بود :
σ1 ≥ σ2 ≥ … ≥ σr ≥ σr+1 = ⋯ = σn = 0

از دیدگاه ریاضی ،استفاده از  SVDبرروی یک ماتریس منجر به نگاشت فضای  mبعدی به یک فضای  rبعدی
polysemy
singular value decomposition

1-

2-

orthonormal

3-
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می شود و در بسیاری از كاربردها از آن برای كاهش ابعاد در ماتریسهای تنكاستفاده می شود .از دیدگاه
پردازش زبان طبیعی SVD ،باعث استخراج روابط معنایی پنهان در ساختار داده میشود.
از  LSAدر خالصه سازی متن هم استفاده شده است .اولین بار  Gongدر سال  2001از  LSAدر خالصه-
سازی استفاده نمود] .[Gon 01در روش  Gongو سایر روشهای اشاره شده ،بر ویژگیهای جمله به عنوان
عنصر محوری تمركز شده است و از آن برای استخراج زیر موضوعات و جمالت متناسب با انها استفاده شده
است .در این روش ها ،با تولید بردار فركانس نسبی جمالت از طریق محاسبه معیارهای وزندهی در واحد
جمله نظیر 𝐹𝑆𝐼𝐹𝑇 ،ماتریس كلمه-جمله تولید میشود .سپس  SVDبرروی این ماتریس اعمال شده و با
استخراج ماتریس 𝑉 كه میتوان آن را ماتریس مفهوم -جمله نامید ،بیشترین مقادیر موجود در هر ستون
(مفهوم) به عنوان بهترین جمله ای كه نشانگر آن مفهوم است ،انتخاب و در خالصه قرار داده میشود .این
روش ها دارای دو ایراد اساسی می باشند :
 .1ایراد تمامی این روشها عدم توجه به مفاهیم اصلی پنهان دركل سند میباشد زیرا مبنای كار این
روش ها استفاده از ماتریس كلمه-جمله می باشد .و این در حالی است كه یک خالصه خوب در
خالصهسازی چندسندی ،باید ضمن بیان موضوع و زمینه اصلی موجود در اسناد ،دیدگاههای
مختلف مرتبط با زمینه را نشان دهد .محوریت قرار گرفتن جمله به عنوان محور محاسبات باعث می
شود كه قادر به كشف ارتباط دقیق بین كلمات نباشیم.
 .2در روش  Gongبین بردارهای مختلف ارزش یكسان قائل می شوند و برای هر بردار از ماتریس
𝑉یک جمله به عنوان نماینده آن مفهوم انتخاب می شود و این در حالی است كه ممكن است ارزش
یک مفهون به قدری زیاد باشد كه بایدچندین جمله از متن را به عنوان نماینده آن انتخاب كرد تا
خالصه تولید شده ،جامعیت كافی را داشته باشد .از طرف دیگر ممكن است بعضی از مفاهیم بدست
آمده آنقدر كم ارزش باشند كه انتخاب جمله ای بعنوان نماینده آنها كار اشتباهی باشد.
در این بخش با ارائه روشی جدید سعی شده تا این مشكالت برطرف شوند .به همین منظور در ابتادا باه جاای
استفاده از 𝐹𝑆𝐼𝐹𝑇 ،وزن 𝐹𝐷𝐼𝐹𝑇 برای كلمات در واحد سند محاسبه شده تا اثر تماامی اساناد لحااظ شاود.
سپس ماتریس كلمه– سند ایجاد میشود .در گام بعدی 𝐷𝑉𝑆 بارروی ایان مااتریس اعماال شاده و مااتریس
بردارهای ویژه استخراج میشود .در مرحله بعد ،از ماتریس ستونی 𝑈 استفاده میشود .ماتریس 𝑈 در حقیقات
ماتریس كلمه-مفهوم می باشد .چون در نظر داریم كه مفاهیم موجود در متون را استخراج كنایم بناابراین باه
جای استفاده از ماتریس در ماتریس 𝑉از ماتریس𝑈استفاده می كنیم .در ماتریس𝑈 ،بردارهای ساتونی مساتقل
خطی هستند .این بردارهای ستونی از دید پردازش زباان طبیعای هماان مفااهیم مساتقل از هام مایباشاند.
بنابراین از دید معنایی ،ماتریس 𝑈 ،ماتریس كلمه -مفهوم است .با توجه به اینكه روش پیشنهادی در دو مادل
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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 -3-2-1-1مدل مبتنی بر پیكره
در مدل مبتنی بر پیكره همانطور كه گفتیم ماتریس كلمه-سند برروی كل پیكره ساخته می شود .سپس
 SVDبرروی آن اعمال شده و ماتریس 𝑈 بدست می آید .در این مرحله باید مفاهیم را به موضوعات مربوطه
منتسب نمایم.برای اینكار فاصله كسینوسی بین بردارهای مفاهیم ] 𝑚𝑖𝑐  𝐶𝑖 = [𝑐𝑖1 , 𝑐𝑖2 , … ,و بردارهای
اسناد ] 𝑚𝑗𝑑  𝐷𝑗 = [𝑑𝑗1 , 𝑑𝑗2 , … ,محاسبه میشود .فاصله كسینوسی بین این دو بردار به صورت زیر محاسبه
می شود :
𝑘𝑗𝑑 𝑘𝑖𝑐 𝑘∑
√∑𝑘(𝑐𝑖𝑘 )2 × √∑𝑘(𝑑𝑗𝑘 )2

= ) 𝑗𝐷 𝑐𝑜𝑠(𝐶𝑖 ,

نحوه انتخاب ابعاد كامل شود.
می شود .بر همین اساس نزدیكترین بردار به بردار كلمات هر موضوع را به عنوان نماینده آن موضاوع انتخااب
می كنیم .در تصویر زیر نمونه ای از این بردارها را كه به موضاوع "یاورو" از مجموعاه داده هاای DUC2007

تخصیص داده شده است ،مشاهده می كنید:

Topic: Steps toward introduction of the Euro
...

