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چکيده
با توجه به افزایش حجم اسناد متنی برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی کاربران ،تکنیكهای بازیابی اطالعات موجود به تنهایی از کارایی مناسب
برخوردار نیستند .مطالعه حجم زیاد متنها برای کاربران بسیار سخت و زمان گیر است و در اختیار داشتن خالصهای از مطالب مهم میتواند بسیار مفید
باشد .باتوجه به اینکه تعداد اسناد خبری مرتبط با رویدادهای جهانواقعی و اطالعات رویدادگرا ،بهسرعت درحال رشد است بازیابی کارآمد و ارائه اطالعات
مختصر مرتبط با رویداد از اهمیت بسیاری در جلب نظر مخاطبان برخوردار است .در این مقاله راهکاری جدید مبتنی بر گراف رویداد بهمنظور بازیابی
اطالعات و خالصه سازی چند سندی معرفی میگردد .در ابتدا از روش فضای بردار وزنی برای تشخیص عبارات تکراری استفاده شده و سپس میزان شباهت
نمونههای خبری در قالب اسنیپتهای خبری از پیکره متن اصلی و پرس جو با استفاده از ضریب تشابه دوبردار محاسبه میگردد .سپس با استفاده از گراف
رویداد ،یك مدل نمایش سند مبتنی بر رویداد برای معناشناسی رویدادهای سطح جمله محاسبه می گردد که بر اساس آن اطالعات مرتبط با رویدادهای
توصیفشده در متن فیلتر شده و بازسازی میشود .در این روش با استفاده از هسته گراف ضرب تنسور و کونرمال ،شباهت بین پرسوجوها و سندها
اندازهگیری میشود .با توجه به کامل نبودن مدلهای موجود ،راهکار معرفی شده در این مقاله با تکیه بر گراف رویداد شباهت بین پرسوجوها و سندها با
تفکیك همرخدادی رئوس غیرمتناظر با استفاده از روش استخراج روابط معنایی موجود درمتن و تکنیكهای برچسب زنی معنایی لغات ،اندازهگیری میشود
و همچنین روابط زمانی بین آنها نیز تعیین میگردد .در گام بعد اسناد بر اساس نمرات شباهت بدست آمده رتبه بندی شده .نتایج ارزیابی چهار روش فوق
داللت بر افزایش چشمگیر صحت و دقت مدل پیشنهادی این مقاله در مقایسه با مدلهای فضای بردار وزنی ،گراف ضرب کونرمال و گراف ضرب تنسور بر
روی مجموعههای آزمایشی رویدادگرای خبری دارد.

واژههای کليدی
استخراج رویداد ،بازیابی اطالعات ،خالصه سازی چندسندی ،گراف رویداد ،متن

مقدمه
امروزه با رشد چشمگیر حجم اسناد منتشر شده در وب و نیاز اساسی به
نگهداری ،دسته بندی و بازیابی آنها توجه به پردازش زبان طبیعی و بهره
گیری از ابزارهایی نظیر خالصه سازی ،بیش از پیش خودنمایی میکند.
خالصه سازی خودکار سند یعنی تولید یك نسخه مختصر از سند اصلی که
عالوه بر پوشش مناسب مطالب باید از پیوستگی و خوانایی باال وساختار
گرامری مناسبی برخوردار باشد].[2
بررسیها نشان میدهد که محتوی خالصه بستگی زیادی به ورودی
متن ،هدف و نوع خروجی دارد که در ادامه شرح داده میشود]:[3
منبع ورودی به دو دسته تك سندی و چند سندی تقسیم میشوند.
خالصه سازی تك سندی تنها با یك سند سروکار دارد که در مورد یك
موضوع و به صورت پیوسته صحبت میکند و فاقد موضوعات ضد و نقیض

کاوی.

