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  چكيده
 بـا اسـتفاده از ابزارهـايي نظيـر    . استكار مشكلي  در زمان محدود مطلوب، انتخاب اطالعات مستندات متني در وب روزافزونبا رشد 
بـراي  كنـون رويكردهـاي متنـوعي     تـا نمـود.  مـديريت    نويس پيش توليد خالصه را با اطالعاتتوان اين حجم انبوه  ها، ميساز خالصه
خبـري  سازي متون براي خالصهمقاله، روشي نوين در اين  .رسدميسال نيز  شصتاند كه قدمت برخي به  ارائه شدههاي مختلف  زبان

را جمـالت   نـت،  از دانش موجود در فارس گيري با بهره ساز خالصه اين. شده است هاي موجود معرفي سيستمفارسي با دقتي باالتر از 
نهـايي بـه    هـاي حاصـل، خالصـه    با استفاده از خوشـه سپس . نمايد بندي مي آنها به يكديگر، خوشه ان شباهت و ارتباطبر اساس ميز

 گيـري از  بهـره گردد كه جمالت آن داراي كمترين ميزان افزونگي و بيشترين ارتباط است. همچنين در صورت نياز، با  مي توليد اي گونه
  د.نگرد ع مينيز رف ابهامات موجود در متن خالصه ،وقوع همهاي  خوشه

  كلمات كليدي
 .نت ، فارسطبيعي زبان پردازشسنجي،  شباهت روابط معنايي، بندي، خوشه ،استخراجي سازيخالصه

 
 

  مقدمه - 1
  سيسـتم  دارد، وجـود  متون و پردازش تحليل در كه هايي سيستم انواع از يكي

سازي خودكار سـند، يعنـي توليـد يـك نسـخه       خالصهساز اسناد است.  خالصه
ها و نكات اصلي سند اوليـه حفـظ   ر از سند اصلي به نحوي كه ويژگيمختصرت

 ساز در دنياي امـروز كاربردهـاي فراوانـي دارنـد     هاي خالصه سيستم .]6[  دشو
و همچنـين   ]23[اطالعـات بهداشـتي درمـاني     يي ازهـا  توليـد خالصـه  مانند 

  .]25[ يار تصميم هايهمچنين در توليد سيستم
انجام  2يا چكيده سازي 1صورت استخراجي خالصه سازي ممكن است به

ـ  با انتخـاب سازي استخراجي  خالصهشود.  را سـند ورودي خالصـه    از يجمالت
نمايد به نحوي كه ميان جمالت خالصه انسجام و پيوسـتگي برقـرار    ميتوليد 

ســه مرحلــه بــه طــور كلــي باشــد و همچنــين از افزونگــي جلــوگيري شــود. 
وجـود دارد. در  سـازي   اين نوع خالصهفرآيند  در ، پردازش و توليد پردازش شپي

سـاز   متن ورودي به ساختاري قابل پردازش توسط خالصه نخستين مرحله بايد
تبديل گردد. مشخص نمودن محـدوده جمـالت و كلمـات، تشـخيص اسـامي      

، 4هـا  گـرام -، شناسـايي چنـد  3هـا  واژه ، حـذف ايسـت  يابي خاص و مركب، ريشه
از تـوان   مـي را  كلمـات  6زني نقش معنايي بو برچس 5زني مقوله نحوي برچسب

جمالت مهم شناسايي  در مرحله پردازش، .وظايف اين فاز در نظر گرفتجمله 
شوند تا در خالصه نهايي قرار بگيرند. تاكنون در منـابع و مقـاالت مختلـف     مي

هاي شناسايي جمـالت مهـم    ها و روش هاي متنوعي براي الگوريتم بندي دسته
موجـود در  هـاي   ها و روش بندي در ادامه تركيبي از اين دستهپيشنهاد شده كه 

  هر دسته ذكر گرديده است.  
هـاي   سـاز بـا شناسـايي ويژگـي     هاي مبتني بر ويژگي، خالصه در رويكرد

در مـتن،    مكـان جملـه  دهد.  ظاهري يك جمله، امتيازي را به جمله نسبت مي
، كلمات مندرج  اص، اسامي خ كلمات كليديطول جمله و حضور يا عدم حضور 

، ضماير، كلمات با حـروف بـزرگ و عبـارات كليـدي در      در عنوان سند ورودي
 هايسـاز  هاي ظاهري هستند كه در اغلـب خالصـه   متن بخشي از اين ويژگي

