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با توجه به افزايش حجم مستندات متني، براي پاسخگويي به            :چكيده

به تنهـايي   هاي بازيابي اطالعاتكنيكديگر تنيازهاي اطالعاتي كاربران، 
ـ        .كارا نيستند  راي كـاربران بـسيار سـخت و     مطالعه حجـم زيـاد متـون ب

اي از مطالب مهم آنها، مي توانـد   و دراختيار داشتن خالصه    زمانگير است 
سازي يك منبع به صـورتي كـه حاصـل           فرآيند فشرده  .بسيار مفيد باشد  

سازي متون  خالصه. زي گويند ساحاوي اطالعات مهم آن باشد را خالصه      
استفاده از منابع بيشتر با سرعت باالتر و در نتيجه حاصل شدن            منجر به   

 .شودميتر اطالعات غني
و سـازي خودكـار      خالصـه  هايانواع سيستم  ابتدا به بررسي     مقالهدر اين   

 بـه   سـپس . سازي فارسي خواهيم پرداخت   هاي خالصه مروري بر سيستم  
  PARSUMIST ساخته شده با نام      ازي فارسي سمعرفي سيستم خالصه  

هاي مشابه را ارائه    پرداخته و نتايج ارزيابي سيستم و مقايسه آن با نمونه         
سيستم معرفي شده از تركيبـي از روش هـاي كالسـيك،            . خواهيم نمود 

سـندي و   آماري و معنايي براي توليـد خالصـه مـستخرج از متـون تـك              
  .بردچندسندي فارسي بهره مي

سازي، استخراج جمالت ،  خالصه سازي چكيده  :كليدي ايواژه ه
  .تك سندي ، خالصه سازي چند سندي

  مقدمه ‐١

سازي يك منبع به صورتي كه حاصل، حاوي اطالعات مهم فرآيند فشرده
ايجاد خالصه يك تالش هوشمند . ]1[سازي گويند آن باشد را خالصه

د دهه ي اخير در چن. است كه نياز به آشنايي كلي با موضوع دارد
چند رسانه اي، /چند سندي، تك/خالصه سازي خودكار متون تك

از جمله كاربردهاي آن . مورد توجه قرار گرفته اند... چند زباني و /تك
مي توان به خالصه سازي اطالعات اينترنت، خالصه سازي پرونده هاي 
پزشكي بيماران، سرويس هاي صوتي براي ناشنوايان، بازيابي اطالعات، 

  .اشاره كرد... واسناد مرتب سازي 
، سيستم خالصه ساز در اين مقاله معرفي مي شود كه يسيستم

خودكار متون فارسي است كه عالوه بر متون تك سندي براي مدارك 
در ادامه، اين نوشته به شكل زير سازمان . چند سندي نيز كاربرد دارد

مروري بر ي،  با بيان مفهوم  خالصه ساز دوم،بخشدر . دهي شده است

و رويكردهاي  صورت خواهد گرفتطبقه بندي سيستم هاي خالصه ساز 
موجود جهت خالصه سازي متون تك سندي و چندسندي بيان خواهند 

 نمونه هاي مختلف سيستم هاي خالصه ساز موجود سوم در بخش. شد
 به ،چهارم بخش. براي زبان فارسي را مورد بررسي قرار مي گيرند

. اختصاص دارد  PARSUMIST    تم خالصه ساز  سيسمعرفي كامل
و مقايسه آن با  به ارزيابي سيستم خالصه ساز پيشنهادي پنجم بخش

ششم،  به نتيجه   در بخشدر نهايت . سيستم هاي مشابه مي پردازد
  .گيري و جمع بندي اختصاص دارد

 ساز انواع سيستم هاي خالصه ‐٢
ي براي خالصه سازها اوت دسته بندي هاي متف]3-2[در مراجع مختلف 

يك در اين بخش . ارائه شده كه داراي وجوه مشترك بسياري هستند
اين دسته بندي بر . از خالصه سازها ارائه شده استطبقه بندي جامع 

اساس معيارهاي چون ويژگي و نوع خالصه، هدف خالصه سازي، 
  . و تعداد اسناد ورودي صورت مي گيرد و شكل خروجيمخاطب، زبان

 2اطالع دهنده /  1يخبر: خالصهويژگي  •
يات  بيان مي ئدر خالصه خبري هسته اصلي متن بدون ذكر جز

ولي در . شود و مناسب براي بيان اهداف مشترك مقاله هاست
يات مي آيند و ئخالصه اطالع دهنده محتويات اصلي متن با جز

