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  مقدمه - 1
سازي متون، متن کاوي است که به معناي کشف اطالعات جدیـد بـه    هاي مرتبط به خالصه یکی از شاخه

کـاوي تعـداد    در مـتن . باشـد  وسیله استخراج اطالعات به صورت اتوماتیک و بر اساس منابع مختلف مـی 
بخش متن کـاوي در  . شود زیادي متن تحلیل شده و الگوهاي با ارزشی که در متن مخفی است یافته می

سازي شده است کـه در ایـن    صههاي اخیر شامل کشف ارتباط بین کلمات، طبقه بندي اسناد و خال سال
  . شود سازي پرداخته می به مقوله خالصهتحقیق 
ایش فشرده و دقیق متن ورودي به نحوي که متن خروجی مفـاهیم مهـم   سازي عبارت است از نم خالصه

سـازي اتوماتیـک متـون     باشند که فرایند خالصـه  همگان بر این باور می .متن ورودي را در برداشته باشد
نماید را به نحوي تقلیـد   بایست بر پایه فهم کامل متن باشد و فرایندي که انسان در این مورد طی می می

باشد کـه   سازي یکی از زیر مجموعه مشکالت پیچیده پردازش زبان طبیعی می طور کلی خالصهبه . نماید
در حال حاضر همچنان حل نشده است و هنوز زمان باقی است تا به حدي برسـیم کـه ماشـین هماننـد     

  .[1] انسان به طور کامل متن را متوجه شود
سازي اتوماتیک  شود، در خالصه سازي اتوماتیک آن است که مراحلی که توسط فرد انجام می هدف خالصه

فهمیـدن مـتن   . سپس خالصه تولید شودبدین صورت که تمام متن خوانده و فهمیده شود و . انجام شود
مرحله تبدیل متن ورودي به متن خالصه شـامل    .هاي مهم و غیر مهم متن است شامل تشخیص قسمت

  .باشد هاي مهم می هاي مهم و جمله مشخص کردن کلمات کلیدي، مفهوم اصلی، کلمه
رت یک توصیف نرمال از بایست در نظر داشت آن است که اوال به چه صو سازي می مسائلی که در خالصه

چگونه مـتن را  ) 3چگونه مهمترین بخش متن را تشخیص دهیم ) 2. توانیم داشته باشیم متن ورودي می
وجود یک سیستم تطابق دهنده که متن ورودي انتخابی را به . تجزیه کرده و متن خالصه را ایجاد نماییم

  .آید میپایگاه داده از قبل ایجاد شده مرتبط نماید ضروري به نظر 
پـس از آن انـواع خالصـه،    شـود و   در این تحقیق ابتدا به مزایا و کاربردهاي خالصه سازي پرداختـه مـی  

سپس به کارهاي انجام شده در این زمینـه  . شود سازي بیان می سازي و مراحل خالصه هاي خالصه چالش
  .شود و نهایتا نتیجه گیري از این تحقیق آورده شده است اشاره می
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  سازي اتوماتیک خالصهو کاربردهاي مزایاي  - 2
هاي الکترونیکی نیاز به توسعه و تکمیل  و پیشرفت روز افزون پایگاه داده 1990پیشرفت اینترنت در سال 

هــاي تحقیقــاتی روي ایجــاد  پــروژه 1990در انتهــاي دهــه . ابــزار جســتجوي اطالعــات را بیشــتر نمــود
  . [2] و کشورهاي اروپایی تعریف شدسازي اتوماتیک در کشور آمریکا  هاي خالصه سیستم

پسـت  هـا از طریـق    ارسـال آن  ي اتوماتیـک اخبـار و  سـاز  خالصـه توان بـه   سازي می از کابردهاي خالصه
سـازي   سازي تحقیقاتی، تجاري و خالصـه  از دیگر کاربردهاي آن خالصه. اشاره نمود پیامکالکترونیکی یا 

  . است ،که در صفحه موبایل قابل نمایش باشد صفحات وب براي آن
ت اتوماتیک ایجـاد شـده اسـت مناسـب و     اي که به صور نمایش خالصه ،در یک سیستم بازیابی اطالعات

ه سندي مطلوب و ارزش باز کردن چتواند سریعا تصمیم بگیرد که  باشد، در این صورت کاربر می مفید می
و اطالعات مختصري به همراه نتایج جستجو نشـان مـی   دهد  گوگل تا حدودي این کار را انجام می. دارد
زرگـانی، بخـش دانشـگاهی بـه ایـن صـنعت، تحقیقـات و        به خاطر عالقه روز افزون دولت، بخش با. دهد

تا  1950هاي  هاي سنتی بین سال سیستم .باشد سازي زیادي در سراسر دنیا موجود می محصوالت خالصه
سـاز امـروزي در فیلـدهاي     هـاي خالصـه   سیسـتم . شد براي جستجوي اطالعات علمی استفاده می 1980

هـاي فیلترینـگ و یـادگیري زبـان خـارجی مـورد        یسـتم جدیدي همانند صنعت مخابرات، ویراستارها، س
ساز کمک به کاربر براي پیدا کردن اطالعات مورد نیازش  کار اصلی سیستم خالصه. گیرد استفاده قرار می

  . است
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  سازي عوامل تاثیرگذار در خالصه - 3
 عـواملی . محتواي خالصه بستگی زیادي به ورودي، طبیعت متن، هدف، قصد خواننده و دیگر مـوارد دارد 

  :[3] باشد باشد به شرح ذیل می سازي مهم می که در خالصه
 :شود تقسیم می زیر عوامل ذیلعوامل ورودي به : عوامل ورودي )1

ü  اسـت ) اي گـذاره  -پاراگرافی، نهـاد ( شامل طول متن ورودي، ساختار متن: فرم ورودي .
انگلیسـی،  (زبـان مـتن   . گذارد ساختار متن به طور مستقیم روي پردازش متن تاثیر می

 .سازي تاثیر مستقیم دارد در خالصه...) متن ادبی،داستانی و (، نوع متن ...) فرانسه و 

ü مـتن عـادي شـامل    . باشد شامل سه مورد عادي، خاص و محدود شده می: موضوع متن
مـتن خـاص،   . ش وسیعی دارنـد هماننـد ورزش و باغبـانی   موضوعاتی است که دامنه دان

متن محدود شده، متنی است . هایی هستند که بستگی به دانش فرد خواننده دارند متن
  .باشد که موضوع خاص مربوط به یک سازمان یا انجمن می

 .شامل سه زیر عامل محتوا، فرمت و شیوه است: عوامل خروجی )2

ü  آن است که خالصه عادي یا جواب پاسخ، اسـتخراجی  این عامل مربوط به : عامل محتوا
اگر خالصه عادي باشد تمامی اطالعات مهم متن را دربربگیرد یا اینکه . و یا چکیده است

 . بعضی از موارد مهم کافی است

ü سازي  روان، منسجم و یا غیر منسجم بودن خالصه متن در عملکرد خالصه :عامل فرمت
 . تاثیر مستقیم دارد

ü  سازي خبري و یـا   شیوه خالصه. دارد سازي را بیان می انواع مختلف خالصه: هعامل شیو
خالصـه تجمعـی، مـتن خالصـه را از چنـدین منبـع جمـع آوري        . آگاهی بخـش باشـد  

 .نماید می

باشـد کـه بـه سـه زیـر عامـل        سازي چه می مورد استفاده متن و علت خالصه: فاکتورهاي هدف )3
 .گی داردشنوندگان، شرایط و نحوه استفاده بست

ü این . باشد دانش شنوندگان در زمینه متن مورد خالصه تا چه حدي می: عامل شنوندگان
 .گذارد مساله به طور مستقیم روي نتیجه خالصه تاثیر می
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ü اگر زمینـه خالصـه در   . خالصه قرار است در کجا مورد استفاده قرار بگیرد: عامل شرایط
 .نمایند یسطع وسیعی شناخته شده باشد جزئیات را حذف م

ü این مساله به طور مستقیم روي نحـوه  . باشد موارد استفاده خالصه چه می: عامل کاربرد
اي براي بازیابی متن است  به عنوان مثال وسیله. تولید متن خالصه تاثیر خواهد گذاشت

باشد یا اینکه مروري بر متنی اسـت کـه قـبال خوانـده      ،جایگزینی براي متن ورودي می
 .شده است
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  سازي هاي خالصه چالش - 4
  

  سازي از دید ماشین مشکالت خالصه -4-1
  

  پیچیدگی درك زبان طبیعی - 1- 4-1
  :شود ها اشاره می که در ذیل به آن استبراي درك زبان طبیعی به اشکال مختلفی از دانش نیاز 

 .دهد را نشان می ارتباط لغات با اصوات: دانش صوت شناسی )1

 .دارد مختلف از روي ریشه کلمات را بیان میروش ساخت عبارات متنوع و : دانش مورفولوژي )2

دانـش  . دهـد  نحوه ساخت جمالت را با استفاده از ترکیب کلمات مختلف نشان می: دانش نحوي )3
 .نماید ساختاري هر کلمه موجود در جمله را تعیین می

شوند تا معنی هر جمله  باشد و چطور این معانی ترکیب می معنی هر لغت چه می: دانش معنایی )4
 .دهد این دانش، مطالعه معنی جمالت را بدون توجه به متن شرح می. یل شودتشک

شوند و هر نوع استفاده از جمله چـه   جمالت چگونه در شرایط مختلف استفاده می: دانش عملی )5
 .تاثیري در تفسیر جمله دارد

 دهد که معنی و وجود جمله قبلی  در تفسیر جمالت بعدي چه این دانش نشان می: دانش سخن )6
 .این اطالعات خصوصا براي رفع ابهام، تصحیح ضمایر و ارجاعات بسیار مفید است. تاثیري دارد

شامل دانش عمومی در مورد ساختارهاي اجتماعی، تاثیر عوامل مختلف و موثر بر : دانش جهانی )7
ه یکدیگر و دنیایی که کاربران زبان باید از آن براي تفسیر جمالت و متون مستقل به زبان استفاد

 .باشد می کنند

اما معنی یک کلمه به دانشی . معنی جمله مبتنی بر شرایط زمان تولید جمله است: درك شرایظ )8
 .گردد ان، از کلمه وجود دارد برمیکه در آن زب
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  عدم موفقیت در درك متن -2- 4-1
  :[3] باشد مسائل عمده در عدم موفقیت در درك متن به قرار ذیل می

 ص براي نمایش معنی جملهعدم وجود استاندارد مشخ: عدم موفقیت در تعریف )1

معموال براي درك زبان طبیعی از سیستمی استفاده : عدم موفقیت در پیاده سازي توسط قوانین )2
شود که نحوه تجزیه جمالت، روش تبدیل به فرم انتزاعی جمالت و سایر کارها براي رسـیدن   می

نند استثنا و یا برخورد نقض قوانین بدلیل مسائل مختلف هما. دهد به معنا را با قوانین نمایش می
بینی نشده باعث ناتوانی در پیاده سازي این قبیـل کارهـا در زمینـه درك     با متون جدید و پیش

 .متن شده است

از دیگر دالیل عدم موفقیت، وابستگی معنـاي واقعـی جملـه بـه زمینـه      : نفود و تاثیر زمینه متن )3
تلف است کـه معنـاي مختلفـی را    سخن است که مثال از نتایج آن کاربرد یک لغت در متون مخ

این مساله بخصوص در زبان فارسی خیلـی زیـاد مشـاهده    . ( کند نسبت به زمینه متن تولید می
 )شود می

 .باشد مهم و قابل توجهی میوجود انواع ابهام در متون هم مساله : ابهام )4

و قواعـد   هاي فرمت گـذاري مـتن   تجزیه نحوي نه تنها باید نشانه. تجزیه درست متن به جمالت )5
 .هاي توقف و حروف اختصار را نیز در نظر بگیرد نقطه گذاري را در نظر بگیرد بلکه کلمه

هـاي آیـین    توان در تولید متن انجام داد، ترکیب مناسب جمـالت و اسـتفاده از شـیوه    از کارهایی که می
هایی از  تعویض قسمتتغییر معناي جمله نیز از طریق . نگارش مانند حذف به قرینه لفظی و معنوي است

  .متن باعث بهبود تاثیر بر شنونده خواهد شد
  

  سازي خالصه زبان فارسی با رویکردهاي  چالش -4-2
برخالف زبان انگلیسی که در آن هم حـروف و هـم لغـات کـامال متمـایز از یکدیگرنـد، در زبـان فارسـی         

 .باشد در کلمات نیز موجود میپیوستگی میان برخی عالئم با لغات وجود دارد و عالوه بر آن تنوع نگارش 
باشـد، در زبـان فارسـی     میسازي  براي خالصهپیش پردازش متن مهم ریشه یابی فعل که یکی از مراحل 
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به عنوان مثال در یک لغت به هم پیوسته هم بـن فعـل، شناسـه، عالمـت     . هاي خاص خود را دارد چالش
نمایـد بـه    تـر مـی   ردازش لغـات را پیچیـده  توان داشت که کار پ هاي مفعولی می زمان فعل و حتی شناسه

افـزاري   و تولید نـرم  افزارهاي موجود در این زمینه استفاده نمود توان از دانش، تجربه و نرم طوري که نمی
هاي  تفاوت .باشد و مستلزم تالش فراوان میبر  ها باشد، فرایندي زمان که قادر به حل تمامی این پیچیدگی

کـه بـا یکـدیگر    ) عربـی و غیـره  ( هـایی ماننـد فارسـی    نند انگلیسی بـا زبـان  اي ما هاي گسسته ذاتی زبان
هاي بنیادین در قواعد دستوري دارند، منجر به آن شده است که ادعاي اعمال تغییرات در سـاختار   تفاوت

باشد و مستلزم  ذیر نمیپ افزار انگلیسی و به دست آوردن نتایج خوب براي زبان فارسی لزوما امکان یک نرم
  .هاي فراوان براي اثبات صحت آن خواهد بود مایشآز
  

  زبان فارسی نگارش هاي  چالش -4-2-1
متون را دچار چالش سازي  مسائل و خصوصیات نگارشی زبان فارسی، امر پیش پردازش اتوماتیک خالصه

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود نماید که از آن جمله می می
ي مستقل و با معنی، در کنار  رد از ترکیب چند واژهساختارهاي تولید واژگان در بسیاري از موا -

اند در حالی که اگر میان این اجزاء فاصله درج شود، تبدیل به دو لغت و  یکدیگر به وجود آمده
این مسئله در انگلیسی بسیار بسیار . فاصله درج شود تبدیل به یک لغت خواهند شد اگر نیم

   "زمینی سیب"همانند  دهد کمتر رخ می
انواع مختلف نگارش براي یک کلمه همانند اتاق و اطاق و یا به کاربردن همزه بـه صـورت هـاي     -

 همانند مسئول و مسوول مختلف

 .sourceهمانند سورس و  هاي مختلف استفاده از کلمات اروپایی به صورت -

  "فرآیند "و "فرایند"همانند به جاي یکدیگر  "آ"و  "ا"استفاده از  -
 .گذاري میان کلمات دگان در فاصلهبازگذاشتن دست نویسن -
 .فاصله عدم وجود دستورالعمل قطعی براي استفاده از نیم -
گذاري ترکیبات؛ استفاده از دستورالعمل مبتنی بر لغت  عدم وجود قواعدي ثابت براي فاصله -

 ).بودن گونه  هجایی بودن، بسیط مانند تک(
 ".میتواند"و  "تواند می"ت چسبان و غیر چسبان همانند کلما "می"تنوع استفاده از  -
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 ".آن ها"و  "ها آن"، "آنها"چسبان و غیر چسبان همانند  "ها"تنوع نحوه به کاربردن  -
  ."سبز ي خانه"و  "خانه سبز"همانند " ه"در کلمات مختوم به اضافه  "ي"تنوع نگارش  -

غیر اصـلی از لغـات   تا تفکیک لغات نا مفید و شود  باعث میشده  بیاننگارشی  عدم در نظر گرفتن مسائل
غیـر   ،مفید به آسانی انجام پذیر نباشد، ریشه لغات به درستی تشـخیص داده نشـود و یـا لغـات همسـان     

  . همسان تشخیص داده شود که در مرحله امتیازدهی به لغات تاثیر خواهد گذاشت
  

  یابی هاي زبان فارسی در بخش ریشه چالش - 4-2-2
هاي ذیـل موجـود    باشد، چالش مراحل اصلی پیش پردازش میکه یکی از زبان فارسی یابی افعال  در ریشه

  :باشد می
، "کـرد "، "کردن"( به عنوان مثال. ضارع و بی قاعده بودن برخی افعالابهام در قواعد تولید بن م )1

 )."کن"

  )کندن، کند، کن(همانند  ها براي فرایند تبدیل نیاز به وجود اطالعات آوایی از بن )2
تواند معانی مختلفی  رسی و از آن جایی که یک کلمه بدون اعراب میعدم وجود اعراب در زبان فا )3

  .نماید داشته باشد، تشخیص فعل از اسم را مشکل می
ابهام میان فعل ماضی سـاده و فعـل مضـارع دوم شـخص یـا سـوم       : هاي چسبان به فعل شناسه )4

تمایز از هاي چسبان به سادگی قابل  شناسه. "گشتید"، "رنجید"، "گردید"همانند  شخص جمع
ها در ترکیب با یک بن مضارع منجر به تولید یـا   زیرا بعضی از آن. بخش بن در یک فعل نیستند

  .شوند بن ماضی می

هـاي   در مـورد شناسـه   "ي"هاي چسبان به فعل، ابهام میان فعل مضارع با بن منتهی به  شناسه )5
در مورد  "ن"همچنین افعال مضارع با بن منتهی به . شخص مفرد و جمع همانند گویم، آیماول 

