
  أ
 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 



  ب
 

 

 آموزش هاي الکترونیکی دانشکده

  اطالعات فناوري و کامپیوتر مهندسی گروه

  مصنوعی هوش مهندسی ارشد کارشناسی نامه پایان

 

  هاي هوش مصنوعی خالصه سازي متون فارسی با استفاده از تکنیک

  

  اعظم محمدزاده :نگارنده

  

 راهنما استاد

  مرتضی زاهدي دکتر

 

 

  1394 بهمن

  



  ت
 

  صنعتی شاهرود دانشگاه

 آموزش هاي الکترونیکیدانشکده : 

  اطالعات فناوري و کامپیوتر مهندسیگروه : 

  

  اعظم محمدزادهپایان نامه کارشناسی ارشد خانم ه

  هاي هموش مصنوعی خالصه سازي متون فارسی با استفاده از تکنیکتحت عنوان: 

  

زیر جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد                                   مورد ارزیابی و در تاریخ ............................ توسط کمیته تخصصی 

 با درجه ...................................... مورد پذیرش قرار گرفت.

 اساتید راهنما امضاء اساتید مشاور امضاء

دکتر مرتضی نام و نام خانوادگی :   نام و نام خانوادگی : 

  زاهدي

  نام و نام خانوادگی :   نام خانوادگی : نام و 

  

 اساتید داور امضاء نماینده تحصیالت تکمیلی امضاء

  نام و نام خانوادگی :   نام و نام خانوادگی : 

  نام و نام خانوادگی : 

  نام و نام خانوادگی : 

  نام و نام خانوادگی : 

  

 

 



  ث
 

 

  

  به تقدیم

 ندروح پدرم که آرزوهاي او آرمانهاي من

 .اند بوده من پشتیبان همیشه کهمهربانم همسر  و مادر

  .هست و بوده راهم بدرقه خیرشان دعاي که عزیزانی همه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ج
 

  

  

  تشکر و قدردانی

 

که در کمال سعه صدر، از هیچ کمکی در این عرصه  زاهدياز استاد شایسته؛ جناب آقاي دکتر در ابتدا 

  کمال تشکر و قدردانی را دارم . یی این رساله را بر عهده گرفتند؛بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنما
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دانشجوي دوره کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی دانشکده آموزش هاي الکترونیکی دانشگاه صنعتی  اعظم محمدزادهاینجانب 

تحت راهنمائی دکتر مرتضی مصنوعی  هاي هوش خالصه سازي متون فارسی با استفاده از تکنیکشاهرود نویسنده پایان نامه 

  شوم .  می زاهدي متعهد

 . تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است  

 . در استفاده از نتایج پژوهشهاي محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 

  خود یا فرد دیگري براي دریافت هیچ نـوع مـدرك یـا امتیـازي در هـیچ جـا ارائـه        مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط

 نشده است .

   دانشـگاه صـنعتی   « باشـد و مقـاالت مسـتخرج بـا نـام        مـی  کلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شـاهرود

 .به چاپ خواهد رسید »  Shahrood  University  of  Technology« و یا » شاهرود 

    پایـان نامـه  حقوق معنوي تمام افرادي که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقـاالت مسـتخرج از 

 گردد.  می رعایت

        در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردي که از موجود زنده ( یا بافتهاي آنهـا ) اسـتفاده شـده اسـت ضـوابط و اصـول

 شده است . اخالقی رعایت

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردي که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است

                                                                                                                                                                     اصل رازداري ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است .

                                  تاریخ                                                                                                                        

  امضاي دانشجو

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

 کلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه هاي رایانه اي ، نرم افزار ها و

در نحو مقتضی باشد . این مطلب باید به  می تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود

 تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .

بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه. 
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   چکیده :

امروزه با توجه به حجم گسترده اطالعات موجود، کمبود زمـان بررسـی و پـردازش مطالـب و همچنـین      

عدم وجود یک سیستم خالصه ساز کارآمد براي خالصه سازي حجم انبوه اطالعات، نیاز به یک سـامانه  

فشرده سازي مـتن   خالصه سازي عبارت است ازقدرتمند جهت خالصه سازي متون احساس می شود. 

ز ا .(متون) منبع و تولید یک نسخه کوتاه تـر از آن بـه نحـوي کـه محتـواي اطالعـاتی آن حفـظ شـود        

کابردهاي خالصه سازي می توان به خالصـه سـازي اتوماتیـک اخبـار و ارسـال آن هـا از طریـق پسـت         

خراجی قابـل انجـام   اي و اسـت سازي متون به دو صورت چکیـده خالصه الکترونیکی یا پیامک اشاره نمود

شود. این مورد به دلیل اینکـه  اي شبیه به روشی است که توسط انسان بکار برده میاست. روش چکیده

سـازي متـون،   هاي ارائه شده براي خالصهباشد از اینرو بیشتر روشنیاز به درك معنی دارد، پیچیده می

براسـاس متـدهایی بعنـوان چیکیـده     باشد. در روش استخراجی، جمالتی از مـتن  از نوع استخراجی می

  شوند.  انتخاب می

باشـند.  هاي آماري مـی سازي متون، روشهاي استخراجی پیشنهاد شده براي خالصهیکی دسته از روش

اي وجود نـدارد.  ها، همه اطالعات از خود متن بیرون کشیده شده و نیاز به هیچ دانش اولیهدر این روش

باشد. این مـدل کـه   سازي متون فارسی میک روش آماري به منظور خالصهنامه ارائه یهدف از این پایان

بندي است، ابتـدا کلمـات کلیـدي را اسـتخراج کـرده      ترکیبی از یک الگوریتم آماري و یک مدل خوشه

کنـد. سـپس   دهی میسپس به هر یک از آنها وزنی اختصاص داده و سپس جمالت را براساس آنها، وزن

بندي، جمالت مشابه را در یـک خوشـه قـرار داده و درنهایـت براسـاس دو      خوشهبا استفاده از یک مدل 

کند. اسـتفاده از شـباهت جمـالت بـه     معیار وزن جمالت و شباهت آنها، بهترین جمالت را استخراج می

تري که نیز به یکدیگر وابسته هستند، اسـتخراج گـردد.   شود جمالتی با اهمیتهمراه وزن آنها، باعث می

هـاي همشـهري و مجلـه نسـیم آفتـاب      که متشکل از مطالب روزنامهارائه نتایج، مجموعه داده  به منظور

  بود، تشکیل گردید. همچنین نتایج بدست آمده با استفاده از عامل انسانی ارزیابی شد. 

  ,وزن دھی, بندي، مجموعه دادهّسازي، خوشهخالصه:کلمات کلیدي
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  مقدمه-1-1

امروزه با توجه به حجم گسترده اطالعات موجود، کمبود زمان بررسـی و پـردازش مطالـب و همچنـین     

سازي حجم انبـوه کتـب، مقـاالت و اخبـار در      ي خالصهعدم وجود یک سیستم خالصه ساز کارآمد برا

شود. با توجه بـه اینکـه بـر     می سازي متون احساس سطح وب نیاز به یک سامانه قدرتمند جهت خالصه

سازي تحقیقات زیادي انجام شده و مقاالت زیادي در مورد آن منتشر گردیـده، امـا    روي موضوع خالصه

انـد ایـن    وجود داشته و تا رسیدن به سیستم کارآمدي که بتـو هاي زیادي در این زمینه  همچنان ضعف

عمـل را مشـابه یـک عامـل هوشـمند انسـانی انجــام دهـد فاصـله زیـادي بـاقی مانـده اسـت. مشــکل             

هاي زبانی موجـود و عـدم    سازي در زبان فارسی به مراتب بیشتر از زبانهاي دیگر است. پیچیدگی خالصه

ار با زبان فارسی از جملـه مشـکالت فعلـی پـیش رو در پـردازش      وجود ابزارهاي با دقت مناسب براي ک

متون فارسی است. از این رو بررسی عملیات و روشهاي انجام شده بر روي سایر زبانها، توجـه بـه حـوزه    

 هـا و روشـهاي آمـاري    هـاي معنـایی، بکـارگیري ابزارهـایی ماننـد گـراف       معنایی و استفاده از این رابطه

 به این مهم بکند.   اند کمک شایانی  تو می

هاي یک زبان عبارتند از کلمات، عبارت و جمـالت کامـل و ایـن اجـزا بـه       اجزاي یک متن و موجودیت

 صورت کامال با مفهوم و با ارتباط معنی دار در کنار هـم قـرار بگیرنـد بـه آن یـک سـند متنـی گفتـه        

ـ   ها در پردازش زبان طبیعی مـتن  شود. یکی از مهمترین شاخصه می وده کـه بـه معنـاي کشـف     کـاوي ب

هـا و متـون تحلیـل شـده و      کـاوي نوشـته   باشد. در متن می اطالعات جدید توسط استخراج خودکار آنها

کـاوي شـامل کشـف     کننـد. مـتن   مـی  الگوهاي با ارزشی را که در آنان مخفی هستند یافته و اسـتخراج 

حـوزه کـاري مـا بخـش     سـازي بـوده کـه     ها و جمالت، طبقه بنـدي متـون و خالصـه    ارتباط بین کلمه

  باشد. می سازي متون خالصه

]. در ابتـداي  1گـذرد[   می سازي متن توسط کامپیوتر بیش از نیم قرن از اولین تحقیقات بر روي خالصه

کردنـد. از آن زمـان بـه بعـد       مـی  سـازي  ها، آنان را با یک شبکه معنـایی شـبیه   شروع کار پردازش متن



٣ 
 

هـاي پـردازش مـتن     تمندي به کار گرفته شدند تا بتواننـد پروسـه  روشهاي زیادي به همراه ابزارهاي قدر

ها هسـتند کـه    ها گراف شود را شبیه سازي کنند. یکی از این ابزار می مانند آنچه که در مغز انسان انجام

با استفاده از ساختاري مبتنی بر ریاضیات ارتباطات بین اجزاي یک متن را شبیه سـازي کـرده کـه در    

هـاي متنـی نیـز در جایگـاه      هاي متن در جایگاه رئوس و ارتباط منطقی بین این واحد این ساختار واحد

ها با توجـه بـه توانـایی بـاالیی کـه در تحلیـل محتویـات معنـایی و          گیرند. گراف می هاي گراف قرار یال

  توانند در پردازش طبیعی متون بکار بروند.   می ساختار نحوي اجزاي متن دارند

 سازي متن صهکاوي و خال متن-1-2

انـد  کـه ایـن      هـاي متنـی ذخیـره شـده    بخش قابل توجهی از اطالعات قابل دسترس در پایگـاه داده    

داده  شامل مجموعه بزرگی از اسناد منابع مختلف مانند مثال مقاالت خبـري، مقـاالت علمـی     هاي پایگاه

ت افـزایش مقـدار اطالعـات موجـود     ها به علباشند. این پایگاه داده می ها و صفحات وبها، ایمیل، کتاب

به فرم الکترونیکی سریعا در حال رشد بوده و امروزه بیشتر اطالعات موجود در صنعت، کسـب و کـار و   

  .]30[اند ها به صورت الکترونیکی و به فرم پایگاه داده متنی ذخیره شدهسایر سازمان

بوجـود آمـده اسـت. ایـن     دیگـر  اتی که از ترکیب چند حوزه تحقیقبوده تحقیقاتی یک حوزه کاوي  متن

کـاوي و   کاوي، پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطالعات. اما بـین داده  هاي تحقیقاتی عبارتند از داده حوزه

  هایی وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از: کاوي تفاوت متن

هـاي سـاخت    ي بـا داده کـاو  هاي ساخت یافته سر و کار دارد امـا بـرعکس مـتن    کاوي معموال با داده داده

کاوي درون یک مقاله یا سـند متنـی    نیافته یا شبه ساخت یافته درگیر بوده، خصوصا زمانی که این متن

بـاز هـم دلیلـی     ،یافتگی هم در متن وجود داشته باشـد  انجام شود. از طرف دیگر حتی اگر کمی ساخت

کنـد و آن هـم مفـاهیم درون مـتن       مـی  کـاوي  کاوي را بسیار مشکل تر از داده دیگر وجود دارد که متن

توان آنرا با ساختارهاي ارائه دانش مرسوم مـدل کـرد. از     می و به سختی استبوده که بسیار انتزاعی تر 
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خانواده (کلماتی که داراي معنی مشـابه امـا    کاوي با مفاهیم مشکلی مانند کلمات هم طرف دیگر در متن

ماتی که دیکتـه یـا تلفـظ مشـابه داشـته امـا معنـی کـامال         دیکته و تلفظ متفاوت) و کلمات متشابه (کل

  کنند.    می کاوي کاوي را به مراتب مشکلتر نسبت به داده متفاوت دارند) در گیر بوده که کار با متن

  کاوي کاربردهاي متن-1-2-1

اوتی کاربردهـاي آن نیـز نظریـات متفـ     کاوي وجود دارد، در نتیجه در باره تعاریف گسترده اي از متن    

افزارهـاي آنـالیز داده متنـی از اواخـر سـال      کاوي یک فیلد جدید است اما نـرم  وجود دارد. با اینکه متن

موتورهـاي جسـتجو   بـه  تـوان   مـی  کاوي اند. از جمله متداولترین کاربردهاي متن در دسترس بوده 1990

 بـوده را غلط امالیی هـم   دارايکاربر یک عبارت یا کلمه را که حتی ممکن است  انکه در آن اشاره کرد

مـرتبط تـرین    موجود در وبهاي  حتی با حجم بسیار بزرگی که از متن که موتور جستجوو تایپ کرده 

  توان به موارد زیر اشاره نمود. می کاوي کند. از جمله کاربردهاي دیگر متن می متون را یافته و لیست

o  شناساییspam تشخیص اینکه آیا : آنالیز کردن عنوان و محتواي ایمیل برايspam  .هست یا نه 

o   نظارت: نظارت کردن رفتار شخص یا گروهی از انسانها به صورت پنهان. نرم افزار هایی وجود دارنـد کـه 

 توانند تلفن، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی را براي شناسایی رفتار افراد کنترل کنند.  می

o هاي مستعار شناسایی نام 

o  جمله واقعیتهایی که می توان از یک مجموعه متون دریافت، ارتبـاط و وابسـتگی   روابط میان مفاهیم: از

برخی مفاهیم با مفاهیم دیگراست. به این صورت که پدیدار شدن بعضی کلمـات ممکـن اسـت کـه بـه       

ظاهر شدن بعضی از کلمات دیگر وابسته باشد. منظور این است کـه هرگـاه مجموعـه اي از یـک سـري      

  رود که مجموعه اي دیگر از لغات نیز پس از آنان دیده شوند.    می تظارلغات دیده شوند، ان

o      ،جستجو و بازیابی: بازیابی اطالعات داراي این هدف است که از میـان مجموعـه اي از مـدارك و متـون

آنهایی را که به نیاز اطالعاتی کاربر ارتباط بیشتري دارند، جدا کرده و به کاربر نشـان دهنـد. بنـابر ایـن     
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اند به نیاز اطالعاتی خود، حتی از میـان نتـایج دریافـت شـده،      شه شرایطی وجود دارد که کاربر نتوهمی

متن مطالعه شود باشد تـا کـاربر آنچـه را کـه مـی       100برسد. به عنوان مثال ممکن است الزم باشد تا 

و یـادگیري    NLPخواهد بدست آورد. اگرچه این نوع از سیستمهاي بازیابی اطالعات از تکنولوژي هـاي 

کنند اما آنچه در نهایت در این سیستمها، نقش اصلی را داراست، یک پایگـاه دانـش     می ماشین استفاده

و یا روشـهاي آمـاري بـر روي مـدارك موجـود در مجموعـه        NLP است که از طریق روشهاي مبتنی بر

 کاوي استفاده کرد.   توان از متن  می ساخته شده است. در استخراج این روابط،

o اند به کـاربر در یـافتن سـریعتر اطالعـات      ها: یکی از مواردي که می تو طبقه بندي و خوشه بندي داده

مورد نظرش کمک کند، دسته بندي اطالعات موجود است. این دسته بندي به کاربر یک نگـاه کلـی از   

دارد. در دهد. در ساختن این دسته بندي دو روش کلـی وجـود     می آنچه در مجموعه متون موجود است

 1روش اول کالسهاي از پیش تعریف شده اي از مفاهیم وجود دارند کـه ایـن روشـها بـه طبقـه بنـدي      

ها و مستندات را به یکی از ایـن کالسـها، نگاشـت کنـد و در      کند که داده  می معروفند و سیستم تالش

در واقـع در  روش دوم ایجاد این کالسها به صورت اتوماتیک است که به خوشـه بنـدي معـروف اسـت.     

خوشه بندي قصد بر این است که مشخص شود تمرکز مفاهیم در مجموعه متون حـول چـه چیزهـایی    

 است و کالس از پیش تعریف شده اي وجود ندارد.

o سازي، رونـد تلخـیص مجموعـه اي مفـاهیم پایـه اي از مـتن        سازي متن: منظور از خالصه خالصه

کـاوي اطالعـات جدیـدي از مـتن اسـتخراج       مـتن  باشد. در این نوع از  می است تنها در چند خط

دانسته است که چـه چیـزي را خواهـد گفـت و خالصـه        می نشده، به این دلیل که خود نویسنده

سازي مـتن   موضوع اصلی تحقیق پیش رو خالصههاي او، اطالع جدیدي را اضافه نمی کند.  نوشته

ــرا از دیــدگاه  ــ   بـوده کــه آن اســتراتژیهاي مهــم در د داد. هـاي متفــاوت مــورد بررســی قـرار خواه

از روشهاي آماري و روشـهاي مکاشـفه بـوده کـه بـه تفصـیل بـه آنـان          سازي متن عبارت خالصه

 پرداخته خواهد شد.

                                                                    
1 - Classification 
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  سازي متن کاوي و خالصه متنارتباط -1-2-2

کـاوي جـدا کـرد. از آنجـا کـه       سازي متن را نمی توان از موضـوع مـتن   آنچه مسلم است پروسه خالصه

سـازي هـم نـوعی کـاوش در مـتن بـه        کاوي انجام شده است و خالصه یاري در حوزه متنتحقیقات بس

سـازي   هاي موجود در این مبحث بـراي خالصـه   توان از یافته  می باشد  می جهت یافتن بخشهاي مهم آن

سـازي مـتن نیـز وجـود      کاوي در حوزه خالصه متن کمک گرفت. مسلما مشکالت موجود در بخش متن

  سازي متن بکند.   اند کمک شایانی در بخش خالصه تو  می این مشکالتداشته و بررسی 

یـابی گردنـد.     کم بخشی از این مشکالت مشـخص و ریشـه    هدف از نگارش این بخش این است تا دست

سـازي در   ها حاکی از آن هستند که عمده مشکالت پیش روي عملیـات پـردازش مـتن و خالصـه     بررسی

 ر دارند:حال حاضر ریشه در سه مورد زی

o  نویسان نبود زبانشناسان مجرب در گروه برنامه 

o هاي زبانی محوربودن تئوري  نحوـ 

o هاي پردازشگر متن نبود قدرت تعقل و تفکر در ماشین 

تـوان بـا     مـی  کارگیري نیروي متخصص رفـع کـرد. مشـکل نـوع دوم را نیـز      توان با به   می مشکل اول را

تـوان قـدرت    کم در شرایط کنـونی نمـی   معنا رفع کرد، اما دست نظر در تئوري زبانی و توجه به  تجدید

الاقـل در وضـعیت کنـونی قابـل     سـه،   تعقل و تفکر را به ماشین داد و بنابراین مشکالت مربوط به مورد

توان با قاطعیت عنوان کرد که در برخورد با متـون اینترنتـی و همچنـین اطالعـات       می حل نیستند. اما

تـر،   قتی هدف درك کلیات متن باشد، استفاده از ماشین بـه جـاي انسـان راحـت     با حجم زیاد، بویژه و

  سریعتر و معقوالنه تر است. 

سـازي توسـط انسـان     سازي متن ماشـینی و خالصـه   هاي متفاوتی که در مورد خالصه در آغاز به دیدگاه

  پردازیم::  می وجود دارد

o عدم تفاوت بین خالصه انسانی و خالصه ماشینی 
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o صه انسانی بر خالصه ماشینی برتري خال 

o  برتري خالصه ماشینی بر خالصه انسانی 

سازي متن، بـین انسـان و ماشـین تفـاوت      در برخی از باورها اعتقاد بر این است که در ترجمه و خالصه

چندانی وجود ندارد. این باورها ضمن اقرار به مشکالت موجود در کار ماشین و قبـول عملکـرد ضـعیف    

هـا از عملکـردي بهتـر     دارند که در آینده ماشـین در ایـن زمینـه     می کرد انسان، اظهارآن نسبت به عمل

نسبت به انسان برخوردار خواهد شد و دلیل این ادعا را سـرعت بیشـتر عملیـات ریاضـی و محاسـباتی      

بـا ماشـین   به رقابت ها قادر    زمینهبسیاري از به بیان دیگر انسان ابداً در  داند.  می ماشین نسبت به انسان

را در هـم   8945630و  12394765دو عـدد   دبخواهـ یـک فـرد    . مثالً تصور کنیـد کـه   نیسترقابت 

. مسلماً حتی با اسـتفاده از کاغـذ،   دتقسیم کن 12459کسر و نتیجه را بر  443954ضرب، حاصل را از 

ایـن محاسـبات   طول خواهد انجامید، درحالی که تمـام   انجام چنین کاري براي انسان چندین دقیقه به 

اند با دقت الزم و تنها در چند ثانیه به انجام برساند. محققـانی کـه بـر     تو  می را یک ماشین حساب ساده

 داننـد و بـر ایـن نکتـه تأکیـد       مـی  این باورند یادگیري ریاضیات را به مراتب دشوارتر از یـادگیري زبـان  

کـامپیوتري جدیـد در امـر پـردازش اطالعـات      هاي  اي نزدیک، کامپیوترها و برنامه کنند که در آینده  می

 خودکـار  بـراي تولیـد   عمـده  مزیـت  سـه زبانی از سرعت و دقتی باالتر از انسان برخوردار خواهند بـود.  

  :از عبارتند که شده است، برشمرده ماشین وسیله به خالصه

o شـردگی مـورد  ف میـزان  به توجه با را اند خالصه تو ماشین می یعنی است، کنترل قابل خالصه اندازه 

  .کند تهیه کاربر نظر

o است بینی پیش قابل آن محتواي.  

o اصـلی   مـتن  ازهـا   بخـش  یـا  بخش کدام به خالصه مربوط از بخش هر که کرد مشخص توان می

  است.
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سازي توسط انسان بر این باور اسـت کـه چـون عملکـرد ذهـن       اما نظریه برتري پردازش و خالصه

گیري و انتخابی بسـیار کمتـري     هاي فعلی از قدرت تصمیم انسان با ماشین متفاوت بوده و ماشین

از انسان برخوردار هستند هرگز قادر به پردازش اطالعات زبـانی بهتـر و یـا حتـی هماننـد انسـان       

دست آمده کنـونی در علـوم،    هاي به  نخواهند بود. آنچه قابل تاکید است اینکه با توجه به پیشرفت

ترجمه بپردازد اما این گفته به این معنـی نیسـت کـه ماشـین      ماشین قادر نیست مانند انسان به

تر این اعمـال در مقایسـه بـا انسـان      سازي نیست، بلکه بر کیفیت پایین  قادر به پردازش و خالصه

  تأکید دارد.  

نامه بدین شکل است که در فصل دوم به بیان مسئله و تعریـف مفـاهیم   در ادامه ساختار این پایان

سازي متون کـه تـاکنون پیشـنهاد شـده اسـت،      هاي خالصهدر فصل سوم، روش شود.پرداخته می

نامـه پرداختـه شـده و در انتهـا     مرور خواهند شد. در فصل چهارم به روش پیشـنهادي ایـن پایـان   

  یشنهادهاي آینده مطرح خواهند شد.نتایج و پ
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  فصل دوم

  تعاریف و مفاهیم
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 مقدمه-2-1

سـازي  هـاي خالصـه  سـازي متـون و همچنـین سیسـتم    ریف و مفاهیم خالصهدر این فصل به بررسی تعا

کاوي این است که یـک مـتن یـک مجموعـه بسـیار       بزرگترین مسئله و مشکل در متنخواهیم پرداخت. 

باشد. اگر هر کلمه را یک المنت از یک بردار فرض کرده و حاالت مختلـف حضـور آن     می بزرگ از کلمات

دهیم آنگاه متوجه خواهیم شد که با چـه مسـئله بـزرگ بـا ابعـاد زیـاد روبـرو         را در متن مورد نظر قرار

شـود یکـی از حیـاتی تـرین کارهـایی        می هستیم. از این رو کاهش لغات که منجر به کاهش ابعاد مسئله

است که در بخش پیش پردازش متن باید انجام داد. عالوه برآن این پیش پردازش و کـاهش لغـات بایـد    

هاي داراي نویز (داراي اشکاالت گرامري و تایپی) نیـز بکـار    اند در مورد متن و قوي باشد که بتوآنقدر کارا 

باشد که برخی از آنـان بـه     می رود. پیش پردازش متن به غیر از کاهش ابعاد و لغات شامل مراحل دیگري

  شرح زیر باشند:

Case Folding آینـد.    مـی  حروف به یک شـکل در : در این مرحله تمامی لغات از نظر بزرگی و کوچکی

البته این مورد بیشتر در متون انگلیسی کاربرد داشـته و درمـورد متـون فارسـی کـاربردي نـدارد. ضـمنا        

  همیشه سعی بر این شده است که تمامی حروف بزرگ به حروف کوچک تبدیل شوند.