مناسب براي بيان تفاوت هاي مقاله ها و پاسخگويي به سواالت 
 .است

 4چكيده/  3 مستخرج: الصهنوع خ •
هاي مستخرج، جمالتي از متن اصلي به عنوان جمالت در خالصه

هاي شوند اما در خالصهمهم از سند در خالصه  انتخاب مي
چكيده، خروجي مي تواند شامل جمالت جديدي باشد كه 

ساز هاي  خالصهسيستم دربرگيرنده اطالعات مهم متن است، اكثر
  . كنند توليد مي خرجهاي مستكنوني خالصه
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مبتني بر عالقه / مبتني بر درخواست كاربر/ كلي : هدف •
 كاربر

- خالصه هاي كلي سعي در بيان نظر نويسنده دارند، اما خالصه
كنند، نقطه نظر خواننده را نيز عمل مي هايي كه بر اساس سوال

در خالصه مبتني بر عالقه، . انددر ايجاد خالصه اعمال كرده
ن دريافت جمله يا سوالي از كاربر با توجه به عالقه وي سيستم بدو

به ايجاد خالصه 5و با استفاده از تكنيك هاي شخصي سازي وب 
 .مي پردازد

 غير خبرهافراد /   افراد خبره: مخاطب •
در خالصه مناسب براي افراد خبره سيستم با توجه به پيش زمينه 

ي كند ولي در و دانش قبلي كاربر فقط اطالعات جديد را بيان م
خالصه مناسب براي افراد بدون دانش قبلي، سيستم خالصه اي 

 .قابل فهم براي عموم كاربران توليد مي كند
 7چند سندي/  6تك سندي: تعداد اسناد •

ورودي سيستم خالصه ساز مي تواند يك سند و يا چندين سند 
مرتبط به يكديگر باشند كه در واقع يك رويداد مشخص را گزارش 

 صحبت .هند و يا در مورد موضوعي خاص صحبت مي كنندمي د
 .مي كنند

ساختار / كلمات كليدي / متن /  جدول :خروجيشكل  •
 مشخص

خروجي سيستم خالصه ساز مي تواند به صورت پاراگراف يا در 
قالب جدول يا به شكل كلمات كليدي و يا در قالب ساختاري كه از 

  .قبل براي سيستم مشخص شده است، باشد
 

 به زبان هاي ديگر/ خروجي به زبان سند اصلي : بانز •
خروجي سيستم خالصه ساز مي تواند به همان زبان متن ورودي 
باشد و يا اينكه با استفاده از تكنيك هاي ترجمه ماشيني زبان 

  .خروجي متفاوت با زبان ورودي باشد
 متغير/  ثابت : پارامتر •

صي از خوانندگان ي خاص يا سطح خاي ثابت براي استفادهخالصه
ي متغير براي گروه هاي مختلفي از شود، اما خالصهنوشته مي

  . خوانندگان با اهداف مختلف ايجاد مي شود
در ادامه اين بخش با توجه به هدف مقاله توضيحات بيشتري در 

 .مورد تعداد اسناد ورودي داده مي شود

 رويكرد خالصه سازي تك سندي -2-1
توان براي خالصه هاي تك سندي بر چهار رويكرد كلي زير را مي 

  .]1[شمرد
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دارد و   متننياز به درك سطحي اين رويكرد:8رويكرد سطحي) الف
 درگير تحليل نحوي جمالت مي باشد و براي استخراج معموالً

جمالت مهم از ويژگي هاي موقعيت جمالت در يك پاراگراف، 
ت  شناسايي كلمات كليدي، شناسايي كلما،كلماتتكرار فركانس 

به اين رويكرد گاه رويكرد . استفاده مي كنند... منطبق بر عنوان و 
كالسيك گويند چرا كه پايه اي براي رويكردهاي مدرن محسوب 

 و Luhn  [4]از پيشكسوتان اين روش مي توان به. مي شود
Edmondson  [5]اشاره كرد  .  

تحليل آماري پيكره ها  اين رويكرد با :9رويكرد مبتني بر پيكره  ) ب
براي حل . سروكار داردبراي يافتن ويژگي هاي مشخصي در سند 

مشكالت روش آماري، يادگيري ماشيني كه مناسب ترين مقدار را 
يادگيري ماشيني . براي ضرايب مولفه ها درنظر مي گيرد مطرح شد

 با بيان قانون بيز مطرح 1995 سال  درKupiec  [6]ابتدا توسط  
 .شد

راجع به ويژگي هاي كلي  ين رويكرد ا:10ساخت يافته با گفتمان  ) ج
 . بحث مي كند12 و چسبندگي11متن مانند پيوستگي