 در نيـز يـادگيري ماشـين    هـاي  از الگـوريتم  .استخراجي امروزي وجـود دارنـد  
هـاي   درخـت  و ]16[كف د، مانند مدل پنهـان مـار  شو استفاده مي هاساز خالصه
هاي  الگوريتم خالف تني بر تحليل زبان طبيعي بررويكردهاي مب .]28[تصميم 
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ــادگيري ماشــين ــد  ،ي ــادگيري ندارن ــوزش و ي ــه آم ــازي ب ــره. ني ــري از  به گي
هـاي موجـود در ايـن     سـازي از جملـه روش   در خالصـه   ]24[ 7شناسـي  هستان

كـار   LSA تنـي بـر روش  سـازها مب  اي ديگر از خالصـه  دسته رويكرد هستند.
دار  در رويكردهاي مبتني بر گـراف سـند بـه گرافـي غيرجهـت     . ]26[ كنند مي

دهنـد. جمـالت    هاي گراف را تشكيل مـي  گره شود كه جمالت سند تبديل مي
. ]15[ها دارنـد   هايي هستند كه بيشترين ميزان اتصال را با ديگر گره ، گرهمهم

با استفاده از رويكردي مبتني بـر   Elhadad و Barzilayساز  سيستم خالصه
هـاي   الگوريتمسازها از  در برخي از خالصه  .]27[هاي لغوي معرفي شد  زنجيره
بهـره بـرده    ]7[ تركيب ايـن دو رويكـرد  و يا  ]21[، منطق فازي ]10[ تكاملي

بـا اسـتفاده از معيارهـاي    بنـدي،   هاي مبتنـي بـر خوشـه    رويكرددر شده است. 
سـپس بـا   گيرند.  قرار ميمشابه در يك خوشه  التجمگوناگون  سنجي شباهت

ايـده اسـتفاده از   گردد.  ميها، خالصه نهايي توليد  انتخاب جمالت از اين خوشه
سازي در حال پيشرفت اسـت و   هاي خالصه بندي در روش هاي خوشه الگوريتم

روش ، ماننـد  شـوند  هاي متنوعي جهت بهبود ايـن رويكـرد معرفـي مـي     روش
ــنهادي  ــي   .]Xia ]9پيش ــتفاده از ويژگ ــا اس ــالت در    ب ــاهري جم ــاي ظ ه

ــا در شناســايي افزونگــي در   ســنجي و خوشــه شــباهت ــن رويكرده ــدي، اي بن
كنند امـا بـا اعمـال دانـش نيـز       اي از اسناد ورودي به خوبي عمل مي مجموعه

قالـه، از  تري بدست آورد. ما نيز در روش پيشنهادي ايـن م  توان نتايج بهينه مي
  ايم. بندي جمالت استفاده نموده خوشهبراي دانش اعمال 

سـاز بـراي    خالصـه   شصت سال از معرفي اولين سيسـتم  وجود گذشتبا 
سازي متون فارسي در  كارهاي انجام شده در زمينه خالصه هنوززبان انگليسي 

تـوان گفـت    باشـد. در واقـع مـي    مقايسه با زبـان انگليسـي بسـيار انـدك مـي     
شود كه تعداد كارهـاي   نوين محسوب مي اي سازي اسناد فارسي، حيطه خالصه

هــاي  برخـي از ايــن روش در ادامــه  كـه  انجـام شــده در حـال افــزايش اســت  
سـاز   خالصـه  1385فـرد و كريمـي در سـال     اند. شمس معرفي شده پيشنهادي

سـاز   ]. الگـوريتم ايـن خالصـه   2[بودند   سندي استخراجي را پيشنهاد كرده تك
فـرد   ساز شمس باشد. با بهبود خالصه وي ميو زنجيره لغ مبتني بر نظريه گراف

نـام   Azom.   ]3[ معرفي شد 1387در سال ساز پارساميست  و كريمي، خالصه
فـر و كاشـفي اسـت كـه بـر اسـاس        ساز پيشنهاد شـده زمـاني   سيستم خالصه

درخـت  بـه   سـاختار سـند ورودي   تبـديل هاي آماري و مفهومي متن و  ويژگي
در روش پيشنهادي تـوفيقي و  . ]8[ نمايد ميليد اي از آن را تو ، خالصهتالفراك

ساختار متن به صورت يك درخت فراكتال فرض شـده و سـپس    نيز همكاران
. ]19[ شـود  مـي محاسـبه  ظاهري مـتن  امتياز هر جمله بر اساس شش ويژگي 
در آن كـه  باشـد   مـي  نيز مبتني بر گـراف  روش پيشنهادي شاكري و همكاران

موجود بين هر دو جملـه نيـز   هر جمله، به روابط  عالوه بر توجه به ميزان وزن
سـندي بـراي    سندي و چند ساز تك خالصه سيستم ايجاز،. ]5[ توجه شده است

  متعلق به دانشگاه فردوسي مشـهد اسـت  كه  دباش فارسي و انگليسي مي متون
هايي هستند كه طي چهار، پنج سال گذشـته در   روشا سازه خالصه اين .]17[