خواهد بود به همین دلیل پیچیدگی کمتری دارد .خالصه سازی چند
سندی ،ارتباط تنگاتنگی با مباحث سیستمهای پاسخگو و خالصه سازی
مبتنی بر پرس جو دارد .خالصه سازی چند سندی برروی اسنادی انجام
می شود که در ارتباط با یك موضوع هستند ولی جهت دید آنها متفاوت از
یکدیگر است.
هدف خالصه میتواند عمومی یا مبتنی بر پرس و جو باشد .هدف
خالصه عمومی ،ارائه خالصهای برای یك جامعه گسترده از خوانندگان
است .در صورتیکه در خالصه مبتنی بر پرس و جو جمالت متناسب با
خواسته مدنظر کاربر انتخاب میشوند و تمامی اطالعات الزم برای نمایش و
اطالع رسانی مناسب سند اصلی را دربرمیگیرد .از جمله این روشها می-
توان به روشهای مبتنی بر گراف اشاره کرد].[4
نوع خالصه بطور کلی به دو دسته خالصه سازی چکیده ای و خالصه
سازی استخراجی تقسیم میشوند.

در روش چکیده ای 1عالوه بر انتخاب جمالت مناسب ساختار جمله
هم میتواند عوض شود .میتوان جمالتی را حذف نمود یا اینکه تغییر داد و
یا حتی جمالت جدیدی تولید نمود .روش استخراجی 2قسمتهایی از متن
را به عنوان خالصه انتخاب شده سپس جمالت متن را جدا کرده و آنها را
امتیاردهی کرده و جملههایی با باالتربن امتیاز به عنوان خالصه انتخاب
میشوند .مدل پیشنهادی مقاله برروی خالصهسازی چندسندی استخراجی
رویدادگرا مبتنی بر پرس و جو متمرکز است .
تالش های زیادی در رابطه با خالصه سازی اطالعات رویداد گرا صورت
پذیرفته است که هدف تشخیص سندهای مورد بحث رویدادهای جدید از
جهان واقعی و پیگیری و توسعه آنها در زمان است .که برای شناسایی
اخبار جدید ،رویکردهای تشخیص موضوع و پیگیری متکی به مدلهای فضای
بردار سنتی بودند] .[5با این حال این مدلهای قادر به معناشناسی
رویدادها به ویژه ساختار زمانی آنها نیستند.
در همین حال ،پیشرفتهای قابل توجهی برای خالصه سازی بااستفاده
از گراف انجام گرفته است ،از آنجاییکه مرتبطترین اطالعات در متنهای
رویدادگرا به صورت مختصر هستند ،و تمام اطالعات دیگر یا غیرمرتبط با
رویداد بوده و یا ممکن است کممرتبطتر درنظر گرفته شوند .براین اساس،
رویدادهای مختصر فیلتر شده و ساختار آنها برای شناسایی روابط زمانی
شان بازسازی میگردد .]5[]4[ .اکثر این روشهای خالصه سازی ،به علت
زمانبر بودن و سرعت پایین قادر به تولید اطالعات مفید نیستند.
در این مقاله ما مدل جدیدی برای استخراج رویداد سطح جمله
براساس گراف رویداد ،برای بازیابی اطالعات رویدادمحور ارائه میکنیم .در
مدل جدید ،ابتدا براساس محاسبه فراوانی تکرار آرگومانهای پرس جو در
اسناد ،مرتبطترین اسناد به پرس جو شناخته شده .و برای اندازه گیری
تطابق معنایی جمالت بین گرافهای پرس جوها و سندها از هستههای
گراف ضرب و تفکیك همرخدادی رئوس غیرمتناظر استفاده میگردد .نتایج
نشانگر بهبود قابل توجه روش پیشنهادی در زمان و سرعت و تولید
اطالعات مفیدتر نسبت به روشهای پیشین می باشد.
ساختار مقاله به شرح زیر هست .در بخش دوم مروری بر ادبیات تحقیق
و در بخش سوم به شرح روش فضای بردار وزنی و مدل گراف ضرب تنسور
و کونرمال و معرفی روش پیشنهادی پرداخته شده است .در بخش چهارم
نتایج ارزیابی روش پیشنهادی با روشهای پیشین ارائه میگردد .و در
انتها جمع بندی و کارهای پیش رو توضیح داده شده است.

