
 أ
 

 

 های هوش مصنوعیاستفاده از تکنیک سازی خبر باخالصه

 

 دانشجو : نداعظیمی  

 استاد راهنما:

 دکتر مرتضی زاهدی

 

 مشاور: استاد

 مهندس مرضیه رحیمی

 

 

 نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدپایان

 29بهمن



 ب
 

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 کامپیوتر  دانشکده :

 هوش مصنوعی گروه :

 ندا عظیمیخانم  پایان نامه کارشناسی ارشد

 های هوش مصنوعی سازی خبر با استفاده از تکنیکخالصه تحت عنوان:

                                توسااك کمیتااه ت ززاای ز اار مهاا  ارااا ماادرد کير نيساای ار ااد         03/11/1031  در تااير  

 مورد پا رش قرار گرف .  ..............................  مورد ارز يبی و بي درمه

 اساتید راهنما امضاء اساتید مشاور امضاء

  نيم و نيم رينوادگی :  نيم و نيم رينوادگی : 

 نيم و نيم رينوادگی :  نيم و نيم رينوادگی : 

 

 اساتید داور امضاء تحصیالت تکمیلینماینده  امضاء

 نيم و نيم رينوادگی :  نيم و نيم رينوادگی : 

 نيم و نيم رينوادگی : 

 : نيم و نيم رينوادگی 

 نيم و نيم رينوادگی : 



 ت
 

 

 پدر زعزیم  و   مارد هب   تقدیم

 وارمگ رباردان زبر و  خواره

 ، همسر مهربانم  ام و همسفر راه زندگی

 ؛ آفتاب مهرشان رد آستاهن قلبم، همچنان پا ربجاست.و محبت فراوان دادنتش  هک همیشه هب من لطف     
 

 

 

 

 

 

 

 



 ث
 

 تشکر و قدرانی 

یی را هک نیکویی نستن را از من زدودسپاس خدا یی را هک سیاهی ندا زهار سپاس از  و   اهی آفرینش را ربای ما ربگزید و سپاس خدا

 هب خلق او نکوشم.   توفیق یابم جز خدمتربای او، هب امید آنکه 

نم هک از زحمات بی احل هک اینجانب را رد تمامی مر  زاهدیردیغ استاد راهنمای خود، جناب آاقی دکتر رب خود الزم میدا

 ایی وحمایت دلسوزاهن نمودند امکل تشکر را نمایم. نمانهم، گام هب گام راه پایان

از  اهیشان را انهم، راهنماییانهم بودند ورد مقاطع مختلف پایانمشاور بنده رد این پایاناز سرکارخانم مهندس رحیمی هک استاد 

 بنده ردیغ ننمودند امکل تشکر را دارم.

اهی علمی ومعنوی با حمایتحصیل ت ی مراحل جناب آاقی دکتر پویان هک رد کلیه پور وهمچنین از جناب آاقی دکتر حسن

 نمایم.اند، صمیماهن تشکر وقدردانی میفقیت اینجانب بودهخویش همواره ره گشای مسیر مو

 

 

 



 ج
 

 

 

 ا نجينب ............................................  دانشجوی  دوره کير نيسی ار د ر ته ......................................

 نيمه .....................................................................................  دانشگيه صنعتی  يهرود نو سنده پي يندانشکده 

  وم............................................................................. تح  راهنمي ی متعهد می

 توسك ا نجينب انجيم  ده اس  و از صح  و اصيل  برروردار اس  . هتحقیقيت در ا ن پي ين نيم 

 .  در استفيده از نتي ج پژوهشهيی محققين د گر به مرمع مورد استفيده استنيد  ده اس 

 تيکنون توسك رود  ي فرد د گری برای در يف  هیچ نوع مدرد  اي امتیايزی در هایچ ماي ارا اه       مطيلب مندرج در پي ين نيمه

 .نشده اس  

         دانشاگيه صانعتی   » کلیه حقوق معنوی ا ن اثر متعلق به دانشگيه صنعتی  يهرود مای بي اد و مقايمت مسات رج باي نايم

 به چيپ رواهد رسید .«  Shahrood  University  of  Technology» و  ي «  يهرود 

 پي اين نيماه   تأثیرگاار بوده اند در مقيمت مست رج از ن نتي ح اصلی پي ين نيمهحقوق معنوی تميم افرادی که در به دس  آمد 

 رعي   می گردد.

 ( استفيده  اده اسا  ضاوابك و اصاو       در کلیه مراحل انجيم ا ن پي ين نيمه ، در مواردی که از مومود زنده ) ي بيفتهيی آنهي 

 ارالقی رعي    ده اس  .

   در کلیه مراحل انجيم ا ن پي ين نيمه، در مواردی که به حوزه اطالعيت   زی افراد دسترسی  يفته  ي استفيده  ده اس

                                                                                                                                                                     اصل رازداری ، ضوابك و اصو  ارالق انسينی رعي    ده اس  .

                                  تاریخ                                                                                                                        

 شجوامضای دان

 

 

 

 

 

 تعهد نامه

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

 ومت آن )مقيمت مست رج ، کتيب ، برنيمه هيی را ينه ای ، نرم افزار هي و کلیه حقوق معنوی ا ن اثر و محز

در تجهیزات سيرته  ده اس  ( متعلق به دانشگيه صنعتی  يهرود می بي د . ا ن مطلب بي د به نحو مقتضی 

 تولیدات علمی مربوطه ذکر  ود .

 مجيز نمی بي دبدون ذکر مرمع  استفيده از اطالعيت و نتي ج مومود در پي ين نيمه. 
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  چکیده :

آسين به  بي افزا ش روز افزون منيبع متنی الکترونیکی در  بکه مهينی وب، نیيز به دسترسی صحیح، سر ع و

سندهيی مورد نظر کيربر، رواندن کيمل متون بزرگ منيسب  و سر ع يفتن  ود. برای اطالعيت بیشتر احسيس می

و همچنین به عنوان  ک کنند نقش مهمی را ا في میسيزی اتوميتیک رالصه هيیسیستمدر ا ن میين نيمنيسب اس . 

قیق متن د سيزی عبيرت اس  از نمي ش فشرده ورالصه  ود.ظر گرفته مینراه حل برای مشکل سربير اطالعيت در 

 به توانمی سيزیرالصه کيبردهيی از دا ته بي د.ی مفيهیم مهم متن ورودی را ورودی به نحوی که متن رروم

 آن کيربردهيی نمود. از د گر ا يره پیيمک  ي الکترونیکیپس  طر ق از هيآن ارسي  و اربير ی اتوميتیکسيزرالصه

برای آنکه در صفحه موبي ل قيبل نمي ش بي د، در  وب سيزی صفحيترالصه تجيری، تحقیقيتی، سيزیرالصه توانمی

دو چيلش اسيسی در طراحی  .را نيم بردفیلتر نگ  هيیسیستم و هيو راستير م يبرات، سیستم بيز يبی اطالعيت، صنع 

 در نگير ی تنوع لغيت و بي عال م برری میين پیوستگیسيزی زبين فيرسی ومود دارد. چيلش  او  هيی رالصهسیستم

  بي د.و دوم انت يب ممالت مهم و پیوسته برای حضور در رالصه می کلميت

ردازش را به طور پمرحله پیش ،نيمهدر ا ن پي ين ا مفيرسی مي سعی کرده زبينسيزی در هيی رالصهچيلش عل  به

اس  که  هم کلیدی دقیق و مرتبك بيبرای رالصه نیيزمند کلميتمرتبك و پیوسته  است راج ممالتکيمل انجيم دهیم. 

از متن  هيرو داد ک روش مبتنی بر است راج  همچنین و ررداد کلیدی همدر ا ن تحقیق از روش است راج کلميت

سيزی را از نوان ربر، متن ربر و میزان فشردهعسیستم پیشنهيدی . اس هيد  ده سيزی اربير فيرسی پیشنبرای رالصه

 روش پیشنهيدیکند. سيزی تولید میوان ربر و متنيسب بي میزان فشردهای مرتبك بي عنکند و رالصهکيربر در يف  می

 سیستم يبیارز برای  .بي دی گز نشی میسيزی انجيم  ده از نوع رالصهو رالصهبدون نيظر اس   آميری و  ک روش

سیستم پیشنهيدی بي اس  و همچنین  استفيده  ده مرمع و مقي سه بي رالصه بيزروانی از معیيرهيی دق  و ،پیشنهيدی

، ی همشهریمنت ب از پیکره فيرسیهيی ربرای از روی  ک مجموعه ارز يبی .اس  مقي سه  دهFarsiSum سیستم 

هيی مقي سه بي رالصهدرصدی سیستم در  66/11اس . نتي ج نشين دهنده عملکرد هيی م تلف صورت گرفتهز گروها

 .  از عملکرد بهتری برروردار اس FursiSum اس  و همچنین در مقي سه بي سیستم  انسينی بوده

  :واژهای کلیدی

 رردادکلميت هماست رامی،رالصه  رو داد، نيسي ی ، اربير سيزی اتوميتیکرالصه
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   مقدمه -1-1

تحلیل هيی کيمپیوتری مه  پردازش و نیيز به سیستم ،بي گسترش روز افزون حجم اطالعيت

 ود. از آنجي که درصد قيبل تومهی از اطالعيت تولید  ده به صورت متنی بیشتر احسيس میاطالعيت 

سيرتير  يفته اس ، سیستمی که بتواند ا ن اطالعيت را تحلیل و پردازش کند، و نیمهغیر سيرتير  يفته 

هي ی که در تحلیل و پردازش متون ومود از انواع سیستم کی   دت مورد تومه قرار رواهد گرف .به

يف  نموده و بر اسيس سيز متن اس  که حجم ز يدی از متن را در هيی رالصهیستمدارد، س

 پیشرف  و 1990 سي  در ا نترن  پیشرف نمي د. هيی م تلف، آن را رالصه میو تکنیک هيالگور تم

 نمود. بیشتر را اطالعيت مستجوی تکمیل ابزار و توسعه به نیيز الکترونیکی هيیداده پي گيه افزون روز

 کشور در اتوميتیک سيزیرالصه هيیسیستم ا جيد روی تحقیقيتی هيیپروژه 1990 دهه انتهيی در

 .[1] د تعر ف اروپي ی کشورهيی و آمر کي

 سازی اتوماتیکمزایا و کاربردهای خالصه -1-9

که  ،سه مز   عمده برای تولید رودکيررالصه به وسیله مي ین بر مرده  ده اس  ،[1در ]

 عبيرتند :

تواند رالصه را بي تومه به میزان  عنی مي ین می ،ی رالصه قيبل کنتر  اس اندازه .1

 فشردگی مورد نظر کيربر تهیه کند. 

 بینی اس . محتوای آن قيبل پیش .1

هي ی از متن توان مش ص کرد که هر ب ش از رالصه مربوط به کدام ب ش  ي ب شمی .0

 اصلی اس . 

-پس  طر ق از هيآن ارسي  و اربير اتوميتیکی سيزرالصه به توانمی سيزیرالصه کيبردهيی از

رالصه و تجيری تحقیقيتی، سيزیرالصه آن کيربردهيی د گر از نمود. ا يره پیيمک  ي الکترونیکی
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 بيز يبی سیستم  ک در برای آنکه در صفحه موبي ل قيبل نمي ش بي د، اس . وب صفحيت سيزی

 ا ن در بي د،می مفید و منيسب اس  ده ا جيد اتوميتیک صورت به که ایرالصه نمي ش اطالعيت،

 تي گوگلد. کردن دار بيز ارزش و مطلوب سندی چه که بگیرد تزمیم سر عي تواندمی کيربر صورت

 به. دهدمی نشين مستجو نتي ج همراه به م تزری اطالعيت و دهد می انجيم را کير ا ن حدودی

 محزومتو  تحقیقيت صنع ، ا ن به دانشگيهی ب ش بيزرگينی، ب ش دول ، افزون روز عالقه ريطر

 1313تي 1950 هيیسي  بین سنتی هيیسیستم. بي دمی مومود دنیي سراسر در ز يدی سيزیرالصه

 یهيزمینه در امروزی سيزرالصه هيیسیستم.  دمی استفيده علمی اطالعيت یمستجو برای

 ريرمی زبين  يدگیری و فیلتر نگ هيیسیستم هي،و راستير م يبرات، صنع  همينندی مد د

 اطالعيت کردن پیدا برای کيربر به کمک سيزرالصه سیستم اصلی کير. گیردیم قرار مورداستفيده

 .نیيزش اس  مورد

 انواع آن  و خودکار سازیخالصهمعرفی  -1-3

به  ،آن متن اس  سيزی، در يف   ک متن و تولید  ي است راج  ک متن د گر ازرالصه از منظور

 و تر بي د، نکيت اصلی و مهم آن را دربردا ته بي دآمده از متن اصلی کوتيهای که متن به دس گونه

  ومود دا ته بي د. بین ممالت آن پیوستگی

کيوی اس  که به معنيی کشف اطالعيت سيزی متون، متنی مرتبك به رالصههي کی از  يره

بي د. در متن بر اسيس منيبع م تلف می به صورت اتوميتیک و مد د به وسیله است راج اطالعيت

 ود. ب ش الگوهيی بي ارز ی که در متن م فی اس   يفته می کيوی تعداد ز يدی متن تحلیل  ده و

-سيزی  دهرالصه هيی اریر  يمل کشف ارتبيط بین کلميت، طبقه بندی اسنيد ومتن کيوی در سي 

سيزی هيی رودکير رالصهی سيمينهتوسعه ای روی سير  وگستردههيی اریر فعيلی  در سي  اس .

 هيی م تلف انجيم  ده اس .متن برای زبين
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  . [0] چکیده ی گز نشی ورالصه: ارددو نوع اصلی برای رالصه ومود د ،به طور کلی 

 ي ترکیبی از ا ن دو تهیه می و 1 هودی، گز نشی بي تومه به معیيرهيی آرميی یرالصه -

معني ی  تغییرات نحوی وهي، ممالت متن  ن دسته از رالصهر تولید اآنجي که د ود. از 

اگر متن رالصه بي انت يب در واقع توان آن را نوعی گز نش ممالت قلمداد کرد. ندارند، می

 .اس « گز نشی» ي « است رامی»سيزی، ممالتی از متن اصلی به دس  آ د، نوع رالصه

 تری دارند.هيی است رامی به دلیل آسين و ارزان بودن عمومی  بیشدر حي  حيضر رالصه

 

 ی چکیده، مفيهیم ممالت چکیده، تفسیری از متن اولیه اس . درتولید رالصهی رالصه

اوسیب، انگور » ود. به عنوان مثي ، ممله تر بيزنو سی میمتن اصلی به  کل کوتيه

اگر نو  . به عبيرت د گر « هي را روردمیوه او»توان به صورت را می« هي را روردوگیالس

سيزی از نوع رالصه متن پس از فهم مطيلب مومود در متن اصلی تولید  ود، رالصه

 .[4] اس « چکیده»

هيی م تلفی موامه هستند. در روش است رامی، تش یص سيزی، بي چيلشهر دو نوع رالصه

ای که تجز ه متن اصلی و تولید متن رالصهممالت مهم متن،  نيسي ی و است راج کلميت کلیدی، 

در روش چکیده نیز بي د ابتدا  رود.هيی اصلی به  مير میز چيلشدارای رواني ی و پیوستگی بي د، ا

ای از متن اصلی ، چکیدهی مومود در متن و به صورت معني یمتن اصلی فهمیده  ود و بر اسيس معني

هي ی از آن در متن  ي متون ی اس  که دس  کم ب شارالصه ،از سوی د گر، چکیده تولید  ود.

در ا ن روش،  وند. هي بيزنو سی میی آنهي  ي همهای از مملهپيره ،در تولید چکیده اولیه ومود ندارد.

هيی مومود در زمینه پردازش زبين طبیعی و تجز ه و تحلیل معني ی متن، برای درد و بي چيلش

 رو هستیم.تفسیر متن روبه

                                                 
1 Heuristic 
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انجيم  ده اس  که هر کدام  ک  ي سيزی متون فيرسی هيی م تلفی برای رالصهکنون، روشتي 

تر در حوزه هيی انجيم  ده بیشروش چند پيرامتر موثر در بهبود کیفی  رالصه را مد نظر قرار دادند.

  سيزی است رامی صورت گرفته اس .رالصه

 ساز معروف های خالصهیستمس -1-7

-سيزی رودکير در ا ن قسم  در نظر دار م تعدادی از سیستمه اهمی  رالصهپس از پی بردن ب

بي د، فقك به هي ز يد میسيزی را معرفی نمي یم. ازآنجي ی که تعداد ا ن سیستمهيی معروف رالصه

 ب شی از آنهي رواهیم پردار .

 SweSum 

سيزی را عمل رالصه ،م تلفهيی بي د که به زبينسيزی میهيی رالصهتر ن سیستم کی از معروف

. دق  آن برای متون ربری [5]بي دسيز تولید  ده برای زبين سو دی میدهد. اولین رالصهانجيم می

گیری  ده اس  )بي طو  درصد اندازه 14درصد، برابر  43ين سو دی، برای رالصه بي میزان ببرای ز

هيی انگلیسی، دانميرکی، برای زبين سيز در حي  حيضرکلمه(. نس ه نهي ی ا ن رالصه 111متوسك 

فرانسوی، آلمينی، ا تيلیي ی،  هيینروژی و سو دی تولید  ده و نس ه آزمي شی آن هم برای زبين

 سيز در حي  حيضرنس ه تح  وب ا ن رالصه تح  بررسی و آزمي ش اس . ،اسپينیي ی و  ونينی

  مومود اس .  1دروب

 MEAD 

بي د که در بسیيری از مقيمت مورد استفيده قرار ی مومود میسيزهيتر ن رالصه کی از معروف

در دانشگيه  سيزا ن رالصه 1و  1بي د. ورژن چندسندی می یسيزرالصه MEADگرفته اس . 