dollar

econom

Turkei

Union

bank

شكل  -8بردار كلمات مفهوم موضوع

European

currenc

euro

703

كلماتی كه در تصویر ؟؟؟ مشاهده می كنید ،بخشی از بردار مفهوم انتساب داده شده به موضوع "گام هایی باه
سوی معرفی یورو" می باشند كه بیشترین وزن را در بین سایر كلمات بردار دارند .همانطور كه در تصاویر هام
این كلمات بسیار در ارتباط با حوزه یورو می باشند و به خوبی مای توانناد زمیناه مرباوط باه ایان موضاوع را
نمایش دهند.
تاثیر مقادیر ویژه در انتخاب مفاهیم لحاظ شود؟؟؟ كامل شود.
 -3-2-1-2مدل عمومی
در مدل عمومی بجای ساخت ماتریس برروی كل  45تا موضوع مجموعه داده های  ،DUC2007برای هر یاک
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از موضوعات بصورت جداگانه این ماتریس را ساخته و مراحل را دنبال می كنیم .تنها تفاوت پیاده ساازی ایان
مدل و مدل قبلی در این است كه دیگر نیاز به محاسبه فاصله كسینوسی باین باردار مفااهیم و باردار كلماات
كالستر نمی باشد چراكه ماتریس مورد نظر فقط بروی هماان كالساتر سااخته شاده اسات بناابراین مفااهیم
استخراج شده منتسب به همان كالستر موضوعی خواهد بود .بنابراین در این مادل ،در ابتادا مااتریس كلماه-
سند برروی هر موضوع ساخته می شود .سپس ماتریس ساخته شده به عنوان ورودی باه الگاوریتم  SVDداده
شده تا پردازش شود و ماتریس ماتریس ستونی 𝑈 ساخته شود .اولین بردار ستونی از این ماتریس مهمتارین و
اصلیترین بردار و در حقیقت زمینه اصلی این اسناد می باشد .این موضوع هم بصورت شهودی و هم با بررسای
تفاوت میزان بزرگی مقادیر ویژه بردار اول با سایر بردارها قابل توجیه می باشد.
اگر به صورت شهودی بخواهیم به این قضیه نگاه كنیم ،با توجه به اینكه در حوزه خالصاه ساازی چندساندی،
زمینه اصلی اسناد مرتبط با یک موضوع یكسان می باشد ،بنابراین تعداد زیادی از جمالت شابیه باه هام و در
یک حوزه معنایی هستند .در نتیجه تعدادی از كلمات كه در حوزه مربوط به زمینه هستند رخداد همزمانشاان
در متن بسیار بیشتر از بقیه كلمات میشود .با توجه به این نكته كه وظیفه  LSAهام اساتخراج كلماات هام
رخداد می باشد ،بنابراین بدیهی است كه همیشه اولین بردار مفهوم استخراجی مهمتارین و باا اهمیات تارین
بردار مفهوم كه همان زمینه اصلی می باشد هست (مقادیر ویژه در ماتریس وسطی به صورت نزولی مرتب مای
باشد).
بررسی نموداری
نمودار تفاوت بزرگی مقادیر ویژه بردار اول با سایر بردار ها؟؟؟ كامل شود..
 -3-2-2مرتب سازی جمالت براساس شباهتشان با زمینه متن
پس از استخراج زمینه اصلی مرتبط با هر موضوع ،جمالت را بر اساس میزان شباهتشان با زمینه اصلی موضوع
مرتب می نماییم .برای این قسمت هم از فاصله كسینوسی استفاده شده است .در ابتدا بردار كلمات هر جمله
را می سازیم.سپس مجددا از فاصله كسینوسی بین بردار جمالت ] 𝑚𝑗𝑠 𝑆𝑗 = [𝑠𝑗1 , 𝑠𝑗2 , … ,و بردار مفهوم
] 𝑚𝑖𝑐  𝐶𝑖 = [𝑐𝑖1 , 𝑐𝑖2 , … ,برای مرتب كردن جمالت استفاده میشود.
𝑘𝑗𝑠 𝑘𝑖𝑐 𝑘∑
√∑𝑘(𝑐𝑖𝑘 )2 × √∑𝑘(𝑠𝑗𝑘 )2

= ) 𝑗𝑆 𝑐𝑜𝑠(𝐶𝑖 ,

پس از محاسبه فاصله كسینوسی بردارهای تمامی جمالت با بردار زمینه اصلی ،جمالت براساس مقدار شباهت
و به صورت نزولی مرتب می شوند .البته با توجه به اینكه ما شباهت جمالت را با زمینه اصالی بدسات آوردیام
بنابراین طبیعتا تعدادی از این جمالت شبیه به یكدیگر خواهند بود كه در فاز بعدی ایان افزونگای را برطارف
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خواهیم ساخت.نتایج بدست آمده از ارزیابی خالصه سازی حاكی از دقت مناسب این مرحله مای باشاد كاه در
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.
 .1آزمایش اول  :كنفرانس  DUCعالوه بر انتشار مجموعه داده های مورد نیاز برای خالصه سازی
متن ،نتایج حاصل از خالصه سازی تعدادی از سیستم های معروف برروی این داده ها را هم منتشر
كرده است .در  DUC2001حدود  12سیستم شركت داشته اند كه در  DUC2007تعداد آنها به
 32سیستم افزایش پیدا كرده است .تعدادی از این  32سیستم ،از سیستم های معروف و بسیار
قدرتمند در زمینه خالصه سازی متن می باشند كه از تكنیک های بسیار متنوعی برای خالصه
سازی متن استفاده می كنند .بعضی از این سیستم ها گام هایی برای خالصه سازی چكیده ای
برداشته اند و عالوه بر استخراج جمالت مهم ،بخش هایی از جمله كه غیرضروری می باشد را حذف
می نمایند .دقت این سیستم ها بقدری باالست كه عموما در مقاالت مختلف نتایج را با میانگین این
سیستم ها ارزیابی می كنند .بهمین دلیل در این آزمایش برای بررسی میزان دقت جمالت انتخاب
شده ،در ابتدا ؟؟؟ تا موضوع را به صورت تصادفی انتخاب كردیم .سپس مراحل پیش پردارش و
انتخاب زمینه و جمالت متناسب با زمینه را اعمال كرده و جمالت را بر اساس میزان اهمیتشان
مرتب می كنیم .در این آزمایش می خواهیم بررسی كنیم كه چه میزان از جمالت با اهمیت تولید
شده توسط سیستم پیشنهادی ،در خالصه تولید شده توسط بهترین سیستم های DUC2007
موجود می باشد .بهمین دلیل خالصه های  10عدد از بهترین سیستم های موجود در DUC2007
كه امتیازشان باالی میانگین بود را انتخاب نمودیم .سپس حدود  15درصد از جمالت را از لیست
جمالت مرتب شده بر اساس اهمیت را انتخاب كردیم .با بررسی خالصه های  10سیستم برتر
 DUCمشخص شد كه بیش از  84درصد از این جمالت در خالصه های تولید شده توسط این
سیستم ها موجود می باشد .این درصد بیانگر این موضوع است كه لیست جمالت مرتب شده دارای
دقت مناسبی می باشد.
 .2آزمایش دوم  :در آزمایش دوم میزان دقت جمالت انتخاب شده بصورت مجزا بررسی شده است.
برای این منظور یک موضوع به صورت تصادفی انتخاب شد .سپس فازهای  1و  2سیستم پیشنهادی
برروی آن اعمال شد و جمالت براساس اهمیتشان مرتب شدند .سپس  30جمله اول انتخاب شدند.
برای بررسی دقت جمالت انتخاب شده ،تمامی حاالتی كه از  30جمله می توان  10جمله(میزان
فشرده سازی تقریبی برای داده های  )DUC2007انتخاب كرد محاسبه شد كه حدود  30میلیون
حالت می شود .بنابراین  30میلیون فایل كه هركدام حاوی  10جمله از  30جمله تولید شده توسط
سیستم پیشنهادی می باشد تولید شده و به عنوان ورودی به ابزار ارزیابی  ROUGEداده شد (با
توجه به توانایی رایانه مورد استفاده و همچنین حجم باالی عملیات ورودی خروجی این عملیات
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نزدیک به یک ماه زمان به خود اختصاص داد).با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد كه در بین
این حاالت ،حالت هایی وجود دارد كه نتایجش بهتر از بهترین سیستم  DUC2007می باشد .این
نتایج را در جدول زیر مشاهده می كنید:
Compresion Size
)(word
288

ROUGE-2

System ID

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

252

0.1369

1-2-3-4-8-9-20-21-29-30

250

0.13599

)BEST DUC (15

جدول  -7نتایج ارزیابی آزمایش دوم با معیار ROUGE-2

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

جدول  -8نتایج ارزیابی آزمایش دوم با معیار ROUGE-SU4

در جداول ( )7و ( )8ستون  SystemIDشماره  10جمله انتخاب شده از بین  30جمله اول را نشان
می دهد .ستون های  ROUGE-2و  ROUGE-SU4هم مربوط به معیار ارزیابی خالصه ها می
باشد كه هم در فصل پیش و هم در بخش نتایج شرح داده شده اند .همانطور كه در جداول هم
مشخص می باشد حالت های زیادی را می توان یافت كه نتایجی بهتر از بهترین سیستم
 DUC2007كسب كرده باشند .البته در این جداول تنها بخشی از حالت ها نشان داده شده است.
بنابراین با توجه به این نتایج می توان به صورت شهودی دریافت كه جمالت بر گردانده شده در این
فاز جمالت خوب و مناسبی می باشند.
 -3-3حذف افزونگی با محاسبه شباهت معنایی مبتنی بر شبكه واژگان جمالت
در مرحله قبلی جمالت بر اساس میزان ارتباطشان با زمینه متن یا همان مفهوم اصالی مرتاب شادند .طبیعتاا
بدلیل ماهیت چندسندی بودن پیكره ،بسیاری از این جملهها شبیه به هم هستند .در اینمرحله بایاد جماالت
تكراری از لحاظ معنا حذف شده و دیدگاههای مختلف استخراج شوند .در این فاز برخالف فاز قبلی ،استفاده از
فاصله كسینوسی نمی تواند به خوبی شباهت بین جمالت را نشان دهد .برای روشنتر شدن موضاوع ،جماالت
زیر را در نظر بگیرید:
S1 = United StatesArmy successfully tested an anti-missile defense system.