 براي ايجاد خالصه در حيطه  اين رويكرد:رويكرد مبتني بردانش  ) د
هاي خاص مورد استفاده قرار گرفته و به بياني وابسته به 

در اين زمينه فعاليت McKeown    [8]و Lehnert [7]. قلمروست
  .داشتند

 خالصه سازي چند سنديرويكرد   -2-2
 :خالصه از چند منبع وجود دارد دو رويكرد رايج براي تهيه ي

 استفاده از روش هاي توسعه يافته ي سيستم هاي تك سندي) الف
 استفاده از روش هاي خاص براي سيستم هاي چند سندي  ) ب

در خالصه ساز هاي چند سندي بيشتر به سـمت خالصـه از نـوع                
ين سيستم ها به درصدي از هوشمندي و كـار          معموالً ا . چكيده مي رويم  

معنايي احتياج دارند تـا حـداقل، مطالـب تكـراري در متـون مختلـف را        
   الـف در روش. تشخيص دهند و از تكـرار در خالصـه نهـايي بپرهيزنـد    

فرض بر اين است كه با چنـد مقالـه رو بـه رو هـستيم و بـا روش هـاي                      
ها را خالصه كـرده و  موجود براي خالصه هاي تك سندي ، تك تك آن         

ده پردازشـي روي آن هـا انجـام مـي           يسپس خالصه ها را به هم چسبان      
 نحـوه انتخـاب     .دهيم و خالصه نهـايي ، خالصـه اي از خالصـه هاسـت             

جمالت و ترتيب قرارگيري آنها در خالصـه نهـايي از چـالش هـاي ايـن                 
از ابتدا با روش هايي ماننـد گـراف و خوشـه    ب   در روش . رويكرد است

ندي با همه ي اسناد برخورد مي كنيم و در كل يك خالصه توليد مـي               ب
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   الـف كنيم كه پاسخ مسئله است ، بديهي است كـه ايـن روش از روش  
  . باشند و يك موضوع را دنبال كنند.كندتر ،هوشمندتر و مشكل تر است

مروري بر كارهاي انجام شده در زمينه خالصه سازي  ‐٣
 فارسي

. نه خالصه سازي فارسي تعدد زيـادي ندارنـد        كارهاي انجام شده در زمي    
 ،  ]1[در ميان اين فعاليت ها مي تـوان بـه كـار كريمـي و شـمس فـرد                    

كه  ]10[ FarsiSum خالصه ساز     و ]2[، شهابي   ]9[هنرپيشه و همكاران    
بـراي زبـان فارسـي بـوده     ] SweSum ]11  سـوئدي انطباق خالصه ساز

 چنـد   خالصـه سـاز   نگـي در      براي رفع افز    ]2[شهابي  .  اشاره نمود  ،است
متاسفانه اطالعات زيادي   . ه كرده است  از منطق فازي استفاد   سندي خود   

خالصـه  . از نحوه كار و سطح پوشش اين خالصه ساز در دسترس نيست           
يك خالصه ساز تك سندي بوده براسـاس         ]1[ و شمس فرد  ساز كريمي   

شه هنرپيـ . نمايدروش هاي آماري و زنجيره هاي لغوي عمل مي          تركيب  
ارائـه   يك سيستم خالصه ساز چند سـندي چنـد زبـاني             ]9[و همكاران   

از نـوع  حاصـله  خالصـه  . عمـل مـي كنـد    SVR كه بر اسـاس  كرده اند
  . جزو دسته آماري محسوب مي شودبوده، روش مورد استفادهمستخرج 

. بنا شده است   SweSum روي سيستم ]FarsiSum ]10خالصه ساز 
 FarsiSum . نوع مستخرج توليد مي كنداين خالصه ساز خالصه اي از

 استفاده مي SweSumاز تكنيك ها و الگوريتم هاي پايه ي موجود در 
به آن   Unicode براي كار كردن با كاراكتر هاي پيمانه هاييكند و 

از ميان كارهاي فوق فقط كريمي و شمس فرد به جنبه  .افزوده است
 زنجيره هاي لغوي هاي معنايي، آن هم در حد محدود براي ساخت

  .توجه نموده اند
 ارائه نتايج PARSUMISTدر بخشهاي بعد به معرفي خالصه ساز 

 .مقايسه آن با خالصه ساز هاي فوق پرداخته مي شود

  PARSUMISTمعرفي سيستم خالصه سازي  ‐٤
 ، سيستمي  است با ويژگي هاي PARSUMISTسيستم خالصه ساز 