ادبيات تحقيق
در سالهای اخیر تالشهای زیادی در جهت تحقق خالصه سازی اسناد
رویدادگرا انجام گرفته است .در این بخش بطور مختصر به روشهای مبتنی
بر رویداد در حوزه بازیابی اطالعات و خالصه سازی پرداخته شده است.
خالصه سازی چندسندی مبتنی بر رویداد برای اولین بار توسط دنیل و
همکاران ( ،)2002ارائه شد که از تعریف ،تشخیص موضوع و پیگیری یك
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رویداد پیروی میکردند .در این روش جمالت براساس ارتباط یك یا چند
زیررویداد از یك موضوع انتخاب میشدند و به هر جمله یك نمره رابطه
برای هر زیر رویداد ،اختصاص داده میشد .جملههایی با باالترین مجموع
نمرات در تمام زیررویدادهای تولیدشده را بعنوان خالصه انتخاب میکند
این روش تنها رویدادهای سطح سند را درنظر میگیرد و از اطالعات
نشأت گرفته از رویدادهای سطح جمله غفلت میکند].[6
فیالتوا و هزیواسیالگلو ( ،)2002رویدادهای سطح جمله را توسط ارزیابی
جمالت با آمارههای همرخداد بین موجویتهای فعلی ،مطابقت دادند .آنها
تعریفی از یك رویداد اشاره بهعنوان هر موجودیت با یك فعل یا یك اسم
مصدر ،انتخاب کردند].[7
میهالشا ( )2002راهکار روش انبوهترین مسیررا برای ساخت خالصه
از روی گراف پیشنهاد داد .در این روش ،انتخاب جمالت مهم از گرهای
شروع میشود که بیشترین ارتباط یا لینك را با سایر گرهها دارد .سپس
گره دومی که ارتباط بیشتری با سایر گرهها دارد به عنوان جمله دوم به
خالصه اضافه میشود .این عملیات آنقدر ادامه پیدا میکند که میزان
خالصه مورد نظر تولید شود .در حقیقت ایده اصلی این روش این است که
واحدهای مهم و برجسته ،بخشهایی از متن هستند که باسایر قسمتها
ارتباطات زیادی دارند].[8
لی و همکاران ( ،)2002پژوهش فیالتوا و هزیواسیالگلو را با ساخت گراف
بین موجودیتهای بنام و شرایط رویداد ،توسعه دادند .آنها نمرات ارتباط
اولیه را به هر یك از موجودیتها و شرایط رویداد اختصاص دادند و سپس
الگوریتم  PageRankرا برای تعیین ارتباط وابسته به متن ،موجودیتهای
بنام و شرایط رویداد اجرا کردند .درنهایت ،ارتباط یك جمله با مجموع
ارتباطات موجودیتها و شرایط رویدادی موجود در آن جمله را محاسبه
کردند .کار آنها فاقد یك استخراج خودکار رویداداشاره و روابط بین
رویدادهای دیگر نسبت به هم رخدادها است[.]9
آتکینسون و مونوز ( ،)2012شروع به اختصاص نقشهایی بالغی به
جملهها کردند و سپس نقشهای باجمالت معین را به جمالت با نقشهای
دیگر ،ترجیح دادند .به این ترتیب که ابتد جمالت به طور معنایی تفسیر
میشدند و سپس براساس این تفاسیر ،نمرات مرتبط جملهها به روش
سنتی محاسبه میگشت ].[10
کونوننکو و کانهاسای ( )2012یك روش خالصه سازی چندسندی
مبتنی بر گراف و پرس جوها را پیشنهاد دادند ،که عالوه بر ارتباط داللت و
شباهت بین جمالت ،آنها ارتباط بین جمالت و پرس و جو را به طور
معنایی تفسیر کردند و سپس به جمالت براساس مفاهیم شامل شده،
توسط هر جمله نمرهای اختصاص دادند ].[11
تمامی این روشها بهطور معنایی جمالت را تفسیر میکنند و سپس
براساس این تفاسیر ،نمرات مرتبط را به جمالت اختصاص میدهند ولی
قادر به معناشناسی رویدادهای سطح جمله و روابط زمانی نیستند و دارای
سرعت پایین و افزونگی باال میباشند .در این مقاله با محوریت قراردادن
رویدادسطح جمله به عنوان عنصر کلیدی برای تطابق معنایی ،خالصه را در
سه فاز تولید میکنیم.