S2 = U.S.militaryprojectile interceptor streaked into space and hit the target.

S3 = Iran's weekend test of a long-range missile underscored the need for a
U.S. national missile defense system.
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جمالت  S1و  S2تقریبا بیانگریک خبار هساتند ولای چاون از لحااظ نحاوی كلماه مشاتركی ندارناد فاصاله
كسینوسی آنها صفر میشود (از دید فاصله كسینوسی شبیه هم نیستند چاون در محاسابه فاصاله كسینوسای
بردارها در كلمات یكسان ضرب داخلی می شوند و چون كلمات یكسانی از لحاظ نحوی وجاود نادارد بناابراین
ضرب داخلی آنها صفر شده و در نتیجاه فاصاله كسینوسای آنهاا صافر مای شاود)  :اماا باا احتسااب فاصاله
كسینوسی ،جمالت  S1و  S3چون دارای كلمات مشترک هساتند ،شابیه باه هام مایباشاند كاه البتاه ایان
تشخیص اشتباه است.
بنابراینبا توجه به این كه فاصله كسینوسیصرفا به شباهت نحویتوجه می كناد و موقعیات و نقاش كلماات در
جمله را در نظر نمی گیرد نمیتواند به خاوبی شاباهت باین جماالت را محاسابه نمایاد .اساتفاده از فاصاله
كسینوسی در فاز قبل این مشكل را نداشت .چراكه در فاز قبلی ،فاصله كسینوسی بین باردار جماالت و باردار
مفاهیم (كه در برگیرنده همه كلمات موجود در متن با وزن خاص خود هسات) محاسابه شاد و هادف صارفا
استخراج جمالت مرتبط با زمینه متن بود .برای حل این مشكل ،شباهت معنایی بین جماالت محاسابه مای-
شود.
 -3-3-1شباهت معنایی مبتنی بر شبكه واژگان جمالت
در بخش قبل به مشكالت فاصله كسینوسی برای اندازهگیری میزان شباهت جمالت به همدیگر اشاره شاد .در
این بخش سعی شده تا با در نظر گرفتن مشكالت روشهای محاسبه میزان شباهت بین جمالت روش جدیادی
برای افزایش دقت محاسبه شباهت ارائه شود .به طور كلی روش های اندازه گیری شباهت بین جمالت در ساه
دسته كلی می توان قرار داد  )1 :دسته اول روش های مبتنی بر شباهت لغوی می باشاد] .[Kon 05در ایان
دسته میزان انطباق لغوی بین كلمات دو جمله ،مالک شباهت دو جمله می باشد .عموماا در ایان روش هاا از
الگوریتم محاسبه طوالنی ترین زیر رشته مشترک ][All 86استفاده می شود .این دسته از روش هاا قاادر باه
تشخیص شباهت معنایی بین جمالت نمی باشند )2 .دسته دوم روش های مبتنی بار پیكاره مای باشاند كاه
شباهت جمالت را براساس روش های آماری-مبتنی بر پیكره اندازهگیری شباهت باین كلماات كاه در فصال
قبل اشاره شده ،محاسبه می كنند] )3 .[Jia 97دسته ساوم هام روش هاای مبتنای بار][Mih 06شاباهت
معنایی می باشندكه عموما از شبكه واژگان برای اندازه گیری شباهت بین جمالت استفاده می كنند.
در این بخش روشی برای اندازه گیری شباهت بین جمالت ارائه شده است كه مبتنی بار شابكه واژگاان و بار
چسب زنی معنایی می باشد .برای اندازهگیری شباهت معنایی بین دو جمله ،ابتدا اجزای آنها با استفاده از ابزار
برچسب زنی معناییجدا شده و سپس با استفاده از شبكه واژگان ارتبااط باین كلماات در نقاشهاای معناایی
یكسان محاسبه میشود .نظیر باشند ،آنگاه از لحاظ معناایی مارتبط باا هام خواهناد باود .همچناین در روش
پیشنهادی از موقعیت كلمات در عبارات اسمی و فعلی به عنوان معیااری جدیاد بارای تعیاین اهمیات كلماه
استفاده شده است .در ادامه به جزییات این مدل ارائه شده است.
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كامل شود؛ حتی شكل هم می توان كشید :
 -3-3-1-1استخراج نقش های معنایی جمالت
نقش معنایی نقشی است كه یک جز در ارتباط با فعل جمله ایفا می كند .در این پایان ناماه از ابازار برچساب
زنی معنایی دانشگاه Illinois At Urbana Champaignكه از قوی ترین ابزارهای برچسب زنای معناایی مای
باشد استفاده شده است .با استفاده از این ابزار ،نقشهای معنایی جمله نظیار فاعال ،مفعاول مساتقیم و غیار
مستقیم و  ...در ارتباط با فعل جمله مشخص میشود .بعبارت دیگر هر فعل در جملاه باا نقاش هاای تكمیال
كننده اش برچسب زده می شود كه در این پایان نامه آن را سطح مای ناامیم .بناابراین باه تعاداد فعال هاای
جمله ،سطوح مختلفی داریم.در تصویر ؟؟؟ نمونه ای از خروجی این ابزار بارای جملاه ورودی زیار نشاان داده
شده است.
Example 1:The European Union member states are required to completely replace
their own national currencies with the Euro from January 1, 2002.

شكل  -9نمونه از خروجی ابزار برچسب زنی دانشگاه ایلینویز

در جمله داده شده دو فعل  replaceو  requireوجود دارد و بهمین دلیل دو سطح هم متناسب با هر فعل
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 می باشد سه نقش معنایی تشخیص داده شدهrequire  در سطح اول كه متناسب با فعل.تعریف شده اس
" به عنوان فعل وrequired" ،" به عنوان مفعول مستقیمThe European union member states" .است
" بهto completely replace their own national currencies with the ero from January 1, 2002"
. پنج نقش معنایی تشخیص داده شده استreplace  در سطح دوم هم متناسب با فعل.عنوان نقش قیدی
 تعداد این سطوح هم افزایش می،الزم به ذكر است كه در مواردی كه عموما طول جمالت طوالنی تر می شود
: به عنوان مثال به جمله طوالنی زیر را درنظر بگیرید.یابد

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.

.خروجی برچسب زده آن به صورت زیر می باشد كه شامل چهار سطح متناسب با چهار فعل آن می باشد
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شكل  -10نمونه خروجی ابزار  SRLبرای جمالت طوالنی

اما همانطور كه پیش تر هم اشاره شد ،برای محاسبه میزان شباهت جمالت ،شباهت معنایی كلمات آنها را در
نقش های معنایی یكسان ،توسط شبكه واژگان اندازه گیری می كنیم .مهمترین چالشی كه در این قسمت با
آن مواجه هستیم وجود سطوح برچسب زده متفاوت از هم می باشد كه هركدام شامل چندین نقش مجزا از
یكدیگر هستند .به عنوان نمونه در جمله مثال  2چهار سطح وجود دارد كه هر كدام برچسب " "A0یا همان
فاعل را دارند .چالشی كه در این جا مطرح می شود این است كه كدام یک از این برچسب ها را برای مقایسه
در نقش فاعلی باید انتخاب نمود .در كار مشابه ای (البته مشابهت صرفا از لحاظ استفاده از برچسب زنی
معنایی می باشد) كه در ] [Aks 09انجام گرفته است ،سطحی كه بیشترین كلمات را پوشش می دهد به
عنوان سطح اصلی در نظر گرفته شده و مقایسه ها تنها در نقش های این سطح صورت می گیرد .با توجه به
این روش در جمله مثال  ، 2سطح چهار یا همان آخرین سطح به عنوان اصلی ترین سطح در نظر گرفته می
شود .این شیوه مقایسه دارای ایرادات مهمی می باشد كه در ذیل به آنها اشاره شده است:
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 )1عدم در نظر گرفتن حالت های مختلف جمله :پر واضح است كه جمالت را می توان به شیوه
های مختلفی بیان نمود .گاه با حفظ معنا ساختار جمالت به كلی عو

می شود و گاه هم با

تغییرات جزیی می توان جمالت جدید تولید نمود .مثال جمله مثال  1را به شكل زیر هم می توان
بیان كرد:
Example3: The European Union member states completely replace their own
national currencies with the Euro from January 1, 2002.