Stemming: در بیاینـد. ایـن    شود که تمامی لغات به شکل ریشـه اصـلی خـود     می در این مرحله سعی

تغییر حالت بدون در نظر گرفتن حـاالت مختلـف آن ماننـد جمـع یـا مفـرد بـودن، زمـان آن و تمـامی          

به شکل واحـد   compressedو  compressionها انجام شود. به عنوان مثال دو کلمه  ها و پسوند پیشوند

compress   بـوده و الگـوریتم هـایی نیـز     در بیایند. این عمل نیازمند داشتن دانش زبانی خاص هر زبـان

  براي آن تا به حال پیشنهاد شده است. 

Stop Words: باشد. در هر مـتن کلمـاتی     می این مرحله عبارت از حذف کلمات پر تکرار و بدون مفهوم

باشند. از آنجا که ایـن کلمـات داراي مفهـوم کمـی در       می وجود دارند که داراي تکرار زیادي در طی متن
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 هاي این نـوع کلمـات در زبـان انگلیسـی     توان آنان را حذف کرد. از نمونه  می وع متن بودهمورد اصل موض

   و غیره اشاره کرد. can, do, does, willتوان به   می

N-gram :N-gram    ها عبارتند از شکل کوتاه شده اسامی و مفاهیم چند کلمه اي به شکل یک کلمـه بـا

ها کمک زیـادي بـه درك مفـاهیم یـک مـتن کـرده و بایـد         N-gramاستفاده از حرف اول هر کلمه آنها. 

حفظ شوند ولی بهتر است که به شکل یکنواخت در آیند. چون ممکن است در مـورد یـک مفهـوم چنـد     

N-gram .وجود داشته باشد  

Tokenization جداسازي متن یا :Tokenization هاي کوچکتر  عبارت است تقسیم بندي متن به واحد

احدهاي کوچک کلمات هستند. اما در برخی از موارد تعریـف کلمـه و محـدوده آن عملـی     که اغلب این و

  باشد:  می مشکل است. توکن واحدي ازمتن بوده که دارا خصوصیات زیر

 توانند عدد نیز باشند.  می باشد. این کاراکترها حتی  می هر مجموعه از کاراکترهاي پیوسته یک توکن  

 هـاي   ک کاراکتر فضاي خـالی، کـاراکتر انتهـاي خـط و یـا عالمـت گـذاري       اند ی تو  می محدوده یک توکن

  انتهاي جمله باشد.

 ها محدوده کلمه یا توکن نیست.   گاهی اوقات کاراکتر فضاي خالی و عالمت گذاري  

شوند یافتن مرز کلمات راحـت بـوده امـا      می در زبانهایی مانند که محدوده کلمات با فضاي خالی مشخص

 شـود. از ایـن جملـه     مـی  شوند که این تشخیص مشـکل   می گاهی اوقات مواردي مشاهده در همین زبانها

توان به کلمات اختصاري که درون آنان نقطه بکار رفته است، کلمات موجـود در ابـرمتن هـا، کلمـاتی       می

 اشـاره  URLاند و یا ساختارهاي بزرگتـري ماننـد آدرسـهاي      که با کاراکترهاي سمبولیک از هم جدا شده

در انگلیسی کـه در آنهـا فضـاي     ”New York“در فارسی و  "سیب زمینی"کرد. همچنین کلماتی مانند 

  ].14خالی وجود داشته اما واقعا یک کلمه هستد[
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منظور از خوشه بندي یک متن قـرار دادن  باشد.   می کاوي خوشه بندي متن در متنعملیات مهم یکی از 

انـد   تـو   مـی  تشکیل دهنـده مـتن  هاي  تعداد خوشهباشد.   می ها جمالت شبیه و مرتبط به هم درون خوشه

ها بستگی بـه الگـوریتم    یا توسط برنامه به صورت خودکار تعیین شود. تعیین تعداد خوشهتوسط کاربر و 

براي خوشه بندي جمالت ابتدا مـتن بـه جمـالت تشـکیل      خوشه بندي بکار گرفته شده در برنامه دارد.

هر جمله به عنـوان یـک داده در نظـر    و . تفکیک جمالت بسادگی انجام شده دشو  می دهنده خود تقسیم

هـاي پایـانی    توانند نقطه، عالمت سوال و سـایر عالمـت    می شود. عالمات جدا کننده یک جمله  می گرفته

توان با اعمال روشـهایی کـه در تحقیقـات بعـدي بررسـی خواهنـد شـد حتـی           می جمله باشد. همچنین

  ه خود شامل دو یا چند جمله هستند را نیز شناسایی و تجزیه کرد.  جمالت بزرگ را ک

  سازي متن هاي خالصه بندي سیستم دسته-2-2

اند به یک شکل نبوده اند. روشهاي ارائه شـده در    سازي متن که تا به امروز ارائه شده هاي خالصه سیستم

انـد کـه در ایـن بخـش       ر گرفتـه سـازي در نظـ   مقاالت مختلف معیارهاي متفاوت و خاصی را براي خالصه

سعی شده است که به صورت کلی به اکثر این روشها مختلف اشاره شود. نمودار زیـر یـک طبقـه بنـدي     

اند را نشان داده که در ادامـه بـه توضـیحی      سازي معرفی شده کلی از معیارهاي مختلفی که براي خالصه

  ].8شود[  می کوتاه در مورد هر کدام پرداخته
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 شکل متن خروجی-2-2-1

  شود:  می سازي متن توسط ماشین به دو صورت عمده زیر تقسیم خالصه

 ) خالصه استخراجیExtraction( 

 ) خالصه چکیده ايAbstraction(  

 سازي از نوع اسـتخراجی از کلمـات، جمـالت و پاراگرافهـاي موجـود در مـتن اصـلی اسـتفاده         در خالصه

اهمیت بیشتر پیدا شـده و یـا عـین جمـالت و یـا بـا کـم کـردن          شود. به این صورت که جمالت با  می

 خالصھ سازی متن

 رویکردھا

 جزئیات

 محتویات

 محدودیتھا

 تعداد متون ورودی

 تعداد زبانھای متن

 چکیده ای

جیاستخرا  

 اخباری

 اطالعی

پرسش مبتنی بر  

 وابستھ بھ یک حوزه

 خاص

 غیر وابستھ

 تک سندی

 چند سندی

 تک زبانھ

 چند زبانھ

 عمومی
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شـوند. در ایـن نـوع      می بخشهایی از جمله و تبدیل آنها به جمالت کوتاه تر به متن خالصه شده منتقل

سازي جمالت و پاراگرافهاي مهم و کلیدي در متن بـر اسـاس معیارهـایی اسـتخراج و در مـتن       خالصه

  شوند..    می خالصه قرار داده

باشـد بـی آنکـه لزومـا       می سازي از نوع چکیده هدف اصلی استخراج مفهوم اصلی متن ورودي در خالصه

ازجمالت متن اصلی استفاده شود. هر خالصه سـاز از نـوع چکیـده از دو بخـش اصـلی درك مطلـب و       

 تولید کننده متن جدید تشکیل شده است. به این معنی که مفهوم متن اصلی باید به طـور کلـی درك  

سـازي   شده و سپس بر اساس مفهوم درك شده متنی جدید و خالصه تولید شود. در این نـوع خالصـه  

براي درك مطلب باید در متن اصلی پردازش دانش انجام شده و به هیچ عنوان پردازش متن بـر اسـاس   

  معناي لغوي کلمات انجام نمی شود. 

 جزئیات -2-2-2

  شود:  می این نوع طبقه بندي نیز به دو دسته تقسیم

  خالصه اخباري(Indicative) 

  خالصه اطالعی(Informative) 

درصـد مـتن اصـلی اسـت.      10تا  5سازي اخباري فقط ایده اصلی متن آمده که معموال حدود  در خالصه

رود که خواننده را به خواندن متن اصلی ترغیب کند. به عنـوان    می سازي براي این بکار این نوع خالصه

به چکیده کوتاهی که در مورد یک فیلم یا داستان در بورشور تبلیغاتی آن اشاره کـرد کـه    توان  می مثال

  شود.  می فقط موجب ترغیب خواننده به دیدن فیلم و خواندن داستان

سازي اطالعی خالصه و چکیده متن اصلی آمده به صورتی که کل مباحـث مهـم مـتن در آن     در خالصه

درصـد   30تـا   20دن متن اصل بی نیاز کند. اندازه این نوع خالصه بین قرار گرفته و خواننده را از خون

هاي خالصه مثال خـوبی از ایـن    باشد. داستان  می متن اصلی بوده و حاوي تمام نکات اصلی و مهم متن

  باشند.  می نوع
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 محتویات  -2-2-3

  شود:  می این نوع طبقه بندي نیز به دو دسته تقسیم

  خالصه عمومی(Generic) 

 نی بر پرسش خالصه مبت(Query-Based)  

در خالصه عمومی سیستم به هیچ عنوان وابسته به موضوع متن نیست و فرض بر این است که خواننـده  

شود کـه تمـام جوانـب و موضـوعات       می هیچ دانش پایه اي در مورد متن نداشته و متن طوري خالصه

اند به درك کاملی از موضـوع آن   نیز بتومهم را در بر داشته که خواننده بدون دانش اولیه در مورد متن 

  برسد.

سازي مبتنی بر پرسش فرض بر این است که خواننده یک دانش عمومی در مـورد موضـوع    اما در خالصه

متن داشته و فقط به دنبال اطالعات خاصی درون متن است. در این حالـت سیسـتم خالصـه سـاز بـر      

ه اي از متن متناسب با نوع سوال و مفـاهیم مربـوط   شود خالص  می پایه سوالی که از سوي کاربر مطرح

باشـند جمالتـی از مـتن      می ها که بیشتر از نوع استخراجی نیز کند در این نوع سیستم  می به آن ایجاد

  گیرند که در ارتباط با پاسخ سوال مطرح شده باشند.  می درون بخش خالصه شده قرار

 ها محدودیت -2-2-4

هـاي مـتن    سازي متن وجود دارد که بسـتگی بـه محـدودیت    الصههاي خ طبقه بندي دیگري از سیستم

 ورودي دارد. در این گروه نیز سه دسته وجود داشته که از قرار زیر هستند:

  خالصه غیر وابسته(Independent) 

  خالصه خاص(Genre specific) 

  خالصه وابسته به یک حوزه(Domain dependant) 

سازي عمومی بوده و هـر گونـه متنـی مربـوط بـه هـر        خالصه سازي غیر وابسته چیزي شبیه به خالصه

  کنند.  می حوزه را پذیرفته و یک خالصه عمومی بدون توجه به حوزه و یا نوع و الگوي متن ایجاد
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پـذیرد و    می سازي سازي خاص سیستم فقط نوع خاصی از یک حوزه از متون را براي خالصه در خالصه

تـوان نـام     می باشد. الگوهاي متنی خاصی که از این نوع  می خاص این متن ورودي محدود به یک الگوي

هـا   باشـند. در ایـن سیسـتم     مـی  برد که اهم آنها عبارت از متنهـاي خبـري، علمـی، داسـتانی و غیـره     

  شود.  می سازي بر اساس الگویی متناسب با نوع متن ورودي انجام خالصه

سازي خاص بوده اما به صورت کلـی تـر بـه مسـئله      سازي وابسته به یک حوزه نیز مانند خالصه خالصه

  کند.  می نگاه کرده که متون یک حوزه خاص را پذیرفته و خالصه

  تعداد متون ورودي -2-2-5

هاي ورودي بـه آنهـا بـه دو دسـته کلـی زیـر        توان بر اساس متن  می سازي خودکار را هاي خالصه سامانه

  تقسیم کرد:

  خالصه سازهاي تک سندي(Single document) 

 خالصه سازهاي چند سندي(Multi document)   

هـاي چنـد سـندي     تک سندي ورودي تنها یک مـتن بـوده امـا در سـامانه     سازي خالصههاي  در سامانه

ورودي چندین متن اما با موضوع مشترك بوده که ممکن اسـت از دیـدگاههاي متفـاوت بررسـی شـده      

  هاي چند سندي است. تر از مدلهاي تک سندي به مراتب کم باشند. در کل پیچیدگی در مدل

  هاي متن  تعداد زبان - 2-2-6

یک متن ورودي به سیستم خالصه ساز بر اساس تعداد زبانهاي بکار گرفته شـده در مـتن بـه دو دسـته     

  شود:  می تقسیم

  متن تک زبانه(Mono lingual) 

  متن چند زبانه(Multi lingual) 
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پـذیرد کـه فقـط بـه یـک زبـان خـاص          می ازيس خالصه ساز متن تک زبانه فقط متونی را براي خالصه

مانند فارسی، انگلیسی و غیره نوشته شده اند. اما یک خالصه ساز چند زبانه متون بـا زبانهـاي متفـاوت    

  باشد.  می را پذیرفته و قادر به خالسه سازي آنان

  سازي استخراجی خالصه -3- 2

جمـالت موجـود در مـتن اصـلی     سازي از نوع اسـتخراجی از   همانطور که در قبل اشاره شد در خالصه

شود. به این صورت که جمالت با اهمیت بیشتر پیدا شده و یـا عـین جمـالت و یـا بـا کـم         می استفاده

شـوند. بـراي     مـی  کردن بخشهایی از جمله و تبدیل آنها به جمالت کوتاه تر به متن خالصه شده منتقل

فت. پس از تعیین مقدار عددي هـر یـک از   هاي مهم باید پارامترهاي مختلفی را در نظر گر تعیین جمله

این پارامترها، جمع جبري آنان به عنوان وزن نهایی هر جمله در نظر گرفته شـده و در نهایـت جمـالت    

با بیشترین وزن و با به نرخ فشرده سازي مورد نظر انتخاب و به ترتیب حضـور در مـتن اصـلی درمـتن     

 برخـی از پارامترهـاي ذکـر شـده از اهمیـت یـک جملـه       شوند. با توجه به اینکه   می خالصه شده ظاهر

  ها عبارتند از:  ]. این پارامترها و ویژگی2شود[  می کاهند مقدار عددي آنان به صورت منفی محاسبه   می

 )Content word (Keyword) featureکلمات کلیدي ( .1

تـی کـه داراي ایـن    شـوند. جمال   مـی  تعیـین  tf * idfکلمات کلیدي اغلب اسم هستند و توسط معیـار  

هـاي دیگـري    کلمات هستند شانس بسیار بیشتري براي قرار گرفتن در بخش خالصه شده دارنـد. روش 

تـوان بـه روشـهایی کـه کلمـات        مـی  اند که از آن جمله  نیز براي استخراج کلمات کلیدي پیشنهاد شده

  ]:3کنند[  می کلیدي را با سه معیار زیر استخراج

 ژیکیتجزیه و تحلیل مورفولو 

تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی نقش مهمی در پردازش زبان طبیعی داشته و کمک شایان بـه رفـع ابهـام    

کند. این بخش به بررسی و مطالعه ریشه کلمات، پیشوندها و پسـوندهاي متصـل بـه یـک       می در کلمات

 پردازد.    می کلمه و بطور کلی شکل گیري لغات
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 آنان استخراج عبارات اسمی و امتیازدهی به  

 استخراج عبارات اسمی، خوشه بندي و امتیازدهی به آنان 

  میزان شباهت با عنوان متن .2

موضـوع   شباهت بین جمله و عنوان مقالـه اسـت. شـباهت جملـه بـا عنـوان       میزانیکی دیگر از معیارها

عبارت است از اشتراك لغات بین جمله و عنوان موضوع بوده و جمالتی که شـامل کلمـات موجـود در    

شـباهت هـر    میزانن متن باشند از درجه اهمیت باالیی برخوردارنـد. در اکثـر روشـهاي پیشـنهادی    عنوا

  شود:  می جمله با عنوان متن با رابطه زیر محاسبه

  Xi = |Si ∩ T| / �|��| ∗ |�| 

در این معادله صورت کسر تعداد کلمات مشترك بین جمله مربوطه و عنوان مـتن و مخـرج کسـر نیـز     

  باشد.    می رب طول جمله در طول عنوان متن بر حسب کلمهجذر حاصلض

 موقعیت مکانی جمالت .3

موقعیت مکانی جمالت از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت. معمـوال در هـر مـتن جملـه اول و آخـر هـر         

پاراگراف از اهمیت باالیی برخوردار بوده و با خواندن جمله اول و آخر هـر پـاراگراف بـا احتمـال بسـیار      

توان منظور پاراگراف را استخراج کرد. این موضوع براي متنهاي انگلیسـی بارهـا و بارهـا آزمـوده       می باال

شده و نتایج آن بررسی و صحت آن تایید شده است.  بررسی بر روي متون فارسی نیز این قاعده را تـا  

ن در متن خالصـه  کند. از این رو این جمالت شانس بسیار باالیی براي قرار گرفت  می حدود زیادي تایید

  رود:  می اهمیت موقعیت مکانی یک جمله در متن به کار میزان دارند. رابطه زیر براي محاسبه

PSi = 1 + (0.5 * (PSi + C) * log (0.5 * (PSi + C))) + ((1 – 0.5 * (PSi + C)) * 

log(1 – 0.5 * (PSi + C))) 

Xi = PSi / Maxj=1:n (PSi) 
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 ام بـوده کـه بـر اسـاس مـدل آنتروپـی محاسـبه        iر موقعیت نسبی جملـه  ارزش موث PSiدر این رابطه 

بـه عنـوان معیـار ارزش موقعیـت      Xiیک مقدار ثابت بین صفر تا یـک بـوده و مقـدار     Cشود. مقدار   می

ارزش بـاالترین موقعیـت مکـانی     میـزان ارزش مکـانی هـر جملـه بر    میزانمکانی جمله بر اساس تقسیم

  آید.  می جمالت در کل متن بدست

 کلمات و عبارات پراهمیت .4

دهنـد.    مـی  برخی از کلمات و عبارات خاصی درون جمله وجود داشته که اهمیت یک جمله را افـزایش 

اهمیت هر کدام آنها تا حدودي بـه نـوع    میزاناین عبارات حاوي اطالعات خاص و مهمی بوده که تعیین

  هاي زیر تقسیم بندي کرد: دستهتوان به  می متن نیز بستگی دارد. این کلمات و عبارات را

 (شامل تاریخ، زمان، قیمت، درصد، تعداد و وزن) اعداد  

 (شامل افراد، مکان، زمان) اسامی خاص  

اهمیت یک جمله با توجه به کلمات و عبارات پر اهمیت آن با توجـه بـه رابطـه زیـر و بـا       میزان تعیین

  آید:  می مله بدستمحاسبه نسبت وجود تعداد این کلمات به تعداد کل کلمات ج

Xi = |Simp| / |Si| 

 کلمات با حروف بزرگ و کلمات اختصاري   .5

باشند. جمـالت حـاوي آنهـا نیـز       می کلمات با حروف بزرگ و یا کلمات اختصاري داراي مفاهیم ویژه اي

باشـند. کلمـات بـا حـروف بـزرگ در        می حتما داراي بار موضوعی بیشتري نسبت به سایر جمالت متن

ي با حروف التین وجود داشته و در زبان فارسی چنین کلماتی وجود ندارد، اما کلمـات اختصـاري   زبانها

تـوان بـراي تعیـین اهمیـت یـک        مـی  توان از آنـان   می در همه زبانها وجود داشته و در زبان فارسی هم

  جمله استفاده کرد.

  

  



٢٠ 
 

  )Cue-Phraseعبارات نشانه اي ( .6

، ..... حتما شـامل موضـوع مهمـی    "در این مقاله"، "در نتیجه"، "در نهایت"جمالت شامل عباراتی مانند 

  بوده و حتما باید حفظ شوند. این جمالت از درجه اهمیت باالیی برخوردار هستد.

 کلمات کلیدي و خاص .7

کلمات کلیدي و خاص عبارتند از کلمات خاصی که داراي معنایی خاص بوده و ممکن اسـت بـا کلمـات    

، "ریاضـیات "تواننـد موضـوعات و مباحـث علمـی ماننـد        مـی  ایـن کلمـات   کنـد.   مـی  کلیدي متن فرق

  برد.    می و غیره باشند و وجود آنان در یک جمله اهمیت آن را باال "روانشناسی

 هاي فونت متفاوت جمالت حاوي کلمات با فونت و جلوه .8

روف بـزرگ آغـاز   برخی کلمات بنا به اهمیتی که دارند و یا داراي بار موضوعی خاصی که هستند بـا حـ  

گیرنـد. جمـالت حـاوي آنهـا نیـز        مـی  شده و یا به صورت بولد، ایتالیک و یا زیر خط دار در متن قـرار 

  شانس باالتري براي قرارگرفتن در متن خروجی خواهند داشت.

 میزان پیوستگی و شباهت یک جمله با سایر جمالت .9

رسی شده و به تعداد جمالت مشابه بـه  شباهتش با سایر جمالت بر میزانبراي هر جمله موجود در متن

شود. این عمل براي تمام جمالت متن تکرار شده و جمالت بـا امتیـاز بـاالتر شـانس       می آن امتیاز داده

تعـداد   میـزان بیشتري براي حضور در متن خالصه شده خواهند داشت. معیـار شـباهت بـین دو جمله   

  باشد.  می قبل کلمات مشابه، طول جمله و موارد و معیارهاي ذکر شده

 میزان شباهت یک جمله با جمله موضوعی پاراگراف .10

شـود. معمـوال     می شباهت هر جمله از پاراگراف با جمله موضوعی آن پاراگراف بررسی میزاندر این بخش

باشد که بیشترین بار موضوعی را داشـته و اغلـب     می جمله موضوعی هر متن جمله اي در هر پاراگراف

باشد. معیارهاي شباهت در این بخش نیز همان معیارهاي شـباهت در بخـش     می رافجمله اول هر پاراگ

  باشند.  می قبل
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  عبارات خاص .11

، ..... مشـخص شـده انـد.    >> <<، " "عبارات خاص عباراتی هستند که در متن توسط عالئمی ماننـد  

ت از توجـه  دهد که جمالت حـاوي ایـن عبـارا     می بررسی متون خالصه شده توسط عامل انسانی نشان

اهمیـت   میـزان بیشتري برخوردار هستند. در اکثر روشـهاي پیشـنهاد شـده از رابطـه زیـر بـراي تعیین      

  شود:  می جمالت حاوي این عبارات استفاده

Xi= |Sip| / |Si| 

طول جمله بـر اسـاس تعـداد کلمـات و      Siتعداد عبارات خاص قرار گرفته در جمله،  Sipدر معادله فوق 

Xi باشد.  می له بر اساس این معیاردرجه اهمیت جم  

 وجود کلمات اشاره و تعیین کننده .12

کلمات اشاره کلماتی هستند که براي اشاره به شخص یا موضوعی خاص به کار رفته و موجـب افـزایش   

 شوند. به عنوان مثـال بـراي افـراد     می اهمیت آن شخص یا موضوع و به طبع افزایش اهمیت خود جمله

، ..... اشـاره کـرد. برخـی از    "سـردار "، "دکتـر "، "خـانم "، "آقـاي "، "اسـتاد "انند توان به کلماتی م  می

 کلمات و عبارات نیز وجود دارند که بیشتر در ابتداي جملـه آمـده و وجـود آنـان نیـز براهمیـت جملـه       

  ه کرد.   ، ..... اشار"بنابراین"، "در پایان"، "در نتیجه"توان به عباراتی مانند   می افزاید. از این دسته  می

گیرند نشان دهنده این موضوع هستند که ایـن جملـه     می برخی از کلمات که در ابتداي یک جمله قرار

، "چـون "توان آنرا ندیده گرفت. این کلمات عبارتنـد از کلمـاتی ماننـد      می در تکمیل جمله قبل آمده و

موجب کـاهش امتیـاز آن جملـه    ، ..... که وجود آنها در ابتداي هر جمله "مانند"، "همچنین"، "بعالوه"

و شانس حضور آن در متن خالصه شده خواهد شد مگـر اینکـه مـوارد ذکـر شـده در بخشـهاي قبلـی        

امتیاز جمله مربوطه را افزایش دهد. وزن مربوط به جمالت حاوي این کلمـات و عبـارات اشـاره در هـر     

  شود:  می دو حالت مثبت و منفی از رابطه زیر محاسبه

Xi = (|Si| + |Spi| - |Sni|) / 2*|Si| 
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تعـداد کلمـات اشـاره     Sniتعـداد کلمـات اشـاره مثبـت و      Spiام،  iتعداد کلمات جمله  Siدر این معادله 

  باشد.  می منفی موجود در آن جمله

 ضمایر .13

جمالتی که در آنان به جاي استفاده از اسامی از ضمایر استفاده شده اسـت از درجـه اهمیـت کمتـري     

کنند که در جمالت قبلی آمده و توصـیف شـده     می بود. چون ضمایر به مواردي اشارهبرخوردار خواهند 

اند. به عبارت دیگر جمله حاوي ضمیر حاوي توضیحات بیشتر در مورد جمله اي اسـت کـه ضـمیر بـه     

دهد. البته موقعیت ضمیر در جمله نیز داراي اهمیت است. مثال اگر ضمیر در ابتداي یـک    می آن ارجاع

توان گفت آن جمله براي توصیف بیشـتر جمـالت قبـل آمـده و       می رارگرفته باشد به طور قطعجمله ق