سازي اوليـه   هاي خالصه اند. بعضي از روش هاد و معرفي شدهزبان فارسي پيشن
، روش ]14[ سـام  ساز فارسـي  اند شامل خالصه كه نتايج مناسبي را توليد نموده

   هستند. ]4[ساز هنرپيشه  و همچنين خالصه ]1[ پيشنهادي شهابي
هـا، نيـاز بـه بررسـي مجـدد       با وجود نتايج نسـبتا مناسـب ايـن سيسـتم    

تـر جهـت    سازي متون فارسي است تا روشي بهينـه  خالصه هاي گوناگون روش
بر روي  مقاله اين تمركزبرآورده نمودن انتظارات و توقعات كاربران ارائه گردد. 

بندي  توسط روشي نوين مبتني بر خوشه خبريسازي استخراجي متون  خالصه

آنهـا بـه    و ارتبـاط  ان شـباهت نوع خوشه اصلي بـر اسـاس ميـز    دوجمالت به 
در بخـش  . باشـد  مـي  ]20،11[ نت با استفاده از دانش موجود در فارس يكديگر

پرداخته شده است. بخش سوم بـه  معرفي روش پيشنهادي دوم اين نوشتار، به 
اختصـاص دارد.  سازهاي مشابه  ساز و مقايسه آن با خالصه ارزيابي اين خالصه

  بندي است. و جمعگيري  دربردارنده نتيجهچهارم  بخشدر نهايت 

  پيشنهادي روش - 2
از پـيش تعيـين   ظـاهري  با استفاده از هشت ويژگـي  ابتدا در روش پيشنهادي 

 مـي شـود.   براي تمام جمالت سـند ورودي محاسـبه    ر امتياز ويژگيادشده، مق
بندي  ، خوشههاوقوعها و همها، مرتبطمشابه خوشه دستهدر سه  جمالتسپس 

 است. شبيهدادي جمله شامل تع هاي جمالت مشابه خوشه. هر يك از ندشو مي
جمالتـي هسـتند كـه بيشـترين ارتبـاط      دربردارنده  هاي جمالت مرتبط خوشه

مـتن   سـازي  روانجهـت  نيـز   هم وقـوع هاي  خوشه معنايي را با يكديگر دارند.
ا هـ  خوشـه ايـن   با اسـتفاده از   متن خالصه اوليه .اند شده خالصه در نظر گرفته

خالصـه  مـتن   بر خالصه اوليه، شردگيبا اعمال مقدار ضريب فگردد.  ميتوليد 
سـازي پيشـنهاد شـده شـامل سـه مرحلـه        روش خالصه .آيد بدست مينهايي 
باشد كه در ادامـه هـر مرحلـه بيـان      پردازش، پردازش و توليد خالصه مي پيش

سندي و  باشد كه سيستم پيشنهادي به دو صورت تك قابل ذكر مي شده است.
ي گرديـده بـه طـوري كـه در حالـت      سـاز  چندسندي براي متون خبري پيـاده 

، ابتدا تمام با فراهم نمودن چند سند در رابطه با موضوعي مشخصچندسندي، 
بـه سيسـتم   ورودي به عنوان يـك سـند   سپس به يكديگر متصل و بايد  سنادا

 شود. داده 

  پردازش پيش -مرحله اول  -1- 2
پردازش، تشخيص محدوده جمـالت و   : اولين گام در مرحله پيشبندي قطعه

 .]22[شده است استفاده  STeP1بند  كلمات است. در اين مرحله از قطعه

بــراي شناســايي و حــذف ايــن كلمــات، ليســت   :هــا واژه ايســتحــذف 
ساز پارساميسـت مـورد اسـتفاده قـرار      هاي موجود در سسيتم خالصه واژه ايست

تر شده است. اين ليست شامل ضـماير اشـاره، حـروف ربـط،      گرفت كه تكميل
 باشـد.  ه، افعـال ربطـي، ضـماير و اكثـر افعـال سـاده و قيـود مـي        حروف اضاف

: اين كلمـات پـس از شناسـايي، برچسـب مقـدار      شناسايي مقادير عددي
 كنند. عددي دريافت مي

ين كلمات نيز با استفاده از يك ليسـت از پـيش   : اشناسايي اسامي خاص
و فاميـل    قابل شناسايي هستند. اين ليست شامل كلماتي مانند نام فراهم شده

باشـد. تشـخيص ايـن     ها و رويـدادها مـي   افراد، اسامي كشورها، شهرها، مكان
ضروري اسـت زيـرا اكثـر ايـن اسـامي      متن خالصه،  سازي جهت روانكلمات 

 باشند. ر موجود در جمالت بعدي ميخاص، مراجع ضماي

هـا، مقـادير عـددي و اسـامي خـاص،       واژه پس از شناسايي ايست: يابي ريشه
يـاب   شـوند. در ايـن مرحلـه از ريشـه     يابي مـي  وارد فاز ريشهمانده  قيكلمات با
STeP1  22[استفاده شده است[. 