  :زير 
 اي تك سندي و چند سنديمناسب براي هر دو خالصه سازي ه •
  طول متغييرتوليد خالصه با •
 قابليت دريافت درخواست از كاربر  •
 توليد خروجي از نوع مستخرج  •
 )زبان فارسي ( تك زباني  •
 عمومي و غير وابسته به قلمرو •

ك .ر(در اين سيستم براي خالصه سازي چند سندي از رويكرد  الف 

تك تك اسناد خالصه مي يعني ابتدا . استفاده كرده ايم)  2-2بخش 

ده پردازشي روي آن ها انجام يو سپس خالصه ها را به هم چسبانشوند 

    .مي دهيم و خالصه نهايي ، خالصه اي از خالصه هاست

 خالصه ساز تك سندي  4-1

در بخش خالصه PARSUMIST   معماري سيستم خالصه ساز1شكل 
مي ديده  همان طور كه در شكل . را نشان مي دهدسازي تك سندي

 كه مبناي اصلي عملكرد سيستم - بخش خالصه سازي تك سنديشود
 15 و گزينش14، تحليل 13 داراي سه بخش اصلي پيش پردازش-است

   .مي باشد كه در ادامه به بررسي هر يك به تفكيك پرداخته مي شود
 مرحله پيش پردازش  4-2

و [  16در اين مرحله پس از دريافت متن ورودي و نسبت فشردگي
 از كاربر، منابع زباني به كار رفته از جمله ليست كلمات ]كلمات كليدي

و ليستي از 19مجموعه ترادف  , 18، ليست كلمات اشاره17غير مهم
  . و مراحل زير را انجام مي دهيم مكسر را بارگذاري مي كنيم هايجمع

اولين مرحله پردازش متن، تشخيص محدوده : قطعه بندي 
به مشكالت خاص زبان با  توجه . كلمات، عبارات و جمالت است

اين كار ...  و كسره اضافه و  فارسي مانند تشخيص افعال مركب
 PARSUMISTدر . به آساني زبان انگليسي صورت نمي گيرد

به تشخيص مرز كلمات با كمك كاراكترهاي جداكننده، مي 
پردازيم و سپس ريشه هر كلمه را با استفاده از منابع زباني 

 مكسر، قواعد ساختواژي و ليست  موجود مانند ليست جمع هاي
 .استخراج مي نماييم.... وندها و 

حروف ربط، حروف اضافه، افعال ربطي و  :حذف كلمات غير مهم 
 تشخيص داده شدهجزو كلمات غير مهم , اكثر افعال ساده و قيود

 تا براي امتيازدهي به جمله به حساب و از متن حذف مي شوند
ز متن اصلي تهيه مي شود تا از پيش از حذف، يك كپي ا, نيايند

  .جمالت اصلي متن جهت تهيه مستخرج استفاده شود
در اين بخش، تمامي كلمات موجود در : انطباق مفهومي 

هاي ترادف ، توسط نماينده گروهشان جايگزين مي مجموعه
از نتيجه اين عمل در مراحل بعد جهت رفع افزونگي . شوند

 هستان شناسي واژگاني در استفاده از يك. استفاده خواهد شد
اين مرحله مي توانست بسيار سودمند باشد ولي از آنجايي كه 
چنين منبعي براي زبان فارسي در دسترس نيست، مجموعه اي 

جهت رفع نياز اين  از گروه هاي هم معنا يا كلمات مترادف
  .سيستم تهيه و مورد استفاده قرارگرفته است
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   براي خالصه ساز تك سنديPARSUMIST معماري سيستم -1شكل 
  

 مرحله تحليل  4-3

تحليل و امتيازدهي به هر يك از جمالت متن امتيازي نسبت           بخش     در
به اين منظور برخي پارامترهاي آماري و همچنين برخـي          . داده مي شود  

 ذكر تعدادي از پارامترها و      بهدر ادامه   .  ها، محاسبه مي شوند    20مكاشفه
  :مي پردازيم كاشفه هاي استفاده شده م

o آرايه اي به تعداد جمالت سند از كلمات مهم كه با  : كلمات مهم
توجه به ليست كلمات غير مفيد حساب مي شود و معموآل شامل 

كلمات غير مهم كلماتي . اسم و صفت است در نظر گرفته شد
- هستند كه حاوي اطالع خاصي نيستند و در متون مختلف زياد به

افعال جزء اين كلمات برخي كار مي روند، معموالً حروف، قيدها و 
 ليستي از كلمات غيرمفيد فارسي حدود اين منظوربه . هستند