انـی و انتهـایی یـک جملـه قـرار گرفـت درجـه         می اهمیت بسیار کمتري دارد. اما اگر ضمیر در کلمات

شود. جمالت حاوي ضمیر در صورتی که موارد ذکر شـده در مراحـل بـاال      می اهمیت جمله کمی بیشتر

 اهمیـت جملـه اي کـه حـاوي ضـمیر      میزانشـوند.   مـی  ارا باشند موجب افزایش درجـه اهمیتشـان  را د

  آید:  می باشد از رابطه زیر بدست  می

Xi = - (BPi + |SPi|) / (1 + |Si|) 

مقـدار ثـابتی اسـت کـه در      BPiتعداد ضمایر موجود در جملـه بـوده و مقـدار     |Spi|در این رابطه مقدار 

 |Si|ه کلمه اول جمله بوده برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بـود.  صورتی که ضمیر در س

باشـد ایـن     مـی  نیز طول جمله مورد نظر از نظر تعداد کلمه خواهد بود. همانطور که در معادله مشـخص 

مقدار در یک منفی ضرب شده که هر چه مقدار آن بزرگتر باشد تاثیر منفی آن در امتیاز جملـه بیشـتر   

  ت. اس

 طول جمالت .14

اندازه و طول یک جمله تاثیر زیادي در قرار گیري آن در متن خالصه دارد. بهترین جمالت بـراي قـرار   

گیري درخروجی خالصه شده جمالت با طول متوسط بوده  و جمالت بسیار کوتاه یا بلنـد بهتـر اسـت    
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تـوان حـد     می د انتخاب نشوندکه در خروجی قرار نگیرند. براي اینکه جمالت خیلی کوتاه و یا خیلی بلن

آستانه اي دو سطحی تعیین و جمالت خارج از آن حد را حذف کرد. اما گاهی در اثر اعمال معیارهـاي  

 قبلی یک جمله بلند نیز داراي اهمیت شده که نمی توان آنرا صد در صد حـذف کـرد. بـراي ایـن کـار     

تقسیم کرده و با اهمیـت تـرین آنـان را در    توان در صورت امکان آن را به دو یا چند جمله کوچکتر   می

توان براي طول خارج از حد آستانه امتیـاز منفـی در     می متن خالصه شده قرار داد. در غیر این صورت

نظر گرفت که با جمع جبري با سایر معیارها از ارزش جمله کم کند. معادله زیر بـراي مشـخص کـردن    

  شود: می تهامتیاز در نظر گرف میزانتاثیر طول جمله در

Xi = - RSi * Log (RSi) – (1 – RSi) * Log (1 – RSi) 

 Max j=1:n(|Si|)طول جملـه مـورد نظـر و     Siاز رابطه زیر بدست آمده که در آن نیز  RSiدر این معادله 

باشد. مقدار منفـی ضـرب شـده در معادلـه بـاال       می اندازه بلند ترین طول جمله متن از نظر تعداد کلمه

  هاي بیش از کوتاه یا بلند است: تاثیر منفی طول جمله مشخص کننده

RSi = |Si| / Max j=1:n(|Si|) 
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  فصل سوم

  سازيروشهاي خالصه
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  مقدمه 3-1

هاي خالصه شده توسط انسـان معمـوال از نـوع چکیـده اي هسـتند ولـی اکثـر روشـهاي          اگر چه متن

هـاي ایجـاد شـده توسـط      استخراجی هستند. در خالصه سازي ماشینی موفق ایجاد شده از نوع خالصه

ماشین اغلب یک خالصه استخراجی خوب داراي نتیجه اي بسیار بهتر از نوع چکیده اي بوده و این بـه  

دلیل وجود مشکالت خاصی که سر راه خالصه چکیده اي مانند ابهامات معنایی، استنباطی موجـود در  

شته و عمـال کـار را بسـیار سـخت تـر در مقایسـه بـا اسـتخراج         تولید زبان طبیعی در هر زبانی وجود د

هاي تولید کننده خالصه چکیده اي هنوز تا رسیدن به حـد   کند. در واقع سیستم  می جمالت مهم متن

سـازي از نـوع اسـتخراجی بـوده و جمـالت مهـم        هاي خالصـه  کمال مطلوب فاصله دارند. اولین رویکرد

هـاي مکاشـفه اي سـاده آن ماننـد موقعیـت جملـه در مـتن،         یژگـی موجود در یک متن را با توجه به و

ــام   ــا موضــوع مــتن انج ــرتبط ب ــات کلیــدي مهــم م ــود در آن و برخــی از کلم  فرکــانس کلمــات موج

سازي متن عبارت از تشخیص موضوع متن، تفسیر متن و تولید مـتن   ]. مراحل خالصه33][1دادند[  می

  باشند.  می خالصه شده

  ي متونسازرویکردهاي خالصه -3-2

  شوند: می هاي زیر تقسیمسازي متن دسته هاي متفاوت خالصه رویکرد

 (Statistical_based)رویکردهاي مبتنی بر روشهاي آماري  -1

  (Lexical Chain_based)رویکردهاي مبتنی بر زنجیره لغوي  -2

  (Graph_based)رویکردهاي مبتنی بر تئوري گراف  -3

  (Cluster_based)رویکردهاي مبتنی بر خوشه بندي  -4

  (Fuzzy logic_based)رویکردهاي مبتنی بر منطق فازي  -5

در ادامه برخی از رویکردهاي ذکر شده بررسی شده و مقاالتی از هر کدام مورد تجزیـه و تحلیـل   

  گیرد.    می قرار
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  سازي متن روشهاي آماري در خالصهاستفاده از -3-3

کـه در برخـی از مقـاالت و    ي متن بـوده  ساز در خالصهموثر  ياستفاده از روشهاي آماري رویکرد

انـد    تحقیقات اخیر بکار گرفته شده است. رایجترین روشهایی که در این تحقیقات اسـتفاده شـده  

 Concept)و ارتبــاط مفهــومی    (Bayesian Classifier)دو رویکــرد بیــزین کالســیفایر   

Relevance) سـازي   ز آن براي خالصهیکی از روشهاي آماري که در برخی از مقاالت ا باشند.  می

  ].32باشد[  می LSAمتن استفاده شده است روش 

آمـاري  -یک روش جبري  LSA :LSA (Latent Semantic Analysis)آنالیز معنایی پنهان 

]. ایـن روش یـک   11[باشـد    مـی  براي استخراج ساختارهاي پنهـان معنـایی کلمـات و جمـالت    

را بدون یـادگیري و نیـاز بـه دانـش      ي متنیرهارویکرد بدون ناظر بوده که عمل استخراج ساختا

از محتویـات موجـود در مـتن ورودي اسـتفاده کـرده و      مـورد نظـر  دهـد. روش    می خارجی انجام

اطالعاتی نظیر کلماتی که همراه با هم در یک جمله بکـار رفتـه و یـا کلمـات مشـترك اسـتفاده       

هـر چـه   یـن صـورت اسـت کـه     ایده این روش بـه ا آورد.   می شده در جمالت متفاوت را بدست

کلمات مشترك بین جمالت متفاوت بیشتر باشند دلیلی بر وابسـتگی معنـایی ایـن جمـالت بـه      

همچنین توانایی نمایش معنی و مفهوم جمالت و لغـات را بـه طـور همزمـان      LSAباشد.   می هم

قـدار  داشته که این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. این روش از یـک متـد جبـري بـه نـام تجزیـه م      

بـراي تشـخیص ارتبـاط بـین جمـالت و       SVD (Singular Value Decomposition)منفرد یا 

عالوه بر اینکه قادر به مدل کـردن ارتبـاط بـین کلمـات و جملـه       SVDکند.   می کلمات استفاده

  شود.  می بوده توانایی کاهش نویز را نیز داشته که موجب بهبود دقت نیز

  باشد شامل سه مرحله زیر است: LSAایه روش سازي که بر پ الگوریتم خالصه

 شود.  می ایجاد ماتریس ورودي: ابتدا با متن ورودي یک ماتریس ایجاد -1

2- SVD اعمال روش :SVD .بر روي ماتریس ایجاد شده جهت مشخص کردن رابطه بین کلمات، عبارات و جمالت 
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 هم.براي استخراج جمالت م SVDاستخراج جمالت: استفاده از نتیجه خروجی  -3

LSA ها از قرار زیر هستند: باشد. مهمترین این محدودیت  می داراي محدودیت هایی نیز  

این الگوریتم از اطالعات مربوط به ترتیب و آرایش کلمات در جمله، ارتباطات گرامري و ریخت شناسی کلمـات   -1

 باشند. توانند براي درك بهتر لغات و متن مفید  می استفاده نمی کند. هر چند این اطالعات

الگوریتم از هیچ دانش لغوي به جز اطالعات موجود در متن ورودي استفاده نکرده و به هـیچ عنـوان یـک پایگـاه      -2

 داده لغوي دیگر را بکار نمی گیرد.

یابـد. کـاهش کـارایی بـه       می هاي ناهمگن کارایی الگوریتم بشدت کاهش با افزایش تعداد کلمات متفاوت و داده -3

 باشد.  می SVDزمانی و حافظه اي روش دلیل پیچیدگی باالي 

انـد مــتن ورودي را درك و بـر روي آن اعمــال    بـراي اینکـه کــامپیوتر بتـو   ایجـاد مــاتریس ورودي:  

]. در ایـن الگـوریتم از   11محاسباتی انجام دهد متن مورد نظرباید درون یک ساختمان داده قرار گیـرد[ 

ین ماتریس ستونها مشخص کننده جمـالت، سـطرها   شود. در ا  می ماتریس براي قرار دادن متن استفاده

رونـد. بـراي     مـی  هاي ماتریس نیز جهت درج اهمیت کلمات در جمله بکار مشخص کننده کلمات و درایه

توان رویکردهاي متفاوتی را بکـار بـرد. از آنجـا کـه همـه کلمـات         می هاي ماتریس پر کردن مقادیر درایه

ی باشند ماتریس تشکیل شده یک ماتریس اسـپارس خواهـد   موجود در متن در همه جمالت موجود نم

  بود.

باشـند.    می تعداد جمالت nتعداد ترمها و  mبوده که در آن  m * nاولین قدم در تولید ماتریس ورودي 

نشـان دهنـده    Aiنشـان داد کـه در آن    A=[A1, A2, …, An]توان به صـورت    می ماتریس ایجاد شده را

ام دیده شـده و   iاند یک کلمه یا عبارت بوده که در جمله  تو  می است. هر ترم ام متن iبردار وزن جمله 

 یا قبل از تولید ماتریس توسط عملیات پیش پردازش ایجاد شده باشد.  

اهمیـت کلمـات در جملـه اسـتفاده      میزانبراي مقدار دهی به SVDاز الگوریتم  LSAبا توجه به اینکه 

تـوان بـا     مـی  یدگی زمانی و حافظه آن شدیدا افزایش خواهد یافـت کرده و با افزایش سایز ماتریس پیچ

کاهش اندازه ماتریس ورودي کارایی الگوریتم را افزایش داد. به دلیل اینکه ستونهاي ماتریس یـاد شـده   
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برابر با تعداد جمالت متن بوده و جمالت متن را در مرحله اول نمی توان کاهش داد این کـاهش سـایز   

توان با اعمـال عملیـات پـیش پـردازش مـتن        می شود. سطرها حاوي لغات بوده که  می در سطرها انجام

ها، بکارگیري ریشه کلمات، استفاده از عبارات به جاي کلمات تا حـد ممکـن    Stop Worldمانند حذف 

اند که عملیات پیش پردازشی ذکر شده شدیدا بـه زبـان مـتن     و غیره اندازه آن را کاهش داد. ناگفته نم

دي وابسته بوده و تاثیر عملیات پیش پردازشی مختلف در زبانهاي گوناگون متفـاوت خواهـد بـود. در    ورو

  ]:11شود[  می این مرحله برخی از عملیات پیش پردازشی در این الگوریتم بررسی

سازي، ابتدا باید کوچکترین واحد قابـل   قبل از شروع به عمل خالصه: (Segmentation)قطعه بندي 

انـد   تـو   مـی  نام داشته که tokenizationاستخراج کوچکترین واحد متن  تن را مشخص کرد.استخراج م

باشـد.    مـی  سازي اسـتخراجی جملـه   پاراگراف، جمله و یا عبارت بوده و معموال در اغلب روشهاي خالصه

هـا  جداسازي جمالت و قرار دادن آنان درون ماتریس نیازمند یافتن مرزهاي جمله بوده کـه در ایـن مرز  

شود. اما در زبانهایی مانند چینـی و ژاپنـی کـه      می در اغلب زبانها با فضاي خالی و نقطه گذاري مشخص

  باشد.  می مرز کلمات در آنها مخص نبوده این عمل نیازمند عملیات آماري پیچیده تري

جمـع،  هاي متفاوتی ماننـد   اند به فرمت تو  می در یک متن یک لغت: (Stemming)یافتن ریشه لغات 

مفرد، حال، گذشته و غیره ظاهر شود که در بیشتر اوقات مفهوم همگی یکی بوده و نیازي نیسـت آنـان   

را به صورت متفاوت در نظر گرفته شوند. از این رو براي کاهش تعداد لغات موجود در متن ریشـه آنهـا   

نـین موجـب کـاهش    دهنـد. ریشـه یـابی همچ     مـی  را استخراج کرده و در درایه مورد نظر ماتریس قرار

  شود.  می حجم ماتریس و همچنین کاهش نویز

هر متن شامل کلماتی بوده که بار مفهومی خاصی نداشته و صرفا از نظـر  ها:  Stop wordفیلتر کردن  

 ,the, is, aتـوان بـه     مـی  باشند. از جمله این کلمات در انگلیسـی   می گرامري براي تشکیل جمله الزم

سازي استخراجی نیازي به عملیـات پردازشـی بـر روي ایـن کلمـات       ي خالصهاشاره کرد. در روشها …
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هـا در مـاتریس ورودي    Stop wordتوان آنان را در ماتریس مورد نظر قرار نداد. قرار ندادن   می نبوده و

  دهد.    می نویز را شدیدا کاهش میزانموجب کاهش سطرهاي ماتریس شده و

کل امکان پذیر است. در روش اول یک لیست از ایـن کلمـات   ها از یک متن به دو ش Stop wordحذف 

توسط فرد خبره ایجاد شـده و در هنگـام درج کلمـات درون مـاتریس بـا کلمـات لیسـت مقایسـه و در         

گیرند. این روش نیازمند ایجاد اولیه لیست بـوده و وابسـته بـه      می صورت عدم تطبیق در ماتریس جاي

توان این حذف را به صـورت آمـاري انجـام داد. بـه ایـن        می روش دومباشد. اما در   می زبان ورودي متن

را  Stop wordصورت که فرکانس حضور لغات مختلف در متن را محاسبه و با تعیین یک حد آسـتانه،  

تـوان مشـخص     مـی  تشخیص داد. تعیین این حد آستانه نیز نیازمند محاسبات آماري خاصی اسـت کـه  

  توان آنرا براي متون با زبانهاي مختلف بکار برد.    می نبوده و کرد. روش دوم وابسته به زبان

اهمیـت کلمـه    میزانارزش هر درایه از ماتریس نشـان دهنـده   میزانهاي ماتریس: تعیین وزن درایه

تـاثیر زیـادي دارد.    SVDمورد نظر درون جمله بوده و مقدار آن در تعیـین نتیجـه خروجـی الگـوریتم     

ــراي ت ــه رویکردهــاي متفــاوتی ب ــان پرداخت ــه آن  عیــین وزن هــر درایــه وجــود داشــته کــه در ادامــه ب

  ].11شود[  می

 شود.  می فرکانس تکرار کلمات: در هر درایه عدد تکرار کلمه مربوطه در جمله قرار داده -1

نمایش یک عدد باینري: در صورت وجود لغت مورد نظر در جمله عدد یک و درصورت عدم وجـود مقـدار صـفر در     -2

 گیرد.  می ظر قراردرایه مورد ن

3- Tf_Idf (Term Frequency–Inverse Document Frequency)  درایه مورد نظر با مقدار :Tf_Idf پر 

شود. با توجه به تعریف این معیار هر چه تعداد تکرار کلمه مورد نظر در جمله زیاد اما در کل متن کم باشد این   می

 آید:  می له زیر بدستبا معاد Tf_Idfمقدار بزرگتر است. مقدار معیار 

Tf_Idf = tf – idf 

 iبرابر با تکـرار کلمـه    n(I, j)شود. در این معادله مقدار   می با معادله زیر محاسبه tf (term frequency)مقدار 

∑ام بوده و  jام در جمله  �	��,   باشد:  می ام jبرابر با مجموع کلمات موجود در جمله  ���

tf (I, j) = n (I, j) / ∑ �	��, ���   
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 |D|نیز با معادله زیر محاسبه خواهد شد. در این معادله مقدار  inverse document frequency (idf)مقدار 

  در آن دیده شده است: iنیز تعداد جمالتی است که کلمه  diتعداد جمالت متن ورودي بوده و 

idf = log (|D| / di) 

 در این حالت درایه مورد نظر با مقدار لگاریتم آنتروپی کلمـه مـورد نظـر پـر    :  (Lig Entropy)آنتروپی  لگاریتم -4

داراي اطالعات خاصی در جملـه اسـت.    میزانشود. این مقدار نشان دهنده این است که کلمه مورد نظر به چه  می

  مقدار به صورت زیر است: روند محاسبه این

P (i, j) = fij / gfi 

sum = ∑ �	��, �� ∗ ���2	���, ���  

global (i) = 1 + (sum / log2 n) 

local (I, j) = log2 (1 + f (I, j)) 

Log_Entropy = global * local 

 iتعداد دفعات حضـور کلمـه    gfiام،  jام در جمله  Iاحتمال حضور کلمه  p (I, j)ها مقدار  در این معادله

نیـز تعـداد کـل جمـالت      nام و  jام در جملـه   iتعداد دفعات حضور کلمه  f (i, j)ام در تمام جمالت، 

 متن است.

مورد نظر اسم بود درایه مورد نظر با تعداد تکرار آن در متن پر شده و در غیـر   کلمه: اگر (Root Type)نوع ریشه  -5

 این صورت مقدار صفر خواهد گرفت.

پر شـده وپـس از اینکـه تمـام      Tf_Idfتعدیل شده: در این حالت مقدار درایه مورد نظر با مقدار  Tf_Idfمقدار  -6

مقادیر محاسبه شده وتمام کلمـاتی کـه درایـه مربـوط بـه آنهـا        میانگین هاي سطر مورد نظر مقدار گرفتند درایه

ها با ایـن   محاسبه شده بود مقدار صفر خواهند گرفت. مقدار دهی درایه میانگین داراي آنها داراي مقداري کمتر از

 ایجاد شده خواهد شد.روش موجب حذف نویز از ماتریس 

ارائه شده اند. در ایـن مرحلـه برخـی از آنـان      LSAسازي متن مبتنی بر روش  هاي متفاوتی در زمینه خالصه الگوریتم

  شوند:  می بررسی

در تحقیـق ارائـه شـده توسـط ایـن دو فـرد دو       : Gong & Liu, 2001الگوریتم ارائه شده توسط 

اسـتاندارد   IRشـنهاد کـرده کـه الگـوریتم اول از روشـهاي      سازي عمومی متن پی الگوریتم براي خالصه

را بـراي ایـن امـر انتخـاب کـرده       LSAجمالت با اهمیت و ارتباط بین آنها را تشخیص و الگوریتم دوم 
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داشـته بخـش دوم از مقالـه     LSAهاي مبتنی بر  است. با توجه به اینکه تحقیق حاضر تکیه بر الگوریتم

  ].12گیرد[  می این دو فرد مورد بررسی قرار

سازي استخراجی متن بـر   یکی از روشهاي پایه و اصلی خالصه Liuو  Gongالگوریتم ارائه شده توسط 

در ایـن روش پـس از قـرار دادن مـتن درون مـاتریس ورودي و اعمـال الگـوریتم          باشـد.   می LSAپایه 

SVD از ماتریس مفاهیم استخراج شده ،x  جمله(VT)  شـود. در    می استفاده براي انتخاب جمالت مهم

این ماتریس ترتیب سطر نشان دهنده اهمیـت مفـاهیم موجـود اسـت. بـه عنـوان مثـال اولـین سـطر          

هـاي هـر سـطر نشـان دهنـده ارتبـاط        ماتریس نشان دهنده مهمترین مفهوم استخراج شده است. درایه

مـرتبط بـودن جملـه    بین جمله و مفهوم مورد نظر بوده و مقدار باالي هر درایه مشخص کننـده بیشـتر   

باشد. در این رویکرد جمالت به ترتیب اهمیت و با توجه بـه حـد آسـتانه      می مربوطه با مفهوم مورد نظر

شوند. تعـداد جمـالت     می تعریف شده بر اساس تعداد جمالت متن خالصه شده در متن خروجی ظاهر

  ود.ش  می خروجی به عنوان یک پارامتر ورودي در ابتداي الگوریتم دریافت

  ]:13روش ارائه شده داراي معایبی نیز بوده که از قرار زیر است[

چندین جمله با اهمیت وجود داشته باشد اما این الگوریتم از هـر مفهـوم    (concept)ممکن است در هر مفهوم  -1

اهمیت گزیند. ممکن است جمله انتخابی از مفهوم بعدي از درجه   می فقط یک جمله با باالترین درجه اهمیت را بر

 کمتري نسبت به جمله با درجه اهمیت دوم در مفهوم اول باشد.

شود، اگر تعداد جمـالت قـرار     می از آنجا که تعداد جمالت خروجی در این روش توسط یک پارامتر ورودي دریافت -2

گرفته در خالصه خروجی زیاد باشد با توجه به مشکل شماره یک قطعا جمالت بی اهمیت تـر نیـز در مـتن قـرار     

 خواهند گرفت.

ها با درجه اهمیت یکسان ایجاد شده اما درجه اهمیت جمالت درون هر کـدام تفـاوت    conceptممکن است که  -3

  زیادي داشته باشند که در انتخاب جمله خروجی تاثیر خواهند گذاشت.

 Josef)با توجه به مشکالت ذکر شده : Steinberger & Jezek, 2004الگوریتم ارائه شده توسط 

Steinberger & Karel Jezek, 2004)  تغییراتی را درSVD      اعمال شده ایجـاد کـرده و معایـب ذکـر
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 SVDهـاي قبـل ابتـدا توسـط      ]. در روش پیشنهادي ایشـان ماننـد روش  15شده را بهبود بخشیده اند[

طـول آن بدسـت آمـده     Vماتریس جمالت ایجاد شده و سپس براي هر بردار جمله در مـاتریس اولیـه   

  کند:  می دله زیر نحوه محاسبه طول بردار جمله را مشخصاست. معا

Sk = �∑ �� ,�� ∗ 	����
���  

امین جمله در فضـاي بـردار بـوده کـه یـک معیـار بسـیار خـوب بـراي           kطول بردار  Skدر این معادله 

از تعـداد  ابعاد فضاي بردار جدید بـوده کـه پـارامتر بـراي روش اسـت و مسـتقل        nسازي است،  خالصه

در مـتن   Sجمالت درخواست شده براي اندازه متن خالصه است. در نهایت جمالت با بـاالترین مقـدار   

  خالصه قرار خواهند گرفت.

از موارد دیگري که در این مقالـه مـورد بررسـی قرارگرفتـه و بهبـود یافتـه اسـت نحـوه ارزیـابی روش          

]. از آنجـا کـه   15مشابه در تحقیقات قبلی است[سازي پیشنهاد شده و مقایسه آن با سایر موارد  خالصه

هـاي   سـازي مـتن بـوده و متـد     ارزیابی روشها یکی از مهمترین موارد هر روش پیشنهاد شده در خالصه

متفاوتی در مقاالت گوناگون براي این امر ایجـاد گردیـده اسـت موضـوع روشـهاي متفـاوت ارزیـابی در        

خواهـد شـد. امـا سـاده تـرین روش ارزیـابی کـه بیشـتر         بخشی جداگانه به پرداخته، مقایسه و گزارش 

اند مقایسه خالصه خروجی با متن خالصه شـده توسـط یـک عامـل انسـانی        مقاالت به آن استناد کرده

  باشد:    می است. روشی که مقاله مورد بحث براي ارزیابی متن خالصه شده بکار برده است به شرح زیر

نوع بهبـود یافتـه شـده ارزیـابی بـا روش ارزیـابی محتـوي محـور          روش ارزیابی ارائه شده در این مقاله

(Content-based method) کند. در مقایسـه و ارزیـابی     می بوده که از معیار تشابه کسینوسی استفاده

شـود. معادلـه معیـار      مـی  تشابه ارزیابی میزانکسینوسی متن خالصه شده با متن اصلی مقایسه شده و

  زیر است:تشابه کسینوسی به صورت 

cos (X, Y) = ∑��∗	��

�∑��
�∗	���	^�
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روش ارزیابی پیشنهاد شده در این تحقیق به جاي مقایسه متن اصلی با متن خالصه شده بـا توجـه بـه    

کنـد. بـه     مـی  ایجاد شده براي مقایسـه اسـتفاده   SVDهاي خروجی  معیار تشابه کسینوسی از ماتریس

را بـر روي مـتن خالصـه شـده      SVDصورت که پس از ایجاد متن خالصه شده دوباره الگـوریتم   این

 SVDهـاي   هـا را بـا مـاتریس    هاي مورد نظر را ایجاد کرده، حال برخی از این مـاتریس  اعمال و ماتریس

ر کنـد. معیـا    مـی  اولیه متن اصلی ورودي ایجاد شده و با اسـتفاده از معیـار تشـابه کسینوسـی مقایسـه     

  باشد:  می مقایسه شده با توجه به معادلیه زیر مبناي ارزیابی متن خالصه شده

cos θ = ∑ ��� ∗	����
���  

متن خالصه شـده بـوده و    SVDاولین ماتریس بردار یکه چپ ایجاد شده الگوریتم  Ueدر این معادله  

Uf ده توسط اولین ماتریس بردار یکه چپ ایجاد شده متن اصلی ایجاد شSVD باشد.   میn    نیـز تعـداد

unique term باشد.  می هاي متن اصلی  

Makbule Gulcin Ozsoy& Ilyas Cicekli, 2010  :   در این تحقیق از روشهاي ارائه شـده قبلـی

 استفاده شده است. امـا داراي نـوآوري هـایی در مـورد اسـتخراج جمـالت        SVDو   LSAبراي اعمال 

  ].14شود[  می آن پرداختهباشد که به بررسی   می

هاي ورودي بخصوص جمالتی که در بخشهاي مقدمـه و نتیجـه گیـري     برخی از جمالت موجود در متن

متون قرار دارند به بیشتر از یک موضوع وخصوصا به موضوعاتی غیر از موضوع اصلی متن تعلـق دارنـد.   

