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چکیده:
فرایند کوتاه کردن یک منبع به صورتی که حاصل حاوی اطالعات مهم آن باشد را خالصه سازی می گویند. .برای بشر خالصه سازی مدارک
واطالعات به صورت دستی کار مشکلی است .خالصه سازی متون منجر به استفاده از منابع بیشتر با سرعت باالتر و در نتیجه حاصل شدن
اطالعات غنی تر میشود  .روش های خالصه سازی متن به دو گروه استخراجی وچکیده ای تقسیم می شوند.روش خالصه سازی استخراجی،
شامل مهم ترین جمالت وپاراگراف های مدارک ومطالب می باشد و اهمیت یک جمله بر اساس روش های آماری و ویژگی زبان شناسی آن
مشخص می شود.روش خالصه سازی چکیده ای شامل مفهوم متن اصلی است و بازگویی کلمات در آن کمتر می باشد که از روش های
زبانشن اسی برای آزمودن و تفسیرمتن سپس برای پیدا کردن مفاهیم جدید استفاده می شود و همچنین به پیدا کردن مفاهیم جدید و پیدایش
یک متن کوتاه تر کمک می کند واغلب مطالب مهم متن اصلی را در بر دارد.اکثر سیستم های خالصه سازی کنونی از نوع استخراجی می باشند.
کلمات کلیدی  :خالصه سازی خودکار متن  ،چکیده سازی  ،خالصه سازی استخراجی جمالت ،روش های خالصه سازی متن
-1مقدمه
خالصه سازی خودکار متن ][ Jezek,Steinberger,2008دارای اهمیت ویژه ای است و یک ابزار زمانی برای دست یابی وتفسیر اطالعات
یک متن است که در دهه های اخیر پیشرفت زیادی داشته است  .برای بشر خالصه کردن اسناد واطالعات زیاد به صورت دستی کاربسیار مشکلی
است .مقدار زیادی از مواد متنی در اینترنت قابل دسترس است .اگر چه معموال اینترنت اطالعاتی بیشتر از آن چیزی که می خواهید به شما می
دهد بنابراین شما با مشکل بیشتری مواجه می شوید  .جستجو برای اسناد مربوطه در میان تعداد زیادی از مطالب قابل دسترس و مربوط به
موضوعی که ما می خواهیم کار دشواری است هدف خالصه سازی خودکار متن ،فشرده کردن منابع متنی به نسخه های کوتاهتر که شامل
اطالعات مهم متن و یک مفهوم کلی نیز می باشد.یک خالصه سازی متون منجر به استفاده از منابع بیشتر با سرعت باالتر و در نتیجه حاصل
شدن اطالعات غنی تر میشود ]کریمی  ،شمس فرد [8315 ،یک خالصه ] [Fan,Wallace,2005را می توان به عنوان یک راه اشاره ای به
برخی از قسمت های اسناد و اطالعات اصلی استفاده کرد.یا یک راه خبری برای پوشش تمام اطالعات مربوط به متن خبری می باشد.مزیت اصلی
خالصه سازی  ،کاهش زمان مطالعه است .یک سیستم مناسب خالصه کردن باید عنوانهای مختلف یک متن را منعکس کند و مقدار حشو ناچیزی
را داشته باشد .همچنین خالصه سازی ابزاری برای تحقیق درباره ی موضوعات مختلف است و نشانه هایی در موضوعات فرعی به منظور مشخص
کردن نکات کلیدی اطالعات و اسناد می باشد .نرم افزار خودکار خالصه ساز ی کلمات مایکروسافت یک نمونه ساده ای از خالصه سازی متن می
باشد .روش خالصه سازی متن به دو گروه خالصه سازی استخراجی و خالصه سازی چکیده ای تقسیم می شود.روش خالصه سازی استخراجی
] [Han,romacker,2001] [Erkan,radev,2004شامل انتخاب جمالت و پاراگراف های مهم از اسناد و متون اصلی می باشد .و آنها را
کوچکتر می کند .اهمیت جمالت بر اساس آمار و ویژگی زبانشناسی آنها مشخص می شود.در یک خالصه سازی چکیده ای
] [Kyoomarsi,khosravi,2008تالش می شود درک مفهوم اصلی اسناد و اطالعات حفظ شود و همچنین این مفاهیم به زبان ساده بیان
شوند.که در آن از روش های زبانشناسی برای آزمودن و تفسیرمتن سپس برای پیدا کردن مفاهیم جدید استفاده می شود  .و برای بیان بهترین
توصیف ارائه یک متن کوتاهتر که اغلب مطالب مهم متن اصلی را دربر داشته باشد ضروری است .در فرایند خالصه سازی چکیده ای به استخراج
ساده جمالت اکتفا نکرده و در واقع مفهومی از متن اصلی را خواهیم داشت که بسیار نزدیک به مدل ذهنی انسان می باشد .در تولید چکیده پاره
ای از جمله ها یا همه ی آن ها بازنویسی میشوند ب ه عنوان مثال  ،اگر در یک خالصه  ،جمله ی (او سیب و انگور و گیالس ها را خورد) بهصورت(او میوه ها را خورد) نوشته شود آن خالصه یک چکیده است .فرایند خالصه سازی چکیده ای فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است چرا
که نیازمند نمایشی مفهومی از متن می باشد و رسیدن به این نمایش بسیار مشکل خواهد بود .عالوه بر این ساخت جمله ای جدید نیاز به
اطالعات زبان شناسی بسیار قوی می باشد] مشکی،آنالویی. [8311،در خالصه سازی استخراجی  ،از متون اولیه چندین بخش از متن را انتخاب

