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Abstract: The progress of communications over internet media such
as social media and messengers has led to the production of large
amount of textual data. This kind of information contains a lot of valuable
knowledge and can be used to improve the performance of other natural
language processing (NLP) tasks. There are several ways to use such
information, of which one is text summarization.
Summarizing textual information can extract the main content of text
within a short time. In this paper, we propose an approach for extractive
summarization on Persian texts by using sentences embedding and a
sparse coding framework.
Most previous works focuses on text’s sentences individually which may
not consider the hidden structure patterns between them. In this paper,
our proposed approach can consider the relations between the text’s
sentences by using three main criteria, namely coverage, diversity and
sparsity, when selecting the summary sentences. By considering these
criteria, we select sentences that can reconstruct the whole text with
least reconstruction error.
The proposed approach is evaluated on Persian dataset Pasokh and
achieved 10.02% and 8.65% improvement compared to the state-of-theart methods in rouge-1 and rouge-2 f-scores, respectively. We show that
considering semantic relations among the text’s sentences can lead us
to better sentence summarization.
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چكيــده :امــروزه ،گســتردگی و تنــوع اطالعــات متنــي باعــث پیچیدگــی فراینــد
یافتــن دانــش و الگوهــای مــورد نظــر از ميــان آنهــا شــدهاســت .يكــي از
گامهــای مؤثــر بــراي کاهــش ايــن مشــکل ،خالصهســازي اســت .در چنــد دهــة
گذشــته مســئلة خالصهســازي بــا توجــه بــه نمونههــاي گوناگــون از جهــات و
ابعــاد مختلــف بررســي شــده اســت.
خالصهســازي فراینــدی هوشــمند اســت كــه انجــام آن حتــي بــراي انســانها
ســاده نیســت و هــر فــردي بــا توجــه بــه دیدگاهــش ميتوانــد نتيجــة متفاوتــي
ارائــه دهــد .یــک خالصــة مناســب بایــد دارای ســه ویژگــی پوشــش ،تُنُکبــودن و
تنــوع باشــد .بدینمنظــور در ایــن پژوهــش بــرای در نظــر گرفتــن ایــن ویژگیهــا
یــک روش بــر مبنــای کدگــذاری تُن ُــک ارائــه میشــود .بــا بهکارگیــری ایــن
روش جمالتــی بهعنــوان خالصــة نهایــی انتخــاب میشــوند کــه حداقــل خطــا را
در بازســازی جمــات متــن ورودی داشــته باشــند .ســپس ،بــا اســتفاده از روشهــای
عصبــی در بازنمایــی معنایــی کلمــات و همچنیــن متــون بــه بهبــود روش پیشــنهادی
پرداختــه میشــود .بــرای ارزیابــی روش پیشــنهادی از مجموعــة دادگان پاســخ
اســتفاده شــده و نشــان داده میشــودکــه روش پیشــنهادی عملکــرد بهتــری
نســبت بــه ســایر پژوهشهــای انجامشــده بــر روی ایــن دادگان در زبــان فارســی
دارد .مــدل پیشــنهادی توانســته اســت بــهمیــزان  10/02درصــد و  8/65درصــد و
بهترتیــب در معیــار  Fروژ1-و روژ2-بهبــود حاصــل نمایــد.
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 .1مقدمه

در چندیــن ســال اخیــر ،تولیــد محتــوا بــا پیشــرفت تکنولــوژی ســرعت چشــمگیری پیــدا

کــرده اســت .مهمتریــن دلیــل بــرای آن تأثیــر پیشــرفت تکنولــوژی بــر نحــوة عملکــرد و ســرعت

منابــع تولیــد محتواســت .منابــع تولیــد محتــوا میتوانــد رســانههای مختلــف باشــند .امــروزه بــا

توســعة بهکارگیــری شــبکة جهانــی وب ،شــبکههای اجتماعــی ،وبالگهــا و همچنیــن رســانههای

خبــری برخــط نیــز بــه منابــع مهــم بــرای تولیــد محتــوا توســط کاربــران عــادی تبدیــل شــدهاند.

حجــم بــاالی اطالعــات باعــث میشــود کــه هــر کاربــری کــه بهدنبــال جســتوجوی

اطالعــات اســت ،بــا نتایــج مختلــف و متنوعــی روبـهروشــود کــه انتخــاب اطالعــات مفیــد از میــان

آنهــا رادشــوار میکنــد .بهعبارتــی ،ایــن فراوانــی اطالعــات خــود میتوانــد باعــث ســرریز
اطالعــات بــوده و در نتیجــه ،موجــب شــود سـ ِ
ـرعت یافتــن اطالعــات در حیــن فراینــد جس ـتوجو

و تحلیــل کاهــش یابــد .بــرای سرعتبخشــیدن بــه فراینــد کســب اطالعــات مفیــد و مختصــر از

منابــع مختلــف ،طراحــی یــک سیســتم خالصهســاز از اجــزای ضــروری بســیاری از ســامانهها

محســوب میشــود .در سیســتمهای خالصهســاز ،هــدف ،اســتخراج اطالعــات مفیــد و کارا از
میــان مجموعــة بزرگــی از اســناد بــا موضــوع مشــترک اســت کــه دارای کمتریــن میــزان افزونگــی
اطالعــات باشــد .فراینــد تولیــد خــودکار خالصــه بــهتقریــب از نیــم قــرن پیــش شــروع شــده و یکــی
از حوزههــای فعــال پژوهشــی و عملیاتــی در حــوزة هــوش مصنوعــی و پــردازش زبــان طبیعــی
اســت .ایــن امــر در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه رشــد تکنولوژیهــای جدیــد و دالیلــی کــه گفتــه

شــد ،اهمیــت فراوانــی پیــدا کــرده اســت.

امــروزه ،خالصهســازی متــن از مهمتریــن حوزههــای موجــود در پژوهشهــای پــردازش زبــان

طبیعــی اســت .بــا توســعة روشهــای خالصهســازی خــودکار متــن میتــوان هــدف اصلــی و کلیــت

متــون و اســناد را در کمتریــن زمــان ممکــن دریافــت .روشهــای مختلــف خالصهســازی میتوانــد
کاربردهــای مختلفــی داشــته باشــد و بــا توجــه بــه ایــن کاربردهــا میتــوان روش خالصهســازی

مــورد نظــر را انتخــاب نمــود .از مهمتریــن کاربردهــای خالصهســازی میتــوان بــه ایــن مــوارد

اشــاره نمــود )1 :خالصهســازی صفحــات وب بــرای نمایــش در موتورهــای جســتوجو)2 ،
خالصهســازی اســناد خبــری بــا اســتفاده از روشهــای خالصهســازی چندســندی متــون بــرای یافتــن
اخبــار مهمتــر حــول یــک موضــوع مشــخص توســط خبرگزاریهــا ،و  )3خالصهســازی اســناد و

نامههــا در ادارات (.)Gholamrezazadeh, AminiSalehi & Gholamzadeh 2009
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خالصهســازی خــودکار روشــی اســت کــه طــی آن محتــوای مهــم یــک متــن بهطــور خــودکار

توســط کامپیوتــر تشــخیص داده میشــود و بــا خالصهســازی متــن کــه توســط انســانها صــورت
میگیــرد و در آن مفاهیــم عمیقتــری در نظــر گرفتــه میشــود ،متفــاوت اســت (Kiyoumarsi

 .)& Rahimi Esfahani 2011سیســتمهای خالصهســازی بســته بــه کاربردشــان میتواننــد انــواع
مختلفــی داشــتهباشــند .ایــن دســتهبندی بــر اســاس نــوع ورودی ،نــوع خروجــی ،هــدف و روشــی

کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،صــورت میگیــرد .شــکل  ،1دســتهبندی انــواع مختلــف

سیســتمهای خالصهســاز را نمایــش میدهــد (همــان).

خالصهسـازی بر اسـاس نوع ورودی ،به دو دسـته تکسـندی 1و چندسـندی 2تقسیم میگردد.

در خالصهسـازی تکسـندی فقـط خالصـهای مطابـق بـا یـک سـند ورودی تولیـد میشـود ،امـا در

خالصهسـازی چندسـندی ورودی میتوانـد شـامل چندیـن سـند جـدا از هـم پیرامون یـک موضوع
مشـخص باشـد (.)Gholamrezazadeh, AminiSalehi & Gholamzadeh 2009

ایــن سیســتمها را میتــوان از لحــاظ نــوع خروجــی نیــز دســتهبندی نمــود .خروجــی کــه
توســط ایــن سیســتمها تولیــد میشــود ،میتوانــد عین ـاً از میــان جمــات ورودی انتخــاب گــردد.

بــه ایــن روش ،خالصهســازی اســتخراجی 3گفتــه میشــود .امــا اگــر خالصــة تولیدشــده ماننــد
روش قبــل عینــاً جمــات ورودی را در خالصــة نهایــی اســتفاده نکنــد و خروجــی ترکیبــی از
بخشهــای مختلــف جمــات ورودی سیســتم باشــد ،بــه آن خالصهســازی انتزاعــی 4گفتــه

میشــود .اگرچــه خالصهســازی انتزاعــی شــباهت بیشــتری بــه عملکــرد طبیعــی انســان دارد،
امــا بــا توجــه بــه پایینبــودن دقــت آن در مقایســه بــا روشهــای اســتخراجی کمتــر مــورد توجــه

سیســتمهای پــردازش متــن قــرار گرفتــهاســت (همــان).

سیســتمهای خالصهســازی را میتــوان بــر اســاس عملکردشــان بــه دو دســتة عمومــی و یــا

مبتنــی بــر یــک موضــوع خــاص و یــا یــک پرســش مشــخص دســتهبندی کــرد .در خالصهســازی
عمومــی صرفــاً متــن ورودی بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ پرسوجــوی خاصــی بررســی و

خالصهســازی میشــود و چکیــدهای از آن بهعنــوان خروجــی ارائــه میگــردد .در ایــن روش

هیــچ فــرض ابتدایــی نســبت بــه محتــوای متــن وجــود نــدارد و نســبت بــه تمــام قســمتهای

مختلــف متــن ورودی بهصــورت یکســان رفتــار میشــود .امــا میتــوان ایــن عمــل را نیــز بــر

اســاس درخواســت و پرســش کاربــر یــا مخاطــب انجــام داد .در ایــن روش بــه آن قســمتهایی
3. extractive

2. multi-document

1. single-document
4. abstractive
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از متــن ورودی کــه بــرای مخاطــب اهمیــت بیشــتری دارد ،توجــه بیشــتری خواهــد شــد .در برخــی

کاربردهــا متــن ورودی فقــط بــر روی یــک حــوزة خــاص اســت؛ بهطــور مثــال ،متــون اقتصــادی،

اجتماعــی و یــا ورزشــی کــه بــرای خالصهســازی آنهــا نیــاز بــه یــک دانــش نســبی بــه آن موضــوع

مشــخص اســت (همــان).