بـه دلیـل نـویز ایجـاد شـده در      تشخیص اینکه آیا این جمالت جزو جمالت مهم متن بوده و یـا اینکـه   

سـازي مـتن بـر پایـه      اند یکـی از مسـائل مشـکل در روشـهاي خالصـه       انتخاب شده LSAهاي  ماتریس

  معرفی کرده است.  crossباشد. مقاله یاد شده روشی براي حل این مسئله با نام   می LSAالگوریتم 

ـ   از موارد داراي ابهام دیگري که در روشهاي خالصه ارائـه شـده قبلـی     LSAر الگـوریتم  سازي مبتنـی ب

شوند ممکن است به موضـوع    می ایجاد SVDهایی که پس از اجراي  conceptوجود دارد این است که 

اصلی مربوط نبوده و به موضوعی با اهمیت کمتر موجود در متن و یا یک زیـر موضـوع مربـوط باشـند.     
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و یـا سـایر موضـوعات، تحقیـق مـورد       براي تشخیص و تعیین ارتباط جمله استخراجی با موضوع اصلی

ارائه کرده است تا توسـط آن بتـوان تـا حـد امکـان فقـط جمـالت         Topicبررسی روشی جدید به نام 

  مربوط به موضوع اصلی را انتخاب و در متن خالصه قرار داد. 

مرحلـه  در این رویکرد همانند سایر روشهاي ارائه شده قبل ابتـدا دو  ارائه شده در مقاله:  crossروش 

 میـانگین  شود. اما قبل از انتخاب جمـالت مهـم ابتـدا     می ایجاد VTاجرا و ماتریس  LSAاول الگوریتم 

موجود در سطر محاسبه شده و هر درایه اي کـه داراي مقـداري کمتـر از     conceptامتیاز جمله در هر 

تواننـد بـه     مـی  التشود. ایده اصلی این عمل این است کـه ایـن جمـ     می داشت برابر صفر میانگین این

موضوع اصلی متن کمی ارتباط داشته باشند ولی حتما جمله موضـوعی اصـلی نخواهنـد بـود. در ایـن      

ضـرب شـده و طـول     ∑) در مقـادیر مـاتریس   VTهـاي ایـن مـاتریس (مـاتریس      مرحله مقـادیر درایـه  

جمـالت مربـوط   شوند.  حال بردارهاي با طـول بزرگتـر انتخـاب و      می بردارهاي ماتریس حاصل محاسبه

  گیرند.  می به آنان در متن خالصه شده قرار

 اجـرا،  LSAدر این رویکـرد نیـز ابتـدا دو مرحلـه اول الگـوریتم      :  ارائه شده در مقاله Topicروش 

 برابـر صـفر قـرار    میـانگین  هـاي کمتـر از ایـن مقـدار     محاسبه و درایه VTهاي ماتریس  درایه میانگین

جمالت با اهمیت کمتر حـذف شـده، سـپس مـاتریس جدیـدي بـه نـام        گیرند. با انجام این عمل   می

هاي نظیر ایجاد و سطربا بـاالترین مجمـوع مقـدار     با جمع مقادیر درایه concept * conceptماتریس 

  باشد.     می موضوع اصلی متن

  هاي لغوي سازي متن با استفاده از زنجیره خالصه -3-1-1

اند اهمیت بخشهاي مهـم آن را مشـخص کنـد. لغـات هـم       وت  می پیوستگی لغوي در ساختار یک متن

هـاي لغـوي    توان به صورتی با هم مرتبط کرد و زنجیره اي از لغات را بوجود آورد. زنجیـره   می معنی را

د ابزار مفیدي براي تحلیل پیوستگی بخشهاي متفاوت آن مـتن بـوده و از   نتوان  می موجود در یک متن

هاي لغـوي اسـتفاده    سازي ارائه شده از تکنیک استخراج زنجیره خالصهاین رو در بسیاري از روشهاي 
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هـاي لغـوي سـادگی شناسـایی ارتباطـات و       شده است. یکی از مهمترین مزایاي استفاده از هبسـتگی 

در سـال   Hirstو  Morisهاي لغوي توسط  باشد. اولین مدل محاسباتی زنجیره  می محاسبات بین آنان

  ارائه شد. 1991

معرفـی   Elhadadو  Barzilayسـازي مـتن ابتـدا توسـط      هـاي لغـوي در خالصـه    از زنجیـره استفاده 

هـاي مـتن    براي تعیین ارتباط و پیوستگی بـین تـرم   word net]. این روش از دیتابیس 19[]32[شد

کند. امتیازهاي در نظر گرفتـه شـده بـراي      می استفاده کرده و سپس یک زنجیره بین این ترمها ایجاد

ها تعیین شده و خالصه نهـایی شـامل    ا با توجه به تعداد و نوع ارتباط موجود در این زنجیرهه این ترم

هـاي   جمالتی است که قویترین ارتباطات زنجیره اي بین آنان برقرار است. به عبارتی ساده تر زنجیـره 

ان مثـال  لغوي به عنوان خوشه هایی از کلمات هستند که از نظر معنایی با هم مرتبط هستند. به عنـو 

کلمات خانه، منزل، سرا، اتاق یک زنجیره لغوي را تشـکیل داده کـه در آنهـا خانـه، سـرا، منـزل هـم        

باشـد کـه بـا آن مـرتبط اسـت. در حالـت کلـی اغلـب           مـی  معنی بوده و اتـاق بخشـی از یـک خانـه    

تن هاي لغوي از روش یکسانی در مرحلـه پـردازش مـ    سازي متن با رویکرد زنجیره هاي خالصه سیستم

  برند که شامل مراحل زیر است:  می بکار

 هاي لغوي تولید زنجیره - ١

 امتیاز دهی به زنجیره ها - ٢

  یافتن قویترین زنجیره براي امتیازدهی و استخراج - ٣

هاي لغوي دو مسئله را باید در نظر گرفته و راهکارهایی جهـت مـدیریت آن ایجـاد     در استفاده از زنجیره

  کرد. این دو مسئله عبارتند از:

بهام در زنجیره لغوي: ارتباط معنایی بین کلمات بستگی به معناي هر کلمه داشـته و اگـر برخـی از    ا .1

 این کلمات داراي ابهام معنایی باشند زنجیره ایجاد شده نیز داراي ابهام خواهد بود.
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هـاي ایجـاد شـده بـه موضـوع       مربوط بودن یا نبودن زنجیره ایجاد شده با موضوع متن: تمام زنجیره .2

هـاي مـرتبط و غیـر     ی متن مرتبط نمی باشند. از این روشی براي تشـخیص و تفکیـک زنجیـره   اصل

 مرتبط باید ابداع کرد.

همانطور که در قبل اشـاره شـد اسـتفاده از    : R. Barzilay & M. Elhadadروش ارائه شده توسط 

]. ایـن روش از  19شـد[  مورد بررسی مورد معرفیسازي متن ابتدا در مقاله  هاي لغوي در خالصه زنجیره

هـاي مـتن اسـتفاده کـرده و سـپس یـک        براي تعیین ارتباط و پیوستگی بین ترم word netدیتابیس 

ها با توجـه بـه تعـداد و     کند. امتیازهاي در نظر گرفته شده براي این ترم  می زنجیره بین این ترمها ایجاد

امل جمالتـی اسـت کـه قـویترین     ها تعیین شده و خالصه نهـایی شـ   نوع ارتباط موجود در این زنجیره

  ارتباطات زنجیره اي بین آنان برقرار است. 

و  Morisهـاي لغـوي    در روش ارائه شده براي ایجاد زنجیره لغـوي از همـان مـدل محاسـباتی زنجیـره     

Hirst   استفاده شده و براي تعیین امتیاز هر زنجیره از دو پـارامترLength   (طـول) وHomogeneity 

index کند. پارامتر طول تعداد اعضاي زنجیره بوده و   یم استفادهHomogeneity index   تعداد اعضـاي

امتیـاز هـر زنجیـره بـا توجـه بـه        میزانباشـد.   می متمایز از هم موجود در زنجیره تقسیم بر مقدار طول

  شود:  می پاراکترهاي فوق به صورت زیر محاسبه

Score (Chain) = Length * Homogeneity index 

  شوند:   می هاي قوي نیز به صورت زیر محاسبه امتیاز زنجیره ها، زنجیره میزانبا توجه به محاسبه حال

Strength Chain = Score (Chain) > Average (Scores) + 2 * Standard Deviation (Scores) 

هـاي لغـوي مـتن مشـخص شـدند مرحلـه اسـتخراج         پس از اینکه زنجیـره : انتخاب جمالت با اهمیت

  شود.    می شود. انتخاب جمالت مهم در این تحقیق به سه طریق انجام  می الت مهم آغازجم

به ازاي هر زنجیره لغوي قوي انتخاب شده، اولین جمله موجود در متن اصلی کـه شـامل کلمـاتی     -1

 شود.  می از زنجیره مربوطه باشد انتخاب
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تن اصلی کـه شـامل اولـین کلمـه     به ازاي هر زنجیره لغوي انتخاب شده، اولین جمله موجود در م -2

شود. خالصه خروجی ایجاد شده در این روش تقریبا شـبیه بـه     می موجود در زنجیره باشد انتخاب

 باشد.    می روش قبلی

از آنجایی که موضوع اصلی یک متن ممکن است شامل جمالتی باشد که در سرتاسر مـتن باشـند    -3

چگال ترین زنجیره بـوده و جمـالت شـامل     و همچنین زنجیره لغوي مربوط به موضوع اصلی متن

کلمات آن در سرتاسر متن پراکنده هستند. در این روش جمالتـی کـه بیشـترین ارتبـاط بـا ایـن       

 زنجیره را دارند در خروجی قرار خواهند گرفت. در صـورت نیـاز بـه جمـالت بیشـتر در خروجـی      

   کرد.هاي با درجه امتیاز پایین تر نیز استفاده  توان از زنجیره  می

از نوع استخراجی بوده و ابتدا مفهوم صحیح هر کلمه را یافته و سپس بر اسـاس آن  ی که روش ]20[در 

دهـد. در ایـن هنگـام زنجیـره       مـی  یک زنجیره لغوي را ایجاد کرده و بر اساس معیارهایی به آنها امتیـاز 

لی مـتن را بـا توجـه بـه     هایی که داراي امتیاز کمتري نسبت به سایرین بوده حذف کرده و موضوع اص

کند. سپس با اسـتفاده از روشـهایی مشـابه سـایر رویکردهـاي پیشـنهاد         می هاي باقیمانده کشف زنجیره

دهد. در این مرحلـه بـه برخـی از مـوارد بهبـود        می شده تقسیم بندي و استخراج جکالت مهم را انجام

  شود.  می یافته شده در این مقاله اشاره

یـک  کـه داراي   ایجاد زنجیره لغات ممکن است موجب ایجاد ابهـام شـود کلمـاتی    از موارد مهمی که در

توان کلمـه شـیر در فارسـی و      می . به عنوان مثالهستندمعانی مختلف داراي ولی بوده سبک نوشتاري 

در انگلیسی را نام برد. اینگونه موارد زنجیره ایجاد شده داراي ابهام بوده و یا ممکن اسـت یـک    bankیا 

زنجیره متفاوت قرار گرفته و یا موجب اتصـال دو زنجیـره متفـاوت بـه هـم بشـود. تحقیـق         ه در دومکل

مورد بررسی در این گونه موارد سعی در بررسی لغات به صورت محلی کرده و معتقد اسـت کـه ایجـاد    

    زنجیره با کلمات به صورت محلی با احتمال بسیار باال بدون ابهام خواهد بود.

  م بکار گرفته شده در این تحقیق به صورت زیر است:مراحل الگوریت
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 ورود متن -1

 استخراج جمالت -2

 ها stop wordپیش پردازش متن و حذف  -3

 POSریشه یابی و  -4

 WordNetایجاد گراف  -5

 هاي لغوي تولید زنجیره -6

 هاي لغوي ضعیف با ترکیب آنها با هم حذف زنجیره -7

 هاي لغوي خوشه بندي زنجیره -8

 قطعه بندي متن -9

  الت مهماستخراج جم -10

ها، ریشـه یـابی لغـات و     stop wordمراحل دریافت متن، استخراج جمالت، پیش پردازش متن، حذف 

باشـد. امـا     مـی  هـا  عملیات شناسایی جایگاه کلمه در جمله مانند روشهاي انجام شـده در سـایر رویکـرد   

  باشد.  می هاي این تحقیق مراحل بعدي از ایده

مفهـوم بـه    nداراي  Wiیـک لغـت درون مـتن بـوده و      Wiفرض شود کـه  : WordNetایجاد گراف 

باشد. در این روش هر لغت تمـام مفـاهیم متفـاوت آن      می {Wi1, Wi2, …, Wik, …, Wkn}صورت 

شود. سپس کلمات مرتبط با هر معنی آن به صورت درختی به آن متصـل شـده و در     می در نظر گرفته

شـود.    مـی  هاي بعدي نیز ایجـاد  به همیت ترتیب سطحسطح دوم مفاهیم متفاوت هر لغت قرار گرفته و 

  دهند.    می در برخی از حاالت این سطوح با هم مرتبط شده و تشکیل گراف

هـاي   پس از ایجاد زنجیره لغوي براي متن مورد نظر برخی از زنجیـره : هاي لغوي خوشه بندي زنجیره

لـه حـذف مجـازي بـوده و     ایجاد شده ضعیف بوده کـه بایـد حـذف شـوند. عمـل حـذف در ایـن مرح       

یک بردار وقوع جملـه بـه صـورت     LCiشوند. براي هر زنجیره لغوي   می هاي ضعیف با هم ادغام زنجیره

Vi = {S1i, S2i, …, Ski, …, Sni} شود. در این بـردار    می ایجادn      تعـداد جمـالت موجـود در مـتن

داراي سـه عضـو از    kل اگـر جملـه   ام است. به عنوان مثا kدر جمله  LCiتعداد اعضاي  Skiبوده و هر 
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LCi  باشد آنگاهSki  خواهد بود. دو زنجیره لغوي  3برابرLCi  وLCj      درون یـک خوشـه قـرار خواهنـد

خوشه شروع به کار کرده کـه  در   nشبیه هم باشند. الگوریتم خوشه بندي با  Vjو  Viگرفت اگر بردار 

باشد. الگوریتم به صورت تکراري اجـرا شـده و در     می هاي لغوي ایجاد شده برابر با تعداد زنجیره nاینجا 

 هـا تـا زمـاتی ادامـه     شوند. این ادغـام خوشـه    می هاي شبیه به هم پیدا شده و با هم ادغام هر بار خوشه

شـباهت دو خوشـه بـا     میزانشباهت بین دو خوشـه از یـک حـد آسـتانه کمتـر شـود.       میزانیابد تا  می

طـول اقلیدسـی بـردار     |Vi|شود. در این فرمول   می ورت زیر محاسبهاستفاده از معیار کسینوسی و به ص

 خواهد بود.

Cos (θ) = ��
|��|∗|��|

 

در این تحقیق قطعه بندي متن با توجه به هر خوشـه زنجیـره لغـوي و بـا     : استخراج دنباله جمله اي

از جمـالت متصـل بـه هـم بـه       شود. براي هر خوشه یک دنبالـه   می یافتن نقاط اصلی هر موضوع انجام

انـد معمـوال     شود. چون جمالتی که به صورت منسجم به هم متصل شـده   می عنوان یک قطعه استخراج

 یک دنباله جمله اي جداگانـه ایجـاد   CLjباشند براي هر خوشه زنجیره لغوي   می مربوط به یک موضوع

باشـد یـک دنبالـه     CLiلغـوي در   داراي یـک عضـو زنجیـره    Sk، اگر جمله Skشود. براي هر جمله   می

هـا   شود. با این رویـه مـتن بـا توجـه بـه خوشـه        می جدید ایجاد شده و یا جمله به دنباله موجود افزوده

شود که ایـن امتیـاز بـا معادلـه       می شود. براي هر دنباله جمله اي امتیازي در نظر گرفته  می قطعه بندي

  شود:  می زیر محاسبه

Score (Sequence i) = Score (CLi) * Li * ��������∗����
��

 

هـاي لغـوي کـه در     تعداد زنجیـره  i  ،SLCiتعداد جمالت موجود در دنباله جمله اي  Liدر این معادله 

هاي لغوي هستند که داراي عضـوي در   نیز تعداد زنجیره PLCiاستارت زده شده اند،  iدنباله جمله اي 

هاي لغوي موجود در خوشه هسـتند. امتیـاز هـر خوشـه      نیز تعداد زنجیره fهستند و  iدنباله جمله اي 



٤١ 
 

هر زنجیره لغوي درون آن خوشـه و معادلـه امتیـاز دهـی تعریـف شـده        میانگین عبارت است از امتیاز

    سعی در مدل کردن ارتباط هر قطعه با استفاده از امتیاز خوشه اي است.

 , Precision (p) , Recall (R)اد شده بـا معیارهـاي   ارزیابی سیستم ی: ارزیابی سیستم پیشنهادي

F1-measure کنند:  می ها را مشخص هاي زیر این ارزیاب شود. معادله  می سنجیده  

P = (|sum_ref ∩ sum_cand|) / |sum_cand| 

R = (|sum_ref ∩ sum_cand|) / |sum_ref| 
F1= 2PR / (P + R) 

مـتن   sum_candصه استخراجی توسـط فـرد خبـره و    مشخص کننده خال sum_refدر این معادالت 

 ROUGE-Nباشند. معیار ارزیـابی دیگـر اسـتفاده شـده معیـار        می خالصه شده کاندید توسط سیستم

هاي متن خالصه شده توسط مشـین   -gram  Nشود. این معیار تعداد  می بوده که با معادله زیر محاسبه

  کند.  می و خبره را با هم مقایسه

ROUGE-N = (	∑�	 ∈ 	������ ∗ ∑������	 ∈ � * count_match (N-gram)) /               

       ( ∑�	 ∈ 	������ ∗ ∑�� ����	 ∈ � * count (N-gram)) 

کـه بـه    N-gramمـاکزیمم تعـداد    count_match (N-gram)هـا،   N-gramتعـداد   Nدر این معادله 

هـاي انجـام شـده توسـط خبـره وجـود        ر متن خالصه شده کاندید و مجموعه خالصهصورت همزمان د

هاي موجود در خالصه مرجـع انجـام شـده توسـط فـرد       N-gramنیز تعداد  count (N-gram)دارند و 

 باشد.  می خبره

 Lexico-Semanticهاي لغـوي بـا اسـتفاده از پایگـاه دانـش       روشی جدید براي ایجاد زنجیره [21]در 

(LS) در این روش کلمـات موجـود در مـتن درون خوشـه هـایی معنـایی قـرار        . پیشنهاد گردیده است

یـک   LSها الگوهایی معنایی را از مـتن اسـتخراج کـرد. پایگـاه دانـش       گرفته تا بتوان توسط این خوشه

 هـاي ایجـاد   منبع ایجاد شده بوده که در آن کلمات با معنی مشابه به صورت گروه در آمده انـد. خوشـه  
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انـد کـه در آن یـک      شده به صورت سلسله مراتبی در یک درخت باینري قرار گرفته و گروه بندي شـده 

  هاي متفاوتی تعلق داشده باشد. اند به خوشه تو  می لغت

در روش ارائه شده براي تعیین ارتباط یک لغت به یک زنجیره ازیـک معیـار شـباهت معنـایی اسـتفاده      

 ,Barzilay & Elhadadو  Hist & St-onge, 1997یشـنهادي  شده اسـت کـه ترکیبـی از روشـهاي پ    

  باشد.  می 1997

هاي لغـوي در ایـن    گیرد. مراحل ایجاد زنجیره  می هاي پایان نامه مورد بررسی قرار در این مرحله نوآوري

  تحقیق به صورت زیرمی باشند:

شـود. ایـن کلمـه درون      یمـ  هاي لغوي با اولین کلمه موجود در متن شروع اولین قدم در ساخت زنجیره

هاي بعدي ارتباط آن بـا کلمـات    شود. براي درج کلمه بعدي و کلمه  می یک زنجیره لغوي اولیه قرار داده

هاي لغوي موجود بررسی شده و در صورت وجود ارتباط بـا تمـامی لغـات موجـود در      موجود در زنجیره

 ین صورت زنجیـره لغـوي جدیـدي ایجـاد    آن زنجیره لغت مورد نظر در آن زنجیره درج شده و در غیر ا

  شود.  می

براي تعیین ارتباط و سازگاري معنـایی یـک لغـت بـه یـک زنجیـره از روشـهایی ماننـد اصـالح نامـه،           

بـراي تعیـین ارتبـاط معنـایی      WordNetشـود. اغلـب روشـها از     مـی  ها استفاده آنتولوژي و دیکشنري

  کنند. می استفاده

از ارتبـاط و   Wordnetحقیق به جاي استفاده از منبع استاندارد زبـانی  در الگوریتم پیشنهادي در این ت

شـود. بـه جهـت     مـی  ایجاد شده استفاده LSپیوستگی لغوي بین کلمات موجود در متن و پایگاه دانش 

شـوند. روش برچسـب گـذاري     می انتخاب لغات کاندید براي پروسه زنجیره سازي لغات برچسب گذاري

. بـراي  ]22[ شـود  مـی  انجـام  Brants, 2000ارائـه شـده توسـط     TNT_taggerلغات توسط الگوریتم 

استفاده شده و در نهایـت   Dias, 2002ارائه شده توسط  SENTAاستخراج اسامی ترکیبی از الگوریتم 
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اسامی، اسامی ترکیبی و اسامی خاص فیلتر شده و بـه عنـوان لغـات کاندیـد بـراي پردازشـهاي بعـدي        

  روند.   می هاي لغوي به کار زنجیره

هر لغت کاندید ممکن است داراي چندید معنی بوده که این معانی با توجه بـه متنـی کـه لغـت در آن     

شود. ابهام زدایی، تعیین معنی مرتبط با متن و سایر لغات شـبیه توسـط الگـوریتم     می قرار دارد تعیین

. مقاالت مربـوط  ]23[ انجام شده است Cleuziou, 2004ارائه شده توسط  PoBOCخوشه بندي متن 

به روشهاي ارائه شده دریافت شده ولی بررسی کامل نگردیده و صرفا فقط بـه عنـوان مرجـع الگـوریتم     

گردند. الزم به ذکر است که روش پیشنهادي در این پایان نامه در مورد زبانهـایی ماننـد فارسـی     می ذکر

باشد. بـا توجـه بـه     می مفید و کارا نیستند بسیار WordBetکه داراي یک پایگاه داده لغوي قوي مانند 

  باشند.     می گیرند داراي مفهوم و کاربرد یکسانی می روش پیشنهادي لغاتی که در یک گروه قرار

قبل از شروع به اجراي روشهاي ذکر شده، متد پیشنهادي همانند سایر روشها متن مـورد نظـر را پـیش    

  باشند: می به شرح زیرکند. مراحل پیش پردازش بکار گرفته شده  می پردازش

شود. ایـن   می در این مرحله به هر لغت برچسب سمت کلمه در متن داده:  (Tagging)برچسب زنی 

باشـد   مـی  POSکه یـک روش آمـاري مـوثر     TNT (Trigrams N Tags)برچسب زنی توسط الگوریتم 

 شود. می انجام

ن مرحله کلماتی کـه داراي  در ای: (N-ary Textual words)استخراج عبارات متنی چند قسمتی 

باشند. بـا توجـه    می ها نمونه هایی از این نوع N-gramشوند.  می چند قسمت بوده تشخیص و استخراج

رونـد. چنـد روش دیگـر     می براي تشخیص و استخراج این کلمات بکار SENTAبه اشاره قبل الگوریتم 

براي انجام این کار در پایان نامـه ذکـر    GenLocalMaxsو الگوریتم   Mutual Expectationمانند نیز 

  شده است که در این مرور کوتاه مجال پرداختن به آن نمی باشد.



