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رشد سریع وب و منابع داده موتود در آن باعث شده اس کاربران آن با حدم بسیار بتاییی
از اطالعات در زمینه های مختلف مواته باشند .بر همین اسات پیدا کردن اطالعتات متیتد در ایتن
حدم انبوه داده برای انسان کاری بسیار سخ  ،وق گیر و در برخی موارد غیرممکن است  .یکتی
از روشهای میابله با این مشکل خالصهسازی خودکار متون اس  .خالصهسازی متون میتواند بته
ساده شدن کار و همینین کاهش زمان تستدو کمس کند .ایده اصلی در خالصهسازی خودکتار
پیدا کردن یس نسخه مختصرتر از سند اصلی توسط ماشتین است بته طتوریکته متهتوم اصتلی و
ویژگیهای مهم سند اولیه حتظ شود .خالصهسازی خودکار یکی از زمینههای تقیییتاتی مهتم در
پردازش زبانهای طبیعی اس که میتواند در بسیاری موارد ازتمله متنکاوی ،سیستمهای پرسش
و پاسا خودکار ،تمعآوری خالصه اخبار ،بازیابی اطالعات و  ...کاربرد داشته باشد.
2
روشهای خالصهسازی خودکار متتون را متیتتوان بته دو دستته استتخراتی 1و چکیتدهای
تیسیم کرد .در خالصهسازی استخراتی ،ساختار تمالت متن اصلی تغییر نمیکند .در ایتن روش-
ها تمالت متن اصلی بر اسات ویژگیهای مشخص وزن دهی شتده و تمتالت بتا وزن بیشتتر بته
عنوان تمالت مهمتر در خالصه نهایی انتخاب میشوند .در میایسه با این نتو خالصتهستازی ،در
خالصهسازی چکیدهای معمویً ساختار کلی تمالت در سند اصلی تغییر میکند .خالصهسازی در
این دسته شبیه به خالصه های انسانی اس  .با توته به پیییدگی این دسته از خالصهستازهتا ،اغلتب
3
روشهای موتود از نو استخراتی اس  .از تنبهای دیگر خالصهسازی به دو دسته تس ستندی
و چند سندی 4تیسیمبندی میشود ،به طوری که در خالصهسازی تس سندی ،یس سند بته عنتوان
سند اولیه خالصه میشود و درخالصهسازی چند سندی ،خالصهای از چندین سند مرتبط از لقاظ
موضوعی تهیه میشود و هدف تهیه یس نسخه خالصه از ترکیب این اسناد اس  .پیییدگیهتا در
چنتدین ستند بتا

روشهای چند سندی بیشتر از روشهای تس سندی اس چرا کته ممکتن است
ارتباط موضوعی اما با دیدگاههای متتاوت و حتی متناقض داشته باشیم.
روشهای اولیه خالصهسازی متون از ویژگیهای ساده آماری ماننتد تعتداد تکترار کلمتات،
طول و موقعی قرار گرفتن تمله در متن استتاده میکردند .این در حتالی است کته در ستالهتای
اخیر استتاده از ابزارهای تدید در زمینه پردازش متتن ،بکتارگیری روشهتای یتادگیری ماشتین و
همینین تقلیل های معنایی توانسته اس تا حدود زیادی کیتی سیستمهای خالصهساز را افتزایش
1
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با توته به تعداد زیاد روشهای پیشنهادی به منظور خالصه سازی خودکار متون باید روشتی
برای ارزیابی و میایسه این روشها وتود داشته باشد .در سالهای گذشته تالشهای بسیاری بترای
این منظور صورت گرفته اس  .بترای نمونته متیتتوان بته اندمتن )Harman and Over 2002(DUC
اشاره کرد که به منظور ارزشیابی سیستمهای خالصهساز هر ساله با در اختیار قرار دادن پیکرههتا و
دادگان مناسب به برگزاری همتایش و رقابت متیپتردازد .در ایتن میتان معیارهتای مختلتتی بترای
ارزشیابی و میایسه الگوریتمهای خالصهساز ارائه شتده است  .در ایتن زمینته (Lin 2004) ROUGE
مدموعهای از معیارها و نرمافزارهایی اس که برای ارزشیابی سیستمهای خالصتهستاز خودکتار و
ترتمه ماشینی استتاده میشود .متاستانه برای زبان فارسی پیکرههتای مقتدودی بترای ارزشتیابی و
یادگیری سیستمهای خالصهساز وتود دارد .پیکتره پاستا ) (Moghaddas et al. 2013یکتی از ایتن
نمونهها اس که دارای  100متن از اخبار با موضوعات مختلف به همراه پن خالصه انستانی بترای
هر کدام اس  .در این میاله از پیکره پاسا به منظور یادگیری سیستم و ارزشیابی نهایی آن استتاده
شده اس .
ساختار این میاله درادامه بصورت میابل اس  :بختش بعتدی بته معرفتی مست له و تنبته هتای
مختلف آن می پردازد .در بخش سوم به بررستی کارهتای مترتبط پرداختته شتده است  .در بختش
چهارم معرفی روش پیشنهادی و مراحل الگوریتم خالصهساز مطتر شتده است  .در بختش پتندم
عالوه بر معرفی معیارهای ارزشیابی ،تزئیات آزمایشهای اندام شده بر روی سیستتم خالصتهستاز
پیشنهادی و میایسه آن با دیگر روشها ارائه شده و نهایتاً در بخش ششم نتیدهگیری مطتر شتده
اس .
 .2معرفی مسئله