این دو جمله دقیقا یک خبر و مفهوم را می رسانند .حال اگر با توجه به روش پیشنهادی در [ Aks

 ]09طوالنی ترین سطح را برای جمله  1انتخاب كنیم باید سطح اول را به عنوان سطح اصلی در نظر
بگیریم .با توجه به خروجی برچسب زده جمله  3كه در زیر نشان داده شده است ،انتخاب سطح اول
برای جمله  1به عنوان سطح اصلی كامال اشتباه می باشد.

شكل  -11خروجی برچسب زده شده جمله 3

 )2دقت پایین :با توجه به اینكه همیشه طوالنی ترین سطح به عنوان سطح اصلی در نظر گرفته می
شود و عموما در طوالنی ترین سطح نقش ها كلی می باشد ،بنابراین امكان اندازه گیری شباهت
دقیق وجود ندارد .به عنوان نمونه همانطور كه پیش تر اشاره شده در جمله مثال  2سطح چهارم به
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عنوان سطح اصلی در نظر گرفته شده است .همانطور كه در تصویر ؟؟؟ مشخص است ،این سطح
دارای سه نقش اصلی فاعلی " ، "A0مفعولی " "A1و فعلی " "Vمی باشد و این درحالی است كه
نقش مفعولی " 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 admissionدر حقیقت یک جمله دیگر بوده و شامل

برچسب های مربوط به خود می باشد.بنابر این مقایسه در این سه نقش برای این مثال ،تفاوت
چندانی با روش های پیش نخواهد داشت چراكه نقش ها بسیار كلی می باشند.
به مشكالت مربوط به تعیین سطح در قسمت قبل اشاره شد .در این قسمت  2راه كار برای حل این مشكل
پیشنهاد شده كه با پوشش مشكالت مربوط به انتخاب سطح باعث افزایش دقت خواهد شد:
 )1مقایسه در تمامی سطوح  :بر خالف روش ] [Aks 09كه تنها از یک سطح برای مقایسه استفاده می
كرد ،در روش جدید تمامی سطوح جمله اول را با تمام سطوح جمله دوم در نقش های یكسان مقایسه
كرده و بیشترین مقدار را به عنوان میزان شباهت دو جمله در نظر می گیریم .بدین ترتیب مشكل مربوط
به ساختار های مختلف یک جمله بر طرف می شود .به عنوان نمونه برای جمالت مثال  1و  ،3سطوح 1
و  2جمله مثال  1را با تنها سطح جمله مثال  3مقایسه می شود و چون ماكزیمم این دو مقایسه كه
همان شباهت سطح  2جمله مثال  1و سطح  1جمله مثال  3می باشد ،به عنوان میزان شباهت این دو
جمله بر گردانده می شود.
 )2تولید سطوح جدید :یكی از مشكالت روش ][Aks 09دقت پایین محاسبه شباهت بدلیل عدم در نظر
گرفتن نقش های جزیی تر می باشد .برای حل این مشكل در روش پیشنهادی سطوحی كه در حقیقت
جزی از سطوح دیگر می باشند با آنها ادغام شده و به عنوان سطوح جدید جهت مقایسه در نظر گرفته
می شوند.در مثال زییر با ادغام سطوح  1و  ،2سطح جدید  3را به مجموعه سطوح اضافه می كنیم:
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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شكل  -12تولید سطوح جدید

الگوریتم نحوه ادغام سطوح فعلی و تولید سطوح جدید در ضمایم آورده شده است .كامل شود.
 -3-3-1-2اندازه گیری شباهت بین كلمات بر اساس شبكه واژگانی
بعد از استخراج نقش های معنایی باید شباهت كلماتی كه در این نقش هاا قارار مای گیرناد را باا اساتفاده از
شبكه واژگان محاسبه نمایند .در فصل قبل به روابطی كه در شبكه واژگان تعریاف مای شاوند اشااره شاد .در
ادامه سه دسته اصلی از این روابط مورد استفاده قرار می گیرد.
 نوع یال یا رابطهمهمترین فاكتور موثر در اندازه گیری شاباهت باین كلماات توساط شابكه واژگاان ،ناوع یالهاا مایباشاد .در
 WordNetمهمترین روابط به ترتیب عبارتند از رواباط ابرمفهوم زیرمفهاوم )(IS-Aشاامل

شامول1و مشامول2،

رابطهی هم معنایی )(Synonymyو رابطه ی جزئیت ) (Part-Ofشامل روابط جزئای از كال3و كال مرباوط باه
جاازء 4.بقیااهی انااواع روابااط ماننااد علاات و معلااولmaterial-product ،و event-roleدرصااد كماای از روابااط
 WordNetرا تشكیل میدهند.
انواع مختلف لینک در  WordNetبا توجه به تابع تشابه ،وزنهای متفاوتی میگیرناد .مهامتارین رابطاه ،یاال

Hyperrnym

1-

Hyponym

2-

Meronym

3-

Holonym

4-
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ترادف )(Synonymyمیباشد كه نشان میدهد كه دو كلمه در دو انتهای یال یكسان هساتند .عاالوه بار ایان
وزن شباهت لینک IS-Aاز وزن شباهت لینک  Part-Ofبیشتر میباشد .بنابراین ما وزن رابطه بین دو كلماه را
براساس نوع آن به صورت زیر تعریف میكنیم (رابطهی ؟؟؟ :)13-3
type ( w1 , w2)  synonymy or w1  w2
1,

type ( w1 , w2)  IS  A
()13-3
Sim wordnet( w1 , w2)   / 95
 / 85
type ( w1 , w2)  Part  Of


 ویژگیهای گرههای شبكه واژگاندر سلسلهمراتب آنتولوژی  WordNetویژگیهای تمامی گرهها به تفصایل تشاریح شاده اسات .بارای ویژگای
تعاریف مختلفی مایتاوان متصاور شاد .در اینجاا از تعریاف ] [???PET06در بیاان X-Similarityاساتفاده
كردهایم .در اینجا ویژگیها به معنای مجموعههای تعاریف1كلمهای ویاا  Synsetهاا مایباشاد .مجموعاههاای
تعریف كلمهای شامل كلمااتی اسات كاه از تعااریف مفااهیم2در  WordNetاساتخراج شاده اسات .بناابراین
میتوان گفت كه دو كلمه از لحاظ ویژگیها با یكدیگر تشابه دارند هرگاه  Synsetها و یا مجموعههای تعریفای
خودشان مشابه باشند .یک نمونه از این تعاریف در مثال زیر آورده شده است:
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

به ترتیب اشتراک ویژگیهایدو گره را تعریف میكنیم (رابطهی :)20-3
()20-3

A B
A B

Sim f ( w1 , w2) 

بهطوری كه Aو Bمجموعهی كلمات توضیحی (بعد از حذف كلمات ایست) و یا  -Synsetهاای دو كلماه  w1و
 w2هستند.