سيز سيزی  ده اس . ا ن رالصهپیيدهبي استفيده از زبين برنيمه نو سی پر   1333میشیگين در سي  

                                                 
1 http://swesum.nada.kth.se/index-eng.htm 

http://swesum.nada.kth.se/index-eng.html
http://swesum.nada.kth.se/index-eng.html
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هيی هي، قيبل امرا بي د و در حي  حيضر نس هبرای تميمی زبينسيزی  ده اس  که طوری پیيده

سيز به همراه ی هلندی ا ن رالصهنس ه بي د.ژاپنی و هلندی آن مومود می ،چینی ،انگلیسی

 بي د.مومود می 0سيز در سي  اطالعيت و مستندات کيمل دربيره ا ن رالصه

 DMSumm 

سيزی متن اس  که سه مرحله دارد: رالصه یهلي ک رو کرد عمیق در مس DMSummسیستم 

 انت يب محتوی، طرح ر زی متن و ادراد زبينی. پروسه انت يب محتوا، اطالعيتی که در رالصه بي د

به روابك اس  و مفهومی  نگي تی از روابك معني ی ،ر زی متن کند. طرحوارد  ود را مش ص می

rhetorical معني ی هيیکه منجر به سير  طرحدهد نجيم میا(rhetorical) ود. ادراکيت از متن می 

هيی نو ته  ده هستند. ا ن عمل بر پي ه مد  س نی اس  که هي در رالصهطرح یبیين کننده ،زبينی

چند . ا ن سیستم به [6]( سيرته  ده اس rhetorical از سه منبع دانش م تلف )معني ی، مفهومی و

سيز بر روی ا ن رالصه. فزيح  و حفظ موضوع مرکزی ،هدف ،محدود   غلبه کرده اس : تحقق

مومود  4سيز در وبکند. نس ه قيبل دانلود ا ن رالصههيی انگلیسی و پرتغيلی رالصه تولید میزبين

 بي د.می

 5GLEANS 

-. ا ن سیستم، رالصه[7]بي دمعرفی  د و از نوع چندسندی می 1333سيز در سي  ا ن رالصه

 دهد: انجيم می سيزی را در چهير مرحله

                                                 
0 http://www.summarization.com/mead 
4 http://www.icmc.usp.br/~taspardo/DMSumm.htm   
5 A Generator of Logical Extracts and Abstracts for Nice Summaries 

http://www.summarization.com/mead
http://www.summarization.com/mead
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 تکراری   ود، بعضی عبيرات اصلی هر ممله  نيسي ی می هيیب ش وند و اسنيد تجز ه می -

هيی اصلی و کننده مومود   وند و در نهي   به  ک نمي ش استيندارد که مش صرفع می

 د. ن ومینگي    ،روابك آنهي اس 

فجي ع  و رو دادرو داد، چندافراد، تکهيی هر مجموعه از اسنيد توسك محتوا شين به دسته -

 . وندبندی میدسته ،طبیعی

 ي انت يب کلميت  اسنيدمجموعه و نمي ش استيندارد  یبي در ارتیير دا تن نوع دسته -

  ود. هيی اصلی و روابك آنهي است راج میبرمسته در مجموعه، مومود  

 ود. برای ابك آنهي ا جيد میهيی اصلی و رواسيس نوع مجموعه و مومود    ک سرفزل بر -

 تواند به همین روش تولید  ود. هيی چند رو دادی،  ک چکیده کوتيه هم میمجموعه

هي در پیکره  ک چکیده بي اعمي   ک کتيب ينه از الگوهيی استيندارد از تحلیل دستی چکیده

 نیيزهيی ،نبعکنند چه ممالتی از متن م ود. ا ن الگوهي تعیین میزبينی آموز ی تولید می

پردازش، بعد از د. نکنکنند و آنهي را است راج میی استيندارد را برآورده می ک رالصه

 ،که برای هر مومود   تکراری وند، در مورد عبيرات هيی معلق س ن حاف مینشينه

  وند.ارا ه می ، ود و عبيرات زمينی در  ک فرم استينداردگیری می ود تزمیماستفيده می

 6PERSIVAL 

ی د جیتيلی توز ع ای از مقيمت پز کی م زوص  ک بیمير را از کتيب ينها ن سیستم، رالصه

-مجموعه بزرگی از داده سیستم  يملا ن  .[1]کندای مراقب  از بیميران، تهیه میی چند رسينه ده

و د وهي در  سپس  ود وند و  ک رالصه تولید میبندی میهيی و د و ی اس . اسنيد و د و ی قطعه

                                                 
6  Personalized Retrieval and Summarization of Image , Video and Language 
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 وند.  ک مجموعه ابزارهيی مبتنی بر محتوا برای مستجوی بندی می يرص ،سطوح نحوی و معني ی

 .کندبرای مستجوی تعير ف استفيده می 7معينی اند. ا ن سیستم ازتوسعه داده  ده ،و د و

 SUMMARIST 

پردازش اس :  نيسي ی . سیستم  يمل سه مرحله [3] بي دسندی میا ن سیستم از نوع تک

انجيم  ،موضوع، تفسیر و تولید رالصه.  نيسي ی موضوع، به کمک امضيهيی موضوع که قبال تهیه  ده

لیستی از کلميت  ،اس  که امضي <topic, signature>هي ی به فرم  ود. امضيهيی سند، چندتي یمی

توانند به صورت می ،اس . امضيهيی سند <t1,w1>و  <t2,w2>... و  و <tn,wn>فرم ه دار بوزن

متن بي  1هيیاندازه و مقي سه بندی متن يمل قطعه ،رودکير  يد گرفته  وند. پس  نيسي ی موضوع

 ود. سپس ترکیب می ،تفسیر یامضيهيی موضوع مومود اس . موضوع  نيسي ی  ده در طو  پروسه

 است راج اس .  ،ی آرر هم طبق معمو له وند. مرحبندی میمجددا فرمو  ،موضوعيت ترکیب  ده

هي را پشتیبينی هيی م تلفی عمل کرده و طوری نو ته  ده که تميم زبينسيز برای زبينا ن رالصه

 ای.مثل: انگلیسی، ژاپنی، اسپينیي ی، عربی، اندونز ي ی، کره ؛کند

 

 زبان فارسیسازی ی خالصهمینهز مروری برکارهای انجام شده در -1-5

 

نسب  به کيرهيی  سيزی رودکير فيرسیسيزی ابزارهيی رالصهی پیيدهکيرهيی انجيم  ده در زمینه

مورد ا يره قرار ، ا ن کيرهي به طور م تزر ،در ادامه بسیير اندد هستند. هيی د گر انجيم  ده در زبين

 رواهند گرف .

 FarsiSum: 

                                                 
7 Defind 
1  Span 
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بي استفيده از سیستم  ،اس طراحی  ده 1334ا ن سیستم توسك نیمي مزدد در سي  

عمومی اس  و بي  ک رو کرد آميری به  سيزکه  ک سیستم رالصه SweSumسيز رالصه

 نيرتی، تنهي رزوصیيت زبيناز  س .سيزی متون فيرسی پردارته اس ، تهیه  ده ارالصه

 133وقف  يمل تلیس  کلميت اس .پردازش منظور کردهرا در پیش کلميت توقف فهرس 

تکرار را در که بیشتر ن ضمیرهي ی و حروف ربك  ،قیدهي ،از افعي ای اس ؛ که مجموعهکلمه 

و رك  "<"،">"،"؟ " مينند عال میممالت از مرز برای  نيسي ی  اس .متن دارند تشکیل  ده

برای  نيسي ی کلميت به کيربرده  "٫" ،"!"، "؟"،"<"،">"،" : "،" . " ده و عالم  مد د استفيده

برای محيسبه امتیيز و  (1-1از فرمو ) برای محيسبه امتیيز هر کلمه FarsiSumدر  ده اس .

 .[13]استفيده  ده اس  (1-1) از فرمو  ممالت

 

(1-1)          𝑊𝑜𝑟𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒) ∗ (𝑎 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡) 

 

Word frequence  =  تعداد تکرار کلمه در متن 

A keyword constant = در نظر گرفته  ده اس  33000فرض اس  که  ک مقدار پیش  

 

      (1-1)                                                𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑ 𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 

 

-همواره به اولین ممالت و اولین پيراگرافرود و کير می هسيزی اربير با ن سیستم برای رالصه

( برای تعیین امتیيز موقعی  مکينی هر ممله 0-1از فرمو  )دهد.وزن بیشتری ارتزيص می ،هي

 [.13استفيده  ده اس ]

(1-0                                    )𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (
1

𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑟  
∗ 10)                        
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امتیيز نهي ی هر ممله بدس   position scoreو  sentence scoreدر نهي   از مجموع دو امتیيز 

کند. در ا ن سیستم همچنین  هر ممله بي بیشتر ن امتیيز در رالصه حضور پیدا می ،آ دمی

 استفيده  ده اس . LSA3برای کيهش افزونگی از متد 

و متن کد  ده بي  HTMLهيی فيرسی بي قيلب روزنيمها ن سیستم قيدر به رالصه کردن متون 

و به   ندوزا ن سیستم تح  وبي د. دارای ررومی از نوع گز نشی میبي د و فرم   ونیکد می

ی تولید رالصه پروسه بي د.سيز فيرسی میتر ن سیستم رالصهزبين پر  ارا ه  ده و معروف

 کنید:مشيهده می  کی  ميره کل سيز را در در ا ن رالصه

در آن  FarsiSumبه سروری که  HTTPدررواس  رالصه را به همراه سند، از طر ق سرور  ،مرورگر

 ود. طی سه مرحله بي استفيده از لیس  توقف فيرسی، رالصه می فرستد. سند درقرارگرفته اس ، می

 گردد.می به کيربر بيز HTTPی تهیه  ده از طر ق متن رالصه

 
 FarsiSum [10]سيرتير کلی  1-1 کل

سيزی است رامی از رالصهFarsiSum پیشنهيدی و سیستمسیستم  نيمه به دلیل ا نکه دردر ا ن پي ين

 FarsiSum سيزی ربر هستند و روش استفيده  ده دردر زمینه رالصهاس  و هر دو يده  دهاستف

                                                 
 3 Latent Semantic Analysis 
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ا راداتی مقي سه  ده اس .  FarsiSum بي ميسیستم پیشنهيدی دارد نتي ج سیستم  بيه  بیشتری بي 

پردازش کيمل انجيم نشده اس  در واقع بي د مراحل پیشمی FarsiSum سيزسیستم رالصه که در

 133بي د و لیس  کلميت توقف  يبی نمیسيزی نگير ی و ر شه کسين پردازش  يملی پیشمرحله

کلیدی منيسبی است راج  ود کلميتبي د و بيعث میاس  که ریلی کم میکلمه درنظر گرفته  ده

 ا م آنهي را برطرف کنیم.معني ی بین کلميت در نظر گرفته نشده اس  که مي سعی کرده ارتبيطنشود و 

  بي د.می FarsiSum سيزبهبود  يفته سیستم رالصه توان گف  سیستم پیشنهيدی ميدر واقع می

 PARSUMIST: 

اس . ارا ه  ده 1333موني عرفينی در سي  ا ن سیستم توسك مهرنوش  مس فرد، تيرا اروان و 

رعي   موارد بسیيری از  رد آميری و. بي استفيده از رو ک[11]سيزی از نوع گز نشی اس نوع رالصه

 دهد. نجيم میسيزی را اپردازش، رالصه نيرتی زبين فيرسی در مرحله پیشهيی زبينو ژگی

سندی منيسب اس  و سندی و چندسيزی تکبرای رالصهPARSUMIST سيز سیستم رالصه

در ا ن سیستم  د.اربرای زبين فيرسی طراحی  ده اس  و قيبلی  در يف  دررواس  از کيربر را د

هي هي را به هم چسبينده و پرداز ی روی آن وند و سپس رالصهابتدا تک تک اسنيد رالصه می

بندی و پردازش قطعهدر مرحله پیش هي اس .ای از رالصهرالصه ٬نهي یرالصه د ودهنمیانجيم  

در ب ش  انجيم گرفته اس . و انطبيق مفهومی ريصتش یص اسيمی حاف کلميت غیرمهم و

-توسك گروهشين مي گز ن می ٬هيی مترادفدر مجموعهانطبيق مفهومی تميمی کلميت مومود 

کلميت غیرمهم مراحل بعد مه  رفع افزونگی استفيده  ده اس . وند. از نتیجه ا ن عمل در 

 ٬حروف ربك ٬قیدهي ٬ضمي ر ٬کلميت فيرسی  يمل افعي  را جکلمه از پرتکرارتر ن  433حدود 

گرافی بدون  ٬برای تعیین میزان  بيت ممالت .[11]اس حروف اضيفه و حروف تعر ف ا جيد  ده

نگر ت متن هستند و ومود  ي  بین دونود نمي يممال ٬مه  تشکیل  ده اس  که نودهيی آن

 ي مرتبك براسيس  براسيس تعداد کلميت مشيبه و بيه  میين آنهيس .  بيه  میين ممالت 
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مقدار به دس  آمده وزن  ي  میين دو   ود.محيسبه می ٬هيی ترادفمنيبع مومود مينند مجموعه

کمتر ن  بيه  به ممالت  ممله بي بیشتر ن امتیيز و ٬برای تولید رالصه دهد.ممله را می

در هر مرحله  بيه  بین ممله  ٬ ود. برای انجيم ا ن کيرمیبه رالصه اضيفه  ٬مومود در رالصه

در   ود وبررسی می ٬ممالت مومود کيند د برای حضور در رالصه)دارای بیشتر ن امتیيز( و

ممله کيند د بي در يف  امتیيز منفی برای همیشه  ٬درصد بي د33صورتی که ا ن  بيه  بیشتر از 

د گر مه  حضور در رالصه انت يب ن واهد  د. در غیر  از لیس  ممالت کيند د حاف  ده و

ممله بي امتیيز بيمتر برای  ٬ستينه مش ص بي دآ ک حد اگر میزان  بيه  بیشتر از ٬ا ن صورت

آن را مجددا در لیس  ممالت ٬له د گرحضور در رالصه انت يب  ده و بي کسر امتیيزی از مم

 .دهدکيند د قرار می

 سيزی چند سندی پیشنهيد  ده اس . مبنيی روش، استفيده  ک روش برای رالصه ٬[11]در

بکيرگیری روش تجز ه به  هي وبندی مملهاز  روش سلسله مراتبی اتزي  میينگین برای رو ه

هي اس . در ا ن کير، از دو منبع زبينی سيده برای تعیین اهمی  ممله SVD13مقيد ر منفرد  ي 

هي در سندهي استفيده  ده هي و د گری برای تعیین فراوانی واژهبندی متن به واژهبرای قطعه

 اس .

 ارا ه گر ده اس ، تک سندی و بار   کر می و  مس فردد گری که توسك  سيزهسیستم رالص

ش مماالت ررومای، ترکیبای از دو    کند. ا ان روش در گاز ن  هي کير میمبنيی گز نش ممله

تواناد کلای  اي بار     برد و ررومی نهي ی مای ی گراف را بکير میی لغوی و نظر هروش زنجیره

. در روش مبتنی بر گاراف، ساند باه  اکل گرافای غیار       [10]اسيس پرس وموی کيربر بي د

گراف اگر بین . در ا ن  ودهي هستند، ارا ه میممله ،ی آنهيی تشکیل دهندهمهتدار که گره

،  وندمی در دو گره،  بيه  ومود دا ته بي د، دو گره بي  ک لبه به  کد گر متزل دو ممله

                                                 
13  Singular value decomposition  
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ی باین کلمايت آن باي معیاير کسینوسای      تواند ومود کلميت مشترد  ي رابطها ن  بيه  می

هايی  رالصاه  در ی موضوعيت مجزای مومود در سند هساتند. هي، نشين دهندهبي د. ز رگراف

-ممکن اس  از ز رگراف ريصی انت يب  ود؛ درحيلی که در رالصاه  ی بر سوا ، رالصهمبتن

ممالت  ،ی بيمهيی بي درمهيب  وند. گرههي انت توانند از تميم ز رگرافهيی کلی، ممالت می

 بیشتری برای بودن در رالصه دارند. اولو  مهم در هر ز ر گراف هستند و 

 [ ک روش رالصه14در  ،] اس  که نوع ررومی تولید  ده  ندی معرفی  دهسچندسيزی

 توسك آن نیز گز نشی اس . 

 [ ک سیستم رالصه15هنرپیشه و همکيران  ]  اناد.  چناد زباينی ار اه کارده     سايز چندساندی

 هيی آميری استفيده  ده اس .از روشو  رالصه حيصله از نوع مست رج بوده

 [ 16در ،]اس  که در آن ن فيرسی پیشنهيد  دهمتوسيزی چندسندی و ی برای رالصه ک ر

 هي استفيده  ده اس . بندی مملهبرای رو ه Kmeansبندی از الگور تم رو ه

 [ 17در ،]اس . در ا ن نوع ربر معرفی  ده-هيی پیشینهی ربر به نيم رالصهنوعی از رالصه

ارتیير کيربر قرار  درای از ربرهيی پیشین مرتبك بي آن از رالصه، به همراه هر ربر رالصه

 گیرد.می

  سيزی  ک گزار ی از پیيده ،سيزی مومودهيی رالصهی بر روشرعالوه بر مرو [،11]در

 ه  ده اس .  سيزی فيرسی ارای عملی برای رالصهنمونه

سيزی است رامی انجيم  ده در کيرهيی انجيم  ده بیشتر رالصه گونه که مش ص اس ،همين

سيزی به صورت معني ی  ي چکیده کير نشده اس . عل  آن هم پیچیدگی، پر هز نه رالصه اس  و

  سيزی به روش چکیده اس .ه  رالصههيی مزم مبودن و آميده نبودن ابزارهي و ز رسير 
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 نامه های مربوط به پایانبررسی روش -1-6
 

هي ا يره  د در ا ن ب ش فيرسی به آنعالوه بر کيرهي ی که در ب ش کيرهيی انجيم  ده در زبين 

پرداز م. در حوزه زبين فيرسی می ،نيمه مربوط هستندهيی د گری که به موضوع پي ينبه بررسی روش

 Topic Modelingو استفيده از  11رو دادهي نيسي ی  از سيزی بي استفيدهرالصه یتي به حي  در زمینه

در زمینه  نيسي ی رو دادهي و  هيی مومودبررسی روش بي کيری انجيم نشده اس ؛ در ا ن تحقیق مي

فيرسی  از  نيسي ی رو دادهي را در زبين سيزی بي استفيدهرالصه ،هيی د گردر زبين موضوعيت متن

  ا م.سيزی کردهپیيده

-رو دادهي صورت می بندیدستهسيزی بر مبنيی رو ی پیشنهيد  ده که در آن رالصه[ 13در ]

-کيهش مشکل پراکندگی دادهي و دستهبرای  و وردن   روش از روابك معني ی سطحیدر ا ن گیرد. 

 ود . برای هر ممله فعل و فيعل و مفعو  تعیین میرو دادهيی مشيبه استفيده  ده اس بندی کردن 

ومود دا ته بي د شيبه تي سه تي ی م پنجاگر ، وندو هر کدام به عنوا ن  ک دسته در نظر گرفته می

 ود و آن ممله به عنوان توانند اتزي  پیدا کنند و  ک ارتبيط معني ی سطحی ا جيد میمی دسته سه

   ک رو داد در نظر گرفته می  ود.

 [13توان به ]می ،اندسيزی پردارتهدر رالصه 11از میين کيرهي ی که به  نيسي ی موضوع همچنین 

، که مدلی  VSM10ضوع متن اصلی از در ا ن روش برای  نيسي ی ممالت مرتبك بي مو ا يره نمود.