از نظــر روشــی کــه بــرای خالصهســازی متــون انتخــاب میشــود ،میتــوان دو دســتة کلــیِ
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خالصهسازی متون فارسی با استفاده از رویکرد کدگذاری ُتنُک و بازنمایی عصبی جمالت | فتورهچی و ممتازی

در پژوهــش حاضــر خالصهســازی تکســندی ،اســتخراجی ،بهصــورت عمومــی و بــدون

ناظــر مــد نظــر قــرار گرفتــه تــا بــا پیکرههــای موجــود جهــت ارزیابــی سیســتمهای خالصهســازی

فارســی مطابقــت داشــته باشــد.

پژوهشهــای مختلفــی در ســالیان اخیــر بــر روی خالصهســازی متــون بــرای زبانهــای

مختلــف صــورت گرفتــه اســت .در زبــان فارســی اغلــب رویکردهــا بــا اســتفاده از ویژگیهــای

آمــاری متــون انجــام گرفتــه و کمتــر بــه ویژگیهــای معنایــی متــون توجــه شــده اســت .همچنیــن،
طیــف رویکردهایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،زیــاد گســترده نیســت .بــا توجــه بــه پیشــینة

خالصهســازی فارســی کــه در بخــش  ۲بــه آن پرداختــه میشــود ،در پژوهــش حاضــر ،هــدف،
ارائــة روشــی بــرای خالصهســازی اســت کــه بــر خــاف روشهــای آمــاری بــا الگوریتمهــای

پیشــرفته بــه حــل مســئلة خالصهســازی پرداختــه و بهجــای حجــم باالیــی از مهندســی ویژگــی،

از روشهــای ســطح باالتــر مبتنــی بــر معنــا اســتفاده شــود .در همیــن راســتا بــا الهــام از پژوهــش

انجامشــده توســط ) Liu, Yu & Deng (2015روش کدگــذاری تُن ُــک را بــرای ایــن منظــور مــورد
اســتفاده قــرار میدهیــم و بــه ارائــة مدلهــای مختلــف بــرای بازنمایــی متــون جهــت خالصهســازی

خواهیــم پرداخــت .بــر ایــن اســاس ،بــا بهکارگیــری روشهــای مبتنــی بــر شــبکة عصبــی

ویژگیهــای معنایــی جمــات اســتخراج میشــود تــا موجــب بهبــود روشهــای قبلــی گــردد.
 .2پیشینة پژوهش

یکــی از اولیــن پژوهشهــای خالصهســازی انجامشــده بــر روی زبــان فارســی ،فارسیســام

1

اســت .ایــن سیســتم از  ۳فــاز تشــکیل شــده اســت .در فــاز اول ،متــن مــورد نظــر بــه سیســتم داده
میشــود .ســپس ،بــا اعمــال پیشپــردازش بــر روی آنهــا جمــات مشــخص شــده و کلمــات

توقــف و اضافــی از آنهــا حــذف میگــردد .در ادامــه ،بــا اســتفاده از روشهــا و ویژگیهــای
زبانــی ،آمــاری و ابتــکاری بــه جمــات امتیــاز تخصیــص داده میشــود .در فــاز بعــدی ،امتیــاز

جمــات نیــز بهعنــوان معیــاری دیگــر بــه امتیــاز جملــة مرتبــط بــا آن اضافــه میگــردد و در فــاز

آخــر ،جمــات بــا توجــه بــه امتیازهایــی کــه گرفتهانــد ،رتبهبنــدی میشــوند و خالصــة مــورد
نظــر بــا توجــه بــه طــول خالصــة نهایــی تولیــد میگــردد (.)Hassel & Mazdak 2004

در روش ارائهشــده توســط ) Shamsfard & Karimi & Shamsfard (2006بــا اســتفاده از

روشهــای زنجیــرة واژگان و ویژگیهــای گــراف و همچنیــن ،بــا در نظــر گرفتــن ویژگیهایــی
1. Farsi-Sum
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چــون شــباهت بیــن جمــات ،شــباهت بهعنــوان و ویژگیهــای آمــاری لغــات ،امتیــاز جمــات
بــرای قرارگرفتــن در خالصـ ة نهایــی محاســبه میشــود .ایــن روش بــرای خالصهســازی تکســندة
متــون اســتفاده شــده اســت .ایــدة اســتفاده از گــراف در خالصهســازی متــون در پژوهــش دیگــری

توســط «حســینخواه ،احمــدی و محبــی» ارائــه گردیــده اســت .در ایــن پژوهــش جهــت ســاخت
بــردار جمــات و ایجــاد گــراف پردازشهــای زبــان طبیعــی از جملــه تشــخیص مقولــة دســتوری

کلمــات و ریش ـهیابی کلمــات انجــام پذیرفتــه و ســپس ،گــراف جمــات بــر مبنــای شــباهت بیــن
جمــات ایجــاد شــده اســت (.)Hosseinikhah, Ahmadi & Mohebi 2018

در پژوهشــی دیگــر کــه توســط «حســینخواه ،احمــدی و محبــی» ارائــه گردیــد ،بــا اســتفاده

از ویژگیهــای متنــی و رویکــرد یادگیــری ماشــین خالصــة نهایــی انتخــاب میشــود .در ایــن روش

ابتــدا بــرای بازنمایــی جمــات از ویژگیهایــی همچــون میانگیــن بســامد واژه -معکــوس بســامد

جملــه ،1طــول جملــه ،جایــگاه جملــه ،شــباهت نســبت بهعنــوان ،شــباهت بــه کلمــات کلیــدی،

انســجام بیــن جمــات و تعــداد رخــداد واحدهــای متنــی خــاص اســتفاده میگــردد .ســپس ،بــا

اســتفاده از منطــق فــازی و ویژگیهــای اشارهشــده بــه ازای هــر جملــه ،امتیــاز بیــن صفــر تــا یــک

در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن امتیــازدرجــة اهمیــت آن جملــه را نســبت بــه خالصــة نهایــی نشــان
میدهــد (همــان .)2011

همچنیــن ،در مقالــة «توفیقــی ،راج و حــاج ســید جــوادی» هــر جملــه بــا اســتفاده از  ۶ویژگــی

تعــداد رخــداد کلمــات ،وجــود کلمــات کلیــدی ،وجــود کلم ـهای از عنــوان در جملــه ،جایــگاه

جملــه و طــول جملــه نمایــش داده میشــود .ســپس ،بــا اســتفاده از روش فراینــد سلســلهمراتبی

تحلیلــی 2کــه یــک رویکــرد بــرای تصمیمگیــری بــا در نظــر گرفتــن چنــد معیــار مختلــف اســت،
جمــات مهمتــر بــرای خالص ـ ة نهایــی انتخــاب میشــوند .ایــن روش بــا در نظــر گرفتــن میــزان
تأثیــر هــر معیــار میــزان اهمیــت هــر جملــه را مشــخص میکنــد (Tofighy, Raj & HajSeyyedJavadi

.)2013

در پژوهشــی کــه توســط «ســلطانی ،نصیــری و عســگریان» ارائــه شــد نی ـز امتیازدهــی بــرای

انتخــاب جمــات خالصــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش امتیازدهــی بر اســاس
ویژگیهــای آمــاری ماننــد طــول جملــه ،موقعیــت جملــه ،شــباهت بــا زمینــة متــن و ویژگیهــای

زبانــی ماننــد عبارات و اســامی خــاص انجــام پذیرفتــه اســت ( .)Soltani, Nasiri & Asgarian 2018در
مقالـهای دیگــر بــا تبدیــل هر ســند ورودی بــه ماتریــس (عبارت-جمله) و بــا اســتفاده از روش تجزیة
)2. analytic hierarchy process (AHP
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مقدارهــای منفــرد 1ســه ماتریــس  ،∑ ،Vو  Uبهدســت میآیــد .بــا بهکارگیــری ماتریــس ∑ تعــداد

م ســند ورودی اســتخراج میشــود و ســپس ،بــا اســتفاده از ماتریــس  Vمیــزان اهمیــت
مفاهیــم مه ـ 

جمــات ســند ورودی اســتخراج میشــود ( .)Honarpisheh, Ghassem-Sani & Mirroshandelدر

پژوهشــی دیگــر ،درجــة اهمیــت کلمــات اســناد ورودی بــا اســتفاده از روشهــای زنجیــرة واژگان
تخمیــن زده میشــود .ســپس ،گرافــی از ایــن کلمــات تشــکیل میگــردد کــه کلمــات بهعنــوان

گرههــای گــراف در نظــر گرفتــه شــده و یالهــای گــراف بــا توجــه بــه میــزان اهمیتــی کــه بیــن

کلمــات وجــود دارد ،در نظــر گرفتــه میشــوند .ســپس ،امتیــاز جمــات ســند ورودی بــا اســتفاده از
همیــن گــراف و وزن یــال بیــن کلمــات گــراف (گرههــا) تخمیــن زده میشــود و آنــگاه جمــات

مهمتــر بــرای خالصــة نهایــی یافــت میشــوند ( .)Shakeri et al. 2012همچنیــن ،در روشــی مشــابه

بــا اســتفاده از گــراف ،جمــات بهعنــوان گرههــای گــراف در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن

گــراف بــرای هــر گــره و هــر یــال یــک میــزان اهمیــت در نظــر گرفتــه میشــود .میــزان اهمیــت

هــر یــال بــا توجــه بــه میــزان ارتبــاط دو جملــة متناظــر بــا آن یــال تخمیــن زده میشــود .همچنیــن،

میــزان اهمیــت هــر گــره نیــز بــا توجــه بــه معیارهایــی ماننــد تعــداد یالهــای ورودی بــه گــره،

تعــداد رخــداد کلمــات و تعــداد کلمــات کلیــدی در جملــة متناظــر بهدســت میآیــد .در نهایــت،
بــا اســتفاده از وزنهــای بهدســتآمده جمــات مهمتــر مشــخص میشــوند (همــان).