Description Sets

1-

Glosses

2-
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 سایر معیارهای مورد استفاده در شباهت كلماتمعیارهای دیگری نیز برای اندازه گیری شباهت بین كلمات وجود دارد كه از جمله آنها می توان به عماق گاره
در ساختار شبكه واژگان ،چگالی گره ها و درجه خوشه ها در آنتولوژی شبكه واژگان اشاره كرد .با بررسی های
انجام شده مشخص شد كه استفاده از این ویژگی ها نه تنها در اندازه گیری شباهت جمالت مفید نیست بلكاه
ممكن است اثر منفی هم داشته باشد .به عنوان نموناه در مثاال  ،6در دو جملاه  1و ،2كلماات " "kenyanو
" "pakistanدارای پدر مشترک بوده و هر دو جزء " "countryمی باشند .اما در خالصه ساازی چناد ساندی
این دو جمله را باید به عنوان جمالت مجزا از هم كه هر كدام دیدگاهی را در ارتباط با موضوع داده شده بیاان
می كنند لحاظ كرد و بنابراین نباید این دو جمله را شبیه به هم در نظر بگیریم .به هماین ترتیاب دو پاارامتر
دیگر اشاره شده دیگر هم نمی تواند برای این بخش مفید فایده باشد.
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.

 -3-3-1-3وزن دهی به كلمات بر اساس موقعیتشان در درخت تجزیه جمله
در بخش های قبلی كلمات هر دو جمله را در نقش های معناایی یكساان باا هام مقایساه كاردیم .اماا ناوع و
موقعیت این كلمات را در مقایسه دخیل نكردیم .با كمی دقت و بررسی مشخص می شود كه موقعیات كلماات
و نوعشان (اسم ،صفت ،فعل ،قید زمان ،قید مكان و  ) ...هم می تواند تاثیر بسازایی در انادازه گیاری شاباهت
بین دو جمله داشته باشد .برای پی بردن به اهمیت موضوع مثال  7آورده شده است:
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.

خروجی بر چسب گذاری شده این جملاه هام در تصاویر ؟؟؟ آورده شاده اسات.همانطور كاه در تصاویر هام
مشخص است ابزار برچسب زنای ایلناویز در خروجای خاود نمایشای از درخات تجزیاه جملاه را هام در لباه
" "charniakارائه می دهد .این خروجی عالوه بر درخت تجزیه ،جزییات بیشتری از جمله نظیار ناوع كلماات
(اسم ،صفت ،فعل) هم ارائه می دهد.نمایش درختی این اطالعات هم در تصویر ؟؟؟ آورده شاده اسات .از ایان
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اطالعات در ادامه استفاده شده است.
در خروجی ابزار برچسب زنای ،عباارت " "European Central Bank President, Wim Duisenbergدر
نقش فاعلی ظاهر شده است و شامل  6كلمه می باشد .در روش های معمول محاسبه شباهت معنایی بین ایان
كلمات اهمیت قائل نمی شویم .اما با توجه به خاصیت موصوف و موصوف صافت و مضااف و مضااف الیاه مای
توان این نكته را برداشت كرد كه همیشه اهمیت موصوف بیشتر از موصوف صفت و اهمیات مضااف بیشاتر از
مضاف الیه می باشد و بنابراین در عبارات اسمی و فعلی اهمیت كلمات از چپ به راست افزایش می یاباد.یعنی
اهمیت " "Duisenbergاز " "Wimبیشتر و اهمیت" "presidentبیشتر از" "Bankو اهمیات " "Bankهام
بیشااتراز " "Centralماای باشااد .در عبااارت اساامی " "new single currencyهاام اهمیاات" "currencyاز
" "singleو " "newبیشتر می باشد.

شكل  -13خروجی برچسب زده شده جمله مثال 7

بنابراین با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن درخت تجزیه فاكتورهاای زیار را بارای افازایش دقات انادازه
گیری شباهت اعمال می كنیم:
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 موقعیت كلمات در عبارات اسمی و فعلی :در هر عبارت اسمی1و فعلی 2،بر اساس موقعیات كلماات باه آنهاا وبه صورت زیر به آنها وزن داده می شود:
𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝
𝑒𝑠𝑎𝑟𝛼 ∗ 𝑁𝑝ℎ

𝑤𝑒𝑖𝑔𝑡ℎ𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑤𝑖 ) = 1 +

كه 𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑁𝑝ℎتعداد كلمات موجود در عبارت اسمی یا فعلی 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ،موقعیت كلمه  iام در عبارت و 𝛼 هام
ضریت تاثیرگذاری می باشد كه برابر  2در نظر گرفتیم.
 نوع كلمه :بر اساس اینكه كلمه مورد نظر اسم ،فعل و یا صفت باشد اهمیت آن فارق مای كناد و بار همایناساس نیز به كلمات وزن می دهیم كه بصورت زیر محاسبه می شود:
𝑛𝑢𝑜𝑛 = 𝑒𝑝𝑦𝑡 1.2
𝑏𝑟𝑒𝑣 = 𝑒𝑝𝑦𝑡 1.15
{ =
𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑒𝑗𝑑𝑎 = 𝑒𝑝𝑦𝑡 1.1
1
𝑟𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑜𝑡ℎ

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒1

 اسامی خاص و اسم مكان و زمان  :اسامی خاص و همچنین اسامی اماكن و اسم زمان هم هماواره از اهمیاتباالیی برخوردار می باشند .به همین دلیل معیاری هم برای برجسته كردن این نوع كلمات در نظر گرفته شاده
است:
𝑛𝑢𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑝 = 𝑒𝑝𝑦𝑡 1.3
𝑙𝑎𝑟𝑜𝑝𝑚𝑒𝑡 𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 = 𝑒𝑝𝑦𝑡 = {1.2
1
𝑟𝑒𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑜𝑡ℎ

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒2

Noun phrase

1-

Verb phrase

2-
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شكل  -14نمایش درخت تجزیه جمله مثال 7

 -3-3-1-4الگوریتم محاسبه شباهت جمالت و حذف افزونگی
پس از توضیح قسمت های مختلف محاسبه شباهت بین جمالت در این بخش الگوریتم كامل محاسبه جمالت
شبیه به هم و حذف افزونگی توضیح داده شده است .گام های محاسبه شاباهت باه صاورت مختصار در ذیال
آورده شده است:
 )1مشخص كردن اهمیت و موقعیت كلمات  :همانطور كه توضیح دادیم نوع و موقعیت كلمات می تواند
بر ارزش آنها در مقایسه بیفزاید .بنابر این وزن نهایی هر كلمه را به صورت تركیبی و به صورت زیر
محاسبه می كنیم :
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑊𝑖 ) = (𝜌1 × 𝑤𝑒𝑖𝑔𝑡ℎ𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑤𝑖 )) + (𝜌2 × 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒1 ) + (𝜌3
) × 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒1

كه  𝜌2 ، 𝜌1و  𝜌3برابر با  1 3در نظر گرفته شده است.
 )2پس از مشخص شدن اهمیت كلمات میزان شباهت دو كلمه با استفاده از شبكه واژگان به صورت زیر
محاسبه می شود:
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) 𝑗𝑊( 𝑡𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑊𝑖 ) + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ
) 𝑗𝑊 ) × ((𝑆𝑖𝑚𝑤𝑜𝑟𝑑𝑛𝑒𝑡 (𝑊𝑖 ,
2
)) 𝑗𝑊 + 𝑆𝑖𝑚𝑓 (𝑊𝑖 ,

( = ) 𝑗𝑊 𝑤𝑠𝑖𝑚(𝑊𝑖 ,

 )3نحوه محاسبه شباهت كلمات بین دو سطح مختلف از خروجی برچسب زده شده دو جمله  Aو  Bدر
ذیل آورده شده است .فر

كنید كه } 𝑛𝑟  𝑅𝐿𝐴 = {𝑟1 , 𝑟2 , … ,مجموعه نقش های موجود در سطح
𝑖

𝑖𝐿ام جمله  Aو } 𝑚𝑟  𝑅𝐿𝐵 = {𝑟1 , 𝑟2 , … ,مجموعه نقش های موجود در سطح 𝑗𝐿 ام از جمله
𝑗

Bباشد .مجموعه } 𝑚𝑢𝑁𝑡𝑐𝑒𝑠𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝑟  𝐶𝑅𝐿𝑖𝐿𝑗 = {𝑟1 , 𝑟2 , … ,را اشتراک نقش های معنایی بین دو
سطح در نظر می گیریم .مجموعه} 𝑚𝑢𝑁𝑚𝑟𝑒𝑡𝑡  𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠𝑟 (𝐿𝐴𝑖 ) = {𝑡1 , 𝑡2 , … ,هم كلمات موجود
در نقش  rام از سطح  Lجمله  Aمی باشد (با این فر

كه |) 𝑖𝐴𝐿( 𝑟𝑠𝑚𝑟𝑒𝑇| < |) 𝐵𝑗𝐿( 𝑟𝑠𝑚𝑟𝑒𝑇|(.