برخـی از  . ...)نـد  ،یـد، د (هاي ماضی منتهـی بـه    و نیز بن. هاي سوم شخص مفرد و جمع شناسه
نیز تمایز  "ي"در بن مضارع منتهی به . هاي چسبان، حروف انتهایی مشترك با هم دارند شناسه

  .دارد رت قیدقاي اول شخص مفرد و جمع نیاز به بررسی ه میان شناسه
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در . ها با حرف آغازین بن یکسان است این حروف در برخی از بن(حروف التزامی در ابتداي فعل  )6
از  "بگـرد "طمئن شد که باقی مانده یک بن اسـت هماننـد   نتیجه بعد از حذف این حروف باید م

  ."بردن"از  "ببر"و  "گردیدن"
  "برداشتن"و  "برگرفتن"با پیشوند حرفی همانند  هاي مرکب فعل )7
تشخیص اینکه یـک   .است "آن را خوردند"که  "خورندش"اتصال ضمیر مفعولی به فعل همانند  )8

  .افزار واقعا دشوار خواهد بود است یا خیر براي یک نرم فعل به ضمیر مفعولی متصل شده
 ."خوشـحالند "، "بیدارنـد "بـه لغـات غیـر فعلـی هماننـد      و اتصـال  مختصر شدن بعضی افعـال   )9

شوند و به لغت قبل از خود  به صورت مختصر نوشته می "استن"هاي برخی از افعال مانند  صیغه
  .شود در نتیجه کشف این افعال بسیار دشوار می. چسبند می

 .نماید را دچار مشکل می ییاب تعداد زیاد افعال فارسی که کار ریشه )10

 "ام من به خانه رفته و غذا خورده"اجزاي پخش شده در جمله همانند  افعالی با )11

نبود قواعد ریشه یابی مشخص ابهام در امر پردازش متن را افزایش داده و آن را امـري پیچیـده    )12
 . نموده است

  

  هاي ذاتی زبان فارسی  چالش - 4-2-3
برخـی از مشـکالت ذاتـی    . باشد میبا زبان انگلیسی متفاوت (semantic) زبان فارسی در ساختار و قاعده 

  .مربوط به متون فارسی در ذیل طبقه بندي شده است
ایـن مسـاله در   . چه که در زبان انگلیسـی وجـود دارد   نبود نکات گرامري تعریف شده همانند آن )1

 یابی و پیش پردازش متن تاثیر گذار خواهد بود ریشه

 "کن سرد آب"وجود لغات ترکیبی چند جزئی همانند  )2

این مسئله نیز منجر . شوند میهاي جمع به لغات متصل  در زبان فارسی، ضمائر مفعولی و نشانه )3
هاي جمع با  شود زیرا حروف ضمائر مفعولی و نشانه به پیچیدگی تفکیک لغات براي رایانه می

ورد سادگی در متواند به  نتیجه رایانه نمیها و نیز واژگان فارسی مشابهت دارند در  تعدادي از وند
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ي جمع است در حالی  نشانه "درختان"در  "ان"به عنوان نمونه، . بخش اصلی لغت قضاوت کند
 . باشد ت فاعلی میصفي  نشانه "خوران"در  "ان"که 

مند وجود ندارد،  در زبان فارسی قواعد تبدیل بن مضارع به بن ماضی و بالعکس به صورت قانون )4
مثالً (اصل از بن مضارع یا بن ماضی را تشخیص دهد در نتیجه رایانه براي آنکه بتواند لغات ح

، هیچ راه )ي صفت فاعلی ي جمع است یا نشانه نشانه "خوران"در لغت  "ان"براي آنکه بداند 
  .مشخصی ندارد

 3بـه عنـوان مثـال، شـیر     . ابهام ساختاري به نحوي که یک کلمه می تواند معانی مختلف داشت )5
 .آب، شیر خوراکی شیر حیوان، شیر. معنی متفاوت دارد

چه در زبان انگلیسـی   هاي خاص همانند آن عدم وجود قاعده خاص براي تشخیص اسامی و مکان )6
 . باشد موجود می

 "ردم"و  "ردم"ابهام در معنی کلمه به علت نبود اطالعات آوایی همانند )7

 .فاصله عدم وجود دستورالعمل قطعی براي استفاده از نیم )8

 گذاري ترکیبات براي فاصلهعدم وجود قواعدي ثابت  )9

جا  از آن. "نامه رانندگی آیین"و  "نامه نوشتن آیین "آگاهی رایانه از نقش لغت در جمله همانند  نا )10
  .باشد که در این ترکیبات، تمام کلمات به تنهایی معنی دارند، رایانه قادر به تعیین مرز لغات نمی

به عنوان مثال سیب زمینی . دو کلمه مجزاوجود کلمه هاي ترکیبی و امکان در نظر گرفته شدن  )11
 .است کلمه سیب و زمینی تشکیل شده 2که کلمه مرکبی است که از 

هماننـد   وجود اشتباهات نگارشی در مستندات فارسی همانند نگـارش بـا کاراکترهـاي متفـاوت     )12
ین موارد هاي مختلف، و نیاز به یکسان سازي ا ، به کار بردن همزه به صورتنامه نامه و آیین آئین

  .براي پیش پردازش متن به صورت کارا
  پیوسته نویسی کلمات مرکب ترکیب شده با پسوند: ابهام در دستور خط زبان فارسی )13
فقدان هر نوع دادگان بزرگ مانند یک گرامر کامل، یک مجموعه از جمالت تجزیه شده نمونـه و   )14

  .هاي مختلف در جمله یا آمارهاي ارزشمند از کاربرد لغات در جمالت مختلف و جایگاه
هایی که طبق  هاي هند و اروپایی وجود پیشوند و پسوند و استفاده غلط از واژه همانند سایر زبان )15

 .اند عرف تغییر معنا داده
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 .فقدان یک واژگان کامل زبان فارسی با توجه به شرایط محیطی استفاده از کلمات )16

 .هاي پردازش زبان طبیعی سیستمفقدان یک ارزیاب اتوماتیک براي هر قسمت از  )17

هاي پایه و پیرو مـتن را تشـخیص    متن که قسمت  فقدان تجزیه کننده اتوماتیک ساختار کالمی )18
 .دهد

پـردازش دقیـق مـتن    امکان پذیر شدن به علت مسائل مطرح شده در فارسی، مرحله پیش پردازش براي 
اگـر هماننـد   . شـود  ریشـه یـابی اعمـال مـی    در مرحله پیش پردازش ابتدا الگوریتم . باشد حائز اهمیت می

هاي توقف اعمال شود، این احتمال وجود خواهد داشت که حـروف پیشـوندي    انگلیسی ابتدا لیست کلمه
. هاي ترکیبی تشخیص داده خواهند شد پس از آن کلمه. ها به عنوان کلمه توقف در نظر گرفته شوند فعل

  .شوند یهاي توقف در مرحله آخر حذف م پس از آن، کلمه
، اعمـال کامـل خصوصـیات زبـان     WordNet [4]در فارسی به علت نبود یک پایگاه داده لغـوي هماننـد   

از جمله مسائل دیگر در زبان فارسی نبود حروف کوچک . باشد سازي غیر ممکن می شناختی براي خالصه
هماننـد نـام روز، هفتـه، مـاه و منـاطق      (  بـراي تشـخیص اسـامی خـاص     زبان انگلیسیو بزرگ همانند 

  .باشد هاي موجود می تشخیص اختصارات موجود در زبان فارسی از دیگر چالش. باشد می )حغرافیایی
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  انواع خالصه -  5
  :[5] شود خالصه به دو نوع استخراجی و چکیده تقسیم می

  

  خالصه استخراجی -1- 5
مسـاله اي   .شود سازي از نوع استخراجی از جمالت موجود در متن اصلی در خالصه استفاده می درخالصه

آن است که فرایند تولید متن خالصه  باشد، سازي استخراجی از اهمیت باالیی برخوردار می خالصهکه در 
شود، خالصه  هاي کلیدي و مهم آورده می شود و از آن جایی که جمالت یا پاراگراف به درستی انجام نمی 

سـازي   خالصـه . . لزوما پیوستگی مطالب  ندارد، زیرا هـر جملـه از جـایی از مـتن اسـتخراج شـده اسـت       
   .نماید استخراجی از اطالعات نحوي استفاده می

خالصه هاي استخراجی محدودیت باالیی دارند در حالی که خالصه هـایی کـه بـر اسـاس تئـوري زبـان       
هاي استخراجی به دلیل آسان  ولی در حال حاضر خالصه. [6] شناختی باشد از کیفیت باالیی برخوردارند

   .رندو ارزان بودن عمومیت بیشتري دا
  

  خالصه چکیده -2- 5
کـه لزومـا از    باشـد بـی آن   سازي از نوع چکیده، هدف استخراج مفهوم اصلی مـتن ورودي مـی   در خالصه

تولیـد  . درك کردن و تولید متن تشکیل شـده اسـت  اصلی از دو بخش  .جمالت متن اصلی استفاده شود
به طـور کامـل فهمیـده شـود     متن شامل ایجاد دوباره محتواي اصلی است که براي آن الزم است تا متن 

هاي مختلف متن با یکدیگر ترکیـب شـوند بـه عبـارت دیگـر       و عناصر بخش) پردازش دانش انجام شود(
  .شود پردازش متن تنها بر اساس معناي کلمات انجام نمی

خالصـه   .خالص ھ خب ری و آگ اھی دھن ده    : توان به دو نوع تقسیم نمود انواع خالصه را از بعدي دیگر می
خبري بیشتر به این منظور تولید می شود که مشخص شود آیا متن مـرتبط بـه مطلبـی کـه کـاربر مـد       

هاي اصلی متن بدون وارد شدن  هاي خبردهنده به سر فصل خالصه به عبارت دیگر، .نظرش هست یا خیر
. [7] واننـد خ اما خالصه آگـاهی دهنـده را بـه جـاي مـتن اصـلی عمومـا مـی         پردازد ها می به محتواي آن
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باشـند ولـی متـون     بـه حـوزه مشـخص مـی    براي خالصه اسناد علمی غیر وابسته  [8]هاي خبري  خالصه
 توانند پردازش نمایند روزنامه را نمی

خالصـه کلـی   . و یـا کلـی باشـد   ) موضـوعی (تواند مربوط به حوزه خاص باشد  خالصه از دیدگاه حوزه می
نماید، در صورتی که خالصه موضوعی سندهاي مربوط به یـک   اشان خالصه می سندها را مستقل از حوزه

  .شود مل میحوزه خاص را شا
عمومی و موضوعی معموال بـه  سازهاي  تفاوت خالصه. توانند عمومی و یا موضوعی باشند سازها می خالصه

هـاي کلیـدي    لغـت  ،سازهاي موضوعی هاي خالصه کلمه. باشد هاي به کار رفته آن می وسیله ساختار کلمه
. باشـند  کلیدي و معمول مـی سازهاي عمومی، لغات غیر  براي حوزه خاص هستند در حالیکه لغات خالصه

  .توانند متن منسجم یا استخراجی ایجاد نمایند سازها می خالصه
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  مراحل خالصه سازي - 6
مرحله پیش پردازش متن، مرحله پردازش مـتن و  . سازي متن از سه گام اصلی تشکیل شده است خالصه

بـه  . باشـد  مرحله پیش پردازش شامل حذف اطالعات اضافی و غیر مهم و ریشه یـابی مـی  . تولید خالصه
بـاقی  بعد از پیش پردازش، بخش مهم متن . شود عبارت دیگر، پیش پردازش متن در این بخش انجام می

ایـن  . باشـد  سازي همان تفسیر متن و در حقیقت مرحله پـردازش مـتن مـی    بخش اصلی خالصه. ماند می
در مرحله آخر، خالصه مـتن بـر اسـاس    . باشد هاي مهم می مرحله شامل پیدا کردن و امتیازدهی به کلمه

نشان داده خواهد  مطابق با این مراحل تکنیک پیشنهادي. ها و امتیازدهی مربوطه ایجاد خواهد شد جمله
  . شد
  

  پیش پردازش متن -6-1
اهمیت تحلیل متن براي هر کاربردي در پردازش زبان طبیعی کامال روشن است امـا اهمیـت درك مـتن    

مثال درك سوال در یک سیستم پرسش و پاسخ براي سیستم خیلی مهم  .براي هر کاربردي متفاوت است
به هر حال مهمترین قسـمت در هـر   . باشد میتر از تحلیل و درك متن در یک سیستم تشخیص صحبت 

سطوح مختلـف تحلیـل مـتن کـه     .سیستم کاربردي پردازش زبان طبیعی تحلیل متن ورودي خواهد بود
  :باشند را می توان به صورت ذیل تقسیم کرد بیانگر هدف تحلیل می

ü تبدیل جمله به فرم استاندارد: تصحیح متن.  
ü  تجزیه جمله  
ü باشد ف در این حالت استخراج اطالعات خاص میهد: استخراج اطالعات ویژه  
ü هـدف از  . تبدیل هر جمله به یک فرم انتزاعی که بیـانگر معنـاي جملـه باشـد    : درك معنی متن

  .تحلیل در این مورد پی بردن به معناي جمله و یا جمالت است
ü کـه   تفسیر هر قسمت یا بخش از متن براي یافتن مفهوم، موضوع یا عنـوانی : یافتن موضوع متن

  .متن در توضیح آن آمده است
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ü هاي منطقی معنایی و ظاهري بین جمالت مختلف بر اساس تشابه یـا   یافتن ارتباط: ارتباط متون
  .ها تفاوت بین جمالت یا معناي آن

ممکن است یک و یا چندین مـورد   خواهد پذیرفتالزم به ذکر است حسب پردازشی که روي متن انجام 
  . انجام نشودیش پردازش متن در مرحله پاز موارد باال 

تواند با استفاده از برچسب زنـی   این استخراج اطالعات می. بخشی از تحلیل متن استخراج اطالعات است
گیـري در مـورد    برچسب زنی کمک قابل توجهی به تجزیه صحیح جمـالت و تصـمیم  .  کلمات متن باشد

تعیـین کلمـات کلیـدي و اسـتخراج     . ودکلماتی که در شرایط مختلف معانی متفاوتی دارنـد، خواهـد نمـ   
هاي موجود در متن از جمله دیگر کارهایی است که در بخش استخراج اطالعات در تحلیل مـتن بـه    واژه

  .آید کار می
سازي تبدیل متن به یک  هدف از یکنواخت .شود انجام می سازي متن یکنواختدر پیش پردازش متن کار 

از اینـرو یکنواخـت   . سازي بطور صحیح و با دقت الزم انجام شـود  خالصهباشد تا فرایند  فرم یکنواخت می
 :باشد سازي متن شامل مراحل ذیل می

اگـر  . شـود  در تجزیه مورفولوژي هر کلمه از نظر حضور در واژگان بررسی می: تجزیه مورفولوژي )1
مـثال  . شـود  اي در واژگان نباشد از قوانین مورفولوژي براي رسیدن به اصل واژه استفاده می کلمه

 :استشود به صورت زیر  یکی از قوانین این قسمت که براي پیدا کردن لغت اصلی استفاده می

  اسم>=ها +ماس
. باشد را مـورد توجـه قـرار داد    توان تجزیه افعال مرکب که حاصل صرف فعل می به عنوان مثال دیگر می

  .رفتم که از مصدر رفتن است داشتم می: همانند
شود و از اهمیت خاصی برخوردار است جایگزینی کلمـات معـادل    کار دیگري که در این قسمت انجام می

شـود و بیشـتر بـه     در متون فارسی این اشکال به وفور مشاهده می. یکس استو یون unixهمانند کلمات 
مساله دیگـر  . گیرد هاي هم معنی که در جامعه جا افتاده نشات می هاي بیگانه و واژه خاطر استفاده از واژه

مثـال  به عنوان . اند، معانی متفاوتی دارند هایی که از یک واژه ریشه ساخته شده آن است که خیلی از واژه
هر چند که در هـر  . اشاره نمود "است داده شده"و  "هاي کامپیوتري داده"توان به حور کلمه داده در  می

هـاي کـامپیوتري مبـین     استخراج شده اسـت، بـا اینحـال کلمـه داده     "دادن"از ریشه  "داده"دو حالت، 
هـاي کـامپیوتري بـا     دهباشد و لذا یکسان فـرض کـردن واژه داده در عبـارات دا    می "اطالعات داده شده"
اي و  کلمـه -هاي آمـاري دو  براي حل این مشکل باید از مدل. ، صحیح نیست"است داده شده"در  "داده"
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قوانین مورفولوژي احتمالی استفاده کرد تا اطالعـات وابسـته بـه مـتن در اختیـار ماشـین قـرار گیـرد و         
مشـکل دیگـري از ایـن نـوع،     . بگیـرد  تر بطور صحیح صورت هاي پیچیده مورفولوژي با توجه به این مدل

یعنـی در اصـل   . شـوند  باشند که از یک ریشه استنتاج مـی  کلماتی با اشکال متفاوت و معناي متفاوت می
  .شوند کلمات متفاوتی هستند ولی پس از مورفولوژي به کلمات معادلی تبدیل می

باشد رفع ابهام مربـوط بـه   سازي مطرح می  موثرترین انواع رفع ابهاماتی که در خالصه: رفع ابهام )2
شود که ضمایر شخصی  با بررسی متون فارسی مشخص می. باشد ارجاعات و رفع ابهام ضمایر می