 K-means بندی موضوعيت از الگور تماس  و برای دستهبي د استفيده  دهبرای نمي ش موضوعيت می

 اس . استفيده  ده

                                                 
11  Event Detection 

11  Topic Detection 
10  Vector space model 
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 نامه نگاهی کوتاه بر پایان -1-1

ممالت، سيزی بيم ومود دارد عبيرتند از : نحوه امتیيز دهی به هيی رالصهمشکالتی که در سیستم

، ندا تن پیوستگی مطيلب پردازشندا تن لیس  کيملی از کلميت توقف، کيمل نبودن مراحل پیش

ا م برای تولید . در ا ن تحقیق مي سعی کردهز را هر ممله از قسمتی از متن است راج  ده اس 

 .رالصه دقیق و منيسب تميمی ا ن موارد را رعي   کنیم

سيزی اربير ارتزيص دارد. روش پیشنهيدی روش مد د برای رالصهنيمه، به معرفی  ک ا ن پي ين

. مي هيی سندهيی اولیه اس ای از مملهی تولید  ده در آن، گز ده ک روش گز نشی اس  که رالصه

کنیم. سپس سيزی را از کيربر در يف  میبرای تولید رالصه ابتدا متن و عنوان ربر و میزان فشرده

 وند؛ ای ذریره میهيی مداگينههيی کلمه و ممله در آرا هبي استفيده از مداکننده ممالتو کلميت 

در مرحله بعد کلميت توقف )لیستی   ود وسيزی نگير ی روی متن انجيم میسپس عملیيت  کسين

 وند. برای است راج کلميت ا م( از متن حاف میکرده و افعي  و... تهیهقیدهي کلمه و 133 يمل 

ا م و توانستیم کلميت هاستفيده کرد 14مي از روش است راج سر ع رودکير کلميت کلیدی کلیدی

رردادکلميت درمجيور  ٬)منظور از هم رردادی کلميتاج کنیمرا از متن است ر 15رردادکلیدی هم

کلیدی، رو دادهيی سپس بي استفيده از کلميت (که حداقل دو بير درمتن تکرار  ده بي ند  کد گر اس 

ای از کلميت کلیدی )که رو دادهي مجموعها مو مرتبك بي عنوان ربر را از متن اولیه است راج کرده مهم

برای حضور در رالصه را تعیین دهی به ممالت، ممالت مهم ی بعد بي امتیيزدر مرحله و هستند(

 .ا مکرده

دارد.  تری بي روش پیشنهيدی بيه  بیش FarsiSumروش  در مروری بر کيرهيی گا ته،

سيزی ربر تر ن  بيه  ا ن دو روش، گز نشی بودن آنهي و ا نکه هر دو سیستم در زمینه رالصهممه

                                                 
14  Rapid automatic keyword extraction 
15  Co-occurrence 
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مربوط به  هي،تفيوتهي ومود دارد. هي ی نیز بین آندو روش، تفيوتا ن هيی بین بي ومود  بيه  هستند.

 . بي دمی در آنهي ، است راج کلميت کلیدی و لیس  کلميت توقفهينحوه گز نش ممله

در زبين فيرسی  آنهيی چيلش و متون فيرسی سيزیمعرفی رالصهبه  نيمه،در فزل دوم از پي ين

 ی تولید منيبع زبينی مورد نیيز پردازش و همچنین نحوهپرداز م. فزل سوم، به بررسی فرآ ند پیشمی

-روش پیشنهيدی میبه معرفی فرآ ند کلی  در فزل چهيرم،روش پیشنهيدی ارتزيص دارد. برای 

ی ارز يبی روش پیشنهيدی و همچنین مقي سه سيزی ونيمه، حيوی نتي ج پیيدهفزل پنجم پي ين پرداز م.

 پرداز م.بندی وکيرهيی آتی میاس . در فزل پي ينی نیز به ممع FarsiSumسيز آن بي سیستم رالصه

  

 



 
 

 

 

 فصل دوم

 متون افرسی خالهص سازی 
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 مقدمه  -9-1

ای که هوش بر ا ن بيورند که مهمتر ن وظیفه بسیيری از مت ززین در زمینه هوش مزنوعی

 . دلیلی که ا شين برای ا ن اعتقيد رود ارا ه مین بپردازد پردازش زبين طبیعی اس مزنوعی بي د به آ

مه بيز می کنند آن اس  که پردازش زبين طبیعی راه ارتبيط مستقیم انسين و کيمپیوتر را از طر ق مکيل

عيمل کنير گاا ته ولی و قراردادهيی مربوط به سیستمنو سی معمکند. به ا ن ترتیب د گر برنيمه

کند د گر به اگر  ک کيمپیوتر بتواند  ک زبين انسينی را درد کرده و به آن صحب  ، رواهد  د

 .بسیيری از وظي فی که بي د توسك مهندسین نرم افزار طراحی  وند نیيزی ن واهد بود

 حي  که در بي دمی طبیعی زبين پردازش پیچیده مشکالت مجموعه ز ر از  کی سيزیرالصه

 به انسين همينند مي ین که برسیم حدی به تي اس  بيقی زمين هنوز و اس نشده حل همچنين حيضر

  ود. متومه را متن کيمل طور

رالصه در  ود،یم انجيم فرد توسك که مراحلی که اس  آن ،اتوميتیک سيزیرالصه هدف از

 تولید رالصه سپس و  ود فهمیده و روانده متن تميم که صورت د نب.  ود اتوميتیک انجيم ،سيزی

 ورودی متن تبد ل مرحله س .ا متن غیرمهم و مهم هيی قسم تش یص متن  يمل فهمیدن ود. 

 مهم هيیممله و مهم هيیکلمه اصلی، مفهوم کلیدی، کلميت کردن  يمل مش ص رالصه متن به

 :که اس  آن دا   نظر در بي د سيزیرالصه در که مسي لیبي د. می

 .بي یم دا ته توانیمیم ورودی ازمتن نرمي  توصیف  ک صورت چه به .1

 ؟نیمک را تجز ه متن چگونه .1

 م؟نمي ی ا جيد را رالصه متن و دهیم تش یص را متن ب ش مهمتر ن چگونه .0
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هي سيزی متون فيرسی بي سي ر زبينهيی رالصهتفيوت ،سيزیفرآ ند رالصهدر ا ن فزل ابتدا به 

نهي  ، و در  تشر ح  ده اس متون فيرسی  سيزیهيی رالصهچيلشپس از آن،  واس  پردارته  ده

  . ده اسگیری ارا ه نتیجه

 سازیفرآیند خالصه -9-9

در  انت يب اس . پردازش، تحلیل وسيزی متون به طور کلی  يمل سه فيز: پیش ند رالصهآفر

ا ن فيز، در . ومود یردگمییه مورد نیيز بر روی متن صورت هيی اولپردازش، پردازشفيز پیش

که اگر وظي ف ا ن فيز به روبی انجيم نشود،  یبه طور ؛سيزی بسیير ضروری اس فرآ ند رالصه

  يبد. ان چشمگیری کيهش میکیفی  رالصه تولید  ده به میز

هيی مهم  ود و ب شسيزی انجيم میفيز دوم، فيز تحلیل اس . در ا ن فيز، وظي ف اصلی رالصه

متن که در  هيی مهمدر فيز سوم، بي تومه به ب ش  وند.و اصلی متن  نيسي ی و امتیيز دهی می

ت تکراری،  ود. بي د تومه دا   که اطالعياند، رالصه نهي ی تولید میفيز دوم  نيسي ی  ده

 ومود ندا ته بي د. رالصه اضيفی و  ي نيرواني در

 پردازشفاز پیش  -9-9-1

 پردازش نحوی و ،ایواژهپردازش سير  ،لغوی [: پردازش11پردازش متن  يمل چهير سطح اس ]

سيزی، معني ی. هر ک از کيربردهيی فراوان پردازش متن، ازممله بيز يبی اطالعيت، رالصهپردازش 

 است راج دانش از متون وپيس  به زبين طبیعی،  ی مي ینی، پرسش ودرد متن، تولید متن، ترممه

مهمتر ن  رسد.پیچیدگی، در  ک  ي چند سطح فوق به انجيم می موارد د گر، بي تومه به گستردگی و

تر ن ز ممله مهما متن ورودی رواهد بود. تجز هقسم  در هر سیستم کيربردی پردازش زبين طبیعی 

 نمود : ا يره ز رتوان به موارد  ود، میوظي فی که در ا ن فيز انجيم می
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 سازی نگارشی : یکسان .1

کرد. به عنوان توان نگيرش عبيرات را به چند  یوه  م تلف می در زبين فيرسی برری کلميت و

 بي د به  ک  کل تبد ل  وند.« کتيبهي»و« هيکتيب»مثي : 

 کلمات مترادف : مشخص کردن .9

پردازش مزم اس  مترادف هستند. در مرحله پیش« را ينه» و« کيمپیوتر»کلميتی مينند: 

 به  ک  کل تبد ل  وند.  کلميت مترادف  يفته و

  های نوعی:اعمال گروه .3

توان بي ممله را می « ودپسته و... کش  می ،پرتقي  ،در ا ران برنج»ممله:  ،به عنوان مثي 

 مي گز ن نمود. «  وددر ا ران محزومت کشيورزی کش  می»

 های اضافی: بخش حذف لغات و .7

 وند، به کلميت توقف موسوم که تقر بي در تميمی متون  يف  میکلميتی  حروف اضيفه و

تیره و ... اضيفی که معموم دارل پرانتز، ركهمچنین توضیحيت  هستند. کلميت توقف و

 اف  وند. ح وند، بي د از متن اصلی ظيهرمی

 :تعیین مرز جمالت .5

- ک واحد متنی پي ه اس  و بالفيصله بعد از کلمه و عبيرت قرار می ،از آنجي ی که ممله

ی پردازش زبين کيربردهيگیرد تعیین و محدوده ممله  ک مسله اسيسی برای بسیيری از 

 گااری نحوی وبرمسب ،سيزیرالصه ،مي ین ترممه ،است راج اطالعيت ،طبیعی مينند تجز ه

حي  درمورد زبين فيرسی کير چندانی صورت نگرفته [. در ا ن زمینه تي به10معني ی و... اس  ]
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کيرهيی ز يدی بي استفيده از  ، پرتغيلی وژاپنی و... ،مثل انگلیسی ،هيی د گرامي در زبين ،اس 

 اس .هيی م تلف صورت گرفتهروش

Tokenizer  ،ابزاری برای  کستن  ک متن بر اسيس واحدهيی بي معنی مينند کلمه

آوری ی ا جيد ا ن ابزار، ممعبي د. مزمه... می و tabو  spaceپيراگراف، نميدهيی معنيدار مينند 

 وند. سپس بر احدهيی مستقل معني ی  نيرته میواحدهي ی اس  که در زبين به عنوان و

 کسته رواهد  د. ا ن ابزار نیز بي  ،متن بر اسيس آن ،اسيس انت يب هر کدام از ا ن واحدهي

هي دارای تومه به بررسی میزان تشيبه واحدهيی معني ی در دو متن رالصه در ارز يبی رالصه

 ،Flex ،JLex ،JFLexتوان به ابزار می هيی انگلیسی ا نبي د. از نمونهاهمی  بسزا ی می

ANTLR ،Ragel و Quex .ا يره کرد 

هي ی که در زمینه متون فيرسی برای تعیین حدود ممله پیشنهيد  ده اس  عبيرتند روش

 [ :10از]

  تعیین حدود ممله بي استفيده از تش یص فعل 

  تعیین حدود ممله بي استفيده از مد  چندتي ی 

  بندهيو ژگی و استفيده از ردهاست راج بردار  

افعال سبک وتغییرات ساختاری  ٬مُردم( ٬)مَردم هينو سهبدلیل ا کيمتی مينند ابهيم هم

بي ، ولی (درصد 43)میزان دق بدس  نیيمده اس  هيی بيم نتي جی بي درصد بيماز روش

هيی تعیین حدود ممله در پیکره توان فهمید که بي مسئلهتحقیقيتی که انجيم  ده اس  می

بندی بررورد کرد و همچنین است راج متنی زبين فيرسی می توان به صورت  ک مسئله رده

 .[10]هيی منيسب تيثیر به سزا ی در نتیجه رواهد دا  رزیزه
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 استخراج کلمات کلیدی .6

 ای از لغيت مهم در  ک مستند هستند که توصیفی از محتوایکلیدی مجموعهکلميت

کلیدی نکيت کلميت ،برای اهداف م تلفی  قيبل استفيده هستند وآورند مستند را فراهم می

گیری برای اندازه توانند به عنوان  ک ابزاربه همین دلیل می ،کننداصلی متن را توصیف می

کلیدی ابزار مفیدی برای مجموع کلميت بيه  متون م تلف مورد استفيده قرار گیرند. در 

کلیدی به طور کلميتجم ز يدی از مستندات در زمين کوتيه هستند. است راج مستجوی ح

که بر اس . بنيبرا ن نیيز به  ک فرآ ند رودکير اس  دستی فرآ ندی بسیير د وار و زمين

 ت راج نمي د.کلميت کلیدی را از مستندات اس

کلميت کلیدی کيند د  ابتدا کلیدی بد ن ترتیب اس  کهفرآ ند کلی برای است راج کلميت

ی کيند د وزنی ارتزيص داده  ده و در نتیجه کلميت به هرکلمه ، ودتش یص داده می

در حيل  کلی سه روش متداو  برای است راج   وند.کلیدی بي بیشتر ن وزن انت يب می

 کلميت کلیدی ومود دارد:

 روش IDF-TF16: بل تعداد ا ن روش میزان تکرار  ک کلمه در  ک مستند را درمقي

 گیرد.تکرار آن در کل مستندات در نظر می

 :کلیدی ای از سندهيی آموز ی و کلميتدر ا ن روش بيمجموعه روش یادگیری ماشین

بندی کلیدی به عنوان  ک مسيله طبقه ند است راج کلميتآرف ،مش ص برای آنهي

                                                 
16 Term Frequency Inversr Document Frequency 
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کلیدی وکلميت به کلميت ،هستندهي ی که دارا کلميت بر اسيس مش زهود. مدلسيزی می

  وند. بندی میغیرکلیدی طبقه

 دو روش ا ن اس   عل  ترکیب ا ن شناختی:های تحلیل آماری و زبانترکیب روش

دهد.  نيرتی نتي ج مفیدی را در ارتیير قرار نمیاطالعيت آميری بدون پيم ش زبين که

که روش آرر   دهنشين داده ،هي ی بین روشمقي سه هيی انجيم  ده وبراسيس بررسی

کلیدی  نيرتی نتي ج بهتری را در است راج کلميت عنی تحلیل آميری و اطالعيت زبين

 ا م.نيمه استفيده کردهراه حلی که مي در ا ن پي ين .[15]آوردبدس  می

 

 کلمات غیر فارسی موجود در متن:  شناسایی .1

یدی در نظر گرف  و  ي توان به عنوان  ک کلمه کلکلميت غیر فيرسی مومود در متن را می

 ک سیستم  Unix»آنهي را بي فرم فيرسی معيد  مي گز ن نمود؛ به عنوان مثي ، در ممله: 

 ک کلمه کلیدی مدا در نظر بگیر م و  ي آن را بي  را Unixممکن اس  ب واهیم « عيمل اس 

 مي گز ن کنیم.«  ونیکس»

  یابی:ریشه .8

 يبی  ده و بي ر شه رود مي گز ن  وند.  يفتن ر شهکلميت است راج  ده از ممالت بي د 

. هيی زبين فيرسی در ا ن وظیفه اس رزوص ر شه افعي ،  کی از چيلش ر شه کلميت و به

بنيبرا ن  گردد.هيی آنهي اطالق میبه ر شه يبی به فرآ ند کيهش دادن لغيت ر شه

"computer"٬ "compute"  و"computing" به "compute" کيهش  ،اصلی اس ی هکه ر ش

-ای و سپس حاف پسوندهي میواژه يبی لغيت بر اسيس قواعد سير ر شه م يبند. معمومی

بي د. تيکنون روش مؤثری برای حاف پیشوندهي ارا ه نشده اس . تميمی سیستميی بيز يبی 

تر ن یسی، معروفدهند. در انگلرا مورد استفيده قرار نمی " يبر شه"اطالعيت نوع  کسينی از 
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ی  يب کيهش دهنده يب پورتر، ر شهاس . ر شه "ميرتین پورتر"  يب يب، الگور تم ر شهر شه

 1313ادغيمی برای زبين انگلیسی اس  که توسك ميرتین پورتر در دانشگيه کمبر ج در سي  

-ا متاکر  ده يبی رارا ه  د. در طو  سيلیين گا ته، بسیيری مزا ي و معي ب استفيده از ر شه

تر ن الگور تم بي د. معروفدر زبين فيرسی، دق  آن می م زوصي ی يباند. امي مشکل ر شه

که البته دق   [16د]بي نو ته  ده توسك کيظم تقوی می يب فيرسی هم الگور تم ر شه

يز  يبی، عملیيتی اس  که همواره در فسيزی، ر شهبيم ی ندارد. تقر بي در اکثر مقيمت رالصه

بي د.  يبی مومود میپا رد. در زبين فيرسی هم مقيمتی برای ر شهپردازش صورت میپیش

وده که از د يگرام ب  کی از ا ن مقيمت، نو ته آقيی کيظم تقویهمينطور که ذکر گرد د، 

 .کندبرای تش یص ر شه استفيده می حيل 

 یافتن ارتباط متون:  .2

بین ممالت  ي معينی آنهي را  يف  و تشيبه  ي تفيوت  توان ارتبيطپردازش میدر مرحله پیش

هي را در تر ن نقش کی از مهم برچسب زنی معني ی هيی متن را در يف .بین برری از ب ش

هيی زبينی برعهده دارد. دق  در ا ن ابزار بسیير حي ز اهمی  اس . ا ن ابزار بي د پردازش

 ، فيعل، مفعو  مستقیم، مفعو  غیر مستقیم وهي مينند فعلهيی گرامری کلميت در مملهنقش

هيی زنی معني ی کلميت هم عملی اسيسی برای بسیيری از حوزه... را تش یص دهد. برچسب

بي د. در د گر پرازش زبين طبیعی از قبیل ترممه مي ینی، رطي يب و  بيه  معني ی می

که به  ود، در حيلیگرفته نمیسيزهيی مي ینی به کير حي  حيضر، ا ن ابزار در ارز يبی رالصه

از  تواند نتي ج حيصل از ارز يبی را بهبود بب شد.رسد به کيرگیری صحیح ا ن ابزار مینظر می

و  ٬Swirl ٬Illinois SRL OpenNlPتوان به هيی انگلیسی ا ن ابزار میممله نمونه

LTHSRL کنند.ا يره کرد. ا ن ابزارهي از الگور تم پيرسینگ استفيده می 
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Chunker بي د. مه  ... در  ک ممله می هيی اسمی، فعلی وابزاری برای تش یص گروه

هيی کلميت مش ص گردند، بلکه مزم اس  نه تنهي نقش SRLهيی وابسته به تقو   الگور تم

هيی هيی کلميت به لحيظ نقشی در ممله مش ص گردند. از ممله نمونهبي د وابستگی

 ا يره کرد. Illinois Chunkerتوان به یانگلیسی ا ن ابزار م

 تعیین مرز کلمات: .11

پردازش، ابتدا بي د بتوان ممالت را از  کد گر تفکیک نمود. در زبين فيرسی در مرحله پیش

توانند بي نقطه، و رگو ، عالم  سؤا ، عالم  تعجب و ... تميم  وند؛ در حيلی که یمممالت 

از همد گر مدا  وند و ا ن نیز چيلش و فيصله و غیره توانند بي نقطه  ي و رگو  کلميت نیز می

 د گری اس  که بي د برای آن راه حلی در نظر گرف .