٤٤ 
 

شـود.   مـی  هاي برچسب زنی کلمات انجام ها توسط الگوریتم استخراج اسم: بازیابی و استخراج اسم ها

ر گـرفتن در  اما در این مطالعه چون اسامی چنـد بخشـی نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه و جهـت قـرا         

شـود. از   مـی  براي تشخیص آنان اسـتفاده  SENTAهاي لغوي باید ابهام زدایی شوند از الگوریتم  زنجیره

      توان نام برد. می را  New Yorkجمله این لغات در فارسی سیب زمینی و در انگلیسی 

 جـزاي مـتن  این بردار یک بردار چند بعدي بوده کـه شـامل مقـادیر عـددي ا    : word-contextبردار 

باشد. مقادیر موجود در این بردار مشخص کننده نزدیکی و ارتباط کلمه یا عبارت بـه موضـوع اصـلی     می

  باشد. می زنجیره

شـود. بنـابراین بـراي هـر لغـت موجـود در        مـی  در این مرحله شباهت لغت محاسبهماتریس شباهت: 

 شود.   می شباهت آن با تمام کلمات متن محاسبه میزانمتن

منظور از شباهت معنـایی ارتبـاط مفهـومی بـین دو کلمـه اسـت. بـه        باهت در پایگاه دانش: معیار ش

عنوان مثال بین دو کلمه ماشین و اتومبیل ارتباط مفهومی بسیار نزدیکـی وجـود دارد. بـین ماشـین و     

اد توان بین اتومبیل و دوچرخه  نیز یک ارتباط مفهـومی ایجـ   می بنزین  نیز ارتباط مفهومی وجود دارد.

شود. در این تحقیـق از یـک روش آمـاري     می کرد. اما در این مثالها درجه شباهت از اولی به سومی کم

شباهت بین دو مفهوم استفاده کرده است که در معادله زیر به صـورت خالصـه نشـان     میزانبراي تعیین

  شود: می داده

Sim (x1, x2) = �∗��������
�����������������

 

دو خوشـه بـدون ارتبـاط بـه      C1, C2دو کلمه موجود در پایگاه دانش بـوده،   x2و  x1ن معادله در ای  

بـا معادلـه فـوق     x2و  x1شـباهت   میزانخوشه اي که با هر دو خوشه قبلی ارتباط دارد. C0یکدیگر و 

  شود. می محاسبه
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غـوي و انتخـاب   هـاي ل  بـراي امتیـازدهی بـه زنجیـره    هاي لغوي ایجاد شـده:   امتیاز دهی به زنجیره

زنجیره با امتیاز باال جهت استخراج جمالت مربوط به آن و قرار دادن در خالصه خروجی تحقیق مـورد  

  کند: می بررسی از فرمول زیر استفاده

Score (chain) = 
∑ ∑ ������,����

�����
���
���

������∗��
�

 

  د.باش می هاي لغوي ایجاد شده تعداد زنجیره nدر این معادله 

  سازي متن و تئوري گراف خالصه-3-4

 سـازي مـتن   در این مرحلـه بـه معرفـی چنـد روش بکـار گرفتـه شـده در تئـوري گرافهـا در خالصـه          

روشی است کـه بـر پایـه     Text Rankاست. روش  Text Rankپردازیم. یکی از این روشها الگوریتم  می

تد غیر نظارتی بـراي اسـتخراج کلمـات    ]. این روش از یک م4کند[ می تئوري گراف به متن امتیاز دهی

کلیدي و جمله ارائه کرده است. امتیاز دهی به رئوس گراف در این روش براساس یـک سـري اطالعـات    

شود. این روش یک گـراف ایجـاد کـرده     می سراسري و به صورت بازگشتی و بر روي تمام جمالت انجام

شـوند. بـراي    می ط معناداري به هم مرتبطکه در آن جمالت رئوس گراف بوده و این رئوس توسط ارتبا

 شـود. ایـن   مـی  مرتبط کردن این رئوس و ایجاد یالهاي گراف از یک سري معیارهاي شـباهت اسـتفاده  

 مفهـوم  هـاي بـا   جملـه  نظـر گرفـت و   در پیشـنهاد  پروسه همان توان می نوعی به را جمله دو بین ارتباط

 جملـه  دو هـر  کـه  دهـد  مـی  متن در دیگري جمله هب مراجعه براي پیشنهادي خواننده به متن در خاصی

  ].32جمله برقرار کرد[ دو این بین لینکی توان می بنابراین و دارند متن در مشترکی مفهوم

ایده اصلی در این الگوریتمها مانند راي دادن یا پیشنهاد دادن اسـت. در ایـن الگوریتمهـا وقتـی از یـک      

دهـد. بـه ایـن صـورت      می این معنی است که به آن نود رايشود به  می نود به نود دیگري لینک برقرار

که هر چه درجه ورودي یک نود بیشتر شـود از اولویـت بـاالتري برخـوردار خواهـد بـود. در ایـن روش        

اولیت و اهمیت راي نیز وجود دارد. یعنی یـک نـود کـه بـه نودهـا بیشـتري راي داده باشـد و یالهـاي         
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میت باالیی برخوردار است. درجه اهمیت یـک نـود در الگـوریتم    خروجی بیشتري داشته باشد نیز از اه

شود. درجه اهمیت هر نود با معادلـه یـاد شـده بـه صـورت بازگشـتی        می ه زیر محاسبهطیاد شده از راب

 شـود و ایـن عمـل تـا زمـانی ادامـه پیـدا        مـی  نودهاي گراف انجـام  ممحاسبه شده و این عمل براي تما

 امتیازات حاصل نشود. انمیزکند که دیگر تغییري در می

S (Va) = (1 – d) + d * ∑
�	��� �
���	��� �

��	∈�� 	����  

یالهاي گراف بوده که تعـداد یالهـا زیـر     Eو  Vرئوس و نودهاي گراف  G(V, E)در این معادله در گراف 

د با هم ارتباط داشـته باشـند. مقـدار    توانن می باشند. به این معنی که کل نودها می V*Vمجموعه اي از 

in(Va)  ــاي ورودي ــدار  Vaتعــداد یاله ــوده و مق ــامبرده  out(Va)ب ــاي خروجــی از راس ن ــداد یاله  تع

شـود.   مـی  بـوده و توسـط ورودي مشـخص    نیز پارامتریذاست که بـین صـفر تـا یـک     dباشند.مقدار  می

هاي غیر جهـت دار نیـز اعمـال کـرد کـه       توان بر روي گراف می نگارنده مدعی است که این الگوریتم را

توضیحی در مورد چگونگی عملکرد آن نداده است. فقط به این موضوع اشاره کرده است که ایـن عمـل   

داراي مقدار تکرار زیادي بوده و هزینه زمانی باالیی بوده و خروجی نهایی آن نیـز بسـیار متفـاوت تـر از     

کـه بـا    Vbمقـدار امتیـاز راس    S(Vb)بوده و  Vaاز نود مقدار امتی S(Va) باشد. می هاي جهت دار گراف

  باشد. می راس قبلی ارتباط داشته است

 بـه  تـا  شـود  مـی  تکـرار  محاسبات و شود می انتخاب رئوس از یک هر براي اختیاري مقدار یک با الگوریتم

 داده رئـوس  از یـک  هـر  بـه  امتیازي الگوریتم اجراي از بعد .برسد خاصی حد یک از پایینتر یک همگرایی

 تـاثیري  شـود  مـی  داده رئـوس  بـه  کـه  اولیه اي مقدار .دارد می بیان را راس آن اهمیت درجه شود که می

  .ندارد امتیاز نهایی روي

روش پیشـنهاد شـده در   : M. Pourvali & M. Saniee Abadeh, 2012  روش ارائه شده توسـط 

استفاده کـرده اسـت. بـراي ایجـاد ایـن       سازي و ارتباط بین جمالت مقاله الگوي دیگري را براي خالصه

ها و فعلها استفاده کرده که موجب ایجاد چندین گراف شـده کـه    ارتباط فقط از مشابهت بین ریشه اسم
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. الگوریتم استفاده شده بـراي تشـخیص مشـابهت    ]31[باشد می هر گراف مربوط موضوعی خاص از متن

اصلی متن موجب ایجاد گرافـی بزرگتـر شـده     بین جمالت با سایر روشهاي موجود تفاوت دارد. موضوع

  اما سایر موضوعات موجود در متن نیز در دسترس خواهد بود.  

 هـا حـذف   stop-wordشده و  می در الگوریتم ارائه شده در این مقاله ابتدا متن وارد شده پیش پردازش

از بـین   شـوند. سـپس   می مشخص (POS)شوند. سپس ریشه کلمات استخراج شده و اجزاي جمله  می

POS الگوریتم از ابتداي مـتن شـروع    شوند. می هاي مشخص شده متن فقط از افعال و اسامی استخراج

کند. حـال جمـالت دیگـر     می کرده و تمامی افعال و اسامی هر جمله را انتخاب و ریشه آنها را استخراج

ـ  ین جمـالت شـامل آنهـا یـک     را نیز بررسی و این عمل را نیز براي آنان انجام و لغات مشابه را پیدا و ب

کند. به این ترتیب متن به چندین گراف تبدیل شـده کـه هـر گـراف جمـالت شـامل        می لینک برقرار

 کلمات شبیه به هم را در خود خواهد داشت. در هنگام ایجاد ایـن گرافهـا یالهـاي آنـان نیـز وزن دهـی      

 Averageاسـتفاده از الگـوریتم    شوند. وزن دهی یالها با توجه به فاصله کلمات بـین دو جملـه و بـا    می

Google normalized distance شـود. در ایـن الگـوریتم     می انجامS = {S1, S2, …, Sn}   مجموعـه

مجموعـه کلمـاتی شـامل اسـامی و افعـال       W = {W11, W21, …, Wij, Wkn}جمالت کل متن  و 

د. در این روش نیـز رئـوس   باش می امین جمله jامین کلمه در  iنشان دهنده  Wijمتن ورودي بوده که 

  شود.   می گراف جمالت بوده و ارتباطات بین کلمات براي مقدار دهی به یالها استفاده

حال از بین این گرافها بزرگترین گراف شامل موضوع اصـلی مـتن بـوده و از جمـالت آن گـراف بـراي       

جه بـه جمـالت امتیـاز    سازي متن با تو هاي خالصه شود. مانند سایر روش می سازي متن استفاده خالصه

درصد متن خالصه خواسته شده تعدادي از جمالت در مـتن خالصـه شـده     میزاندهی شده و بر اساس

گیرند. در این روش امکان ایجاد متن خالصه شده با توجه به سایر موضوعات کم اهمیت تـر در   می قرار

تر و یا ترکیبی از دو یـا چنـد   متن و یا به صورت ترکیبی نیز وجود داشته که با انتخاب گرافهاي کوچک
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شود. معادله زیر براي انتخاب جمالت موجود در بزرگتـرین گـراف بـراي     می گراف براي این کار استفاده

  متن خروجی به کارمی رود:

Fi = ((Ii + Oi) / L) * ∑ ����
���  

باشـد.   مـی  ورودي بـه آن نیز تعداد یالهاي  Iiامین جمله و  iتعداد یالهاي خروجی از  Oiدر این معادله 

  شود: می نیز به صورت زیر محاسبه Wtiوزن کلمه 

W ti = TF ti * ISF ti 

مربوط به هر جمله نیـز بـه صـورت     ISFبوده و  Siدر جمله  tتعداد وقوع عبارت  TF tiکه در اینجا نیز 

  شود: می زیر محاسبه

ISF = log (N / Nt) 

  درآن وجود داشته است. tiتعداد جمالتی که کلمه  Ntتعداد کل جمالت گراف مربوطه و  Nو در آن 

یک الگوریتم تکرار شونده بوده کـه در ابتـدا بـراي امتیـاز دهـی بـه        HITS :HITS2بررسی الگوریتم 

. این الگوریتم یک تمایز و برتري بـراي صـفحاتی کـه     (Kleinberg, 1999)صفحات وب و پیشنهاد شد

نیـز تعـداد لینکهـاي خروجـی یـک       hubsشـود.  معیـار    می ئلتعداد لینکهاي ورودي بیشتري دارند قا

توان از این الگوریتم براي امتیاز دهی بـه جمـالت یـک مـتن کـه در رئـوس یـک         می صفحه وب است.

و تعـداد   (HITS)اند نیز استفاده کـرد. بـه ایـن صـورت کـه تعـداد لینکهـاي ورودي          گراف قرار گرفته

 ].  4از آنها براي امتیاز دهی به آن جمله استفاده کرد[ آنرا محاسبه و (hubs)هاي خروجی  لینک

HITSa (Vi) = ∑ ����	�	������	�	��	����  

HITS h (Vi) = ∑ ����	�	������	�	���	����  

                                                                    
2 - Hyperlinked Induced Topic Search 
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  سازي متن با رویکرد خوشه بندي  خالصه-3-5

 شود روشهاي مبتنی بر خوشه بنـدي مـتن   می سازي متون استفاده رویکرد مهم دیگري که براي خالصه

هاي مختلف خوشه بندي، متن مورد نظر به تـوکن هـایی    باشد. در این رویکرد با استفاده از الگوریتم می

توانند هر یک از اجزاي جمله مانند کلمـات، عبـارات، جمـالت و حتـی      می ها شود. این توکن می تقسیم

هـاي مـتن    ده در این رویکرد نیز از جمالت بـه عنـوان تـوکن   پاراگرافها باشند. بیشتر تحقیقات انجام ش

شود کـه جمـالت    می سازي نیز از نوع استخراجی بوده و در آن سعی استفاده کرده اند. این نوع خالصه

اهمیت هر خوشـه جمـالت    میزانبا بیشترین شباهت درون خوشه هایی قرار گرفته و سپس با توجه به

ر بگیرند. در این روشها نیز در ابتدا جمالت بـا توجـه بـه معیارهـاي     مهم انتخاب و در متن خروجی قرا

هـاي شـباهت    ها امتیاز دهی شده و درون خوشـه هـایی قراربگیرنـد. معیـار     معرفی شده در سایر رویکرد

هاي متفاوت معیارهـاي متفـاوتی ماننـد فاصـله اقلیدسـی، معیـار        جهت قرار دادن جمالت درون خوشه

شباهت کسینوسی وغیره باشد. در ادامـه بـه معرفـی و بررسـی چنـد مقالـه در       شباهت کارتزین، معیار 

  ].32شود[ می خصوص این رویکرد پرداخته

رویکرد بکـار گرفتـه شـده در ایـن تحقیـق      : A. Agrawal & U. Gupta, 2014 روش ارائه شده توسط

  ]:16اشد[ب می یک تکنیک یادگیري بدون ناظر مبتنی بر خوشه بندي بوده و شامل مراحل زیر

 تعیین مرز و جداسازي جمالت متن  

 تعیین و محاسبه امتیازهاي هر جمله  

 اعمال خوشه بندي مبتنی بر مرکز و استخراج جمالت مهم متن 

سازي به جمالت موجود بر اسـاس معیارهـایی امتیـاز داده     در این روش نیز مانند سایر روشهاي خالصه

باشـند. روش یـاد شـده از     مـی  و طول جملـه  Tf-IDF که معیارهاي در نظر گرفته شده در این تحقیق

استفاده کرده و از دو معیار معرفی شده براي تشـخیص تعلـق جملـه     k-meansالگوریتم خوشه بندي  

  کند.   می مورد نظر به نزدیکترین خوشه استفاده
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  کند: می بکار گرفته شده به صورت زیر عمل k-meansالگوریتم خوشه بندي 

 هاي مشخص شده و به صـورت رنـدم    ها را مشخص کرده و سپس به تعداد خوشه ابتدا تعداد خوشه

شـوند.   مـی  انتخاب و هر کدام به عنوان یک مرکز خوشه در نظـر گرفتـه  متن موجود در جمالت  از

بـه نزدیکتـرین مرکـز ملحـق شـده و      سایر جمالت موجود با توجه به معیارهـاي ذکـر شـده    سپس 

  .  دهند می تشکیل خوشه اي اولیه را

         بـه   مـتن موجـود در  جمـالت  در این مرحله مجـددا مرکـز هـر خوشـه محاسـبه شـده و دوبـاره

شوند. چون با اضافه کردن هر نمونه به خوشـه مرکـز آن خوشـه     می نزدیکترین خوشه نسبت داده

 شود. می کند دوباره مرکز خوشه را محاسبه می تغییر

 رون هر خوشه تغییري نکند.هاي د اعمال دو مرحله قبل آنقدر تکرار شده تا نمونه 

 دهد: می هاي مربوطه نشان معادله زیر نحوه قرار دادن جمالت متن را درون خوشه  

J = ∑ ∑ |��
��� �	��|^2�

���
�
���  

مرکـز   cجملـه موجـود در مـتن،     xتعداد جمالت موجود در متن،  nتعداد خوشه ها،  kدر این معادله 

 باشد. می فاصله جمله تا مرکز مربوطه xi – cjانتخاب شده و 

در این مقاله دو ایده مطرح شده که اولین آن عبارت است از نحـوه محاسـبه امتیـاز هـر جملـه جهـت       

مقایسه با جمله انتخـاب شـده بـراي مرکـز هرحوشـه و ایـده دوم روشـی بـراي بدسـت آوردن تعـداد           

متن با توجه به دو معیار معرفـی شـده و    باشد. محاسبه امتیاز هر جمله موجود در می هاي بهینه خوشه

  باشد: می به صورت زیر معیار فاصله کارتزینبا استفاده از 

Score (x) = ∑ �� � ���� 	/	|�|�  

شـود. پـس از خوشـه     مـی  بر طول جمله تقسـیم  tf-idfدر این معادله مقدار بدست آمده توسط معیار 

ع اصلی متن در نظر گرفتـه شـده و جمـالت قـرار گرفتـه      بندي متن، بزرگترین خوشه به عنوان موضو

شوند. در صـورت نیـاز بـه مـتن بـا درصـد        می شده در این خوشه به عنوان متن خالصه شده پذیرفته
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ها جمـالت موجـود را بـه مـتن      هاي بیشتري و به ترتیب سایز خوشه سازي کمتر از تعداد خوشه خالصه

  خروجی برد.

هاي بهینه بـوده و بـا توجـه بـه      تعیین تعداد خوشه k-meansه بندي یکی از مهمترین مسائل در خوش

شـود، انـدازه مـتن     مـی  اینکه در این روش اغلب بزرکترین خوشه به عنوان متن خروجی در نظر گرفته

 kها دارد. به عنـوان مثـال اگـر بـراي یـک مـتن مقـدار         ورودي تاثیر مستقیمی در تعیین تعداد خوشه

هاي ایجاد شده بسیار متفرق بوده و متن خالصه شده بسـیار کوچـک    خوشه بزرگی در نظر گرفته شود

کوچک در نظـر گرفتـه شـود     kو داراي وابستگی بسیار کم بین جمالت خواهد بود. برعکس اگر مقدار 

هاي ایجاد شده بزرگ و چگال خواهند شد. نگارنده به صورت سعی و خطا بـا شـرط زیـر تعـداد      خوشه

تعـداد   Nتعـداد بهینـه خوشـه و     kدي را بدست آورده اسـت. در ایـن شـرط    هاي پیشنها بهینه خوشه

  جمالت متن ورودي است. 

if N <= 20 

k = N – 4; 

else 

k = N – 20; 

روش پیشنهادي براي ارزیابی کار خود، متن خالصه ایجاد شده توسـط سیسـتم را بـا مـتن خالصـه        

  کند. می شده توسط فرد خبره مقایسه

روش ارائـه شـده در ایـن    : Anjali R. Deshpande & Lobo L. M. R. J, 2013 بررسـی مقالـه  

سازي مبتنی بر پرسش کاربر (کوئري بیس) و اسـتخراجی چنـد سـندي بـا      تحقیق یک رویکرد خالصه

]. روش خوشه بندي اعمال شـده در ایـن تحقیـق دو    17باشد[ می هاي خوشه بندي استفاده از الگوریتم

ابتدا متنهاي مورد نظر خوشه بندي شده و سـپس در مرحلـه دوم هـر     سطحی بوده، به این صورت که

شوند. معیار شـباهتی کـه بـراي     می یک از متون مجددا به خوشه هایی متشکل از جمالت شبیه به هم
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شود معیار شباهت کسینوسی و بـا   می تعیین شباهت اعضاي موجود و قرار دادن آنها در خوشه استفاده

  باشد: می معادله زیر

Similarity = cos (Ɵ) = �.�
|�|∗|�|

 = ∑ ��
�
��� ∗	��

�∑ ��
�∗	�∑ ��

��
���
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  الگوریتم استفاده شده در این مقاله به صورت زیر است:

 شود. می هاي مورد نظر به همراه پرسش کاربر از ورودي دریافت ابتدا مجموعه متن  

 ازشی متن بر روي کـوئري مـورد نظـر اعمـال و سـپس بـه تـوکن هـایی تقسـیم         عملیات پیش پرد 

  شود. می

 شـوند. معیارهـاي امتیـاز دهـی در      مـی  هاي مورد نظر امتیاز دهی کلیه جمالت موجود در تمام متن

هاي عددي، موقیـت مکـانی    این تحقیق عبارتند از: اسامی خاص، عبارات نشانه اي، طول جمله، داده

شـباهت جملـه بـا     میـزان باهت جمله با سایر جمالت متن، کلمات با حروف بزرگ،جمله در متن، ش

  . tf-idfکوئري کاربر و معیار 

 شوند.  می هاي مورد نظر خوشه بندي ابتدا متن  

     شـباهت درون متنـی خوشـه بنـدي     میزانسپس جمالت هر متن به صـورت جداگانـه و بـر اساسـ 

  شوند.   می

 ر اساس اندازه خوشه امتیاز دهـی و بـه صـورت نزولـی مرتـب     هاي ایجاد شده در هر متن و ب خوشه 

  شوند. می

 سازي خواسته شده و تعداد جمالت درخواستی در مـتن خروجـی از درون    خالصه میزانبا توجه به

 گیرند. می هر متن و از با امتیازترین خوشه تعدادي جمله انتخاب و در متن خالصه شده قرار

یحی در مورد نحوه خوشه بندي متون نیامده است. اما آنچه کـه بـه   در تحقیق ارائه شده هیچگونه توض

آید این است که براي خوشه بندي متون موجود در مجموعه وارد شده هر مـتن را بـه صـورت     می نظر
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یک جمله بزرگ در نظر گرفته و کلیه مراحلی را که براي خوشه بنـدي جمـالت موجـود در هـر مـتن      

  ن تک جمله اي در نظر گرفته شده اعمال کرده است.بکار گرفته شده است بر روي متو

تـوان پـس    مـی  همچنین روش استفاده شده و نوع الگوریتم خوشه بندي نیز مشخص نگردیده است. اما

از انجام مراحل پیش پردازش انجام شده و با توجه بـه معیـار شـباهت پیشـنهادي (کسینوسـی) از هـر       

  هاي مجزار استفاده کرد.     ها در دسته و متن الگوریتم خوشه بندي براي قرار دادن جمالت

سـازي کـوئري بـیس بـا اسـتفاده از       از یک تکنیک ساختاري براي ایجاد یک سیسـتم خالصـه   ]18[در 

 Expectationروشهاي خوشه بندي استفاده شده اسـت. الگـوریتم خوشـه بنـدي بکـار گرفتـه شـده        

Maximization Clustering (EM) ي شـده بـه دو بخـش کلـی تقسـیم شـده       بوده و روش پیاده ساز

شـود.   مـی  سازي کوئري بیس انجام اجرا شده و در بخش دوم خالصه EMاست. در بخش اول الگوریتم 

. در متن ورودي پس از اعمـال عملیـات پـیش    شده استنیز استفاده  Word netدر روش ارائه شده از 

معیـار   شـود.  مـی  اف در نظـر گرفتـه  پردازشی، جمالت جداسازي شده و هر جمله به عنوان یک نود گر

شـود. پـس از پـیش     مـی  انجـام  word netامتیاز دهی هر جمله مقایسه این نودها بـا هـم و بـا کمـک     

  شود. می انجام EMهاي انجام شده عمل خوشه بندي  پردازش

  عملیات پیش پردازش مورد استفاده در روش یاد شده عبارتند از:

  جداسازي جمالت  

  حذفStop word ها  

 Tokenization 

  برچسب گذاري اجزاي جمله(POS) 

 مشخص کردن سایر عبارات گرامري مانند عبارات اسمی، عبارات اسمی و غیره  

 پارس کردن جمله که عبارت است ازدرخت پارس براي هر جمله  
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 NLPهـا و روشـهاي ارائـه شـده در سـایر روشـهاي        کلیه عملیات ذکر شده با توجه به اگوریتم 

در این مرحله ماتریس فاصـله ایجـاد شـده و از آن در خوشـه بنـدي جمـالت بـا         شود. می انجام

شود. انتخاب جمالت مهـم بـراي انتقـال بـه مـتن خروجـی ماننـد سـایر          می استفاده EMروش 

سازي مبتنی برخوشه بندي بوده که خوشه بزرگتر و با تراکم بیشـتر بـه عنـوان     روشهاي خالصه

  گیرند. می و جمالت موجود در آن در متن خالصه قرار موضوع اصلی متن در نظر گرفته شده

  سازي متن با رویکرد فازي  خالصه-3-6

انـد فقـط بخـش      سـازي مـتن اسـتفاده کـرده     در اکثرروشهاي ارائه شده که از منطق فازي براي خالصه