روش پيشنهادي ايـن مقالـه از روابـط موجـود در      :سازي منابع زباني آماده
نت بهره برده است. بـراي هـر كلمـه موجـود در مـتن اصـلي، عنـوان و         فارس

نـت   د نيـاز از پايگـاه داده فـارس   كلمات كليدي، مجموعه اطالعات معنايي مور
  ها استفاده گردد. شود تا در فاز پردازش از آن استخراج و در سيستم ذخيره مي
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  پردازش  - مودمرحله  -2- 2
  :كه در ادامه آمده است باشد پردازش شامل سه عمل اصلي مي مرحله 

در ايـن قسـمت امتيـازدهي جمـالت مـتن       :محاسبه امتياز ويژگـي 
، در ايـن بخـش  گيـرد.   صورت مـي ظاهري هشت ويژگي ورودي با استفاده از 

نمـوديم  سازها وجود دارند انتخـاب   كه در اكثر خالصهظاهري را هشت ويژگي 
  اند. در ادامه معرفي شدهكه 

تـر حـاوي اطالعـات     معموال جمـالت طـوالني   با اين فرض كه :طول جمله
.   سـت تري هستند، طول جمله به عنوان يك ويژگي در نظر گرفتـه شـده ا   مهم

 :   شود ) استفاده مي1طول هر جمله، از رابطه ( محاسبه امتيازبراي 

)1(  

: در اكثر متون، به خصوص متن خبري، جمـالت اول و انتهـايي   مكان جمله
) مقـدار  2. رابطـه (  تـر هسـتند   ، از جمالت مياني آن پاراگراف مهم هر پاراگراف

 : نمايد اين ويژگي را محاسبه ميامتياز 

)2(  

اي،  هـا در جملـه   : كلماتي هستند كه در صورت قرار گرفتن آن8كلمات اشاره
دهنـده    يا اطالعات مفيدي است و يا معموال نشانجمله مذكور حاوي خبر مهم 

) نحوه محاسبه 3]. رابطه (3[ "نتيجه"و يا  "بنابراين"بندي هستند، مانند  جمع
 : دهد را نمايش مياين ويژگي امتياز مقدار 
)3(  

 
كلمات موجود در عنوان مـتن   كه حاوي  : جمالتيكلمات موجود در عنوان

) براي هر جملـه مقـدار   4باشند، از اهميت بيشتري برخوردار هستند. رابطه ( مي
 :نمايد اين ويژگي را محاسبه ميامتياز 

)4(  
 

تـي كـه دربردارنـده تعـداد كلمـات كليـدي بيشـتري        : جمالكلمات كليـدي 
تـر هسـتند. منظـور از كلمـات كليـدي،       باشند، از جمالت ديگر مـتن مهـم   مي

تواند به همراه عنوان و مـتن ورودي، وارد سيسـتم    كلماتي هستند كه كاربر مي
اين ويژگـي اسـتفاده   امتياز ) براي محاسبه مقدار 5ساز نمايد. از رابطه ( خالصه

 : شده است

)5(  

  -)، روش بسـامد كلمـه   6: وزن هـر كلمـه بـا اسـتفاده از رابطـه (     وزن كلمه
معكوس بسامد سند، قابل محاسبه است. سپس براي هر جملـه، بـا اسـتفاده از    

 آيد: اين ويژگي بدست مي امتياز) مقدار 7رابطه (

)6(  

 
)7(   

و : اغلب جمالتي كه حاوي اسـامي خـاص   مقادير عدديو   اسامي خاص
براي محاسبه مقـدار   . هستند، دربردارنده اطالعات مهمي هستندمقادير عددي 

  :  استفاده شده است) 9(و ) 8( وابطاز ر  ويژگي دو اينتياز ام
)8(  

 

)9(  
 

شـود. سـپس    محاسبه مي وروديها براي تمام جمالت متن  مقادير اين ويژگي 
وزن مناسـب  آيد.  دست ميدار اين هشت مقدار ب امتياز هر جمله از مجموع وزن

وزن يك ويژگي را برابر با مقدار يـك و  كه بدست آمد بدين ترتيب هر ويژگي 
متون موجود از بخشي وزن هفت ويژگي ديگر را صفر قرار داديم. با استفاده از 

سـازي   ، فراينـد خالصـه  فـراهم شـده   پيكرهسندي  چند سندي و در بخش تك
رد نظر (كـه وزن آن بـه طـور موقـت     جهت تعيين مقدار بهينه وزن ويژگي مو