 

استثني يت م تلف  هي وتومه اس ، چيلشپردازش متون فيرسی قيبل آنچه که در مرحله پیش

مومود در زبين فيرسی، در انجيم هر  ک از ا ن وظي ف اس . همچنین ممکن اس  بي تومه به وظي ف 

 پردازش انجيم  وند.تحلیل، تنهي ب شی از ا ن وظي ف در مرحله پیش  ده برای فيزدر نظر گرفته

 فاز تحلیل -9-9-9

پردازش، تحلیل و مده از فيز پیشآتن بي تومه به اطالعيت به دس ر مدر ا ن فيز، ممالت مومود د

سيزی هيی آميری )در رالصه وند. ا ن امتیيزدهی ممکن اس  بي استفيده از تکنیکامتیيزدهی می

سيزی هيی پردازش زبين طبیعی و مبتنی بر درد متن )در رالصهاست رامی  ي گز نشی( و  ي تکنیک

 بگیرد. معني ی  ي چکیده( صورت

فرکينس کلميت و عبيرات، مکين  استفيده  ود، رزوصیيت کمّی متن، هيی آميریچنينچه از تکنیک

هيی متن، مه  ممله در متن، مکين محلی پيراگراف، کلميت کلیدی مومود در ممله و سي ر و ژگی
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همينند:  معنيگراهيی توان از روشچنین میهم گیرد.تحلیل و امتیيزدهی، مورد استفيده قرار می

هيی مبتنی بر گراف، زنجیره لغوی، سيرتير کالمی و  ي روش مکينی،يی مومود تی ا معني ی، همهروش

 ترکیبی استفيده نمود.

 فاز انتخاب -9-9-3    

در ا ن فيز، بي تومه به تحلیل صورت گرفته در فيز دوم، ممالت و  ي مفيهیم مومود در متن، بر 

 وند. سپس ممالت و مفيهیم بي امتیيز و وزن بیشتر، بي تومه به رتب میاسيس امتیيز و وزن م

نهي ی  ی ود، مه  استفيده در رالصهاندازه رالصه مورد نظر که معمومً به صورت درصد بیين می

 ود تي در ا ن فيز، در حین و  ي پس از تولید رالصه، راهکيرهي ی ات يذ می  وند.انت يب می

 ،  کپيرچه و رواني بوده و حيوی مطيلب تکراری نبي د.الصه تولید  دهر

 سازی عوامل تاثیرگذار در خالصه -9-3

 د گر موارد دارد. محتوای رالصه بستگی ز يدی به ورودی، طبیع  متن، هدف، قزد رواننده و

 [: 17د]بي ز ر میبي د به  رح سيزی مهم میعواملی که در رالصه

 : ودیم تقسیم ز ر عوامل به ورودی عوامل :ورودی عوامل .1

 سيرتير .اس )ایارهزگ-نهيد پيراگرافی،( نمت سيرتيرو  ورودی متن طو   يمل ی:ورود فرم 

 ، ... )و فرانسه انگلیسی،( متن زبين. گااردمی تيثیر متن پردازش روی مستقیم طور به متن

.دارد مستقیم تيثیر سيزیرالصه در ..) و ادبی،داستينی متن( متن نوع

 يمل عيدی تن. مبي دمی  ده محدود و ريص عيدی، مورد سه  يمل :متن موضوع  

 متن ريص، متن .بيغبينی و ورزش همينند دارند وسیعی دانش دامنه که اس  موضوعيتی

 که اس  متنی  ده، محدود متن. دارند رواننده فرد دانش به بستگی که هستند هي ی

.می بي د انجمن  ي سيزمين  ک به مربوط ريص موضوع
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 .اس   یوه و فرم  محتوا، عيمل سه  يمل ی:خروج عوامل .9

 اس  چکیده  ي و است رامی رالصه که اس  آن به مربوط عيمل ا ن ا:محتو عامل. 

 سيزیهرالص عملکرد در متنی  رالصه بودن منسجمرغی  ي و منسجم روان، :فرمت عامل 

.دارد مستقیم تيثیر

 ي و ربری سيزیرالصه  یوه. داردمی بیين را سيزیرالصه م تلف انواع : شیوه عامل  

 .بي د دهندهیآگيه

 عيمل ز ر سه به که ؛بي دمی چه متن استفيده موردو  سيزیرالصه عل  :هدف فاکتورهای .3

 .دارد بستگی استفيده نحوه و  را ك  نوندگين،

 نا .بي دمی حدی چه تي رالصه مورد متن یهزمین در  نوندگين دانش :شنوندگان عامل  

 .گااردمی تيثیر رالصه نتیجه روی مستقیم طور به مسيله

 رالصه در  یاگر زمینه رالصه قرار اس  در کجي مورد استفيده قرار بگیرد. :عامل شرایط

 نمي ند .یيت را حاف می  د مزيرته  ده بيسطح وسیعی  ن

 نحوه  روی مستقیم طور به مسيله ا ن. بي دمی چه رالصه استفيده موارد: کاربرد عامل

 ،اس متن بيز يبی برای ایوسیله مثي  عنوان به  .گاا  رواهد تيثیر رالصه متن تولید

 روانده  ده قبال که اس  متنی بر مروری ا نکه  ي و بي دمی ورودی متن برای مي گز نی

.اس 

 سازی های خالصهچالش -9-7

 از دید ماشینسازیمشکالت خالصه -9-7-1

 : ودمی ا يره آنهي به ز ر در که[ 17]اس  نیيز دانش از م تلفی ا کي  به طبیعی زبين درد برای
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-کلميت را بیين می ر شه روی از م تلف و متنوع عبيرات سير  روش: مورفولوژی دانش .1

 دارد .

 د.دهمی نشين م تلف کلميت ترکیب از استفيده بي را ممالت سير  نحوه :دانش نحوی .1

 .نمي دمی تعیین را ممله در مومود یکلمه هر سيرتيری دانش

 هر معنی تي  وندمی ترکیب معينی ا ن چطور و بي دمی چه لغ  هر معنی دانش معنایی: .0

 .دهدمی  رح متن به تومه بدون را ممالت معنی مطيلعه دانش، ا ن.  ود ممله تشکیل

 .ممله معنی نمي ش برای مش ص استيندارد ومود عدم :تعریف در موفقیت عدم .4

 سیستمی از طبیعی زبين درد برای عمومم سازی توسط قوانین:عدم موفقیت در پیاده .5

 کيرهي سي ر و ممالت انتزاعی فرم به تبد ل روش ممالت، تجز ه نحوه که  وداستفيده می

 م تلف مسي ل دلیل هب قوانین نقض .دهدمی نمي ش قوانین بي را معني رسیدن به برای

 ا ن سيزیپیيده در نيتوانی بيعث ،نشده بینیپیش و مد د متون بررورد بي  ي و استثني همينند

  .اس  ده درد متن زمینه در کيرهي قبیل

 به ممله واقعی معنيی وابستگی موفقی ، عدم دم ل د گر از :متن زمینه تاثیر و ذنفو .6

 معنيی که اس  م تلف متون در لغ   ک کيربرد آن نتي ج از مثال که اس  زمینه س ن

 کند. می تولید متن زمینه به را نسب  م تلفی

 .بي دیم تومهی قيبل و مهم یمسيله هم متون در ابهيم انواع مودو :ابهام .7

 و متن گااری فرم  هيینشينه بي د تنهي نه نحوی یتجز ه ت:جمال به متن درست تجزیه .1

 نظر در نیز را ارتزير حروف و توقف هيیکلمه بلکه بگیرد نظر در را گاارینقطه قواعد

 از استفيده و ممالت منيسب ترکیب داد، انجيم متن تولید در توانیم که کيرهي ی از. بگیرد

 از نیز ممله معنيی تغییر . اس معنوی و لفظی قر نه به حاف مينند آ ین نگيرش هيی یوه

 . د رواهد  نونده بر تيثیر بهبود بيعث ازمتن هي یقسم  تعو ض طر ق
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 سازی های زبان فارسی با رویکرد خالصهچالش -9-7-9

فيرسی  زبين در  کد گرند، از متمي ز کيمال لغيت هم و حروف هم آن در که انگلیسی زبين بررالف

 می مومود نیز کلميت در نگيرش تنوع آن بر عالوه و دارد ومود لغيت بي عال م برری میين پیوستگی

 زبين در بي د،می سيزیرالصه برای متن پردازشپیش مهم مراحل از  کی که فعل  يبیر شه .بي د

  نيسه، فعل، بن هم پیوسته هم به لغ   ک در مثي  عنوان به. دارد را رود ريص يیهچيلش فيرسی

می ترپیچیده را لغيت پردازش کير که دا   وانتمی مفعولی هيی نيسه حتی و فعل عالم  زمين

 و نمود استفيده زمینه ا ن در مومود افزارهيینرم و تجربه دانش، از توانینم که به طوری نمي د

 تالش مستلزم و برزمين  ندیآفر بي د، هيگیپیچید ا ن تميمی حل به قيدر افزاری کهنرم تولید

 بي که فيرسی مينند هي یزبين بي انگلیسی مينند ایگسسته هيیزبين هيی ذاتیتفيوت. بي دیم فراوان

 تغییرات اعمي  ادعيی که اس   ده آن به منجر دارند، دستوری قواعد در بنیيد ن هيیتفيوت  کد گر

 پا رنامکي لزومي فيرسی زبين برای روب نتي ج آوردن دس  به و انگلیسی افزارنرم  ک سيرتير در

 .بود رواهد آن صح  اثبيت برای فراوان يیهمستلزم آزمي ش و ي دبن

 

 بان فارسی چالش های ذاتی ز -9-7-9-1

بي زبين انگلیسی متفيوت می بي د. برری از مشکالت ذاتی مربوط به  قيعده زبين فيرسی در سيرتير و

 اس  .ز ر طبقه بندی  دهمتون فيرسی در 

 مسيله ا ن . دارد ومود انگلیسی زبين در که چه آن همينند  ده تعر ف گرامری نکيت نبود .1

 .بود رواهد گاار تيثیر متن پردازشپیش و  يبیدرر شه

 ."آب سرد کن" ومود لغيت ترکیبی چند مز ی همينند  .1
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 نیز مسئله ا ن . وندمی متزل لغيت به ممع هيی نشينه و مفعولی ضمي ر فيرسی، زبين در .0

 هيینشينه و مفعولی ر ضمي حروف ز را  ودمی را ينه برای لغيت تفکیک پیچیدگی به منجر

 به تواندنمی را ينه نتیجه در دارند مشيبه  فيرسی واژگين نیز و وندهي از بيتعدادی ممع

ی نشينه "دررتين"در "ان"به عنوان نمونه  .مورد ب ش اصلی لغ  قضيوت کند در سيدگی

 بي د .ی فيعلی مینشينه "روران"در  "ان"ممع اس  در حيلی که 

 ومود مندنقينو صورت به بيلعکس و ميضی بن به مضيرع بن تبد ل قواعد فيرسی زبين در .4

 تش یص را ميضی بن  ي مضيرع بن از حيصل لغيت بتواند آنکه برای را ينه نتیجه در ندارد،

 صف  ینشينه  ي اس  ممع ینشينه "روران" لغ  در "ان" بداند آنکه برای مثال) دهد

 .ندارد راه مش زی هیچ ،(فيعلی

 مثي ، عنوان به. بي دهدا ت م تلف معينی تواندمی کلمه  ک که نحوی به سيرتيری ابهيم .5

 .روراکی  یر آب،  یر حیوان،  یر .دارد متفيوت معنی3  یر

 زبين در آنچه همينند ريص هيیمکين و اسيمی تش یص برای ريص قيعده ومود عدم .6

 .بي دمی مومود انگلیسی

 ."مردʹ" و " مرد̓"همينند آوا ی اطالعيت نبود عل  به کلمه معنی در ابهيم .7

 عدم ومود دستورالعمل قطعی برای استفيده از نیم فيصله . .1

 .source هيی م تلف همينند سورس وبه صورت نگلیسیاستفيده از کلميت ا .3

 ."فرآ ند "و "فرا ند"همينند  کد گر ميی به" آ" و "ا"استفيده از .13

 ."میتواند " و  "واندتمی" کلميت همينند غیرچسبين و چسبين"می"تنوع استفيده از  .11

 ".هيآن" و"آنهي" همينند چسبينرغی و چسبين " هي"کيربردن به نحوه تنوع .11

 ". سبز یرينه" و" سبز رينه"همينند" ه"به م توم کلميت در اضيفه" ی"نگيرش تنوع .10
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. از "نيمه رانندگی آ ین"  و" نيمه نو تنآ ین "نيآگيهی را ينه از نقش لغ  در ممله  همينند  .14

لغيت  ا ينه قيدر به تعیین مرزر، ترکیبيت، تميم کلميت به تنهي ی معنی دارندجي که در ا ن آن

 بي د .نمی

 همينند متفيوت کيراکترهيی بي نگيرش همينند فيرسی مستندات در نگير ی ا تبيهيت ومود .15

 ا ن سيزی کسين به نیيز و م تلف، هيی صورت به همزه بردن کير به نيمه، آ ین و نيمه آ ین

 .متن پردازشپیش برای موارد

 .پسوند بي  ده ترکیب مرکب کلميت نو سیهپیوست :فيرسی زبين رك دستور در ابهيم .16

  ي و  ده تجز ه ممالت از مجموعه  ک يمل،ک گرامر  ک مينندای منيبع داده نوع هر فقدان .17

 .ممله در م تلف هيیمي گيه و م تلف ممالت در لغيت کيربرد از ارز مند آميرهيی

-بی و ضرویلغيت غیر تفکیک تي  ودمی بيعث  ده بیين نگير ی مسي ل گرفتن نظر در عدم

 داده تش یص درستی به لغيت ر شه نبي د، پا ر انجيم آسينی به لغيت ضروری و مفید اهمی  از

 تيثیر ،لغيت به امتیيزدهی مرحله در که  ودداده تش یص غیرهمسين همسين، لغيت  ي و نشود

 از متن دقیق پردازش  دن پا رامکين برای پردازشپیش مرحله ،همین عل  به .گاا   رواهد

 اگر.  ودمی اعمي   يبیر شه الگور تم ابتدا پردازشپیش مرحله در. بي دمی بيم ی برروردار اهمی 

 حروف که دا  رواهد ومود احتمي  ا ن  ود، اعمي  توقف هيیکلمه لیس  ابتدا انگلیسی همينند

 تش یص ترکیبی هيیکلمه آن از پس . وند گرفته نظر در توقف کلمه عنوان به هيفعلپیشوندی 

 . وندمی حاف آرر مرحله در توقف هيیکلمه آن، از پس.  د رواهند داده

)در ادامه به توضیح  ،[11] 17وردن  فيرسی به عل  نبود  ک پي گيه داده لغوی همينندزبين در 

البته  .بي دممکن میسيزی غیر نيرتی برای رالصهرزوصیيت زبيناعمي  کيمل  پرداز م(وردن  می

بي د توسك دانشگيه  هید بهشتی ارا ه  ده اس  که ن  که  ک وردن  نیمه اتوميتیک میفيرس

                                                 
17  WordNet 
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آرمي شگيه فنيوری وب دانشگيه فردوسی بي د. ای میآنتولوژی واژه معني ی و ینيمهدارای دوب ش واژه

اس  که توسك تعدادی از ن  را تولید کردها ن مجموعه بي نيم فردوس مشهد نیز  ک نمونه از

  دانشجو ين کير نيسی ار د دانشگيه فردوسی مشهد در حي  گسترش اس .

بزرگ همينند زبين انگلیسی برای  حروف کوچک و از ممله مسي ل د گر در زبين فيرسی نبود

تش یص ارتزيرات  بي د.( میمغرافیي ی منيطق ميه و ،روزهفته ،نيم تش یص اسيمی ريص )همينند

  .بي دهيی مومود مید گر چيلش ازفيرسی مومود در زبين 

 گیرینتیجه -9-5

سيزی سه فيز کلی: برای رالصه  د.سيزی متون فيرسی پردارتهبه بررسی رالصه فزلدر ا ن 

پردازش، عملیيت اولیه  روی متن ورودی پردازش، تحلیل و انت يب ومود دارد. در مرحله پیشپیش

هي بر  ود. در فيز تحلیل، مملههيی فيز تحلیل آميده می ود و متن مه  انجيم پردازشانجيم می

 وند و نهي تيً در فيز انت يب، تعدادی از هيی م تلف معني ی و  ي آميری امتیيزدهی میاسيس معیير

در ا ن فزل  د.ن ومی نمي ش داده، به عنوان رالصه سپسد و ن ومی کيند داممالت بي امتیيز بیشتر 

کيرهي ی که تي کنون در اس . سيزی متون فيرسی بیين  دههي و مشکالت رالصههمچنین چيلش

ی پردازش سطحی متن انجيم بیشتر بر پي ه اس فيرسی انجيم  دهسيزی متون ی رالصهزمینه

پردازش متون به ا جيد پي گيه داده ی پیشبي د و در زمینهپا رفته اس  و منيسب متون ربری می

 هيی توقف اکتفي  ده اس . غیر ميمع از کلمه

 

 



 
 

 

 

 فصل سوم

 پیشنهادی تولید منابع زبانی روشو   رپدازششیپ
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 مقدمه  -3-1

آن قسم  از  کنندهتجز هآن اس  .  11کنندهطبیعی تجز ه پردازش زبينهسته مرکزی هر سیستم 

 دهد.گیرد که هر کلمه چه معنی میکلمه به کلمه روانده و تزمیم می برنيمه اس  که هر ممله را

تيری قيبل پردازش برای مراحل پردازش متن ورودی به سيری پیشطور که گفته  د، در مرحلههمين

سيزی عبيرتند از: پرداز ی مورد استفيده در رالصههيی پیشتر ن فرآ ند ود. مهمبعد تبد ل می

 مهم،حاف واژهيی غیر  يبی وهي، ر شههي و واژهمرز ممله کردنمش ص ، سيزی نگير ی کسين

ی ا ن ب ش، هر ک از آنهي به طور مجزا مورد بررسی قرار رواهد در ادامه. کلیدیاست راج کلميت

 گرف . 

 نگارشیسازی سانیک -3-9

 ود که ی  کسين، بي هم متفيوت هستند؛ ا ن بيعث میهيی به کير رفته در دو واژهگيهی نو سه

نظر گرفته  ی م تلف دری  کسين بي امالهيی متفيوت به عنوان دو واژههي، دو واژههنگيم  مردن واژه

  وند.

 ی متنی هستیم. به عنوان مثي ،سيزی پیکرهدس برای ملوگیری از بروز ا ن مشکل، نیيزمند  ک

 هي، ممکن اس  به سه صورت م تلف ز ر د ده  وند:انتهيی واژه در ابتدا و« هي»پسوند و «می»پیشوند

 جدا بدون فاصله جدا با فاصله چسبان

 هيکتيب کتيب هي کتيبهي

 رودمی می رود میرود

 

                                                 
11 Parser  
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  وند: ی متنی د ده میهيی ز ر در پیکرهبه صورت« پي یز» و »مجموعه»، «مسئو »هيی  ي واژه و

 مسوو  مسؤو  مسئو 

 مجموعه مجموعه یمجموعه

  پي یز پي یز

مدا »و« لهمدا بي فيص»هيی توان  کلمی« هي»سيزی، در مورد پسوندبه عنوان  ک مثي  از  کسين

 ک از ا ن دو، آن را به  کل چسبين در آورد. در  ی هرگرف  و بي مشيهدهرا نيد ده« بدون فيصله

ه  ده اس .  سيزی متون فيرسی اراموثر برای  کسين هيی نسبتي ميمع و[،  ک مجموعه تبد ل03]

سيزی به روبی  کسينی متنی را توان پیکرههيی ز ر، میدهد که بي استفيده از تبد لمی تجربه نشين

 کرد:

 عربی به نوع فيرسی آن.« د»و « ی»هيی تبد ل نو سه 

 ا»به « أ»و« ی»به « ئ»،«و»به « ؤ»هيی تبد ل نو سه». 