آزمایشات و راهکار پيشنهادی
در این مقاله ،یك معماری جدید برای خالصهسازی چند سندی استخراجی
در حوزه بازیابی اطالعات با استفاده محاسبه شباهت معنایی بین پرس جو
و سندها معرفی میشود که این معماری شامل سه فاز است .مراحل کلی
سیستم پیشنهادی در شکل 1نشان داده شده است و در ادامه به شرح
آزمایشات در قالب مراحل مختلف پرداخته می شود.

فاز استخراج رویدادها و روابط زمانی
دراین مرحله برای تشکیل گراف ،مراحل استخراج رویدادهای اشاره و روابط

زمانی آنها انجام میگیرد که شامل مراحل زیر است:
 -1-2-3استخراج مجریان رویداد
اولین گام برای تشکیل گراف ،شناسایی افعال نشان دهنده رویداد است که
ابتدا با استفاده از ابزار  Word Tokenizationتمامی کلمات بدنه اصلی
نشانهگذاری میشود .سپس با استفاده از ابزار  ،Parsingمجموع عبارات
نحوی هر جمله شامل فرآیند شناسایی عبارت اسمی ،عبارت قیدی ،عبارات
فعلی  ...مشخص میشود .که عبارات فعلی مشخص شده بعنوان افعال
رویدادگرا شناسایی میشوند .در واقع میتوان از ابزار برچسبگذاری اجزای
واژگانی کالم  POS Taggerبه عنوان هم ارز با ابزار  Parsingاستفاده
نمود .برچسبگذاری اجزای واژانی کالم ،نشان دهنده نوع کلمات و نشانه-
ها فارغ از نقش آنها در جمله میباشد به این ترتیب که برای هر کلمه اسم
و فعل و صفت و ...مشخص میشود.

 -2-2-3آناليز معنایی جمالت
در این بخش پس از استخراج رویداد اشاره نیاز به آنالیز معنایی جمالت
برای تشخیص آرگومانها داریم .برای این کار ابتدا با استفاده از ابزار برچسب
زنی معنایی لغات 1نقش معنایی هر کلمات در جمله نظیر فاعل ،مفعول...
مشخص میشود .این ایده از پژوهش استخراج رویداد توسط ژئو که
آرگومانهای رویداد را بر اساس نقش معنایی کلمات شناسایی میکرد الهام
گرفته] .[12در گام بعد از ابزار Core NLPبرای رسم درخت الگوی
وابستگی استفاده شده است .درخت وابستگی نقش هر کلمه در جمله را
مورد ارزیابی قرار داده بطوریکه که فعل ریشه ،رویداد مربوطه را پیش بینی
میکندو توزیع آرگومانهایش در مسیر وابستگی دارای نظم می باشد.
شکل :1مدلسازی مراحل مختلف آزمایشات