مس له ای که در این میاله به آن پرداخته شده اس  ،مس له خالصه سازی خودکار متون خبری
اس  .خالصه سازی خودکار به فرایند تدمیع و فشردهسازی یس یا چند منبع اطالعاتی بته منظتور
کوتاه کردن متن و یا پاسخگویی به درخواس کاربر بدون دخال انسان گتته میشتود .همتانطور
که در این تعریف آمده اس  ،خالصه سازی از تنبههای مختلف قابل بررسی و دستهبنتدی است .
در ) (Nenkova and McKeown 2012به بررسی این زوایا پرداخته شده اس که در ادامه به برخی از
آنها اشاره میشود.
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دهد .در اغلب سیستمهای خالصهساز خودکار از ویژگیهای ظاهری متن از تمله بسامد کلمتات،
موقعی تمالت ،عبارات خاص و تشابه با عنوان متن برای ورودی الگوریتمهای یادگیری ماشتین
مانند روش بیز ،درخ تصمیم ،مدل مختی مارکوف ،شبکههای عصبی و  ...استتاده شده اس .
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بروزرسانی پایگاه داده و افزودن تمع بندی متون دیگر در قالب یس متن خالصه باشد .تنبته قابتل
بررسی دیگر تعداد منابعی اس که باید بر اسات آنها متن خالصه تهیه شود .خالصه ستازی یتا بتر
روی یس متن ورودی صورت میپذیرد ،که به آن خالصه سازی تس سندی گتته متیشتود و یتا
باید یس نسخه خالصه از چندین متن موتود تهیه شود ،که به آن خالصه سازی چند سندی گتتته
میشود .روش تهیه خالصه یکی دیگر از تنبههای تتاوت سیستمهای خالصه ساز است  .خالصته
سازی می تواند بصورت استخراتی باشد که در آن متن خالصه زیر بخشی از متن اصلی است  .بته
عبارت دیگر گزیده ای از متن اصلی بدون تغییتر ستاختاری در متتن خالصته ظتاهر متیشتود .نتو
دیگری که به مراتب چالش برانگیزتر از نو قبلی اس  ،خالصه ستازی چکیتدهای است  .در ایتن
نو خالصه سازی ،تمالتی با ساختار تدید توسط ماشین و برگرفته از متن اصلی ساخته میشتود
که عالوه بر کوتاه تر بودن نسب به متن اصلی ،متهوم کلی آنرا بیان میکند .همان طتور کته دیتده
میشود دراین نو خالصه سازی تنبههای دستوری و نگارشی زبان مورد نظر باید در نظتر گرفتته
شود.
با توته به تنبههای مختلف خالصه سازی که در بای بیان گردید ،در ایتن میالته ،تمرکتز بته
روی خالصه سازی تس سندی به روش استخراتی اس .
 .3كارهای مرتبط

اولین تالشها به منظور خالصهسازی خودکار متون ،به کار اندتام شتده در ( )Luhn 1958بتر
میگردد که اطالعات آماری از بسامد کلمتات و توزیتع آنهتا در متتن مبنتای خالصتهستازی قترار
گرفته اس  .از آن به بعد روشهای بسیاری بر اسات اطالعات آماری ،زبتانشناستی ،معنتایی و بتا
رویکردهای یادگیری ماشین ارائه شده اس که بسیاری از آنها بصورت تس سندی و استتخراتی
هستند .به عنوان مثال در )(Hovy and Lin 1998روشی بر استات امتیتازدهی بته تمتالت و انتختاب
تمالت مهم ارائه شده اس  .در ادامه با توته به فراوانی تعداد روشهای خالصه سازی متون فیط
به بررسی برخی از روشها در زبان فارسی پرداخته شده اس .
در سالهای اخیر تالشهای زیادی به منظور خالصهسازی خودکار متون فارسی اندتام شتده
;(M. Shamsfard, Akhavan, and Jourabchi 2009; Kiyoumarsi, Eslami, and Tajoddin 2010
اس
Zamanifar, Minaei-Bidgoli, and Sharifi 2008; Hassel, Nada, and Mazdak 2004; Pour
)Masoomi et al. 2014و ....در)(M. Shamsfard, Akhavan, and Jourabchi 2009