و بیشتر از ضـمایر اشـاره بـه همـراه نـوع اشـاره       ) بخصوص در کتب(شوند  به ندرت استفاده می
عـات رجـوع بـه    اکثـر ایـن ارجا  . شود، همانند این سیستم، این تکنیک، همان نتـایج  استفاده می
ترین عبارت مورد رجوع از جمـالت قبـل بـه نـام عبـارت       به عبارت دیگر مناسب. باشد ماقبل می

تشکیل یک عبارت از جملـه ماقبـل کـه    . کاندیدا انتخاب شود و به جاي عبارت مبهم قرار گیرد
در مـثال  . نشـینی کلمـات نیـاز دارد    هم همانندشامل کلمه مورد رجوع باشد به اطالعات دیگري 

هـاي   ، تشخیص اینکه سیستم".....ها این سیستم". "..... هاي اطالعات مدیریت  سیستم"جمالت 
وزنی قابل  –هاي اطالعات با استفاده از چند  باشد و نه سیستم اطالعات مدیریت مورد ارجاع می

در  ابهاماتی که در زمینه تحلیل مـتن وجـود دارد شـامل ابهـام    بنابراین به طور کلی  .انجام است
باشد، ابهـام در معنـاي جمالتـی کـه چنـدین معنـی        تعیین عنوان و موضوع اصلی یک متن می

ایـن مسـاله در حـالتی اتفـاق     . افتد متفاوت دارند و همچنین ابهام در تجزیه جمله نیز اتفاق می
افتد که جمله با چندین قانون قابل اشتقاق باشد و معموال تنها یکـی از ایـن قـوانین صـحیح      می

 .است

در این مرحله، کلمات بـی اثـر کـه از مرحلـه قبـل برچسـب       : اثر هاي بی تشخیص و حذف کلمه )3
اند و یا توسط محاسبات جدید عضو کالس کلمات بی اثر خواهند شد از متن اصلی حذف  خورده

 .شوند می

 در نوع اول. توان ریشه یابی انجام داد به دو صورت می: یابی کلمات و یافتن کلمات کلیدي ریشه )4
هـایی کـه ریشـه لغـات را      شود و در نوع دوم از پایگاه داده یاب استفاده می هاي ریشه از الگوریتم

 .شود استفاده می ]9[در زبان انگلیسی از الگوریتم پورتر  .داشته باشند استفاده خواهد شد
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  پردازش متن خالصه استخراجی -6-2
. شـود  امتیاز داده می اند که در مرحله پیش پردازش متن ایجاد شده هاي متن در این بخش به موجودیت

Mani  ساز را بر اساس سطوح مختلف پردازش متن به سه گروه مجزا  هاي خالصه سیستم 1999در سال
  :باشد که به قرار ذیل می [10]تفکیک نمود 

  

  روش سطحی -2-1- 6
از یک سري . دهند نجام میآماري ا -هاي مکانی هاي آماري، مکانی و تحلیل سازهاي سطحی روش خالصه

ایـن خصوصـیات، شـامل مـواردي     . نمایـد  خصوصیات ساده متن براي نمایش اطالعات محتوا استفاده می
، خصوصیات محلی همانند مکـان جملـه در مـتن، مکـان     عباراتفرکانس  ،همانند خصوصیات کمی متن

و عبـارات خـاص در مـتن    هـا   اي همانند وجود کلمـات عنـوان، کلمـه    محلی پاراگراف، خصوصیات زمینه
 .اي که در خود متن موجود است اشاره نمود توان به خالصه به عنوان مثالی از عبارات خاص می.باشد می

توان روي هر متنی آن را اعمال نمـود ولـی انسـجام و پیوسـتگی      ها آن است که می مزیت این نوع روش
  .درستی انجام داد ندارد و ممکن است خوانا نباشد و از روي خالصه نتوان تعبیر

به عبارت . گیرند هاي آماري این است که پیوستگی بین مطالب مورد توجه قرار نمی مشکل اصلی در روش
ایرادي که بـه روش محاسـبه فرکـانس    به عنوان مثال،  .شوند دیگر ارتباط بین کلمات در نظر گرفته نمی

و ممکن اسـت ایـن وزن دهـی بـه     . گیرد کلمات وارد است آن است که ارتباط بین کلمات را در نظر نمی
  .عبارت براي متن محلی مناسب باشد ولی براي متن سراسري مناسب نیست

  

  معنایی -روش موجودیتی - 2-2- 6
دارد آن است که یک نمایش داخلی از متن ورودي با مدل کردن متن و  یتفاوتی که با خط مشی سطح

هـم معنـی، ارتبـاط نحـوي و      شـباهت، ها شامل  ارتباط بین موجودیت. کند ها ایجاد می ارتباطات بین آن
  . باشد تضاد، سازگاري متن ، ارتباط لغوي و هم مکانی کلمات می ارتباط معنایی همانند
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شـود و از پایگـاه داده    سی با تجزیه کلمه و مشخص کردن نحو کلمه آغاز مـی روش هاي بر پایه زبان شنا
نماید تا ارتباط بین جمالت را اسـتخراج نمایـد و جمـالت مهـم بـر اسـاس معنایشـان         لغوي استفاده می

معنـایی در بـین اجـزاي    -معنایی نحو، معنـا و ارتبـاط نحـوي    –سازهاي نحوي  خالصه .شوند انتخاب می
 .گیرد ودي را در نظر میتشکیل دهنده ور

هاي تفسیر متن پیچیده نیاز دارنـد   باشند زیرا به منابع دانش پیچیده و تکنیک ها گران می این نوع روش
سازي که بـر پایـه درك مـتن باشـد نیـاز بـه خـط         خالصه .ولی عملکرد بهتري نسبت به روش اول دارند

تحلیل نحوي و معنایی دو . گاه داده موجود داردهایی از متن با پای هاي بر پایه دانش و مقایسه بخش مشی
  .باشد سازي می بخش مهم این نوع خالصه

  

  مکانی روش هم  -6-2-2-1
هم مکانی کلمات بر پایه این اصل است که کلماتی که در یک زمینـه متنـی مشـترك بـا هـم مشـاهده       

وزنی زمـانی در یـک    -چند. کلمه است nوزنی ترتیبی از  -چند .باشند شوند، با یکدیگر در ارتباط می می
بعضی مراجع ایـن تـوالی   . هم در سند ظاهر شود سرسند وجود دارد که این کلمات به یک ترتیب پشت 

  .نمایند هاي توقف محاسبه می کلمات را با در نظر گرفتن ریشه کلمات بدون در نظر گرفتن کلمه
  

 برگراف مبتنی هاي روش  -6-2-2-2
 بـه  سند متن، در ).. و مهم اسامی ( عناوین کردن مشخص براي پردازش شپی هاي گام از بعد روش این در

 تئـوري گـراف   و شـود  می ارائه هستند آن ي دهنده تشکیل هاي گره ،جمالت که جهتدار غیر گرافی شکل

  .[11] رود کار به درون سندي و سندي بین شباهت تجسم براي راحتی به تواند می
  

   لغوي زنجیره هاي روش  -6-2-2-3
 ,خانـه { مثالً . اند شده تعریف هم مرتبط با معنایی نظر از ازکلمات هایی خوشه عنوان به لغوي هاي زنجیره

 در.یـک خانـه اسـت    از بخشـی  اتاق هستند، معنی هم سرا و خانه که در حالی است زنجیره یک }اتاق ,سرا
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 بـه  در مرحلـه پـردازش مـتن    را روش یکسـانی لغوي  زنجیره اساس بر سازهاي خالصه بیشتر کلی حالت

 : کنند می دنبال ذیل صورت

  لغوي هاي زنجیره تولید -1
 ها زنجیره به امتیازدادن-2

  استخراج و دهی ارزش براي که ها زنجیره این قویترین یافتن -3
 

  سطح کالمی  - 2-3- 6
هـاي مهـم مـتن اسـتفاده      بـراي تشـخیص بخـش    (discourse structure)هایی از ساختار کالمـی   روش
 ،ایـن سـاختار  . نمایـد  ها را مـدل مـی   ساختار عمومی متن و ارتباط آناین سطح پردازش متن،  نمایند می

ایـن  .. باشد شامل هدف سند، موضوعاتی که در متن آمده است و همینطور شامل ساختار کالمی متن می
مساله که چگونه بتوان یک ساختار را به صورت اتوماتیک اسـتخراج نمـود و چگـونگی اسـتفاده از آن در     

  .تبدیل نحوي اطالعات مساله مهمی است
ارتباط موجود بین دو بخش غیـر  . شدبیان  1988در سال  Mann & Thompsonتئوري ساختار کالمی 

 ین پایـه تفاوت ب. [12]شود  بیان می (satellite)و بخش پیرو   (nucleus)پوشان متن به نام بخش پایه هم
مساله دیگر آن اسـت کـه بخـش    . دارد در این است که بخش پایه هدف اصلی نویسنده را بیان می پیروو 

تئـوري سـاختار کالمـی شـامل     . باشـند  پایه و بخش پیرو از نظر معنایی و فهمی از یکدیگر مسـتقل مـی  
ارتبـاط بـین   . اردد ساختن درخت دودویی است که ارتباط انسجامی که در متن موجود است را بیان مـی 

هاي درخـت نهـایی    این واحدها ابتدایی است و برگ. شود واحدهاي بیانی تشخیص و برچسب گذاري می
اول آن است که بخش غیر مهم جمله ها حذف . دو هدف براي تحلیل ساختار کالمی وجود دارد. باشد می

سـه سـطح   . منسجم ایجاد شودهاي باقیمانده حفظ شود تا خالصه  که ارتباط کالمی جمله شود و دوم آن
هاي همسـایه بـه    ارتباط کالمی بین پاراگراف. ارتباط کالمی پاراگراف، جمله و بخشی از جمله وجود دارد

. نمایند اشان دنبال می ها یک موضوع را بر اساس ضریب هم مکانی شود که آیا آن این صورت مشخص می
  .  [13]باشد کانی معنایی میها بر اساس استفاده از هم م ارتباط کالمی بین جمله

یافته در نظر گرفته  تواند به صورت یک درخت ساخت یک متن منسجم می ساختار زبانیبر اساس تئوري 
هـاي موجـود در    هایی باشند که بوسیله بخش ها گزاره هاي میانی آن ارتباطات کالمی و برگ شود که گره
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تئوري ساختار وجود دارند که درخت  تئوري ساختار زبانی هاي تجزیه کننده. . شوند میمتن توضیح داده 
، [14] هـاي انگلیسـی   الزم به ذکر است که پارسرهایی در زبـان . نمایند مناسبی براي متن ایجاد می زبانی

   .ري زبانی مناسبی ایجاد نمایندتوانند درخت ساختار تئو وجود دارند که می[16] و پرتغالی [15]ژاپنی 
بایست به  باشند می اي که در متن موجود می ، تمامی واحدهاي گزارهتئوري ساختار زبانیمطابق با قاعده 

اي مـتن   اتصال واحدهاي گـزاره . بیانی به یکدیگر متصل باشند تا متن پیوسته باشد-وسیله ارتباط کالمی
تئوري ساختار زبانی معموال به وسیله درخت نشـان   . نماید جاد میرا ای  (rhetorical)بیانی/کالمیساختار 
تواننـد   رود کـه خـود مـی    ها به کار مـی  شود که هر ارتباطی در آن براي متصل کردن زیر درخت داده می

نماید که نهـاد و گـزاره در هـر     ، از این مساله استفاده میساختار کالمیدر تئوري . درخت دیگري باشند
  .تواند وجود نداشته باشد باشد و می قسمت تکمیلی می گزارهاز متن موجود است که جمله یا بخشی 

هـاي   براي پیدا کردن ارتباط بین بخـش  "درنتیجه"و  "بنابراین"، "اگرچه"ها همانند  از یک سري نشانه
یـه  و تجز بنديشود تا جمله بخش  نماید ابتدا از یک تجزیه کننده استفاده می مختلف جمله استفاده می

نماید تا مشـخص شـود چگونـه زیـر      شود و از یک معیار پیوستگی همانند همپوشانی کلمات استفاده می
  .ها به یکدیگر متصل شوند درخت

تـوان بـه نتیجـه، تصـدیق اشـاره       ارتباط زبانی در تئوري ساختار زبانی وجود دارد که از آن جمله می 25
  .نمود

ایـن تئـوري بـه     .بانی باشند از روش سطحی بهتـر هسـتند  هایی که بر اساس تئوري ساختار ز تمام روش
شود و دیگر کارهاي انجام شـده در حـوزه پـردازش     میزان زیادي در محاسبات زبان شناختی استفاده می

  .[12]زبان همانند تفکیک ضمایر و امتیازدهی به سندها را تحت تاثیر قرار داده است 
مسـاله  . بودن آن اشاره کردمشکل توان به  می هایی که بر اساس تحلیل ساختار متن باشد روش از معایب

ممکـن   هـا  ع خالصهدر این نو. باشد شناختی می مستلزم پردازش گران زبان این روش،  دیگر آن است که
  .[17] نتیجه دلخواه ایجاد نشود در مواردي است

  

  روش ترکیبی - 2-4- 6
هـاي   ثال، از ترکیـب روش به عنوان م. شود سازي حاصل می یا چند روش خالصه 2ها از ترکیب  این روش

  .ودش میاستفاده  جودیتیوهاي م سطحی و روش
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هاي یادگیري با یـک سـاختار    سیستم .برند نیز بهره میهاي یادگیري  سیستماز  ها ساز از خالصه اي دسته
به بیان دیگر در پروسه تحلیـل مـتن   . شوند و سعی در بدست آوردن دانش بیشتر هستند ساده شروع می

. هاي ماشین یادگیري در متون ساده کاربرد دارند تکنیک. به صورت تکرار شده تجاربی بدست خواهد آمد
این روش به یک نحوي وابسته بـه حـوزه   . برد بهره میسازي  یادگیري نظارتی از طبقه بندي براي خالصه

ها به آسانی قابلیت پورت کردن ندارند و پروسه استخراج مـتن را بـه نحـوي     این روش. خاص خواهد بود
  . [20-18]نمایند می کوچک و خاصبراي حوزه خاص 

  

  پردازش متن خالصه چکیده -6-3
همانند فرضـیات،   هاي اطالعاتی لمی معموال لیستی از مولفهعهاي چکیده  در بخش پردازش متن خالصه

هـاي خـاص در سـند     کار بـه دنبـال کلمـه    براي این .شود جستجو می ها موضوع، متدولوژي، نتایج و یافته
  .بینی نماید گردد تا بتواند ساختار آن را پیش می
  

  تولید خالصه -6-4
  :شود ي ذیل انجام میادر این بخش کاره

ساز اندازه خالصه بر اساس تعداد جمـالت،   هاي خالصه در سیستم: مشخص نمودن اندازه خالصه )1
سـاز   بـه عنـوان مثـال خالصـه    . شـوند  تعداد کلمات و یا درصدي از سـند ابتـدایی مشـخص مـی    

Copernic  تواند اندازه خالصه را بین  نماید و کاربر می ایجاد می% 25به طور پیش فرض خالصه
 . باشند این مقادیر نسبی می. کلمه تغییر دهد 100، 250، 100یا %  25و % 10، 5%

 استخراج جمالت بر اساس امتیازهاي داده شده )2

اشـان   هاي استخراجی بر اساس ترتیب که پیوستگی متن حفظ شود، جمله براي آن: ایجاد خالصه )3
 .در متن در خالصه قرار داده می شوند
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  کارهاي انجام شده - 7
  

  خالصه چکیده - 7-1
 biritish telecomکه محصول شرکت   ProSumتوان از  باشد می سازهایی که از نوع چکیده می خالصهاز 

  . باشند سازهاي خوبی نمی است نام برد که خالصه
  

 خالصه تجربی -1- 1- 7
بر این اساس است کـه خالصـه   این نوع خالصه . هاي چکیده، خالصه تجربی می باشد یک نوع از خالصه

مثال در مورد زلزله، شدت، مکان، زمـان و میـزان آسـیب    . باشد کلی مواردبایست شامل  میهر موضوعی 
باشد که بر اساس کلمه کلیدي کـه   می FRUMP [21]ها  یکی از این سیستم. رسانی آن مهم خواهد بود

هاي فعال شده کمک بـه   اسکریپت. در متن وجود دارد، ممکن است یک و یا چندین اسکریپت فعال شود
هـا   یپتاگر بیش از یک اسکریپت فعال شود بر اساس قوانین تجربی یکـی از اسـکر  . نماید تفسیر متن می

 )کلمه کلیدي( به عبارت دیگر این روش سعی در پیدا کردن اتفاقات مورد انتظار در متن. شود انتخاب می
اسـکریپت وجـود دارد    50. نماید بایست گزارش شود را پیش بینی می که می متنیگردد و پس از آن  می

  .باشد که مسلما تعداد زیادي براي خالصه متون نمی
  

  گرامر موردي - 2- 1- 7
توان روي آن پردازش معنایی  باشد و می گرامر موردي راه خوبی است که به دامنه وابسته نمی خط مشی
. شود که به یک عنوان و مفهوم خاص مرتبط هستند در گرامر موردي، تعدادي فریم تعریف می. انجام داد

هاي  ورودي با شناسهعناصر جمله در متن . دارند هاي موردي یا الگوها یک مفهوم را بیان می بنابراین فریم
نمایند تـا   در صورتی که با یکدیگر منطبق بودند، از الگوهاي موجود استفاده می. شوند موردي مقایسه می
چه که بیان شد، از این نوع نحوه تولید خالصه در یک موضـوع محـدود    با توجه به آن. خالصه تولید شود

وان استفاده کرد ولی در حالت کلی به علت بـه  ت که اطالعات نحوي و معنایی کافی وجود داشته باشد می
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شـوند انعطـاف    هـا بزرگتـر مـی    یعنی هر چقـدر کـه فـریم   . وجود آمدن ابهامات زیاد به این آسانی نیست
سـازي کـاربرد    به همـین علـت در خالصـه   . شود هاي جدید کمتر می شان در تطابق دادن به حوزه پذیري