کرده و بر اساس یک معیار اولویت آن ها را مرتب می نمایند .در این نو ع خالصه سازی هر جمله از متن یا متون اولیه رونوشت می شود و
جمالت متن تغییرات نحوی و معنایی ندارند .
خالصه سازی استخراجی بدین گونه شکل می گیرد ]کیومرثی : [8311،بخش های کلیدی استخراج شده از متن (جمله ها و صفحات )..بر اساس
تحلیل آماری از ویژگی های سطحی تکی یا ترکیبی مانند تکرار عبارت ها و کلمات ,موقعیت کلمات کلیدی ،طول جمالت  ،اسامی خاص و
استخراج شده اند .این گونه رویکرد ها نتیجه اجتناب از درک عمق متن می باشد.که اینها مفاهیم ساده ای می باشند و به راحتی قابل اجرا
هستند.روند خالصه سازی متن ] [Gupa,Lehal,2009را می توان به دو مرحله تقسیم کرد-8 :مرحله پیش پردازشی -2مرحله پردازش .
پیش پردازش شامل:
الف-شناسایی مرز جمالت و واژه ها:در زبان انگلیسی معموال مرز جمله با قرار گرفتن نقطه در پایان جمله مشخص می شود.در زبان فارسی به
دلیل مشکالت خاص زبان،مانند تشخیص افعال مرکب و کسره ی اضافه این کار به آسانی زبان انگلیسی صورت نمی گیرد.
ب-حذف کلمات غیر مهم :کلماتی که معموال معنای خاصی ندارندو اگر حذف شوند در معنای اصلی خللی ایجاد نمی کند مانند حرف ربط ،
حرف اضافه ،افعال ربطی واکثر افعال ساده و قیود .از متن حذف می شوند تا برای امتیازدهی به جمله به حساب نیایند.
ج -ریشه یابی :هدف ریشه یابی مشخص کردن ریشه و پایه هر کلمه می باشد که بر معنای آن تاکید دارد.در مرحله پردازش ویژگی تاثیر گذار بر
ارتباط جمالت انتخاب و حساب می شود و سپس بار آموزشی آنها را در نظر خواهیم گرفت  .در نهایت از ویژگی بار جمالت برای امتیاز دهی به
آنها استفاده می شود.وجمالتی که در رتبه باالتری قرار بگیرند برای خالصه نهایی انتخاب می شوند.مشکالتی که در رابطه با خالصه سازی
استخراجی وجود دارد به شرح زیر می باشد[Lin, 2009][Cheung,2008].
-8جمالت استخراجی معموال بلندتر از حد معمول اند ،قسمتی از این بخش ها برای خالصه ضروری نیستند  ,همچنین وقفه های زیادی را
بوجود می آورند .
 -2اطالعات مربوطه و مهم معموالدر بین جمالت پخش می شوند وخالصه سازی استخراجی نمی تواند آنها را جمع کند( اگرچه خالصه به اندازه
کافی طوالنی است که بتواند این جمالت را در خود جای دهد).
-3ناسازگاری اطالعات مانع از ارائه درست می شود.