 -measure Fبرابر با مقدار يك فرض شده است) انجام گرفت. مقـادير معيـار   
به ازاي هر سند ورودي محاسبه گرديد. پس از تكرار ايـن عمليـات در هشـت    

هاي نهـايي   ، وزنساز خالصهمرحله مجزا براي هر هشت ويژگي تعبيه شده در 
سـندي و   در دو حالـت تـك   F-measureمعيـار   هر ويژگي از ميانگين مقادير

 آمد. چندسندي بدست 

دو جملـه   :براي هر زوج جمله محاسبه امتياز شباهت و ارتباط
 "او بيمار است"مانند يا مرتبط باشند و  توانند از لحاظ معنا به يكديگر شبيه مي
ــريض اســت "و  ــر م ــبيه  "آن پس ــه ش ــت "ودو جمل ــار اس او در "و  "او بيم

تعيين ميزان شباهت يـا   جهتبط هستند. تدو جمله مر" بستري شدبيمارستان 
ـ باشد.  اي از اطالعات معنايي نياز مي ارتباط هر زوج جمله، به مجموعه ط از رواب
ان ارتباط يا شـباهت  توان براي تعيين ميز ميمعنايي متنوع موجود بين كلمات 

يه اسـت تـا بـه    شـب  بيشتر" قايق"به  "اتومبيل" ه عنوان مثالاستفاده نمود. ب
 "وسايل نقليـه "داراي پدر مشتركي به نام  "قايق"و  "اتومبيل"زيرا  "درخت"

توانند به يكـديگر مـرتبط باشـند ماننـد      . همچنين مفاهيم نيز مي]29[هستند 
درست شـده اسـت و يـا     "آب"از  "برف"است،  "اتومبيل"قسمتي از  "چرخ"
از تـوان   عنوان نمونـه مـي   به پس .]12[است  "وسيله نقليه"نوعي  "اتومبيل"

در محاسبه  "مرتبط است با"و از روابط  در محاسبه شباهت "ابرمفهوم"روابط 
ميزان ارتباط بهره برد. پس از تعيين امتياز ويژگي هر جمله با استفاده از روابط 

شـود.   بخش قبل، ميزان شباهت و ارتباط هـر دو جملـه از مـتن محاسـبه مـي     
Silveira  وBranco جهت تعيين ميزان شباهت12) و (11، (  )10بط (از روا ( 

  .]13[اند  جمله استفاده كرده دو
)10(  

 
در زيـر   9پوشـان  تعداد كلمات هـم  subsequences(s1, s2))، 10در رابطه (

  s1هاي موجود بين دو جملـه   تعداد زير رشته iجمله،  هاي موجود بين دو رشته
 totalWordsSjام، iيــر رشــته تعــداد كلمــات در ز s2 ،subsequenceiو 

تعداد كـل زيـر    totalSubsequences) و =1jو 2ام (jتعداد كلمات در جمله 
  دهند. هاي موجود بين دو جمله را نشان مي رشته

)11(  
  

و  پوشـان در دو جملـه   تعـداد كلمـات هـم    overlap(s1, s2))، 11در رابطـه ( 
commonWords(s1, s2)   را نشـان   و جملـه تعداد كلمات مشـترك بـين د

  استفاده شده است:جهت محاسبه ميزان شباهت )، 12دهند. رابطه ( مي
)12(  

  
، تغييراتـي در سـه رابطـه مـذكور اعمـال      مقالـه در روش پيشنهادي اين 

ابتـدا كلمـات اصـلي مـتن       )10رابطه (. در گرديده كه در ادامه بيان شده است
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شوند،  امي خاص محسوب نميو اس ، مقادير عدديها واژه ايستورودي كه جزو 
گردند. سـپس جهـت    نت استخراج مي هايشان از فارس شناسايي شده و مترادف

اش بـه عنـوان    معني ها، هر كلمه به همراه مجموعه كلمات هم يافتن زير رشته
جهت محاسبه تعداد كلمات مشـترك  ) 11رابطه (در شوند.  يك واحد فرض مي

اي از كلمـات مشـابه و مـرتبط     عـه بين دو جمله، هـر كلمـه بـه همـراه مجمو    
)، هـر كلمـه بـه همـراه مجموعـه كلمـات       11يابد. اگر در رابطه ( گسترش مي

دهنـده   ) نشان12اش به عنوان يك واحد فرض شده باشند، آنگاه رابطه ( مشابه
)، هر كلمه بـه  11مقدار شباهت دو جمله است. در غير اينصورت اگر در رابطه (