  .زیادي ندارد
  

  خالصه استخراجی - 7-2
  

  بر پایه پردازش سطحیهاي  روش - 2-1- 7
  

  هاي بر پایه کلمات و مکان روش  - 7-2-1-1
کـه   [23 ,22] گـردد  مـی   بـر  1958سازي انجام شده است به سال  ترین کاري که در مورد خالصه قدیمی

. ش آمـاري بـوده اسـت   روش استخراج متن خالصه بر اساس تعداد تکرار کلمه و در حقیقت بر اساس رو
. شـود  فرکانس کلمات محاسبه مـی . گیرد تطابق نیز داشته باشند را یکی در نظر می 8لهن کلماتی که تا 

شود هـر جملـه چـه تعـداد از ایـن       بعد از آن محاسبه می. شوند کلمات با فرکانس کم در نظر گرفته نمی
اند و کلمـاتی   بر روي مکان جمله در سند تمرکز نموده [25] [22] [24] هاي دیگري روش. کلمات را دارد

به طوري که جمالت حاوي این کلمـات را  . اند رار دادهروش را مورد توجه ق و گیري همانند معرفی، نتیجه
ادمونسـون از ترکیـب   . کار لهـن را ادامـه داد  ادمونسون  [25]1969 در سال. آمددر متن خالصه خواهند 

و نشان داده  هاي خاص، مکان و وجود کلمات کلیدي استفاده نموده است خطی خصوصیات عنوان، کلمه
  .باشد هاي خبري مناسب می که درنظرگرفتن مکان جمالت براي متن

تر  ست ولی کارهاي کاملهم کارهایی در این زمینه انجام شده ا 1980تا  1970هاي  عالوه بر آن در سال
  .[26] شروع شد 1998از سال 

قرار داده شده است به صورت ذیل خالصه ایجاد  Microsoft wordکه در  AutoSummerizedسیستم  -
  :نماید می



  

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 … در يریکارگ به يبرا ایدن يها زبان يساز خالصه خودکار يابزارها مستندات یبررس

 24/03/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو چ  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   28 -) چ - 3( صفحه

در شـمارش تعـداد تکـرار    . شـود  ها بر اساس تعداد تکـرار کلمـات داده مـی    ضریب وزنی به کلمه )1
هـاي توقـف حـذف     کلمـه شـود ولـی    هاي کمکی در نظر گرفتـه مـی   کلمات، ریشه یابی و کلمه

 .شوند نمی

 تجزیه و تقسیم متن به جمالت )2

تشکیل ضریب وزنی جمله به وسیله جمع ضرایب وزنی کلمات . انتصاب ضرایب وزنی به جمالت )3
 .آید آن بدست می دهنده

 امتیاز دهی به جمالت بر اساس وزن اشان )4

 .باشد می% 25ض اندازه خالصه به طور پیش فر. جمله بر اساس اندازه خالصه Nاستخراج  )5

GistSumm-  [27] باشد که از سه بخش تکه سازي متن، امتیاز دهی به جمله  ساز استخراجی می خالصه
امتیازدهی به جمالت مطابق با روش بر پایه کلمه کلیدي است، به این . و ایجاد خالصه تشکیل شده است

شود که بـه آن   ر اساس طول جمله نرمال میشود و ب صورت که فرکانس تکرار کلمات هر جمله جمع می
اي است که به  اي که باالترین امتیاز را داشته باشد جمله جمله .شود روش میانگین کلمه کلیدي گفته می

ها بر اساس میزان ارتباط با این جمله و یـا   انتخاب دیگر جمله. بهترین حالت متن را توصیف خواهد نمود
میزان ارتباط بـا جملـه   . آید هر جمله با کل محتواي متن دارد بدست میاز طریق میزان کل ارتباطی که 

اصلی از طریق میزان مشاهده همزمان کلمات در هر جمله و جمله اصلی مشخص خواهد شد که بر ایـن  
میزان ارتباطی که هر جمله با کـل محتـواي مـتن    . توان از پیوستگی متن خالصه مطمئن شد اساس می

این حد، میانگین امتیاز کـل  . ها از یک حدي باالتر باشد جمالتی است که امتیاز آندارد از طریق انتخاب 
توان به  هاي بسیاري را با موفقیت گذرانده است که از آن جمله می ارزیابی GistSumm. باشد جمالت می

DUC 2003 که به تازگی نام خود را به کنفرانس تحلیل متن تغییر داده است، اشاره نمود.  
  :[28] در نظر گرفته شده است وش دیگري موارد ذیل به عنوان خصوصیات پردازش متندر ر -

 . استفاده شده است cosineاز شباهت : شباهت به عنوان )1

هاي کلیدي دارند،  کلمه هایی که ارتباط و بستگی بیشتري به جمله: هاي کلیدي شباهت به کلمه )2
 . تر هستند و باید در خالصه انتخاب شوند مرتبط

و تمام جمالت محاسبه و با هـم جمـع    s، شباهت بین  sبراي هر جمله : بستگی جمله به جمله )3
 . شود شده و نرمال می



  

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 … در يریکارگ به يبرا ایدن يها زبان يساز خالصه خودکار يابزارها مستندات یبررس

 24/03/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو چ  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   29 -) چ - 3( صفحه

 .برد هاي خاص همانند اسم مکان، انسان و زمان میزان اهمیت جمله را باال می مشاهده کلمه )4

 .دهد وجود اطالعات غیر مهم را در متن نشان می: مشاهده حروف اضافه )5

 .در ابتداي جمالت"عالوه بر آن که"، "زیرا"مشاهده اطالعات غیر الزم همانند  )6

شود که هر سـطحی مربـوط بـه یـک خصوصـیت       یک درخت دودویی از روي خصوصیات باال تشکیل می
یـک   پـس از انجـام  . ود در درخت قرار خواهد گرفتاي در مسیر درست خ به این صورت، هر جمله. است

اي  بـراي هـر جملـه    ،هاي توقـف، ریشـه یـابی و یکسـان سـازي      سري پیش پردازش همانند حذف کلمه
اسـتفاده   neive bayseو  c4.5هـاي   طبقـه بنـدي کننـده   اند و سپس از  خصوصیات باال را مشخص کرده

 5که مقادیر این  اند و در مرحله بعدي به جاي آن ردهاند و در مجموعه آموزش و تست آن را اعمال ک کرده
بـراي  . خصوصیت را براي هر جمله صفر یا یک در نظر بگیرد به صورت فازي در نظر گرفتـه شـده اسـت   

است تا متن را خالصه نمایند و نتـایج بـا روش    نفر داده شده 5متن از تافل انتخاب شده و به  10ارزیابی 
  .و نتایج بهتري داشته برداري و فازي مقایسه شده

شد کـه مخـتص    یک روش خیلی قدیمی و ساده است که امتیازهاي باال به جمالت اولیه داده می  -[29]
در این روش، خالصه بـر پایـه   . استlead based نام این روش . باشد متون خاص همانند متون خبري می

ساز ابتدا اولین جملـه هـر پـاراگراف را بـا اسـتفاده از       این خالصه. شود اف تولید میاولین جمله هر پاراگر
هاي مربوط استخراج  در ادامه جمله. نماید کند، استخراج می میمشخص را  نقطه که مرزهاي جمله  نشانه

باشـد،  هـا   شود و در صورتی که تعداد جمالت خالصه کمتر از تعداد پاراگراف شده و در خالصه آورده می
  .شوند شود و در خالصه آورده نمی هاي انتهایی در نظر گرفته نمی پاراگراف

  

 FarsiSumساز  خالصه  -7-2-1-2
آماري مـتن پایـه    وجود دارد که بر پایه خصوصیات FarsiSum [30]ساز فارسی مطرح به نام  یک خالصه

هاي توقف براي پیش پردازش در  گذاري شده است و خصوصیات زبان شناختی متن را به جز لیست کلمه
   .گیرد نظر نمی

 FarsiSum[31] نام به سوئدي متون سازي خالصه ي سیستم یافته تغییر نسخه SweSum پوشـش  براي 

 نروژي ، سوئدي هاي زبان براي و است مستخرج نوع ازSweSum خروجی ي خالصه .باشد می فارسی زبان

 ساز، خالصه این. است شده سازي نمونه یا سازي پیاده و آلمانی فرانسوي ، انگلیسی ، اسپانیایی دانمارکی، ،
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 را آن ي خالصـه  و کـرده  دریافـت  گزارش یا روزنامه از ورودي عنوان به راtext  یا HTML در فرمت متنی

 برچسب شده مخفف کلمات و کرده تعیین را کلمات و جمالت ي محدوده ابتدا منظور این به کند می تولید

 صفات و افعال اسامی، مانند(باز کالس هاي نحوي مقوله داراي کلمات ي ریشه فرکانس سپس. خورند می

 .است جمالت متن امتیاز ي محاسبه به نوبت آن از پس. شود می محاسبه واژگان ایستا یک از استفاده با  )

 :کند می لحاظ را زیر موارد امتیازدهی این براي سیستم

 1000 آن فرض پیش مقدار( دارد بسیار باالیی امتیاز زیرا ، شود وارد خالصه در باید متن در خط اولین -

 ). است

 .کنـد  مـی  پشتیبانی را گزارش و متن روزنامه نوع دوSweSum ، .دارد بستگی متن نوع به موقعیت امتیاز

 بـه  خـط  مـتن، اولـین   بخـش  ترین مهم روزنامه در.دارد کمتري اهمیت گزارش روزنامه در خط موقعیت

  .است نزولی ترتیب به دیگر خط چند ي اضافه
 می اضافه اعداد شامل خط امتیاز به مقدار ثابت یک. است مهم سند یک در ها تاریخ مثل عددي مقادیر -

  .)است 1 آن پیش فرض مقدار( شود
 آن سوئدي هاي روزنامه از برخی متن در. دارد باالتري است و امتیاز مهم  HTML سند در پررنگ متن -

 مقـدار  .(کند می معرفی را معموالً پاراگراف پاراگراف هر جمله اولین و دهد می نشان را پاراگراف آغاز یک

 )است 100 آن فرض پیش

 کلمـات  کـه  جمالتی از بیشتري امتیاز) متن در تکرار بیشترین با کلمات( کلیدي کلمات شامل جمالت -

 .شوند می سیستم داده به سوال طریق از کاربر توسط کلمات این. دارند شوند، می شامل را کمتري کلیدي

 آوردن دسـت  بـه  بـراي ) فرض مقدار پیش ( اصالح قابل هاي وزن با ترکیبی تابع در باال پارامترهاي تمام -

 در وزن آن تکـرار  تعـداد  حاصلضـرب  از کلمـه  هر امتیاز تابع این در .شود می گذاشته جمله هر کل امتیاز

 بدسـت  آن کلمـات  امتیـاز  مجمـوع  سـازي  نرمـال  حاصل از جمله امتیاز و شود می حاصل کلیدي ي کلمه

   .آید می
 برش اندازه سقف تا دارند، را امتیاز بیشترین  که خطوطی و شده مرتب  شده محاسبه امتیاز طبق جمالت-

 فایـل  ایـن  .می شـوند  نوشته خروجی فایل در )خروجی در حرف یا کلمه درصد(توسط کاربر شده تعیین

 مـورد  در آمـاري  اطالعـات  و شـده  داده امتیـاز  خطوط مـتن  تمام، HTMLمتنی غیر خطوط تمام شامل

  .باشد می ... و فرکانس بیشترین با کلمات خطوط، تعداد تعداد کلمات، خالصه،
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 رمزگـذاري  و Unicodeمحتـواي  بـا  براي کار با سـندي  )بند قطعه مانند(ها  برخی پیمانه FarsiSumدر 

UTF- 8 است همچنین  شده اصالح چپ به راست نگارش وFarsiSum دستیابی به واژگان عدم دلیل  به 

 200 ( فارسـی  مفیـد  غیـر  کلمات لیستتهیه  با تنها ها مخفف و کلمات لیست از استفاده جاي به فارسی

 )حروف تعریف و اضافه حروف ربط، حروف قیدها، ضمایر، افعال، شامل کلمات فارسی پرتکرارترین از کلمه
 تعـداد  بـا  دسـتی  مرجـع  خالصه با روش مقایسه از سیستم این ارزیابی در .دهد می انجام را پردازش عمل

 کالسیک روش از FarsiSum. است شده استفاده UTF- 8 رمزگذاري با هاي متن و ها کننده شرکت پایین

  .کند می کلمات استفاده معناي به توجه بدون
  دارد فارسی ورودي توجه  منبع چند از سازي چکیده به ]32[

شـود کـه وابسـته بـه حـوزه خاصـی نیسـتند هماننـد          سازهایی که توسط نویسندگان آن ادعا می خالصه
FociSum [33] توانند خالصه نمایند توانند خالصه نمایند و متون علمی را نمی تنها متون روزنامه را می.  

  

 بر پایه معنی -هاي موجودیتی روش - 2-2- 7
  

  استفاده از زنجیره لغوي  -7-2-2-1
بـان خـاص و ارتبـاط معنـایی بـین کلمـات را در نظـر        ها خصوصیات زبـان شـناختی یـک ز    راه حل این
باشد  کلمه انگلیسی می 118000یک پایگاه داده لغوي شامل بیش از  WordNet [4]. [36-34]گیرند می

ها  در این راه حل. و انواع ارتباطات بین کلمات همانند هم معنی، متضاد، ارتباط جز به کل و را در بردارد
زنجیـره لغـوي، رشـته اي از کلمـات     . شـود  یک زنجیره لغوي بر اساس کلمات موجود در متن ایجاد مـی 

اسـتفاده از  . ُباشـند  هـاي بیـان شـده بـا یکـدیگر در ارتبـاط مـی        از طریق یکی ازانواع رابطـه  باشد که می
هـا   مسـاله اصـلی در ایـن روش   . نماید هاي لغوي به کشف ابهام و تشخیص ساختار متن کمک می زنجیره
 Brazily. باشـد  هـاي لغـوي مـی    ترین زنجیره و الگوریتم امتیازدهی به زنجیـره   کلمات به مناسب انتساب

هـاي بعـدي آن بیشـتر     سـازي   پیاده. هاي لغوي را مطرح نمود براي اولین بار امکان ساختن زنجیره [36]
هایی نیز وجود دارد که بر اساس پایگـاه داده   راه حل. ت با معانی مختلف متمرکز شدروي رفع ابهام کلما

هـا و کلمـات    این پایگاه داده شامل کلمات چینی و ارتباط بین آن. پایه ریزي شده است HowNetلغوي 
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توانـد   این ارتباط می. شود گرافی بر اساس ارتباط بین کلمات ایجاد می [10]در. باشد انگلیسی متناظر می
  . آماري یا مفهومی باشد

از زنجیـره لغـوي   . روش وزن گذاري جدید بر اساس پیوستگی لغوي در مـتن ارائـه نمـوده اسـت     [37] -
هـا و خصوصـیات    ن کلمـه استفاده شده است و روش ابهام زدایی زنجیره لغوي جدیدي که وابسـتگی بـی  

WordNet بیـان کننـده   هـاي   نوآوري که داشته این بوده که از کلمه. گیرد ارائه شده است را در نظر می
یکی از . استفاده نموده است، زیرا این کلمات ارتباط معنایی بیشتري نسبت به دیگر کلمات دارند موضوع
زنجیره لغوي گروه یـا  . باشد هاي لغوي می نجیرههاي کارا براي محاسبه پیوستگی لغوي استفاده از ز روش
هـاي مناسـبی    روش [39 ,38] .باشـند  اي از کلمات است که از نظر معنایی با یکدیگر در ارتباط می رشته

بایست در نظر  در استفاده از زنجیره لغوي دو مشکل را می. اند براي استفاده از زنجیره لغوي پیشنهاد داده
  :داشت
اگر ابهام معنـایی  . ارتباط معنایی بین کلمات بستگی به معناي هر کلمه دارد: ابهام زنجیره لغوي )1

  .نجیره لغوي ابهام داردکلمه حل نشود، ز
روشی براي . باشند هاي لغوي به موضوع سند مربوط نمی تمام زنجیره: مربوط بودن زنجیره لغوي )2

 .بایست وجود داشته باشد تفکیک زنجیره مرتبط از غیر مرتبط می

از اصـل  . باشـد  فع ابهام آن به نحـو دیگـري مـی   ولی ر [39]استفاده نموده است brazilyاز زنجیره لغوي 
ارتباط هم مکانی بین دو کلمه بیانگر آن است که ارتباط معنایی بـا  . است مکانی کلمات استفاده نموده هم

  . یکدیگر دارند
 WordNetدو کلمـه در   w2و  w1نمایـد کـه در آن    امتیاز ارتباط کلمه را بـه صـورت ذیـل تعریـف مـی     

,1 )       .باشد فاکتور نرمال سازي می Ns(w). باشند احتمال هم مکانی این دو کلمه می p(w1,w2)باشند و  می  2) =     ( (  ,  )  )  (  )∗  (  ) )   
 

تـر   در سـطوح پـایین   WordNetهاي موضوعی در سلسله مراتب  کلمه: WordNetعمق در سلسله مراتب 
,  )           .شود امتیاز عمقی به این صورت تعریف می. کلی ندارند گیرند زیرا معنی خاصی دارند و مفهوم قرار می   ) =     ℎ(  ) × ِ    ℎ(  )    
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Dept(w)  عمق کلمهw  درWordNet باشد می.  
خـاص بـودن بـین    / ، ارتباط عمومیـت  0.3، متضاد 0.2ضریب ارتباط هم معنی بودن را بر اساس تجربه 

