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 چکيده

از کارایی مناسب تنهایی  به موجود اطالعات بازیابی هایتکنیك کاربران، اطالعاتی هایبه نیاز پاسخگویی برایمتنی سناد ا حجم افزایش به توجه با

تواند بسیار مفید ای از مطالب مهم میکاربران بسیار سخت و زمان گیر است و در اختیار داشتن خالصهها برای مطالعه حجم زیاد متن. برخوردار نیستند

ه اطالعات بازیابی کارآمد و ارائ استسرعت درحال رشد  واقعی و اطالعات رویدادگرا، به رویدادهای جهانخبری مرتبط با اسناد  عدادت به اینکهتوجه با .باشد

بازیابی منظور ری جدید مبتنی بر گراف رویداد بهدر این مقاله راهکا .از اهمیت بسیاری در جلب نظر مخاطبان برخوردار است رویدادمرتبط با مختصر 

میزان شباهت و سپس  استفاده شدهتکراری عبارات برای تشخیص  از روش فضای بردار وزنی ابتدادر . گرددی معرفی میچند سندسازی اطالعات و خالصه 

 با استفاده از گرافسپس . گرددمیضریب تشابه دوبردار محاسبه استفاده از با  و پرس جواز پیکره متن اصلی های خبری در قالب اسنیپتهای خبری نمونه

اطالعات مرتبط با رویدادهای بر اساس آن که  محاسبه می گرددمله بر رویداد برای معناشناسی رویدادهای سطح ج  ك مدل نمایش سند مبتنیرویداد، ی

 ها و سندهاجو و شباهت بین پرستنسور و کونرمال،  هسته گراف ضرب ازبا استفاده  در این روش. دشوفیلتر شده و بازسازی میشده در متن  توصیف

 با جوها و سندها و شباهت بین پرسگراف رویداد معرفی شده در این مقاله با تکیه بر  ارهای موجود، راهکن مدلبا توجه به کامل نبود. شودگیری می اندازه

 شودیری میگاندازههای برچسب زنی معنایی لغات، تکنیك وبا استفاده از روش استخراج روابط معنایی موجود درمتن  رخدادی رئوس غیرمتناظرتفکیك هم

چهار روش فوق  ارزیابینتایج  .شده ات شباهت بدست آمده رتبه بندینمر بر اساساسناد  در گام بعد .گرددتعیین می نیزها  روابط زمانی بین آنهمچنین و 

، گراف ضرب کونرمال و گراف ضرب تنسور بر فضای بردار وزنی های مدلبا  در مقایسهمدل پیشنهادی این مقاله افزایش چشمگیر صحت و دقت داللت بر 

  .دارد ی خبریهای آزمایشی رویدادگرا روی مجموعه

  کليدی های واژه

 .متن کاویگراف رویداد، ، خالصه سازی چندسندی، استخراج رویداد، بازیابی اطالعات 

 