 هي.در آرر واژه« ه»به « ة»هيی تبد ل نو سه 

  یرينه»هي ی مينند از آرر واژه« ی»حاف.» 

 هي.واژه به آرر« تر ن» و« تر»حاف پسوندهيی 

  گرددمیبر»هي ی مينند در واژه« بر»فيصله بعد از پیشوندحاف.» 

 ء هدا»هي مينند در آرر بعضی واژه« ء»ی حاف  نيسه.» 

 هي.ابتدای واژه از« برمی»، «درمی»، «بی»، «نمی»، «می»هيی حاف پیشوند 

 هي شين»، «هي مين»، «هي ش»، «هي  »،«هي م»،«هي ی»، «هيی»، «هي»پسوندهيی  حاف» ،

 هي.انتهيی واژه از« هي تين»

 هي.هبه ابتدای واژ« ندرتبه»هي ی مينندبه واژه« به»چسبيندن پیشوند 
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 هي.هبه ابتدای واژ« چنینهم»هي ی مينندبه واژه« هم»چسبيندن پیشوند 

 ها ها و واژهتعیین مرز جمله -3-3

سيزی آنهي از هم هي برای مداممله هي وسيزی نیيزمند  نيسي ی مرز واژهههيی رالصتميم روش

 ک از آنهي را  ، مشکالت هرتهي وممالهيی م تلف تعیین مرز واژه[ عالوه بر بررسی روش01هستند. ]

اس  که امکين  هي معرفی کرده[ رو ی برای  نيسي ی انتهيی واژه01] مورد بررسی قرارداده اس .

 نیز  ک روش آميری برای تعیین کسره اضيفه معرفی  ده [00]آورد. درهي را فراهم میواژه زیمداسي

 تری  نيسي ی نمود.هيی اسمی را به طور دقیقتوان مرز گروهاس  که بي استفيده از آن می

-در ا ن پي ين ود. مداکننده انجيم می عال مهي از طر ق بررسی در بیشتر مواقع، تعیین مرز ممله

 ی که برای تعیین مرزعال م نيمبرده انجيم گرفته اس . عال مهي بي بررسی ممله هي وواژه نيمه،  نيسي ی 

بي د تومه دا   که مستجو برای ”!“. ،”:“،“ ?”،“؟”،“.”عبيرتند از:   ود،هي استفيده میممله از آن

را به همراه دارد. به عنوان  در بسیيری از موارد مشکالتی به تنهي ی کيفی نیس  و عال م يفتن ا ن 

 اند،هيی ارتزيری به صورت چند حرف که بي نقطه از هم مدا  دهمثي ، در زبين فيرسی بعضی از واژه

-در صورتی که تعداد ا ن حيمت مشکل اس .(« هجری قمری»که م فف « ه.ق.» وند)مينندظيهر می

تفيده  ود، که قيدر به  نيسي ی ا ن موارد تری اسهيی پیچیدهسيز در پیکره ز يد بي د، بي د از روش

کوچکتر ن ؛ از آنجي ی که استفيده  ده اس  وکلمه برای حل ا ن مشکل از  ميرش حروف بي ند.

)به غیر حروف اضيفه مينند   ودتشکیل می سه حرفاز کوچکتر ن کلمه ممله  يمل دوکلمه اس  و

فقك هيی ارتزيری را مش ص کرد و به عنوان ممله در نظر نگرف ؛ از ا ن رو توان واژهپس می (به ،از

که مي در ) ک حد آستينه بود بیشتراز عال مبلکه اگر کلميت بین ا ن  اندبررسی نشدهعال م در متن 

 .گیرندبه عنوان ممله در آرا ه قرار می( ا مر گرفتهظا نجي دو درن
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، : فضيی ريلیعبيرتند از عال مقيبل انجيم اس . ا ن  عال مهي نیز از طر ق بررسی  نيسي ی واژه

  .“؛” ،“‒” ،“/” ،“ا” ،“]” ،“[” ،“<” ،“>” ،“٬” ،“ ٫”، عالم  رك مد د

 یابیریشه -3-7

 هيیکلمهی به  کل عمومی اس . ا ن  کل عمومی بي د برای همهکلمه ، کيهش  ک  يبیر شه

[: مبتنی بر 04بندی نمود]ع اصلی دستهتوان به دو نو يبی را میهيی ر شهبي د. روشر شه  کسين هم

  نيسی.مبتنی بر ر    و هيی واژه بکه

-واژه  ود.هي در  ک  بکه معني ی استفيده میهيی واژه، از ارتبيط واژههيی مبتنی بر بکهدر روش

هي سيرتيری گراف مينند گیرند. ا ن  بکهمیهي ی که دارای ر شه  کسين هستند در  ک رو ه قرار 

 گیری گسترده از دانش انسينی هستند، به همین دلیل ا جيد وهي نیيزمند بهرهدارند. ا ن دسته از روش

هي را به هي ی که بتواند به صورت رودکير ا ن  بکههي بسیير پرهز نه اس . هنوز الگور تمداری آننگه

هي، به توسعه نیيفته اس . به دلیل کيرا ی بيمی ا ن دسته از روش د کنند،ای قيبل اطمینين ا جيگونه

  ود.استفيده میکيوی متن وکيوی هيی دادهطور گسترده در سيمينه

هي بي بررسی سير   يبی اس . ا ن دسته از روش نيسی برای ر شهرو کرد دوم استفيده از ر   

نهي ت هي ندارد وهی واژ. ا ن روش نیيزی به معلوم بودن ر شه[05]کنندی کلمه را پیدا میهي، ر شهواژه

 يبی تزر فی مورد سيزی بیشتر ر شهواژی اس . از آنجي که در رالصهنیيزمند آگيهی از قواعد سير 

 سيزی هستند.هي به سيدگی قيبل پیيدهقواعد تزر فی اندد هستند، ا ن دسته از روش نظر اس  و

 ( آمده اس . 1-0هي در مدو ) و واژه ای از افعي نمونه

 

 

 



38 
 

 [05هيی تزر فی(]ی دوم) يمل فعال هي در حيل هيی غیر مهم دستهژه( وا1-0مدو  )

  يبد گو م کنیم دار م توانسته بیي ی بگو ند ب واهم آ ی آمد

  يبیم گو ند کنند دارند رواستم بیي ند بگو د ب واهی آ ید آمدم

  يبند گو ید کنید دار د رواستی بیيند بگیر ب واهد آ یم آمدن

  يبید گیرم گرفتم دا تم رواس  بیي م بگیر ب واهیم بيش آمدند

  يفتم گیرد گرفتی دا تی رواستیم بیي د بگیرد ب واهند بي م آمده

  يفتی گیری گرفتیم دا   رواستند بیيورم بگیری ب واهید بي ی آمدی

  يف  گیر م گرفتند دا تیم رواستید بیيوری بگیر م بکن بي د آمد د

  يفتیم گیرند گرفتید دا تند رواسته بیيورد بگیرند بکنم بي یم آمد م

  يفتند گیر د گفتم دا تید رواهم بیيورد م بگیرد بکنی بي ند آوردم

  يفتید هستم گفتی کردم رواهی بیيوردند بودم بکند بي ید آوردی

  يفته هستی گف  کردی رواهد بیيور د بودی بکنیم بتوان آورد

  هس  گفتیم کرد رواهیم تواند بود بکنند بتوانم آورد م

  هستیم گفتند کرد م رواهند توانستم بودند بکنید بتوانی آوردند

  هستند گفتید کردند رواهید توانس  بود م بگو بتواند آورد د

  هستید گو م کرد د دارم توانستی بود د بگو م بتوانیم آ م

  اس  گوی کنم دارد توانستیم بوده بگو ی بتوانند آ د

   يبم گو م کنی داری توانستند بیي بگو ند بتوانید آ م

   يبی گو ند کند دارند توانستید بیي م بگو یم ب واه آ ند

 

-پشوندهي می نيمه استفيده  ده اس   ک روش مبتنی بر حاف پسوندهي ورو ی که در ا ن پي ين 

بي ا ن تفيوت که روش پورتر فقك  بي د،روش مشيبه به روش پورتر در زبين انگلیسی میبي د. ا ن 

 دهد.حاف پسوندهي را انجيم می
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  غیرمهم هایکلمات و واژهحذف  -3-5

ف نمي یم. حاف ارواهیم کلميتی را که در محتوای اصلی متن تيثیری ندارند، حدر ا ن مرحله می

غیره عمومي  صفيت، برری از افعي ، حروف ربك و وظیر حروف اضيفه، بسیيری از قیدهي کلميت اضيفی ن

 وند. از آنجي ی که سيزی متن میه بيعث رالصهگاارند، بلکدر مضمون کلی متن تيثیر منفی نمی

آوری کرد م که ا ن ممعکلميت توقف لیس  کيملی از ا ن کلميت در دسترس نبود رودمين لیستی از 

افعي  اسنيدی  و روندقیدهي ی که ز يد به کير میحروف اضيفه،  اس  که در آنکلمه  633 يمل س  یل

داده )پرتکرارتر ن کلميت در متون ربری پي گيه اند.هيی گونيگون آمدهبي  نيسه هيی م تلف ودر زمين

دهد اميزه میاند(؛ در روش پیشنهيدی سیستمی ارا ه  ده اس  که به کيربر همشهری است راج  ده

 کلميتی که در متن مز کلميت مهم نیستند را حاف نمي د.

 چند نکته در مورد کلميت غیر مهم حي ز اهمی  اس : 

هي را بي فعل توان آنی افعي  ميضی بعید در آن ومود دارد، دلیل آن ا ن اس  که نمی نيسه .1

بي وارد کردن آنهي گیرد. می در نظر هي را به صورت دو کلمهبنيبرا ن سیستم آن سرهم نو   و

 وند. مهم ا ن موارد که نقشی در معني ندارند در متن در نظر گرفته نمیدر کلميت غیر

ا م تي لزومی به نو تن کلميت را اضيفه کرده "هي ی"و  "هي"و دو مورد  "هي"عالم  ممع 

 هم نبي د. ت سربه صور "هي"ممع بي عالم  

که بتوان آن را مضيرع اربيری اس  به دلیل ا ن که پیشوند افعي  ميضی استمراری و "می" .1

کلميت غیر مهم وارد ی مدا در نظر گرفته نشوند در مدو  مدا از فعل نو   ولی دو کلمه

 اس .  ده

ی عيلی وتفضیلی بودن صف  هستند، چون آن که نشين دهنده "تری"و "تر ن"و دو حيل   "تر" .0

 ا مدو  کلميت غیر مهم قرار دادهصفيت به صورت مدا آورده می  وند در مدر برری 
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  دهد.هي را نشين میمدو  لیستی از ا ن واژه

 هيی غیر مهم) يمل اسم، صف  وحروف و وندهي(( واژه1-0مدو  )

 بلکه را  ي برای نیز در

  ي د هيی دو هي تي به

 وقتی  و آنهي آن مي از

 اندد ممکن امي وی بي د که

 کمی هر د گر  ک اند ا ن

 بسیير ای اگر رود هم بي

 ز يد اندکی چه بر همچنین  مي

 

 13کلیدیاستخراج کلمات  -3-6

هيی کيرآمد از آنجي ی که تعداد مستندات الکترونیکی فيرسی رو به ر د اس ، به کيرگیری روش

ای از لغيت مهم در  ک مجموعهمه  بيز يبی اطالعيت فيرسی بسیير مورد اهمی  اس . کلميت کلیدی 

برای اهداف م تلفی قيبل استفيده  آورند وسند هستند که توصیفی از محتوای مستند را فراهم می

 د، به عنوان مثي  در مقيمت علمی برای ا نکه رواننده بتواند درد منيسبی از مقيله دا ته بي هستند.

کلیدی از مستندات،  ک عملیيت مهم در  وند. است راج کلميتله عنوان میکلیدی مقيکلميت

و بي د میسيزی، است راج اطالعيت معني ی بندی، طبقه بندی، رالصهفرآ ندهي ی مينند رو ه

ده قرار ستفيتر مورد اتر در زمين کوتيههمچنین در موتورهيی مستجو به منظور بيزگرداندن نتي ج دقیق

رای مستجوی حجم ز يدی از مستندات در زمين کلیدی ابزار مفیدی بگیرد. در مجموع کلميتمی

                                                 
13  keyword 
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يزی محسوب سپردازش در رالصهبه همین دلیل به عنوان  کی از مراحل مهم پیش کوتيه هستند،

بر اس . بنيبرا ن نیيز به کلیدی به طور دستی فرآ ندی بسیير د وار و زمين ود. است راج کلميتمی

روش به کير رفته در  [.06مستندات است راج نمي د] کلیدی را از ک فرآ ند رودکير اس  که کلميت

-هدف از استفيده بي د.می (RAKE13است راج سر ع رودکير کلميت کلیدی) نيمه استفيده ازا ن پي ين

  هيی کلیدی بي حداکثر دق  برای اسنيد ربری اس .ی ا ن روش است راج واژه

 کلمات کلیدی کاندیدااستخراج  -3-6-1

 RAKE  کلیدی رای است راج کلميتمستقل از زبين، ب ، مستقل از دامنه و11مربی  بدون ک روش

 .اس  يدهفچندسندی قيبل است سندی وتک ،کلیدی در اسنيدا ن روش برای است راج کلميت .بي دمی

هي کيری ندار م و پیوند و ترکیب کلميت بي  کد گر مورد بحث قرار در روش حيضر بي معينی واژه

هي از  کد گر بر منبه ريصی از  ک موضوع کمتر واژه یهالبته، از ا ن رزوصی ، که فيصلگیرد. می

کند، استفيده  ده اس . بنيبرا ن، ررداد بيمی کلميت م تلف در مجيورت  کد گر، نشين دمل  می

بر تواند اس . رتبه اهمی  مجيورت می هي بي محتوای مقيلهاحتمي  مرتبك بودن ا ن واژه یهدهند

هي ی که برای بیين تزورهيی هي متفيوت بي د. به صورت فیز کی، واژهاسيس رزوصیيت زبينی نو ته

 .روند از لحيظ مکينی در موقعی  نزد کتری نسب  به هم قرار دارندمتجينس ذهنی به کير می

ای ، مجموعهغیرمهمکلیدی  يمل لیس  کلميت ورودی برای است راج رودکير کلميتپيرامترهيی  

ابتدا متن  ،کلیدی از متنست راج کلميتبرای ا RAKE بي د.عبيرت می هيی کلمه واز مداکننده

هيی توسك مداکننده متن سندبرای ا ن کير  کند.می 11تجز ه کلميت کلیدی کيند دا به ورودی را

ای از کلميت توسك مداکنندهيی کلمه به آرا هسپس  ،گیردای قرار میممله مش ص  ده ودر آرا ه

                                                 
13 Rapid automatic keyword  extraction 

11 Unsupervised 
11  Parsing 
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اند به عنوان کلميتی که بيقی ميندهکنیم. را از متن حاف می 10يت توقفکلم بعد از آن   ودتبد ل می

ای از کلميت محتوای متن هستند که در متن اصلی  وند که دنبيلهکلميت کلیدی کيند دا  نيرته می

 اس :ای از کلميت کيند دا برای ربر ز ر مش ص  دهنمونه اند.آمده

 ی همشهریاز پیکره یربر  0-0مدو 

 درصد افزایش می یابد 11دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی  شماره یک : عنوان خبر

ا ن سيزمين را  1073میلیيرد تومينی سي   1333مد ر عيمل سيزمين تيمین امتميعی بودمه  پیشنهيدی 

کرد. رقم ارتزيص  يفته برای مزيرف سيزمين مه  بررسی و تزو ب به  ورای عيلی تيمین امتميعی ارا ه 

 1073نیز برابر منيبع در نظر گرفته  ده اس  که به ا ن ترتیب کل منيبع و مزيرف ا ن سيزمين در سي  

 1073وی همچنین بي ا يره به ا ن نکته که در سي  ميلی  میلیيرد تومين رواهد بود. 0336رقمی معيد  

ريطر نشين کرد: تي به حي   .بيزميندگين در نظر گرفته  ده اس   را ك مد دی برای برقراری مستمری

سي  سيبقه پردار  حق بیمه دا تند، پردار   13تي  13سيزمين تنهي برای بيزميندگين بیمه  دگينی که بین 

غرام  مقطوع در نظرمی گرف  و بيزميندگين افرادی که ز ر ا ن میزان سيبقه دا تند از ا ن پردار  محروم 

، امي بي تومه به ا ن که رينواده هيی بيزميندگين از نظر ميلی در  را ك نيمسيعد اقتزيدی قرار دارند، بودند

سي  سيبقه پردار   13تي  1تزمیم گرفته  د که برای بيزميندگين آن دسته از بیمه  دگين متوفي که بین 

آن تدو ن و اعالم  "آ ین نيمه "قبي حق بیمه دارند نسب  به پردار  غرام  مقطوع به آنين اقدام کند که متعي

 رواهد  د.