در روشــی دیگــر تحــت عنــوان «پارسومیســت» 2بــا بهکارگیــری روشهــای ترکیبــی آمــاری،

معنایــی و ابتــکاری خالصــة نهایــی یــک ســند و یــا چنــد ســند را تولیــد میکننــد .ایــن روش

شــامل ســه بخــش پیشپــردازش ،تحلیــل و انتخــاب اســت .بــا دریافــت یــک ســند ورودی ابتــدا
بــا اســتفاده از منابــع خارجــی بــه پیشپــردازش آن میپردازنــد و ســپس ،بــه هــر جملــة آن یــک

امتیــاز اختصــاص میدهنــد و در آخــر ،جمــات مهمتــر و غیــر تکــراری را بهعنــوان خالصــة

نهایــی در نظــر میگیرنــد ( .)Shamsfard, Akhavan & Erfani Jourabchi 2009در مقالــة «خادمــی»
و همــکاران روشــی بــرای خالصهســازی اســتخراجی متــون بــا در نظــر گرفتــن مفاهیــم موجــود

در جمــات پیشــنهاد گردیــده اســت .در ایــن روش مفاهیــم موجــود در هــر ســند بــا اســتفاده از
روشهــای بازنمایــی کلمــات خوش ـهبندی میشــوند .ســپس ،ایــن خوش ـههای مفاهیــم امتیازدهــی

میشــوند .میــزان اهمیــت هــر جملــه بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت مفاهیــم استخراجشــده و موجــود
در آن بهدســت میآیــد ( .)Khademi, Fakhredanesh & Hoseini 2017در روشــی دیگــر تحــت

عنــوان «تب-ســام» 3بــا اســتفاده از روشــی مشــابه ،پــس از پیشپــردازش متــن ورودی و بــا اســتفاده
3. TabSum

2. Parsumist

)1. singular value decomposition (SVD

773

بهار  | 1400دورة  | 36شمارة 3

از ویژگیهــای آمــاری متــن ورودی و منابعــی ماننــد زنجیــرة واژگان بــه خالصهســازی تکســندی
متــن پرداختــه شــده اســت ( .)Masoumi, Feizi-Derakhshi & Tabatabaei 2014در پژوهــش «توفیقی»

و همــکاران بــا تجزیــة متــن ورودی بــه یــک ســاختار سلســلهمراتبی و ســاخت درخــت فرکتــال
مجــددا ً بــه اســتخراج ویژگیهــای آمــاری در ســطح کلمــه و جملــه پرداختــه شــده و ســپس ،بــه

1

محاســبة امتیــاز اجــزای ســند ورودی بــا اســتفاده از ایــن ویژگیهــا اقــدام میشــود (Tofighy et al.

 .)2011در پژوهــش «روحانیــان» خالصهســازی چندســندة متــون مــورد توجــه قــرار گرفتــهاســت.

ایــن بــار در ایــن روش بــه بازنمایــی پاراگرافهــا در فضــای بــرداری پرداختــه میشــود .ســپس،

بــا اســتفاده از الگوریتــم خوشــهبندی بــه جداســازی ایــن پاراگرافهــای اســناد ورودی پرداختــه

میشــود و قســمتهای مهمتــر اســناد ورودی مشــخص میگردنــد (.)Rohanian 2017

یــک خالصــة مطلــوب خالص ـهای اســت کــه بــا یــک بــار خوانــدن آن بتــوان کل مفهــوم

و پیــام اســناد مــورد نظــر را متوجــه شــد .بیشــتر مدلهــای آمــاری نمیتواننــد تمامــی جنبههــای

موجــود در یــک متــن را در نظــر بگیرنــد ،زیــرا هــر جملــه را نســبت بــه خــود آن در نظــر گرفتــه و
رابطــة آن بــا ســایر جمــات را از نظــر معنایــی در نظــر نمیگیرنــد .در مقالــة حاضــر ســعی شــده
اســت جمــات متــن بــا ارائــة یــک رویکــرد مناســب بــا اســتفاده از بازنمایــی عصبــی جمــات

و کدگــذاری تُن ُــک بــه بهتریــن شــکل ممکــن بازنمایــی شــوند و از میــان آنهــا جمالتــی کــه

جمــات دیگــر متــن ورودی را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بازســازی میکننــد انتخــاب میشــوند.

دو ویژگــی اصلــی روش پیشــنهادی اســتفاده از روشــی اســت کــه  )۱ابعــاد مختلــف پوشــش،

تُنُــک بــودن و تنــوع را در خالصهســازی لحــاظ کنــد ،و ( )۲بهجــای مهندســی ویژگــی و وابســتگی

بــه پردازشهــای مختلــف متنــی ،بــا یــک رویکــرد یکپارچــه بــه بازنمایــی معنایــی متــون بپــردازد.
 .3مدل خالصهسازی مبتنی بر کدگذاری ُتنُک

همانطــور کــه اشــاره شــد ،بســیاری از روشهــای موجــود بهمنظــور خالصهســازی

اســتخراجی از مدلهــای رتبهبنــدی و امتیازدهــی بــر اســاس ویژگیهــای آمــاری متــن مــورد

نظــر بــرای انتخــاب جمــات برتــر اســتفاده میکننــد .امــا ایــن روشهــا ممکــن اســت جمالتــی را

انتخــاب کننــد کــه معنــا و مفهــوم تکــراری داشــته باشــند .بــا توجــه بــه ایــن چالــش ،در پژوهــش

حاضــر روشــی ارائــه میشــود کــه تــا حــد ممکــن ایــن مشــکل را برطــرف نمایــد .در ایــن روش

ابتــدا جمــات متــن ورودی پــس از پیشپــردازش بــا اســتفاده از روشهــای بازنمایــی جمــات بــه
1. fractal
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فضــای بــرداری نگاشــت میشــوند .ســپس ،بــا اســتفاده از الگوریتــم کدگــذاری تُنُــک ،محتــوای

جمــات و ارتبــاط آنهــا نســبت بــه هــم بررســی میشــود و خالصــة نهایــی تولیــد میگــردد.
در ایــن جــا روش پیشــنهادی دارای ســه قســمت اصلــی پیشپــردازش متــن ورودی ،بازنمایــی
جمــات و تولیــد خالصــة نهایــی اســت کــه ایــن ســه مــورد در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد .بنــا
بــر دانــش نویســندگان پژوهــش حاضــر اولیــن کار بــرای خالصهســازی متــون فارســی بــا رویکــرد
کدگــذاری تُنُــک اســت.

 .1-3پیشپردازش متن ورودی

در ایــن بخــش ،متــن مــورد نظــر بــرای خالصهســازی از کلمــات اضافــی ماننــد ایسـتواژهها

1

و عالئــم متــن پاکســازی میشــود .ســپس ،جمــات متــن ورودی تشــخیص داده میشــوند و از

هــم جــدا میگردنــد .در ایــن پژوهــش چــون از روش خالصهســازی اســتخراجی اســتفاده شــده،
تشــخیص صحیــح جمــات متــن ورودی از یکدیگــر امــری مهــم اســت .در نتیجــه ،جمــات بــرای
نگاشــت بــه فضــای بــرداری بــرای ادامــة عملیــات آمــاده میشــوند.
 .2-3بازنمایی جمالت

بــرای بســیاری از روشهــای پــردازش متــن ،نیــاز بــه نمایــش عــددی کلمــات و متــون اســت تا

بتــوان از انــواع رویکردهــای موجــود در حــوزة یادگیــری ماشــین ماننــد الگوریتمهــای دســتهبندی
روی لغــات و اســناد اســتفاده نمــود .یکــی از رهیافتهایــی کــه در ایــن حــوزه بســیار رایــج شــده،

نمایــش بــرداری کلمــات و جمــات اســت .افزایــش محبوبیــت و کاربــرد شــبکههای عصبــی در
چنــد ســال اخیــر موجــب پیشــرفتی چشــمگیر در حــوز ة پــردازش متــن گردیــده اســت .از جملــة
مهمتریــن ایــن کاربردهــا ،در زمینــة توســعة مدلهــای زبانــی اســت کــه بهتبــع آن روشهــای

بازنمایــی متــون ماننــد «ورد۲وک» )Mikolov et al. 2013( 2معرفــی شــده اســت .همانطــور کــه

میدانیــد ،بازنمایــی واحدهــای زبانــی (جملــه ،کلمــه ،ســند و  )...یکــی از مهمتریــن نیازهــای

حــوزة پــردازش زبــان طبیعــی اســت .در ایــن پژوهــش بــرای بازنمایــی جمــات دو روش ب ـهکار
رفتــه اســت:

1 .1روش بسامد واژه-معکوس بسامد سند3؛

2 .2روش میانگین بردارهای «ورد۲وک» کلمات جملة مورد نظر.
)3. term frequency-inverse document frequency (TF-IDF

2. Word2Vec

1. stop words
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بازنمایــی جمــات بــا اســتفاده از روش «بســامد واژه-معکــوس بســامد ســند» ،یکــی از

روشهــای پایــه در پــردازش متــون اســت .در ایــن روش هــر واحــد از بــردار بازنمایــی مــورد نظــر

بــه یــک کلمــة مشــخص تخصیــص داده میشــود و معــرف میــزان تکــرار کلمــه در ســند بــا وزنــی
معــادل معکــوس تعــداد اســناد حــاوی آن کلمــه اســت .ایــن روش ،نوعــی بازنمایــی محلــی اســت

کــه بــهروش کدگــذاری تکروشــن 1معــروف اســت.

در بازنمایــی کلمــات بــا اســتفاده از «ورد۲وک» هــر بعــد از بردارهــای بازنمایــی نشــاندهندة

یــک ویژگــی استخراجشــده از کلمــة مــورد نظــر اســت .بــرای داشــتن اینگونــه مدلــی بــرای

بازنمایــی کلمــات ،نیــاز بــه طــی فراینــدی شــبیه بــه ســاخت مــدل زبانــی بــر روی دادة متنــی مــورد

نظــر اســت .بهعبــارت دیگــر ،بــه مدلــی احتیــاج هســت کــه بتوانــد بــا داشــتن یــک واژه کلمــات
اطــراف آن را پیشبینــی کنــد.