 مقدمه 

 به اساسی نیاز و وب در شده منتشراسناد  حجم چشمگیر رشد با امروزه

بهره  و طبیعی زبان پردازش به توجه آنها یبازیابدسته بندی و  نگهداری،

. کندمی خودنمایی ، بیش از پیشنظیر خالصه سازی یاز ابزارهای گیری

خالصه سازی خودکار سند یعنی تولید یك نسخه مختصر از سند اصلی که 

ساختار باال وعالوه بر پوشش مناسب مطالب باید از پیوستگی و خوانایی 

 .[2]باشدبرخوردار گرامری مناسبی 

ورودی دهد که محتوی خالصه بستگی زیادی به بررسیها نشان می

 :[3]شودکه در ادامه شرح داده می داردخروجی نوع  و متن، هدف

. شوندسندی تقسیم می دی و چندبه دو دسته تك سنودی منبع ور

 در مورد یك کهبا یك سند سروکار دارد تنها  خالصه سازی تك سندی

موضوعات ضد و نقیض کند و فاقد موضوع و به صورت پیوسته صحبت می

خالصه سازی چند  .کمتری دارد خواهد بود به همین دلیل پیچیدگی

سازی  های پاسخگو و خالصهارتباط تنگاتنگی با مباحث سیستمسندی، 

چند سندی برروی اسنادی انجام  خالصه سازی. مبتنی بر پرس جو دارد

شود که در ارتباط با یك موضوع هستند ولی جهت دید آنها متفاوت از می

 .یکدیگر است

هدف  .مومی یا مبتنی بر پرس و جو باشدتواند عمیهدف خالصه 

ای برای یك جامعه گسترده از خوانندگان عمومی، ارائه خالصهخالصه 

با جمالت متناسب خالصه مبتنی بر پرس و جو در صورتیکه در . است

شوند و تمامی اطالعات الزم برای نمایش و خواسته مدنظر کاربر انتخاب می

-ها میاز جمله این روش. گیردرسانی مناسب سند اصلی را دربرمی اطالع

  .[4]های مبتنی بر گراف اشاره کردتوان به روش

خالصه  و چکیده ای زیبطور کلی به دو دسته خالصه سا نوع خالصه

 .شوندمی تقسیم استخراجی سازی



 ختار جملهعالوه بر انتخاب جمالت مناسب سا 1چکیده ایدر روش  

توان جمالتی را حذف نمود یا اینکه تغییر داد و می. تواند عوض شودهم می

هایی از متن قسمت 2استخراجیروش . ولید نمودیا حتی جمالت جدیدی ت

جدا کرده و آنها را سپس جمالت متن را شده را به عنوان خالصه انتخاب 

متیاز به عنوان خالصه انتخاب با باالتربن ا یهایو جملهامتیاردهی کرده 

سازی چندسندی استخراجی مدل پیشنهادی مقاله برروی خالصه. دنشومی

 .رویدادگرا مبتنی بر پرس و جو متمرکز است 

صورت اطالعات رویداد گرا  با خالصه سازیدر رابطه تالش های زیادی 

هدف تشخیص سندهای مورد بحث رویدادهای جدید از پذیرفته است که 

شناسایی برای که . ها در زمان است جهان واقعی و پیگیری و توسعه آن

های فضای  به مدل متکی تشخیص موضوع و پیگیری ، رویکردهای اخبار جدید

های قادر به معناشناسی این مدلاین حال با . [5]بودند سنتیبردار 

 .ی آنها نیستندنرویدادها به ویژه ساختار زما

بااستفاده خالصه سازی های قابل توجهی برای در همین حال، پیشرفت

 های ترین اطالعات در متن مرتبطاز آنجاییکه ، انجام گرفته است گراف از
 غیرمرتبط بایا  تمام اطالعات دیگر، و هستند ختصربه صورت م رویدادگرا