همراه مجموعه كلمات مرتبطش به عنوان يك واحد فرض شده باشـند، آنگـاه   
ايـن  تـوان   ) مقدار ارتباط دو جمله را نشان خواهد داد. بنـابراين مـي  12رابطه (
  :)  تجزيه نمود14(و ) 13را به دو رابطه ( رابطه

)13(  
 

)14(  
 

ت و ارتبـاط هـر جملـه بـا     بنابراين با استفاده از اين روابط، ميـزان شـباه  
گردد. سپس از اين مقادير بدست آمـده   جمالت ديگر متن محاسبه و ذخيره مي

  بندي جمالت استفاده خواهد شد. وشهجهت خ
حاوي جمالت   خوشه اصليدسته بندي جمالت در سه  خوشه

بنـدي جمـالت    براي خوشه: هم وقوعمشابه، جمالت مرتبط و جمالت 
امتيـاز شـباهت   اي استفاده شده است كه با اسـتفاده از   مشابه از الگوريتم ساده

نمايد به نحوي كه هر  بندي مي بدست آمده در مرحله گذشته، جمالت را خوشه
بنـدي   خوشـه  الگـوريتم  خوشه يك جمله يا چنـد جملـه مشـابه را در برگيـرد.    

 بنـدي  را خوشه جمالت ،مقادير ميزان ارتباطگيري از  با بهرهجمالت مرتبط نيز 
اي اسـت كـه آن    بنابراين هر جمله متن اصلي، عضو يا مركـز خوشـه   كند. مي

تـرين جمـالت بـه     تـرين و يـا مشـابه    اي از مـرتبط  خوشه دربردارنده مجموعه
هـا، باعـث    شوند كه حضور آن گاه جمالتي در متون مشاهده مي يكديگر است.

ضـمير   مانند جمله حاوي ضمير در حالي كه مرجع گردد ايجاد ابهام در متن مي
حاوي مرجع ضمير بـه مـتن      براي رفع اين ابهام نياز است، جمله مبهم هست.

، هـر جملـه مـتن    وقـوع  هاي هم الگوريتم توليد خوشهخالصه نيز افزوده گردد. 
نمايـد.   كلمـات بررسـي مـي   ايـن گونـه   ورودي را براي حضور يا عدم حضـور  

در مـتن خالصـه    هر خوشه اين دسته، بايد بـا هـم   جمالت موجود دربنابراين 
  .نهايي ظاهر شوند

  توليد خالصه –مرحله سوم  -3- 2
اولين خوشه حاوي جمـالت  مركز گزينش جمالت از   براي توليد خالصه اوليه،

 هـاي حـاوي جمـالت مـرتبط     سـپس در ميـان خوشـه   . گـردد  مشابه آغاز مـي 
و جمـالت مـرتبط بـا آن    جملـه  اين شامل   گيرد تا خوشه جستجويي انجام مي

گـاه   باشـد، آن  اد. اگر مركز خوشه يافته شده همان جمله كانديـد شناسايي گرد
شود كه تعداد جمالت كمتري از خالصـه در   اي از اين خوشه گزينش مي جمله

اش قرار گرفته باشند. اگر چند جمله از خوشه يافته شـده   خوشه جمالت مشابه
مقـدار  اي كـه داراي بيشـترين    گزينش شوند آنگاه جملـه  ابا اين شرايط كانديد

در مركز خوشه يافته  ااگر جمله كانديد اماگردد.  امتياز ويژگي است، انتخاب مي
گردد كـه دو   شده قرار نداشته باشد، مركز خوشه در صورتي در خالصه درج مي

اش قـرار نداشـته    سوم جمالت موجود در متن خالصه در خوشه جمالت مشابه
د، هماننـد آنچـه بيـان شـد     باشند. اگر اين شرط براي مركز خوشه برقرار نشـو 

شـود كـه تعـداد جمـالت كمتـري از       اي از خوشه يافته شده گزينش مـي  جمله
اش قرار گرفته باشـند. در ادامـه الگـوريتم، از     خالصه در خوشه جمالت مشابه

هاي حاوي جمالت مشابه، اگر جمله واقع در مركـز خوشـه دوم در    ميان خوشه
است در مرحله قبل، به عنـوان جملـه   خالصه اوليه وجود نداشته باشد (ممكن 

تـرين   بـه همـراه مـرتبط   مرتبط با جمله اول در خالصـه قـرار گرفتـه باشـد)،     
يابـد   د. اين الگوريتم تا زماني ادامه مـي نشو درج مي اش، در خالصه اوليه جمله

در  هاي حاوي جمالت مشابه مورد بررسـي قـرار گيرنـد.    كه مراكز تمام خوشه
گردد كه كمترين ميـزان افزونگـي و بيشـترين     اي توليد مي اوليه  انتها، خالصه