. تفـاوت روشـهاي متفـاوت در    داده انـد توسط منطق فـازي انجـام    را تشخیص و استخراج جمالت مهم

هاي متفاوت از جمالت، ایجاد قوانین فازي متفاوت، متغیرهاي زبانی ایجاد شـده، توابـع    خراج ویژگیاست

مختلـف اســت. در برخـی از روشـها تغییــرات     defuzzificationو  fuzzificationعضـویت، روشـهاي   

کوچکی در مقادیر عددي بدست آمده از معیارهاي امتیاز دهـی بـه جمـالت مهـم ایجـاد گردیـده کـه        

کـرده   بدیل این مقادیر به متغیرهاي زبانی راحت تر و اعمال آنـان بـه سیسـتم اسـتنتاج فـازي بهتـر      ت

 انـد بررسـی    انجـام داده  سازي مـتن را بـا روشـی فـازي     چند مقاله که عمل خالصهدر ادامه . ]32است[

  :شوند می

مرحلـه دوم تحلیـل   مرحله اول پیش پردازش متن و  داراي دو مرحله است. در ]24[روش ارائه شده در 

در مرحله اول پس از عملیات پیش پردازش انجـام شـده هماننـد     بوده که فازي انجام شده بر روي متن

  کند: می هاي زیر را از هر جمله استخرج سایر رویکردها، ویژگی

 تعداد کلمات مشترك بین جمله مربوطه و عنوان متن 

 ار پایینی برخوردار هستند).تعداد کلمات جمله (جمالت بسیار کوتاه از اهمیت بسی 

 تعداد کلمات موضوعی مشابه و هم معنی با کلمات کلیدي 
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      میزان تشابه با جمالت اول و آخر پاراگراف مربوطه (همیشه جمـالت اول و آخـر پـاراگراف مهـم در

 شوند).   می نظر گرفته

نـوان پارامترهـاي   مقادیر بدست آمده از معیارهاي فوق به اعدادي بین صفر و یک نرمـال شـده و بـه ع   

شوند. مقادیر نامبرده به متغیرهاي زبانی و بـه چنـد مجموعـه     می ورودي به سیستم استنتاج فازي داده

را سـادگی  دلیـل اسـتفاده از توابـع عضـویت مثلثـی      مقاله مذکور شوند.  می توابع عضویت مثلثی تبدیل

  .ذکر کرده استعملیات ریاضی مورد نیاز براي محاسبه خروجی عددي 

  باشد: می راحل عملیات انجام شده به ترتیب زیرم

  ایجاد متغیرهاي زبانی براي تولید مجموعه قوانین فازي .1

 ورودي مثلثیها با اعمال توابع عضویت  فازي کردن ورودي .2

 هاي فازي شده و ایجاد قوانین فازي ترکیب ورودي .3

ـ     .4 راي ایجـاد تـابع عضـویت    تعیین نتایج خروجی قوانین و ترکیب آنان با قوانین فـازي ایجـاد شـده ب

 خروجی

 COAها براي ایجاد خروجی عددي با استفاده از روش دفازي  دفازي کردن خروجی .5

  :شده استسازي به مراحل زیر تقسیم  عملیات انجام شده جهت خالصه ]25[در 

  پیش پردازش متن ورودي .1

 هاي الزم جهت امتیاز دهی به جمالت مهم استخراج ویژگی .2

 توسط منطق فازي امتیاز دهی به جمالت .3

 انتخاب جمالت مهمتر و ایجاد متن خالصه .4

عملیات پیش پردازش انجام شده بر روي متن ورودي در تحقیـق مـورد بحـث هماننـد سـایر روشـهاي       

  باشد: می پیشین و شامل مراحل زیر

  سازي جمالت جدا .1
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 ها Stop wordحذف  .2

 (Tokenization)جدا سازي کلمات  .3

 ریشه یابی کلمات .4

هـاي جمـالت، ویژگـی هـایی از جمـالت اسـتخراج گردیـده اسـت هماننـد           تخراج ویژگیدر مرحله اس

باشند. در این مرحله سعی گردیده است کـه مقـادیر عـددي     می سازي هاي سایر روشهاي خالصه ویژگی

  ها عبارتند از: بدست آمده در محدوده صفر و یک باشند. این ویژگی

  شود: می صورت زیر محاسبه : این ویژگی بهکلمات مشترك با عنوان مقاله

F1 = تعداد کلمات کل جمله / تعداد کلمات مشترك با عنوان جمله 

  شود: می : این ویژگی به صورت زیر محاسبهطول جمله

F2 = تعداد کلمات بلندترین جمله / تعداد کلمات جمله 

میـت بیشـتري   : با توجه به اینکه جمالت اول و آخـر هـر پـاراگراف از اه   موقعیت جمله در پاراگراف

  نسبت به سایر جمالت برخوردار است نحوه محاسبه این ویژگی به صورت زیر است:

F3 (S1) = n / n 

F3 (s2) = (n – 2) / n 

F3 (s3) = (n – 3) / n 
….. 

F3 (sn) = (n – 1) / n 

  تعداد جمالت پاراگراف است. nامین  جمله در پاراگراف و   iشماره Siدر این معادالت 

 : امتیاز جمالتـی کـه داراي عـدد هسـتند بـه صـورت زیـر محاسـبه        هاي عددي در جمله هتعداد داد

  شود: می

F4 = هاي عددي موجود در جمله طول جمله / تعداد داده  
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  آید: می : مقدار عددي این معیار نیز با کسر زیر بدستتعداد کلمات موضوعی

F5 = مات موضوعی موجود در جملهماکزیمم تعداد کلمات موضوعی در یک جمله متن / تعداد کل  

کند کـه قطعـا جملـه     می شباهت دو جمله را به هم مشخص میزان: این معیارشباهت دو جمله به هم

 nدر  nباشد. براي تعیین مقدار این معیار یـک مـاتریس    می اي که با جمالت بیشتري شبیه است مهم

اتریس برابر صـفر قـرار داده شـده    باشد. قطر اصلی م می تعداد جمالت موجود در متن nایجاد شده که 

تعـداد   میزانهـاي مـاتریس بـا    شباهت یک جمله به خودش مد نظر نمـی باشـد. حـال درایـه     میزانزیرا

تشـابه دو جملـه موجـود در مـتن بـه       میزانهم تقسـیم بـر بـاالترین    jام با جمله  iکلمات مشابه جمله 

  گردد: می صورت زیر مشخص

F6 = ���	���,���
�� ����	���,����

 

داداسامی خاص در جمله موجب افزایش امتیاز آن جمله شده کـه مقـدار عـدي آن نیـز بـه      ع: تتعداد اسامی خاص

  شود: می صورت زیر محاسبه

F7 = تعداد کلمات جمله / تعداد کلمات خاص موجود در جمله 

 fuzzyزبانی تبدیل شده و پـس از ایجـاد   مقادیر عددي بدست آمده از معیارهاي باال ابتدا به متغیرهاي 

rule هـاي ایجـاد    گیرند. بـراي خروجـی   می ها به عنوان ورودي سیستم استنتاج فازي مورد استفاده قرار

باشند نیز متغیرهاي زبانی مانند بسیار مهم، مهـم، کـم اهمـت، ... ایجـاد      می شده که جمالت مهم متن

 ه تعـدادي جملـه در مـتن خالصـه شـده خروجـی قـرار       شده که با توجه به اندازه خالصه خوسته شد

گیرند. در تحقیق مورد بررسی هیچگونه اطالعاتی در مورد شکل توابع عضـویت و روش دفـازي داده    می

  نشده است.

روش ارائه شده در این تحقیق یک روش ترکیبـی   نیز از روش منطق فازي استفاده شده است. ]26[در 

بـراي بهینـه سـازي مجموعـه      Genetic Programming (GP)و   (GA)با استفاده از الگوریتم ژنتیک
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Rule set  ها و توابع عضویت فازي استفاده شده کهGP     براي بهینه سـازي در بخـش سـاختاري وGA 

  در بخش متنی (توابع عضویت فازي)  بکار گرفته شده است.

د سایر روشهاي ارائـه شـده در   مانن و سازي مورد مطالعه در این تحقیق نیز استخراجی بوده نوع خالصه

هاي زیر براي هر جملـه از آن اسـتخراج    سایر مقاالت ابتدا جمالت متن از هم جدا شده و سپس ویژگی

. معیارهاي امتیاز دهی بـه جمـالت در ایـن تحقیـق نیـز ماننـد       شود می و آماده اعمال به سیستم فازي

  :باشند می سایر روشها بوده و به شرح زیر

  شابه با عنوان مقالهتعداد کلمات م .1

 تعیین جمله اول یا آخر متن بودن جمله مورد نظر .2

 تعداد کلمات موجود در جمله .3

 تعداد کلمات موضوعی موجود در متن .4

 تعدادکلمات تاکیدي موجود در متن .5

رونـد. تـابع    مـی  هاي سیستم استنتاج فازي مورد نظر بکـار  هاي استخراجی فوق به عنوان ورودي ویژگی

و ذوزنقه اي بوده و توابـع عضـویت خروجـی نیـز از      Bellستفاده شده در این سیستم عضویت ورودي ا

و مهم تقسیم شده اند. معیارهـاي تصـمیم    میانگین هستند که به سه تابع عضویت غیر مهم، Bellنوع 

  باشند: می اند که از قرار زیر  گیري در نظر گرفته شده

  یی برخوردارند.جمالت ابتدا و انتهاي پاراگراف از اهمیت باال .1

 باشند. می جمالت حاوي کلمات موضوعی داراي اهمیت باالیی .2

جمالت با تعداد کلمات متوسط  با شرط دارا بودن سایر معیارها انتخابی مناسب بـراي خروجـی    .3

 هستند.

بـوده و در   if _ thenسـازي مـتن بخـش ایجـاد قـوانین       مهمترین بخش در یک سیستم فازي خالصـه 

هـاي سیسـتم    ruleقانون ایجاد شده است. بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد       729وق سیستم طراحی شده ف
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شـود، روش   مـی  طراحی شده زیاد بوده و سیستم خالصه ساز ایجاد شده براي متون تحت وب اسـتفاده 

 GAکند. روشهاي بهینه سـازي   می هاي بهینه استفاده ruleبراي یافتن  GPو  GAارائه شده از ترکیب 

مورد بررسـی قـرار   جاي خود در از حوزه مورد بررسی این بخش خارج بوده که  شده  بکار گرفته GPو 

  خواهد گرفت.

سازي متن با بکارگیري منطق فازي مـورد مطالعـه و بررسـی     چند مقاله و تحقیق دیگر در مورد خالصه

انـدك   ها با تفـاوت بسـیار   قرار گرفت که در مجموع تمامی روشهاي ارائه شده در بخش استخراج ویژگی

شـوند.   مـی  هاي سیستم فـازي در نظـر گرفتـه    هاي استخراجی به عنوان ورودي شبیه هم بوده و ویژگی

تفاوت روشهاي مطرح شده صرفا در انتخاب توابع عضویت متفـاوت، نـوع موتـور فـازي انتخـابی و روش      

ـ   باشد. برخی از روشها نیز از الگوریتم می دفازي کردن اطالعات خروجی هـاي   د شـبکه هاي دیگـري مانن

 ruleهـاي اسـتخراجی و    و نظـایر آن بـراي بهینـه سـازي ویژگـی      PSOعصبی، الگوریتمهاي ژنتیـک،  

base    تـوان بـه روش ارائـه شـده توسـط       مـی  هاي ایجاد شده استفاده کـرده انـد. از آن جملـهLadda 

Suanmali, 2009 ]27  لثـی،  ت در انتخـاب اسـتفاده از توابـع عضـئویت مث    و] اشاره کرد که فقـط تفـا

Mohammed Salem Binwahlan, 2009 ]28  بکار گیري الگوریتم ازدحـام ذرات [(PSO)   در بهینـه

هـاي عصـبی در انتخـاب جمـالت      ] در اسـتفاده از شـبکه  S. Santhana Megala, 2014 ]29سازي و 

  مهمتر پس از امتیاز دهی فازي در خروجی استفاده کرده اند.

  متنسازي  فارسی در خالصه چالشهاي زبان- 3-7

 زبان فارسی زبان رسمی سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان بـوده و زبـان مـادري بـیش از یکصـد     

باشد. شکل نوشتاري این زبان برخالف اکثر زبانهاي دیگـر از راسـت بـه چـپ بـوده امـا        می لیون نفر می

کـامال از هـم    تلغـا  هـم  و حـروف  هـم  آن در کـه  انگلیسی و سایر زبانهاي با حروف التین زبان برخالف

کلمـات   آن بـر  عـالوه  و داشـته  وجود لغات بیشتر کاراکترهاي  ان می فارسی پیوستگی زبان در متمایزند،

 مـتن  پـردازش  پـیش  مهـم  مراحـل  از یکی که فعل یابی باشند. همچنین ریشه می متنوع نیز در نگارش
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 بـه  لغـت  یک در مثال عنوان هدارد. ب را خود خاص فارسی چالشهاي زبان در باشد، می سازي خالصه براي

 تـوان  مـی  نیـز  هـاي مفعـولی   شناسـه  حتـی  و فعل عالمت زمان شناسه، فعل، توان ریشه می پیوسته هم

 نـرم افزارهـاي   و تجربه دانش، از نمیتوان که به طوري کند، می پیچیده تر را لغات پردازش کار که داشت

هـا را حـل کنـد     پیچیـدگی  ایـن  تمامی اند  که بتونرم افزاري  تولید و نمود استفاده زمینه این در موجود

 بـا  انگلیسـی  ماننـد  گسسته زبانهاي تفاوتهاي ذاتی باشد. می فراوان تالش نیازمند  و زمانبر بوده فرایندي

سـاختاري پیوسـته داشـته و داراي تفاوتهـاي بنیـادي در       که غیره و فارسی، عربی، چینی مانند زبانهایی

 نـرم افـزار   سـاختار یـک   در تغییـرات  اعمـال  ادعـاي  که است شده آن به منجر قواعد دستوري هستند،

 فـراوان  به کار بردن آن براي زبان فارسی را مورد سئوال قرار داده کـه مسـتلزم آزمایشـهاي    و انگلیسی

هـاي چکیـده اي نیازمنـد بسـیاري از      با توجه به اینکه ایجـاد خالصـه   .بود خواهد آن صحت اثبات براي

شی مانند تشخیص مرز کلمات، ریشه یابی اسامی و افعال و بسـیاري دیکـر از مفـاهیم    اعمال پیش پرداز

هـاي چکیـده اي    باشد و با در نظر مشکالت و چالشهاي ذکر شده ایجـاد خالصـه   می درك زبان طبیعی

هـاي اسـتخراجی کـه در آن سیسـتم      در زبان فارسی بسیار مشکل خواهد بود. از این رو ایجاد خالصـه 

قط درگیر با یافتن مرز جمالت و استفاده از روشهاي آماري براي تشخیص جمـالت مهـم   خالصه ساز ف

  شوند.   می بوده بسیار ساده تر و کاراتر خواهد بود. در ادامه برخی از این چالشها بررسی

  فارسی نگارش زبان چالشهاي-3-7-1

 اتوماتیـک  زشپـردا  پـیش  فارسـی مشـکالتی را در بخـش     زبـان  نگارشـی  خصوصـیات  و برخی موارد 

     ]:9باشند[ می کند. برخی از این موارد را در از قرار زیر می دچارمشکل را متون سازي خالصه

      تفاوت در ترکیب دو کلمه با هم با فاصله و نیم فاصله. در این حاالت اگر دو کلمـه بـا فاصـله از هـم

به یک کلمه خواهنـد شـد.   جدا شوند تبدیل به دو کلمه و اگر با نیم فاصله از هم جدا شوند تبدیل 

  افتد. می بندرت اتفاق انگلیسی در مسئله توان سیب زمینی را نام برد. این می به عنوان نمونه
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 براي یک کلمه با استفاده از کاراکترهـایی بـا تلفـظ یکسـان و نگـارش متفـاوت        نگارش مختلف انواع

 مانند اتاق و اطاق  

 دون استفاده از همزه مانند مسئول و مسوول  نگارش متفاوت یک کلمه با استفاده همزه یا ب 

 و ترجمه نشده انگلیسی با حروف التینیا فارسی مانند سورس کلمات از استفادهsource 

 استفاده از ا و آ به جاي هم مانند کلمه فرایند و فرآیند 

 کلمات ان می فاصله گذاري در نویسندگان دست بازگذاشتن. 

 نیم فاصله از استفاده براي قطعی ملدستورالع یک استاندارد و وجود عدم. 

 فاصله گذاري براي یک قاعده ثابت و مشخص وجود عدم  

 انـد و  تـو  مـی  به صورت چسبان و غیر چسـبان ماننـد کلمـات    می استفاده از پیشوند استمراي افعال 

 تواند می

 ها به دو صورت چسبان و غیر چسبان مانند کلمات آنها و آن ها استفاده از پسوند جمع 

 براي اتصال صفت و موصوف به دو صورت نگارش یا عدم نگـارش آن ماننـد کلمـات     "ي"ستفاده از ا

 خانه سبز و خانه ي سبز

شود تا تشخیص و تفکیک لغات الزم و غیـر الزم در   می در نظر نگرفتن موارد نگارشی بیان شده موجب

ت تـر شـده و در   متن مشکل تر شده، تشخیص ریشه لغات سخت و تشخیص لغات شبیه به هـم سـخ  

  امتیاز دهی به لغات در مراحل پردازش متن تاثیر خواهد گذاشت.

  بخش ریشه یابی در فارسی زبان چالشهاي-3-7-2

سازي متن یکـی از مراحـل مهـم در پـیش      با توجه به مطالعه و بررسی مقاالت مختلف در مورد خالصه

زبان فارسی داراي چالشهایی بـوده کـه    باشد. ریشه یابی متن در می پردازش متن ریشه یابی افعال متن

  ]:10باشند[ می برخی از آنها از قرار زیر

  روو  رفتنبی قاعده بودن برخی از افعال و ابهام در تولید ریشه آنها (بن مضارع) مانند  
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 مختلفـی   انـد معـانی   تـو  می اعراب بدون کلمه یک که جایی آن از و فارسی زبان در اعراب وجود عدم

 .نماید می مشکل را اسم از فعل شخیصت باشد، داشته

 گردیـد شوند. به عنوان مثال در افعال  می هاي چسبیده به فعل در اگثر اوقات موجب ابهام پسوند 

که به ریشه فعل متصل گردیده است موجب ابهام در تشخیص بین گذشـته   یدپسوند  گشتید،، 

 شود.   می ساده سوم شخص و حال استمراري دوم شخص

 ی پیشوند که به ریشه فعل متصل شده و با حرف اول فعـل یکسـان اسـت و موجـب     حروف التزام

 .بردناز مصدر  ببرشود، مانند  می ابهام

    اتصال ضمیر موصولی به انتهاي فعل موجب ابهام شده و تشخیص این ضمیر موصولی واقعـا بـراي

 باشد. یم آن را خوردندکه به معنی  خوردندشیک نرم افزار دشوار خواهد بود. مانند 

    مختصر کردن بعضی از افعال و اتصال آنان به کلمات قبل خود که فعل نیستند تشـخیص فعـل را

 .خوشحالند،  بیدارندکنند. مانند  می براي نرم افزار کامال مشکل

 .تعداد زیاد افعال فارسی که عمال کار ریشه یابی این همه افعال مشکل است 

  در جمله که تعداد آنها در جمله بیشتر از یکـی اسـت.   حذف قرینه اي بخشی از افعال دو قسمتی

 .من به خانه رفته و غذا خورده امدر فعل اول جمله  اممانند حذف 

 .نبود یک قاعده مشخص در ریشه یابی افعال 

  هاي ذاتی زبان فارسی چالش -3- 3-7

ذاتـی   مشـکالت  از باشـد. برخـی   مـی  متفاوت انگلیسی زبان سمانتیک با و ساختار در فارسی زبان

  ]:9باشد[ می به شرح زیر فارسی متون به مربوط

 در ریشـه   مسـئله  ایـن  .دارد وجـود  انگلیسـی  زبان در که آنچه همانند شده تعریف گرامري نکات نبود

  بود خواهد گذار تاثیر متن پردازش پیش و یابی
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 آب سرد کن همانند جزئی چند ترکیبی لغات وجود  

  شـوند   مـی  هاي جمـع کـه بـه لغـات متصـل      و نشانهدر زبان فارسی گاهی اوقات ضمیرهاي مفعولی

مثـال   عنوان شوند. به می شکل یکسانی داشته که موجب پیچیدگی تفکیک این لغات براي نرم افزار

 .باشد می فاعلی صفت نشانه خوران در ان حالی که در جمع بوده  نشانه در درختان ان

 صـورت  بـه  بـالعکس  و فعـل گذشـته   ریشه فعل حال به ریشه  تبدیل قاعده خاصی  فارسی زبان در 

نرم افزار براي تشخیص آنان هیچ راه مشخصـی را نـدارد. بـه عنـوان      نتیجه ندارد، در وجود قانونمند

 توان همان کلمه خوران مثال قبل را ذکر کرد. می مثال

 شـیر  آب، شـیر  حیوان، هاي ساختاري در کلمات با چند معنی متفاوت مانند شیر با معانی شیر ابهام 

 .وراکیخ

 ماننـد اسـتفاده از حـروف بـزرگ در      مکانهاي خـاص  و اسامی تشخیص براي خاص روشی وجود عدم

 انگلیسی. زبان ابتداي آنها در

 آوایی مربوط به حروف صدادار مانند مرد به عنـوان انسـان    اطالعات نبود علت به کلمه معنی در ابهام

 مذکر و مرد به معنی فوت کردن.

 فاصـله گـذاري در کلمـات     نـیم فاصـله و    از اسـتفاده  بـراي  قطعـی  ووجود یک روش مشخص  عدم

 ترکیبی.

    عدم تشخیص نرم افزار در تشخیص نقش کلمه در یک جمله به دلیل قادر نبودن در تشـخیص مـرز

 توان آیین نامه نوشتن و آیین نامه رانندگی را نام برد. می کلمات. به عنوان مثال

 مجزا مانند سیب زمینی. کلمه دو شدن گرفته نظر در امکان هاي ترکیبی زیاد و کلمه وجود 

      امکان نگارش کلمات با کاراکترهاي متفاوت و نیاز به یکسان سازي آنان بـراي پـیش پـردازش ماننـد

 آیین نامه. و آئین نامه

 کلمات اختصاري از سایر کلمات. در زبان انگلیسـی کلمـات اختصـاري بـا حـروف       دشواري تشخیص

 در زبان فارسی مفهومی به نام حروف بزرگ و کوچک وجود ندارد.بزرگ نوشته شده که 
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  ماننـد   لغـوي  داده پایگـاه  یـک  نبـودWordNet  بـراي  زبـان شـناختی   خصوصـیات  کامـل  اعمـال 

   کند. می سازي را مشکل خالصه

  28حرف بـوده کـه    32وجود کاراکترهایی که از زبان عربی وارد فارسی شده اند. زبان فارسی داراي 

باشد. عالوه بر این حروف کاراکترهایی دیگر نیز وجـود داشـته کـه     می با زبان عربی مشتركتاي آن 

تـوان آنـان را در نظـر نگرفـت. از ایـن       مـی  منحصرا از زبان عربی وارد شده که در بسیاري از حاالت

 توان به تشدید و تنوین  اشاره کرد که در بسیاري از نگارشها درج نمی شوند.  می نمونه

 باشـند. ایـن گونـه کلمـات داراي یـک شـکل        مـی  ها یا کلمات همشکل از دیگـر ابهامـات   افهوموگر

تـوان مثـال زد کـه اگـر      می را اشکالنگارشی اما معانی کامال متفاوت هستند. به عنوان نمونه کلمه 

با فتحه تلفظ شود جمع کلمه شکل بوده و اگر با کسره تلفظ شود به معنی مشـکل و نقـص خواهـد    

 بود.