 

-کلميت کيند د به ترتیب حروف الفبي نمي ش داده می( آورده  ده  1-0)طور که در  کلهمين

در سیستم ارا ه  ده ا ن امکين ومود دارد که  ا م(.)البته در ا نجي مي تعدادی از آنهي را آورده وند

به  StopWord دکمهکيربر هر کلمه را که مزم اس  به لیس  کلميت توقف اضيفه  ود بي کلیک روی 

 .لیس  اضيفه کند

                                                 
10 Stop word 
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 از متن ربر  ميره  ک نمي ش کلميت کيند دا 1-0 کل 

 

 محاسبه امتیاز کلمات کلیدی -3-6-9

توانیم حي  مي می.  ودکلميت رسم می 14رردادهم گراف ،کيند دبعد از  نيسي ی کلميت کلیدی 

هيی مومود بي يده از سي ز پنجره مش ص پیداکنیم )روشبدون استف در متن را  رردادکلميت هم

ری رتبه اهمی   ک برای اندازه گیکنند(. ررداد را  نيسي ی میاستفيده از سي ز پنجره کلميت هم

ده اس . دلیل در نظر گرفته   16مجيورت مکينی واژگين بي  کد گر و  15کلمهکلمه، تعداد ررداد 

گیری رتبه اهمی ، بر ا ن بيور استوار اس  که نو سنده معموم از واژگين برای اندازه استفيده از تعداد

هي را تکرار  تلف موضوع مورد نظر استفيده وآنهيی ممعینی برای پیشبرد بحث  ي تشر ح دقیق منبه

                                                 
14  Co-occurrence 

15  Frequence 
16  Degree 
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تواند به عنوان عيمل تعیین درمه اهمی  واژگين مورد استفيده قرار عداد ررداد هر واژه میتکند. می

دهند، بي د به هيی معینی ومود دارند که بي  کد گر  ک گروه را تشکیل میاوقيت، واژهبیشتر گیرد. در 

دادن میزان هي رتبه اهمی  بيمتری ارتزيص داد. در ا ن میين، بعضی کلميت برای نشين ا ن واژه

ای ارتزيص داده هيی رابك، نمرهبه ا ن واژه ؛روندهي به کير میبندی آنهي بي  کد گر و گروهارتبيط واژه

ای از گراف ( نمونه1-0 کل)  وند.و ا ن کلميت به عنوان کلميت توقف از متن حاف می  ودنمی

دهد نحوه محيسبه امتیيز را نشين میو امتیيزی که به هر کلمه تعلق گرفته اس  ررداد بین کلميت هم

 .دهیمکلميت را در ادامه  رح می

 

 ررداد کلميت متن ربر  ميره  کنمي ش گراف هم 1-0 کل 

دهد هر کلمه چند بير در متن تکرار  ده و هر کلمه بي چه کلميت د گری آمده ا ن گراف نشين می

ی بودمه هم در تکرار  ده و همراه کلمهی امتميعی دو بير در متن ربر اس . مثال سطر او  کلمه

 متن ربر آمده اس .
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 گیر م عبيرتند از:نظر می درهر کلمه  استينداردهي ی که برای محيسبه امتیيز 

 اس .در متن تکرار ده به تنهي ی چند بير  wکلمه: (freq(w))کلمه  فرکينس .1

  درمه کلمه در گراف.: (deg(w))درمه کلمه .2

 (freq(w)/deg(w)) :نسب  درمه به فرکينس .3

 کند.نسب  درمه به فرکينس امتیيز نهي ی هر کلمه را مش ص می

  کلمات کلیدی مجاور  -3-6-3

-تر مش ص می ي بیش ای وواژه ای، دواسنيد به صورت  ک واژه هيی کلیدی در اکثر مقيمت وواژه

هيی واژه ،ا ن اس  کهکلیدی ومود دارد هيیهيی است راج کلمهر بعضی روش وند. مشکلی که د

کنند. مي ای  ي بیشتر را است راج نمیهيی کلیدی دو واژهکنند و واژهای است راج میکلیدی  ک واژه

ی ررداد همزمين پسین وپیشین، در ممالت م تلف سند، نيمه بي استفيده از محيسبهدر ا ن پي ين

 یم.کنای را نیز است راج میهيی کلیدی بیش از  ک واژهواژه

  RAKEکند، درنتیجه را حاف می بین کلميت اضيفه حروف و کلیدی کلميتدر است راج کلميت

هي ی از مف  RAKE ،رردادکلميت همبرای پیدا کردن کلميت کلیدی  يمل کلميت اضيفه نیستند. 

برای د. کناند را مستجو میدر متن  تکرار  ده حداقل دو بير کلیدی که مجيور هم هستند وکلميت

 کنیم .محيسبه امتیيز کلمه کلیدی مد د، امتیيز تک تک کلميت را بي هم ممع می

 

 



46 
 

 استخراج کلمات کلیدی -3-6-7

بيمتر ن امتیيز را دارند انت يب ه تي ازکلميت کيند دی کT بعد از امتیيز دادن به کلميت کلیدی کيند دا، 

مونه داده  ده، متن در ن [.07 ک سوم تعداد کلميت گراف در نظر گرفته  ده اس  ] T وند.می

مدو  ز ر کلميت کلیدی که توسك . (=7T )، کلیدی دار متي کلمه 7برا ن بي د بنيکلمه می11 يمل 

RAKE داده از متن است راج  ده اس  را نشين کلیدی که توسك انسين است راج  ده و کلميت

 اس . ده

  اج  ده توسك سیستم و انسينيت کلیدی است رکلم 4-0مدو  

استخراج شده توسط 

RAKE 

 استخراج شده توسط انسان

 مد ر عيمل مد ر عيمل

 سيزمين تيمین امتميعی سيزمين تيمین امتميعی

 هيی بيزميندگينرينواده هيی بيزميندگينرينواده

  را ك نيمسيعد اقتزيدی  را ك نيمسيعد اقتزيدی

 - بيزميندگين بیمه  دگين

 - مزيرف سيزمين

 -  ورای عيلی تيمین امتميعی 

  دگينبیمه -

 

بینیم سیستم است راج رودکير کلميت کلیدی فقك  کی از کلميت همين طور که در مدو  می

موار در متن ربر  ميره  ک را انت يب کلیدی را تش یص نداده اس  و سه کلمه کلیدی هم

  تواند در انت يب ممالت رالصه مهم بي د. توسك انسين انت يب نشده اس . که میاس  که کرده



 
 

 

 

 

 فصل چهارم

 روش پیشنهادیمعرفی 
د)تولید خالهص با استفاده از استخراج    (خبر از متن اهرویدا
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 مقدمه -7-1

حلی راه رو داداس . است راج  ربری از متن رو داد ک روش مبتنی بر است راج  ،روش پیشنهيدی

فرض مي بر ا ن اس  که هر حاف افزونگی اس . در ا ن روش،  عيت وبرای دو چيلش گز نش اطال

هيی رو دادلیدی است راج  ده از هر ممله نمي نده کاس  و کلميت ی  ک رو دادنشين دهندهممله 

تری بي عنوان هي ی که ارتبيط بیشرو داد ،هيممله هيیرو دادآن ممله هستند. بعداز پیدا کردن 

 در، هيرو دادممالت  يمل ا ن   وند وهيی محوری انت يب میرو دادربردا ته بي ند به عنوان 

منجر به ملوگیری از آمدن  چند ممله  رو دادگز نش  ک ممله از هر گیرند. ممالت رالصه قرار می

  ود.هم دررالصه می بیه به

 پیشنهادی  روش -7-9

 روش پیشنهيدی  يمل سه مرحله اس : 

  پیش پردازش  نيسي ی 

  هي از متن ربر وگز نش رو داداست راج 

 تولید رالصه 

مراحل روش  فرآ ند و، دهد. ا ن  کلمعميری کلی روش پیشنهيدی را نشين می ،1-4  کل

دهد. سه مرحله اصلی روش نشين می ، ونديبعی که در هر مرحله استفيده میپیشنهيدی را همراه بي من

توضیحيت  0پردازش در فزل ی پیش ود. در مورد مرحلهمشيهده می(1-4)پیشنهيدی در  کل 

 ی ا ن فزل مورد بررسی قرار رواهند گرف . ی اصلی د گر در ادامهکيملی ارا ه  د. دو مرحله
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 معميری کلی روش پیشنهيدی 1-4 کل                       

 

 سيزی نگير ی  کسين

 هي هي ومملهتعیین مرز واژه

 حاف کلميت توقف  

 چسبیده 

 

  يبی ر شه

 چسبیده 

 

 لیس  کلميت توقف 

 متن ربر

 

 رردادای از کلميت همتشکیل زنجیره

 

 انت يب رو دادهيی محوری

 امتیيز دهی به ممالت

 

 تولید خالصه 

 پردازشپیش

 جمالت رویدادها و گزینش  استخراج

 تعیین کلميت کلیدی 

 چسبیده 
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-مهکلمات ی زنجیرهبا استفاده از  خبر از متن 17رویدادهااستخراج  -7-3

 )روش پیشنهادی اول(رخداد

 

 برای اس . رو داد  ک ممله  يملا ن اس  که هر  ز متن فرض مي بربرای است راج رو دادهي ا

دهیم، هر ررداد تشکیل میی از کلميت هم هيهبرای هر ممله زنجیر ،از هر ممله رو داد است راج

ی روبی برای ممکن اس  که  کسری از کلميت نمي نده ؛ ودمیاز متن  نيرته  رو داد زنجیره  ک

دهد و گيه آن را منظور کلی متن را نشين می ربر ه عنوان اصلیکاز آنجي ی  نيسي ی رو داد نبي ند و 

، کلميت متن ربر اصلی هيیرو دادبرای تش یص  دانند به همین دلیلتر ن رالصه از متن میفشرده

 تر هستندعنوان ربر  بیهی که به  يهزنجیره د،ن وعنوان ربر مقي سه می کلیدیره بي کلميتهر زنجی

-هي در يف  میو امتیيز بیشتری نسب  به سي ر زنجیره  وندهيی اصلی  نيرته میرو دادبه عنوان 

بي د ولی ، میانداس  که در آن زنجیره قرار گرفتهکنند امتیيز هر زنجیره از مجموع امتیيزات کلميتی 

بر مجموع امتیيزات کلميت لیدی عنوان هستند عالوه کلميت ک حداقل نزف تعداد ا ی که دارایزنجیره

 . کندهم در يف  می 𝑊𝐵امتیيز زنجیره 

 ،رواهیم در رالصه قرار بگیرند عالوه بر  نيسي ی رو دادهيی اصلی متنبرای تعیین ممالتی که می

 که برای هر و ژگی  ک امتیيز در نظر گرفته  ده اس . ؛ممالت هم بررسی  ده اس از چند و ژگی 

آستينه بي تعیین  ک حدسپس بي د، مجموع امتیيزاتی اس  که آن ممله  دارا می ،امتیيز نهي ی ممله

؛ ا ن مقدار بي تومه به مجموعه ارز يبی که اس  در نظر گرفته  ده336 حدآستينه )در ا ن تحقیق

و امتیيز هر ممله در بيزه  اس بي د تعیین  دهی همشهری میمتن ربری انت يبی ازپیکره13 يمل 

                                                 
17 Event 
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ی هيرو دادهيی  يمل مملهو سپس   ده متن انت يب و دادهيی اصلیر (صفر تي  ک نرمي   ده اس 

  . وند تي به طو  مورد نظر برسداضيفه می تي مي ی به رالصه اصلی

 

امتیيز سيزی اس  که کيربر در ابتدا در سیستم وارد کرده اس . درصد فشرده ،منظور از طو  رالصه

هي رو داد تر ننزد ک پیدا کردنبرای  ود. مینشين داده 𝑊𝐸نهي ی ممالت  يمل رو دادهيی اصلی بي 

 پرداز م.ا م، که در ادامه به توضیح آن میفيصله همینگ استفيده کردهبي عنوان ربر از 

  فاصله همینگ 

روش محيسبه  (1-4[. فرمو )01تعداد حروف متنيظر نيمشيبه اس ] ،فيصله همینگ دو کلمه

اس   1 ٬«نميد»و « امید»فيصله همینگ دو کلمه دهد. به عنوان مثي  فيصله همینگ را نشين می

گردد. ا ن فيصله به طو  کلميت تقسیم می ،1تي 3ی که برای تبد ل آن به فرم نرمي   ده در بيزه

ا ن  ، (1-4همينند فرمو  ) ،دهد مه  محيسبه معیير  بيه ا ن معیير میزان تفيوت را نشين می

1   تشيبه همینگ دو کلمه فوق  کنیم بنيبرا ن میزانمیکم 1مقدار را از  −
2

4
=  اس . 0.5

 ای همینگ دو کلمه صفر  ود دو کلمه مشيبه هستند. زمينی که فيصله

 (4-1)                𝑓𝑛(𝑖) = 0     𝑖𝑓(𝑞𝑡 =  𝑙𝑓)  ,   𝑒𝑙𝑠𝑒       𝑓𝑛(𝑖) = 1 

                       

  𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =  1 −  
𝐻𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐴,𝐵)

max(|𝐴|,|𝐵|)
                  (4-1 )    
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  محاسبه امتیاز جمالت 

 :بر حسب هيی میينی تي ممله از اولین مملههيی متن ربر ممله موقعیت مکانی

به همین  و را دارد1به طوری که ممله او  امتیيز   وندنزد کی به ابتدای ربر امتیيزدهی می

سپس ينی کمتر ن امتیيز را در يف  کنند و هيی می ود تي مملهکم می ممالت امتیيز ترتیب

)ممله آرر امتیيزش از ممله او   ودمحيسبه می متن ربر هي از آرر ن مملهامتیيز ممله

در يف  هيی میينی که کمتر ن امتیيز را تي مملههيی میينی بیشتر اس ( کمتر ولی از ممله

در قسم   دهی به ممالت ای از امتیيزنمونها م. نشين داده  𝑊𝑃امتیيز ممالت را بي .ندکن

 آورده  ده اس . )ب( پیوس 

 

 رمو  محيسبه امتیيزممله او  تي مملهف 𝑛/2   : 

         (4-0)                                                                    𝑃𝑖 =   
𝑛−𝑖+1

𝑛
  

 

 آرر تي مملهفرمو  محيسبه امتیيزممله (𝑛/2) + 1: 

 

          (4-4)                                                                    𝑃𝑖 =  
𝑖−3

n
       

 

 :امتیيز ،قو  بي د و ی نقلای در بردارندهنينچه مملهچ وجود نقل و قول𝑊𝑇   به آن

  ود.داده می
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  امتیيز  ،ای حيوی اطالعيت عددی بي دچنينچه ممله :عددیوجود اطالعات𝑊𝑁  به آن

  ود.داده می

 ها حذف مثال 

 در ممله در متون "٪"ومود عالم   :"٪"امتیاز مثبت به جمالت حاوی عالمت

ربری معموم نشين از آميردهی دارد و بهتر اس  ممالت حيوی ا ن عال م هم امتیيز مثب  

 𝑊𝑀امتیيز د، بي ای  يمل ا ن عالم  ممله چنينچهبنيبرا ن   وند. در رالصه ظيهر گرفته و

  ود.به آن داده می

 بي ممع ،امتیيز پي ينی هر مملهاس .برابر  ک در نظر گرفته  ده 𝑊𝑀 𝑊𝐵٬𝑊𝑇٬امتیيز 

  ود:امتیيزات به صورت ز رمحيسبه می

     (4-4                   ) 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑠) = 𝑊𝑇 + 𝑊𝑁 + 𝑊𝑃 +  𝑊𝑀 + 𝑊𝐸 + 𝑊𝐵                

 

 تولید خالصه  -7-7

برای همه  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠بعد از محيسبه  سيزی اس .، آرر ن مرحله از فرآ ند رالصهتولید رالصه

ای در نظر گرفته آستينهحداهمی  به رالصه، هيی کمرای ملوگیری از ورود مملهب ،ممالت متن اصلی

آستينه بي د، برای درج در رالصه گز نش حدهي ی که امتیيز ين بیشتر از آن تنهي ممله  ود ومی

از پیکره متن 13ی ارز يبی که وبي تومه به مجموعه ،بعد از نرمي  کردن امتیيزات هر ممله  وند.می

نحوه قرار گرفتن ممالت در رالصه به  .س  ده ا در نظر گرفته 6/3حدآستينه  ،بي دهمشهری می

 گیرند.قرار می هم اند در رالصهیبی که درمتن ربر آمدههمين ترت
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 گیرینتیجه -7-5

-سيزی رودکير آن اس  که برای تولید رالصهی رالصههيی پا رفته  ده در حوزه کی از واقعی 

هيی کنونی هي ی هستیم که مبتنی بر درد متن بي ند. اگرچه پیشرف هيی بي کیفی  نیيزمند روش

هيی  نيرتی سطح بيم مينند برری فرآ ندهيی  نيرتی ی ز يدی بي فرآ ندهنوز فيصلهدر ا ن حوزه، 

تر مينند همبستگی لغوی سود برد هيی متنی سيدهتوان از برری و ژگیانسين دارند؛ بي ا ن حي  ، می

-تن ک نمونه از اطالعيتی که در بسیيری از کيربردهيی م که نیيز چندانی به درد کيمل متن ندارند.

هيی متنی ی مهم از وابستگیکيوی اهمی  فراوانی دارد، وابستگی بین امزای متنی اس . دو  دسته

ی همبستگی، معيد  بي ا ن واقعی  اس  که بعضی پد ده . 13و ارتبيط معني ی 11همبستگی عبيرتنداز :

عني ی بر ا ن ی ارتبيط مظيهر  وند، در حيلی که پد ده در کنير هم هي( عنيصر متنی)مينند واژه

  [.03دارد]حقیق  ا يره داردکه  ک ارتبيط هو مندانه بین ممالت متن ومود 

همبستگی و ارتبيط مکينی کلميت بي تومه به در ا ن فزل به توضیح روش پیشنهيدی پردارتیم که 

ی تولید  ده توسك سیستم اند. چند نمونه رالصهرو دادهيی مرتبك بي عنوان ربر  نيسي ی  ده

اند که اس  توسك سیستم رالصه  دهاز متن ربری که از پیکره همشهری انت يب  ده ،هيدیپیشن

  پرداز م. ده اس . در ادامه در فزل  نجم به ارز يبی نتي ج میدر در پیوس   ک آورده

 

 

                                                 
11 Cohesion 

13 Coherence 



 
 

 

 

 صل پنجمف 

 نتایج تجربی
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 مقدمه  -5-1

 

سيزی اس ، ز را هيی رالصهسيزی، ارز يبی سيمينهی رالصهتر ن کيرهي در حوزه کی از مشکل

هيی  يمل رالصه 31ایی دادهمجموعهدر زبين انگلیسی  هي ومود ندارد.معیير دقیقی برای سنجش آن

 بهتوان هي میتر ن آنمعروفاز ه کاستفيده  وند   31توانند به عنوان محکانسينی ومود دارد که می

DUC زبين فيرسی  کنند امي برایا يره کرد که بسیيری ازمحققين نتي ج کير رود را بي آن مقي سه می

  ندارد.هي ی ومود چنین محک

 

 ها ی ارزیابی خالصههای پایهویژگی -5-9

 

ی نیستند. سيزی متن، فرا ندهيی مش ص و واضحهيی رودکير رالصههي و سیستمارز يبی رالصه

هيی کلی حداقل دو رزوصی  از رالصه ومود دارد که در هنگيم ارز يبی و همچنین در سیستم بطور

 [.3]سيزی، بي د مورد سنجش قرار گیرندرالصه

 سيزی میزان کوتيه بودن رالصه نسب  به متن اصلی:نرخ فشرده

 

 

  (5-1                                              ) 𝐶𝑅 =
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑇𝑒𝑥𝑡 
 

 

 

 

 

                                                 
03  DtaSet 
01  Benchmark 



57 
 

  وند(:و نرخ حفظ)میزان اطالعيتی که حفظ می

(5-1                                             )𝑅𝑅 =
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛  𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑇𝑒𝑥𝑡 
 

 

 CR ،هي مش ص  وند. در بسیيری از مواردسيزی بي د هر دوی ا ندر ارز يبی  ک سیستم رالصه 

 ود. بنيبرا ن نرخ برای  ک رالصه که طو  آن برابر  ک اندازه تعر ف  ده اس ، نيد ده گرفته می

 دهد.حفظ، بیشتر ن تومه را به رود ارتزيص می

 

سيزی رودکير هيی رالصههيی ا جيد  ده توسك سيمينهرالصهبه طور کلی، دو رهیيف  برای ارز يبی 

 ومود دارد: 

  ود. ا ن هي به صورت مستقیم مش ص میدر ا ن روش، کیفی  رالصه :39درونیارزیابی 

 ي بي نظر مستقیم چند  هيی مرمع وبي رالصه سیستم تواند به صورت مقي سه رالصهکير می

 ارز يبی در هيی ارز يبی رالصه، ارز يبی مستقیم هستند.داور انسينی انجيم گیرد. اکثر روش