 كلمه از پرتكرارترين كلمات فارسي شامل افعال رايج، ضماير، 400

                                                                 
20 Heuristic 

قيد ها، حروف ربط، حروف اضافه و حروف تعريف ايجاد كرده كه 
 .نجام داديمعمل پردازش را به كمك آن ا

o كلمات اشاره كلمات عمومي هستند كه  : كلمات يا عبارات اشاره
حضورشان در جمله مي تواند نشاندهنده اهميت يا عدم اهميت 

مانند  جمالت شامل كلمات يا عباراتي مثالً براي. جمله باشد
 امتياز ي در نظر "موضوع" و " مقاله" ، "بنابراين" ، "نتيجه"

معموآل نشان از جمع بندي بوده و حاوي زيرا . گرفته مي شود
 جمالت شامل عباراتي ازهمچنين . اطالعات مفيدي مي باشند

بدليل مشابه  "همچون" و "همانند" ، "مانند" ،"مثالً"مانند  
 .امتياز ي كسر مي شود

o جمالت شامل كلمات عنوان اصلي امتياز  : عنوان اصلي مقاله
ي اين روش اين است دهاي. بيشتري نسبت به ساير جمالت دارند

دهد و به همين كه عنوان اصلي متن منظور كلي متن را نشان مي
 .دانندترين خالصه از متن ميدليل گاه آن را فشرده

o از آنجايي : درخواست يا كلمات كليدي مشخص شده توسط كاربر
به , كه سيستم خالصه ساز ما  قصد اعمال نقطه نظر كاربر را دارد

است يا كلمات كليدي مشخص شده توسط جمالت حاوي درخو
 .شودكاربر يا كلمات مرتبط با آن امتياز بيشتري داده مي

o معيار ديگري است كه در نظر گرفته طول جمله  : طول جمالت
 براي امتياز دهي ، همراه تعداد كلمات مهمها بهمي شود تا بعد

  .داده شودشركت 
o ها در ان اسم اشخاص و مكماننداسامي خاص  : اسامي خاص

ها و مقاالت ي برخي متون مثل گزارش روزنامه و داستانخالصه
علمي نقش مهمي دارند، اما از آنجايي كه اسامي خاص با كلمات 
ديگر در متون فارسي تفاوتي ندارد تشخيص آن ها مانند متون 
انگليسي نبوده و نياز به پايگاه داده اي براي نگه داري اسامي خاص 

به دليل كمبود منابع زباني از اعمال .   را دارد در هر حيطه علمي
 . صرف نظر شدPARSUMISTاين پارامتر در 

 در نظر تعدادي مكاشفههمچنين براي كار معنايي بيشتر و كارايي بهتر 
  .گرفته شد

o  معموالً  :  به جمالت حاوي اعداد و كلمات انگليسيمثبتامتياز
تي هستند كه در كلمات انگليسي بكار برده شده در جمله كلما
بدليل اهميت به  يافارسي جايگزيني برايشان يافت نشده است 
خاص غير يا اسامي همراه ترجمه فارسي شان ظاهر شده اند و 

  براي مي باشند پس بهتر است كه شانس بيشتريقابل ترجمه
 . حضور در خالصه خروجي را داشته باشند 

o  جمالت بين  :  به جمالت حاوي عالمت نقل قولمثبتامتياز
عالمت نقل قول با توجه به سوال كاربر ممكن است از ساير 

 . تر باشندجمالت مهم
o سازها به جمالت برخي خالصه: ه با ضماير با مرجع نامشخصهمواج

 كه دردهند و برخي ديگر با اين ادعا امتياز منفي مي،حاوي ضماير

گزينش
جمالت

با  رفع افزونگی
کمک میزان 
  شباهت

کلمات
اشاره و 
توابع 
ای مکاشفه  

كلمات
  مهمغير

تحليل و امتيازدهي جمالت

گ
ز
ي
ن
ش

ت
ح
ل
ي
 ل

حذف كلمات غيرمهم

پ
ي
ش
پ
ر
د
ا
ز
ش

  مجموعه ترادف

 مستندات

بندی توکن  

 خالصه

 انطباق مفهومي

محاسبه میزان شباهت
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را مرجع ضمير در جمله قبلي مي باشد، جمله قبلي موارد،  80٪
البته . نيز به همراه جمله شامل ضمير با مرجع نا مشخص مي آورند

 كه كار ساده در حالت ايده آل بايستي مرجع ضمير جايگزين گردد
سيستم فعلي از جمالت حاوي ضمايري مانند او در. اي نيست
امتيازي كسر مي شود تا جمالت حاوي ضمير وزن ... ،ايشان و 

ي كمتر با جمالتي با مرجع ضماير كمتري بگيرند و در خالصه نهاي
  .نا مشخص برخورد كنيم

o  در "٪" وجود عالمت : "٪"عالمت   به جمالت حاويمثبتامتياز 
جمله در متون خبري معموالً نشان از آماردهي دارد و بهتر است 
جمالت حاوي اين عالئم هم امتياز مثبت گرفته و در خالصه ظاهر 