-4یک خالصه سازی استخراجی خالص اغلب به مشکالتی در رابطه با ارتباط کلی خالصه منجر می شود-مسئله مهمی که وجود دارد ،تکرار یک
یا چند عبارت متوالی« افزونگی» می باشد .جمالت اغلب شامل ضمایر هست ند زمانی که از متن استخراج می شوند مرجع خود را از دست می
دهند .بدتر از آن ,پیوند دادن مفاهیم نامربوط به یکدیگر ممکن است به تفسیر نادرست منجر می شود (.نتیجه ارائه نادرست از منبع اطالعات )
مسئله مشابهی نیز در مورد بیانات موقتی وجود دارد.این مسئله ها در مواردی که چند نمونه از اسناد وجود دارند بیشتر است.بنابراین استخراج از
منابع مختلفی گرفته می شود.رویکرد کلی که به این مسائل می پردازد استخراج پس -پردازش می باشد .برای مثال جایگزینی ضمیر با مرجع
ضمیر و جایگزینی کلمات زمانی مرتبط با بیان زمان اصلی و غیره.
مسائل و مشکالتی که در ارتباط با خالصه سازی چکیده ای وجود دارد به شرح زیر می باشد[Lin,2009]:
بزرگترین چالش درمورد خالصه سازی چکیده ای مشکل ارائه آن می باشد.سیستم هایی وجود دارند که می توانند آن هارا مجبور کنندکه ارائه
قویتری داشته باشندو همچنین در کلی سازی این س اختارها توانایی دارند(.وقتی ارائه ای درست نباشد سیستم ها قادر به خالصه سازی نیستند
).در مقیاس کمتر,این امکان برای برخی دستگاهای ساختاری مناسب نیز وجود دارد .اما هدف کلی و راه حل ،به تحلیل معنایی در مقیاس
وسیعی بستگی دارد .سیستمی که بتواند به درستی زبان طبیعی را بفهمد ،از توانایی تکنولوژی امروزی خارج است .ارزیابی خالصه
], [Nenkova,Passonneau,2004][Lin,2004][Hovy,Lin,2006یک جنبه مهم از خالصه سازی متن می باشد .به طور کلی خالصه با
دو مقیاس اصلی و فرعی ارزیابی می شود .روش های اصلی با مقایس های خالصه ای کیفی با استفاده از ارزش یابی بشری به کار گرفته می شود.
وروش های فرعی مقیاس مشابه ای دارند که برپایه فعالیت و عملکرد اندازه گیری می شود Newsblaster .یک مثال مناسب برای خالصه
سازی متن می باشد که به کاربران کمک می کند اخباری که عالقه دارند را پیدا کنند .این سیستم به طور خودکار اخبار را جمع آوری و سازمان
دهی می کند .اخبار را روزانه از سایت های مختلف ) (CNN,FOX NEWS,ECTاینترنت گرفته وخالصه سازی می کند و به کاربران
فرصت یک استفاده دوستانه و مناسب را می دهد .