بازنمایــی کلمــات در روش «ورد۲وک» بــه دو صــورت کیســة کلمــات پیوســته و پــرش-
2

نگاشــت 3امکانپذیــر اســت .در روش اول ،بــا داشــتن کلمــات ،بافــت کلمــة هــدف پیشبینــی
میشــود و در روش دوم ،بــا داشــتن کلمــة هــدف ،کلمــات بافــت پیشبینــی میشــود .در پژوهــش

حاضــر روش پرش-نگاشــت ب ـهکار رفتــه اســت.

بــرای بازنمایــی جمــات بــا اســتفاده از ایــن مــدل ،ابتــدا میبایســت بردارهــای کلمــات جملــة

مــورد نظــر را اســتخراج نمــود .ســپس ،بــرای تعییــن بــردار نهایــی جملــة مــورد نظــر ،میتــوان

میانگیــن بردارهــای استخراجشــده را بهعنــوان بازنمایــی مــورد نظــر مشــخص نمــود.

در نتیجــه ،جمــات متــن ورودی کــه از مرحلــة قبــل آمادهســازی شــده بودنــد ،بــا اســتفاده

از روش بازنمایــی گفتهشــده بــه فضــای بــرداری انتقــال داده میشــوند و یــک ماتریــس از بــردار

جمــات بــرای مرحلــة بعــدی روش خالصهســازی مــورد نظــر آمــاده میگــردد .هــر ســطر ایــن
ماتریــس ،بــردار هــر یــک از جمــات متــن ورودی اســت.
 .3-3الگوریتم خالصهسازی

یــک خالصــة مطلــوب خالص ـهای اســت کــه بــا یــک بــار خوانــدن آن بتــوان کل مفهــوم و

پیــام متــن مــورد نظــر را متوجــه شــد .مدلهــای رتبهبنــدی اغلــب نمیتواننــد تمامــی جنبههــای

موجــود در یــک متــن را در نظــر بگیرنــد ،زیــرا امتیــازی کــه بــه هــر جملــه میدهنــد ،تنهــا نســبت

بــه همــان جملــه اســت و رابطــة میــان جملههــا در نظــر گرفتــه نمیشــود .در واقــع ،جمالتــی کــه
3. skip-gram
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1. one-hot
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بهعنــوان خالصــة نهایــی انتخــاب میشــوند بایــد ایــن قابلیــت را داشــته باشــند کــه جمــات دیگــر

متــن ورودی از روی آنهــا بازســازی شــود .در نتیجــه ،یــک خالصــة کامــل و جامــع میبایســت

ســه ویژگــی زیــر را داشــته باشــد (:)Kiyoumarsi & Rahimi Esfahani 2011
پوشش1؛

تُن ُک بودن2؛
تنوع.3

منظـور از پوشـش ایـن اسـت کـه جملات انتخابشـده بهعنـوان خالصـة نهایـی ،شـامل تمـام

جنبههـای مختلـف متـن ورودی باشـند؛ یعنـی فقط شـامل جملات مهم متـن ورودی نباشـند و تمام

جنبههـای مجموعـة جملات متـن ورودی مـورد نظـر در آن پوشـش داده شـود .بدیـنجهـت در
ایـن جـا از یـک ترکیـب خطـی غیر منفی بـرای نمایـش رابطه میـان مجموعـة جمالت متـن ورودی
و جملات نهایـی خالصـة تولیدشـده اسـتفاده شـده اسـت .از طریـق ایـن رابطـه میتـوان مجموعـة

جملات متـن ورودی را بـا اسـتفاده از جملات خالصـة نهایـی بازسـازی نمود.

تُنُکبــودن بــه ایــن معناســت کــه هــر یــک از جمــات متــن ورودی توســط تعــداد کمــی از
جمــات خالصــة نهایــی نمایــش داده میشــوند .مجموعــة جمــات متــن ورودی معمــوالً شــامل

یــک عنــوان اصلــی و چندیــن عنــوان فرعــی دیگــر هســتند کــه جمــات خالصــه میبایســت بــه

ایــن عناویــن تعلــق داشــته باشــند .در واقــع ،هــر جمل ـه از متــن ورودی تــا حــدی محتــوای دیگــر

جمــات را در خــود نمایــش میدهــد .هــر جملــهای کــه محتــوای تعــداد جمــات بیشــتری را

بتوانــد بهصــورت بهتــری در خــود داشــته باشــد ،ارزش انتخــاب بهعنــوان خالصــة نهایــی را دارد.
بــرای ایجــاد تنــوع میــان جمــات خالصــه بایــد از انتخــاب جمــات تکــراری بهعنــوان

خالصــة نهایــی جلوگیــری شــود .یــک خالصــه فقــط نبایــد موضــوع اصلــی مجموعــة اســناد

ورودی را در خــود داشــته باشــد .ایــن کار باعــث میشــود کــه جمالتــی کــه انتخــاب میشــوند،
مفهــوم تکــراری و شــبیه بــه هــم داشــته باشــند .بــرای جلوگیــری از انتخــاب جمــات تکــراری
پیشــنهاد میشــود کــه عــاوه بــر در نظــر گرفتــن موضــوع اصلــی متــن ورودی ،عناویــن فرعــی آن

نیــز بــرای انتخــاب جمــات خالصــه در نظــر گرفتــه شــود .بــه ایــن منظــور ،در ایــن جــا همبســتگی
زوج جمــات خالص ـ ه کــه کمتریــن تفــاوت را بــا هــم دارنــد ،بهعنــوان معیــاری از تنــوع در نظــر

گرفتــه میشــود؛ یعنــی ســعی میشــود فاصلــه میــان زوج جمــات خالصــه بــا هــم تــا حــد ممکــن
3. diversity

2. sparsity

1. coverage
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زیــاد باشــد تــا از انتخــاب جمــات تکــراری و شــبیه بــه هــم جلوگیــری گــردد .همچنیــن ،اگــر
ِ
ســاخت خالصــه اســتفاده شــود ،میتــوان کل دیــدگاه متــن ورودی را در
از ویژگــی تنــوع در

خالصــة نهایــی بیــان نمــود.

بــر اســاس ایــن ســه ویژگــی ،بــا الهــام از پژوهــش انجامشــده توســط )Liu, Yu & Deng (2015

روش کدگــذاری تُن ُکــی کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد ،بــرای خالصهســازی متــن مــورد

اســتفاده قــرارمیگیــرد .ایــن رویکــرد دارای دو ســطح اســت:

سطح اول :مجموعه خالصه بازنمایی تُن ُکی از متن ورودی است؛
ســطح دوم :هــر جملــه از متــن ورودی نیــز بهصــورت تُنُــک توســط جمــات مجموعــة خالصــه

بازســازی شــده اســت .یعنــی بــرای بازســازی هــر جملــه از یکســری از جمــات مجموعــة خالصــه
اســتفاده میشــود.

هــر جملــه از جمــات متــن ورودی میتوانــد از طریــق یــک ترکیــب خطــی وزندار غیرمنفــی

مجموعــة جمــات خالصــه تخمیــن زده شــود کــه بهصــورت رابطــة ( )1بهدســت میآیــد:
)( 1) ( 1
()1
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است.ارزیابی میزان پوشش خالصه مقدار خطای بازسازی با استفاده از  L2-normبهصورت زیر تعریف میشود:
صفبرای
زیر تعریف میشود:
برای ارزیابی میزان پوشش خالصه مقدار خطای بازسازی با استفاده از  L2-normبهصورت
بــرای ارزیابــی میــزان پوشــش خالصــه مقــدار خطــای بازســازی بــا اســتفاده از L2-norm

وشش خالصه مقدار خطای بازسازی با استفاده از  L2-normبهصورت زیر تعریف میشود:
بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
()2

()2

2

2

2

𝑘𝑘

‖ ∗𝑗𝑗𝑠𝑠 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎 ∑ = ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −

()2

𝑗𝑗=1

2

𝑘𝑘

𝑘𝑘

‖ ∗∗𝑗𝑗𝑠𝑠 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎 ∑ ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −
∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖 −
‖ 𝑠𝑠 𝑎𝑎
𝑗𝑗 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑗𝑗=1
2

) 𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑟𝑟𝑟𝑟2

𝑗𝑗=1

کاندیـازـد بــا
ـات
مجموعــة جمـ
بازسازیبازسـ
خطای خطــای
برابر بابرابــر بــا
ـن جــا
هزینهــهتا تــا
تابعـع هزین
ـه ،تابـ
در نتیجـ
مجموعة خالصه است:
استفاده
کاندید با
ـازی جمالت
مجموعة
اینایـجا
نتیجه،
در

ـت :با خطای بازسازی مجموعة جمالت کاندید با استفاده از مجموعة خالصه است:
اینــهجااسـبرابر
هزینه تا
نتیجه،از تابع
خالص
مجموعــة
درــتفاده
اس
2

ه تا این جا برابر با خطای بازسازی مجموعة جمالت کاندید با استفاده از مجموعة خالصه است:
(3) 778

)(3

2

𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝑖𝑖=1

𝑘𝑘

𝑛𝑛

2
‖ ∗𝑗𝑗𝑠𝑠 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎 𝑘𝑘
∑ ∑ ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −

∑ =1‖𝑠𝑠 −
‖ ∗ 𝑠𝑠 𝑎𝑎 𝑗𝑗=1
∑
𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑗𝑗 2

𝐽𝐽 =2 min
‖ ∗𝑗𝑗𝑠𝑠 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎 ∑ ∑ ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −
∗
𝐴𝐴𝑆𝑆 ,

𝑗𝑗=1

1

≥0

𝑗𝑗=1

2

خالصه
مجموعة
استفاده از
کاندید با
مجموعة ج
بازسازی
برابر با
زینهتابعتا این
ممتازی:
است:است
استفاده از
کاندید
مالت
مالتج
مجموعة
خطایبا
جا برابر
هزینهجاتا این
ه،
خالصهو
مجموعة فتورهچی
عصبی جمالت |
با بازنمایی
ُک و
کدگذاری ُتن
رویکرد
بازسازیبا استفاده از
خطایمتون فارسی
خالصهسازی
هزینه تا این جا برابر با خطای بازسازی مجموعة جمالت کاندید با استفاده از مجموعة خالصه است:
2

()3

2

𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑠𝑠‖𝑖𝑖 𝑛𝑛
𝐽𝐽 =𝐽𝐽 min
∑∑
𝑠𝑠‖
∑𝑖𝑖 −
𝑗𝑗𝑗𝑗∗𝑎𝑎𝑗𝑗𝑠𝑠 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑎𝑎
‖ 𝑠𝑠𝑗𝑗∗ ‖2
=∗ min
∑−
𝐴𝐴𝑆𝑆 ,𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ ,
∑𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1 ‖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗=1
𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 2
𝐽𝐽 = min
∑−
𝑠𝑠𝑗𝑗∗ ‖2
∗
𝑗𝑗=1