در این سیستتمهتا
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یکی از موضوعات قابل بررسی هدف از تهیه نسخه خالصه اس  .بتر ایتن استات تهیته یتس
خالصه می تواند به منظور پاسخگویی به پرت و تویی از سم کاربر باشد که باید تا حتد امکتان
خالصه نهایی به این درخواس نزدیکتر باشد .عالوه بر این خالصته ستازی متیتوانتد در راستتای
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) Tajoddin 2010روشی ارائه شده اس که با استتاده از وردن و منطق فازی مناسبترین تمالت
را به عنوان تمتالت خالصته نهتایی انتختاب متیکنتد .روش ارائته شتده در (Zamanifar, Minaei-
) Bidgoli, and Sharifi 2008بتا استتتاده از هتم رختداد کلمتات بترای پیتدا کتردن کلمتات مهتم و
همینین با استتاده از مترادف کلمات برای تلوگیری از انتخاب تمالت مشابه ،به خالصته ستازی
متون میپردازد که نتای آن به نسب ) (Hassel, Nada, and Mazdak 2004بهتر گزارش شده اس .
الگتوریتمی کته در )(Hassel, Nada, and Mazdak 2004پیشتنهاد شتده است تنهتا بتر استات
اطالعات آماری مستخرج از متن اس که در واقع نسخه فارسی از الگوریتم  SwuSumاست  .ایتن
الگوریتم برای خالصهسازی متون زبان سوئدی مورد استتاده قرار میگیرد .ایداز (Pour Masoomi
) et al. 2014یکی دیگر از سیستمهای خالصهساز خودکار برای زبان فارسی اس کته در آن از نته
ویژگی متنی به منظتور ارزش گتذاری تمتالت استتتاده شتده است  .بتا استتتاده از روش کمتترین
مربعات وزن هر ویژگی مقاسبه شده و در نهای تمالت با بیشترین درتته اهمیت انتختاب متی-
شوند .این سیستم بصورت تس سندی و چنتد ستندی متیتوانتد خالصته مناستب را تولیتد نمایتد.
در) (Zamanifar and Kashefi 2011از ویژگیهای آماری و متهتومی متتن استتتاده کترده و پتز از
تبدیل ساختار متن ورودی به درخ فراکتتال ،خالصتهای از آن تولیتد متیکنتد(Ramezani and .
) Feizi-Derakhshi 2015یکی دیگر از روشهایی اس کته در آن از هستتانشناستی استتتاده شتده
اس  .در الگوریتم پیشنهادی از مدموعه واژگان فارت ن  1به منظور پیدا کردن رابطه معنایی بتین
بخش های مختلف متن استتاده شده اس  .این روابط در یس گراف مبتنی بر متن پیاده سازی شده
و در نهای از روی آن تمالت مهم برای خالصه نهایی انتخاب میشوند.
همانطور که دیده میشود شتیوه کتاری در اغلتب روشهتای بررستی شتده ،خالصته ستازی
استخراتی و تس سندی است  .تعتدادی از آنهتا بتر پایته اطالعتات آمتاری و ستاختاری متتن و
تعدادی بر اسات اطالعات متهومی و هستانشناسیها بنا نهاده شدهاند .عالوه بر این فرایند انتختاب
تمالت مهم در آنها متتاوت اس  .روشهای مبتنی بر نظریه گرافها ،منطق فازی ،دستته بنتدی و
خوشهبندی نمونههایی از روشهای مورد استتاده اس .
 .4روش پیشنهادی

FarsNet

1
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چندین ویژگی متنی به منظور امتیازدهی به تمالت مورد استتاده قرار گرفته اس  .در هر مرحله از
الگوریتم تمله ای که به تمالت انتخاب شده در مراحل قبل بیشترین شباه را دارد حتذف متی-
شود و از تمالت باقی مانده تمله با اهمی بیشتر انتخاب میشود .در (Kiyoumarsi, Eslami, and
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نشان داده اس .
متن
ورودی

پیشپردازش

استخراج ویژگی
های متنی

پیکره
پاسخ

یادگیری وزن ها

محاسبه اهمیت
جمالت

اضافه کردن
جمله به خالصه

خیر
متن
خالصه

انتخاب
مهمترین جمله

رسیدن
بله
به نرخ خالصه
سازی؟

شکل  : 1مراحل انجام الگوریتم پیشنهادی

الگوریتم پیشنهادی در این میاله دارای چهار مرحله اصلی اس  :پیشپتردازش متتن ورودی،
استخراج میادیر ویژگیهای هت گانه ،مقاسبه اهمی هر تملته بتر استات ویژگتیهتا و انتختاب
تمالت مهم برای خالصه نهایی .عالوه بر این ،قبل از شرو الگوریتم یس پردازش اولیه به منظور
یادگیری وزن هر ویژگی بر روی پیکره پاسا اندام میشود .در ادامه به بررسی بیشتتر هتر یتس از
این مراحل پرداخته شده اس :
 1-4پیش پردازش متن
وتود برخی چالشهای نگارشی و دستوری در زبان فارسی (Mehrnoush Shamsfard

به عل
) ،2011اندام برخی پیشپردازشها بر روی متن اولیه برای رسیدن به دق بیشتر خالصهسازی یزم
و ضروری اس  .در این فاز چهار اقدام اصلی وتود دارد :تداسازی تمالت ،تداسازی کلمتات،
حذف کلمات توقف 1و ریشهیابی کلمات .در مرحله تداسازی ،با استتاده از عالئم تداکننتده (،.
؟ : ،و  )...و یس سری قواعد خاص تمالت متن ورودی استخراج میشتود .در ادامته بتا توتته بته
Stop List

1
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در این میاله روشی به منظور خالصهسازی خودکار متون فارسی ارائه شده اس که بر مبنای
خالصهسازی تس سندی و استخراتی اس  .به عبارت دیگر تمالت مهم متن ورودی را شناسایی
و با توته به نر فشرده سازی مهمترین آنها را انتخاب میکند .شکل  1مراحل کلتی الگتوریتم را
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تایگزین میشود .این کار به منظور افزایش دق

در تقلیلهای آماری و بسامد کلمات اس .