-2تاریخچه اولین خالصه سازی متون

عالقه مندی به خالصه سازی خو دکار از اوایل قرن پنجاه میالدی بوده است .یکی از مهمترین صفحاتی که در آن روزها خالصه شده است :در
سال 8551میالدی پیشنهاد شده بود که وزن جمالت یک سند را بر اساس تکرار کلمات آن در نظر بگیریم] .[Luhn,1958در سیستم خالصه
سازی خودکار متن ] [Edmondson,1969عالوه بر روش استاندارد کلمات کلیدی  ,از سه روش دیگر نیز استفاده می شد.
 -8روش اشاره ای یا راهنمایی :این روش بر اساس فرضیه ایست که ارتباط جمالت و اهمیت آنها بر اساس کلمات اشاره ای مشخصی که در دایره
لغات کلمات وجود دارد مشخص می شود .
 -2روش عنوانی :در این روش وزن جمالت بر اساس مجموع تمام کلمات متن که مربوط به عنوان و عنوانهای کوچک متن اند مشخص می شوند.
 -3روش مکانی :این روش بر اساس این فرضیه می باشد که جمالتی که در ابتدای متن یا در پاراگراف های مجزا قرار دارند  ,دارای اهمیت
بیشتری هستند.
نتایج نشان میدهد که بهترین ار تباط بین استخراج خودکار وبشری  ,با استفاده از ترکیب این سه روش بدست می آید.خالصه ساز متن
 , Trainableجمالت را بر اساس وزن اکتشافی آنها انتخاب می کردند ] [kupice,1995که از ویژگی های زیر استفاده و آنها را ارزیابی
میکردند.
- 8ویژگی طول جمالت :جمالتی که تعداد کلماتشان از حد مشخص کمتری بود برای چکیده استفاده نمی شدند.
-2ویژگی عبارت های ثابت :جمالتی که دارای عبارات و کلمات خاصی بودند شامل خالصه می شدند.
-3ویژگی پاراگرافی :این ویژگی اساسا با ویژگی روش مکانی ] [Edmondson,1969برابری می کند.
-4ویژگی کلمات ریشه ای  :اغلب کلمات پر تکرار به صورت کلمات ریشه ای تعریف می شوند.وجمالت بر اساس کلمات ریشه ای امتیازدهی می
شوند.
-5ویژگی کلمات مهم :ویژگی کلمات مهم تقریبا مانند کلمات ریشه ای است.
مجموعه ای از اسناد که در آنها از این روش استفاده شده است شامل 811 :سند خالصه بر گرفته از  28مرکز نشر در زمینه های علمی و فناوری
بوده است .این خالصه ها توسط کارشناسان حرفه ای بوجود آمده است و جمالت به کار رفته در خالصه ها برگرفته از متن اسناد اصلی بودند.
سیستم استخراجی متن  [Brandow,Mitza,Lisa,1995] , Anesیک سیستم خودکار می باشد .که حجم وسیعی از اطالعات خبری را
دارا می باشد.روند کلی این خالصه سازی  4جزء اصلی دارد که به شرح زیر می باشد:
-8تحلیل مجموعه ای از نوشتجات  :عمدتا شامل محاسبه  tf-idfبرای مشخص کردن وزن تمام کلمات می باشد.
-2انتخاب آماری کلمات مشخص  :شامل کلمات با وزن  tf-idfباال هستند.
 -3وزن جمالت :مجموع کل وزن کلمات تشکیل دهنده با وزن برخی از فاکتور های دیگر مانند موقعیت مربوطه
 -4انتخاب جمالت :جمالتی که امتیاز باالیی دارند[Mittendorf,1994]:
خوشه بندی ] :[Bookstein,1995ساختن پیوند و زنجیره ها و خوشه بندی اصطالح ها و کلمه ها و عبارت ها و بقیه قسمت های شاخص
اسناد با استفاده از اطالعات استاندارد به کار گرفته می باشد.اگرچه این موضوع مسئله ی بزرگی در سیستم های خالصه سازی چکیده ای ایجاد
نمی کند.ولی هنگام ساختن چنین سیستم هایی درنظر گرفتن این موضوع اهمیت دارد.
-3ویژگی هایی برای خالصه سازی استخرایی متن
برخی ویژگی ها که برای انتخاب یک جمله در خالصه نهایی بررسی میشوند عبارتند ]: [Kiyomarsi,2008][chn,2002][Rasim,2005
الف :ویژگی محتوای کلمات :کلمات محتوایی یا کلمات کلیدی معموال اسم ها هستند.جمالتی که دارای کلمات کلیدی اند از شانس بیشتری
برخوردارند که جزء خالصه باشند.
روش های دیگر برای استخراج کلمات کلیدی به شرح زیر می باشد ]:[Bracewell,2005][Gupta ,2009
-8تحلیل لغت شناسی
-2استخراج عبارت های اسمی وامتیاز دهی
-3دسته بندی عبارت های اسمی و امتیاز دهی

شکل  8روش استخراج لغات کلیدی را به صورت را به صورت شکل ارائه داده است.