2

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴𝑆𝑆 ,

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.𝑠𝑠. 𝑡𝑡.𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑎𝑎≥𝑗𝑗𝑗𝑗 0≥ 0

𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0
هایهای
ستون
رویروی
بودن بر
ُکتُنُک
محدودیت
است،است،
بازسازیشده
خالصهخالصه
جمالتجمالت
تعدادی از
جمالت توسط
اینکه ازهر یک از
ستون
بودن بر
محدودیت تُن
بازسازیشده
تعدادی از
جمالت توسط
مینان ازهر یک
اینکه
ـازی
ـه بازسـ
تابعخالصـ
ـات
جمـ
صورتاز
ـدادی
L1-normتعـ
ـات توســط
جمـ
محدودیتیـباـک از
ایناینکــه هــر
ـان از
شدهاطمینـ
اعمالـرای
س ( Aماتریس ضرایب) بـ
اضافه
)
4
(
رابطة
هزینه
به
زیر
به
از
استفاده
است.
های
تابع بودن
محدودیتبهتُنُک
خالصه ازبازسازیشده
تعدادی از
شدهتوسط
جمالت
یک از
اینکه هر
ستوناضافه
روی ()4
هزینهبررابطة
است،صورت زیر
 L1-normبه
جمالت استفاده
محدودیت با
است .این
اعمال
ضرایب)
ریس
ـال
ـ
اعم
ـب)
ـ
ضرای
ـس
ـ
(ماتری
ـر روی ســتونهای ماتریــس A
ـ
ب
ـودن
ـ
ب
ک
ن
ت
ـت
ـ
محدودی
ـت،
ـ
اس
ـده
ـ
ش
ُ
ُ
کنترل
ضریب ضریب
تغییربااینتغییر
تأثیربا آن را
توانو می
است
نمود.از  L1-normبهصورت زیر به تابع هزینه رابطة ( )4اضافه
استفاده
محدودیت با
است.
شده
اعمال
ضرایب)
ریس
نمود.
کنترل
مقدارآن را
توانتأثیر
مقدار
می
نمودـا .اســتفاده از  L1-normبهصــورت زیــر بــه تابــع هزینــه رابطــة ()4
کنترلـت بـ
ضریبمحدودیـ
ـت .ایــن
ـ
اس
ـده
ـ
ش
میتوان مقدار تأثیر آن را با تغییر
اضافــه گردیــده اســت و میتــوان مقــدار تأثیــر آن را بــا تغییــر ضریــب کنتــرل نمــود.

2
𝑛𝑛 2
𝑘𝑘
𝑛𝑛
∗
𝐽𝐽 = min
∑
𝑠𝑠‖
−
∑
𝑎𝑎
𝑠𝑠
‖
+
λ
𝑎𝑎‖∑
2
𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗
:𝑖𝑖 ‖1
𝑗𝑗
∗
∑ 𝑛𝑛 ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −
𝑎𝑎‖∑ 𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑗𝑗 ‖ + λ
𝑛𝑛
∑ 𝑆𝑆 ∗ ,𝐴𝐴min
= 𝐽𝐽
:𝑖𝑖 ‖1
𝑗𝑗=1
𝑖𝑖=1
𝑆𝑆 ∗𝑖𝑖=1
𝐴𝐴,
2
∑ 𝑖𝑖=1 ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −
𝑎𝑎‖∑ 𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠 ∗ ‖ + λ
𝑖𝑖=1
𝐽𝐽 = min
∑
:𝑖𝑖 ‖1
𝑗𝑗 2
𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ ,
𝑖𝑖=1λ > 0 𝑗𝑗=1
𝑖𝑖=1
𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0,
2
𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0, λ > 0
𝑘𝑘

()4

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑠𝑠.
هزیناــة𝑡𝑡.
≥ــع𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎
حداکثر>
عبارتـات0
()4گردیده
ضافه
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مجموعة
0,ـه تاب
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خالصه،متنو
جمالتویژگــی
ـرای تأثیــر
بودنـن ،بـ
ن ،برای تأثیر ویژگی متنوعهمچنیـ
تأثیر ویژگی متنوع بودن مجموعة جمالت خالصه ،به تابع هزینة ( )4عبارت حداکثر امتیاز همبستگی اضافه گردیده
ه حاصل آن رابطة ()5عبـاست.
همبستگیاساــت.
امتیاز رابطــة ()5
حداکثرــل آن
عبارتکــه حاص
ـده) اســت
به اضاف
ـتگی
ـاز همبسـ
حداکثــر امتیـ
ضافه گردیده
گردیـ(4
تابعــههزینة
خالصه،
جمالت
ـارتمجموعة
متنوع .بودن
ویژگی )5است
تأثیررابطة (
آن

آن رابطة ( )5است.

2

𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑛𝑛
2
∗
𝑛𝑛
𝑘𝑘
𝐽𝐽 = min
) ∗𝑘𝑘𝑠𝑠 ∑ ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 − ∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑗𝑗 ‖ + λ ∑‖𝑎𝑎𝑛𝑛:𝑖𝑖 ‖1 + 𝛽𝛽 max 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠𝑗𝑗∗ ,
𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ ,
𝑘𝑘≠𝑗𝑗
2
∗ ∗
𝑛𝑛 ‖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗=1
𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑗𝑗∗ ‖ +
𝑛𝑛
𝐽𝐽 = min
∑−
𝑎𝑎‖∑ λ
) 𝑘𝑘𝑠𝑠
∑ 𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1
(:𝑖𝑖 ‖1 + 𝛽𝛽 max 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠𝑗𝑗 ,)5
2
𝐴𝐴𝑆𝑆 ∗ ,
𝑘𝑘≠𝑗𝑗
∗
∗
∗
∑ 𝑖𝑖=1 ‖𝑠𝑠𝑖𝑖 −
𝑎𝑎‖∑ 𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠 ‖ + λ
𝑖𝑖=1
𝐽𝐽 = min
∑
) 𝑘𝑘𝑠𝑠 :𝑖𝑖 ‖1 + 𝛽𝛽 max 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠𝑗𝑗 ,
𝑗𝑗 2
∗
𝐴𝐴,
𝑘𝑘≠𝑗𝑗
≥ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑎𝑎 𝑠𝑠. 𝑡𝑡.
0,
>0
𝛽𝛽 𝑖𝑖=1λ > 0,
𝑗𝑗=1
𝑖𝑖=1
2
𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0, λ > 0, 𝛽𝛽 > 0

شود:فوق بهصورت زیر تعریف میشود:
همبستگی
مقدار تابع
همچنین،
تعریف می
صورت زیر
ن ،مقدار تابع همبستگی فوق به
𝑠𝑠. 𝑡𝑡. 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0, λ > 0, 𝛽𝛽 > 0
∗
∗
∗
∗
تابع همبستگی فوق بهصورت زیر تعریف میشود:
) 𝑗𝑗𝑠𝑠 (𝑠𝑠𝑖𝑖 − 𝑠𝑠𝑖𝑖 )(𝑠𝑠𝑗𝑗 −
= ) ∗𝑗𝑗𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑠𝑠𝑖𝑖∗ ,
تابع همبستگی فوق به()6
صورت زیر تعریف میشود:
𝑗𝑗𝜎𝜎 𝑖𝑖𝜎𝜎

تابــع هزینــة بهدس ـتآمده از روابــط فــوق یــک مســئلة  NP-hardاســت کــه حــل آن میســر

نیســت .بدینمنظــور ،بــرای حــل ایــن تابــع هزینــه از الگوریتــم تبریــد شبیهسازیشــده 1بــرای
هزینه از
پیشـتابع
حلـماین
ـات برای
منظور،
میسر نی
اسـآن
کهـدهحل
ستآمده از روابط فوقیافتـیک
ـرح
ـنهادی شـ
الگوریتـ
بدینجزئیـ
ست.ـم ،۱
الگوریتـ
ـت .در
است شـ
NP-hardــتفاده
مسئلةـن جــواب اس
ـن بهتریـ
شبیهسازیشده 1برای یافتن بهترین جواب استفاده شده است .در الگوریتم  ،1جزییات الگوریتم پیشنهادی شرح داده
داده شــده اســت (.)Liu, Yu & Deng 2015
.)Liu, Yu & Deng 20
1. simulated annealing

یها :مجموعة جمالت ورودی  ، Sتعداد جمالت خالصة نهایی  ،kضریب تُنُک بودن 𝝀𝝀 ،ضریب همبستگی 𝜷𝜷،k=0 ،
هزینه  ، Jخالصة ابتدایی بهصورت تصادفی انتخاب میگردد ،𝑺𝑺∗ .دمایی که در آن الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
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تابع هزینة بهدستآمده از روابط فوق یک مسئلة  NP-hardاست که حل آن میسر نیست .بدینمنظور ،برای حل این تابع هزینه از
بهار  | 1400دورة  | 36شمارة 3
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده 1برای یافتن بهترین جواب استفاده شده است .در الگوریتم  ،1جزییات الگوریتم پیشنهادی شرح داده
شده است (.)Liu, Yu & Deng 2015
الگوریتم اول

 ورودیها :مجموعة جمالت ورودی  ، Sتعداد جمالت خالصة نهایی  ،kضریب تُنُک بودن 𝝀𝝀 ،ضریب همبستگی 𝜷𝜷،k=0 ،
تابع هزینه  ، Jخالصة ابتدایی بهصورت تصادفی انتخاب میگردد ،𝑺𝑺∗ .دمایی که در آن الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
توقف میکند 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝑻𝑻

 خروجی :خالصة نهایی ∗𝑺𝑺
مراحل الگوریتم:

 تا زمانی که 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝑻𝑻 > 𝒌𝒌𝑻𝑻 باشد:
 oماتریس  Aتوسط تابع کدگذاری تُنُک تخمین زده خواهد شد( .تابع  Sparse-codingدر الگوریتم
دوم توضیح داده خواهد شد)
 oاگر 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝑱𝑱 < ) 𝒌𝒌𝑻𝑻  𝑱𝑱(𝑺𝑺, 𝑨𝑨,باشد:
∗
∗
 𝑱𝑱𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ← 𝑱𝑱(𝑺𝑺, 𝑨𝑨, 𝑻𝑻𝒌𝒌 ) و 𝒌𝒌𝑺𝑺 ← 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝑺𝑺 میشود.
 oدر غیر این صورت:
𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 ← 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 + 𝟏𝟏 
 oو اگر 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 < 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 بود:
 𝑺𝑺∗𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 بهعنوان خروجی الگوریتم برگشت داده میشود.
 oبرای هر جمله ∗𝒔𝒔 موجود در مجموعة جمالت خالصه 𝒌𝒌∗𝑺𝑺:
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 ← 𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝒆𝒆𝑺𝑺 ∗ (𝒔𝒔∗ , 𝑻𝑻𝒌𝒌 ) 
 اگر بهروزرسانی انجامشده مورد قبول واقع شد:
𝑺𝑺∗𝒌𝒌+𝟏𝟏 ← 𝑺𝑺∗𝒌𝒌+𝟏𝟏 ∪ 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 
 در غیر این صورت:

𝑺𝑺∗𝒌𝒌+𝟏𝟏 ← 𝑺𝑺∗𝒌𝒌+𝟏𝟏 ∪ 𝒔𝒔∗ 
𝑻𝑻𝒌𝒌+𝟏𝟏 ← 𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼_𝑻𝑻(𝒌𝒌) o
𝒌𝒌 ← 𝒌𝒌 + 𝟏𝟏 o
 پس از پایان الگوریتم  𝑺𝑺∗𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ،بهعنوان خروجی الگوریتم برگشت داده میشود.