 -1-3فاز استخراج جمالت رویدادگرا
تشخیص رویدادهای جدیدجهان واقعی و پیگیری توسعه آنها در زمان،
هدف این بخش است .در این مرحله جمالت اولیه از سایت خبری EMM
استخراج شده است .بنابراین نیاز به یك مرحله پیش پردازش برروی داده
وجود دارد که شامل قسمتهای زیر می باشد:
استخراج جمالت وابسته به رویداد :در این گام ابتدا جمالت مربوط به
هر خبر از اسناد ورودی پس از حذف کلمات پرتکرار و بی اهمیت
مانندحرف اضافه ،حرف تعریف استخراج میشوند .سپس اسناد طورکامل
خوانده شده و یك پرس وجو متشکل از حداقل دو رویداد اشاره به طوری
که اسناد انتخاب شده مرتبط با این پرس و جو باشد گردآوری میکنیم.
انتخاب قطعات خبری :ازآنجا که تفسیر مرتبط هر سند برای هر پرس
و جو غیرممکن است ما نیاز به مجموعهای از قطعات خبری از بین گروه
اسناد برای انجام آزمون داریم

 -3-2-3استخرج آرگومانها
آرگومانها اطالعات برجستهای هستند که در پاسخ به سواالتی مانند چه
کسی ،چه چیزی ،کجا ،چه وقت ،بدست میآیند .در واقع چهار نوع
آرگومان عامل ،هدف ،مکان ،زمان قابل استناد است به این ترتیب که فاعل
نشان دهنده آرگومان عامل ،مفعول نشان دهنده آرگومان هدف ،و قیدهای
زمان و مکان نشان دهنده آرگوانهای زمان و مکان هستند.

 -4-2-3استخراج روابط زمانی
استخراج روابط زمانی در دو مرحله انجام میگیرد .در ابتدا یك طبقه بندی
برای شناسایی زیر مجموعه از جفت رویداد اشاره ( وقایع برجسته جمالت
مجاور و یا حوادث از همان جمله دریك غالب نحوی دیگر) در نظر گرفته
شده .در مرحله دوم رابطه زمانی بین جفت رویدادهای اشاره در یکی از
در یکی چهار نوع قبل ،بعد ،برابر ،همپوشان طبقه بندی میشود.
SRL
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 -5-2-3ساخت گرافهای رویداد
برای درک معنایی رویدادها ما اسناد خبری را به صورت گراف رویداد ایجاد
کرده که در آن گرهها نشان دهنده رویداد اشاره هستند که شامل مجریان
و آرگومانها میباشند .در حالیکه یالها نشاندهنده روابط زمانی بین
رویدادهای اشاره هستند .یالهای بدون جهت روابط زمانی متقارن
(همپوشان و برابر) و یالهای جهت دار روابط زمانی نامتقارن (قبل و بعد) را
نشان می دهند.

فاز ساخت مدلهای بازیابی رویداگرا
پس از ساخت گرافهای رویداد ،در این بخش مدلهای بازیابی رویدادگرا
بر اساس محاسبه شباهت معنایی بین اسناد و پرس و جوها به سه روش
فضای بردار وزنی و مدل ضرب تنسور 1و کونرمال 2و مدل تفکیك هم
رخدادی رئوس غیر متناظر ارائه میشود .برای ساخت مدلهای موردنظر دو
قطعه خبری و یك پرس و جو درنظر گرفته میشود.
: Donald Trump, the frontrunner for the Republican
candidacy in the 2016 presidential race, announced he would
pursue foreign policy. He claimed victories in Connecticut,
Delaware, Rhode Island, Maryland and Pennsylvania.
He called the foreign policy of President Obama's
administration "a complete and total disaster".
: Donald Trump gave an address on foreign policy on
Wednesday in Washington. The 45 minute speech was heavy
on what the country has done wrong under President Obama
and decidedly light on the specifics of how Trump will fix
things. I annotated it using Genius.
Query: Donald Trump has detailed his foreign policy in a
speech, a day after pursue to his wins named presumptive
nominee.
مدلهای بازیابی رویدادگرا مورداستفاده برای محاسبه شباهت معنایی

نمونه خبری به صورت مختصر شرح داده میشود:

مدل فضای بردار وزنی
در این روش به هر یك از عبارات هرمتن وزنی اختصاص مییابد که بر
فراوانی رخداد آن در کل مجموعة اسناد و تعداد دفعات حضور آن درمتن
مبتنی است] .[1در این مقاله از فاکتور وزن دهی TF-IDFدر نرم افزار
 Rapidminerبرای تشخیص اسامی تکراری و تعداد دفعات تکرار استفاده
میشود .از آنجایی که هدف ،بردار وزنی آرگومانها می باشد .بنابراین برای
این کار ،وزن و تعداد تکرار آرگومانهای دو قطعه خبری و پرس جو بعنوان
بردار وزنی مورد استفاده قرار میگیرد و شباهت معنایی دو سند با پرس جو
با استفاده از ضریب تشابه بین دوبردار به صورت فرمول 1محاسبه میشود:
()1

d q
| | d || q

)Sim(d , q

Tensor
Conormal

1
2

حاصل ضرب برداری  q, dاست که با ضرب کردن
در اینجا
فرآیندهای متناظر درهم بدست میآید.

d q
)Sim(d , q
 0.640
| | d || q
d q
)Sim(d , q
 0.549
| | d || q

با توجه به مقادیر به دست آمده برای ضریب تشابه ،از آنجا که ضریب
و ضریب تشابه متن با
تشابه متن با پرس و جوی qبرابر
پرس و جوی qبرابر  0.549است ،نتیجه میشود که متن  ،متن مشابه
تری نسبت به متن برای جستجوی  qاست.

هسته گراف ضرب
هستههای گراف ،جایگزین کارآمد و مؤثری برای روشهای سنتی هستند.
در این روش ،مقایسه معنایی گرافهای ورودی با محاسبه هستههای گراف
ضرب ،اندازه گیری میشود .گرافهای ورودی شاملG=(V, E, A, m, r):
هستند .که در آن  Vمجموعه رئوسE ،
و
مجموعه یالهای بدونجهت A ،مجموعه یالهای جهتدار،
یك تابع برچسب رأس برای نشان دادن بردارها به رویداد اشاره ،و
تابع برچسب یال که روابط زمانی را به یالها اختصاص میدهد،
هستند.
یك هسته گراف ضرب ،حرکات متداول بین دو گراف ورودی را
نشان
شمارش میکند .ضرب دو گراف ،و که به صورت
داده میشود ،یك گراف است که دارای مجموعه رئوسی میباشد که در
فرمول  2نشان داده شده است:

})V P  {(v, v )v  VG , v   VG ,  (v, v 

()2
که در آن

 ،یك گزاره شرطی است که اگر و فقط اگر رئوس

و برچسبهای برابر داشته باشند .برچسبهای رئوس
منطبق هستند به این معنی که اگر همه رویدادهای اشاره و آرگومان-
برابر باشند .رویداد اشاره
های آنها
منطبق هستند اگر آنها همان نشانه از متن یا همان نوع رویداد را داشته
منطبقاند اگر آنها همان
باشند .مجموعه آرگومانها
عنوان کلمه و همان نوع را داشته باشند.
در مرحله بعدی یالهای گراف ضرب مشخص میگردند .مجموعه
یالهای گراف ضرب با نوع ضرب مشخص میشوند .در این کار دو نوع
ضرب را آزمایش می کنیم :ضرب تنسور و ضرب کونرمال .در ضرب تنسوری،
یك یال ضرب تنسور فقط برای جفت رئوس منطبق بین گرافهای ورودی
و ایجاد شده است .یعنی دو یال منطبقند اگر جفتهای رئوس
منطبقشده روابط زمانی برابر داشته باشند .یك یال ضرب کونرمال ،برای
هرجفت رئوس منطبق معرفی شده است اگرفقط یك یال مرتبط در هردو
گراف وجود داشته باشد .که مجموعه یالها در فرمول  3قابل مشاهده است.