شکل  -8روش استخراج لغات کلیدی
ب -ویژگی کلمات عنوانی  :این جمالت شامل کلماتی اند که در عنوان ها قرار دارند و مضمون مطلب را مشخص می کنند .جمالتی که حاوی
این لغات اند برای خالصه مناسب می باشند.
پ -ویژگی جایگاه جمالت  :معموال اولین و آخرین جمله از اولین و آخرین پاراگراف یک متن اهمیت بیشتری دارند .و برای خالصه مناسب اند.
ت-ویژگی طول جمالت  :جمالت بیش از حد طوالنی و بیش از حد کوتاه در خالصه استفاده نمی شوند.
ث-ویژگی اسامی خاص :اسم خاص شامل نام یک شخص و مکان و مفاهیم و غیره می باشد .جمالتی که دارای اسامی خاص هستند برای خالصه
مناسب اند.
ج -ویژگی کلمات برتر :جمالتی که شامل سرنام ونام های خاص هستند شامل این گروه می شوند.
چ-ویژگی عبارت های کلیدی :جمالتی که شامل هر عبارت کلیدی اند ( برای مثال:در نتیجه ,این نامه ,این گزارش  ,خالصه ,بحث ,هدف,گزارش
,تالش و غیره) برای خالصه مناسب هستند.
ح -ویژگی کلمات پایه :اگر کلمه ای که در جمله می باشد جزء لیست کلمات پایه و ریشه ای باشد پس این جمله مهم می باشد.لیست کلمات
پایه قبال توضیح داده شده است و می توان شامل تعدادی از کلمات خاص باشد.
خ -ویژگی فونت پایه :جمالتی که شامل کلماتی اند که پررنگ تر اند یا زیر آن خط کشیده شده است یا با حروف خاص مشخص شده اند مهم
میباشند.
د -ضمایر :ضمایری مانند (او ،آنها ،آن) را نمی توان در خالصه استفاده کرد مگر اینکه به جای این ضمایر اسم ها و مرجع آنها جایگزین شود.
ذ -ارتباط جمله به جمله :میزان شباههت جمله  sبا دیگر جمالت سند محاسبه می شود .سپس مقادیر شباهت آن ها اضافه می شود و یک
مقدار خام از این ویژگی برای جمله  sبدست می آید وبه همین ترتیب این روند برای تمام جمالت تکرار می شود.
ر -ارتباط جمله با مرکز ثقل :برای هر جمله  sبردار نماینده مرکز ثقل هر سند محاسبه میشود سپس شباهت بین مرکز ثقل و هر جمله حساب
می شود و مقدار اولیه این ویژگی برای هر جمله بدست می آید.
ز-وجود اطالعات غیر ضروری  :برخی کلمات اطالعات غیر ضروری را مشخص می کنند .این کلمات نشانه های سخنی اند مانند :زیرا  ,عالوه
براین و غیره می باشند و معموال اول جمله می آیند .این جمالت ویژگی دوتایی دارند ،که اگر یکی از این کلمات را داشته باشند درست و در غیر
این صورت غلط هستند.
ژ -تحلیل مباحثه :سطح اطالعات سخن در متن ] , [Chan,2000یک ویژگی مناسب برای خالصه کردن است .به منظور به وجود آوردن یک
ارتباط و خالصه روان وغیره  ،ضروری است که ساختار کلی مباجثه را در متن در نظر بگیریم و جمالت حاشیه ای را حذف کنید.
این ویژگی ها مانند تعدادی از روش های خالصه سازی مهم می باشند و همچنین شامل مشخصه های آماری و زبانشناسی هستند.
 -4روشهای خالصهسازی:
روش های خالصه سازی خودکار متن از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی می شوند .این دسته بندی ها را از چند جنبه می توان شرح داد:

معیارهای ورودی :شامل اطالعات آغازین به همراه نمایش گروه زیادی از معیارهای ورودی که به عوامل زیر تقسیم میشود:


زبان متن :بیانگر اینکه روش خالصهسازی بصورت تک زبانه یا چند زبانه باشد متفاوت میباشد .به دلیل اینکه زبانها با یکدیگر
متفاوتند و ویژگیهای متفاوتی بر هر کدام حکم فرماست که ممکن است بر دیگری برقرار نباشد.



منبع :منابع ورودی در روش خالصهسازی میتواند تک سندی یا چند سندی باشد.