محدودة جستوجوی تابع در تکرارهای ابتدایی بهسرعت کاهش پیدا میکند ،ولی هرچه دما پایینتر بیاید ،نقاط محلی را بیشتر مورد
جســتوجوی تابــع در تکرارهــای ابتدایــی بهســرعت کاهــش پیــدا میکنــد،
محــدودةدهد.
جستوجو قرار می

ولــی هرچــه دمــا پایینتــر بیایــد ،نقــاط محلــی را بیشــتر مــورد جســتوجو قــرار میدهــد.

برای انتخاب همسایة هر جمله از مجموعه خالصة شبیهترین جمله به آن بهعنوان همسایه انتخاب میشود .در این حالت ممکن است
عنــوان
آن به
جملــه
منظور،شــبیه
خالصــة
مجموعــه
جملــه
همســایة
انتخــاب
خالصه
مجموعة
بــه وارد
تکراری
ترین جملة
برای اینکه
باشد .بدین
دیگرازانتخاب شده
هــرجملة
همسایة یک
عنوان
بــرایشده قبالً به
جملة انتخاب
بعدی
ترین جملة
جملــةراری
اســتجملة تک
ممکــنهر زمان
حالــتد .در کل،
انتخاب میشو
شبیهیبهعنوان
دومین جملة
نشود،
شبیه ً
عنــوان
ا به
گردد ،قبــ
انتخابشــده
انتخاب
همسایهایــن
شــود .در
انتخــاب م
همســایه
بهعنوان همسایة جایگزین و مجموعة خالصه بهروزرسانی میشود.

همســایة یــک جملــة دیگــر انتخــاب شــده باشــد .بدینمنظــور ،بــرای اینکــه جملــة تکــراری وارد

مجموعــة خالصــه نشــود ،دومیــن جملــة شــبیه بهعنــوان همســایه انتخــاب میشــود .در کل ،هــر

زمــان جملــة تکــراری انتخــاب گــردد ،شــبیهترین جملــة بعــدی بهعنــوان همســایة جایگزیــن و

1

. simulated annealing

مجموعــة خالصــه بهروزرســانی میشــود.

هــر بــار کــه مجموعــة خالصــه بهروزرســانی شــد ،مقــدار تابــع هزینــه بــا توجــه بــه تغییــر
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دادهشــده ،مجــدد محاســبه میشــود .اگــر تغییــر اعمالشــده موجــب کاهــش تابــع هزینــه شــده

باشــد ،تغییــر مــورد قبــول واقــع میگــردد .الگوریتــم  ،۲نحــوة محاســبة ماتریــس ضرایــب  Aرا
هر بار که مجموعة خالصه بهروزرسانی شد ،مقدار تابع هزینه با توجه به تغییر دادهشده ،مجدد محاسبه میشود .اگر تغییر اعمالشده
نشــان می
دهــد:هزینه شده باشد ،تغییر مورد قبول واقع میگردد .الگوریتم  ،2نحوة محاسبة ماتریس ضرایب  Aرا نشان میدهد:
کاهش تابع
موجب
الگوریتم دوم :محاسبة ماتریس ضرایب A

هر بار که مجموعة خالصه بهروزرسانی شد ،مقدار تابع هزینه با توجه به تغییر دادهشده ،مجدد محاسبه میشود .اگر تغییر اعمالشده
خالصه ∗𝑺𝑺
جمالت
کاندید ،S
مجموعة
ورودی

الگوریتم  ،2نحوة محاسبة ماتریس ضرایب  Aرا نشان میدهد:
میگردد.
قبول واقع
جمالت مورد
باشد ،تغییر
ها:شده
هزینه
کاهش تابع
موجب
 خروجی :ماتریس ضرایب A
الگوریتم دوم :محاسبة ماتریس ضرایب A
مراحل الگوریتم:
خالصه ∗𝑺𝑺
 ورودیها :مجموعة جمالت کاندید  ،Sجمالت
𝟏𝟏
 Aبا استفاده از مقدار مقداردهی اولیه میشود.
ضرایب A
ماتریس ماتریس
 خروجی :
𝒌𝒌
 تا زمانی که 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 < 𝒕𝒕 است:

مراحل الگوریتم:




𝑨𝑨𝒕𝒕+𝟏𝟏 = 𝑨𝑨𝒕𝒕 .∗ (𝑺𝑺∗ 𝑺𝑺)./(𝑺𝑺∗ 𝑺𝑺𝑨𝑨𝒕𝒕 + 𝝀𝝀𝟏𝟏) o
 oاگر 𝟎𝟎𝟎𝟎  𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏(𝑨𝑨𝒕𝒕+𝟏𝟏 − 𝑨𝑨𝒕𝒕 ) < 𝟎𝟎.باشد:
𝟏𝟏
جوابمیشود.
عنوان اولیه
مقداردهی
ماتریس  Aبا استفادهاز مقدار
الگوریتم برگشت داده میشود.
مقدار 𝒕𝒕𝑨𝑨 به
𝒌𝒌

است:
در <
تا زمانی که𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏o
صورت:
غیر𝒕𝒕این
 𝒕𝒕 + 𝝀𝝀𝟏𝟏) o
𝑨𝑨𝑺𝑺 ∗ 𝟏𝟏 𝒕𝒕 +
𝑺𝑺(𝑨𝑨𝒕𝒕+𝟏𝟏 = 𝑨𝑨𝒕𝒕 .∗ 𝒕𝒕(𝑺𝑺←∗ 𝑺𝑺)./
برگشت داده میشود.
𝟏𝟏 𝒕𝒕+جواب
𝑨𝑨 به−عنوان
مقدار)𝒕𝒕𝒕𝒕𝑨𝑨
الگوریتمباشد:
𝑨𝑨(𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏
حلقة< 𝟎𝟎.
پایان𝟎𝟎𝟎𝟎،
o در اگر

الگوریتم پیشنهادی مورد پردازش قرار میگیرد .در
آمده بود،
جواب دست
عنوانقبل به
قسمت
مقدارکه𝒕𝒕 از
بدینصورت ماتریس بردارهایجمالت
توسط میشود.
برگشت داده
الگوریتم
𝑨𝑨 به
خالصة
و
شوند
می
استخراج
ها
بردار
آن
با
متناظر
جمالت
،
اینکه
نتیجه
شوند.
می
داده
تشخیص
ورودی
oتر
هایـ مهم
صورت:رهــای جمــات کــه از قســمت قبــل بهدســت آمــده بــود ،توســط
ـس بردا
ماتری
بردارنص
نهایت،بدی
ماتریسـاین
ـورت در غیر
مدل𝒕𝒕پیشنهادی در شکل  ،2نمایش داده شده است.
ساختار𝒕𝒕 ←
نهایی تشکیل میگردد .شمایکلی 𝟏𝟏 +
نهایــت ،بردارهــای مهمتــر ماتریــس
پــردازش قــرار میگیــرد .در
الگوریتــم پیشــنهادی مــورد
 در پایان ،حلقة مقدار 𝒕𝒕𝑨𝑨 بهعنوان جواب الگوریتم برگشت داده میشود.

اســتخراج
هــا
موردبردار
پیشنهادی آن
متناظــر بــا
جمــات
نتیجــه ای
شــوند.
جمالتمی
های داده
تشــخیص
ورودی
قرار میگیرد .در
پردازش
الگوریتم
کــه،بود ،توسط
ن آمده
دست
قسمت قبل به
که از
ماتریس بردار
بدینصورت
نهایت ،بردارهای مهمتر ماتریس ورودی تشخیص داده میشوند .نتیجه اینکه ،جمالت متناظر با آن بردارها استخراج میشوند و خالصة
ـکل
میشــوند و خالصــة نهایــی تشــکیل میگــردد .شــمای کلــی ســاختار مــدل پیشــنهادی در شـ
نهایی تشکیل میگردد .شمای کلی ساختار مدل پیشنهادی در شکل  ،2نمایش داده شده است.

 ،2نمایــش داده شــده اســت.

شکل  .2ساختار روش پیشنهادی

شکل  .2ساختار روش پیشنهادی
شکل  .2ساختار روش پیشنهادی
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 .4نتایج آزمایشها
 .1-4دادگان

بهمنظــور ارزیابــی روش پیشــنهادی از مجموعــة دادگان پاســخ اســتفاده شــده اســت .مجموعــة

دادگان پاســخ شــامل تعــداد زیــادی از اســناد خبــری ب ـه همــراه خالصــة متناظــر بــا آنهاســت کــه

توســط انســانها نوشــته شــده اســت .قبــل از ایــن مجموعــة دادگان ،مجموعــة مناســبی بــرای توســعة

خالصهســازی متــون در زبــان فارســی وجــود نداشــت .ایــن مجموعــة دادگان مطابــق اســتانداردهای

جهانــی بهمنظــور ارزیابــی خالصهســازی تکســندی ،چندســندی ،اســتخراجی و انتزاعــی تهیــه
شــده اســت (.)Pour-masoomi 2014

در ایــن پژوهــش از اســناد تکســندی و خالصههــای اســتخراجی آن بهمنظــور ارزیابــی

روش ارائهشــده اســتفاده خواهــد شــد .تعــداد  ۱۰۰ســند خبــری بــا طــول متفــاوت از چندیــن

مرکــز خبــری مختلــف بدیــنمنظــور تهیــه شــده اســت .همچنیــن ،متــون ایــن پیکــره از شــش حــوزة

فرهنگــی ،اقتصــادی ،ورزشــی ،اجتماعــی ،سیاســی و علمــی جمـعآوری گردیــده اســت .جــدول ،1
خالصــة اطالعــات ایــن پیکــره را نمایــش داده اســت.