 2-4استخراج ویژگیهای متنی

در خالصهساز ی استخراتی ،مبنا انتخاب مهمترین تمالت متن برای خالصه نهایی اس  .بته
منظور تشخیص اهمی هر تمله باید معیارها و ویژگیهایی وتود داشتته باشتد تتا بتر استات آنهتا
بتوان میزان اهمی هر تمله را مقاسبه کرد .در این میالته از هتت ویژگتی پرکتاربرد در میتایت
مشابه استتاده شده اس کته لیست آن در تتدول  1آورده شتده است  .ایتن فاکتورهتا اطالعتات
آماری و زبانشناختی نهتته در متن را تمع آوری میکنند .در این میاله میدار هر ویژگتی پتز از
مقاسبه نرمالسازی شده و میداری بین صتر و یس به هر کدام تخصیص داده میشود .در ادامه به
معرفی این ویژگیها پرداخته شده اس .
جدول  : 1ویژگیهای استخراج شده برای هر جمله
توضیحات

نماد
F1

تشابه تمله با عنوان متن اصلی

F2

طول تمله بر اسات تعداد کلمات آن

F3

شباه

متن با زمینه متن اصلی

F4

موقعی تمله در متن

F5

وتود عبارات خاص در تمله

F6

وتود اسامی خاص

F7

وتود اعداد

 1-2-4تشابه با عنوان

استتاده از عنوان یکی از ابتداییترین شاخصها برای انتختاب تمتالت متتن خالصته است .
میزان شباه هر تمله با عنوان متن بر اسات روشهای سندش میتزان شتباه تمتالت ،مقاستبه
میشود .معمویً تمالتی در متن که با عنوان آن تشابه بیشتری دارند تمالت مهمتری هستند .ایتن
متهوم یکی از معیارهایی اس که برای مقاسبه اهمی یس تمله در این میاله استتاده شده اس .
روش مقاسبه این معیار در فرمول ( )1آورده شده اس .
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ویژگی های دستوری زبان فارسی ،کلمات هر تمله تدا شده و پز از آن کلمات پرتکرار و بتی-
اهمی که کلمات توقف نامیده میشون د (مانند :از ،که ،اس و  )...از لیس کلمات حتذف متی-
شوند .ریشهیابی کلمات آخرین مرحله از پیشپردازش اس که در آن ریشه کلمات با کلمه اصلی
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()1

) 𝑖𝑆 sim(𝑇,
= 𝑖𝐹1
)) 𝑘𝑆 Max𝑘 (sim(𝑇,

که در آن ) 𝑖𝑆  sim(𝑇,شباه

بین عنوان و تمله 𝑖𝑆 اس .

 2-2-4طول جمالت

تمالت خیلی کوتاه و یا خیلی طوینی معمویً تمتالت متیتدی بترای متتن خالصته نیستتند.
بطورکلی در تمالت کوتاه اطالعات متیدی دیده نمیشود و تمتالت طتوینی بتا توتته بته ات
خالصهسازی نمیتوانند انتخاب مناسبی باشند .میتوان با تعریف یس حد آستانه برای طول تمله،
تمالتی که در این مقدوده قرار نگیرند را حذف کرد.
البته در روش پیشنهادی هیچ تملهای به این عل حتذف نمتیشتود و تنهتا ایتن معیتار ماننتد
معیارهای دیگر در مقاسبه ارزش تمالت بکار گرفته میشود .به عبارت دیگر تصمیم گیری برای
انتخاب و یا عدم انتخاب یس تمله به تمام ویژگیهای آن بستگی دارد و ممکن اس ویژگیهای
دیگر ،اهمی تمله ای با طول زیاد و یا طول کم را بتای بترده و الگتوریتم آن تملته را بترای متتن
خالصه انتخاب کند .نقوه مقاسبه این معیار در فرمول ( )2آورده شده اس .
()2
که در آن |𝑠| طول تمله  sو یا تعداد کلمات آن اس .

|𝑖𝑆|
)| 𝑘𝑆|( 𝑘Max

= 𝑖𝐹2

 3-2-4شباهت با زمینه متن

تمالتی که به زمینه اصلی متن شتبیهترنتد ،متیتواننتد گزینته مناستبتتری بترای انتختاب در
خالصه نهایی باشند .زمینه اصلی متن را میتوان از روی کلمات پرتکرار به دست آورد .کلمتات
پرتکرار در متن در واقع مشخص کننده زمینه متن هستند .بنابراین تمالتی که شامل تعداد بیشتتری
از این کلمات پرتکرار باشند ،به زمینه متن نزدیستر هستند .فرمول ( )3به منظور مقاستبه شتباه
تمالت با زمینه متن اصلی استتاده شده اس .
) 𝑖𝑗𝑤(∑𝑙𝑗=1 tf

()3

) 𝑘𝑗𝑤 Max𝑘 (∑𝑙𝑗=1

که در آن ) 𝑖𝑗𝑤(𝑓𝑡 بسامد کلمه jدر تمله  iو  lطول تمله اس .
 4-2-4موقعیت جمله

= 𝑖𝐹3
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1
) 𝑖𝑆‚𝑇(hamming distance

= ) 𝑖𝑆 sim(𝑇,
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که در برخی موارد به عل عدم رعای اصول نگارشی این موضو تق تأثیر قرار متیگیترد .بتا
این حال در این میاله از فرمول ( )4به منظور مقاسبه تأثیر تایگاه تمالت استتاده شده اس .
1
) 𝑖𝑆(pos

()4
که در آن ) 𝑖𝑆( posموقعی

= 𝑖𝐹4

تمله iام در متن اس .