خالصه سازی تک سندی چون در خالصه سازی تک سندی ورودی سیستم یک سند میباشد] [ Mani,1999پیچیدگی خالصه سازی تک
سندی به مراتب کمتر ازخالصه سازی چن د سندی می باشد.تاکنون روش های زیادی برای خالصه سازی تک سندی ارائه شده اند که تعدادی از
آن ها در مراجع ] [SvoRE,2007][Mihalcea,2005ذکر شده است.
خالصه سازی چند سندی عبارت است از تولید یک خالصه از محتوای اطالعاتی یک مج موعه ی سنددرباره ی یک موضوع اصلی .مهم ترین
چالش ها در خالصه سازی چند سندی عبارتند از ][wan,20007
خوانایی:چون اسناد با دیدگاههای مختلفی به شرح یک موضوع می پردازند گاها متناقض با یکدیگر می باشند.
افزونگی:چون همه اسناد در ارتباط با یک موضوع می باشند بحث همپوشانی جمالت انتخاب شده یا همان افزونگی پیش می آید .
ساختار متن :برروی پردازش متن تاثیر مستقیم میگذارد و شامل پارگراف ،نهاد و گزاره میباشد.
هدف خالصهسازی :خالصهسازی به چه صورت انجام پذیرد .با انتخاب موضوع ،متن را میتوان به سه دسته ی آگاهی دهنده برای عموم،
اخباری ،و خصوصیسازی شده توسط درخواست کاربر تقسیم نمود که خود شامل مواردی می باشد از جمله:


برهان :شرایط یا هدف مشخص میکند که خالصه قرار است در کجا و به چه منظوری باشد .بیان هدف خالصهسازی میتواند بصورت
هشدار ،پیش نمایش ،آگاهی ،زندگی نامه ،موضوعی خاص مربوط به یک سازمان یا انجمن مانند اخبار و گزارش فنی باشد.



کاربر :خالصهسازی برای همه قابل استفاده است یا مختص به کاربر خاصی است که بستگی به دانش فرد خبره دارد.



کاربرد :بر اساس اینکه موارد استفاده خالصه چیست  ،نحوه تولید متن خالصه تغییر خواهد کرد.

نوع خالصه خروجی  :بر این اساس خالصهها
شوند]پورمعصومی] [1931،اخوان،شمس فرد[1911،

به دو دسته عمده خالصهسازی استخراجی و خالصهسازی چکیدهای ،تقسیم می

-5بررسی روش های خالصه سازی :
بر اساس یکی از دسته بندی ها ]، [Lin,1998روش های خالصه سازی متن به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند :روش مبتنی بر تکنیک
های آماری ،روش های مبتنی بر تکنیک های معنایی سطوح باالتر ،روش های مبتنی بر هوش مصنوعی.
 1-5روش های خالصه سازی آماری
روشهای آماری جزء اولین روشهایی هستند که در خالصه سازی متن استفاده شده اند .در این روشها عمومـاً سعی میشود با انجام محاسباتی به
جمله وزن داده میشود .سپس جمالتـی کـه بیشـترین وزن را دارنـد بـه عنـوان خالصه برگردانده میشوند .برخی از این روش ها عبارتند از:
 1-1-5روش فرکانس کلمه
این روش جـزء اولـین روشهایی است که برای خالصه سازی استفاده شده است] [luhn,1958و البته هنوز هم به صورت ترکیبی بـا سـایر
روش هـا استفاده میشود .در این روش در ابتدا با بهره گیری از یکی از روشهای وزن دهی نظیر  Tf-Idfبه کلمـات وزن داده میشود .سپس این
وزن در واحد جمله توزیع میشود .در ادامه هم بـا توجـه بـه میـزان فشـرده سـازی،جمالتی که بیشترین وزن را دارند برای خالصه انتخاب
میشوند .در ادامه به برخی از روشهـای وزن دهـی بـه کلمات اشاره شده است .ادعای این روش این است که کلماتی که در مـتن بسـیار
پرکـاربرد هسـتند ،کلمـاتی هستند که به موضوع اشار ه می کنند.این روش عموما با حذف ایست واژه ها و ریشـه یـابی انجـام مـی شـود.
در جدول  8تعدادی از روش های وزن دهی که مورد استفاده قرار می گیرد آورده شده است:

جدول  -8تعدادی از روش های وزن دهی

مشکل این روش این هست که لزوما کلمات پرکاربرد ،کلمات مهم نبوده و بسیاری از کلمات هستند که علـیرغم کاربرد زیادشان بار معنایی
زیادی در متن و در ارتباط با موضوع ندارند و بـرعکس ممکـن اسـت کلمـاتی باشند که فرکانس رخدادشان کم بوده اما دارای اهمیت بسیار
باالیی باشـند .الزم بـذکر اسـت علـی رغـم ایـن مشکل ،این دسته از روشها در بسیاری از سیستمها به صورت ترکیبی یا ارتقا یافته مورد
اسـتفاده قـرار مـی گیرند.
 2-2-5روش مبتنی بر موقعیت یا یایگاه
ایده اصلی این روش این است که جمالت مهم متن همواره در جاهای خـاص و مشخصـی از مـتن قـرار مـیگیرند .اینکه کدام قسمت از متن
دارای اهمیت بیشتری میباشد بستگی بـه نـوع مـتن دارد .به عنوان مثال برای متون خبری انگلیسی ثابت شده است که در اکثر مـوارد اولـین
پـاراگراف مهمتـرین پاراگراف و اولین جمله مهمترین جمله میباشد .یا برای متـون علمـی و مقـاالت ،مشخصـا قسـمت چکیـده و نتیجه گیری
همواره مهمترین قسمت مقاله میباشد.بر همین اساس به جمالت بـر اسـاس موقعیتشـان در پـاراگراف وزن مـی گیرنـد .پـاراگراف هـا هـم
براسـاس موقعیتشان در متن وزن میگیرند و نهایتا جمالت براساس امتیازشان بـه عنـوان خالصـه انتخـاب مـی شـوند .سیستم ,swesum
][Dalianis,2000که یک سیستم چندزبانه برای خالصه سازی اخبار میباشـد ،بـر همـین اسـاس عمل میکند .الزم به ذکراست این قانون
برای تمامی زبانها درست نمی باشدیکی دیگر از کاستی های این روش این است که تنها برای نوع خاصی از متون درست عمل می کند و البته در
مواردی هم با تغییر ساختار نوشتار و سبک نویسنده کامال دچار مشکل می شود.
3-3-5روش مبتنی بر عنوان
این روش هم جزء اولین روشهای خالصه سازی متن میباشد ] ,[ Edmonson,1969و ایده اصلی آن این است که همواره موضوع و عنوان
متن ،بیانگر محتوای آن میباشد و بر اساس همین اصل ،جمالت مهم با توجه به عنـوان مـتن باید انتخاب شوند .با توجه به این اصل ،در این
روشها سعی میشود از کلمات موضوع متن به عنـوان کلمـات کلیدی استفاده شود و از آنها برای استخراج جمالت مهم استفاده شود .مشکل
اصلی این روش این است که بسیاری از متون فاقد عنوان بوده و یا اینکه امکان استخراج عنوانشـان بـه صورت خودکار فراهم نمیباشد .همچنین
ممکن است عنوانشان بسیار کلی باشد مثل عنوان سرفصل های یـک کتاب که به صورت کلی به محتوای آن اشاره میکند و یا اینکه تنها
تعـدادی کلمـه اصـلی و مهـم در موضـوع وجود داشته باشد و سایر کلمات غیر اصلی و تنها توصیفی باشند  .با این وجود الزم به ذکر است که
ایـن روش ساده و بدیهی در بسیاری از روشهای امروزی برای خالصه سازی متن به صورت ترکیبی استفاده مـی شـود  .دربسیاری از روشهای
جدید سعی میشود تا در ابتدا موضوعات یا زیـر موضـوعات پنهـان موجـود در مـتن بـه صورت خودکار استخراج شده و سپس بر اساس آنها
جمالت مهم انتخاب شوند .از جمله این روشها مـی تـوان به روشهای مبتنی بر مدل موضوع اشاره نمود..
 4-3-5روش مبتنی بر عبارات اشاره
بحث اصلی در این روش ،عبارات خاصی هست که در تمامی زبان هـا وجـود دارنـد و بـر اهمیـت جملـه هـای بعدشان می افزایند .به این
عبارات،عبارت اشاره میگویند .از جمله این کلمات یـا عبـارات برای زبان انگلیسی به عبارت "" the main aimمیتوان اشاره کرد .ایـن عبارات
در تمامی زبانها موجود میباشند .در زبان فارسی هم عباراتی نظیـر "در ایـن گـزارش " " ،بـه عنـوان نتیجه"" ،هدف از" " ،به عنوان
خالصه"و"در پایان" جزء عبارات اشاره می باشند .در این دسته از روش های خالصه سازی ،در ابتدا باید کلیه این عبارات و کلمات اسـتخراج
شـوند .سـپس بایـد گرامری که این کلمات و عبارات در آن صدق میکنند استخراج شوند .آنگاه برای خالصـه سـازی  ،مـتن ورودی تجزیه شده
و سپس بررسی میشود که آیا در گرامر از پیش تعیین شده صدق میکند یـا خیـر .جمالتـی کـه دارای عبارات اشاره بوده و در گرامر صدق کنند
وزن بیشتری بـه خـود اختصـاص خو اهنـد داد .جمالتـی کـه بیشترین وزن را کسب کنند نهایتا به عنوان جمالت برتر برای خالصه انتخاب
میشوند .این روش ][Leman,1997را برای زبان فرانسه پیاده سازی کرد .وی در ابتدا دیکشنری  cue,weightرا تشکیل داد و سـپس گرامر