 . شوند
o بخصوص جمالت  حات تكميلي توضي :حذف توضيحات تكميلي

معترضه كه معموالً توضيحي اضافه در مورد مطلب بيان شده مي 
دهند بهتر است امتياز منفي بگيرند و از تكرار آن ها در خالصه 

 . جلوگيري شود
o حذف مثال ها 
o عباراتي مانند جايگزين مناسب براي : بازنويسي برخي عبارات " 

 و "فصل آينده" و "ل قسمت قب" و "بخش بعدي" و "بخش قبلي
  PARSUMIST در .در خالصه در نظر گرفته شده است... 

 در جمله كانديد براي حضور در ها جايگزين مناسبي براي آن
 به طوري كه خالصه حاصل روان گرفته مي شودخالصه در نظر 

در بخشي " به عبارت "در بخش قبل"به عنوان مثال عبارت . باشد
 .مي شود باز نويسي "از اين نوشته

 پارامتر هاي توضيح داده شده در باال وزني زدر اين مرحله به هر يك ا
اختصاص داده مي شود و با توجه به فرمول زير كه تركيبي از پارامتر ها و 

به , بوده) كه مي تواند براي اسناد مختلف متفاوت باشد(وزن هايشان 
  . جمالت سند امتيازي نسبت داده مي شود

ijji pcsW ∑=)(
  

W(si) :وزن جملهiام  
Cj :   پارامتر  وزن j ام  
pij :  مقدار پارامترj ام براي جملهiام  

 به اين پارامتر وزن دهيهاي يادگيري ماشيني براي مي توان از تكنيك
در نظر گرفته   همگي برابر  وزن هاPARSUMISTها استفاده كرد، در

  .ه اندشد
حاسبه ميزان شباهت به تعيين در پايان مرحله تحليل در زير بخش م

براي اينكار، گرافي . ميزان شباهت جمالت مختلف متن مي پردازيم
و  ندبدون جهت تشكيل مي دهيم كه نودهاي آن، جمالت متن هست

شباهت ميان . وجود يال بين دو نود نمايانگر شباهت ميان آنهاست
وجود منابع م  مشابه و يا مرتبط براساسكلماتتعداد جمالت براساس 

مقدار به دست آمده وزن . ، محاسبه مي شودمانند مجموعه هاي ترادف

  .يال ميان دو جمله را بدست مي دهد
 مرحله گزينش  4-4

  .مرحله گزينش، مرحله پاياني توليد خالصه است
  :الگوريتم مورد استفاده شامل سه مرحله به شرح زير است

 آغاز با خالصه تهي .1
ز مقدار مطلوب است، جمله با تا هنگامي كه طول خالصه كوتاهتر ا .2

بيشترين امتياز و كمترين شباهت به جمالت موجود در خالصه، به 
 . خالصه اضافه شود

براي انجام اين كار، در هر مرحله شباهت بين جمله كانديد براي 
و جمالت موجود، بررسي ) داراي بيشترين امتياز(حضور در خالصه 

باشد، جمله % 90 از مي شود و در صورتي كه اين شباهت بيشتر
كانديد با دريافت امتياز منفي براي هميشه از ليست جمالت كانديد 

در . حذف شده و ديگر جهت حضور در خالصه انتخاب نخواهد شد
غير اين صورت، اگر ميزان شباهت بيشتر از يك آستانه مشخص باشد 

، )تعيين شده% 50 بصورت تجربي PARSUMISTاين مقدار در (
ياز باالتر براي حضور در خالصه انتخاب شده و با كسر جمله با امت

امتيازي از جمله ديگر، آن را مجدداً در ليست جمالت كانديد قرار 
 .مي دهيم

 و ادامه تا رسيدن به خالصه با طول 2بازگشت به مرحله  .3
 .مطلوب

با توجه به معيار فشردگي  الزم به ذكر است كه طول مطلوب خالصه،
در صورت وارد نكردن معيار .  ه قابل تعيين استنمودكه كاربر وارد 

  .فشردگي مقدار پيش فرضي براساس حجم سند در نظر گرفته مي شود
عمده ي عملكرد اين سيستم با كمك منابع زبان فارسي است كه در 

ازميان منابع تهيه  ، تهيه شده اندنمونه سازي و براي تست سيستمحد 
پايگاه جمع هاي مكسر، ليست شده مي توان به مجموعه هاي ترادف، 