 5-2-4عبارات خاص

وتود برخی عبارات خاص درتمالت اهمی ویژهای به تمله متیدهتد .در میابتل عبتاراتی
هستند که وتود آنها در تمله از اهمی آن کتم متیکننتد .بترای مقاستبه نیتش ایتن عبتارات در
اهمی تمله ،از پن نو عبارت خاص استتاده شده اس  :عبارات مهم ،عبارات غیر مهم ،الیتاب،
ضمایر و عالئم نیل قول .به عنوان مثال تملهای که شامل عبارت «در نتیده» باشد بته احتمتال زیتاد
حاوی اطالعات متید اس و در میابل تملهای که در آن از عبارت «به عنوان مثال» استتتاده شتده
اس نمی تواند گزینه خوبی برای متن خالصه باشد .تدول  2شامل برختی از ایتن عبتارات ختاص
میباشد .در فرمول ( )5نقوه مقاسبه تاثیر عبارات خاص در اهمی تمله آورده شده اس .
) 𝑖𝑆(𝑠𝑝(𝑆𝑖 ) = im(𝑆𝑖 ) + h(𝑆𝑖 ) + qu(𝑆𝑖 ) − uim(𝑆𝑖 ) − pr
)) 𝑘𝑆(sp(𝑆𝑖 ) − Min𝑘 (sp
= 𝑖𝐹5
)) 𝑘𝑆(Max𝑘 (sp(𝑆𝑘 )) − Min𝑘 (sp

()5

که در آن) 𝑖𝑆( imتعداد عبارات مهم h(𝑆𝑖 ) ،تعداد الیتاب uim(𝑆𝑖 ) ،تعتداد عبتارات غیتر مهتم،
) 𝑖𝑆( prتعداد ضمایر و ) 𝑖𝑆( quتعداد عالئم نیل قول تمله iاس .
جدول  :2مثالهایی از عبارات خاص در جمالت
مثال

نوع عبارات
عبارت مهم

درنتیده ،بنابراین ،درمدمو

عبارت غیر مهم

مثال ،به عنوان مثال ،مانند

الیاب

آقای ،خانم ،بانو ،سید ،سیده ،استاد

ضمیر

آنها ،او

عالئم نیل قول

""

 6-2-4اسامی خاص

معموی وتود اسامی خاص در تمله می تواند به اهمی

آن بیافزاید .بر این اسات تملهای که
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تایگاه تمالت در متن تا حدود بسیار زیادی میتواند روی اهمی آنها تأثیر گذار باشد .در
زبان انگلیسی تقیییات زیادی ثاب کرده اس کته تمتالت ابتتدایی در متتون خبتری از اهمیت
باییی برخوردار هستند .در زبان فارسی نیز این موضو تا حدود بسیار زیادی برقرار اس  .هر چند
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باشند .فرمول ( )6برای مقاسبه میدار این ویژگی استتاده میشود.
) 𝑖𝑆(NE

()6

)) 𝑘𝑆(Max𝑘 (NE

= 𝑖𝐹6

که در آن ) 𝑖𝑆( NEتعداد اسامی خاص در تمله  Sمی باشد.
 7-2-4اطالعات عددی

معموی تمالتی که دارای اطالعات عتددی ماننتد تتاریا ،درصتدها و  ...از اهمیت
برخوردار هستند .فرمول ( )7نرمال شده تعداد اطالعات عددی در تمله اس .
) 𝑖𝑆(ND
)) 𝑘𝑆(Max𝑘 (ND

()7

بیشتتری

= 𝑖𝐹7

که در آن ) 𝑖𝑆(𝐷𝑁 تعداد اطالعات عددی در تمله اس .
 3-4محاسبه میزان اهمیت هر جمله

در این مرحله برای هر تمله هت میدار بر اسات پارامترهای توضیح داده شده در بخش قبل
بدس آمده اس که باید بر اسات آنها میزان اهیم هر تمله را مقاسبه کرد .نیش هر پارامتر در
تعیین اهمی تمله یکسان نیس ؛ به عبارت دیگر ترکیب پارامترها با وزن یکسان بختوبی گویتای
اهمی تمالت نیس  .برای مقاسبه وزن هر پارامتر در تعیین اهمی تمله متیتتوان از روشهتای
یادگیری ماشین استتاده نمود.
یکی از این روشها رگرسیون خطی اس  .ما از نرم افزار  WEKAبرای یتادگیری وزنهتا بتر
اسات این روش استتاده کردهایم .برای این منظور از  2000تمله پیکره پاسا استتاده شده اس  .با
توته به اینکه در پیکره پاسا هر متن خالصه دارای پن خالصه انسانی اس به هر تملته بستته بته
اینکه در چند خالصه انسانی ظاهر شده اس یس عدد بین صتر تا پن انتستاب داده متیشتود()C؛
بنابراین به تمله ای که در هیچ خالصه انسانی وتود ندارد عدد صتر و بته تملته ای کته در تمتام
خالصه های انسانی یس متن دیده شده اس عدد پن تخصیص داده میشود.
تدول  3بخشی از دادگان یادگیری را نشان میدهد که برای هر تمله میدار هت ویژگی و
عدد انتساب داده شده به آن ( )Cآورده شده اس .
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شامل تعداد بیشتری اسم خاص باشد میتواند اهمی بیشتتری داشتته باشتد .ایتن ویژگتی در متتون
خبری که به بیان یس خبر میپردازد بیشتر دیده میشتود .ایتن در حتالی است کته وتتود استامی
خاص در متونی که ارتاعات زیادی به اسامی دارد می تواند نیش منتی در خالصته ستازی داشتته
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F4