()3

EP  {((v, v' ), ( w, w' ))  VP  VP | (v, w) EG ' ,
) '(v' , w' )  EG ' , r (v, w)  r ' (v' , w

در گراف رویداد حاصل ،مجریان رویداد بصورت زیر خط دار و
آرگومانهای برچسبگذاری شده با نوع آرگومانها در مستطیل گرد نشان
داده شده است و روابط زمانی بصورت فلش نشان داده می شود .نمودار
رویداد ،ضربهای تنسور و کونرمال در شکل  2فابل مشاهده است.
pursue
A:Donald Trump
T: foreign policy

After

announced
A: Trump
T: pursue foreign policy
Ti: 2016

After
called
T: presumptive
nominee
Ti: Tuesday

claimed
T: wins
L: Connecticut,
Delaware, Island

Overlap

( :)aگراف رویداد )Snippt( G
pursue
A: Donald Trump
T: his wins

detailed
A: Trump

After

T: his foreign policy
L:in a speech
After

Overlap
Named
T: presumptive
nominee
( :)bگراف رویداد

}{d  D |# ( p, d )  0
||D

()4

pursue

announced

pursue

detailed
)

S P (e)   # ( p, d ).

که در آن  Dاسناد مرتبطی که قصد خالصه کردن آن را داریم d ،یك
سند منحصر بفرد P .آرگومانهای عامل و هدف و( #)p,dفرکانس آرگومان-
های pدر سند  dاست .بنابرین بجای رسم گراف برای همه اسناد و مقایسه
آنها با گراف پرس جو ،میتوان اسناد با امتیاز باال را برای تشکیل گراف
انتخاب کرد.
در مرحله دوم شباهت معنایی جمالت بین پرس جوها و اسناد با
استفاده از هستههای گراف و هم رخدادی رئوس غیرمتناظر قابل محاسبه
است .در مدل هسته گراف ضرب از روش مقایسه نظیر به نظیر رئوس
از گراف با رأس متناظرش
استفاده شده است .یعنی اگر رأس اول
با
در گراف منطبق نباشد ،مقایسه برروی رأس دوم
انجام میشود .این روال به همین ترتیب تا مقایسه
رأس متناظرش
آخرین رئوس ادامه مییابد .و هر رأسی از گراف Gکه با رأس متناظرش در
گراف برابر بود بعنوان رأس گراف ضرب انتخاب می شود.
ازگراف با رأس
اما در مدل پیشنهادی ما اگر رأس اول
درگراف منطبق نباشد ،دیگر مقایسه برروی رئوس
متناظرش
دوم گرافهای ورودی انجام نمیشود بلکه میتوان رأس اول گراف Gرا با
مقایسه کرد اگر با هرکدام از
گراف
تمام رئوس
رئوس 1تا  nمنطبق باشند ،رئوس مورد نظر بعنوان راس گراف ضرب
انتخاب می شوند .که در فرمول  5نشان داده میشود:

}) VP  {(vi , vj )vi VG , vj  VG ,  (vi , vn

()5

()Query

( :)cگراف ضرب (

بدست آورده و با توجه به رویداد  ،eاهمیت آرگومانهای آن به صورت
فرمول  4قابل محاسبه است.

که در آن  nبرابر تعداد کل رئوس هریك ازگرافهای ورودی
 i,j=1...nاست .با اعمال مدل پیشنهادی در گراف های نمونه های خبری،
گراف ضرب به صورت شکل  3حاصل می شود :
و

pursue

announced

pursue

detailed

و

شکل :2گراف رویداد و ضرب تنسور و کونرمال( ضرب کونرمال بصورت خط
called

چين و ضرب تنسور بصورت خط توپر نشان داده می شود).