براین اساس، . تر درنظر گرفته شوند مرتبط ممکن است کم بوده و یارویداد 

زمانی  روابط شناساییها برای  و ساختار آن شدههای مختصر فیلتر  رویداد

، به علت های خالصه سازیروشاین اکثر  .[5[]4]. گرددبازسازی می شان

 . زمانبر بودن و سرعت پایین قادر به تولید اطالعات مفید نیستند

استخراج رویداد سطح جمله مدل جدیدی برای ما در این مقاله 

در . کنیمبرای بازیابی اطالعات رویدادمحور ارائه می رویداد،  اساس گرافبر

جو در محاسبه فراوانی تکرار آرگومانهای پرس براساس ابتدا ، جدید مدل

اندازه گیری و برای . اسناد به پرس جو شناخته شدهترین مرتبط ،اسناد

های  هستهاز های پرس جوها و سندها معنایی جمالت بین گراف تطابق

نتایج . گرددمیاستفاده رخدادی رئوس غیرمتناظر تفکیك هم و ضرب گراف

در زمان و سرعت و تولید  گر بهبود قابل توجه روش پیشنهادینشان

 .های پیشین می باشداطالعات مفیدتر نسبت به روش

تحقیق مروری بر ادبیات  دوم بخشدر . ساختار مقاله به شرح زیر هست

 ب تنسورگراف ضر روش فضای بردار وزنی و مدلبه شرح  سوم بخشدر و 

در بخش چهارم . و کونرمال و معرفی روش پیشنهادی پرداخته شده است

و در  .گرددهای پیشین ارائه مینتایج  ارزیابی روش  پیشنهادی  با روش

 .انتها جمع بندی و کارهای پیش رو توضیح داده شده است

 ادبيات تحقيق 

 اسنادی های زیادی در جهت تحقق خالصه ساز در سالهای اخیر تالش

 در این بخش بطور مختصر به روشهای مبتنی. رویدادگرا انجام گرفته است

  .ات و خالصه سازی پرداخته شده استبر رویداد در حوزه بازیابی اطالع

 و دنیلتوسط بر رویداد برای اولین بار   چندسندی مبتنیخالصه سازی 

یك  تشخیص موضوع و پیگیری ،، ارائه شد که از تعریف(2002)همکاران 

                                                                 

1 abstraction summarization 
2 extraction summarization  

جمالت براساس ارتباط یك یا چند در این روش  .کردندمیرویداد پیروی 

و به هر جمله یك نمره رابطه شدند میانتخاب از یك موضوع  زیررویداد

هایی با باالترین مجموع  جمله .دش هر زیر رویداد، اختصاص داده میبرای 

 دکنانتخاب می بعنوان خالصه رانمرات در تمام زیررویدادهای تولیدشده 

 اطالعاتو از  گیردرا درنظر می رویدادهای سطح سند این روش تنها 
 [6]. کنده از رویدادهای سطح جمله غفلت میفتنشأت گر