جدول  .1جزئیات دادگان تکسندی پاسخ
مورد

تعداد

اسناد موجود در پیکره

100

ژانر خبرها

6

خبرگزاریها

7

خالصههای استخراجی برای هر سند

5

خالصههای انتزاعی برای هر سند

5

 .2-4معیار ارزیابی

بيــن خالصههايــي كــه توســط انســانها توليــد ميشــود ،شــباهت زیــادی وجــود نــدارد و

هــر كــس بنــا بــر ديــدگاه و عقايــد خــود يــك خالصــه را نــگارش و ارزيابــي ميكنــد .ســختتر
از ارزيابــي قالــب و فــرم يــك خالصــه ،ارزيابــي محتــواي اصلــي آن اســت .نكتــة مهــم ديگــر

در ارزيابــي خالصههــا گســتردهبودن پارامترهــا در ارزيابــي اســت؛ يعنــي بهدســت آوردن

يــك معيــار واحــد در ايــن كار دشــوار اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن چالشهــا معیــار ارزیابــی
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روژ 1بــرای ارزیابــی خالصهســازی خــودکار متــون پیشــنهاد گردیــده اســت .ایــن معیــار خالصــة

تولیدشــده را میتوانــد از جهــات مختلــف بررســی نمایــد .بــرای ارزیابــی نتایــج پژوهــش حاضــر از

معیارهــای روژ 2۱-و روژ 3۲-کــه جــزء دســتة روژ 4n-قــرار دارنــد ،اســتفاده خواهــد شــد.

در کل ،روژ n-برابــر اســت بــا مجمــوع تعــداد مطابقتهــاي nتاییهــا بيــن خالصــة ايــدهآل

و خالصــة توليدشــده تقســيم بــر مجمــوع كل nتاییهــاي موجــود در خالصــة ايدئــال .در نتیجــه،

روژ ۱-همپوشــانیهای یکیایهــا 5را بیــن خالصــة تولیدشــده و خالصــة دســتی مقایســه میکنــد

و در روژ ۲-ایــن مقایســه نســبت بــه دوتاییهــای مشــترک اســت (.)Lin 2004

ايــن معيــار همانطــور كــه از مخــرج آن معلــوم اســت ،مبتنــی بــر بازخوانــی اســت .امــا

معيــار «بلــو» 6كــه بهعنــوان یــک معیــار در ارزيابــي ماشــين ترجمــه اســتفاده ميشــود ،دقتمحــور

اســت .ايــن معيــار بررســي ميكنــد كــه يــك مــورد كانديــد چقــدر بــا مجموعــة ايــدهآل و مرجــع

مطابقــت دارد.

در نظــر داشــته باشــيد كــه در روژ n-هرچــه بــه تعــداد خالصههــاي ايــدهآل افــزوده شــود،

مخــرج آن بزرگتــر ميشــود .در واقــع ،هرچــه بــه تعــداد خالصههــای ایــدهآل موجــود افــزوده

شــود ،میتــوان جنبههــای مختلــف خالصــة تولیدشــده را مــورد بررســی قــرار داد .در نتيجــه ،در

روژ n-يــك خالصــة كانديــد كــه تعــداد nتاییهــای مشــترك بيشــتري بــا خالصههــاي ايــدهآل

داشــته باشــد ،اهميــت و امتيــاز بيشــتري پيــدا ميكنــد.
 .3-4تنظیم آزمایشها

در انجــام آزمایشهــا جهــت ســاخت بردارهــای «ورد۲وک» کلمــات  ۴کلمــة قبــل و  ۴کلمــة

بعــد از هــر کلمــه بهعنــوان بافــت کلمــه لحــاظ گردیــده و کلماتــی کــه کمتــر از  ۵بــار تکــرار

شــدهاند ،نادیــده گرفتــه شــده اســت.

در روش بهکاررفتــه پارامترهــای مــورد نیــاز ،پارامترهــای رابطــة ( )۵اســت کــه شــامل

پارامترهــای المبــدا و بتــا بــرای تنظیــم مقــدار تابــع هزینــه اســت .بــرای اطمینــان از اینکــه هــر یــک
از جمــات توســط تعــدادی از جمــات خالصــه بازســازی شــده اســت ،محدودیــت تُنُکبــودن

بــر روی ســتونهای ماتریــس ( Aماتریــس ضرایــب) اعمــال شــده اســت و میتــوان مقــدار تأثیــر
آن را بــا اســتفاده از ضریــب المبــدا کنتــرل نمــود .هرچــه مقــدار ایــن ضریــب بیشــتر باشــد ،جمــات
3. Rouge-2

2. Rouge-1

1. Rouge

6. BLEU

5. unigram

4. Rouge-n

783

بهار  | 1400دورة  | 36شمارة 3

ورودی تأثیــر بیشــتری در انتخــاب جمــات خالصــة نهایــی دارنــد ،امــا وقتــی ایــن تأثیــر از حــدی
بگــذرد ،دیگــر جمــات مهمتــر بــرای خالصــة نهایــی انتخــاب نمیشــوند .در پژوهــش حاضــر

مقــدار المبــدا برابــر  0/5لحــاظ شــده اســت .همچنیــن ،بــرای تأثیــر ویژگــی متنوعبــودن مجمــوع

جمــات خالصــه بــه تابــع هزینــه عبــارت حداکثــر میــزان همبســتگی نیــز اضافــه گردیــده اســت کــه
مقــدار آن بــا اســتفاده از ضریــب بتــا کنتــرل میشــود .ایــن ضریــب نیــز هرچــه بزرگتــر باشــد،

جمــات خالصــة نهایــی ارتبــاط کمتــری بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت و اگــر ایــن مقــدار نیــز از

حــدی بگــذرد ،دیگــر خالصــة نهایــی انســجام الزم از نظــر مرتبطبــودن جمــات انتخابشــده را

بــا یکدیگــر ندارنــد .در پژوهــش حاضــر مقــدار بتــا برابــر  ۱لحــاظ شــده اســت.
 .4-4تحلیل نتایج

در ایــن بخــش عملکــرد روش پیشــنهادی ایــن پژوهــش بــرای خالصهســازی متــون فارســی

بررســی خواهــد شــد .تاکنــون بهتریــن نتایجــی کــه بــر روی دادگان فارســی پاســخ بهدســت آمــده

اســت ،بــا اســتفاده از روشهــای بــدون نظــارت و اســتفاده از ویژگیهــای متنــی بــوده اســت.

در پژوهــش انجامشــده توســط «کهنســال ،فیلــی و فرضــی» و همــکاران رویکــرد خوشـهبندی

و رویکــرد مبتنــی بــر گــراف  TextRankمــورد اســتفاده قــرار گرفتــهاســت ( .)1396همچنیــن ،بــرای

بازنمایــی جمــات از مــدل میانگیــن «ورد۲وک» و میانگیــن وزندار «ورد۲وک» ،میانگیــن تطابق ،و

نرمــال تطابــق اســتفاده شــده اســت .در ادامــه ،جدولــی از نتایــج پژوهـش «کهنســال ،فیلــی و فرضــی»
بــر روی دادگان پاســخ نشــان داده خواهــد شــد .همچنیــن ،دو ســامانة «ایجــاز»Pour-masoomi et 1

) al. (2014و «فارسیســام» ) Hassel & Mazdak (2004کــه هــر دو بــر مبنــای امتیازدهــی عمــل

میکننــد نیــز بــر روی دادگان پاســخ مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد کــه نتایــج آنهــا در جــدول ،2

آورده شــده اســت .نتایــج ارائهشــده در ایــن جــدول بهعنــوان نتایــج پایــه از کارهــای انجامشــده
در خالصهســازی فارســی مــد نظــر قــرار میگیــرد و معیــار مقایســه روش پیشــنهادی در پژوهــش

حاضــر اســت.

1. Ijaz
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جدول  .2نتایج کار های انجامشده در خالصهسازی فارسی

1

روژ2-

روژ1-
فراخوانی

معیار F

دقت

فراخوانی

معیار F

میانگین
ورد۲وک

34/28

57/53

42/96

23/17

39/52

29/21

میانگین
وزندار
ورد۲وک

33/97

57/04

42/58

23/06

39/93

29/24

میانگین
2
تطابق

34/31

60/91

43/89

23/84

42/41

30/52

نرمال تطابق 34/92

57/93

42/96

23/02

43/93

30/21

میانگین
ورد۲وک

34/45

59/88

43/73

22/98

41/14

29/49

میانگین
وزندار
ورد۲وک

34/81

59/65

43/96

23/25

41/03

29/68

میانگین
تطابق

35/79

62/25

45/45

24/25

44/62

31/42

نرمال تطابق 34/52

63/67

46/42

23/8

44/39

30/99

ایجاز :امتیازدهی

35/51

60/15

44/66

فارسی سام :امتیازدهی

38/62

55/12

45/52

نوع مدل
TextRank

خوشهبندی

نوع بازنمایی دقت

در ادامــه ،عملکــرد الگوریتــم پیشــنهادی کدگــذاری تُنُــک بــا اســتفاده از روشهــای بازنمایی

گفتهشــده بــر روی دادگان پاســخ ،در جــدول  ،3آورده شــده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه بــا

توجــه بــه ســایر پژوهشهــای انجامشــده بــر روی دادگان پاســخ ،در ایــن جــا نیــز طــول خالصــة

نهایــی برابــر بــا  250کلمــه در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.