 شامل تمامي افعال ساده ، حروف ربط ، حروف )توقف(كلمات غير مفيد 
الزم به ذكر است كه با اتصال . اشاره نموداضافه و قيود زمان و مكان 

 عمومي زبان هستان شناسي هاي اين سيستم به منابع زباني قويتر و يا 
 در ادامه به بيان. دفارسي پاسخگويي سيستم قطعاً بهبود مي ياب

  .توضيحات تكميلي در مورد خالصه ساز چند سندي مي پردازيم
  
 خالصه ساز چندسندي  4-5

سيستم خالصه ساز چند سندي بدين صورت عمل مي كند كه چنـدين             
مقاله يا سند كه پيرامون يك موضوع واحد هـستند را دريافـت كـرده و                

. كنـد مـي   وليد  خالصه اي از مطالب مندرج در همگي متون ورودي را ت          
 سيستم موجود از رويكرد     3-2 بر اساس دسته بندي ارائه شده در بخش       

اول يعني استفاده از روش هاي توسعه يافته ي سيستم هاي تك سندي             
  . بهره مي برد و خالصه اي از نوع مستخرج توليد مي كند

 بر پايه الگوريتم ها و ،سيستم خالصه ساز چند سندي ارائه شده
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ه پيشتر در مورد شان در بخش توضيحات الگوريتم هاي هايي ك تكنيك
 تالش شده است PARSUMISTدر . تك سندي گفتيم بنا شده است

كه از تكرار مطالب در خالصه نهايي پرهيز شود و حتي المقدور از 
بخصوص در خالصه ساز چند سندي كه ، افزونگي جلوگيري شود

موجود در ابتدا يك   سيستم .احتمال تكرار مطالب در آن بيشتر است
كپي از متن يا متون ورودي تهيه كرده و با استفاده از منابع زباني خود 

نماينده ي مجموعه جايگزين را با مجموعه ترادف هر كلمات موجود در 
سپس همه ي جمالت را . مي كند و به امتيازدهي جمالت مي پردازد 

منظور (ي  كلمات جمله ا٪ 50با هم مقايسه كرده و اگر بيشتر از 
كلمات مهم جمله است زيرا كه كلمات غير مهم قبالً با استفاده از 
ليست كلمات غيرمهم كنار گذاشته شده اند و در شمارش شركت نمي 

با جمله ي ديگر شبيه باشند ، جمله با امتياز بيشتر در خالصه ) كنند
مي آيد و از جمله با امتياز كمتر  درصدي امتياز كسر مي شود تا در 

ورتي كه جمالت مهمتر و با امتياز بيشتر در متن موجود بودند براي ص
شباهت بين جمالت ". حضور در خالصه شانس بيشتري پيدا كنند

 مشخصه اي براي اعمال پيوستگي در خالصه مي باشد و بر اساس "متن
همچنين جمالت با درصد . شودوجود كلمات مشترك محاسبه مي

دازه مهم باشند تكرارشان در متن الزم  هر ان٪ 90شباهت باال مثالً 
نبوده ، ترجيح داده مي شود كه جمله ي تكراري ديگر در خالصه ظاهر 

  . نشود

  ارزيابي نتايج ‐٥
 بطور PARSUMISTدر اين بخش به ارزيابي سيستم خالصه سازي 

از . جداگانه براي خالصه ساز تك سندي و چند سندي مي پردازيم
كريمي (دو سيستم خالصه سازي فارسي آنجايي كه دسترسي به نتايج 

 را با سيستم هاي PARSUMISTمقدور بود، خروجي  ) FarsiSumو
 براي   .مقايسه كرده ايمانساني قبلي و همچنين يك خالصه مرجع 

ه ابزارهايي كارزيابي نتايج مربوط به خالصه ساز چندسندي، از آنجايي 
م را با خالصه جهت مقايسه و ارزيابي در دست نيست، خروجي سيست

جهت توليد خالصه مرجع از . هاي انساني توليد شده، مقايسه كرده ايم
خالصه هاي انساني تعدادي مستند در حوزه هاي مختلف جمع آوري 

 توليد خالصه توسط افراد گوناگون 10براي هر مستند، . شده است
در نهايت جمالتي با بيشترين تكرار در خالصه هاي انساني . گرديد
تعداد جمالت خالصه . حضور در خالصه مرجع انتخاب شدندجهت 

الزم به ذكر . آن دارد  مرجع بستگي به طول مستند و نرخ فشردگي
  .صورت گرفته اند% 30است كه تمامي ارزيابي ها با  نرخ فشردگي  

 به PARSUMISTدو روش كلي ارزيابي براي بررسي خروجي سيستم 
خالصه مرجع و روش دوم مقايسه با روش اول مقايسه با . كار رفته است