 هي اس  و در نتیجه، تنهي کیفی رسينی رالصهاطالع ، تومه اصلی بر روی پیوستگی ودرونی

 گیرند عبيرتند از:هي ی که در ا ن گروه قرار میروش دهد.ررومی را مورد سنجش قرار می

-پیوستگی رالصه، اطالع، ممالت، روش سودمنددهی به ، رتبه00بيزروانی ممله  دق  و

 و... . رسينی رالصه

 

  بر نهي یمه بر روی کيربررالف ارز يبی درونی، در ارز يبی بیرونی، تو :37بیرونیارزیابی 

وظیفه کیفی  رالصه بي تومه به ا نکه چگونه در انجيم  ک  در ا ن روش  ود.معطوف می

                                                 
01 Intrinsic 

00  Precision and  recall 
04 Extrinsic 
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 05وظیفهگردد. ا ن روش، گيهی مبتنی بر می بندی( مفید اس ، مش صريص )مينند دسته

هيی سطحی به عنوان روشدر ا ن روش چند ن سنير وی بيزی مينند، ود. نیز نيمیده می

هي بيزی هيی م تلفی دارند. در میين آنبرای ارز يبی رالصه، پیشنهيد داده  ده که ترتیب

Shannon)[.3توان نيم برد]را می )تئوری اطالعيت 

دق  و بيزروانی برای ارز يبی سیستم پیشنهيدی استفيده  ده اس  ودر ادامه به هيی روش

 کنیم.پرداز م در ا ن قسم  به معرفی معیير ارز يبی مبتنی بر سودمندی اکتفي میمعرفی آنهي می

 معیار ارزیابی مبتنی بر سودمندی 

حسب اهمی   رهي بممله ،هيی دستیبه ميی ا جيد رالصه هيی مبتنی بر سودمندی،در روش

هي را بر مبنيی توان ارز يبی رالصه وند. به ا ن ترتیب، میهي توسك افراد ربره امتیيزدهی میآن

را درنظر بگیر د. ا ن مدو ،  1-5هي انجيم داد. برای نمونه، مدو  هيی آنمیزان سودمندی ممله

دهد. اگر سيزی را نشين میی رالصهامتیيز مربوط به چند ممله وهمچنین ررومی دو سيمينه

-ی دوم ومملهی او ، مملههي  عنی مملهتر ن مملهآ   يمل بي ارزشی ا دهفرض کنیم رالصه

درصد رواهد بود.  00ی دوم برابر بي درصد ودق  سيمينه66برابر  1ی ی چهيرم بي د، دق  سيمينه

 داند.ی د گر میالصهی بهتری از ری ن س  را رالصهبه ا ن ترتیب معیير دق ، رالصه

 

 

 

                                                 
05 Task-based  
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 هيسيزی بر مبنيی سودمندی مملههيی رالصه( مقي سه سيمينه1-5مدو )

 9ی سامانه 1ی سامانه آلایده جمله

 + + )+(13 ی اولجمله

   )+(3 ی دومجمله

 +  6 ی سومجمله

  + )+(7 ی چهارمجمله

  + 0 ی پنجمجمله

 +  6 ی ششمجمله

 

 11، رالصه دوم13ی ن س  ، رالصه16آ  ی ا دهمجموع سودمندی رالصه در روش سودمندی،

 هي، رالصه دوم بهتر از رالصه ن س  اس .اس . به ا ن ترتیب بي در نظر گرفتن سودمندی ممله

 ارزیابی  های روش -5-9

 ی وهيی دق  و بيزروانسيز پیشنهيد  ده، از روشنيمه برای ارز يبی سیستم رالصهدر ا ن پي ين

و همچنین  ده اس .  گیرند استفيدهدرونی قرار میکه در گروه ارز يبیمقي سه بي رالصه مرمع 

اس . ی تولید  ده توسك سیستم نیز به طور مداگينه انجيم  دهارز يبی میزان افزونگی در رالصه

 هيی استفيده  ده به  رح ز ر هستند:روش

 معیار دقت و بازخوانی:  -5-9-1

-حضور دارند را مش ص می ،ی تولید  دهی مرمع که در رالصهتعداد ممالت رالصه ،بيزروانی

توان دق  را به صورت تعداد ممالت رالصه تولید  ده که در رالصه مرمع کند. به همین ترتیب می

ومود دارند، تعر ف کرد. بيزروانی و دق ، معیيرهيی استيندارد در بيز يبی اطالعيت هستند و اغلب از 
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 هيی دق  ونحوه محيسبه هر ک از معیير  ود. يد می F_measureیب آنهي، تح  عنوان ترک

 آورده  ده اس : ی بعدصفحهدر  [43]بيزروانی

 

  بيزروانی=    (5-1) 

        

(1-5) = دق      

 

سند متنی ربری را به عنوان 13ای  يمل مجموعه ،سيزی پیشنهيدیمي برای ارز يبی روش رالصه

-میزان فشرده ا م.مجموعه همشهری انت يب کردهنس ه دو  هي را ازدر نظرگرفتیم. ا ن متن 06پیکره

)دو دانشجو ی کير نيسی   ص 0مورد آزمي ش قرارگرف . درصد  63ودرصد  43سيزی در حيل 

سيزی فشردهمیزان  متن اولیه را بي13به صورت مداگينه هر  ک از  ار د و  ک دانشجوی دکترا(

-رالصه هيی مرمع در نظر گرفته  د.هي به عنوان رالصهرالصه کردند و ا ن رالصهمش ص  ده 

که در ادامه سيزی پیشنهيدی مي نیز انجيم  دسيزی فوق توسك سیستم رالصهسيزی بي میزان فشرده

سيز ورالصه ،بي دکه  بیه سیستم مي می . از کيرهيی د گران تنهي موردیپرداز مبه  رح نتي ج می

    بي د سيزی اربير نیز میبرای رالصهمچنین هکرده و هيی آميری استفيده و از روش  نشی اس گز

FarsiSum  که برای مقي سه نتي ج از آن استفيده  ده اس .بود  

 

 

                                                 
06 Corpus 

 ا تراد ممالت رالصه ا جيد  ده  توسك سیستم  و انسين

 تعداد ممالتی که توسك انسين تش یص داده  ده اس 

 تعداد ممالتی که توسك سیستم برای رالصه ا جيد  ده  اس 

 ممالت رالصه ا جيد  ده  توسك سیستم  و انسينا تراد 
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 ها ارزیابی میزان افزونگی جمله -5-9-3

هي تواند معیير منيسبی برای ارز يبی رالصههيی  ک رالصه به تنهي ی نمیمیزان اهمی  ممله

کنیم که میزان افزونگی اطالعيت را بسنجد. معیير دومی که برای  بي د معیير د گری معرفی بي د.

هي اس . برای ا ن کير، از چند داور انسينی رواسته هي استفيده رواهد  د، افزونگی مملهارز يبی رالصه

 ود تي اطالعيتی که تکرای هستند را مش ص کنند. نحوه کير به ا ن صورت اس  که هر داور، بي می

ی افزونه مش ص کند. برای نمونه، ار مز ی  ي کلی اطالعيت آن را برحسب تعداد مملهی تکرمشيهده

ممله 1داور بي د میزان افزونگی آن را  ارز يبی ی  کسين ومود دا ته بي داگر در  ک رالصه دو ممله

 ي  3375، 335، 3315تواند  کی از مقيد رتش یص دهد. بر حسب میزان افزونگی بین دو ممله، داور می

-، میينگین افزونگی هر رالصه به ازای همهونگی آن دو انت يب کند. در نهي  افز را به عنوان میزان 1

ی تولید  ده از متون ربری بعد از بررسی رالصه .گردد ود و ثب  میی داوران مش ص می

 نتیجه سیستم ای تکراری در رالصه ومود ندارد دردرسیستم پیشنهيدی هیچ ممله ،مش ص  د

 افزونگی ندارد.

 

 

 

 

 



62 
 

 مقایسه  نتایج و  -5-3

هيی م تلف براسيس معیير FarsiSumروش پیشنهيدی مي را در مقي سه بي  0-5و  1-5هيی مدو 

 دهد.نشين می

دق  و بيزروانی مي را در نشين را استفيده از معیير  FarsiSumمقي سه روش پیشنهيدی بي  1-5مدو  

 دهد.می

 FarsiSumی روش پیشنهيدی در مقي سه بي مقي سه 1-5مدو  

-سیستم خالصه

 سازی

 درصد61نرخ فشرده سازی  درصد71سازی نرخ فشرده

 بازخوانی دقت بازخوانی دقت

 3370 3370 3311 3311 روش پیشنهادی

FarsiSum 3355 3355 3365 3365 
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بي د. نتي ج مقي سه رالصه می بي رالصه مرمعسیستم پیشنهيدی نتي ج، مقي سه  ارز يبی دومروش 

نمونه در  دواند مدو  مداگينه آمده دهسند در  ده ک از  روش پیشنهيدی بي رالصه مرمع برای هر

نشين داده  ده  0-5در مدو  کلی  نتي جده مدو   بعد از بررسی کهاس   ده پیوس  )ج( آورده

 اس .

 نهيدی مقي سه نتي ج رالصه مرمع ورالصه سیستم پیش 0-5مدو  

حضور  ي عدم حضور ممالت 

 در سیستم پیشنهيدی

درصد حضور ممالت در 

 هيی انسينیرالصه

 ميره ممله برگز ده )به 

 ترتیب بیشتر ن حضور(

133 133 1 

35 35 9 

   43 43 3 

ممله تي ممله  4 <44 <45
𝑛

2
 

ممله <44 <03  
𝑛

2
𝑛تي ممله   − 2 

63 63 𝑛 − 1 

13 13 𝑛 

 

هيی ، ستون دوم درصد حضور ممله در رالصهنمي ينگر تعداد ممالت مستندات ستون او  مدو 

ی او  مربوط به ممله او ، به معنيی حضور ا ن ممله در همهدر سطر  133انسينی )به عنوان مثي  

و ستون سوم نمي ينگر حضور  ي عدم حضور ممله در سیستم پیشنهيدی  (هيی انسينی اس رالصه

 اس .

 



 
 

 

 

 6فصل 

 پیشنهادات ربای اداهم کار بندی وجمع
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 گیری نتیجه بندی وجمع -6-1

هيی کيمپیوتری مه  پردازش وتحلیل نیيز به سیستم ،بي گسترش روز افزون حجم اطالعيت

هي ی که در تحلیل و پردازش متون ومود دارد، از انواع سیستم کی   ود.اطالعيت بیشتر احسيس می

هي و سيز متن اس  که حجم ز يدی از متن را در يف  نموده و بر اسيس الگور تمهيی رالصهسیستم

ی سيزرالصه به توانمی سيزیرالصه کيبردهيی ازنمي د. هيی م تلف، آن را رالصه میتکنیک

 آن کيربردهيی د گر د. ازنمو ا يره پیيمک  ي الکترونیکیپس  طر ق از هيآن ارسي  و اربير اتوميتیک

 نمي ش قيبل موبي ل صفحه در کهآن برای وب سيزی صفحيترالصه و تجيری تحقیقيتی، سيزیرالصه

 .اس  بي د،

 حي  که در ی بي دطبیعی م زبين پردازش پیچیده مشکالت مجموعه ز ر از  کی سيزیرالصه

 به همينندانسين مي ین که برسیم حدی به تي اس  بيقی زمين هنوز و اس  نشده حل همچنين حيضر

  ود. متومه را متن کيمل طور

ی  ک روش هيی مومود و همچنین ارا هگیری از روشدر ا ن تحقیق، سعی  ده اس  بي بهره

سيزی ارا ه  ود از دق  بيمتری برروردار متفيوت در مقي سه بي کيرهيی انجيم  ده سیستم رالصه

ی  بي د ولی در بقیهسيزی تک سندی اربير فيرسی میسیستم رالصه ،سیستم پیشنهيدیبي د. 

بي اس . مي روی متون ربری انجيم  ده ولی ارز يبی نتي ج آن  ،بي دمتون فيرسی قيبل استفيده می

ا م تي  راج رو دادهيی مهم متن ربر سعی کردهررداد و استاستفيده از است راج کلميت کلیدی هم

 بي ند. و هم پیوستگی مطيلب مطيلب مهم ربری هم دارای ممالتی را از متن ربر است راج کنیم تي 

نيمه،  ک روش ارز يبی مستقیم اس . ا ن روش  يمل دو روش ارز يبی استفيده  ده در ا ن پي ين

ی مرمع که توسك افراد ربره تهیه تعدادی رالصهی رودکير بي ب ش اس . در ب ش او ، رالصه
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گیرد. هيی مومود در رالصه مورد ارز يبی قرار میبي اهمی  بودن ممله  ود و ده اس  مقي سه می

  ود. هيی گز نش  ده ارز يبی میدر ب ش دوم، میزان اطالعيت تکراری در ممله

سیستم مي دق  بهتری نسب  به دهند که نتي ج حيصل از ارز يبی روش پیشنهيدی نشين می

 هيی انسينی بي د.دا ته و نزد ک به رالصهFasiSum سيز اربيرسیستم رالصه

 آینده کارهای -6-9

نيمه استفيده در رو ی که در ا ن پي ينهيی م تلفی برای بهبود روش پیشنهيدی ومود دارد. راه

 ده اس  فرض بر ا ن اس  که هر ممله  يمل  ک رو داد اس ، به دلیل ا نکه تعداد کلميت مومود 

در  ک ممله به تنهي ی کمتر از آن اس  که مالد منيسبی برای بررسی رو داد به مي بدهد؛ به همین 

  ود. تي ی از ممالت بررسی رو دادهيی متن انجيم  nبهتر اس  در  ک پنجره دلیل 

بود کیفی  رالصه به بهتواند میبندی رو دادهي دستهبرای   بندیدسته هيیالگور تماستفيده از 

 توان در  نيسي ی رو دادهي استفيده کرد.کمک  ي ينی کند وهمچنین از منطق فيزی می

 ، صرفي به بررسیتي کنون سيزهيی مي ینیی ارز يبی رالصهتميمی کيرهيی انجيم  ده در زمینه

توانیم در نيسي ی میکند. میزان تشيبه نحوی دو متن پردارته و همچنين در سطح معني کير نمی

توان برای به همین منظور میرو دادهي معنيی کلميت وروابك معني ی آنهي را هم در نظر بگیر م، 

استفيده نمود. بد ن صورت که واژگينی که قرار اس  بي هم  WordNetابزار مقي سه در سطح واژگين، از 

 WordNetگیرند. در غیر ا ن صورت به مقي سه  وند، اگر کيمال  بیه هم بي ند بيمتر ن امتیيز را می

... مش ص گردد و بي تومه به هر  متضيد و، قبیل مترادف ازهي  وند تي روابك معني ی بین آنداده می

تر  دن در حرک  به سوی معني ی ،امتیيزی به آنهي داده  ود که در واقع ا ن گيم ، ک از ا ن روابك

 هي نقش بسیير موثری رواهد دا  .ا ن مقي سه

 



 
 

 

 

 ویپست اه 
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 درصد61سازی فشردهای از خروجی سیستم پیشنهادی میزان پیوست الف:  نمونه

 ( : گزارش ربرگزاری فرانسه از دستور ر یس ممهوربرای حضور بينوان در ورز گيه1ربر )

هي ن تربی  بدنی مبنی بر ا جيد راهکيری برای حضور بينوان در ورز گيهيدستور ر یس ممهور به ر یس سيزام

 در ربرگزاری فرانسه بيزتيب دا  .

به گزارش ربرگزاری دانشجو ين ا ران)ا سني( :محمود احمدی نژاد ر یس ممهور ا ران روز دو نبه اعالم کرد  

هي بیي ند. احمدی نژاد به تلوز ون محلی توانند سرانجيم برای تمي يی وقي ع ورز ی به ورز گيهنين میزکه 

هي برای تمي يی بهتر ن مکين  ود وا ته اا ران گف : راهکيری بي د مش ص  ود که به بينوان احترام گ

توانند بي دعوت از ای از بينوان مید دارهيی ملی و مهم به آنهي ارتزيص  يبد. پس از چند ن سي  تنهي عده

ورز گيه د دارهيی ورز ی را به صورت زنده تمي يکنند.  VIPسوی مقيميت امنیتی رسمی بي حضور درقسم  

هي محدود   دارند. مهدی فراهينی مد ر کل حراس  در ورز گيه نو سين زن هم برای حضورحتی ورز ی

و هي نیيز به زمين دار م تي بتوانیم آنهي را مجهز کنیم مي برای ورز گيه اعالم کردسيزمين تربی  بدنی به ا سني 

يزه به همچنین او افزود: ام ای ترتیب داده  ودهيی مداگينههي وررومیای ر  ته  ود تي ورودیبي د برنيمه

 تواند فضيی آنجي را تلطیف دهد.هي میهي برای حضوردر ورز گيهبينوان و رينواده

 ( توسك سیستم پیشنهيدی:1رالصه ربر )

هي ن تربی  بدنی مبنی بر ا جيد راهکيری برای حضور بينوان در ورز گيهيدستور ر یس ممهور به ر یس سيزام

نين زمحمود احمدی نژاد ر یس ممهور ا ران روز دو نبه اعالم کرد که در ربرگزاری فرانسه بيزتيب دا  . 