سطح جمله را توسط ارزیابی ، رویدادهای (2002) فیالتوا و هزیواسیالگلو

آنها . دادندمطابقت ، یفعلهای  رخداد بین موجویت های همهرجمالت با آما

اسم با یك فعل یا یك عنوان هر موجودیت  یداد اشاره بهتعریفی از یك رو

 .[7]مصدر، انتخاب کردند

رای ساخت خالصه برا ترین مسیرروش انبوه راهکار( 2002) هالشامی

ای انتخاب جمالت مهم از گره در این روش،. از روی گراف پیشنهاد داد

سپس . ها داردیر گرهارتباط یا لینك را با سا نشود که بیشتریشروع می

ها دارد به عنوان جمله دوم به که ارتباط بیشتری با سایر گرهگره دومی 

کند که میزان این عملیات آنقدر ادامه پیدا می. شودخالصه اضافه می

در حقیقت ایده اصلی این روش این است که . خالصه مورد نظر تولید شود

ها هایی از متن هستند که باسایر قسمتهای مهم و برجسته، بخشواحد

 .[8]ارتباطات زیادی دارند

 ت گراف را با ساخ فیالتوا و هزیواسیالگلوپژوهش ، (2002) همکارانو لی 

ها نمرات ارتباط  آن. رویداد، توسعه دادندشرایط نام و ی بها موجودیت بین

ها و شرایط رویداد اختصاص دادند و سپس  اولیه را به هر یك از موجودیت

های موجودیت ، متن بهرا برای تعیین ارتباط وابسته  PageRankالگوریتم 

درنهایت، ارتباط یك جمله با مجموع . اجرا کردندشرایط رویداد  بنام و

محاسبه  و شرایط رویدادی موجود در آن جمله را ها ارتباطات موجودیت

کار آنها فاقد یك استخراج خودکار رویداداشاره و روابط بین . کردند

  .[9]است هاهم رخداد نسبت به  رویدادهای دیگر

 بهیی بالغی ها ، شروع به اختصاص نقش(2012)آتکینسون و مونوز 

های  الت با نقشرا به جم های باجمالت معین کردند و سپس نقشها جمله

تفسیر ه طور معنایی جمالت ب به این ترتیب که ابتد. دیگر، ترجیح دادند

به روش ها جملهتفاسیر، نمرات مرتبط و سپس براساس این  شدندمی

 . [10] گشتمیسنتی محاسبه 

خالصه سازی چندسندی روش یك ( 2012)کونوننکو و کانهاسای 

که عالوه بر ارتباط داللت و دادند، را پیشنهاد پرس جوها  و مبتنی بر گراف

به طور بین جمالت و پرس و جو را  ارتباطآنها شباهت بین جمالت، 

 ،مفاهیم شامل شده د و سپس به جمالت براساسمعنایی تفسیر کردن

 . [11]دادند ای اختصاص نمرهتوسط هر جمله 

نند و سپس ک طور معنایی جمالت را تفسیر می هبتمامی این روشها 

ولی  دهند براساس این تفاسیر، نمرات مرتبط را به جمالت اختصاص می

قادر به معناشناسی رویدادهای سطح جمله و روابط زمانی نیستند و دارای 

در این مقاله با محوریت قراردادن  .دنباشباال می افزونگی و پایینسرعت 

یی، خالصه را در به عنوان عنصر کلیدی برای تطابق معنا رویدادسطح جمله

 .کنیمسه فاز تولید می



 آزمایشات و راهکار پيشنهادی  

سازی چند سندی استخراجی در این مقاله، یك معماری جدید برای خالصه

بین پرس جو  معنایی محاسبه شباهت دهاستفابا  اطالعاتدر حوزه بازیابی 

مراحل کلی . استشود که این معماری شامل سه فاز معرفی میو سندها 

ادامه به شرح و در  نشان داده شده است 1شکلدر  سیستم پیشنهادی

 .در قالب مراحل مختلف پرداخته می شود آزمایشات

 