 حروفی که تلفظ شده اما نوشته نمی شود و نقش مهمی در مفهـوم کلمـات در جملـه دارد. از     وجود

توان به کسره ارتباط دهنده بین صفت و موصوف اشاره کرد. به عنوان مثال در عبـارت   می آن جمله

در  S‘داراي کسره بوده که موجب اتصال صفت و موصوف شـده و در جایگـاه    بحرف  سیب قرمز

 شود.   می که نوشته نشده اما تلفظ خانه مامالکیت در عبارت  يار دارد و یا انگلیسی قر

 اند ابهامی براي نرم افـزار ایجـاد کنـد. بـه عنـوان مثـال در        تو می حذف برخی از کلمات درجمله که

انـد ایـن ابهـام را ایجـاد کـرده کـه        تو می از جمله حذف شده که درکلمه  علی خانه نیستجمله 

 مقایسه کرده است. خانهرا با  علی

  سازي متن در زبان فارسی مروي بر سابقه تحقیقات خالصه-3-8

سازي متن در زبان فارسی سابقه چندانی نداشته و منحصرا به چنـد   استفاده از تئوري گراف در خالصه

سـازي مـتن در زبـان فارسـی      شود. مهمترین سیستم هایی که براي خالصـه  می تحقیق و مقاله خالصه

  باشد: می د زیرشامل موار
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  FarsiSumسیستم خالصه ساز فارسی  -3-8-1

FarsiSum  یک خالصه ساز مبتنی بر وب است کهSweSum کنـد. ایـن    می را براي زبان فارسی مدل

و مـتن کـد شـده بـا فرمـت       HTMLسیستم قادر به خالصه کردن متون روزنامه هاي فارسی با قالـب  

 اسـتفاده  SweSumشـده اسـت. از سـاختاري مشـابه     تحت ویندوز و به زبان پرل نوشته  بوده ،یونیکد 

تغییـر داده   UTF_ 8کند با این تفاوت که چند ماژول آن براي کار با محتواي یونیکـد و رمزگـذاري    می

 ي ،نسوافر ، يسوئد يها نباز ايبر بـوده کـه   اسـتخراجی  عنو از SweSumسـاز    . خالصهشده اسـت 

 ست.ا هشد زيسا دهیاپ سپانیاییا وکی رنمادا  ،نگلیسیا  ، لمانیآ

 کـار  تنــ م ريماآ خصوصـیات پایه  بر کهیک خالصه ساز مطرح بوده  FarsiSum  سیرفا زسا خالصه

 نمی نظر در دازشپر پیش ايبرهــا را   stop list جز به را متن شناختی نباز تخصوصیا کنــد و مــی

ــاز   .دگیر ــه س ــا  متنیخالص ــا  html فرمتب ــیافدر ارشگز یا نامهروز از ورودي انعنو به را textی   تـ

 و دهکر تعیین را تکلما و تجمال ودهمحد ابتدا رمنظو ینا به .کند می تولید را آن هــ خالص  و دهرــ ک

 و لفعاا ،سامیا مانندزبا تکلما ي یشهر فرکانس ند. سپسرخو می برچسب هشد مخفف تکلما

  ].7][6دهد[ می تیازشده و به جمالت متن ام محاسبه یستالیست واژگان ا یک از دهستفاا با تصفا

 رشنگا و UTF- 8اري ذــ مزگو ر Unicodeاسـناد محتـوي    با رکا ايبربرخی از ماژولهـا   farsisumدر 

 تکلما لیست از دهستفاا يجا به سیرفا نگاواژ م اسـتفاده از  عد لیلد  به و هشد حصالا چپبه  سترا

 شامل سیرفاکلمـات   ترینارپرتکر کلمـه از  200( دــ مفی  رـغی  تکلما تهیه لیست  با تنها ها مخفف و

 در. هدد می منجاا را دازشپر عمل وف)حر تعریف و ضافها وفحر بطر وفحر قیدها ، ،ضمایر ل،فعاا

ـ تع  اـب  تیـسد  عـمرج  خالصه با  روش مقایسه از سیستم ینا یابیارز  و ها هکنند شرکت پایین اددـ

از روش کالسیک بدون توجه بـه معنـی    Farsisumست. ا هشداستفاده  UTF-8رمزگذاري  با يها متن

که مدعی هسـتند وابسـته بـه حـوزه      farsisumکند. در کل خالصه سازهایی مانند  می کلمات استفاده
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سازي متـون علمـی کـارایی     توانند متون خبري را خالصه کرده و در خالصه می خاصی نمی باشند تنها

  توجه کرد. SweSumد به معماري بای FarsiSumپایینی دارند. جهت تشخیص شکل و معماري 

یک سیستم خالصه کننده متـون تحـت وب بـوده کـه در      SweSumخالصه ساز : SweSumمعماري 

هـاي   سوئد ایجاد شده اسـت. ایـن سیسـتم تـگ     Royal Institute of Technology (KTH) موسسه 

HTML توابـع مکاشـفه اي    شامل متون خبري را با استفاده از متدهاي آماري و زبان شناسی و با کمک

کند. سیستم یاد شده براي زبانهاي سوئدي، نروژي، دانمارکی، اسپانیایی، آلمـانی ، انگلیسـی    می خالصه

ایجـاد گردیـده    farsisumو فرانسوي نیز وجود داشته که نوع تکمیل شده فارسـی آن نیـز تحـت نـام     

تـوان   مـی  کرده که از آن جملهسازي موجود استفاده ن هاي خالصه از بسیاري از تکنیک SweSumاست. 

هـاي لغـوي در یـک خالصـه سـاز       هاي لغوي اشاره کرد. اسـتفاده از تکنیـک زنجیـره    به تکنیک زنجیره

  توانایی استفاده از آن را ندارد. SweSumبوده که  WordNetنیازمند داشتن و استفاده از 

ز در سـمت سـرور قـرار    در تصویر زیر نمایش داده شده اسـت. برنامـه خالصـه سـا     SweSumمعماري 

با آن در تعامل بوده و متنی که باید خالصه شـود بـه آن ارسـال     HTTPداشته که کاربر توسط پروتکل 

  کند. می و خالصه را دریافت
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  بخش اول:  سه بخش است در مراحل اجرا شامل 

Tokenizer : 

  شود: می در این قسمت اعمال زیر انجام

  حذف کاراکترهاي انتهاي خط(\n) 

 فتن مرزهاي جمالتیا  

 یافتن مرزهاي کلمات  

  ) استخراج کلمات کلیديSweSum      نامها، صفات و قیدهاي زمان را بـه عنـوان کلمـات کلیـدي در

  گیرد) می نظر

 Scoring  در این مرحله به خطوط :HTML شود که در سیستم یـاد شـده بـه     می موجود امتیاز داده

ي داده نشده و به خطوط متنی بـا توجـه بـه قواعـدي     بوده هیچ امتیاز htmlخطوطی که شامل تگهاي 

شود. این قواعد در مورد خطوط متفاوت فرق داشته که بـه عنـوان مثـال خطـوط داراي      می امتیاز داده
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موقعیت مکانی خاص (خطوط اول هر پاراگراف) ، خطوط داراي کلمات کلیدي ، خطـوط شـامل مقـادیر    

  ستند.  عددي و خطوط بولد داراي امتیاز باالتري ه

گیرد که این امتیاز دهـی هـم    می بخش دوم: در این بخش به کلمات موجود در هر جمله امتیازي تعلق

داراي شرایطی بوده که به عنان مثال کلمات کلیدي ، اعداد و تاریخها و کلمات با فرکانس بـاال در مـتن   

  امتیازي ندارند.از امتیاز بیشتري برخوردار خواهند بود و کلماتی مانند حروف اضافه هیچ 

شود. این فایل شامل مـوارد   می ایجاد htmlبخش سوم: در این مرحله فایل نهایی خالصه شده در قالب 

  زیر است:

  تمام خطوط غیر متنی و تگهايhtml 

 خطوط متنی با امتیاز باال  

  ط سایر اطالعات آماري در مورد متن خالصه شده مانند تعداد جمالت ، تعداد کلمات ، تعداد خطـو

 و کلمات کلیدي با فرکانس باالي موجود در متن

 Automatic Persian Text Summarizationسیستم  -3-8-2

شود. تکنیک هایی که در ایـن   می سازي متن استفاده در این سیستم از یک روش ترکیبی براي خالصه

ایه کلمـات  اند زنجیره لغوي و تئوري گراف هستند که جمالت مهم متن را بر پ  سیستم بکار گرفته شده

و عبارات نشانه اي، تعداد جمالت مشابه، تشابه بین جمالت و تشابه بـین جمـالت و جملـه موضـوعی     

  استفاده کرده است.

 Hybrid Farsi Text Summarizationسیستم  -3-8-3

در یکی از تحقیقات انجام شده از برخی از معیارهاي امتیاز دهی به جمالت که در مراحـل قبـل   

ما نوآوري آن در این است که در این تحقیق عالوه بر معیـار جمـالت بـا    ذکر شد استفاده شده ا
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]. در بخـش زیـر بـه    5اهمیت از معیار ارتباطات با اهمیت بین جمالت نیز استفاده شـده اسـت[  

 پردازیم.   می بررسی این تحقیق

یـر  باشد. نوع گراف بکار گرفته شده غ می سازي متن از نوع استخراجی در تحقیق یاد شده خالصه

سازي بر پایـه گـراف جمـالت در جایگـاه      جهت دار بوده که در آن هم مانند سایر روشهاي خالصه

گیرنـد. در ایـن روش    مـی  نودهاي گراف و ارتباط بین این جمالت نیز در جایگاه یالهاي گراف قرار

دهـا در ایـن   شود. معیارهایی که براي امتیـاز دهـی بـه نو    می ها به یالها نیز امتیاز داده عالوه بر نود

سـازي مـتن    شود پنج مورد از معیارهایی اسـت کـه در سـایر روشـهاي خالصـه      می روش استفاده

  مبتنی بر گراف انجام شده اند. این معیارها عبارتند از:

 تعداد یالهاي متصل به هر نود  

 فرکانس کلمات در یک جمله  

 تعداد کلمات کلیدي موجود در جمله  

 طه با جمله موضوعی وجود داردمیزان انحرافی که بین جمله مربو  

          تعداد معیارهایی که به طور همزمان در یـک جملـه وجـود دارنـد. در ایـن روش عـالوه بـر جمـع

 شود.   می جبري امتیازهاي موجود در جمله به خود عدد تعداد معیار نیز امتیاز داده

   جملـه را مشـخص  این پنج معیار براي هر جمله با معادله زیر محاسبه شده که مجموع امتیـاز آن 

نیز ضریبی بوده که به صـورت تجربـی     Ciامتیاز هر معیار و  Wiمجموع امتیاز جمله،  Twکند.  می

  شود.   می براي هر نوع متن بر اساس حوزه آن در نظر گرفته

 Tw = ∑ Ci.Wi�
��� 

 آید: می انحراف هر جمله با جمله موضوعی متن بدست به صورت زیر بدست میزانسپس  

 Diff = (N – I) / D 

  در این معادلهDiffانحراف،  میزانN  ،تعداد کلمات موجود در جملهI    تعداد کلمات مشـترك بـین

باشد. امتیـاز اصـلی نـود     می تعداد تنوع کلمات در کل متن Dجمله مورد نظر با جمله موضوعی و 
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داد کلمـات  تعـ  Pمقدار امتیاز نـود و   Sحاوي جمله با توجه به معادله زیر محاسبه شده که در آن 

  باشد. می جمله موضوعی

 S = (P / D) – Diff 

     همانطور که قبال اشاره شد این تحقیق عالوه بر امتیاز دهی به نود ها، به یالهاي گـراف نیـز امتیـاز

  باشد: می کند. معیارهاي امتیاز دهی به یک یال متصل کننده دو نود از قرار زیر می دهی

 تعداد کلمات مشترك بین دو جمله  

 اد کلمات کلیدي مشترك بین دو جملهتعد  

 (در جمالت فارسی ) تعداد کلمات انگلیسی شمترك موجود در دو جمله  

 وجود کلمات مشترکی که توضیحاتی در پاورقی دارند  

 وجود دو جمله مشابه در یک پاراگراف 

امتیاز هر جمله با در نظـر گـرفتن هـر ده     میزانها حال با توجه به معیارهاي مربوط به لبه

  شود: می معیار محاسبه

Tw = ∑ Ci.Wi��
���  

انـد ایـن    تـو  مـی  شـود. دلیـل آن   می هاي یک تا پنج بیشتر در نظر گرفته iبراي  Ciدر این مقدار 

  باشد.   می باشد که اهمیت امتیاز جمالت بیشتر از اهمیت امتیازات رابطه بین آنان

کنـد. ایـن دو    مـی  لید شـده اسـتفاده  هاي تو روش یاد شده از دو معیار براي ارزیابی دقت خالصه

 سـازي اسـتخراجی بکـار    بوده و براي ارزیـابی سیسـتمهاي خالصـه    Recallو  Precisionمعیار 

  گردد: می به صورت زیر محاسبه Recallروند. معیار  می

Recall = Correct / (Correct + Missed)  
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در هر دو متن خالصه شده توسط برابر با تعداد جمالتی است که  Correctمقدار   در این معیار

تعداد جمالتی است که در متن خالصه شـده   Missedفرد خبره و ماشین وجود داشته و مقدار 

  توسط فرد خبره وجود داشته اما در متن خالصه شده توسط سیستم موجود نمی باشد.

  شود:  می نیز به صورت زیر محاسبه Precisionمعیار 

Precision = Correct / (Correct + Wrong) 

نیز تعداد جمالتی است که در متن خالصـه شـده توسـط نـرم      Wrongدر این معیار نیز مقدار 

افزار وجود داشته اما در متن خالصه شده توسط فرد خبره وجود ندارد. در نهایت هـر دو معیـار   

  شود: می دقت خالصه تولید شده از آن استفاده میزانبا هم ترکیب شده و براي تعیین

F1 = (2 * (Precision * Recall)) / (Precision + Recall) 
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  چهارمفصل 

  مدل پیشنهادي
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  مقدمه -4-1

  در این فصل به تشریح مدل پیشنهادي پرداخته و نتایج را بررسی خواهیم کرد.

  مدل پیشنهادي-4-2

ــن پایــان ــتخراجی مــدل پیشــنهادي ای ــک مــدل از نــوع اس ــدین   نامــه، ی ــا کــه چن ــدین معن اســت. ب

شــود. ایــن مــدل شــامل  جملـه از خــود مــتن انتخــاب شــده و بعنــوان خالصــه در نظــر گرفتــه مــی  

  مراحل زیر است:

 بندي:  بخش .1

 یافتن ریشه کلمات .2

 استخراج کلمات کلیدي .3

 دهی به کلماتوزن .4

 دهی به جمالت براساس کلمات کلیديوزن .5

 بیشتري دارند استخراج جمالتی که وزن .6

 تخاب جمالتی که پیوستگی بیشتري دارند از بین جمالت مرحله قبلان .7

انـد. در واقـع نـوآوري ایـن     ) تقریبـا مراحلـی اسـت کـه سـایرین نیـز اسـتفاده کـرده        6) تـا ( 1مراحل (

  تري خواهد شد.) بوده که باعث استخراج جمالت دقیق7نامه، مرحله (پایان

- ده همشـهري انتخـاب شـده اسـت، اجـرا مـی      مراحل فـوق را بـرروي یـک نمونـه کـه از مجموعـه دا      

  باشد. می "ادب و هنر") نشان داده شده است، از نوع 1-4کنیم. این نمونه که در شکل (
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  بنديبخش -4-2-1

ــی     ــات م ــپس کلم ــالت و س ــازي جم ــدل پیشــنهادي، جداس ــه در م ــین مرحل ــن   اول ــراي ای باشــد. ب

ــا اســتفاده از نشــانگرهاي ؟ و ! و . جمــالت  ــا ب ــدا مــی منظــور ابتــدا ب ــدین را از یکــدیگر ج -کنــیم. ب

ترتیب کـه مـتن ورودي را دریافـت کـرده و سـپس بـا دیـدن هـر یـک از ایـن سـه نشـانگر، جمـالت              

بنـدي بـرروي مجموعـه داده فـوق، هفـت جملـه بـه        شـوند. بعـد از انجـام فرآینـد بخـش      استخراج می

  صورت زیر استخراج شدند:

) نمونه اي از مجموعه داده همشهري1-4شکل (  
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  یافتن ریشه کلمات-4-2-2

شـود. نمونـه    کـار پردازشـی دسـتوري اسـت کـه باعـث بهبـود کـارایی الگـوریتم مـی          این مرحله یـک  

ــوریتم    ــده و الگ ــام ش ــی انج ــان انگلیس ــار در زب ــن ک ــال    ای ــراي مث ــت. ب ــده اس ــته ش ــاي آن نوش ه

ــایتون، ایـن مــورد را پیـاده    NLTKکتابحانـه   ــراي مثـال حــذف    در زبـان پ  ingسـازي کــرده اسـت. ب

ــان فارســی  ــات. در زی ــک دیکشــنري    از انتهــاي کلم ــار هســتیم از ی ــات ناچ ــافتن ریشــه کلم ــراي ی ب

ــتم، رفتـی، رفـت، مـی         رونــد و ... بـه مصـدر از مصــدر    اسـتفاده کنـیم. بـراي مثــال تمـام شـکلهاي رف

ــراي تعـداد محــدودي از افعــال، ایـن دیکشــنري را ایجــاد       رفـتن مــی  باشـد. مــا در ایــن پایـان نامــه ب

  ایم.کرده

  

  

  

) نمونه اي از مجموعه داده همشهري2-4شکل (  
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  فراوانیت  واژه  فراوانی  واژه  انیفراو  واژه  فراوانی  واژه

  3  آن  2  کشیدن  1  باطن  1  جاودانگی

  1  گذاشتن  8  و  1  چنین  8  در

  1  فرار  3  بین  1  ظاهري  2  زندگی

  2  کردن  2  راه  1  این  1  گروهی

  1  اما  1  خسته  1  انسان  7  از

  1  ساعتی  2  شدن  6  که  1  طریق

  2  بعد  1  یا  1  هیبتی  1  هنر

  2  همان  1  نتیجه  1  حشره  1  نگاهی

  1  نقطه  1  پیش  1  تابلو  8  به

  1  برگشتن  1  آمدن  1  نقاشی  1  نمایشگاه

  1  دوباره  3  یک  1  نمایشگر  2  آثار

  1  نفس  1  حادثه  1  گوشه  1  هنري

  1  زنان  1  اتفاقی  2  خود  1  احمد

  1  عرق  1  دست  6  را  2  طباطبایی

  1  ریزان  1  رها  1  دیدن  1  موضوع

  1  منزل  1  براي  4  بار  4  مورچه

  3  او  1  گریز  1  گینسن  3  هستند

  2  رساندن  1  خطر  2  دوش  1  ولی

  1  چه  1  نسل  3  پایان  2  دانستن

  1  داستان  1  آینده  3  پس  2  اگر

  1  درازي  1  وجود  1  خودش  1  میان

  1  انتها  1  نماید  1  غریزه  1  رفتن

  2  پایانی  1  داشتن  1  عملی  1  با

) استخراج کلمات بکار رفته در متن1-4جدول (  
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  1  هم  1  استفاده  1  شروع  1  استعداد

  1  ذشتهگ  2  میلیون  2  باید  1  مزایاي

  1  گفت  2  سال  2  نداشتن  1  گذشت

  1  سیر  1  خواهد  2  دیگر  1  میلیارد

  1  حیات  1  تجدید  1  برنامه  1  همین

  1  اسرار  1  است  2  ناپذیر  1  تکامل

  1  رسیدن  1  چیز  1  خواستن  1  جهان

  1  انتهایی  1  جایی  1  نیست  1  چون

  1  موریس  1  نوشته  1  کتاب  1  نرسیدن

  

  استخراج کلمات کلیدي-4-2-3

ــا اســتفاده از الگــوریتم د ــن   RAKEر ایــن مرحلــه ب ، کلمــات کلیــدي را اســتخراج خــواهیم کــرد. ای

ــات و ســپس وزن  ــتخراج تمــامی کلم ــا مــی الگــوریتم نیازمنــد اس ــی بــه آنه ــور  ده ــدین منظ باشــد. ب

ــی   ــوق وجــود دارد م ــتن ف ــه در م ــاتی ک ــامی کلم ــدا تم ــدول (  ابت ــردد. ج ــتخراج گ ) 1-4بایســت اس

  دهد. ، به همراه فرکانس هر یک را نشان میکلمات استخراج شده

  دهی به کلمات کلیديوزن-4-2-4

شـود. بـدین ترتیـب کـه یـک مـاتریس        انجـام مـی    RAKEدهی بـه کلمـات براسـاس الگـوریتم     وزن 

باشـد. قطـر اصـلی ایـن مـاتریس، تعـداد        هـاي آن، کلمـات موجـود در مـتن مـی     تشکیل شده و درایـه 

هــا، تکــرار کلمــات بــه همــراه ســایر کلمــات را نشــان  ه و دیگــر درایــهتکـرار یــک کلمــه را نشــان داد 

دهـد. بخشـی از مـاتریس ایجـاد      ) نحـوه بدسـت آوردن هـر درایـه را نشـان مـی      1-4دهـد. رابطـه (   می

ــا اســتفاده از الگــوریتم  ــراي مــتن شــکل ( RAKEشــده ب ) نشــان داده شــده 2-4در جــدول () 1-4ب

  است
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  خود  دانستن  ولی  هستند  مورچه  موضوع  طباطبایی  احمد  هنري  آثار  نمایشگاه  گاهین  هنر  گروهی  زندگی  جاودانگی  

                                1  جاودانگی

  1                          1  2    زندگی

                            1      گروهی

                1          1        هنر

                        1          نگاهی

                    1  1            نمایشگاه

              1    1  2              آثار

                1  1                هنري

              1  1                  احمد

          1  1  2                    طباطبایی

            1        1              موضوع

        1  4                        مورچه

      1  3                          هستند

      1                            ولی

    2                              دانستن

  2      1                          خود

 شی از متن داده شدهبرروي بخ RAKEاعمال الگوریتم  )2-4جدول (
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� � deg������ � � ������ ��/����������      )4-1        (  

 

ــده در جــدول (  ــاتریس نشــان داده ش ــوریتم  ) وزن3-4م ــاس الگ ــی براس ــی RAKEده - را نشــان م

ــات پرتکــرار حــدف شــده  ــن مــاتریس کلم ــا  دهــد. در ای ــدا الزم اســت ت ــن منظــور، ابت ــد. بــراي ای ان

تر از ایـن آسـتانه دارنـد حـدف شـوند. مـا       اي تعیین شـده و سـپس کلمـاتی کـه تکـراري بـاال      آستانه

-در نظـر گـرفتیم. لـذا کلمـاتی کـه تعـداد تکـرار آنهـا بـیش          4این آستانه براي متن فوق را برابـر بـا   

ــوده اسـت، از جــدول فـوق حــدف شــده   4تـر از   ) نشــان داده شــده 3-4انـد. همچانکــه در جـدول (  ب

  اند.حدف شده  "از، که و ..."است، کلماتی مانند 

  دهی به جمالت براساس کلمات کلیديوزن-4-2-5

ــات (جــدول (   ــه وزن کلم ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مرجل ــتن وزن 3-4در ای ــود در م ــی ) )، جمــالت موج ده

  دهد.   ) وزن هفت جمله موجود در شکل () را نشان می4-4شوند. جدول ( می

   

  استخراج جمالتی که وزن بیشتري دارند -4-2-6

نهــایی کـه وزن بیشــتري دارنـد، انتخـاب شــده و از کنـار هــم     در نهایـت از بـین ایــن هفـت جملـه، آ    

ــایی شــکل مــی قــرار دادن آنهــا، خالصــه ــی) وزن4-4گیــرد. جــدول ( نه - دهــی جمــالت را نشــان م

دهد. براین اسـاس سـه جملـه اول، دوم و سـوم بعنـوان کاندیـد بـراي خالصـه انتخـاب خواهنـد شـد            

  دهد. ) خالصه این سه جمله را نشان می3-4شکل (
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تا اینجـا روشـی بکـار بـرده شـد، کـه قـبال توسـط دیگـران پیشـنهاد شـده اسـت. تنهـا نـوآوري ایـن                

نامـه ایجـاد یـک دیکشـنري بـه منظـور یـافتن ریشـه بخشـی از کلمـات (افعـال) بـوده اسـت. در              پایان

ــی ــا م ــد،      اینج ــاالیی دارن ــتگی ب ــه پیوس ــا وزن بیشــتر ک ــالت ب ــتفاده از روشــی، جم ــا اس ــواهیم ب خ

اي شـود تـا جمـالت انتخـاب شـده، خالصـه       خروجی نهایی انتخـاب شـود ایـن امـر باعـث مـی       بعنوان

ــی  ــود و م ــوا) اســتخراج ش ــه محســوب    بهتــري (از لحــاظ محت ــان نام ــوآوري ایــن پای ــوان ن ــد بعن توان

  شود. شود. پگونگی انتخاب این جمالت در ادامه توضیح داده می

  

  

  

  

  

  

  

  

) سه جمله کاندید براي انتخاب خالصه3-4شکل (  
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  فراوانیت  واژه  نیفراوا  واژه  فراوانی  واژه  وزن  واژه

  1.5  آن  1.5  کشیدن  1  باطن  1  جاودانگی

  1  گذاشتن  1.67  بین  1  چنین  2  زندگی

  1  فرار  1  خسته  1  ظاهري  1  گروهی

  1  اما  1  ساعتی  1  انسان  1  طریق

  1.5  راه  1  یا  1.5  شدن  1  هنر

  1  بعد  2  همان  1  هیبتی  1  نگاهی

  1  پیش  1  نتیجه  1  حشره

  1  قطهن  1  آمدن  1  تابلو  1  نمایشگاه

  1  برگشتن  2  یک  1  نقاشی  2  آثار

  1  دوباره  1  حادثه  1  نمایشگر  1  هنري

  1  نفس  1  اتفاقی  1  گوشه  1  احمد

  1  زنان  1  عرق  2  خود  2  طباطبایی

  1  رها  1  دست  1  موضوع

  1  ریزان  1  براي  1  دیدن  1.75  مورچه

  1  منزل  1  گریز  1.5  بار  1.5  هستند

  2  او  1  خطر  1  سنگین  1  ولی

  1.5  رساندن  1  نسل  2  دوش  1  دانستن

  1  چه  1  آینده  2  پایان  1.5  اگر

  1  داستان  1  وجود  2  پس  1  میان

  1  درازي  1  نماید  1  خودش  1  رفتن

  1  انتها  1  داشتن  1  غریزه  1  با

  2  پایانی  1  استفاده  1  عملی  1  استعداد

  1  هم  2  میلیون  1  شروع  1  مزایاي

  1  گذشته  2  سال  1.5  باید  1  گذشت

 RAKE دهی کلمات متن داده شده براساس الگوریتموزن )3-4جدول (
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  1  گفت  1  خواهد  1.5  اشتنند  1  میلیارد

  1  سیر  1  تجدید  2  دیگر  1  همین

  1  حیات  1  است  1  برنامه  1  تکامل

  1  اسرار  1  چیز  2  ناپذیر  1  جهان

  1  رسیدن  1  جایی  1  خواستن  1  چون

  1  انتهایی  1  نوشته  1  نیست  1  نرسیدن

  1  موریس  1  کردن  1  کتاب  1  مترلینگ

  

    جمله اول  جمله دوم  جمله سوم  جمله چهارم  جمله پنجم  جمله ششم  جمله هفتم

  وزن  31.25  28.67  30  11.5  17  12.5  12

  

  استخراج جمالت که پیوستگی بیشتري دارند -4-2-7

ــراي    بایسـت معیــاري بـه منظــور انـدازه    در اینجـا ابتـدا مــی   گیـري پیوســتگی جمـالت یافــت شـود. ب

التـی کـه شـبیه بـه     بنـدي اسـتفاده خـواهیم کـرد. بـدین ترتیـب جم      این منظـور مـا از روش خوشـه   

یکـدیگر هسـتند، در یـک خوشـه قـرار گرفتـه و سـپس جمالتـی کـه وزن بیشـتري دارنـد و در یـک             

  خوشه قرار دارند، انتخاب خواهند شد.