برقرار باشد وزن ارتبـاط بـر اسـاس     W2و  W1بین دو کلمه  Rگیرد واگر ارتباط  در نظر می 0.2کلمه را 
,  )    .باشد معناي آن دو کلمه به صورت ذیل می   ,  ) =      (  ,   ) ×     ℎ     (  ,   ) ×             ℎ ( )   

در زنجیره لغوي خواهد بود و بر ایـن   rjمجموع امتیاز هر یک از ارتباطات موجود  Ciامتیاز زنجیره لغوي 
  :شود اساس به صورت ذیل محاسبه می

       ( _  ) = ∑_( _ ∈  _ ) _( ( _ 1 ) , _ 2,  _ )  
  :روش ارائه شده بر اساس فرضیات ذیل ایجاد شده است

  .دارد می کلمات موجود در یک زنجیره یک معنا را بیان میتما: فرض اول
هـر چقـدر زنجیـره    . تعداد ارتباطات کلمات در یک زنجیره درجه پیوستگی را بیـان مـی دارد  : فرض دوم

  .تر خواهد بود اتصاالت بیشتري داشته باشد، مهم
بر این اساس فرمول . د بودتر خواه تر باشد، در زنجیره مهم اي در زنجیره متصل هر چقدر کلمه: فرض سوم

,           ℎ   :به قرار ذیل معرفی شده است ConceptFreqدهی به عبارات به نام  جدیدي براي وزن    =                 (   ) ×  ℎ               (  )                       =          (   ) ×  (   ,  )  ∑ ∑  (   ,  )           

 ℎ                   = ∑  (   ,  )           

  همتا در  تعداد کلمات بی |cj|.باشد می cjدر زنجیره  wijتعداد ارتباطاتی است که شامل  r(wij,cj)که در آن 
  .ها خواهد بود ضرب آن ConceptFreq. باشد عدد کوچک ثابتی می αشد و با می cjزنجیره 

WordConnectivity(wij)     تابعی براي اندازه گیري درجـه اتصـال کلمـهwij   در زنجیـرهcj  باشـد و   مـی
ChainConnectivity(cj)  درجه اتصال زنجیرهcj اي مجموع وزن کلمات تشکیل  امتیاز هر جمله. باشد می

SentenceScore(Sentence_k )  . ها است تعداد زنجیره Cباشد و  تعداد کلمات می N. دهنده آن خواهد بود که در ادامه امده است = ∑_(i = 1)^N▒∑_(j = 1)^c▒〖ConceptFreq(w_ij, c_j)〗   
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اند  انتخاب شده DUC 2001سند به صورت تصادفی از  20ارزیابی آن بدین صورت انجام گرفته است که 
موجـود   WordNetارتباطات معنـایی کـه در   . باشد بهتر می tf-idfهاي سنتی همانند  و نتایج آن از روش

  .باشد مشکل ساز خواهد بود نمی
  

  هاي بر پایه گراف روش  -7-2-2-2
Text Rank-  [40] روش غیر . باشد روش امتیازدهی براي پردازش متن است که بر پایه تئوري گراف می

امتیازدهی بر پایه گراف بدین صورت اسـت  . نظارتی براي استخراج کلمه کلیدي و جمله ارائه کرده است
مزیتی که ایـن روش  . باشد که امتیاز دهی به رئوس بر اساس اطالعات سراسري و به صورت بازگشتی می

توان خالصه خیلی کوچـک   دهد و بنابراین می د آن است که امتیازدهی را روي تمام جمالت انجام میدار
دهد همـان طـور    متن مورد نظر پردازش انجام می رويمزیت دیگر آن این است که فقط . هم ایجاد نمود

نماید که متن  یگرافی ایجاد م TextRank. دهند که افراد نیز هنگام خالصه دستی همین کار را انجام می
هاي متن را بااستفاده از ارتباط معنـاداري بـه هـم مـرتبط      ها و دیگر موجودیت دهد و کلمه را نمایش می

براي مرتبط کردن رئـوس بـه یکـدیگر، معیـار     . شود براي هر جمله یک راس در نظر گرفته می. نماید می
توان همان پروسـه پیشـنهاد در نظـر     این ارتباط بین دو جمله را به نوعی می. شباهت تعریف نموده است

اي با مفهوم خاصی در متن به خواننده پیشنهادي براي مراجعه بـه جملـه دیگـري در مـتن      جمله. گرفت
توان لینکی بـین ایـن دو جملـه در     دهد که هر دو جمله مفهوم مشترکی در متن دارند و بنابراین می می

مجموعـه رئوسـی    In(Vi)هـا اشـاره دارد و    بـه آن  Viمجموعه رئوسی باشد که  Out(Vi)اگر . نظر گرفت
در نظـر   Viکـه بـراي    PageRankامتیـاز   .پارامتري بین صفر و یک باشد dاشاره دارد و  Viباشد که به 
PR(V )  :شود برابر است با گرفته می = (1 − d) ∗ ∑   (  )    (  )   ∈  (  )   

  
شود تا به یک  و محاسبات تکرار می شود الگوریتم با یک مقدار اختیاري براي هر یک از رئوس انتخاب می

شود  بعد از اجراي الگوریتم امتیازي به هر یک از رئوس داده می. همگرایی پایینتر از یک حد خاصی برسد
شـود تـاثیري روي امتیـاز     اي که به رئوس داده می مقدار اولیه. دارد که درجه اهمیت آن راس را بیان می

  .نهایی ندارد
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هایی که بیشترین میزان ارتباط را با  کلمه. گیرد هاي گراف در نظر می ها را به صورت گره  کلمه [41]در  -
منظور از ارتباط آن است که همپوشانی محتوایی و لغوي بیشتري با . تر هستند هاي مهم دارند، مهم کلمه

که گوگل نیز براي  pageRank [42]یتم بازگشتی تر بودن به وسیله الگور مهم. دیگر جمالت داشته باشند
  .باشد کند می وزن دهی به صفحات وب از آن استفاده می

روشی براي تخمین وزن عبارت در سند ارائه نموده است و نشان داده که این مساله بـراي طبقـه     -[43]
این روش از خصوصیت هـم مکـانی عبـارت بـه عنـوان معیـاري بـراي وجـود         . باشد بندي متون، کارا می

روش حرکت تصادفی در گراف کلمات و وابسـتگی هـم   . وابستگی بین خصوصیات کلمه استفاده می کند
شود و امتیازي براي هر کلمـه بـه وجـود خواهـد آمـد کـه چگـونگی مشـارکت          ی کلمات اعمال میمکان

در حرکت تصادفی اهمیت هـر عبـارت بـا    . نماید خصوصیت خاصی از کلمه در متن داده شده را بیان می
به عبارت مورد نظر در متن در حین حرکت برسد، بیـان  ) حرکت کننده( احتمال آن که خواننده فرضی 

اش در وزن دهی به عبـارت   هاي همسایه در این معیار جدید، مکان عبارت و ارتباط آن با عبارت. شود می
از روش امتیـاز  . هاي هم مکان خصوصیات مشترکی دارنـد  موثر است و بر این اصل استوار است که کلمه

استفاده نموده TextRank [44] و الگوریتم پردازش متن آن به نام  Page rank [42]دهی به گراف به نام 
  . است

زمانی که یک راس بـه  . در الگوریتم حرکت تصادفی ایده اصلی بر اساس راي دادن و پیشنهاد دادن است
هاي بیشتري براي یک  ازه که تعداد رايهر اند. اندازد راس دیگر در ارتباط باشد، رایی را به راس دیگر می

نیز بیانگر اهمیت آن ارسال کننده راي  عالوه بر آن، راس. راس ارسال شود، درجه اهمیت آن بیشتر است
هاي جدید رئوس همسـایه دوبـاره محاسـبه     امتیاز هر راس بعد از هر تکرار بر اساس وزن. راي خواهد بود

شود که به معناي آن  همگرایی براي تمامی رئوس رسید متوقف میالگوریتم هنگامی که به نقطه . شود می
این نحـوه امتیـازدهی بـر اسـاس مـدل      . است که نرخ خطا براي هر راسی به زیر حد خاصی رسیده است

از توسـعه یافتـه خطـی مشـی     . دارد هاي تصادفی بـر مـی   باشد که حرکت کننده قدم حرکت تصادفی می
PageRank استفاده نموده است.  

,     :شود با فرمول ذیل محاسبه می V2و  V1ن یال بین دو راس وز   =   .      ∗   .         
فاکتور تضعیف تابعی از وزن یال . نماید را به یکدیگر مرتبط می V2و  V1یالی است که  Ev1,v2که در آن 

  :شود ورودي است و به قرار ذیل محاسبه می
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    ,  =    ,  /E      
Emax فرمول امتیاز دهی به گره به صورت ذیل خواهد بود. باشد باالترین وزن یال در گراف می:   ̇(  ) = (   )| | + ∑  ∗     ,  ∗ (  )|   (  )|     (  )   

N باشد هاي گراف می تعداد کل گره .d باشد عدد ثابت تضعیف می .C باشد ثابت مقیاس دهی می.  
  :شود به عبارت مراحل ذیل براي وزن دهی انجام میدر بخش وزن دهی 

مـتن  . شود کلمات معمول حذف می. شود هاي خاص و کلمات خالصه می ابتدا سند نشانه گذاري سمبول
. شود هاي حرکت تصادفی براي هر عبارت محاسبه می شود و تعداد تکرار عبارات و وزن منتج پردازش می

نتایج خود را با سه . طبقه بندي کننده در نظر گرفته شده استهاي  این دو خصوصیت به عنوان خصیصه
هـا   و هم مکانی را براي پنجره. مقایسه نموده است SVMو  Rocchioو  neive bayesطبقه بندي کننده 

  . انجام داده است و نتایج بهتري حاصل شده است 6و  4و2هاي  با اندازه
و تغییراتی در امتیاز دهی به کلمات و جمـالت قائـل    استفاده نموده است TextRankاز الگوریتم  [40]-

(  )     :باشد اگرفرکانس کلمات را نیز در نظر بگیرد، امتیازدهی به رئوس به قرار فرمول ذیل می .سده است = (1 −  ) +  ∗ ∑           ∑          (  )  ∈  (  )   

به  Si=W1W2….WNiشود،  کلمه نمایش داده می Niکه هر جمله با  Sjو  Siهمپوشانی بین دو جمله 
  :شود صورت ذیل تعریف می

             ,    =       ∈  &  ∈        (|  |)     (    )   

 
هاي زیادي دارد و هر یال وزنی دارد که میزان قوت اتصـال دو   شود یال یگرافی که بر این اساس ایجاد م

پس از اعمال الگوریتم امتیازدهی روي گـراف، جمـالت بـه ترتیـب نزولـی مرتـب       . دارد جمله را بیان می
آمـاده   DUCمقالـه کـه در    567براي ارزیـابی آن از  . شوند شوند و به ترتیب براي خالصه انتخاب می می

ایـن روش کـامال غیـر نظـارتی     . اسـتفاده شـده اسـت    ROUGEشده بود استفاده شده و از ابزار ارزیابی 
با باالترین کارایی انتخاب شده است و این نتایج بیانگر آن است کـه روش بـر    DUC 2002باشد و در  می

سازي مناسبی  زار خالصهشده اب که قبال براي آنالیز لینک صفحات وب استفاده می PageRankپایه گراف 
  .باشد می
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  هاي بر پایه هم مکانی روش  - 7-2-2-3
نماید که با تحلیل ساختار  وزن دهی به جمالت بر اساس نزدیکی به ایده اصلی متن مشخص می [45]در-

از وجود یک سري کلمات خاص براي وزن دهی به جمالت استفاده  [46]. کالمی متن حاصل خواهد شد
  . ولی این روش خالصه را وابسته به زبان و حوزه خاص می کند. نماید می

در . هاي مناسب متن براي خالصه استفاده کرده است از اطالعات توالی متن براي تشخیص بخش  -[47]
هایی که بیشترین توالی  نمایند و آن را استخراج می) چند وزنی(گرم  nکلمه یا همان  nاین روش تمامی 

ها به یک  وزنی به معناي آن است که کلمه -چند. در نظر گرفته خواهند شدتکرار را در هر سندي دارند 
تعداد دفعات تکرار عبارات چند وزنی را به عنوان معیـار اهمیـت آن   .ترتیب پشت هم در متن ظاهر شوند

  . مطرح نموده است
با نتایج تجربـی کـه در   . باشد روش آماري ارائه نموده است که وابسته به حوزه و زبان خاصی نمی [48] -

باشند و بیش از یـک بـار    وزنی می-است نشان داده است که کلماتی که بخشی از دو است ذکر شدهمقاله 
همچنین در ایـن مقالـه نشـان    . باشند عبارت مناسبی براي بیان محتواي متن می ،ده انددر سند تکرار ش

وزنـی در   -چنـد . باشد داده است که در نظر گرفتن فرکانس جمله به عنوان وزن جمله معیار مناسبی می
د ها چنـ  صورتی تعدد تکرار دارد که از یک حدي در متن بیشتر تکرار شده باشد که در این صورت به آن

توانـد   وزنـی مـی   -جا مطرح شده آن است که چنین چند اي که در این ایده. وزنی هاي با تکرار باال گویند
. وزنی دیگـري باشـد  -اي از چند تواند زیر مجموعه وزنی می –چند . کندموضوع و ایده اصلی سند را بیان 

-و زیر مجموعه اي از چنـد وزنی است که از یک میزان بیشتر تکرار شده -وزنی، چند-بیشینه تکرار چند
  .وزنی دیگري نیست

هاي ابتدایی بـراي ایجـاد خالصـه اسـتفاده      اي که به ترتیب از جمله روش مورد نظر خود را با روش ساده
  . ج بهتري خاصل شده استمقایسه نموده و نتای  [44]شده است و همچنین با روش می

ه پایه گذاري شده است کـه اگـر دو کلمـه در یـک     این روش بر اساس خصوصیت هم مکانی کلم [49] -
هر چقدر که این درجـه هـم   . پنجره مکانی مشاهده شوند، از نظر مفهومی به یکدیگر مرتبط خواهند بود

اصالح شده است و بـا   [50]روش بیان شده در . مکانی بیشتر باشد، به یکدیگر بیشتر مرتبط خواهند بود
  :باشد هایی که این روش دارد به قرار ذیل می تفاوت. خصوصیات  مفهومی نیز ترکیب شده است

  .روشی که براي انتخاب کلمات مهم و کلمات ارتباط دهنده استفاده شده است )1
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 .روشی که براي انتخاب جمله از هر کالستر به کار رفته است )2

 بین کلماتبه کارگیري ارتباط  )3

(  |  )   :شود درجه هم مکانی کلمات به صورت ذیل تعریف می [50]همانند  =   (  ,  ) (  )   

)( iwf  فرکانسjw  و),( ji wwf اند باشد که این کلمات در یک پنجره مشاهده شده تعداد دفعاتی می .
باشد و روي دقـت مـتن    در نظرگرفتن بهترین اندازه پنجره براي محاسبه درجه هم مکانی بسیار مهم می

در این بررسی بهترین پنجره مکانی، متوسط طول جمله در نظر گرفته شده . خالصه تاثیر خواهد گذاشت
(  ,  )   :شود به صورت ذیل تعریف می [50] مکانی همانند درجه هم. است =   (  |  )    (  |  )    

زنجیره لغوي بـر اسـاس پایگـاه داده لغـوي کلمـات      . شود مکانی محاسبه می براي هر دو کلمه، درجه هم
تواند معانی مختلفی داشته باشـد و عـالوه بـر آن بـه      از آنجایی که یک کلمه می. شود د میمعنی ایجا هم

کـه   براي آن. تواند متعلق به یک یا بیشتر زنجیره لغوي باشد علت نبود صدا در زبان فارسی یک کلمه می
ک از شود که مجموع درجات هم مکانی هر یـ  زنجیره لغوي مناسب انتخاب شود، به این صورت عمل می

اگر زنجیره لغوي . هاي لغوي محاسبه و نهایتا زنجیره لغوي با بیشترین مجموع، انتخاب خواهد شد زنجیره
ایـن مسـاله را بیـان     3معادلـه . مرتبطی وجود نداشته باشد، یک زنجیره تغوي جدید ایجـاد خواهـد شـد   

(    )   ℎ   دارد می  =  ℎ       ℎ   :        (    )                      (    )  = ∑  (    , )  ∈         
  

آمده است از طریق ضرب فرکـانس هـر کلمـه در تعـداد کـل       4چه در معادله  امتیاز هر کلمه همانند آن
( )      :آید هاي مرتبط به دست می زنجیره =          ( ) ×          ( ℎ    )  

N جا  کلمه با امتیاز باالتر انتخاب خواهند شد که در اینn     20، برابر تعداد کل کلمات سـند تقسـیم بـر  
باشـد و در   هـا مـی   شود کـه کلمـات مهـم در آن راس    بر این اساس گرافی تشکیل می. انتخاب شده است

ها از یک حد پیش تعریـف   مکانی بین آن د که درجه همصورتی یال بین دو راس در نظر گرفته خواهد ش
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در صورتی که متن ورودي به . آید بهترین حد ممکن به نظر می 0.7بر اساس تجربه . اي بیشتر باشد شده
  . بیش از یک موضوع مرتبط باشد، گراف نامتصل خواهد بود

یک کالستر باشند، مشـخص  متن محفوظ شود، کلماتی که متعلق به بیش از  که پیوستگی حال براي آن
این کلمات از طریق محاسبه احتمال تعلق یک کلمه به بیش از یک کالسـتر انتخـاب خواهنـد    . شوند می
  :است تعریف شده [50]تعلق داشته باشد همانند iCکه یک کلمه به بیش از یک کالستر  احتمال آن. شد