 .1علــت وجــود خانههــای خالــی عــدم ارائــة نتایــج در مقــاالت مرجــع بــر روی سیســتمهای «ایجــاز» و «فارسیســام»
بــا معیــار روژ 2-اســت.
2. matching
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جدول  .3نتایج روش پیشنهادی
روژ1-
نوع مدل

روش بازنمایی

دقت

روژ2-
فراخوانی معیار  Fدقت

کدگذاری بسامد کلمات در متن و بسامد معکوس مستندات 68/12 51/44
تُن ُک
72/60 50/30
میانگین ورد2وک

فراخوانی معیار F

49/72 35/15 55/56

38/08

55/39 35/40 56/44

40/07

ت آمــده مشــاهده میشــود ،روش پیشــنهادی بــا تفــاوت
همانطــور کــه در نتایــج بهدســ 

باالیــی بهتــر از تمامــی مدلهــای پایــه قابلیــت اســتخراج خالصــه از متــن را دارد .معیــار  Fدر
هــر دو روش ارزیابــی روژ ۱-و روژ ۲-بهتــر از مدلهــای پایــه عمــل نمــوده اســت .بــا مقایســة
میــزان فراخوانــی مــدل پیشــنهادی بــا مدلهــای پایــه مشــاهده میشــود کــه ایــن مقــدار ،بهبــودی

معــادل  ۵درصــد در هــر دو معیــار روژ ۱-و روژ ۲-داشــته اســت ،ولــی میــزان بهبــود معیــار دقــت
در مــدل پیشــنهادی بهمراتــب بیشــتر و در حــدود  ۱۵درصــد در روژ ۱-و  ۱۱درصــد در روژ۲-

بــوده اســت .از ایــن نتیجــه میتــوان دریافــت کــه جمــات استخراجشــده در روش پیشــنهادی

نســبت بــه روشهــای پایــه صحیحتــر هســتند .ایــن امــر میتوانــد تأکیــدی باشــد بــر ارجحیــت ایــن
روش بــا در نظــر گرفتــن اولویتهــای پوشــش ،تُنُــک بــودن و تنــوع نســبت بــه ســایر روشهــای
خالصهســازی .نتیجــه اینکــه روش ارائــهشــده در هــر دو معیــار دقــت و فراخوانــی توانســته اســت

عملکــرد مناســبی داشــته باشــد.

در گام دیگــر ،عملکــرد روش کدگــذاری تُن ُــک بــا دو روش بازنمایــی مختلــف مــورد

بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا مقایســة نتایــج حاصــل از بازنمایــی میانگیــن «ورد۲وک» و بســامد

واژه -معکــوس بســامد ســند مشــاهده میشــود کــه بازنمایــی میانگیــن «ورد۲وک» در هــر دو معیــار
روژ ۱-و روژ ۲-توانســته اســت بــه نتیجـهای بهتــر دســت یابــد .ایــن بهبــود همچنیــن نشــان میدهــد
کــه در نظــر گرفتــن روابــط معنایــی کلمــات در بازنمایــی جمــات میتوانــد اثــری مثبــت در

خروجــی سیســتم و خالصــة استخراجشــده داشــته باشــد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادات

در چنــد ســال اخیــر پژوهشهــای مختلفــی بــرای خالصهســازی فارســی صــورت گرفتــه
اســت .اغلــب ایــن تالشهــا بــه پیشــرفت چشــمگیری در نتایــج منتهــی نشــده و صرفــاً پیرامــون
اســتفاده و اســتخراج ویژگیهــای آمــاری مختلــف از متــون بــرای خالصهســازی آنهــا بــوده
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اســت .در اینجــا بــا اســتفاده از رویکــرد کدگــذاری تُنُــک و روشهــای نویــن بازنمایــی جمــات

ســعی بــر ایــن بــوده اســت کــه جمــات بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــا حفــظ روابــط معنایــی و

ســاختاری بازنمایــی شــوند .در ادامــه نیــز بــا اســتفاده از روش کدگــذاری تُن ُــک ،جمالتــی کــه

میتواننــد کل متــن ورودی را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بازســازی نماینــد ،انتخــاب شــوند .بــا

ارزیابــی روش پیشــنهادی بــر روی مجموعــة دادگان پاســخ نشــان داده شــد کــه ایــن روش میتوانــد
نســبت بــه کارهــای گذشــته نتیجــة بهتــری داشــته باشــد .بــا بررســی نتایــج میتــوان دریافــت کــه

دلیــل بهبــود چشــمگیر عملکــرد ،اســتفاده از الگوریتــم کدگــذاری تُنُــک بــرای انتخــاب جمــات

خالصــه اســت .همچنیــن ،اســتفاده از روش میانگیــن «ورد۲وک» بــرای بازنمایــی جمــات باعــث
گردیــد کــه روابــط معنایــی میــان کلمــات جملــه بهشــکل بهتــری نشــان داده شــود .از ایــن رو،

میتــوان گفــت کــه بهکارگیــری ایــن عوامــل نتیجــهای مثبــت در بهبــود خالصهســازی متــون

ایجــاد میکنــد.

بــرای کارهــای آتــی پیشــنهاد میشــود کــه از روشهــای کدگــذاری تُنُــک دیگــری ماننــد

یادگیــری گروهــی تُن ُــک اســتفاده شــود .همچنیــن ،بــا اســتفاده از مدلهــای بهتــر و غنیتــر

بازنمایــی جمــات میتــوان جنبههــای مختلــف اســناد ورودی را بازنمایــی نمــود کــه در نتیجــه،
الگوریتــم انتخــاب جمــات خالصــة نهایــی عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت .از آنجــا کــه در ایــن

پژوهــش هــدف نشــان دادن نقــش مؤثــر الگوریتــم کدگــذاری تُنُــک و بازنماییهــای معنایــی پایــه

در بهبــود خالصهســازی فارســی بــود ،بازنماییهــای پیشــرفتهتر و مبتنــی بــر بافــت مــورد بررســی

قــرار نگرفتــه اســت ،امــا اســتفاده از ایــن بازنماییهــا جهــت بهبودهــای بیشــتر خالصهســازی از
جملــه کارهــای آتــی ایــن پژوهــش اســت .بــا توجــه بــه تالشــی کــه در ایــن حــوزه میشــود و
نیــازی کــه وجــود دارد ،امیــد اســت کــه روشهــای بهتــری بــرای بازنمایــی واحدهــای متنــی در

آینــدة نزدیــک ارائــه گــردد.
فهرست منابع

کهنســال ،محمــود .هشــام فیلــی ،و ســعید فرضــی .1396 .ســامانۀ خــودکار خالصهســازي بــا اســتفاده از روش تعبیــۀ

متــن .مجموعــه مقــاالت چهارمیــن همایــش ملــی زبانشناســی رایانشــی .تهــران :نشــر نویســه پارســی (ص-165 .
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ﻓﺘﻮرهﭼﻲ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷـﺘﺔ
راﻣﻴﻦهچی
رامین فتور
ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ
داﻧﺸــﻜﺪة
از
ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ
ﻫــﻮش
ﮔــﺮاﻳﺶ
ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
رشــتةرﺷـﺘﺔ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲدرارﺷﺪ در
ﭼﻲ داراي ﻣﺪرك
ﻓﺘﻮره
راﻣﻴﻦ
کامپیوتــر ،گرایــش هــوش
ارشــد
کارشناســی
مــدرک
دارای
ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ،
ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺳﺖ.
ﺒﻴﺮ
اﻣﻴﺮﻛ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﮔــﺮاﻳﺶ ﻫــﻮش ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ از داﻧﺸــﻜﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ
ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ويـی امیرکبیــر اســت.
صنعتـ
ـگاه
کامپیوتــر
مهندسـازـی
داﻧﺸﮕﺎه دانشـ
ـی واز
مصنوعـ
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
ﻋﻼﻳـﻖ
اﺳﺖ.ﺟﻤﻠـﻪ
اﻓـﺰار
ـکدةﻧﺮم
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﺎوي
داده
دانشـﻣﺘﻦ،
ﭘﺮدازش
ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
دادهاﺳﺖ.
ﻋﻼﻳـﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
ﺟﻤﻠـﻪ
ﻧﺮماﻓـﺰار
مباحــث ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﺎوي و
ويمافــزار از جملــه عالیــق
مهندســی نر
کاوی و
متــن،ازداده
پــردازش

اﺳﺖ.

پژوهشــی وی اســت.

ﺳــﻌﻴﺪه ﻣﻤﺘــﺎزي داراي ﻣــﺪرك دﻛﺘــﺮي ﻫــﻮش
سعیدهدﻛﺘــﺮ
ممتازی
ﺳــﻌﻴﺪه ﻣﻤﺘــﺎزي داراي ﻣــﺪرك دﻛﺘــﺮي ﻫــﻮش
دﻛﺘــﺮ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از داﻧﺸـﮕﺎه زارﻟﻨـﺪ آﻟﻤـﺎن اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن
اﻛﻨـﻮن
ﻫـﻢ
اﻳﺸـﺎن
اﺳـﺖ.
آﻟﻤـﺎن
زارﻟﻨـﺪ
ﺸـﮕﺎه
داﻧ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
زارلنــد آلمــان اســت.
دانشــگاه
مصنوعــی از
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲهــوش
داﻧﺸﻜﺪةدکتــری
اﺳﺘﺎدﻳﺎرازمــدرک
دارای
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﻣﺮﻛـﺰو ﻣﺮﻛـﺰ
ﻃﺒﻴﻌـﻲ
دانشــکدةزﺑـﺎن
ﭘﺮدازش
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
اﺳﺖ.
کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی
مهندســی
اســتادیار
اکنــون
ويم
ایشــان ه
ﻃﺒﻴﻌـﻲ و
زﺑـﺎن
ﭘﺮدازش
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
وي
اﺳﺖ.
ﺻــﻨﻌﺘﻲﺻــﻨﻌﺘﻲ
داﻧﺸــﮕﺎه
ارﺗﺒﺎﻃــﺎت
و
اﻃﻼﻋــﺎت
ﻓﻨــﺎوري
ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت
داﻧﺸــﮕﺎه
ارﺗﺒﺎﻃــﺎت
و
اﻃﻼﻋــﺎت
ﻓﻨــﺎوري
ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت
امیرکبیــر اســت .وی سرپرســتی آزمایشــگاه پــردازش زبــان طبیعــی و مرکــز
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻗـﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﭘﺮدازش زﺑﺎن
دارد.دارد.
ﻋﻬﺪهﻋﻬﺪه
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮﺑﺮرا ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪاز ﻋﻼﻗـﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ از
ﭘﺮدازش زﺑﺎن
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ را
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر را بــر
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
تحقیقــاتوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ

عهــده دارد.

پردازش زبان طبیعی از جمله عالقه پژوهشی وی است.
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