  . خالصه هاي سيستم هاي مشابه مي باشد
 10 براي هر يك از PARSUMISTدر روش اول نتايج مقايسه خالصه 

 جدول جداگانه، آمدند كه نتايج دو مستند 10سند با خالصه مرجع در 

ترين  وان ضعيفيكي به عنوان بهترين و ديگري به عن( از ميان آنها
 . به نمايش گذاشته شده اند1 جدول در) نتيجه

 PARSUMIST مقايسه نتايج خالصه مرجع و خالصه -1جدول 

خوبيك نمونه ) الف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضعيفيك نمونه ) ب  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستون اول جداول نمايانگر تعداد جمالت مستند، ستون دوم درصد 
 در سطر 100به عنوان مثال ( حضور جمله در خالصه هاي انساني

شماره جمله برگزيده 
به ترتيب بيشترين (

)حضور  

درصد حضور 
جمالت در 

هاي  خالصه
 انساني

حضور يا عدم حضور 
جمالت در خالصه 
PARSUMIST 

1 
14 
5 
6 
19 
25 
27 
8 

12-20-21-22-23-
24 
7 

others 

100 
100 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
50 

<50 
<50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به (شماره جمله برگزيده 
)ترتيب بيشترين حضور  

درصد حضور 
جمالت در 

هاي  خالصه
 انساني

حضور يا عدم حضور 
جمالت در خالصه 
PARSUMIST 

1 
3 
4 
23 
30 
31 
6 
10 
12 
13 
15 
41 

7-9-14-17-42 
others 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
33 
≤33 
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عناي حضور اين جمله در همه خالصه هاي مربوط به يك جمله، به م
و ستون سوم نمايانگر حضور و يا عدم حضور جمله در ) انساني است

سطرهاي جدول نيز به ترتيب نزولي .  استPARSUMISTخالصه 
 نشاندهنده بهترين و ضعيف 1جدول . مقادير ستون دوم مرتب شده اند

  . ت در بين مستندات اسPARSUMISTترين خالصه هاي سيستم 
 خالصه 3 خالصه انساني و 2 خالصه متفاوت شامل 5دوم  در روش

كريمي، (ماشيني از سيستم هاي خالصه سازي فارسي متفاوت 
FursiSum و PARSUMIST (4از . براي هر مستند تهيه شده است 

 خالصه مربوط به يك مستند را 5فرد درخواست شده است تا هر 
. مناسب بودن اولويت بندي كنندمطالعه وسپس آنها را براساس كامل و 

.  آمده است3 و 2 در باال، در شكل هكر شدذنتايج مربوط به دو مستند 
الصه خ ميانگين نتايج 4در شكل . نتايج بسيار به يكديگر نزديك هستند

سازي همگي متون، به عنوان معياري براي دريافت نحوه عملكرد كلي 
 اشكال برمي آيد همانطور كه از.  آمده استPARSUMISTسيستم 
 بهتر از دو خالصه ساز ماشيني ديگر و بسيار PARSUMISTسيستم 

نزديك به خالصه هاي انساني عمل مي كند و حتي در مواردي در 
  .اولويتي باالتر از خالصه هاي انساني قرار گرفته است
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   نتايج مربوط به مستند الف-2شكل 
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  ب نتايج مربوط به مستند-3شكل 
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   ميانگين اولويت بندي ها-4شكل 

 نتيجه گيري

اين مقاله به معرفـي سيـستم خالصـه سـاز تـك سـندي و چندسـندي                  
PARSUMIST  در اين سيـستم از روش هـاي آمـاري بـه            .  مي پردازد

الت مهم از ورودي ها استفاده      همراه تعدادي مكاشفه براي استخراج جم     
از روابط مفهومي نيز جهت رتبـه بنـدي جمـالت و محاسـبه       . شده است 

براساس ارزيابي هاي صورت گرفته، سيـستم       . شباهت آنها سود برده ايم    
پيشنهادي،  نزديكترين نتايج به خالصه هاي انساني را در ميان سيستم            

ز يـك هـستان شناسـي       استفاده ا . هاي مشابه زبان فارسي ارائه مي دهد      
واژگاني و همچنين دسته بندي متون ورودي و جداسازي آنها به دسـته             

مي تواند كارايي سيستم را بهبود      ... هايي مانند روزنامه، داستان، مقاله و       
براي گسترش هاي آتي، الزم است در بخشي، بـه سـاخت منـابع     . بخشد

  .ايي بپردازيمزباني براي افزايش توانايي و افزودن پارامترهاي معن
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