 ( ∈   )  =  ∑  ( ,  )   ∈          ∑ ∑  ( ,  )   ∈                           

مکانی یک کلمه به هر یک از کلمه هاي کالستر تقسیم بر مجموع وابستگی کلمه به  که مجموع درجه هم
که یک کلمه به بیش از یک کالستر متعلـق باشـدبه صـورت ذیـل      آن احتمال. باشد تمامی کالسترها می

( )           :خواهد بود  =  1 − ∑ ( ( ∈   ) ×  ( ∉   ))                 ,     

انتخـاب و بـه گـراف     linkscoreکلمه با باالترین  mحال . باشد تعداد کل کالسترها می Countکه در آن 
  . هاي متصل حساب خواهد شد براي هر کلمه امتیازي از طریق جمع وزن هر یک از یال. شود افزوده می

در این محاسبه، طول جمله نیـز  . امتیاز هر جمله نیز از طریق جمع امتیاز کلمات آن محاسبه خواهد شد
(  )   :ودش امتیاز جمله از طریق ذیل محاسبه می. شود در نظر گرفته می =  ∑  |  |   

  . باشد، در خالصه خواهد آمد جایی که تجربه نشان داده است که جمله اول در بیشتر متون مهم می از آن
بایست توجه شود که  ولی می. جمله با باالترین امتیاز انتخاب خواهند شد nبعد از امتیاز دهی به جمالت، 

اید متناسب با تعداد کل جمالت هر موضوع  در خالصه می تعداد جمالتی که از هر یک از موضوعات متن
از . شـود  کار ضریبی متناسب با تعداد جمالت تشکیل دهنده هر کالستر در نظر گرفته می براي این. باشد

سازي به صورت ذیل  ضریب خالصه. این ضریب بعدا براي انتخاب جمالت هر کالستر استفاده خواهد شد
(  )         :خواهد بود =           (  )                     
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دهـد   نتایج نشان مـی . باشد باشد و مطابق با درخواست کاربر قابل تغییر می سازي متغیر می درصد خالصه
اي  صـفحه  4-3درصـد در یـک مـتن خبـري      80-70%باشد، در حدود  30%سازي  که اگر درصد خالصه

  .  [36] داشتوجود خواهد 
براي هر جمله برداري از . محاسبه خواهد شد cosineدر مرحله آخر، شباهت بین جمالت از طریق معیار 

شباهت بین جمالت در صورتی که داراي کلمات یکسان و یا داراي کلمـات هـم   . خواهد شد کلمه ایجاد 
پس از آن جمالتی که شـباهتی  . افزوده خواهد شد) در یک زنجیره لغوي قرار داشته باشند(باشند  معنی 

 اي داشته باشند، حذف خواهند شد و جمله با طول بیشتردر خالصه بیش از یک حد از پیش تعریف شده
  .کار افزونگی در متن خالصه وجود نخواهد داشت با این. خواهد ماند باقی
اي در زبان فارسی براي ارزیابی روش پیشنهادي وجـود نـدارد،    شناخته شده benchmarkجایی که  از آن

متن خبـري و داسـتانی    60از . باشد ساز فارسی می مقایسه شده است که تنها خالصه FarsiSumنتایج با 
سازي را به طـور دسـتی    دانشجو کار خالصه 5براي هر متن، . ن مجموعه تست استفاده شده استبه عنوا

. اسـت  انجـام شـده   50%و  40% , 30%نسبت متفاوت نسبت بـه مـتن اصـلی    3این کار در . اند انجام داده
ربـوط بـه   م recallو  Precision. شود گیري اکثریت از نتایج دستی انجام می آل بر اساس راي خالصه ایده

دهـد کـه    است و نشان می آمده 1این نتایج در جدول . محاسبه شده است FarsiSumروش پیشنهادي و 
  .نماید باشد، بهتر عمل می 30%تکنیک مطرح شده خصوصا زمانی که نرخ فشردگی 

  
  نتایج ارزیابی -1 جدول

  FarsiSum  روش پیشنهادي  پارامتر  نرخ فشردگی

%30  
Precision 

Recall 

0.64  
0.61  

0.57  
0.55  

%40  
Precision 

Recall 

0.62  
0.61  

0.54  
0.52  

%50  
Precision 

Recall 

0.62  
0.60  

0.53  
0.52  
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از چند وزنی به عنوان یکی از خصوصیات جمله در روش یادگیري غیر نظارتی استفاده نمـوده   [51]در  -
  .است

  . اند نیز از توالی کلمات براي انتخاب جمالت و تولید خالصه استفاده نموده [52] [18]در -
مـتن   تحلیـل اي بـراي   کلماتی که از نظز نحوي به یکدیگر اتصال دارند به عنوان عنصـر پایـه   [53]در  -

بخـش اصـلی تشـکیل     4این روش از  .نیاز به پیمایش درخت وابستگی نحوي دارد .شود درنظر گرفته می
  :شده است

 شود  آن ریشه یابی انجام می هاي توقف و پس از در این مرحله حذف کلمه: پیش پردازش )1

انـد را در نظـر     کلمه پشت سر هم در متن ظاهر شده nتمامی تعداد دفعاتی که : انتخاب عبارات )2
نمایند و از روي بیشترین توالی تکرار چند  را استخراج میها  وزنی -به عبارت دیگر چند. گیرد می

تعـداد تکـرار هـر    . خواهـد شـد  مشخص   nوزنی که زیر مجموعه چند وزنی دیگري نباشد مقدار
کلمه به دنبال یکدیگر در سند ظاهر شده اند بـه   nعبارت چند وزنی از طریق تعداد دفعاتی که 

 nرا ثابت درنظر نگرفته است و بسته به هـر سـند،    nمزیت این روش آن است که . آید دست می
عداد زیاد در متن تکـرار  به عبارت دیگر یک توالی کلمه بیشینه که به ت. ممکن است تغییر نماید

 .شده است انتخاب خواهد شد

است و در مـورد هـر یـک ارزیـابی      روش ذیل صورت گرفته 4بر اساس هر : وزن دهی به عبارات )3
 :جداگانه انجام شده است

اگر کلمه در سند باشد مقدار یک و در غیر این صـورت مقـدار آن صـفر    : وزن دهی منطقی -
 خواهد بود

اي که در یک سند موجود است بهتـر   این اصل ساده است که کلمه بر اساس: فرکانس کلمه -
امتیاز بیشتري به کلمـاتی کـه بیشـتر     TFبنابراین . [54] تواند محتواي سند را بیان کند می

 Wi(tj)=fij. دهد شود، می تکرار می

اي  بدین مضمون که وقتی کلمـه . [55] سالتون این روش را ارائه کرد: فرکانس معکوس سند -
شـود ایـن کلمـه بـراي تفکیـک و تشـخیص اسـناد از یکـدیگر          تمامی سندها ظاهر مـی  در

تعـداد اسـنادي    njباشـد و   تعداد کل اسناد می Nکه  wi(tj)=log(N/nj). باشد بالاستفاده می
 .ها وجود دارد در آن jباشد که کلمه  می
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امکـان  مشکل فرکانس معکـوس سـند آن اسـت کـه     : معکوس فرکانس سند/ فرکانس کلمه -
اي در یکـی از   متمایز کردن دو سند که کلمات یکسان دارند وجود نـدارد حتـی اگـر کلمـه    

این معیار کلماتی را که در یک سند بیشتر تکرار شده اند ولی . اسناد بیشتر تکرار شده باشد
اند را مرتبط تر محسوب خواهد کرد که فرمول آن به قرار ذیل  در کل اسناد کمتر تکرار شده

 :شدبا می

wi(tj)= fij * log(N/nj)  
  انتخاب جمالت بر اساس یادگیري غیر نظارتی )4

جا که ممکن است به عنوان مثال جملـه دوم بـه جملـه اول شـباهت      بعد از امتیاز دهی به جمالت از آن.
شود تا بدین صورت جملـه افزونـه نداشـته     زیادي داشته باشد، گروه جمالت مشابه هم در نظر گرفته می

  .است شدههاي هم معنی یکسان در نظر گرفته  لمهک. باشیم
در مرحلـه انتخـاب   . شـود  براي وزن دهی به عبارات انتخـاب شـده اسـتفاده مـی     TF-IDfعالوه بر آن از 

شود تا بـدین صـورت از هـر     براي کالستر کردن جمالت مشابه استفاده می k-meanجمالت، از الگوریتم 
. نمایـد  سازي تعداد کالسترها را خودش انتخـاب مـی   خالصهبر اساس نرخ . گروه یک جمله مشخص شود

بـه عنـوان مثـال اگـر     . بایست مشخص باشـد  تعداد کالسترها می k-meanدانیم در  طور که می زیرا همان
بایست ایجـاد   کالستر می 5اي بخواهد،  کلمه 100کلمه بگیریم وکاربر خالصه  20متوسط طول جمله را 

یـک سـري نقـاط میـانی       k-mean.شود وزنی ها نمایش داده می-از چند هر سند بر اساس برداري. شود
و مجددا در هر کالستري نقـاط  .نماید گیرد و هر کدام از جمالت را به نزدیکترین کالستر منتصب می می

-K. شـود  در این صـورت الگـوریتم متوقـف مـی    . شود تا دیگر نقطه میانی عوض نشود میانی محاسبه می

mean توان بـه   جمله اول را می. دهد که نقاط ابتدایی به خوبی انتخاب شوند درست می در صورتی جواب
اتمـام یافـت،    k-meansکـه الگـوریتم    بعـد از آن . بوده است DUCداده تست . انتخاب نمود seedعنوان 

  .نماید نزدیکترین جمله به هر مرکزي را براي تولید خالصه انتخاب می
هر کـدام  . هاي مختلف و از موضوعات مختلف انتخاب نموده است مقاله خبري با اندازه 570براي ارزیابی 

 ROUDGEدر مورد ارزیابی از ابزار ارزیابی . توسط دو فرد خبره خالصه شده است DUCاز این اسناد در 
. نمایـد  ه میوزنی با هم مقایس -استفاده نموده است که دو خالصه اتوماتیک و دستی را با استفاده از چند

   .باشد وزنی مناسب می -نتایج ارزیابی نشان داده است که سه
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  هاي بر پایه ساختار کالمی
است، ریشه درخت تئوري ساختار زبانی امتیازي معادل تعداد سطوحش 

رسد امتیـاز   شود و هر زمانی که به بخش غیر مهم می
  .شوند هاي متن بر اساس امتیازشان در درخت مرتب می

ت به این صورت تعریف شده است که برابر اجتماع فرزندان 
براي امتیاز دهی به هر بخش، پایه بودن آن، اهمیت ارتباط و مجموعه پیشـرفت آن در  

بـراي  . به ریشه درخت امتیازي معادل دو برابر تعداد سطوح درخت داده شده است
هر گره یا بخشی که به مجموعه پیشرفت تعلق نداشته 
نهایتا بین هر بخشـی بـا جملـه اصـلی مـتن      

جملـه   2به عنوان مثـال در   .شود و در امتیاز نهایی هر بخش ضرب می شود
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هاي بر پایه ساختار کالمی روش -3
است، ریشه درخت تئوري ساختار زبانی امتیازي معادل تعداد سطوحش  ارائه نموده [56]در روشی که 

شود و هر زمانی که به بخش غیر مهم می پس از آن درخت به روش عمقی پیمایش می
هاي متن بر اساس امتیازشان در درخت مرتب می بخش. نماید را یکی کم می

ت به این صورت تعریف شده است که برابر اجتماع فرزندان پیشرفت براي هر گره درخ همجموع
براي امتیاز دهی به هر بخش، پایه بودن آن، اهمیت ارتباط و مجموعه پیشـرفت آن در  . باشد اش می

به ریشه درخت امتیازي معادل دو برابر تعداد سطوح درخت داده شده است. نظر گرفته شده است
هر گره یا بخشی که به مجموعه پیشرفت تعلق نداشته . شود درخت پیمایش می امتیاز دهی به هر بخش،

نهایتا بین هر بخشـی بـا جملـه اصـلی مـتن      . باشد، امتیازش با متمم ضریب اهمیت ارتباط کم می شود
cosine شود و در امتیاز نهایی هر بخش ضرب می شود محاسبه می

  .آن را امتحان کرد) 2(ه نسبت به آن آلرژي داشت، اگر چه ک
  .ستابدنش قرمز شده )4(اکنون سر درد داردو 

  .آمده استباال درخت ساختار زبانی 

  

 

7 -2-3
در روشی که  -

پس از آن درخت به روش عمقی پیمایش می. دارد
را یکی کم می

مجموع [6]در  -
اش می پایه

نظر گرفته شده است
امتیاز دهی به هر بخش،

باشد، امتیازش با متمم ضریب اهمیت ارتباط کم می شود
cosineشباهت 

  :ذیل
اگر چه ک )1
اکنون سر درد داردو ) 3(

در 

درخت ساختار زبانی  1شکل 
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  مثالی از درخت ساختار کالمی

ایـن  . دهـد  پیرو و جز فرعی اطالعات را نشـان مـی  
مساله که شخصی آلرژي دارد باید باعث شود که آن چیزي که آلرژي دارد را امتحـان ننمایـد کـه ایـن،     
 .است که هر دو نهاد هستند و بخش فرعـی نـدارد  

باشـد را   دستی اشان نیز موجود مـی   متن که خالصه

سازي ارائه نموده است که انسجام و پیوستگی مـتن را حفـظ   
باشـد بـا ایـن     مـی  [15]ده است که شبیه درخت تئوري ساختار بیانی 

سـاختن درخـت کالمـی    . باشـد  باشد و نام ارتباطات در آن موجود نمی
هایی که به خاطر وجود ارتباط بـین سـاختار   

آشکارسازي ( از طرفی و ساختار کالمی سراسري
ماجول پیشـنهادي شـامل   . [57]گیرد آمده است را نیز در بر می

 ي، بخش بندي کردن اجزا FDG، تجزیه کننده 
  .سازي است شوند، تجزیه کالمی و خالصه

هـاي علمـی کـه کـاربر موضـوع       هایی که در بازیابی اطالعات اخبار یا مقاله
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مثالی از درخت ساختار کالمی -1شکل 

پیرو و جز فرعی اطالعات را نشـان مـی   S. به معنی پایه جمله و حاوي اطالعات مهم است
مساله که شخصی آلرژي دارد باید باعث شود که آن چیزي که آلرژي دارد را امتحـان ننمایـد کـه ایـن،     

است که هر دو نهاد هستند و بخش فرعـی نـدارد   4و  3نتایج چنین کاري جمله .بخش اصلی متن است
متن که خالصه 30ت که ارزیابی آن بدین صورت انجام پذیرفته اس

  .محاسبه شده است recallو  precisionاند و  انتخاب کرده
سازي ارائه نموده است که انسجام و پیوستگی مـتن را حفـظ    روشی براي تجزیه کالمی و خالصه

ده است که شبیه درخت تئوري ساختار بیانی ساختار کالمی ایجاد نمو
باشد و نام ارتباطات در آن موجود نمی ت که این درخت دودویی می
هایی که به خاطر وجود ارتباط بـین سـاختار    ولی محدودیت [23] است شبیه روش بر پایه کلمات خاص

از طرفی و ساختار کالمی سراسري) آشکار سازي انسجام(هاي مورد رجوع  کالمی و زنجیره
آمده است را نیز در بر می veinاز طرف دیگر در تئوري 

، تجزیه کننده (part of speech)جزاي کالم اسازي  برچسب
شوند، تجزیه کالمی و خالصه هایی که تکرار می جمله، تشخیص اسامی، تفکیک کردن بخش

هایی که در بازیابی اطالعات اخبار یا مقاله تمرکز این روش روي خالصه
  باشد نماید، می می خاصی را جستجو

  

 

N به معنی پایه جمله و حاوي اطالعات مهم است
مساله که شخصی آلرژي دارد باید باعث شود که آن چیزي که آلرژي دارد را امتحـان ننمایـد کـه ایـن،     

بخش اصلی متن است
ارزیابی آن بدین صورت انجام پذیرفته اس

انتخاب کرده
روشی براي تجزیه کالمی و خالصه [45] -

ساختار کالمی ایجاد نمو. نماید می
ت که این درخت دودویی میتفاو

شبیه روش بر پایه کلمات خاص
کالمی و زنجیره

از طرف دیگر در تئوري ) پیوستگی
برچسب  هاي بخش

جمله، تشخیص اسامی، تفکیک کردن بخش
تمرکز این روش روي خالصه

خاصی را جستجو
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 FDGپس از آن تجزیه کننده نحوي . شود ابتدا متن با استفاده از سیستم نقش کلمه برچسب گذاري می
ها را بـه واحـدهاي    اولین پردازش جمله. شود پس از آن دو پردازش دیگر انجام می. شود روي آن اجرا می

نماید و دیگري  را ایجاد می (edts)تدایی و سپس درخت کالمی اب (edus)نماید  کالمی ابتدایی تبدیل می
بنـابراین هـر   . نمایـد  عبارات اسمی را تشخیص داده و از موتور تفکیک کردن عبارات تکراري استفاده می

edt هاي آن  باشد که برگ درخت کالمی میedus بـراي هـر جملـه در مـتن اصـلی      . باشند یک جمله می
 nبعـد از  . شـود  ین مرحله پردازش کالمی افزایشی شروع مـی در ا. آید ها به دست می edtsاي از  مجموعه

هـاي   edtها وجود خواهد داشت که نشان دهنده ترکیب  جمله اول، جنگلی از درخت nمرحله متناظر با 
n در مرحلـه  . دارد بنابراین هر درختی یک تفسیر از مـتن را بیـان مـی   . باشد جمله میn+1   در پـردازش