 آزمایشات مختلف مراحل مدلسازی: 1شکل

 استخراج جمالت رویدادگرا فاز -3-1

 ،جهان واقعی و پیگیری توسعه آنها در زمانرویدادهای جدید تشخیص

  EMMدر این مرحله جمالت اولیه از سایت خبری. استهدف این بخش 

ش پردازش برروی داده بنابراین نیاز به یك مرحله پی .استخراج  شده است

 :های زیر می باشدشامل قسمت کهوجود دارد 

در این گام ابتدا جمالت مربوط به : ستخراج جمالت وابسته به رویدادا

 ت پرتکرار و بی اهمیت هر خبر از اسناد ورودی پس از حذف کلما

 کاملطورسپس اسناد . شونداستخراج میمانندحرف اضافه، حرف تعریف 

ه به طوری راشا  د شده و یك پرس وجو متشکل از حداقل دو رویداخوانده

 . کنیمگردآوری می دب شده مرتبط با این پرس و جو باشانتخاکه اسناد 

ازآنجا که تفسیر مرتبط هر سند برای هر پرس : انتخاب قطعات خبری

ای از قطعات خبری از بین گروه است ما نیاز به مجموعه و جو غیرممکن

 د برای انجام آزمون داریماسنا

 فاز استخراج رویدادها و روابط زمانی   

و روابط  اشاره هایاستخراج رویدادمراحل  برای تشکیل گراف، مرحلهدراین 

 :که شامل مراحل زیر است گیردمی انجامزمانی آنها 

 استخراج مجریان رویداد  -3-2-1

است که  شناسایی افعال نشان دهنده رویداد برای تشکیل گراف، اولین گام 

تمامی کلمات بدنه اصلی    Word Tokenizationابتدا با استفاده از ابزار

، مجموع عبارات Parsingابزار  س با استفاده ازسپ .شودگذاری مینشانه

عبارات عبارت قیدی،  عبارت اسمی،فرآیند شناسایی شامل  هر جمله نحوی

افعال  عبارات فعلی مشخص شده بعنوان که .شودمشخص می ...فعلی 

گذاری اجزای برچسبتوان از ابزار در واقع می .شوندرویدادگرا شناسایی می

استفاده Parsing عنوان هم ارز با ابزار ه ب POS Taggerواژگانی کالم 

-کلمات و نشانه وعننشان دهنده  گذاری اجزای واژانی کالم، برچسب. نمود

برای هر کلمه اسم  باشد به این ترتیب کهه میدر جمل فارغ از نقش آنها ها

 .شودمیمشخص ... و فعل و صفت و

  آناليز معنایی جمالت -3-2-2

معنایی جمالت  نیاز به آنالیزرویداد اشاره ش پس از استخراج در این بخ

استفاده از ابزار برچسب با رای این کار ابتدا ب. انها داریممبرای تشخیص آرگو

. ..اعل، مفعولنظیر فمعنایی هر کلمات در جمله  نقش 1زنی معنایی لغات

که توسط ژئو از پژوهش استخراج رویداد این ایده . شودمشخص می

الهام رد کمعنایی کلمات شناسایی می نقشبر اساس های رویداد را آرگومان

 الگوی برای رسم درخت Core NLPراز ابزادر گام بعد . [12]هگرفت

در جمله را درخت وابستگی نقش هر کلمه . شده است وابستگی استفاده

پیش بینی  را که فعل ریشه، رویداد مربوطهبطوریکه  مورد ارزیابی قرار داده

 . م می باشدهایش در مسیر وابستگی دارای نظمانو توزیع آرگوکندمی
 

                              هاآرگومان استخرج -3-2-3

ای هستند که در پاسخ به سواالتی مانند چه ها اطالعات برجستهآرگومان 

نوع چهار در واقع  .آیند، چه چیزی، کجا، چه وقت، بدست میکسی

تیب که فاعل به این تر آرگومان عامل، هدف، مکان، زمان قابل استناد است

و قیدهای ، مفعول نشان دهنده آرگومان هدف، نشان دهنده آرگومان عامل

  .زمان و مکان نشان دهنده آرگوانهای زمان و مکان هستند

 استخراج روابط زمانی  -3-2-4

طبقه بندی  یك ابتدا رد .گیردمرحله انجام میدر دو  یزمانوابط ر استخراج

 جمالت برجسته عیوقا ) اشاره دادیرو جفت از مجموعه ریز برای شناسایی

  در نظر گرفته (گرید ینحو غالب كدری جمله همان از حوادث ای و مجاور

 در یکی از  رابطه زمانی بین جفت رویدادهای اشارهدر مرحله دوم . شده

 .دشومی یبند طبقهقبل، بعد، برابر، همپوشان نوع چهار در یکی 

                                                                 

1 SRL 



 های رویداد ساخت گراف -3-2-5

را به صورت گراف رویداد ایجاد برای درک معنایی رویدادها ما اسناد خبری 

ها نشان دهنده رویداد اشاره هستند که شامل مجریان کرده که در آن گره

زمانی بین دهنده روابط ها نشاندر حالیکه یال .باشندها میو آرگومان

های بدون جهت روابط زمانی متقارن یال .رویدادهای اشاره هستند

را ( دقبل و بع)های جهت دار روابط زمانی نامتقارن و یال( همپوشان و برابر)

 . نشان می دهند

 های بازیابی رویداگرافاز ساخت مدل 

گرا های بازیابی رویدادمدل در این بخشهای رویداد، ز ساخت گرافاپس 

به سه روش  و جوها و پرسمحاسبه شباهت معنایی بین اسناد بر اساس 

و مدل تفکیك هم  2و کونرمال1فضای بردار وزنی و مدل ضرب تنسور 

دو  ی موردنظرهابرای ساخت مدل .شودرخدادی رئوس غیر متناظر ارائه می

 .شودگرفته می نظرقطعه خبری و یك پرس و جو در
  : 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. 