ــهالگــوریتم ــاي خوش ــد    ه ــرار خواهن ــته ق ــی در دو دس ــور کل ــه ظ ــه ب ــاوتی وجــود دارد ک ــدي متف بن

  گرفت:

 بل مشخص استها از قبندي که تعداد خوشههاي خوشهالگوریتم .1

 بندي که تعداد خوشه از قبل مشخص نیستهاي خوشهالگوریتم .2

و ...)  kmeans ،fuzzy kmeansگیرنــد (ماننــد   هــایی کــه در دســته اول قــرار مــی    الگــوریتم

هـا  تـري داشـته کـارایی مناسـبی دارنـد. مشـکل آنهـا مشـخص بـودن تعـداد خوشـه           سازي سـاده پیاده

 دهی جمالت براساس وزن کلمات تشکیل دهنده آنوزن )4-4جدول (
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هـاي نـوع   امتر بـه الگـوریتم داده شـود. از طـرف دیگـر الگـوریتم      بایسـت بعنـوان یـه پـار     است که مـی 

ــی  ــز نامیــده م ــدا    دوم کــه سلســله مراتبــی نی ــداد خوشــه در ابت ــه مشــخص بــودن تع ــاز ب شــوند، نی

- گـی بیشـتري داشـته و نیازمنـد تعیـین دقیـق پارامترهـاي خـود مـی         ندارند. در عوض آنهـا پیچیـده  

ــراي مثـال در مــدل تخمــین بیـزین، م    ــه باشـند (ب ــه  هــا مـی یــانگین و واریــانس توزیـع نمون بایســت ب

  ها مشخص گردد).بایست آستانه تجمیع خوشه ، میbirchدقت مشخص گردد. در مدل 

  استفاده شده است.  kmeansبندي نامه از مدل خوشهدر این پایان

ز هـایی بـرروي آنهـا صـورت گیـرد. یکـی ا      پـردازش بایسـت پـیش   بنـدي جمـالت، مـی   به منظور خوشه

ــا اســتخراج ویژگــیپــردازشایــن پــیش ــی 3ه ــداول،   م ــهاي اســتخراج ویژگــی مت باشــد. یکــی از روش

ــاتریس  ــک        TF-IDFم ــتون آن ی ــر س ــه ه ــه ک ــکل گرفت ــاتریس ش ــک م ــن روش ی ــت. در ای اس

ــک در باشــد. ســپس درایــه (عبــارت) مــی 4جملــه، و هــر ســطر آن یــک کلمــه هــاي ایــن مــاتریس ی

ــفر    ــتن، و ص ــه در م ــود آن کلم ــی صــورت وج ــود آن، م ــدم وج ــورت ع ــدول (  در ص ــد. ج ) 5-4باش

  دهد.   ) را نشان می1-4هاي استخراجی از متن شکل (براي جمله TF-IDFماتریس 

دهــیم.   مــی kmeansبعــد از بدســت آوردن جــدول فــوق، آنــرا بعنــوان ورودي بــه الگــوریتم        

-کنــد. تعـداد خوشــه  هـا را بعنــوان پـارامتر از ورودي دریافــت مـی   تعـداد خوشــه  kmeansالگـوریتم  

ــکل (         ــه صــورت ش ــی الگــوریتم ب ــودیم. خروج ــه انتخــاب نم ــراي نمونــه، س ــا را ب ) بــود.  3-4ه

هـاي دوم، سـوم، چهـارم و پـنجم بسـیار      همانطور کـه در شـکل فـوق نشـان داده شـده اسـت، جملـه       

شبیه یه یکـدیگر بـوده و لـذا آنهـا در یـک خوشـه قـرار خواهنـد گرفـت. دلیـل ترسـیم شـکل فـوق              

هـاي متفـاوت را نشـان دهـد. بـراي      هـا از خوشـه  نظور ترسیم شـده اسـت کـه شـباهت جملـه     بدین م

مثـال جملـه اول شـبیه بـه جملـه دوم بـوده، امــا ایـن شـباهت انقـدري نبـوده کـه الگـوریتم آنهــا را             

  در یک خوشه قرار دهد.  

                                                                    
3 - Feature 

4 - Term  
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ــدول (    ــه ج ــه ب ــا توج ــال ب ــکل ( 4-4ح ــز ش ــوق    3-4) و نی ــتن ف ــه م ــوان خالص ــه اول بعن ) جمل

ــدین دلیــل کــه براسـاس جــدول (  اج مــیاسـتخر  ــه 4-4شــود. ب ــاالتري نســبت ب ) جملــه اول وزنــی ب

-اي در یـک خوشـه قـرار نمـی    بقیه جمـالت دارد و نیـز بـدین دلیـل کـه جملـه اول بـا هـیج جملـه         

شـود. ایـن در حـالی اسـت کـه اگـر تنهـا از         گیرد به تنهایی به عنـوان مـتن اسـتخراجی انتخـاب مـی     

ــراي وزن ــراي ب ــتفاده مــی جمــالت ب ــوم   اســتخراج متــون اس ــین ســه جملــه اول، دوم و س کــردیم، ب

  آمد. بدین دلیل که وزن این جمالت بسیار به یکدیگر نزدیک است.  چالشی بوجود می

توانـد برتـري روش فـوق را بـه خـوبی نشـان       دقت یه این موضوع اهمیـت دارد کـه مثـال فـوق، نمـی     

-شـده اسـت. روش پیشـنهادي از یـک مـدل خوشـه      دهد بدین دلیل کـه تنهـا جنـد جملـه اسـتفاده      

باشـد. ایـن    بنـدي بهتـر مـی   هـاي بیشـتري بـه منظـور خوشـه     کند کـه نیازمنـد داده   بندي استفاده می

کنـد کــه ایـن مــدل بـه مراتـب کــاراتر از مـدل قبلـی (بــدون در نظـر گــرفتن         مثـال تنهـا بیــان مـی   

  بندي) خواهد بود.خوشه

  

  

 

 

 بندي جمالت استخراجی) خوشه4-4شکل (
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جمله   

  اول

جمله   ه سومجمل  جمله دوم

  جهارم

  جمله هفتم  جمله ششم  جمله پنجم

  1        1  1    بین

            1    خسته

          1  1    راه

            1    پیش

            1    آمدن

  1        1  1    یک

            1    حادثه

            1    اتفاقی

            1    دست

            1    رها

      1      1    شدن

            1    گریز

            1    خطر

      1      1    گذاشتن

            1    فرار

            1    یا

          1  1    کردن

          1      ساعتی

        1  1      بعد

          1      همان

          1      نقطه

          1      برگشتن

          1      دوباره

 IF-IDFماتریس  )5-4جدول (
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          1      نفس

          1      زنان

          1      عرق

          1      ریزان

          1      منزل

        1  2      او

          2      رساندن

        1  1      دانستن
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  روش پیشنهاديارزیابی 

آوري گردیـد. ایـن مجموعـه    اي جمـع نمونـه  200به منظور ارزیابی روش پیشنهادي، یک مجموعه داده 

هـاي ادب و هنـر، اقتصـادي، فرهنگـی و ...     داده شامل مطالب روزنامه همشهري و مجله افتاب در زمینـه 

اسـت. بـه منظـور ارزیـابی      آمـده  )5-4و ( )4-4( هايدر شـکل  هاي از این مجموعـه داده . نمونهباشدمی

  معیار زیر استفاده شده است: سهروش پیشنهادي از 

  باشدگیري حاصل شده مناسب میمناسب بودن: آیا در کل خالصه 

  جمالت استخراج شده داراي انسجام هستندانسجام: آیا 

 دهد.وع متن را پوشش میض: آیا خالصه استخراج شده، تمام مویتجامع 

  

گیري آنها بـه ناچـار از عامـل انسـانی اسـتفاده      ر کمی نیستند و لذا به منظور اندازهمعیارهاي فوق، معیا

آوري شده، خالصه آنهـا را  موعه داده جمعکه بعد از اعمال مدل فوق برروي مجشده است بدین صورت 

ز آنهـا  دبیر رونامـه داده و ا سر خبرنگاران، خوانندگان روزنامه و نفر از 20 بدست آورده و سپس آنها را به

ایـن روش آزمـون،    هاي استخراج شـده نسـبت بدهنـد.   را به خالصه 10تا  0ته شد تا عددي بین خواس

  کارایی مدل پیشنهادي را از نظر کیفی بررسی نموده و معیار خوبی به منظور ارزیابی آن خواهد بود.  
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شناسی اخیر نشان داده است که انسان عصر حجر که تازه از کوه فرود آمده و در دشت سکونت گزیـده   تحقیقات باستان

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گزارش روابط عمومی به  . بود بر روي مسیر کمانی شکل اطراف کویر نمک استقرار یافته بود

شناسی دهستان مرکزي شهرستان طبس با اعـالم ایـن مطلـب    ، بهرام عنانی سرپرست هیات بررسی و باستانگردشگري

شناسی پـیش از تـاریخ از اهمیـت بـاالیی     هد در باستاندافزود: فالت مرکزي ایران که بخشی از آن را کویر تشکیل می

وي در  .هاي بسیار مهمی چون سیلک کاشان، استقرارهاي دشت قزوین و قم در آن قرار دارنـد  برخوردار است و محوطه

: شهرستان طبس به دلیل جابجایی بین استان خراسان رضـوي،  شناسی در طبس گفت هاي باستان رابطه با پیشینه فعالیت

بـه گفتـه عنـانی     .شناسی قرار نگرفته استوبی و یزد و نیز دوري از مرکز استانی به هیچ وجه مورد مطالعات باستانجن

نخستین برنامه جامع در اوایل امسال در بخش دستگردان طبس به سرپرستی خود او انجام گرفت که نتایج آن بـزودي  

شناسـی  شناسی دهستان منتظریه دومین برنامه جـامع باسـتان  شناس افزود: بررسی باستاناین باستان .منتشر خواهد شد

شناسی و اداره کل او ابراز امیدواري کرد که با همکاري پژوهشکده باستان .است که در این شهرستان در حال انجام است

ی کلـی آن  شناساستان این برنامه در کل شهرستان ادامه یابد و نقشه باستان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

و نمک در حال پیمایش توسط هیات  لوتعنانی افزود: درحال حاضر دهستان منتظریه با حجم عظیمی از کویر .آماده شود

هاي مختلف هاي استقراري دورهاو با ابراز امیدواري براي تبیین الگو .شناسی براي کشف آثار باستانی استبررسی باستان

شناسـی در  در کل شهرستان طبس با بررسی این منطقه و سایر بخشها افزود: منطقه شرق ایران از نظر مطالعات باسـتان 

شناس گفت: کندوکاو در تاریخ ما را به حضور در هـزاره اول  این باستان.قیاس با مناطق غربی ایران بسیار ناشناخته است

یح یعنی زمان مادها و هخامنشیان و جنگ و گریز اسکندر با داریوش سوم آخـرین پادشـاه هخامنشـی    قبل از میالد مس

 .کندرهنمون می

شناسی اخیر نشان داده است که انسان عصر حجر که تازه از کوه فرود آمده و در دشت سکونت گزیـده   تحقیقات باستان

پژوهشگاه میراث فرهنگی و به گزارش روابط عمومی  . ته بودبود بر روي مسیر کمانی شکل اطراف کویر نمک استقرار یاف

شناسی دهستان مرکزي شهرستان طبس با اعـالم ایـن مطلـب    ، بهرام عنانی سرپرست هیات بررسی و باستانگردشگري

شناسی پـیش از تـاریخ از اهمیـت بـاالیی     دهد در باستانر تشکیل میافزود: فالت مرکزي ایران که بخشی از آن را کوی

 .هاي بسیار مهمی چون سیلک کاشان، استقرارهاي دشت قزوین و قم در آن قرار دارندبرخوردار است و محوطه

 

 دهد.آوري شده. قسمت بعد از خط افقی خالصه بدست آمده را نشان میاي از مجموعه داده جمعونه) نم5-4شکل (
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 بیربریب

  

آموزان آمریکایی در رده راهنمایی و دبیرسـتان کـه هرگـز    دهد حدود نیمی از دانشیک پژوهش جدید نشان می

به گزارش  . دوم قرار دارنداصطالح دود سیگار دستبار سیگار یا بهاند، در معرض دود محیطی زیانار نکشیدهسیگ

وسیله مراکـز پیشـگیري و کنتـرل    که به 2013ها از نظرخواهی ملی دخانیات در جوانان در سال ن این یافته ان سی

آمـوز راهنمـایی و   دانـش  18000ربوط به بـیش از  هاي مها انجام شد، به دست آمده است که شامل داده بیماري

آمـوزان بـه   ایـن دانـش   .شـد ) در مدارس عمومی و خصوصی در سراسـر آمریکـا مـی   12تا  6دبیرستان (کالس 

دار مصرف هایی درباره اینکه آیا دخانیات ازجمله سیگار، سیگار الکترونیکی، پیپ، قلیان یا آدامس نیکوتینپرسشنامه

ها همچنین با پرسش درباره اینکه آیا در هفت روز گذشـته کسـی در اطـراف    دند. این پرسشنامهاند، پاسخ دا کرده

هایشان کسی سیگار کشیده است، بـه ارزیـابی قـرار گـرفتن آنـان در معـرض دود سـیگار محیطـی          آنان در خانه

رصدشان قرار گـرفتن  د 48اند، در میان نوجوانانی که گزارش کرده بودند هرگز دخانیات مصرف نکرده .پرداختند

عالوه، این بررسی نشـان داد قرارگیـري در معـرض دود سـیگار     به .در معرض دود سیگار محیطی را ذکر کردند

اند و در خانه یا ماشینشان قواعدي براي سیگار نکشیدن حـاکم  محیطی در میان نوجوانانی که هرگز سیگار نکشیده

برابـر بیشـتر    9کنند، صد در صد عاري از دود سیگار زندگی می هاينیست، در مقایسه با نوجوانانی که در محیط

ها در اداره سیگار کشیدن و سـالمت  سرپرست این بررسی، برایان کینگ، معاون رئیس بخش تفسیر پژوهش .است

ها این نظر را که دود سیگار محیطی هنوز مشکلی این یافته» :هاي آمریکا گفتدر مراکز کنترل و پیشگیري بیماري

آموزان راهنمایی و دبیرستان در معرض چیزي قـرار دارنـد کـه مـا     کند. نیمی از دانشر کشور است، تقویت مید

 .پیشگیري استبار است و کامالً هم قابلدانیم براي سالمتشان زیانمی

 آموزان آمریکایی در رده راهنمایی و دبیرسـتان کـه هرگـز   دهد حدود نیمی از دانشیک پژوهش جدید نشان می

به گزارش  . دوم قرار دارنداصطالح دود سیگار دستبار سیگار یا بهاند، در معرض دود محیطی زیانسیگار نکشیده

وسیله مراکـز پیشـگیري و کنتـرل    که به 2013ها از نظرخواهی ملی دخانیات در جوانان در سال ن این یافته ان سی

آمـوز راهنمـایی و   دانـش  18000اي مربوط به بـیش از  هها انجام شد، به دست آمده است که شامل داده بیماري

سرپرست این بررسی، برایان . شد) در مدارس عمومی و خصوصی در سراسر آمریکا می12تا  6دبیرستان (کالس 

ها در اداره سـیگار کشـیدن و سـالمت در مراکـز کنتـرل و پیشـگیري       کینگ، معاون رئیس بخش تفسیر پژوهش

 ها این نظر را که دود سیگار محیطی هنوز مشکلی در کشور است،ین یافتها» :هاي آمریکا گفتبیماري

آوري شده. قسمت بعد از خط افقی خالصه اي دیگري از مجموعه داده جمع) نمونه6-4شکل (

 دهد.بدست آمده را نشان می
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نتایج نشان داده شده  دهد.را نشان می هاي استخراج شدهنمونه خالصه 20دهی به ) نمره6-4جدول (

باشند.هاي مناسبی میهاي استخراج شده، خالصهدهد که خالصهدر جدول فوق نشان می  

  

  جامعیت  انسجام  مناسب بودن  

1 8 9 7 

2  9 9 8 

3  9 9 8 

4  8 8 8 

5  7 8 8 

6  9 9 8 

7  9 9 8 

8  7 8 8 

9  7 7 6 

10  8 8 7 

11  9 9 8 

12  6 7 7 

13  8 8 8 

14  9 9 8 

15  7 8 7 

16  8 8 7 

17  7 7 6 

18  9 9 9 

19  7 7 6 

) ارزیابی مدل پیشنهادي براساس سه معیار مناسب بودن، انسجام و جامعیت6-4جدول (  
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  جامعیت  انسجام  مناسب بودن  

20  9 9 9 

  7.55  8.25  8  میانگین
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  پنجمفصل 

  گیري و پیشنهادات نتیجه
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  گیرينتیجه -5-1

خالصه سازي عبارت است از فشرده سازي متن (متون) منبع و تولیـد یـک نسـخه کوتـاه تـر از آن بـه       

ز کابردهاي خالصـه سـازي مـی تـوان بـه خالصـه سـازي        ا .العاتی آن حفظ شودنحوي که محتواي اط

سـازي متـون بـه    خالصـه  اتوماتیک اخبار و ارسال آن ها از طریق پست الکترونیکی یا پیامک اشاره نمود

اي شبیه بـه روشـی اسـت کـه توسـط      اي و استخراجی قابل انجام است. روش چکیدهدو صورت چکیده

باشـد از اینـرو   شود. این مورد به دلیل اینکه نیاز بـه درك معنـی دارد، پیچیـده مـی    انسان بکار برده می

باشـد. در روش اسـتخراجی،   سازي متون، از نوع استخراجی مـی هاي ارائه شده براي خالصهبیشتر روش

  شوند.  جمالتی از متن براساس متدهایی بعنوان چیکیده انتخاب می

ــهدر ایـن پایــان  منظـور اســتخراج جمــالت متــون فارســی پیشــنهاد شــده    نامــه یــک مــدل آمــاري ب

بنـدي: یـافتن ریشـه کلمـات، اسـتخراج      است. مراحل ایـن مـدل بـه ترتیـب عبارتنـد بودنـد از بخـش       

ــه کلمــات، وزنکلمــات کلیــدي، وزن ــی ب ــتخراج  ده ــاس کلمــات کلیــدي، اس ــه جمــالت براس ــی ب ده

  یشتري دارند.  بیشتري دارند، انتخاب جمالتی که پیوستگی ب جمالتی که وزن

ــد،        باشــد،، کـه نـوآوري مفالـه مـی    در مرحلـه آخـر   جمـالت بـا وزن بـاال کـه پیوسـتگی بیشـتري دارن

صـورت گرفتــه   kmeansبنــدي مــدل خوشـه شــوند. پیوسـتگی بــین جمـالت براسـاس    انتخـاب مـی  

بنـدي باعـث قـرار گـرفتن جمـالت شـبیه بهـم در کنـار یکـدیگر شـده و لـذا            است. این مدل خوشـه 

  ي در انتخاب جمالت استخراجی خواهد نمود.  کمک زیاد

ــن پایــان ــاد   همچنــین در ای ــال ایج ــور اســتخراج مصــدر برخــی از افع ــه یــک دیکشــنري بــه منظ نام

  گردید و مورد استفاده قرار گرفت.

نامـه بــراي تشـریح مــدل پیشـنهادي، از یــک نمونـه مجموعــه داده همشـهري اســتفاده      در ایـن پایــان 

سـازي  ی بـین متـون باعـث انتخـاب جملـه بهتـري بـه منظـور خالصـه         سـنج شد. اسـتفاده از شـباهت  

  باشد.می RAKEکه این بیانگر برتري مدل پیشنهادي در مقایسه روش گردید. 
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لــب از  مط نمونــه 200 بــه منظــور ارزیــابی مــدل پیشــنهادي، یــک مجموعــه داده کــه شــامل       

ــه ــايروزنام ــع   ه ــود، جم ــاب ب ــیم آفت ــه نس ــین مجل ــهمشــهري و همچن ــدل دآوري گردی . ســپس م

ــده و خالصــه  ــرروي آن اجــرا ش ــه معیــار مناســب  پیشــنهادي ب ــده را براســاس س ــاي اســتخراج ش ه

بودن، انسـجام و جامعیـت ارزیـابی گردیـد. ارزیـابی بـدین صـورت بـود کـه مجموعـه داده بـه همـراه             

ــین     حالصــه ــددي ب ــه ع ــد ک ــته ش ــا خواس ــل انســانی داده و از آنه ــه عام ــا را ب ــا  0ه ــه آن  10ت ب

ــخالصــه ــدول ه ــد. ج ــاب نماین ــی   )6-4( ا انتس ــان م ــل بی ــل قب ــده در فص ــان داده ش ــه  نش ــد ک کن

  اند.  هاي بدست آمده کارایی مناسبی داشتهخالصه

  

  هاد آیندهپیشن-5-2

ــا اســتفاده از روش در ایــن پایــان ــه ب ــتن را  نامــه روشــی پیشــنهاد گردیــد ک ــاي آمــاري، خالصــه م ه

ــی ــه در روش بدســت م ــاري آورد. مشــکلی ک ــاي آم ــات  ه ــا از اطالع ــه آنه ــن اســت ک وجــود دارد، ای

ــد بعنــوان مکاشــفه یکــار رود، اســتفاده نمــی  موجــود در مــتن و ســایر اطالعــاتی کــه مــی  ــد. توان کنن

معنـی، تنهـا متکـی بـر لغـات پرتکـرار هسـتند و امیـدوار هسـتند          براي مثال بـراي حـذف لغـات بـی    

ــد آنهـا را نیـز حــدف کننـد. در صـورت        یکه در مثــالی کـه در بخـش قبلــی   حـذف لغـات پرتکـرار بتوان

- معنـی وجـود داشـتند کـه از ایـن طریـق حـذف نشـدند. لـذا پیشـنهاد مـی           تشریح گردید، لغات بـی 

-تـوان لیسـتی از لغـات بـی     اي نیـز بهـره بـرد. بـراي مثـال مـی      هـاي مکاشـفه  -شود که بتوان از روش

  معنی نشکیل داده و متون را براساس آن، پردازش نمود.
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Summarization of Persian texts using artificial intelligence techniques 

Abstract 

Objective One of the methods proposed for encapsulating texts is the statistical method. 
In such methods, all of the information is drawn from the text itself and there is no need 
to possess any basic knowledge. The purpose of this thesis is to propose a statistical 
method to encapsulate Persian texts. 
Methods: Statistical method to encapsulate Persian texts, which combines a statistical 
algorithm and a clustering model, initially extracts the key words and then allocates a 
specific rhythm to each single word and finally makes the sentences rhythmic according 
to them.  What is next, using a clustering model, the proposed model categorizes similar 
sentences into a cluster and ultimately extracts the best sentences according to their 
rhythm and similarity. Using the similarity of the sentences and their rhythm causes 
more significant sentences, which are also related to one another, to be extracted. 
Results: In this study in order to evaluate the proposed model, a set of data included 200 
sample texts from Hamshahri newspaper and also Nasim Aftab magazine was collected. 
The proposed model was applied on collected data set therefore extracted abstracts 
evaluated based on three criteria which were being fit, coherency and 
comprehensiveness. In the evaluation process the data set was given to the human 
factors and they have being asked to assign a number between 0 and 10 to the 
abstractions. According to the table 4-6 in context, the abstractions have got appropriate 
efficiency. 

Conclusion: In this thesis in order to extract sentences of Persian texts, a statistical 
model has been proposed. This model includes some stages specially weighting the 
words, weighting sentences based on key words and selecting sentences based on more 
continuity. In the last one which is our novelty the sentences with more continuity has 
been selected. To do so, K-means model has been chosen. This model puts similar 
sentences next to each other so would be a great help to select the extracted sentences. 
Also in order to extract infinitive from some verbs a dictionary has been made and 
applied. Using similarity between contexts led to choose better sentence for 
summarization that expresses the excellence of our model in comparison with RAKE 
method. 
Keywords: Encapsulation, Persian texts, statistical model, clustering, abstraction, 
summarization, similarity, K-means, RAKE 
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