  :انجام خواهد شدکالمی افزایشی عملیات ذیل 
. شـود  هاي متناظر با جمله بعدي با تمام حاالت ممکنه به جنگـل موجـود مجتمـع مـی     edtابتدا تمامی 

. ماند ها باقی می شوند و بنابراین تنها بخشی از آن هاي نتیجه امتیازدهی و مرتب و فیلتر می سپس درخت
شوند  هاي با باالترین امتیاز انتخاب می ختآید، در هاي باقی مانده که از مرحله نهایی بدست می از درخت

  . شود ها ایجاد می و خالصه بر اساس درخت
  

  هاي ترکیبی روش - 2-4- 7
هایی که محدود به یـک حـوزه    جایی که تحلیل متن به صورت عمیق روي متن در یک جمع بندي از آن

هاي محدودي  حوزهباشند، در  هایی که بر پایه هوش مصنوعی می خاص نباشد مشکل است، بنابراین روش
  .ها به نحوي استفاده شود تمایل به این سمت وجود دارد که از هر دو این روش. توانند عمل نمایند می

   

  هاي بر پایه آموزش یادگیري روش  - 7-2-4-1
در فـاز  . [58 ,46] توانـد در نظـر گرفتـه شـود     بندي نیز مـی  سازي متن به عنوان یک مساله طبقه خالصه

هاي  شود و داده باشد به الگوریتم طبقه بندي داده می موزش که در اینجا همان جمله میآیادگیري، داده 
شـوند و   مـی  هایی که در خالصه شامل شوند، آن بندي می به دو گروه طبقه) هاي دیده نشده جمله(تست 

بایست خصوصـیاتی از مـتن مـورد توجـه      بندي می براي طبقه. شوند هایی که در خالصه مشاهده نمی آن
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کند ولی دقـت روش در   از الگوریتم ژنتیک براي استخراج خصوصیاتی از متن استفاده می [59]. قرارگیرد
  .باشد می% 52این حالت 

ائه شده است که از یک روش ترکیبی آماري و معنایی اسـتفاده نمـوده و   ار ]60[ ساز فارسی در خالصه -
ابتـدا اسـامی مفیـد تشـخیص     . نماید شباهت جمالت با یکدیگر، کلمات کلیدي و با عنوان را مشخص می

 و  :") و "?" ،"؟" ،"!" ،"؛" ،"."(شـامل   جمله ي کننده جدا عالئم از استفاده با ها جمله مرز. شوند داده می
 مشـخص  جدیـد  خط و"/"،""،"-"،"]"،"[" ،">"،"<" ،","، "،" خالی، فضاي عالیم از استفاده با ها کلمه مرز

 مهـم  امـا  شـوند  می زیاد استفاده که هایی کلمه حذف براي را مهم غیر هاي کلمه شامل منبعی .شوند می

 یـابی  ریشـه  الگوریتم با را کدام ي هر ریشه که هستند صفات و اسامی مهم، کلمات .اند شده ایجاد نیستند

 هر آن گراف، دهد که در سپس گرافی تشکیل می. کنند و پایگاه داده از اسامی مرکب هم وجود دارد می

 کـه  جمالتـی  کنند می بیان لغوي هاي زنجیره بر اساس را جمالت بین ارتباط ها یال و است گره یک جمله

 ارتباط این و میزان شوند می متصل یکدیگر به یالی با است بیشتر خاصی ي آستانه ها از آن ارتباط میزان

 : شود می اعمال زیر روش به کلمات ي ریشه روي ها ایجاد زنجیره الگوریتم. کند می مشخص را یال وزن

 نـوع  و دارد رابطه آنها با sکه  را کلماتی تمام ي ریشه و شود می جستجو مفهومی واژگان در s ي  ریشه هر

 .باشـد  کلمـات  ایـن  ي ریشـه  شامل W= {w1,w2,…,wn} ي مجموعه به فرض .شود مییافته  آنها ي رابطه
 ي شماره ، داشتند وجود قبلی هاي زنجیره در اگر و جستجو موجود قبل از هاي زنجیره در را ها wiتمام 

 wi بـه  مربـوط  ي زنجیـره  ci آن در که شود یافته می C={c1,c2,…,cn} ي مجموعه ها یعنی آن ي زنجیره
 مشترك توانند می ها ci مسلماً(شده   مشخص نیز نبودند موجود قبل هاي زنجیره در که را کلماتی است،

 و یافتـه  شـده  تکـرار  باال ي مجموعه در همه از بیشتر که را ci الگوریتمی بودن حریصانه به توجه با) باشند
 زنجیره همین در را جدید ي ریشه بودند، Wدر  ها آن تمام اگر .نماید می را بررسی زنجیره این کلمات تمام

 هـیچ  یـا  و یافتـه  مناسـب  ي زنجیـره  یا تا شود می تکرار ci این بدون مرحله این صورت این غیر در و درج

 ایجـاد  از بعـد . شود می ایجاد آن براي ي جدیدي زنجیره صورت این در که نشود یافت آن براي اي زنجیره

طریق ضرب برداري کلمات مفید دو جمله با در نظر گـرفتن   از جمله دو هر بین شباهت میزان ها زنجیره
   .مشخص خواهد شدرابطه معنایی بین کلمات 

 کدام و به هر شده گرفته نظر در مکانی- هم و اشتقاق تخصیص، تعمیم، مخالف، معنی، هم ، تکرار ي رابطه

 : است متصور شده آنها بین زیر ي داده و رابطه خاصی وزن

  تخصیص= تعمیم< مخالف < مکانی هم = اشتقاق <معنی هم < تکرار
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امتیـاز شـباهت   .  شود می محاسبه سایر جمالت با آن شباهت مقادیر جمع با جمله هر براي شباهت امتیاز
 دو هـر  نامبرده شباهت امتیاز سه بر عالوه. شود هر جمله با کلمات کلیدي کاربر و عنوان نیز محاسبه می

با هر جمله است نیز محاسبه  مرتبط جمالت تعداد با معادل که گراف در گره هر ي ،درجه یکدیگر با جمله
هاي خاص همانند بنابراین، نتیجـه، موضـوع و معرفـی در     امتیازي نیز براي جمالت حاوي کلمه. شود می

. شـود  هاي حاوي کلماتی همانند مثال، نمونه و مثال امتیاز منفـی داده مـی   شود و به جمله نظر گرفته می
براي ارزیـابی بـه ایـن    . باشد امتیاز هر جمله مجموع امتیاز موارد فوق با در نظر گرفتن ضرایبی مینهایتا 

در نظر گرفتـه شـده اسـت و    % 30متن از روزنامه همشهري با نسبت فشردگی  10صورت عمل شده که 
ی که در اند و جمالت چند نفر دانشجوي کارشناسی ارشد به صورت دستی کار خالصه سازي را انجام داده

شـباهت خالصـه   . اسـت  است به عنوان خالصه مرجع در نظر گرفتـه شـده   هاي افراد بیشتري بوده خالصه
 .است بوده 56.66مرجع با خالصه سیستم 

  
  

  ترکیب روش سطحی و معنایی  -7-2-4-2
SUMMARIST [24]      باشـد کـه از    در دانشگاه کالیفرنیاي جنـوبی مثـالی از ترکیـب ایـن دو روش مـی

WORDNET [4] ابتدا موضوع اصلی سـند را بـر اسـاس    . و خصوصیات آماري متن استفاده نموده است
ســپس بــا اســتفاده از . هــا اســتخراج مــی شــود هــا و مکــان آن هــاي آمــاري هماننــد تعــداد کلمــه روش

WORDNET باشـند، انتخـاب    تري از مـتن را دارا مـی   و ارتباط بین کلمات جمالتی که مفاهیم عمومی
  . کند می

روش ارائه شده . است گیرد استفاده نموده از یک روش ترکیبی که هم مکانی کلمات را در نظر می [61] -
  :باشد شامل مراحل ذیل می

رتباط بـین  ها براي کشف ا ها و فعل در این بخش کار ریشه یابی و استخراج کلمه: پیش پردازش )1
 .شود ها انجام می کلمه

که دو کلمه  احتمال آن.مکانی کلمات استفاده نموده است از اصل هم: مشخص کردن وزن جمالت )2
( )    : مشاهده در یک سند برابر است با kبا  tکه کلمه  احتمال آن. در سند هم مکان مشاهده شود = (1−∝)   +       1 −        (1 −    )   
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α  اگر . که حداقل یک بار کلمه در سند مشاهده شوداحتمال آن استk  صفر باشد، دلتايk,0  برابر یک
بار  تعداد مشاهدات مورد انتظار در اسنادي است که حداقل یک B1. و در غیر این صورت صفر خواهد بود

  . مشاهده شده است
اساس این فرض بر . گیرد فعل را در نظر می -اسم و اسم  -ارتباط اسم: کشف ارتباط بین کلمات )3

اسم در سطح کالمی موجود است و  -اي و ارتباط اسم فعل در رابطه نهاد و گزاره -که ارتباط اسم
 .باشد بر اساس احتمال مشاهده اشان با یکدیگر در یک سند می

(  )     :شود اسم با فرمول ذیل تعریف می -ارتباط اسم = ∑    ×    (  ,  )    

(  )     :شود به صورت ذیل تعریف می فعل -ارتباط اسم  = ∑    ×    (  ,  )    

نهایتـا میـزان   . آیـد  فعل به دسـت مـی   -اسم و اسم  -ها از جمع ارتباط اسم  میزان قدرت ارتباطی کلمه
هاي موجود در جمله قابـل محاسـبه    مرتبط و مهم بودن جمله با میانگین گرفتن از قدرت ارتباطی کلمه

  . می باشد
پـارامتري اسـت کـه     K. شـوند  جمله با باالترین امتیاز براي خالصه انتخاب مـی  k: تولید خالصه )4

جمله در سند اصلی موجـود باشـد و    20به عنوان مثال اگر . سازي دارد بستگی به درصد خالصه
 . جمله انتخاب خواهند شد 10باشد، % 50سازي  درصد خالصه

سازي و طبقه بنـدي را   کار خالصه  reuterسند از  800ارزیابی به این صورت انجام گرفته است که روي 
  . انجام داده است

  

  روش افزایش و کاهش جمله  -7-2-4-3
براي فرایند تولید خالصه بعد از انتخاب جمالت مهـم ، روشـی را ارائـه نمـوده اسـت کـه در آن        [62] -

هایی از جمله حـذف   عالوه بر آن بخش. شوند یگر ترکیب میجمالت استخراج شده ویرایش شده و با یکد
شـود   ها، دانش نحوي و محتواي جمله مشخص مـی  بر اساس تحلیل آماري روي مجموعه متون. شوند می

هـایی از   اساس این روش بر پایه آن است که ادغام و حدف بخش. هایی از هر جمله حذف شود چه بخش
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توضیحات تکمیلی، عبارات بـا   ،مثالی از کاهش دادن جمالت .نمود جمالت، انسجام متن را بیشتر خواهد
  .باشد ها، حرف ربط سر جمالت و تفصیل می هاي چندگانه اسامی، مثال عالمت نقل قول مستقیم، معرف

ایـن دو عمـل، کـاهش    . باشـد  دو عمل تعریف نموده است که اساس مقایسه خالصه انسان و ماشین مـی 
کند هـر عبـارتی در    خالصه دستی انسان را در نظر گرفته و بررسی می. باشد میجمله و ترکیب جمالت 

یـادگیري ماشـینی اسـتفاده     هـاي  از روش. متن خالصه دستی چه معادلی در مـتن خالصـه انسـان دارد   
آیـد   نهایتا نتایجی که از آمـوزش و تسـت مجموعـه بدسـت مـی     . شود و مجموعه تست و آزمون دارد می

آیا جمله موجود در خالصه دستی بـر اسـاس اعمـال حـذف و چسـباندن جمـالت       نماید که  مشخص می
بدست آمده است و در این صورت، چه عباراتی از جمله اصلی آمده اسـت و در کـدام قسـمت سـند ایـن      

براي آنکه مشخص شود هر کلمه در خالصه در چه مکانی از مقاله اصلی آورده . عبارت وجود داشته است
یک سري قواعد تجربـی   ،در حقیقت بر اساس مشاهدات. کوف استفاده نموده استشده است از مدل مار

اهش جملـه بایـد   ک. استفاده شده است [63]از این قواعد براي ایجاد مدل مارکوف پنهان. ایجاد نموده اند
استفاده نموده است تـا   ESG [64]از تجزیه کننده . به صورتی باشد که معناي اصلی جمله را از بین نبرد

بنـابراین هـر   . نمایـد  مشخص شود که نبود عبارت کاهش یافته متن را از نظر گرامري دچار مشکل نمـی 
ه و یا تـا حـدودي تغییـر    حذف شده، تغییر نکردعبارت سه نوع احتمال . عبارتی یک امتیاز خواهد گرفت

شود که از  یک عبارت در صورتی حذف می. شود تعریف میکرده است بر اساس متن و خالصه دستی آن 
نظر گرامري بالمانع باشد، معناي جمله بر روي آن سوار نشده باشد و احتمـال بـاالیی داشـته باشـد کـه      

  .شود ر اعمال زیر تفکیک میدو عمل اصلی حذف و چسباندن جمالت به زی. توسط انسان حذف شود
تواند کلمه، عبـارت   عنصر حذف شده می. باشد به معنی حذف عبارات از جمله می: کاهش جمله )1

  .یا جزئی از جمله باشد
به معناي جایگزین کردن عبارات یا بخشی از جملـه بـا یـک توصـیف     : عام یا خاص کردن جمله )2

 .باشد تر می تر یا خاص عمومی

 .نماییم دین جمله را در هم ادغام میعناصر چن: ترکیب جمله )3

بـه عنـوان مثـال، مکـان یـک      . آید در هر دو مورد کاهش و ادغام جمله به کار می: تبدیل جمله )4
 .عبارت از انتها به ابتدا بیاید

 .ها استفاده شود به جاي استفاده از عبارات، از تفسیر آن: تفسیر لغوي )5
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مـثال جملـه آخـر را در    . دهد جی را تغییر میترتیب جمالت استخرا: مرتب کردن دوباره جمالت )6
هاي دسـت نـویس انسـان، جمـالت عمومـا دوبـاره از اول نوشـته         در چکیده. اول چکیده بگذارد

 .شود می

. اي باشـد  تواند در هر حوزه باشد که می ورودي یک سند می .دهد معماري پیشنهادي را نشان می 2شکل 
مرحلـه دوم، مـاجول کـاهش و ترکیـب     . شـوند  هاي کلیدي مشخص می در مرحله اول یا استخراج، جمله

و  اسـناد منابع و ابزار هـاي دیگـر، مجموعـه     ،هاي دستی دیگر آن چکیده هاي ورودي. شود جمله اجرا می
کننده نحوي، پایگاه داده لغوي و عالوه بـر آن لغـت نامـه بزرگـی کـه از       ها، تجزیه هاي دستی آن چکیده

براي تحلیل ساختار جمله در خالصه دستی بـه   ،برنامه تجزیه. باشد منابع مختلف تشکیل شده است، می
بـر  . شـوند  هاي کلیـدي اسـتخراج مـی    نماید که کلمه ماجول استخراج بدین صورت عمل می. رود کار می

اي در جملـه امتیـازي برابـر     تعریف شده است، هر کلمـه  WORDNETتباطاتی که در اساس مجموعه ار
 .باشـد  امتیاز جمله برابر جمع امتیاز کلماتش مـی . هایی که با دیگر کلمات خواهد داشت دارد تعداد لینک

ل که به ماژول ترکیـب ارسـا   نماید یا آن نتیجه ماژول کاهش جمله یا به طور مستقیم خالصه را ایجاد می
ابتدا تحلیلی به صورت دستی یا با استفاده از یـادگیري ماشـینی روي    ،در بخش ترکیب جمالت. شود می

شود و بر اساس آن مجموعه عملیـات   اي از جمالتی که توسط انسان ترکیب شده است انجام می مجموعه
  شود ترکیب مشخص می

  
 معماري سیستم پیشنهادي -2شکل 
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ارزیابی نیز بدین صورت انجـام  . بوده است در قسمت برنامه تجزیه% 85باالي  recallو  precision میزان
  . اند که متن دستی و متن تولید شده توسط سیستم را قضاوت نمایند داده اند که از افراد خواسته

 

  شناسی هستانروش بر پایه   - 7-2-4-4
تـوان   معنـاي مـتن را بهتـر مـی     شناسی هستانباشند که با استفاده از  ها بر این اصل استوار می این روش
  . نشان داد

. استفاده نمـوده اسـت   UMLS [66]یا لغت نامه مفاهیم در مورد پژشکی به نام  شناسی هستاناز   [65]-
 اي کـه یـک   براي یک حوزه خاص ایجاد نمـوده اسـت و هـر جملـه     شناسی هستانبه صورت دستی یک 

هر مفهومی یک سـري  . یابد را در درون خود داشته باشد، امتیازش افزایش می شناسی هستانبرچسب از 
شود که هر پاراگرافی چه میـزان از ایـن کلمـات را در درون خـود      باشد و بررسی می کلمات را شامل می

هر پاراگرافی را بهتر نیز استفاده کرده تا موضوع اصلی  generalization)(از ارتباط عمومیت بخشی . دارد
شـود و انتخـاب    هر پاراگرافی که بـاالترین امتیـاز را دارد بـه عنـوان موضـوع اصـلی شـناخته مـی        . بیابد