بازیابی رویدادگرا مورداستفاده برای محاسبه شباهت معنایی مدلهای 

 :شودر شرح داده میبه صورت مختصخبری   نمونه

 مدل فضای بردار وزنی 

 یابد که براختصاص می یك از عبارات هرمتن وزنیهربهدر این روش 

درمتن حضور آن دفعاتتعدادمجموعة اسناد وکلدررخداد آنفراوانی

 در نرم افزارTF-IDF فاکتور وزن دهی مقاله ازدر این . [1]استمبتنی

Rapidminer و تعداد دفعات تکرار استفاده  برای تشخیص اسامی تکراری

برای بنابراین . ها می باشدبردار وزنی آرگومان ،از آنجایی که هدف. شودمی

خبری و پرس جو بعنوان  دو قطعه یهاآرگومانتکرار  دتعدا و وزن، این کار

با پرس جو  دو سندمعنایی شباهت و  گیردمورد استفاده قرار میبردار وزنی 

 :شودمحاسبه می 1بردار به صورت فرمولضریب تشابه بین دوبا استفاده از 

(1)                                                             
||||

),(
qd

qd
qdSim


 

                                                                 

1 Tensor 
2 Conormal 

ن است که با ضرب کرد q, d حاصل ضرب برداری    در اینجا 

 .آیدفرآیندهای متناظر درهم بدست می

640.0
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549.0
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qd
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ضریب کهآنجاازتشابه،ضریببرایآمدهدستبهمقادیربهبا توجه

با    متن ضریب تشابهو       برابر qبا پرس و جوی   متن تشابه

، متن مشابه   شود که متناست، نتیجه می0.549 برابر  qپرس و جوی

 . است qبرای جستجوی    تری نسبت به متن

 هسته گراف ضرب  

 .سنتی هستندهای های گراف، جایگزین کارآمد و مؤثری برای روشهسته

 های گرافبا محاسبه هستههای ورودی ه معنایی گرافمقایسدر این روش، 

 G=(V, E, A, m, r) :های ورودی شاملگراف .شود، اندازه گیری میضرب

 Eمجموعه رئوس،  Vدر آن که  .هستند                     و

      دار،  های جهت مجموعه یال Aجهت،  های بدون مجموعه یال

یك تابع برچسب رأس برای نشان دادن بردارها به رویداد اشاره، و 

، دهد ها اختصاص می به یالکه روابط زمانی را تابع برچسب یال       

 .هستند

دی را یك هسته گراف ضرب، حرکات متداول بین دو گراف ورو

نشان         که به صورت   و  ،ضرب دو گراف. ندک شمارش می

که در باشد می ی شود، یك گراف است که دارای مجموعه رئوس داده می

 : نشان داده شده است 2  فرمول 

(2     )                 )},(,,),{( vvVvVvvvV GGP
   

که اگر و فقط اگر رئوس ، یك گزاره شرطی است         که در آن 

       رئوس های رچسبب .دباشنداشته  برابر یها برچسب    و  
  

-و آرگومانین معنی که اگر همه رویدادهای اشاره منطبق هستند به ا    

               اشاره  رویداد. برابر باشند             آنها  های

داشته  رانوع رویداد منطبق هستند اگر آنها همان نشانه از متن یا همان 

اند اگر آنها همان منطبق              هامجموعه آرگومان. باشند

 .و همان نوع را داشته باشند کلمهعنوان 

ه مجموع. گردندهای گراف ضرب مشخص می بعدی یالدر مرحله 

در این کار دو نوع . شوندمی مشخصهای گراف ضرب با نوع ضرب  یال

، در ضرب تنسوری. کونرمال ضرب و تنسور ضرب: ی کنیمرا آزمایش م ضرب

های ورودی  منطبق بین گراف رئوسیك یال ضرب تنسور فقط برای جفت 

های رئوس  جفتیال منطبقند اگر دو یعنی  .ایجاد شده است    و  

برای  ،ضرب کونرمالیك یال  .روابط زمانی برابر داشته باشند شده منطبق

یك یال مرتبط در هردو  فقطاگراست منطبق معرفی شده هرجفت رئوس 

 .قابل مشاهده است 3 در فرمول مجموعه یالها که. گراف وجود داشته باشد
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بصورت زیر خط دار و  مجریان رویداد ،حاصلدر گراف رویداد 

نشان  ل گردیمستط درها نوع آرگومانگذاری شده با برچسبهای آرگومان

نمودار  .بصورت فلش نشان داده می شود داده شده است و روابط زمانی

 .فابل مشاهده است 2 در شکل لسور و کونرماتنهای ضرب رویداد،

 
After                                            

 
                                