شباهت در نقش های مشترک بین سطح  iام جمله  Aو سطح  jام جمله  Bبه صورت زیر محاسبه
می شود::
𝑚𝑢𝑁𝑡𝑐𝑒𝑠𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖∑
𝑚𝑢𝑁𝑚𝑟𝑒𝑡∑ × 𝑡𝑐𝑎𝑝𝑚𝐼𝑒𝑙𝑜𝑟(
)) 𝑖𝑤( 𝑟𝑚𝑖𝑆𝑥𝑎𝑚
𝑟=1
𝑖=1
𝐴
| 𝑖𝐿|
) 𝐵𝑤 𝑤𝑠𝑖𝑚(𝑤𝐴 ,

𝑥𝑎𝑚

𝐵𝐿( 𝑟𝑠𝑚𝑟𝑒𝑇 ∈ 𝐵𝑤
)𝑖

= ) 𝐵𝑗𝐿 𝑙𝑠𝑖𝑚(𝐿𝐴𝑖 ,

= ) 𝐴𝑤( 𝑟𝑚𝑖𝑆𝑥𝑎𝑚

كه تابع ) 𝐴𝑤( 𝑟𝑚𝑖𝑆𝑥𝑎𝑚 ماكزیمم شباهت كلمه 𝐴𝑤در نقش معنایی 𝑟 ام از جمله 𝐴را با تمامی
كلمات موجود در همین نقش ولی در جمله 𝐵 محاسبه می كند 𝑟𝑜𝑙𝑒𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡.هم پارامتری جهت
مشخص كردن اهمیت نقشها می باشد .مسلما شباهت در نقش فاعلی با شباهت در نقش قیدی
اهمیت یكسانی ندارند .میزان این پارامتر به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
1 𝑡𝑦𝑝𝑒 ∶ 𝐴0
𝑟𝑜𝑙𝑒𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = { 0.95 𝑡𝑦𝑝𝑒: 𝐴1 𝑜𝑟 𝐴2
𝑠𝑟𝑒0.85 𝑡𝑦𝑝𝑒 ∶ 𝑜𝑡ℎ

 )4شباهت بین دو جمله 𝐴 و 𝐵 به صورت زیر محاسبه می گردد:
) 𝐵𝑗𝐿 𝑙𝑠𝑖𝑚(𝐿𝐴𝑖 ,

𝑥𝑎𝑚

𝐵 𝑓𝑜 𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙∈𝑗 𝑖 ∈𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠 𝑜𝑓 𝐴,

= )𝐵 𝑠𝑠𝑖𝑚(𝐴,

و برابر ماكزیمم شباهت بین جفت سطح های جمالت  Aو  Bمی باشد.
 )5پس از مشخص شدن فرمول محاسبه شباهت بین جمالت ،باید جمالتی كه از لحاظ معنایی شبیه به
هم می باشند از لیست جمالت مرتب شده در فاز قبلی حذف گردند .پس جمله اول لیست جمالت
مرتب شده (لیستی كه در فاز قبلی بر اساس میزان اهمیت جمالت با زمینه متن مرتب شده است)
انتخاب كرده و آن را در لیست جمالت خالصه 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑚𝑢𝑠𝑡𝑠𝑖𝑙قرار می دهیم .سپس شباهت جمله
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دوم را با تنها جمله موجود در لیست 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑚𝑢𝑠𝑡𝑠𝑖𝑙 محاسبه می كنیم .اگر میزان شباهت از مقدار
آستانه 𝑚𝑖𝑠𝑑𝑙𝑜 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎكمتر بود آن را به 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑚𝑢𝑠𝑡𝑠𝑖𝑙 اضافه می كنیم در غیر این صورت
اینكار را با جمالت بعدی تكرار می كنیم تا اندازه 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑚𝑢𝑠𝑡𝑠𝑖𝑙 به میزان فشرده سازی مد نظر
برسد (برای مجموعه داده های  DUC2006و  DUC2007میزان فشرده سازی  250كلمه بدون
حذف كلمات ایست می باشد) .لیست 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑚𝑢𝑠𝑡𝑠𝑖𝑙 شامل جمالت خالصه می باشد.
 -3-4مرتب سازی جمالت
با توجه به تعریفی كه از خالصه سازی چندسندی ارائه كردیم ،خالصاه تولیاد شاده در ایان روش مای تواناد
شامل جمالتی از قسمتهای مختلف سندهای مختلف باشد .بنابراین طبیعی است كه ترتیب جمالت در خالصه
تولید شده باید بررسی شود تا متن از خوانایی مناسبی برخوردار گردد .البته باید یادآور شویم كه برای بررسای
میزان و كیفیت پیوستگی و خوانایی متن ،ابزار مناسبی تاكنون ارائه نشده است و معموال این ارزیاابی بصاورت
دستی و انسانی انجام می شود و بهمین دلیل چون قابلیت مقایسه با ساایر روش هاا وجاود نادارد ،عموماا در
مقاالت توجه چندانی به آن نمی شود .البتاه نتاایج ارزیاابی كیفیات خالصاه هاای سیساتم هاای موجاود در
مجموعه  DUCموجود می باشد ولی از آنجا كه امكان دسترسی به افرادی كه این سیستم هاا را ارزیاابی كارد
اند نمی باشد ،بنابراین قادر به بررسی میزان پیوستگی و خوانایی روش پیشنهادی نمی باشایم .از طارف دیگار
در بحث خالصه سازی چند سندی مرتب سازی جمالت اساسا كار دشواری بوده و در عین حال ممكان اسات
حالت های زبادی پیدا كرد كه در آن متن از خوانایی مناسبی بر خوردار باشد .باه هار حاال در اداماه راه كاار
پیشنهادی برای چیدن مناسب جمالت خالصه آورده شده است.
-

ارجاع ضمایر :در ابتدا باید ضمایر و ارجاعات موجود در متن اصلی با مرجعشان جایگزین گردند تا
متن از خوانایی مناسبی بر خوردار باشد .برای این مهم باید از ابزار های ارجاع ضمایر استفاده كرد.
یكی از معروف ترین این ابزار ها ،ابزار گیتار می باشد كه با زبان پرل نوشته شده است .اگر در متن
اصلی ضمایر با ارجاعاتشان جایگزین شوند خالصه های تولید شده هم از خوانایی بیشتری بر خوردار
خواهند بود.

-

تاریخ رویداد :اگر جمالت خالصه حاوی فیلد تاریخ باشند می توان آنها را بر اساس كمترین تاریخ
مرتب نمود.

-

استفاده از جنبه  Continueمربوط به نظریه مركزیت  :كامل شود.
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 -4بررسی نتایج
در این قسمت نتایج ارزیابی خالصه سازی چندساندی بارروی مجموعاه داده هاای اساتاندارد  DUC2006و
 DUC2007ارائه شده است .برای ارزیابی هم از ابزار معروف ارزیابی  ROUGEو از معیارهاای  ROUGE-2و
( ROUGE-SU4كه در گزارشات مربوط به این دو مجموعه داده به عنوان بهترین معیار تشاخیص داده شاده
اند) استفاده شده است .در این ارزیابی ها عالوه بر مقایسه با سیستم های شاركت كنناده در كنفارانس DUC

سیستم های زیر هم پیاده سازی شده اند:
 سیستم ارائه شده توسط  [Gon 01] Gongكه مبتنی بر آنالیز كلمه -سند است.