  .مطلوب برسد سازي خالصه به میزانیابد تا  ها به ترتیب امتیازشان ادامه می پاراگراف
و هر پاراگرافی . به صورت دستی براي حوزه کوچکی از اخبار ایجاد نموده است شناسی هستان [67] در -

ایـن روش  . یابـد  را در درون خود داشته باشـد، امتیـازش افـزایش مـی     شناسی هستانکه یک برچسب از 
  .باشد گیرد و واحد تولید خالصه آن پاراگراف می ظر نمیمعنی بودن را در ن ها حتی هم ارتباط بین کلمه

از پـیش تعریـف شـده طبقـه بنـدي       شناسـی  هستانهاي درخت  مالت را به گرهاین روش، ج [68]در  -
هـایی از   جمالت به صورت زیر درخـت . باشد اي از کلمات می اي از درخت شامل مجموعه هر گره. کند می

اسـتفاده   شناسی هستانتوان معیار شباهت را در  شوند که بر آن اساس می نمایش داده می شناسی هستان
از درخـت طبقـه بنـدي کننـده     . ط بین جمالت را بر اساس خصوصیات گراف محاسبه کـرد نمود و ارتبا

DMOZ  باشـد  گره می 1036گرفته شده که شامل و دو سطح اول آن در نظر  [69]استفاده نموده است .
  .آمده است DMOZمثالی از ساختار درخت  3شکل در
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 DMOZهاي ایجاد شده به وسیله  مثالی از گروه -3شکل 

ا درنظـر  وب سایتی که با استفاده از موتور جستجوي یاهو یافته شده اسـت ر  20تمامی جمالتی که در  
را محاسـبه   tf-idfبندي موضوعات اسـت، بـراي هـر گـره میـزان       که گروه DMOZگرفته و روي درخت 

کار، برچسب نام هر گره و گره پدرش را در نظر گرفته و پرسشی بر حسب اجتماع این  براي این. نماید می
گرفتـه و پـس از حـذف    هـایی کـه امتیـاز بـاالتري دارنـد را در نظـر        دو در یاهو انجام داده و وب سایت

را در مـورد   tf-idfهاي توقف ،  و حذف کلمه ]9[یابی به وسیله الگوریتم پورتر  و ریشه htmlهاي  برچسب
وزن هـر  . iدر طبقـه فرزنـد    tکلمـه   tf-idfبرابر اسـت بـا    wi(t)در معادله ذیل . نماییم ها محاسبه می آن
  .فرزندانش است  اي برابر است با جمع وزن گره

   ́ ( ) =   ( ) + ∑   ( )          ( )   

 
هایی که جمله را بـه صـورت بهتـري     باشد که زیر درخت نحوه نگاشت جمله به درخت به این صورت می

هـاي   اگر یک جمله به چندین زیر درخـت نگاشـت شـود تمـامی گـره     . شوند میدهند انتخاب  نمایش می
اي بین بردار  و ضرب نقطه شود الگوریتم ابتدا از ریشه شروع می. گیریم موجود در زیر درخت را درنظر می

 و بعد) دارد اي بردارها میزان شباهت را بیان می ضرب نقطه. (کند هاي بچه را مقایسه می جمله و تمام گره
 σاشان از  کند کدام جمالت درجه تشابه کند و محاسبه می میانگین و واریانس نتیجه تشابه را مقایسه می

*α+ μ اگر ماکزیمم میزان شباهت به یک گره فرزند کمتر از میزان شباهت به گـره جـاري   . بیشتر است
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شـود و تعـداد زیـر     ها براي هـر جملـه محاسـبه مـی     همپوشانی زیر درخت. شود بود، الگوریتم متوقف می
اي در گـره بـرگ طبقـه بنـدي      اگر جمله. باشد ها به عنوان معیاري براي مقدار اطالعات جمله می درخت

  . است دارد اي که در سطوح باالتر امتیازدهی شده شود، اطالعات خاص بیشتري نسبت به جمله
وزن اعتماد طبقـه بنـدي   ممکن است یک جمله به بیشتر از یک زیر درخت نگاشت شود به این خاطر از 

( )    :برابر است با dدر سند  tوزن برچسب :نماید استفاده می SVMکننده  = ∑     ( ,  ) ∈        ( )   

  .باشد می dدر سند  tمقدار اعتماد برچسب  conf(t,i)که 
  :شود تا خالصه ایجاد شود استفاده می SVMبندي کننده   خصوصیت ذیل در طبقه 4حال از 
  باشد اي بردار برچسب جمله و بردار برچسب سند می نقطه  میزان همپوشانی برچسب که ضرب )1
نشان دهنده آن اسـت  .: دهد اي که به طور بهتري جمله را نمایش می عمق گره: عمق زیر درخت )2

 .که چقدر به طور خاص درباره یک موضوع خاص جمله اطالعات دارد

هایی که طبقه بندي کننده براي جمله استخراج نموده اسـت،   تعداد زیر درخت: تعداد زیردرخت )3
 باشد نشان دهنده میزان اطالعات جمله می

 .جمله در یک سوم اول یا دوم یا سوم متن قرار دارد )4

که اسناد استانداردي است که بوسیله انسان خالصه شـده   DUCبا استفاده از خصوصیات باال روي اسناد 
تمام جمالتی که بوسیله انسان در خالصـه آمـده اسـت بـه      SVMاست و استفاده از طبقه بندي کننده  

از روش درستی بابی . اند و فاز آموزش انجام شده است شدههاي مثبت و بقیه منفی محسوب  عنوان مثال
leave one out به این صورت که در هر موضوعی تمامی جمالت غیر از یـک جملـه   . است استفاده نموده

هاي تست ایجاد خواهد شـد و جمـالت تسـت بـر      خالصه بر اساس داده. باشند جزو مجموعه آموزش می
مقایسه نموده است و  [34] در مورد این روش و روش F1معیار . اساس امتیازشان رتبه بندي خواهند شد

  .نتایج نشان داده که کیفیت خالصه سازي افزایش یافته است
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  سازي چند سنده خالصه -  8
اي از اسناد مربوط بـه یـک موضـوع درخواسـت      که خالصه آید سازي چند سنده زمانی به کار می خالصه

از نظر عبارت، موضوع و یـا  (به هم اي از اسناد مرتبط  در حقیقت نمایش کوتاه از محتواي مجموعه. شود
ها  هاي بین آن کار مهم در این نوع تولید خالصه حذف افزونگی و تشخیص منابع و تفاوت. باشد می) گروه
  .باشد می

در این پروژه ارتباط زبان . باشد سازي چند سنده می در دانشگاه میشیگان پیشگام خالصه CLAIRپروژه 
هـاي   اي از کلمـه  مرکز کالستر مجموعـه . شود شناختی بین سندها همانند تضاد، تشابه تشخیص داده می

صـه،  بـراي انتخـاب مـتن خال   . باشد هایی که بیشتر از همه در کالستر استفاده شده است می مهم و کلمه
در هر حال غیر ممکن . جمالتی از هر یک از سندها انتخاب خواهد شد که کالستر را بهتر توصیف نمایند

  شود  است که خالصه اي که توسط کامپیوتر ایجاد می
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  سازها هاي ارزیابی خالصه روش - 9
پـذیرد   یکه توسط انسان انجام م هایی سازي تحقیقاتی که انجام گرفته است حاکی از آن است که خالصه

و عـالوه بـر آن    [58] باشـد  توانایی تولید خالصه انسان بـاال مـی  . باشد وابسته به متن و خاص هر فرد می
ارزیـابی   .شود خیلی وابسته به متن، فرد و پردازش پیچیـده دارد  سازي که توسط انسان ایجاد می خالصه

ساز هـایی کـه بـر     سازهاي اتوماتیک مطرح انجام داده است حاکی از آن است که خالصه روي خالصهکه 
  .[58] باشند اساس اصول زبان شناختی هستند، بهترین کارایی را دارا می

شود کـه بـراي محاسـبه     انجام می ROUGE [70]در زبان انگلیسی معروفترین ابزار ارزیابی با استفاده از 
بـه   ROUGE. نمایـد  چنـد وزنـی اسـتفاده مـی    تکنیک میزان شباهت متن خالصه دستی و اتوماتیک از 

  .باشد دهد بسیار نزدیک می ارزیابی که انسان انجام می
Precision  وrecall سازي مطرح شده است به عنوان معیارهاي متداول در خالصه .recall    برابر اسـت بـا

تقسیم تعداد جمالتی که توسط سیستم درست تشخیص داده شده است بر تعـداد جمالتـی کـه توسـط     
برابر است با تقسیم تعداد جمالتی کـه توسـط سیسـتم     Precision. انسان درست تشخیص داده شده اند

  [71]شده اند بر تعداد کل جمالتی که توسط سیستم براي خالصه ایجاد شده اند درست تشخیص داده

            =               (                       ∩             )             (                      )   
        =               (                       ∩             )             (            )   
 

مشخص است که هر چقدر طول خالصه افزایش یابد، تفاوت بین متن خالصه شده توسط انسـان و مـتن   
  . یابد خالصه شده اتوماتیک افزایش می

=        F  :صورت تعریف شده است نیز بدین fمعیار اندازه گیري  2 ∗ precision/(recall + precision)   
سازي از طریق مقایسه  در ارزیابی اصلی، کیفیت خالصه. شود ارزیابی به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می

شود خالصـه ایجـاد شـده     در ارزیابی فرعی مشخص می. ) شود هاي ایده آل دستی انجام می آن با خالصه
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پاسـخ، درك   -توان به پرسش از جمله این کارها می. ده استچقدر روي انجام کارهاي دیگر تاثیر گذار بو
در صورتی که خالصه ایجاد شده از نوع چکیده .  [72]مطلب و مرتبط بودن سند به موضوع خاص نام برد

ایـن نـوع   ). ارزیابی محتوایی( باشد ز طریق مقایسه محتوایی با خالصه دست ساز انسان میباشد ارزیابی ا
مثال فاصله بین بردار تکرار کلمات خالصه ایجـاد شـده توسـط    . ارزیابی نیاز به تحلیل زبان شناختی دارد

از افـراد   در ایـن حالـت  . باشـد  نوع دیگر ارزیابی، ارزیابی موضوعی مـی . شود انسان و سیستم محاسبه می
خالصه سیسـتم بـه   ) 1. شود که خالصه سیستم را از دو دیدگاه ارزیابی و امتیاز دهی نمایند خواسته می

کـه خالصـه سیسـتم تـا چـه انـداز خوانـا         پوشاند و دوم آن چه میزان از محتویات مهم مقاله اصلی را می
  .[70])بدهند 4تا  1امتیاز ( باشد  می

خوانندگان پاسخ را بررسـی نماینـد و   . باشد ها بر اساس پرسش و پاسخ می اي چکیدهیک ارزیابی دیگر بر
باشد که در این صورت زمان پاسخ دهی به سوال نیز به عنوان پارامتر  قضاوت نمایند که چقدر مرتبط می

  .[71] شود دیگري در نظر گرفته می
به طور کلی . باشد، اي می  سازي اتوماتیک خصوصا در نوع استخراجی کار پیچیده تشخیص کیفیت خالصه

ابی دسـتی  روشی کـه از ارزیـ   .سازي از طریق مقایسه آن با روش دستی انجام خواهد شد  کارایی خالصه
آل از   در ارزیـابی دسـتی، خالصـه ایـده     .توسط انسان استفاده نموده است محدود به توانایی افراد اسـت 
سازهاي فارسی متفاوت  تعداد خالصه. شود طریق راي اکثریت و یا از طریق اجتماع و یا اشتراك انجام می

انتخـاب  ) کامپیوتر، هنر، ورزشـی ( موضوعات مختلفی  [50]در .باشد باشد و از تعداد سه نفر به باال می می
  . اند و خالصه دستی با خالصه منتج شده از خالصه اتوماتیک مقایسه شده است شده

وانـد بـه   ت وجود دارد که می DUCهاي تولید شده توسط انسان به نام  در زبان انگلیسی، مجموعه خالصه
انـد و از   مقایسـه نمـوده   coernicusسـاز   کار خود را با خالصه [73]در . استفاده شود benchmarkعنوان 

 reuterهـاي   از مجموعـه داده  [74 ,71]در . اند استفاده نموده benchmarkبه عنوان  DUCمجموعه داده 
سـند و   1000ایـن مجموعـه شـامل    . باشـد  هـاي اخبـار مـی    امل خالصـه استفاده شده است که ش [75]

مقالـه علمـی اسـت نیـز      183که شامل [76]هاي موجود در از مجموعه داده. باشد هاي مربوطه می خالصه
  .استفاده شده است
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  نتیجه گیري -  10
 سـازي  با رویکرد خالصه زبان فارسیهاي  و چالشدر سراسر دنیا  سازي این مستند به بیان ادبیات خالصه

ه تمرکـز  امـروز سـاي چکیـده نیـاز بـه فهـم مـتن در سـطح بـاال دارد،          جایی کـه خالصـه   از آن. پرداخت
بـه هـر میـزان کـه از اطالعـات       .باشـد  سـازي اسـتخراجی مـی    سازي در سراسر دنیا روي خالصـه  خالصه

تـري بـه وجـود     سازي استفاده شود به همان میزان خالصه دقیـق  فارسی در امر خالصه شناختی زبان زبان
در زبان فارسی تا کنـون  . ولی این مساله در قبال پرداخت هزینه و تالش بیشتري خواهد بودخواهد آمد 

یـاب، تشـخیص دهنـده کـران      همانند ریشه دقیق متون سازي هاي مناسب براي خالصه زیر ساختایجاد 
ح کننده کالمی متن و پایگاه داده لغـوي در سـط   هاي غیر مفید، تجزیه هاي حذف کلمه جمالت، الگوریتم

چه  ها همانند آن آل آن هاي ایده مجموعه استانداردي از متون و خالصه. نپذیرفته است انجام جامع و کامل
را مشـکل   سـازهاي فارسـی   موجود نیست که کار ارزیابی خالصه [65]، باشد در زبان انگلیسی موجود می

  .نماید می
در زمینـه  . مـتن متعـددي دارد  هاي پیش پردازش و پردازش  طور که اشاره شد زبان فارسی چالش همان

افعال مرکب، مشـخص کـردن ریشـه افعـال و اسـامی، تشـخیص       پیش پردازش متن، تشخیص اسامی و 
و  ی خـاص ، تشـخیص اسـام  هـاي مختلـف   مرز جمالت و تطـابق دادن نگـارش   کران کلمات، اختصارات،

هـا بسـیار ضـروري     هاي متعددي وجود دارد که پـرداختن بـه هـر کـدام از آن     چالش سازي متون یکسان
  .باشد و هر یک نیازمند صرف تحقیق و تالش بسیاري می باشد می

کارهایی که تا به کنون در زمینه خالصه سازي فارسی انجام شده است عموما بر پایـه پـردازش سـطحی    
پایگـاه  ایجاد و در زمینه پیش پردازش متون به  باشد است و مناسب متون خبري میمتن انجام پذیرفته 

   .هاي توقف اکتفا شده است داده غیر جامع از کلمه
در زمینه پردازش معنایی متون کار چندانی در زبان فارسی انجام نگرفته است و عموما از پایگاه داده غیر 

کلمات در نظر گرفته نشده است استفاده شده به این خـاطر   جامع که بسیاري از کلمات و یا ارتباط بین
هم  هاي بین کلمات همانند براي زبان فارسی که رابطه WordNetپایگاه داده لغوي همانند نیاز به وجود 

کـار   این .رسد به طور کامل و جامع بپوشاند امري ضروري به نظر میمتضاد، جز به کل و شمول را  معنی،
جـایی کـه چنـین پایگـاه داده لغـوي موجـود        از آن .تري ایجاد شـود  تن خالصه دقیقشود که م باعث می

. باشـد  هاي مختلف مطرح در زمینه پرداز معنایی متن امکـان پـذیر نمـی    باشد، امکان اعمال الگوریتم نمی
  :تواند انجام پذیرد ایجاد چنین پایگاه داده لغوي طی دو مرحله می
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تـوان   در ایـن مرحلـه مـی    .اي را بپوشاند که مفاهیم اصلی و پایهایجاد هسته مرکزي پایگاه داده  )1
 . است را در پایگاه داده قرار داد ها ایجاد شده هاي لغوي دیگر زبان مفاهیم اصلی که در پایگاه داده

 .تر را پوشش دهد توسعه دادن پایگاه داده ایجاد شده در مرحله اول تا مفاهیم جزئی )2

اي نیاز به دانستن ریشه کلمات، نقش کلمه، معنی کلمه و به طور کلی نیاز به  اد چنین پایگاه دادهجدر ای
   .شناختی وسیعی است اطالعات زبان

تـا جمـالت را بـه    باشد  زبان فارسی میکالمی   در زمینه پردازش سطح کالمی متن، نیاز به تجزیه کننده
را  )خـش پایـه و پیـرو جملـه    ب( هاي مختلـف جملـه   ارتباط بین جمالت و بخش کهتجزیه نماید  یدرخت

اي مشکل و پرهزینه خواهد بود ولی نتایج حاصـل از آن بـه طـور     ایجاد چنین تجزیه کننده نمایش دهد
سطحی متن خواهد بود که تنها به فرکانس کلمـات، وجـود کلمـات    حتم بهتر از نتایج حاصل از پردازش 

هـاي خبـري مناسـب     ا براي خالصـه این خصوصیات منحصر .کند کلیدي و خاص و مکان جمله اکتفا می
  .باشد می

سازي که متون علمی را نیز بتواند با دقت باالیی خالصه نماید نیاز به پردازش معنایی  براي ایجاد خالصه 
  .باشد باشد که در درجه اول ایجاد پایگاه داده لغوي جامع پیش نیاز آن می و ساختاري متن می
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