مهدی فراهينی مد ر کل حراس  سيزمين  هي بیي ند.توانند سرانجيم برای تمي يی وقي ع ورز ی به ورز گيهمی

بي د و م هي نیيز به زمين دار م تي بتوانیم آنهي را مجهز کنیمي برای ورز گيه اعالم کردتربی  بدنی به ا سني 

همچنین او افزود: اميزه به بينوان و  ای ترتیب داده  ودهيی مداگينههي وررومیای ر  ته  ود تي ورودیبرنيمه

 تواند فضيی آنجي را تلطیف دهد.هي میهي برای حضوردر ورز گيهرينواده
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 .منتشر د" مشيرک  "روزنيمه: 1ربر 

  ميره ن ستین سرمقيله در.  د منتشر اسالمی ا ران مشيرک  مبهه ارگين مشيرک  روزنيمه  ميره ن ستین 

: اس  آمده  ده نو ته نشر ه ا ن مد رمسئو  و امتیيز صيحب ريتمی محمدرضي سید قلم به که مشيرک 

 انتشير آن و آ د می حسيب به نظیر کم رود نوع در و مد د ای تجربه مشيرک ، انتشير روزنيمه تجربه"

 مشيرک  مبهه س نگوی  ي رسمی ارگين که تيکید ا ن بي اس  حزب  ک اندرکيران دس  توسك روزنيمه

 و د دگيههي بي را روانندگين و دا   رواهد مشيرک  مبهه بي ز يدی عملی و فکری قراب  ولی بود ن واهد

 از وپرهیز ارالق رعي  : اس  آمده سرمقيله ا ن از د گری ب ش در". کرد رواهد آ ني بیشتر حزب مواضع

 حقي ق انعکيس در مد   و  فيفی  به عمل و اعتقيد عین در و بود رواهد مي کير سرلوحه  کنی حرم 

 ن واهیم نیز را م يلفين بر . مفي دا   ن واهیم روا را  کنی حرم  امتميعی، و سیيسی هيی وواقعی 

. نگاار م نعم  ا ن از محروم را هیچکسی کو یم می راه ا ن در و بود رواهد مي مرام وانتقيد، نقد پسند د،

 ثيب  ستونهيی از" سالم الو" ستون بي ند می سالم روزنيمه تحر ر ه اعضيی مشيرک  روزنيمه تحر ر ه کيدر

 موان، اقتزيدی، هنری، مطيلب فرهنگی، بي مترو ی قطع در صفحه 11 در مشيرک  روزنيمه. اس  مشيرک 

 به مشيرک  پیوستن همشهری روزنيمه.  ود می منتشر الملل بین و ورز ی امتميعی، سیيسی، دانشگيه،

 .دارد توفیق نشری آرزوی آن در مطبوعيتی همکيران وبرای گو د می تبر ک را کشور مطبوعيت بزرگ رينواده

 

 ( توسك سیستم پیشنهيدی:1رالصه ربر )

سرمقيله ن ستین  ميره ن ستین  ميره روزنيمه مشيرک  ارگين مبهه مشيرک  ا ران اسالمی منتشر  د . در 

مشيرک  که به قلم سید محمدرضي ريتمی صيحب امتیيز و مد رمسئو  ا ن نشر ه نو ته  ده آمده 

اس :تجربه انتشير روزنيمه مشيرک ، تجربه ای مد د و در نوع رود کم نظیر به حسيب می آ د و آن انتشير 

گين رسمی  ي س نگوی مبهه مشيرک  روزنيمه توسك دس  اندرکيران  ک حزب اس  بي ا ن تيکید که ار

ن واهد بود ولی قراب  فکری و عملی ز يدی بي مبهه مشيرک  رواهد دا   و روانندگين را بي د دگيههي و 

 مطيلب فرهنگی، بي مترو ی قطع در صفحه 11 در مشيرک  . روزنيمهمواضع حزب بیشتر آ ني رواهد کرد

 . ود می منتشر الملل بین و ورز ی امتميعی، سیيسی، دانشگيه، موان، اقتزيدی، هنری،
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 . يبد می افزا ش درصد 17  امتميعی تيمین بگیران مستمری : در يفتی0ربر

 را مه  سيزمين ا ن 1073 سي  تومينی میلیيرد 1333 پیشنهيدی  بودمه امتميعی تيمین سيزمين عيمل مد ر

 دکتر امتميعی، تيمین عيلی  ورای اریر ملسه در. کرد ارا ه امتميعی تيمین عيلی  ورای به تزو ب و بررسی

 ای بیمه ب ش در امتميعی تيمین سيزمين اصلی بودمه: گف  امتميعی تيمین سيزمين فرمد رعيمل ستيری

 و مرا م و رسيرات گااری، سرمي ه بیمه، حق از ني ی)سيزمين به متعلق درآمد تومين میلیيرد 1111  يمل

 میلیيرد1331 معيد  رقمی به مجموع در که اس  گااری سرمي ه  رک  منيبع تومين میلیيرد 717 و(سي ر

 ا ن به که اس   ده گرفته نظر در منيبع برابر نیز سيزمين مزيرف برای  يفته ارتزيص رقم. رسد می تومين

 مد ر. بود رواهد تومين میلیيرد 0336 معيد  رقمی 1073 سي  در سيزمين ا ن مزيرف و منيبع کل ترتیب

 ا ن مدت کوتيه و بلندمدت قينونی تعهدات برای  يفته ت زیص بودمه میزان امتميعی تيمین سيزمين عيمل

 تعهدات: گف  و کرد ذکر تومين میلیون 101 و میلیيرد 651 معيد  رقمی آ نده سي  بودمه رادر سيزمين

 و کيرافتيدگی از هيی مستمری تومين، میلیون 143 و میلیيرد 015 بر بيلغ بيزنشستگی مستمری  يمل قينونی

 هز نه کمک نظیر) مدت کوتيه تعهدات و تومين میلیون 13 و میلیيرد 116 متوفي معيد   ده بیمه بيزميندگين

 بیکيری بیمه قيلب و تومين میلیون 703 و میلیيرد 16 معيد  رقمی ...(و بیميری ا يم دستمزد غرام  بيرداری،

 که نکته ا ن به ا يره بي همچنین وی. اس   ده نظرگرفته در تومين میلیون 173 و میلیيرد 57 معيد  رقمی

 نشين ريطر اس ،  ده گرفته نظر در بيزميندگين مستمری برقراری برای مد دی  را ك 1073 ميلی سي  در

 بیمه حق پردار  سيبقه سي  13 تي 13 بین که  دگينی بیمه بيزميندگين برای تنهي سيزمين حي  به تي: کرد

 ا ن از دا تند سيبقه میزان ا ن ز ر که افرادی بيزميندگين و گرف  نظرمی در مقطوع غرام  پردار  دا تند،

 نيمسيعداقتزيدی  را ك در ميلی نظر از بيزميندگين هيی رينواده که ا ن به تومه بي امي بودند، محروم پردار 

 سيبقه سي  13 تي 1 بین که متوفي  دگين بیمه از دسته آن بيزميندگين برای که  د گرفته تزمیم دارند، قرار

 و تدو ن آن نيمه آ ین "متعيقبي که کند اقدام آنين به مقطوع غرام  پردار  به نسب  دارند بیمه حق پردار 

 سيزمين که امتميعی تيمین قينون 36 ميده براسيس هي مستمری ر د: افزود فر ستيری دکتر.  د رواهد اعالم

 دهد، افزا ش را بگیران ومستمری بيزنشستگين حقوق تورم، براسيس بير  ک سيلی حداقل کند، می مکلف را

 .اس   ده بینی پیش ر د درصد 17 بي هي مستمری میزان آ نده سي  بودمه در که

 توسك سیستم پیشنهيدی: (0)ربر رالصه 

 را مه  سيزمين ا ن 1073 سي  تومينی میلیيرد 1333 پیشنهيدی  بودمه امتميعی تيمین سيزمين عيمل مد ر

 دکتر امتميعی، تيمین عيلی  ورای اریر ملسه در. کرد ارا ه امتميعی تيمین عيلی  ورای به تزو ب و بررسی

 ای بیمه ب ش در امتميعی تيمین سيزمين اصلی بودمه: گف  امتميعی تيمین سيزمين فرمد رعيمل ستيری

 و مرا م و رسيرات گااری، سرمي ه بیمه، حق از ني ی)سيزمين به متعلق درآمد تومين میلیيرد 1111  يمل

 میلیيرد1331 معيد  رقمی به مجموع در که اس  گااری سرمي ه  رک  منيبع تومين میلیيرد 717 و(سي ر
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 ا ن به که اس   ده گرفته نظر در منيبع برابر نیز سيزمين مزيرف برای  يفته ارتزيص رقم. رسد می تومين

 دکتر .بود رواهد تومين میلیيرد 0336 معيد  رقمی 1073 سي  در سيزمين ا ن مزيرف و منيبع کل ترتیب

 کند، می مکلف را سيزمين که امتميعی تيمین قينون 36 ميده براسيس هي مستمری ر د: افزود فر ستيری

 سي  بودمه در که دهد، افزا ش را بگیران ومستمری بيزنشستگين حقوق تورم، براسيس بير  ک سيلی حداقل

 .اس   ده بینی پیش ر د درصد 17 بي هي مستمری میزان آ نده

 

 .آغيز د هي را ينه بحران بدون 1333 سي : 4ربر

 ظرف میالدی مد د سي . کردند استقبي  سوم  هزاره و و کم بیس  قرن دوهزار، سي  از زمین کره سيکنين

 و آغيز آرام اقیينوس  رق الیه در منتهی تونگي مزا ر از و تهران وق  به پنجشنبه ظهر از حوالی که روز  ک

 تميم بررالف. رادربرگرف  زمین کره تميم  د، تکمیل سيموآ مز ره در ظهرممعه تي سيع  14 ظرف

 ازارتال  و بود  ده اعالم مهين سراسر در ای را ينه هيی درسيمينه ارتال  مورد در که ای بدبینينه سنير وهيی

 را کشورهي برری ای هسته هيی زرادرينه در بير فيمعه  بيلقوه نقص تي م يبرات برق، آب، ردميت ارا ه در

 حدود از که را ينه کير نيسين و و.مردم نداد رخ م تلف کشورهيی در نيگواری واقعه هیچ  د، می  يمل

 در ارتال  آور دلهره انتظير. کشیدند راحتی نفس کشیدند، می انتظير را روز ا ن آغيز  دلهره بي پیش دوسي 

 تحو ل از چند سيع  گا   بي مهين کشور 133نبود داد، رخ آنچه بي متنيسب ومه هیچ به هي را ينه فعيلی 

 عمده ب ش 11 در ارتاللی هیچگونه دچير کردند گزارش همکيری المللی بین مرکز به میالدی مد د سي 

 بروز بينکی نظيم در کوچکی ارتالمت کرد اعالم فرانسه حي ، ا ن در. اند نشده م يبرات و برق قبیل از صنعتی

 .  د مرتفع سرع  به که کرد

 هیچگونه کردند اعالم نیز کينيدا ونیز منوبی آمر کيی کشورهيی د گر و متین آمر کيی اقتزيد بزرگتر ن برز ل

 از پس سيعيت در و ژاپن در. اس  نکرده بروز آنهي م يبرات و هواپیمي ی برق، آب، ردميت ب شهيی در مشکلی

 عالوه به و نشد نیروگيههيمتوقف ا ن عملیيت ولی  د گزارش برق نیروگيه درچهير مشکالتی بروز سي ، تحو ل

 1 در مشيبه وضعیتی آمر کي در. اس  دا ته د گری منشيء  ي اس  بوده از ني ی مشکالت ا ن آ ي نشد مش ص

  رک .  د برطرف سرع  به مشکالت ا ن و نشد ردميت ارا ه توقف بيعث که آمد پیش برق نیروگيه

 کيرمی عيدی طور به آن هيی سيمينه تميم کرد اعالم مهين سيزی را ينه  رک  بزرگتر ن ام، بی آی آمر کي ی

 مقيميت. اند نکرده گزارش را ارتاللی هیچگونه سراسرمهين در  رک  ا ن تولیدات دارندگين عالوه به و کند

 از پي گيه چهير مهين، سراسر در کشور ا ن هوا ی پي گيه اندی و  ز  میين از کردند گزارش نیز آمر کي نظيمی

 سرع  به که  دند مشکالتی دچير موق  طور به کشور ا ن ريرج در پي گيه سه و آمر کي در پي گيه  ک ممله

 هوا ی پي گيه در گا ته هيی هفته رال  در روسیه و آمر کي ی نظيمی فرميندهين از گروهی.  د برطرف

 آغيز در ای فيمعه بودندتي کشور دو نظيمی ای را ينه هميهنگی فعيلیتهيی  کلرادومشغو  ا يل  در پترسون

 که ای هسته مو کهيی ب ش در تنهي نه هزاره را آف  تهد د توانس  روبی به روسیه. ندهد رخ مد د هزاره

 از  کی. سربگاارد پش  پهنيور کشور ا ن سر تي سر در وبرق تلفن هيی  بکه همچون غیرنظيمی ب شهيی در

 صني ع دا  ، ومود ز يدی نگرانی هزاره آف  بي مقيبله برای آن موردآميدگی در ا ن از پیش تي که ب شهي ی
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 در. نکرد بروز نیز مشکل  ک حتی اقتزيدی ب شهيی د گر همچون نیز ب ش ا ن در بود مهين هواپیمي ی

 نشد گزارش نقزينی هیچ  ود، محسوب می کشورهي ا ن اقتزيد حیيتی  ر ين که نیز ريورمیينه نف  صني ع

 بوده از Y2K آنهي ني ی از کوچکی ب ش  ده، گزارش مشکالت میين از معتقدند کير نيسين رفته هم روی

 فعيلیتهيی دو نبه روز از. گرف  کم دس  را رطر ا ن نبي د دهندهنوز می هشدار آنين حي ، ا ن بي. اس 

 رود هفته اواسك از مشکالت برری اس  ممکن و  ود آغيزمی مهين کشورهيی اکثر در اقتزيدی و اداری

 افزون. دارد ادامه بعد هيی هفته حتی و روزهي تي مشکل ا ن بروز و بقي احتمي  بيلقوه که هرچند دهد، رانشين

 هزاره آغيز در ا نترنتی هيی نشينی به حمله و ای را ينه و روسهيی گسترده پ ش احتمي  تهد د، Y2K بر

 آميدگی کنند می ريطرنشين کير نيسين. نیيف  تحقق آن اعظم قسم  "عمال که دا   ومود نیز سوم

 میالدی سي  روز دراولین نيرواسته حوادث از پیشگیری عل  عمده فنی، نقص ا ن بي مقيبله برای کشورهي

 گا ته دوسي  ظرف دمر میلیيرد صد  ک از بیش کشور ا ن در آمر کي، دول  رسمی آمير اسيس بر. بود مد د

 برری. کردند هز نه زمینه همین در کشورهي د گر نیز اندازه همین به و  د مشکل ا ن  دن برطرف صرف

 دهد. می نشين مهين درسراسر را دمر میلیيرد 633 تي 133 بین رقمی برآوردهي د گراز

 

 ( توسك سیستم پیشنهيدی:4رالصه ربر )

 ظرف میالدی مد د سي . کردند استقبي  سوم  هزاره و و کم بیس  قرن دوهزار، سي  از زمین کره سيکنين

 و آغيز آرام اقیينوس  رق الیه در منتهی تونگي مزا ر از و تهران وق  به پنجشنبه ظهر از حوالی که روز  ک

 تميم بررالف .رادربرگرف  زمین کره تميم  د، تکمیل سيموآ مز ره در ظهرممعه تي سيع  14 ظرف

 ازارتال  و بود  ده اعالم مهين سراسر در ای را ينه هيی درسيمينه ارتال  مورد در که ای بدبینينه سنير وهيی

 را کشورهي برری ای هسته هيی زرادرينه در بير فيمعه  بيلقوه نقص تي م يبرات برق، آب، ردميت ارا ه در

 و آمر کي ی نظيمی فرميندهين از گروهینداد.  رخ م تلف کشورهيی در نيگواری واقعه هیچ  د، می  يمل

 هميهنگی فعيلیتهيی  کلرادومشغو  ا يل  در پترسون هوا ی پي گيه در گا ته هيی هفته رال  در روسیه

 کردند گزارش آمر کي نظيمی مقيميت.ندهد رخ مد د هزاره آغيز در ای فيمعه بودندتي کشور دو نظيمی ای را ينه

 و آمر کي در پي گيه  ک ممله از پي گيه چهير مهين، سراسر در کشور ا ن هوا ی پي گيه اندی و  ز  میين از

 کير نيسين . د برطرف سرع  به که  دند مشکالتی دچير موق  طور به کشور ا ن ريرج در پي گيه سه

 نيرواسته حوادث از پیشگیری عل  عمده فنی، نقص ا ن بي مقيبله برای کشورهي آميدگی کنند می ريطرنشين

 میلیيرد صد  ک از بیش کشور ا ن در آمر کي، دول  رسمی آمير اسيس بر .بود مد د میالدی سي  روز دراولین

 همین در کشورهي د گر نیز اندازه همین به و  د مشکل ا ن  دن برطرف صرف گا ته دوسي  ظرف دمر

 می نشين مهين درسراسر را دمر میلیيرد 633 تي 133 بین رقمی برآوردهي د گراز برری. کردند هز نه زمینه

 دهد.
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 ای از امتیاز دهی به جمالت نمونه : (ب)پیوست 

 فرهنگی و گروه ربر : علمی

برگز ده "مربيی  یر ن  "مرادی کرمينی کتيب  کتيب ينه بین المللی مونی  اعالم کرد:عنوان ربر : 

 .سي   د

 مملهامتیيز  متن ممله ی ممله ميره

هو نگ مرادی کرمينی که سي  گا ته از سوی  کتيب داستين مربيی  یر ن نو ته 1

کتيب ينه بین المللی  1333به چيپ رسیده بود، به عنوان کتيب برگز ده سي   انتشيرات معین

 .مونی  معرفی  د

 

1 

 

1 

پنجيهمین سي  گا ته میالدی کتيب ينه بین المللی مونی  آلمين و ژه نوموانين که در

بي مجموعه ای بیش از پينزد هزار عنوان کتيب به بیش  سيلگرد تيسیس رود را مشن گرف 

 .زبين م تلف در سراسر دنیي  هرت ريصی دارد از صد

 

331 

برگزاری نمي شگيه هي، انتشير کتيب و...  کتيب ينه مونی  عالوه بر فعيلی  هيی گونيگون مينند 0

 .عنوان اس   Whith Raven تح  دارای مجموعه ای
336 

 

4 

 کودد از میين کتيبهيی منتشر ده در سراسر مهين تعدادی را همه سيله مت ززین ادبیيت

  .انت يب و به صورت مجموعه ای در دسترس عالقه مندان قرارمی دهند
331 

 یر ن هو نگ مرادی کرمينی که توسك انتشيرات معین  از کتيب مربيی 1333مجموعه  5

نيم برده  ده  1333در سي   منتشر ده اس  بي عنوان  کی از کتيبهيی برگز ده ا ن کتيب ينه

  .اس 

330 

معرفی  در ب شاهلل  عبينی نو ته اسد نيم دو کتيب پيپر نو ته محمد میرکیينی و پولک ميه 6

 و ژه ا ن کتيب ينه به چشم می رورد.
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Abstract 

By increasing electronic text resources on the World Wide Web, the need to 

accuratly, fast and easy access to more information is vital. In order to find fast and 

suitable the user's documents, complete reading great literature is inappropriate. The 

automatic summarization system play an important role and is also a solution to the 

problem of information overload. Summarization is  actually a compact and accurate 

text input representation so that the output text  represent important concepts of the 

input text. Some of  the applications  of summarization are automatic news 

summarization while  sending them via e-mail or SMS. other applications can be  

named research-oriented summarization, business-oriented summarization, information 

retrival system,industry communication ,editing and filtering systems and  web page 

summarization which are to be displayed on mobile screens.  There are two major 

challenges in designing a system for Persian language summarization. The first 

challenge is continuity between some symptoms and various forms of words and  the 

second is selecting the most important  continuous sentence that are to be present in the 

summary.  

In this thesis, duo to the challenges in the summarization of Persian language , 

Preprocessing step is completely done. Extacting related and continuous sentence in 

proposed summarization method, requires related and accurate keywords and therefore 

we have proposed a method for extracting co-occurrences of words and event detection 

of text for persian news summarization. In Proposed method, news title, news text and 

compression rate are received from users and produce summary according to  

compression rate  and related  news title. The Proposed method is an unsupervised and  

statistical method and is a kind of the extraction summary. In order to evaluate  

proposed method, measures of precision, recall and comparison to  human summary and 

to comparison to FarsiSum are used. Evaluations have be done on set of  persion news 

of   Hamshahry database in different scope and domain. According to our experiment 

,our system has the best performance among other Persian summarization 

system(%81/66),the closest to human summaries and it  also has a better performance to 

comared FursiSum system. 

Keyword: 

Automatic news summarization, event detection, extraction summary, co-occurences 

word. 
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