Named

روش پيشنهادی :همرخدادی رئوس غير متناظر
ما مدل جدیدی با استفاده از استخراج رویداد سطح جمله و محاسبه
شباهت معنایی بین اسناد براساس گرافهای رویداد معرفی میکنیم .مدل
پیشنهادی ،در دو مرحله قابل انجام است .در مرحله اول ،فراوانی تعداد
رخداد آرگومانهای عامل و هدف ،پرس جو در گروه اسناد برای شناسایی
مرتبط ترین اطالعات رویدادگرمحاسبه میشوند .آرگومانهای عامل و
هدف ،پرس وجو را با توجه به فراوانی کلی آن در گروه اسناد و همچنین
تعداد اسناد در گروه را که شامل این آرگومانها هستند با فاکتور TF-IDF

شکل :3گراف ضرب مدل تفکيک هم رخدادی رئوس غيرمتناظر

 -4ارزیابی
برای ارزیابی مدلهای بازیابی رویدادگرا ذکرشده در این مقاله ،ما تصمیم
به ساخت مجموعههایی روی مدلهای خودمان گرفتیم .این مجموعه شامل
 20پرسوجو و 100داستان خبری مرتبط با پرس و جوها است که اسناد
خبری این مجموعه از طریق سرویس خوشه بندی اخبار  ،EMMبدست
میآیند .به منظور داللت بر دقت مراحل انجام پژوهش ،از سه معیار
 Recall ،Precisionو F-measureاستفاده میشود.

در این بخش دو معیار  Recall ,Precisionتعداد بازیابی های درست
رخدادها را نسبت به تعداد کل بازیابیها انجام شده محاسبه و در شکل 4و
 5نشان میدهد .محور افقی تعداد پرس جوها و محور عمودی میزان
شباهت براساس دو معیار دقت و کارایی را نشان میدهد .مدل پیشنهادی
اسنادی را که شباهت معنایی دقیق تری به پرس جو دارند شناسایی کرده
بنابراین تعداد اسناد مهم بیشتری در بازیابی نهایی تولید میشود .قابل
مشاهده است میزان آماری مدل پیشنهادی نسبت به دو مدل بردار وزنی و
هسته گراف در مورد اسناد درست بازیابی شده دقت و کارایی باالتری دارد.

 -5نتيجه گيری و پيشنهادات
در این مقاله برای بهبود سیستم خالصه سازی یك روش چندسندی مبتی
بر گراف ارائه شد .مدل پیشنهادی از فراوانی تعداد رخداد آرگومانها برای
شناسایی اسناد باارزشتر استفاده کرده تا اسنادی که باعث افزونگی می-
شوندحذف گردند درنتیجه سرعت انتخاب افزایش مییابد .درنهایت از
راهکار هم خدادی رئوس غیرمتناظر بهعنوان معیار اندازهگیری شباهت بین
پرسوجوها و اسناد برای تطابق اسناد مهمتر و دقیق تر در بازیابی نهایی
استفاده میشود .نتایج ارزیابی بیانگر اسناد بازیابی شده با کیفیت دقیقتر و
تعیین کنندهتر در روش پیشنهادی است .توسعه این پژوهش با هدف غنی
کردن گراف های رویداد با روابط دیگری مانند علیت ،استلزام ،روابط مکانی
و همچنین حوزههای رویدادگرا دیگر (بهعنوان مثال ،استخراج دانش
زندگینامه ،سخنان ،گزارش پلیس ) ،می تواند مفید واقع شود.

 -6منابع

شکل :4نمودار مقایسه  precisionبرای بررسی دقت سه مدل

شکل :5نمودار مقایسه  Recallبرای بررسی کارایی سه مدل
با استفاده از معیار  F-measureمتوسط میانگین ،دقت و کارایی مدلها
موردنظر بدست آمده که در شکل  6نشان داده شده است .یعنی هرچی آرگومان-
های بیشتری از پرس جو در اسناد به کار روند میزان دربرگیری اسناد و موارد که
می تواند بازیابی شود بیشتر خواهد بود .در نتیجه صحت و کارایی مدل بهبود
خواهد یافت.

شکل :6مقایسه نتایج ارزیابی سه مدل
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