ارتباط و پيوستگي را دارا است. سپس جمالتي از مـتن خالصـه اوليـه كـه در     
واقع هستند، شناسايي شده و جمالت ضروري جهت رفـع   وقوع همهاي   خوشه
    شوند. ها استخراج و به متن خالصه اوليه نيز افزوده مي خوشه اين ابهام از

ام بعد، كاربر با وارد نمودن مقدار ضريب فشردگي دلخواه، سيستم را در گ
نمايد. بـا اعمـال مقـدار     در جهت توليد خالصه نهايي با طول معين هدايت مي

اگر طـول   آيد. ضريب فشردگي بر متن ورودي، طول خالصه نهايي بدست مي
عنـوان   خالصه نهايي برابر با طول خالصه اوليه باشد، همان خالصه اوليه بـه 

طول خالصه اوليـه از   اگرشود.  خروجي نهايي سيستم به كاربر تحويل داده مي
، جمالتي جهت درج در از جمالت متن ورودي، طول خالصه نهايي كمتر باشد

شوند كه كمتـرين تعـداد جمـالت مشـابه و سـپس       خالصه نهايي انتخاب مي
. اگـر طـول   بيشترين تعداد جمالت مرتبط را با جمالت خالصـه داشـته باشـد   

خالصه اوليه بيشتر از طـول خالصـه نهـايي باشـد، از ميـان جمالتـي كـه در        
شوند كه بيشترين تعداد جمـالت   اند، جمالتي حذف مي خالصه اوليه درج شده

رونـد   .مشابه و سپس كمترين تعداد جمالت مرتبط را با جمالت خالصـه دارد 
ه اندازه طول خالصه افزايش يا حذف جمالت تا زماني كه طول خالصه اوليه ب

يابد. ممكن اسـت سيسـتم در حـين عمليـات حـذف يـا        نهايي برسد، ادامه مي
افزودن، به جاي يك جمله، با چند جمله كـه تعـداد جمـالت مشـابه و مـرتبط      

اي  يكساني دارند برخورد نمايد. در اين شرايط براي اجراي عمل حـذف، جملـه  
گردد  متن خالصه اوليه حذف مي كه مقدار امتياز ويژگي كمتري داشته باشد از

اي كه مقدار امتيـاز ويژگـي بيشـتري     و براي اجراي عمل اضافه نمودن، جمله
منظور از تعداد جمالت مشابه  شود. داشته باشد به متن خالصه اوليه افزوده مي

جمالتي هستند كـه بـا آن جملـه در يـك خوشـه حـاوي        ،يك جمله يا مرتبط
ساز با اسـتفاده از   بنابراين سيستم خالصه دارند. جمالت مشابه و يا مرتبط قرار

  روش قادر به توليد خالصه نهايي خواهد بود. اين

  ارزيابي روش پيشنهادي - 3
-measure، 11فراخواني، 10ساز پيشنهادي پنج معيار دقت براي ارزيابي خالصه

F  ،ROUGE-L  وROUGE-N سـازي    خالصهروش  اين. اند انتخاب شده
پيكره اول پاسخ نـام دارد  كه ت گرديد تسشامل متون خبري پيكره  دوبر روي 

  است. شدهبه صورت دستي تهيه  پيكره دوم و  ]18[
  ها مشخصات پيكره) :  1جدول (

  سندي چند  سندي تك  پيكره
  سند  20هر موضوع حاوي  -موضوع  50  سند با موضوعات مختلف 100 اول

    5هاي انساني هر موضوع: هتعداد خالص  5هاي انساني هر سند: تعداد خالصه
  سند  6هر موضوع حاوي  -موضوع  30  سند با موضوعات مختلف  45  دوم

  5هاي انساني هر موضوع: تعداد خالصه  5هاي انساني هر سند: تعداد خالصه
سـاز   جهت مقايسه و ارزيابي نتايج حاصل از روش پيشنهادي، سه خالصه

  اند. دهسام و ايجاز انتخاب ش پارساميست، فارسي
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  آزمايش اول -1- 3
نـت   هدف از اين آزمايش يافتن بهترين تركيب روابط معنايي موجود در فـارس 

و  "ابرمفهـوم "دو رابطـه  باشـد.   بندي جمـالت مشـابه و مـرتبط مـي     در خوشه
براي تعيين ميـزان شـباهت و   به ترتيب به عنوان روابط پايه  "مرتبط است با"

تـاثير تركيبـات متفـاوت    ه از پيكره اول، استفاد. با اند تعيين شدهارتباط جمالت 
معنايي اين دو رابطه به همراه روابط معنايي ديگر تست گرديد تا بهترين روابط 

در ادامـه   پـنج معيـار  نتايج  سنجي شناسايي شوند. سنجي و ارتباط براي شباهت
   قابل مشاهده هستند.