سیستم پیشنهادی در پایان نامه با اعمال فاز 1و 2به نام .CAT1



سیستم پیشنهادی در پایان نامه با اعمال تمامی فازها به نام .CAT2

 میانگین سیستم های  DUC2007هم با نام  AVGارائه شده است.
 -4-1نتایج آزمایش روی داده های DUC2007

مدل مبتنی بر پیكره  :پس از انجام مرحله پیش پردازش و ساخت ماتریس كلمه –ساند بارروی كال پیكاره و
اعمال سایر مراحل و مرتب سازی جمالت خالصه 250 ،كلمه از جمالت مرتب شده را به ترتیب جادا كارده و
برای پردازش به ابزار  ROUGEمی دهیم .ابزار  ROUGEمبتنی بر سیستم عامل لیناكس بوده و با زبان پارل
نوشته شده است.
پارامتر های مربوط به ابزار  ROUGEمطابق با نتایج اولیه كنفرانس  DUCبرروی داده هاای  DUC2007باه
صورت زیر تنظیم 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.

ابزار  ROUGEمیزان شباهت خالصه های سیستمی را با  4تا از خالصه های انسانی از پیش تهیه شاده بارای
هر موضوع با استفاده از معیار های مختلف محاسبه می نماید .نتایج این ارزیابی هاا در نمودارهاای زیار آورده
شده است.
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ROUGE-2 Recall
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 برایROUGE-2  نمودار فراخوانی-15 شكل

ROUGE-2 Precision

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Gong
CAT1
CAT2
AVG

0.13
0.12
0.11
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

DUC2007

 برایROUGE-2  نمودار دقت- 16 شكل

ROUGE-2 F-measure
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شكل  -17نمودار فاكتور  Fمعیار  ROUGE-2برای

DUC2007

همانطور كه پیش تر هم اشاره شد ه ارزیابی  ROUGE-2توسط رابطه زیر محاسبه می شود :
) ∑𝑆𝜖 {𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆ummaries} ∑gram2 Count match (gram2
) ∑Sϵ {Reference Summaries} ∑gram2 Count(gram2

= 𝑅𝑂𝑈𝐺𝐸 − 2

این رابطه میزان مشابهت بین خالصه های سیستمی و خالصه هاای مرجاع را براسااس میازان  2تاایی هاای
مشترک بین آن دو محاسبه می نماید.
همانطور كه از نتایج مشخص است خروجی  CAT1نسبت به سیستم ارائه شده توسط  Gongاز دقات بسایار
باالتری برخوردار است كه دلیل آنهم تاثیر تمامی اسناد با دید سراسری در تولیاد خالصاه مای باشادCAT1 .

هنوز نسبت به میانگین سیستم های  DUC2007از دقت باالیی برخوردار نیست كه دلیال آن وجاود جماالت
شبیه به هم می باشد .با برطرف شدن این مشكل در  CAT2شاهد افزایش دقت مناسب نسابت باه میاانگین
سیستم های  DUCهستیم .در مجموع با توجه به سایر مقاالتی كه تاكنون در زمینه خالصه سازی ارائه شاده
اند ،خروجی سیستم مطلوب ارزیابی می شود.
در نمودارهای زیر نتایج بررسی های ارزیابی با استفاده از معیار  ROUGE-SU4نمایش داده شده است.
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شكل  -18نمودار فراخوانی  ROUGE-SU4برای

DUC2007
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ROUGE-SU4 Precision
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شكل  -19نمودار دقت  ROUGE-SU4برای

DUC2007

ROUGE-SU4 F-measure
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شكل  -20نمودار فاكتور  Fمعیار  ROUGE-SU4برای

DUC2007

معیار  ROUGE-SU4آخرین معیاری است كه توسط بسته  ROUGEارائه شاده و در كنفارانس  DUCهام
مورد استفاده قرار گرفته است .این معیار بهترین نتایج ارزیابی را در بین معیارهای  ROUGEبرروی مجموعاه
داده های  DUC2007كسب كرده است .همانطور كه در نمودار های فراخوانی ،دقات و معیاار – Fهام نشاان
داده شده است سیستم ارائه شده نتایج بهتری نسبت به روش  Gongو همچنین میانگین سیستم های DUC

كسب كرده است.
مدل عمومی  :در مدل عمومی پیاده سازی همانطور كه پیش تر هم توضیح داده شاد ،مااتریس كلماه -ساند
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برروی هر موضوع (برخالف روش مبتنی بر پیكره كه برروی كل پیكره ساخته می شد) جداگانه ساخته شده و
سایر مراحل دنبال می شود .در این مدل هم ارزیابی با معیارهای  ROUGE-2و  ROUGE-SU4انجاام شاده
است كه نتایج آن در نمودار های زیر آورده شده است .چون در این ارزیابی ها تفاوتی در نتاایج سیساتم هاای
 DUCایجاد نشده بنابراین صرفا نتایج را با روش مبتنی بر پیكره و با میانگین سیساتم هاای  DUCمقایساه
كرده ایم:
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Per Corpus

Per Topic

شكل  -21نمودار فراخوانی  ROUGE-SU4برای ( DUC2007مدل عمومی)
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شكل  -22نمودار دقت  ROUGE-SU4برای ( DUC2007مدل عمومی)
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شكل  -23نمودار معیار ROUGE-SU4 F-برای ( DUC2007مدل عمومی)

با بررسی این نمودار ها مشخص می گردد كه در حالت عمومی دقت ها كمی پایین تر از حالت مبتنی بر
پیكره می باشد كه البته این موضوع با خصوصیات مربوط به  LSAهم مطابقت دارد چراكه معموال در مقاالت
از  LSAبه عنوان روش مبتنی بر پیكره یاد می كنند].[Dee 90
با توجه به اینكه نتایج معیار  ROUGE-2هم شبیه به  ROUGE-SU4می باشد از نمایش نمودار مربوط به
آن صرف نظر شده است.
 -4-2نتایج آزمایش برروی داده های DUC2006

پارامتر های مربوط به ابزار  ROUGEمطابق با نتایج اولیه كنفرانس  DUCبرروی داده هاای  DUC2006باه
صورت زیر تنظیم 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

ابزار  ROUGEمیزان شباهت خالصه های سیستمی را با  4تا از خالصه های انسانی از پیش تهیه شاده بارای
هر موضوع با استفاده از معیار های مختلف محاسبه می نماید .در مجموعاه  35 ،DUC2006سیساتم حضاور
دارند .نتایج مقایسه با میانگین این سیستم ها و همچنین بهترین و بادترین سیساتم شاركت كنناده در ایان
كنفرانس در جداول زیر نشان داده شده است.
ROUGE-SU

ROUGE-2

systems

0.10912

0.06524

Gong
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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

جدول  -9میزان فراخوانی برای DUC2006

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

جدول  -10نمودار دقت برای DUC2006

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

جدول  -11نمودار فاكتور  Fبرای DUC2006

در هر سه نمودار سیستم پیشنهادی بهتر از میانگین سیستم های  DUCو همچنین روش  Gongمی باشد.
 -4-3نمایش تعدادی از جمالت خالصه شده توسط سیستم پیشنهادی
در شكل بخشی از جماالت ابتادایی و انتهاایی خالصاه تولیاد شاده بارای موضاوع world-wide " ( 708

 ) "chronic potable water shortagesنشان داده شده است .هماانطور كاه در تصاویر هام مشاخص اسات
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 جمالت مهم و مرتبط با موضوع بوده و جمالت انتهایی كامال بی اهمیت و حتی بی ارتبااط باا،جمالت ابتدایی
.موضوع می باشند
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."