                                                                    

      After                                  
                                         

Overlap                                            

 
 

(a :)گراف رویداد G (Snippt) 

 

 
After     

 
           Overlap                           After            

 

 

 

 (b :)گراف رویداد   (Query) 
 

 

 
 

(c :)گراف ضرب (  ) 

بصورت خط کونرمال ضرب  )تنسور و کونرمالگراف رویداد و ضرب : 2شکل

 (.بصورت خط توپر نشان داده می شودتنسور چين  و ضرب 

 متناظر غيررئوس رخدادی هم :روش پيشنهادی 

با استفاده از استخراج رویداد سطح جمله و محاسبه ما مدل جدیدی 

مدل . کنیممی معرفی های رویدادبراساس گرافبین اسناد  شباهت معنایی

فراوانی تعداد  در مرحله اول،. پیشنهادی، در دو مرحله قابل انجام است

برای شناسایی   اسنادگروه پرس جو در  ،عامل و هدفهای رخداد آرگومان

های عامل و نآرگوما. دنشوبه میاسمحمرتبط ترین اطالعات رویدادگر

در گروه اسناد و همچنین با توجه به فراوانی کلی آن پرس وجو را  ،هدف

  TF-IDFها هستند با فاکتور تعداد اسناد در گروه را که شامل این آرگومان

 

به صورت  ی آنهاآرگوماناهمیت ،  eبا توجه به رویدادو بدست آورده 

 .ه استقابل محاسب  4فرمول

(4  )            
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D
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یك d اسناد مرتبطی که قصد خالصه کردن آن را داریم، D که در آن 

-فرکانس آرگومان #(p,d)و آرگومانهای عامل و هدف P. سند منحصر بفرد

و مقایسه همه اسناد برای  بنابرین بجای رسم گراف .است  dسنددر  pهای

توان اسناد با امتیاز باال را برای تشکیل گراف آنها با گراف پرس جو، می

 .کردانتخاب 

با  پرس جوها و اسناد شباهت معنایی جمالت بین در مرحله دوم

هم رخدادی رئوس غیرمتناظر قابل محاسبه  های گراف و هستهاستفاده از 

از روش مقایسه نظیر به نظیر رئوس  ضرب در مدل هسته گراف .است

ش متناظر با رأس   از گراف     اول رأس یعنی اگر. شده استاستفاده 

       
با          مبرروی رأس دو منطبق نباشد، مقایسه    گرافدر   

       رأس متناظرش
مقایسه به همین ترتیب تا این روال . شودانجام می  

که با رأس متناظرش در  Gو هر رأسی از گراف .یابدادامه می آخرین رئوس

 .برابر بود بعنوان رأس گراف ضرب انتخاب می شود   گراف

با رأس    گرافاز      رأس اول  ما اگراما در مدل پیشنهادی  

       متناظرش
رئوس  دیگر مقایسه برروی منطبق نباشد،  فگرادر    

را با  G  گراف اول رأس وانتمیشود بلکه های ورودی انجام نمیدوم گراف

         تمام رئوس
         

از مقایسه کرد اگر با هرکدام    گراف   

 رد نظر بعنوان  راس گراف ضرب رئوس مومنطبق باشند،  nتا 1رئوس 

 :شودنشان داده می 5که در فرمول . دنانتخاب می شو

(5)                  )},(,,),{( niGjGijiP vvVvVvvvV      

و      و  های ورودی برابر تعداد کل رئوس هریك ازگراف nدر آن  که

i,j=1...n نمونه های خبریدر گراف های  پیشنهادی مدل اعمالبا  .است ،

 :حاصل می شود  3شکل به صورت  گراف ضرب

 

 

 

 
 