F3

F2

F1

تعداد خالصه
انسانی()C
0

0/23

0

0

0/12

0/63

0/49

0/75

1

2

0/29

0

0/5

0/11

0/64

0/5

0/8

2

1

0/29

0

0/33

0/1

1

0/43

0/66

3

3

0/29

0

0/5

0/09

0/84

0/51

0/82

4

3

0/41

0

0/5

0/08

0/59

0/51

0/84

5

F7

F5

F6

 4-4انتخاب جمالت متن خالصه

هدف اصلی در خالصه سازی استخراتی انتختاب تمتالت مهتم است  .یکتی از روشهتای
بدس آوردن تمالت مهم ،انتساب یس میتدار عتددی بته هتر تملته بته عنتوان میتزان اهمیت و
انتخاب تمالت با بیشترین ایتن میتدار است  .متا در روش پیشتنهادی بترای بدست آوردن میتزان
اهمی هر تمله از ترکیب هت ویژگی استخراج شده از متن استتاده کردهایم .این هت ویژگتی
و نقوه استخراج آنها در قسم های قبل توضیح داده شد .در این بخش نقوه مقاسبه میزان اهمی
تمالت از روی این ویژگی شر داده میشود.
پز از پیش پردازشهای یزم بر روی متن ورودی ،میتادیر هتت ویژگتی بترای هتر تملته
استخراج می شود .پز از آن و بر اسات وزن هر ویژگی که با استتتاده از روش رگراستیون خطتی
بدس آمده اس  ،با استتاده از فرمول ( )8متیتتوان میتزان اهمیت تمتالت را مقاستبه کترد .در
تدول ( )4این شیوه امتیازدهی ،روش اولیه نامیده شده اس .
()8

𝑛∑
𝑘𝑊∗ 𝑘𝐹 𝑘=0
𝑛

=) 𝑖𝑆(Score

که در آن 𝑛 تعداد ویژگیها 𝐹𝑘 ،میدار ویژگی  kو 𝑘𝑊وزن ویژگی kاس .
یکی از نیاط ضعف این شیوه برای مقاسبه میزان اهمی تمالت عدم توته به میزان شباه
تمالت انتخابی در خالصه نهایی اس  .با این شیوه امتیاز دهی ،در صورتی که دو تملهی شبیه به
هم در متن اصلی ،امتیاز باییی کسب کنند ،هر دو تمله برای متن خالصه انتخاب متیشتوند .ایتن
انتخاب باعتث ایدتاد افزونگتی در متتن خالصته متیشتود .بترای تلتوگیری از ایتن مشتکل روش
امتیازدهی تدیدی بر اسات بیشترین شباه حاشیهای ارائه شده اس .
بیشترین شباه حاشیهای :در اغلب سیستمهای بازیابی اطالعات ،لیستتی از استناد مترتبط بتا
درخواس کاربر آماده می شود که بتر استات میتزان تشتابه ستند بتا درخواست کتاربر و همینتین
کمترین شباه با اسناد قبلی مرتب میشود .ترکیب خطی این دو فاکتور شباه حاشیه ای نامیده

()9
])) 𝑗𝐷‚ 𝑖𝐷(𝑚𝑖𝑠( 𝑆 ∈ 𝑗𝐷𝑥𝑎𝑀 ∗ )𝜆 𝑀𝑀𝑅(𝐶’𝑄’𝑅’𝑆) = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖 ∈ 𝑅\𝑆 [𝜆 ∗ 𝑠𝑖𝑚(𝐷𝑖 ‚𝑄) − (1 −
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میشود؛ بنابراین سندی با شباه حاشیه ای بیشتر رتبه بایتری در لیس
فرمول ( )9نقوه مقاسبه شباه حاشیهای را نشان میدهد.
که در آن cمدموعه کل استناد 𝑄 ،درخواست کتاربر 𝑅 ،لیست امتیتاز دهتی شتده از استناد
بازیابی شده و 𝑆 زیرمدموعه𝑅 از که قبال برای کاربر آماده شده اس .
در امتیازدهی تمالت متن میتوان از معیار شباه حاشیهای استتاده نمود؛ بنابراین تملتهای
بیشترین امتیاز را دارد که اوی میدار مقاسبه شده برای آن از فرمول ( )8بیشترین بوده ،دومتا دارای
کمترین شباه با تمالت انتخاب شده قبلی باشد .فرمول ( )10بیان کننده نقوه مقاسبه امتیاز هتر
تمله بر اسات شباه حاشیهای اس  .در تدول ( )4این شتیوه امتیتازدهی ،روش ترکیبتی نامیتده
شده اس .
()10

)) 𝑘𝑅‚ 𝑖𝑆(𝑚𝑖𝑠( 𝑘𝑥𝑎𝑀 ∗ )𝜆 𝑁𝑒𝑤_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑆𝑖 ∈ 𝑄) = 𝜆 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑆𝑖 ) − (1 −