708 تصویر – خروجی خالصه های تولید شده سیستم پیشنهادی برای موضوع

708  نمونه ای از خالصه های تولید شده برای موضوع- 24 شكل
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 -4-4پیاده سازی و تست سیستم برروی زبان فارسی
بعد از تست موفقیت آمیز سیستم برروی زباان انگلیسای ،مشاابه اینكاار باا همكااری اعضاای آزمایشاگاه وب
معنایی1و همچنین همكاری یكی از دانشجویان دانشگاه امیركبیر پیاده سازی شد .البته با توجاه باه مشاكالتی
كه در زبان فارسی وجود دارد و عدم وجود تمامی ابزارهای مورد نیااز ،بعضای از مراحال روش پیشانهادی باه
صورت دستی پیاده سازی شد .در ادامه مختصرا به كارهای انجام شده در این پیاده سازی اشاره شده است:
 -4-4-1تولید پیكره
متاسفانه در زبان فارسی ،پیكره استانداردی برای خالصه سازی متن وجود ندارد .بهمین دلیل پیكره كوچكی
به صورت دستی و مطابق با استانداردهای استفاده شده در پیكره  DUCو با همكاری گروه زبان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد تولید شد .این پیكره شامل  6موضوع می باشد كه از خبرگزاری های معروف

تابناک2،

شبكه خبر 3،ایسنا 4،ایرنا5و پرس تی وی 6جمع آوری شده اند .مشخصات كلی این پیكره در جدول زیر آورده
شده است:
تعداد موضوعات

6

تعداد اسناد موجود در هر موضوع

30

تعداد جمالت

3804

تعداد كلمات بدون كلمات ایست

17562

میزان خالصه سازی

 450كلمه

جدول  -12مشخصات كلی پیكره تولید شده بروی زبان فارسی

پس از جمع آوری این اخبار ،برای هر موضوع چهار خالصه انسانی توسط چهار نفر تولید شده كه در مرحله
ارزیابی خالصه سیستمی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

wtlab.um.ac.ir

12

- www.tabnak.ir
- www.irirb.ir
4 - www.isna.ir
5- www.irna.ir
3

www.presstv.ir

6-
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 -4-4-2پردازش های صورت گرفته
مراحل پیش پردازش شامل انتخاب جمالت ،كلمات ،حذف كلمات ایست ،ریشه یابی ،تولید ماتریس و اعمال
 LSAو مرتب سازی جمالت براساس شباهت با زمینه به صورت خودكار انجام شد .عملیات فاز سوم كه شامل
برچسب زنی و استفاده از شبكه واژگان می باشد به صورت دستی انجام شد.
 -4-4-3روش ارزیابی
-

ارزیابی انسانی  :متاسفانه برای ارزیابی متون در زبان فارسی هم ابزاری وجود ندارد و مقاالت ارائه شده به
صورت انسانی ارزیابی را انجام می دهند .برای ارزیابی انسانی در زبان فارسی از سه دانشجوی كارشناسی
ارشد زبان شناسی و كامپیوتر خواسته شد تا به خالصه های تولید شده توسط سیستم از (1خیلی بد) تا
(5خیلی خوب) امتیاز دهند .نتایج این ارزیابی در تصویر زیر آورده شده است.
6
5

Gong

4

FarsiSum

3

Random

2

CAT1
CAT2

1

Human

0
Human1

Human2

Human3

شكل  -25نتایج ارزیابی انسانی خالصه های فارسی تولید شده

-

ارزیابی خودكار :خالصه های تولید شده ،توسط ابزار فارسی معادل  ROUGEكه توسط اعضای آزمایشگاه
فن آوری وب دانشگاه فردوسی پیاده سازی شده است ارزیابی گشت .نتایج ارزیابی معیارهای ROUGE-

 2و  ROUGE-1مربوط به این ارزیابی ها را در تصاویر زیر مشاهده می كنید:
موضوع  :بحران نفتی خلیج مكزیک
Top Words

Stop Words

Tokens

Sentences

Docs

نفت ،مكزیک ،خلیج ،شركت ،نشت ،بریتیش

236

2467

514

30

Rouge2

Rouge1

Summary_Size

0.173

0.571

 500كلمه

0.149

0.413

 300كلمه
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موضوع  :بازیهای آسیایی گوانگجو
Top Words

Stop Words

Tokens

Sentences

Docs

مدال ،آسیایی ،بازی ،ایران  ،تیم ،گوانگجو

233

2693

602

30

Rouge2

Rouge1

Summary_Size

0.166

0.539

 500كلمه

0.134

0.40

 300كلمه

موضوع  :دستگیری عبدالمالک ریگی
Top Words

Stop Words

Tokens

Sentences

Docs

ریگی ،دستگیری ،ایران ،عبدالمالک ،كشور

269

3417

610

31

Rouge2

Rouge1

Summary_Size

0.153

0.501

 500كلمه

0.124

0.379

 300كلمه

موضوع  :تحوالت مصر
Top Words

Stop Words

Tokens

Sentences

Docs

مصر ،مبارک ،انقالب ،كشور ،اسالمی

263

3465

663

29

Rouge2

Rouge1

Summary_Size

0.164

0.594

 500كلمه

0.133

0.399

 300كلمه

موضوع  :زلزله هاییتی
Top Words

Stop Words

Tokens

Sentences

Docs

زلزله ،هاییتی ،تلفات ،تخریب ،امداد،

225

3425

690

29

Rouge2

Rouge1

Summary_Size

0.165

0.542

 500كلمه

0.141

0.417

 300كلمه

موضوع  :نقش آمریكا در تحوالت خاورمیانه
Top Words

Stop Words

Tokens

Sentences

Docs

آمریكا ،خاورمیانه ،انقالب ،اسالم ،مصر

271

3592

705

29

Rouge2

Rouge1

Summary_Size
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0.17

0.581

 500كلمه

0.145

0.403

 300كلمه

جدول  -13مشخصات موضوعات پیكره

نتایج مقایسه فراخوانی روش پیشنهادی برای زبان فارسی با روش های دیگر در نمودار زیر نشان داده شده
است:
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

شكل  -26نمودار فرخوانی  ROUGE-2با فشرده سازی  300كلمه ای

0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شكل  -27نمودار فرخوانی  ROUGE-1با فشرده سازی  300كلمه ای

نتایج ارزیابی سیستم پیشنهادی با سیستم های  FarsiSumو روش  Gongبا معیارهای  ROUGE-2و
 ROUGE-1نشان گر دقت مناسب سیستم پیشنهادی برای متون چند سندی فارسی می باشد.
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 -4-5خالصه
در این بخش نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی در فصل قبل ارائه شد .در ابتدا خالصه سازی برروی
دادهای استاندارد  DUC2007پیاده سازی شد .خالصه های تولید شده با استفاده از معیارهای ارزیابی
 ROUGE-2و  ROUGE-SU4ارزیابی شد .نتایج ارزیابی ها نشان داد كه سیستم پیشنهادی بهتر از بسیاری
از سیستم های  DUC 2007بوده و همچنین از روش پیاده سازی شده توسط  Gongهم بهتر می باشد .این
پیادهسازیها در دو مدل مبتنی بر پیكره و مدل عمومی انجام شد .در مدل مبتنی بر پیكره نتایج بهتری
حاصل شد كه این موضوع با ویژگی  LSAكه روش مبتنی بر پیكره می باشد تطابق دارد .همچنین روش
پیشنهادی برروی داده های  DUC2006هم پیاده سازی شد كه نتایج این ارزیابی ها هم مناسب بود.
در ادامه روش پیشنهادی برروی زبان فارسی بررسی شد .برای تست برروی زبان فارسی در ابتدا یک پیكره
كوچک با  6موضوع تولید شد و سپس برای هر موضوع خالصه های انسانی تولید گشت .سیستم پیشنهادی
برروی این پیكره پیاده سازی شد و به دو روش ارزیابی شد .در روش اول از تعدادی انسان خواسته شد كه
ارزیابی را به صورت دستی انجام دهند .در روش دوم معادل ابزار  ROUGEبرای زبان فارسی پیاده سازی و با
استفاده از معیارهای  ROUGE-1و  ROUGE-2ارزیابی انجام شد .نتایج این ارزیابی ها با سیستم خالصه
سازی فارسی  FarsiSumو همچنین روش ( Gongكه برای زبان فارسی پیادهسازی شد) مقایسه شد كه
نتایج حاكی از دقت مناسب روش پیشنهادی بود.

97

فص پنج
ل م:

نت
گی
ی
ج
ه ری و

98

ت
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 -5نتیجهگیری و كارهای آتی
 -5-1نتیجهگیری
كامل شود.
 -5-2كارهای آتی
كامل شود (بررسی سایر روش ها برای استخراج زمینه)
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