  
  پيكره اول – ): نتايج معيار دقت1شكل (

 
  پيكره اول – يعيار فراخوان): نتايج م2شكل (

 
  پيكره اول – F): نتايج امتياز 3شكل (

 
  اولپيكره  – ROUGE-L معيار): نتايج 4شكل (

 
  پيكره اول – ROUGE-1): نتايج معيار 5شكل (

بنـدي بـدين   با توجه به نمودارها، بهترين تركيب روابط معنايي در خوشـه 
ــراي  13زيرمفهــومو  12ابرمفهــومســاز از روابــط  صــورت اســت كــه خالصــه ب

بـراي   16واژگـي  كـل و  15واژگـي  جزء،  14مرتبط است باسنجي و از روابط  شباهت
 سنجي استفاده نمايد. ارتباط

  آزمايش دوم -2- 3
با اسـتفاده   بندي جمالت مشابه خوشه هدف از اين آزمايش بررسي تاثير اعمال

 سـپس  وسـازي   فراينـد خالصـه   بر نوع اول) بندي خوشه(پنج رابطه معنايي از 
روال نـوع دوم) هماننـد    بندي خوشه(بندي جمالت مرتبط  خوشه اضافه نمودن
هاي اين آزمايش از بهتـرين   بندي . در خوشهاست پيشنهادي ساز عادي خالصه

جـدول  در تركيب بدست آمده در آزمايش اول استفاده شده است. نتايج حاصل 
بنـدي جمـالت    د. نتايج حاصل، از تاثير مثبت خوشـه نشو مشاهده مي )3(و ) 2(

  سازي حكايت دارد. مشابه و مرتبط در فرايند خالصه
  measure -F - فراخواني - دقت  هايمقادير معيار ) : 2جدول (

  measure-F  فراخواني  دقتبندي خوشه
  چندسندي  سندي تك  چندسندي  سندي تك  چندسندي  سندي تك

  0.4402  0.5813  0.4545  0.5863  0.4267  0.5764 نوع اول
  0.517  0.7281  0.5316  0.7642  0.5031  0.6952  نوع دوم

  ROUGE-L  - ROUGE-1معيار ) : مقادير  3جدول (
  ROUGE-L  ROUGE-1  بندي خوشه

  چندسندي  سندي تك  چندسندي  سندي تك
  0.3925  0.5107  0.3725  0.5063  نوع اول
  0.4681  0.6223  0.4533  0.6182  نوع دوم
حـاوي    را گرفت كه وجـود خوشـه   توان اين نتيجه مي، جداول با توجه به

جمالت مرتبط در كنـار خوشـه حـاوي جمـالت مشـابه، بـرخالف بسـياري از        
كننـد، تـاثير    سـنجي كـار مـي    سازهاي ديگر كه فقط بر مبناي شـباهت  خالصه

  ساز خواهد داشت. مثبتي بر عملكرد خالصه

  گيري نتيجه - 4
نت و روابـط   ز فارسابا استفاده از د كه يمعرفي گرد  سازي خالصه مقالهدر اين 
را توليـد  و بـا كمتـرين مقـدار افزونگـي     منجسم  ،روان  اي خالصهآن،  معنايي

توان به جاي استفاده از  براي تكميل نمودن اين روش پيشنهادي، مينمايد.  مي
سنجي و  را در روابط شباهت 18و توضيحات 17ها كلمات، جمالت موجود در مثال

بـراي  همچنين ت و ارتباط اعمال نمود. سنجي جهت تعيين ميزان شباه ارتباط
را بـه نحـوي تغييـر داد كـه بـه جـاي       تـوان آن   ميساز  بهبود عملكرد خالصه

هـاي   و حـذف بخـش   پـس از شناسـايي عبـارات كليـدي     ،انتخاب كل جملـه 
توان از تمـام پـنج    نمايد. در روشي ديگر مي غيرضروري، آن را در خالصه درج

بندي جمالت مشابه و مرتبط اسـتفاده   خوشه نت در رابطه انتخاب شده از فارس
  بندي جمالت وزني را نسبت داد. شهنمود اما به هر رابطه معنايي در خو

  مراجع
، دومين كنفرانس "متون زبان فارسي سازي چكيده" اميرشهاب، شهابي ]١[

 .1381، ، ايران، تهران56المللي علوم شناختي، صفحه  بين

سازي خودكار متون  ستم خالصهسي "،  فرد مهرنوش كريمي زهره، شمس ]٢[
تهران، ايران،  المللي انجمن كامپيوتر،  ، دوازدهمين كنفرانس بين"فارسي

1385. 
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:  PARSUMIST "، اخوان تارا، عرفاني جورابچي مونا،  فرد مهرنوش شمس ]٣[
چهاردهمين ، "سندي و چندسندي متون فارسي ساز تك خالصه
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