که در آن𝑄 کل تمالت متتن اصتلی𝑅 ،زیتر مدموعته ای از 𝑄 کته قتبال بترای متتن خالصته
انتخاب شدهاند𝑘 ،تعداد تمالتی که تا این مرحله انتخاب شدهاند و ) 𝑘𝑅‚ 𝑖𝑆(𝑚𝑖𝑠 میزان شتباه
تمله اس که در بخش های قبل توضیح داده شد.
در فرمتول ( )10در صتتورتیکه میتتدار  𝜆 = 1انتختتاب شتتود ،میتتدار مقاستتبه شتتده ،بتتا میتتدار
مقاسبه شده از طریق فرمول ( )8یکسان اس و گر  𝜆 = 0در نظر گرفته شود ،این معیار فیط عتدم
تشابه را در نظر میگیرد بطوری که تملهای با کمترین تشتابه بتا تمتالت قبلتی بیشتترین امتیتاز را
دارد .برای میادیر دیگر𝜆 بین بازه صتر و یس ،ترکیب خطی از دو میدار در مقاسبه میزان اهمیت
تمله در نظر گرفته میشود.
برای بدس آوردن مناسبترین میدار 𝜆 الگوریتم را بر مبنتای میتادیر متتتاوت 𝜆 و بتر روی
دادگان آزمایشی پاسا اترا کرده و بر اسات نتای حاصتل شتده بهتترین میتدار  𝜆 = 0.6انتختاب
دو

گردید .تدول ( )4نتای حاصل را نشان میدهد .همانطور کته دیتده متیشتود ،میتدار  𝜆 = 0.6در
اقلب پارامترهای ارزیابی سبب ایداد نتای بهتری شده اس  .پارامترهای ارزیابی  pدر بخش بعدی
مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در الگوریتم پیشنهادی در هر مرحله یکی از تمتالت متتن اولیته کته بیشتترین امتیتاز را دارد
انتخاب میشود .انتخاب تمالت تا زمانی ادامه پیدا میکند که بته نتر فشترده ستازی برستیم؛ بته
عبارت دیگر تعداد کلمات متن خالصه به درصد از پیش تعیین شدهای از تعداد کل کلمتات متتن
اصلی برسد .فرمول ( )11نقوه مقاسبه نر فشرده سازی را نشان می دهد.
جدول :4نتایج اجرا الگوریتم برای مقادیر مختلف 𝝀
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= 𝑒𝑡𝑎𝑟𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑝𝑚𝑜𝐶

در اولین مرحله از الگوریتم با توته به ایتکه در فرمول ( )9مدموعه  Rشامل تملهای نیس ،
مبنای مقاسبهی امتیاز تمالت فرمول ( )8اس  .در مراحل بعدی ابتدا بر استات فرمتول ( )9امتیتاز
تمالت باقیمانده مقاسبه مددد شده و تمله ای که بیشتر امتیاز را کسب کرده بته لیست تمتالت
متن خالصه افزوده میشود .در ادامه الگوریتم با توته به فرمتول ( )11نتر فشترده ستازی تتا ایتن
مرحله را مقاسبه کرده و با میدار از پیش تعیین شده قبلی میایسته متیکنتد .در صتورتی کته نتر
فشرده سازی از این میدار کمتر باشد و یا به عبارت دیگر هنوز خالصه نهتایی کامتل نشتده باشتد،
الگوریتم ادامه پیدا کرده و پز از مقاسبه مددد امتیاز تمالت انتخاب نشده ،مراحل تا رسیدن بته
نر فشرده سازی مناسب ادامه پیدا میکند.
 .5ارزیابی

برای ارزیابی سیستم پیشنهادی از یس سیستم ارزیاب خودکار برای زبان فارسی استتاده شده
اس و نتای حاصل از ارزیابی با دو سیستم خالصه ساز زبان فارسی (ایداز و فارسی سام) میایسته
شده اس  .عالوه بر این پیکره مورد استتاده برای ارزیتابی پیکتره پاستا )(Moghaddas et al. 2013
انتخاب شده اس  .پاسا اولین پیکره متنی برای ارزیابی سیستمهای خالصه ساز فارستی است کته
د ر دو بخش تس سندی و چند سندی تهیه شده اس  .در بخش تس سندی ،یکصد متتن از اخبتار
در شش حوزه مختلف (اقتصادی ،اتتماعی ،فرهنگی،ورزشی ،سیاسی و علمی) به همراه پن متتن
خالصه برای هر کدام وتود دارد.
در ارزیابی خالصه سازی از چندین معیار استتاده میشود کته در ادامته بته بررستی برختی از
آنها که در این میاله استتاده شده ،پرداخته شده اس .
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این معیار تعداد  Nتاییهای مشترک بین متن خالصه ماشینی و مدموعه متون خالصه مرتتع
را مقاسبه میکند؛ که هم می تواند براسات تمله ( )P1و هم کتل متتن ()P2در نظتر گرفتته شتود.
زمانی که بر اسات تمله این پارامتر مقاسبه میشود ،کلمتات دو تملته متتتاوت در یتس  Nتتایی
قرار نمیگیرند.
 2-5طوالنیترین زیررشته مشترک ()LCS