 
 مدل تفکيک هم رخدادی رئوس غيرمتناظر ضرب گراف: 3شکل

 ارزیابی  -4

، ما تصمیم مقاله کرشده در اینویدادگرا ذازیابی رهای ب برای ارزیابی مدل

مجموعه شامل این . های خودمان گرفتیم ی روی مدلهای به ساخت مجموعه

 که اسناد است  داستان خبری مرتبط با پرس و جوها  100و جو و پرس 20

بدست  ،EMMاین مجموعه از طریق سرویس خوشه بندی اخبار خبری 

به منظور داللت بر دقت مراحل انجام پژوهش، از سه معیار  .آیندمی
Precision ، Recall و F-measure شودمیاستفاده . 

announced 

A: Trump 

T: pursue foreign policy 
Ti: 2016 

pursue 

A:Donald Trump 

T:  foreign policy 

called 

T: presumptive 

nominee 

Ti: Tuesday 

 

 

claimed 

T: wins  

L: Connecticut, 

Delaware, Island 

detailed 

A: Trump 

T: his foreign policy 

L:in a speech 

 

pursue 

A: Donald Trump 

T:  his wins 

Named 

T: presumptive 

nominee  

 

  announced 

 detailed 

 

 

  pursue 

pursue 

 

 

 

 
called 

Named 

 

  announced 

 detailed 

 

 

  pursue 

pursue 

 

 

 

 



 های درستتعداد بازیابی  Recall ,Precision در این بخش دو معیار

و 4 در شکل ومحاسبه  ها انجام شدهعداد کل بازیابینسبت به ت را رخدادها

میزان پرس جوها و محور عمودی تعداد محور افقی  .دهدنشان می 5

پیشنهادی مدل . دهدشباهت براساس دو معیار دقت و کارایی را نشان می

 شناسایی کردهدارند  پرس جو ی دقیق تری بهشباهت معنایاسنادی را که 

قابل . شودنهایی تولید میاد اسناد مهم  بیشتری در بازیابی تعدبنابراین 

مدل پیشنهادی نسبت به دو مدل بردار وزنی و میزان آماری مشاهده است 

 .هسته گراف در مورد اسناد درست بازیابی شده دقت و کارایی باالتری دارد

 

 سه مدلبررسی دقت برای  precisionنمودار مقایسه : 4شکل

 

 

 سه مدل بررسی کارایی برای  Recallنمودار مقایسه : 5شکل

 

ها مدل میانگین، دقت و کاراییمتوسط F-measure با استفاده از معیار 

-یعنی هرچی آرگومان. نشان داده شده است 6که در شکل مده موردنظر بدست آ

های بیشتری از پرس جو در اسناد به کار روند میزان دربرگیری اسناد و موارد که 

در نتیجه صحت و کارایی مدل بهبود  .می تواند بازیابی شود بیشتر خواهد بود

 .خواهد یافت

 

 سه مدلمقایسه نتایج ارزیابی  6:شکل

 نتيجه گيری و پيشنهادات  -5

برای بهبود سیستم خالصه سازی یك روش چندسندی مبتی در این مقاله 

برای  فراوانی تعداد رخداد آرگومانهااز  پیشنهادی مدل. شدارائه بر گراف 

-تر استفاده کرده تا اسنادی که باعث افزونگی میشناسایی اسناد باارزش

درنهایت از  .یابددرنتیجه سرعت انتخاب افزایش می حذف گردندشوند

ری شباهت بین گی اندازهمعیار عنوان  بهخدادی رئوس غیرمتناظر هم راهکار 

در  بازیابی نهایی  و دقیق تر اسناد مهمترتطابق جوها و اسناد برای  و پرس

تر و قیقا کیفیت داسناد بازیابی شده ب نتایج ارزیابی بیانگر .شوداستفاده می

هدف غنی با این پژوهش ه توسع .در روش پیشنهادی استتر تعیین کننده

های رویداد با روابط دیگری مانند علیت، استلزام، روابط مکانی  کردن گراف

عنوان مثال، استخراج دانش  به)های رویدادگرا دیگر  و همچنین حوزه

 .مفید واقع شودمی تواند ، (نامه، سخنان، گزارش پلیس  زندگی
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