در این معیار ترتیب کلمات نیز مهم اس و طوینیترین کلمات متوالی مشترک بین دو متتن
مورد توته قرار میگیرد .این معیار با عنوان  P3درتداول نمایش داده شده اس .
 3-5تعداد جفت كلمات مشترک با فاصله آزاد

به هر تت

کلمه (با حتظ ترتیب) در تمله  skip-bigramگتته میشود .ایتن معیتار بتا انتدازه

گیری تعداد  skip-bigramهای مشترک بین خالصه ماشینی و خالصه مرتع مقاستبه متیشتود.این
معیار با عنوان P4درتداول نمایش داده شده اس .
 4-5تعداد كلمات مشترک

به عنوان سادهترین معیار شباه متن ،میتوان تعداد کلمات مشترک آنها را بدس
معیار با عنوان P5درتداول نمایش داده شده اس .

آورد.این

 5-5معیار ویژه  Nتایی های مشترک

در این معیار عالوه بر مقاسبه تعداد  Nتایی های مشترک تمام  iتتایی هتای مشتترک کته در
آنها  i<Nاس نیتز مقاستبه متیشتود .ایتن معیتار متیتوانتد در ستطح تملته ( )P6و یتا تمتام متتن
()P7بدس آید.
نتای حاصل از ارزیابی سیستم پیشنهادی و میایسه آن بتا سیستتمهتای خالصته ستاز ایدتاز و
فارسیسام ،در تدول ( )5آورده شتده است  .در روش پیشتنهادی امتیتاز دهتی بته تمتالت بته دو
صورت مورد ارزیابی قرار گرفته اس  .روش اول که در تدول با نام امتیازدهی اولیته آورده شتده
اس  ،به تشابه با تمالت انتخاب شده قبلی توته نمیشود .این در حالی اس که در روش امتیاز-
دهی ترکیبی عالوه بر امتیاز خام تمالت به میزان تشابه آنها به تمالت انتخابی قبل نیز توته شتده
اس  .همانطور که دیده میشود در اغلب پارامترها سیستم پیشنهادی نتای بهتری را بدس آورده
اس  .همینین استتاده از شیوه امتیازدهی ترکیبی به نستب روش امتیتازدهی اولیته باعتث افتزایش
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جدول ( :)5نتایج ارزیابی سیستم پیشنهادی
سیستم پیشنهادی با دو روش امتیاز دهی

پارامترهای تابع

امتیازدهی تركیبی

امتیازدهی اولیه

ایجاز
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P1
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0/29

P2

تشابه  Nتاییهای مشابه در سطح جمله
طوالنیترین زیر رشته مشترک

تشابه  Nتاییهای مشابه در سطح متن
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P3

0/2696

0/2564
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P4

تشابه جفت كلمات با طول ازاد
تعداد كلمات مشابه

0/5121

0/499

0/4862

0/4014

P5

0/3964

0/37
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0/3157

P6

معیار ویژه Nتایی های مشترک در سطح جمله

0/3878

0/3783

0/3710

0/3058

P7

معیار ویژه  Nتایی های مشترک در سطح متن
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P4

فارسی سام
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روش پیشنهادی

شکل  : 2نمودار میله ای مقایسه روش پیشنهادی با روشهای ایجاز و فارسی-سام

 .6نتیجه گیری

با در نظر گرفتن حدم وسیع و روزافزون اطالعات متنی که بصورت الکترونیکی و در فضای
وب در اختیار کاربران قرار دارد و از طرقی کمبود وق برای بررستی تمتام آنهتا ،مست له خالصته
سازی متون خبری ،کتاب ها ،میایت و  ...به یکی از زمینه های متورد توتته مقییتان تبتدیل شتده
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دق در استخراج تمالت خالصه شده اس .
شکل ( )2نمودار میلهای این میایسه را نشان میدهتد کته در آن روش پیشتنهادی بتا در نظتر
گرفتن امتیاز دهی ترکیبی لقاظ شده اس .
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 روشی تدید برای خالصه سازی خودکار متون فارسی ارائه گردیده که در آن، در این میاله. اس
 تمالتتی بتا کمتترین شتباه و بیشتترین،با استتاده از ویژگی های مختلف مستخرج از متن اصلی
.امتیاز برای متن خالصه انتخاب میشوند
به منظور ارزیابی سیستم پیشنهادی از دادگان پاسا به همراه سیستم ارزیاب خودکار استتتاده
 نتای حاصل از این ارزیابی با نتای حاصل از سیستتمهتای ایدتاز و فارستیستام میایسته و.گردید
.  سیستم پیشنهادی موفیتر عمل کرده اس،مشخص شد در بسیاری از فاکتورهای ارزیابی
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Abstract
Considering the vast amount of existing written information and
the shortage of time, optimal summarization of books, articles, news
reports, etc. on the Web is a major concern of researchers. In this
paper, we propose a new approach for Persian single-document
Summarization based on several linguistic features of text. In our
approach after extracting the linguistic features for each sentence, the
weight of features is learned by a linear regression method. We select
one sentence with maximum score at each step of algorithm. The
score of each sentence is calculated based on two factors: first, sum of
the weighted features and second, the amount of its similarity to the
sentences that are selected for final summary previously. We use an
automatic evaluation tool to compare our approach with other existing
approaches. The result indicates that our method improves the
performance of summarization.
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