این زبان را برای زبان فرانسه استخراج کرد و به جمالت بر اساس دیکشنری از پـیش تعریـف شـده وزن اختصاص داد .مشکل عمده این روش
این است که به تنهایی برای خالصه سازی کافی نمی باشد چراکـه در بسـیاری از متـون ممکن است عبارات اشاره وجود نداشته باشد یا بسیار
کم باشد که در این صورت با مشکل مواجه مـی شـود .از این روش در بسیاری از سیستمهای خالصهسازی امروزی به صورت ترکیبی با سایر
روشها استفاده میشود.
 5-3-5روش ترکیبی
ترکیبهای مختلف روشهای ذکر شده هم بررسی شده است .به این ترتیب که بـه هرکـدام از روش هـای بـاال وزنی اختصاص داده میشود .این
وزن هـم معمـوال بـا اسـتفاده از یـادگیری ماشـینی بدسـت مـی آیـد .آقـای ادمونسون این روشها را با هم ترکیب کرده اند و بهترین حالتی که
گزارش دادنـد اسـتفاده از ترکیـب عبـارات اشاره بعالوه عنوان و جایگاه میباشد][Edmonson,1969
 6-3-5روش مبتنی بر دسته بندی کننده های بیزین
در این روشها از قانون احتمال شرطی اولیه بیزین برای خالصه سازی استفاده میشـود ] .[kupice,1995بـر همـین اساس احتمال اینکه جمله
ی  sدر خالصه ی  Sقراربگیرد با استفاده از فرمول ( )8بدست می آید
() 8
ویژگی های 8تا  Kبوده و می تواند به عنوان مثال هر کدام از روش هلی قبلی باشند .بر اساس قانون بیزین احتمال
که در آن
برقرار باشد به صورت رابطه ( )2محاسبه می گردد:
اینکه جمله ی  sدر خالصه ی  Sقراربگیرد با فرض اینکه ویژگی های
()2
که همان قانون احتمال شرطی بیزین میباشد .پس از محاسبه این احتمال برای تمامی جمـالت ،جملـه هـایی که بیشترین احتمال را داشته
باشند در خالصه قرار میگیرند.
 7-3-5روش مبتنی بر زنجیره های مارکوف
زنجیره مارکوف ،دنباله ای از متغیرهای تصادفی است که همگی این متغیرهای تصادفی دارای فضـای نمونـه ای یکسان هستند اما ،توزیع
احتماالت آنها میتواند متفاوت باشد و در ضمن هر متغیر تصـادفی در یـک زنجیـره مارکوف تنها به متغیر قبل از خود وابسته است .از زنجیره
های مارکوف در علوم مختلفی استفاده شـده اسـت .در مدیریت و برنامه ریزی و بطور کلی مسائل تصمیم گیری ،در شبکه های کـامپیوتری و
همچنـین در بحـث خالصه سازی متن از زنجیره مارکوف استفاده شده است .اولین بار کونری ] [CONROY,2001از زنجیره های مارکوف در
خالصه سـازی مـتن اسـتفاده کـرده اسـت .وی بـا استفاده از یکسری ویژگی های داده شده ،احتمال حضور هر جمله در خالصه را محاسبه
کـرده اسـت .در ایـن مدل نست به روش بیزین ،فرض کمتری برای استقالل متغیرهای تصادفی شده است  .به عبارت بهتـر در مدل مارکوف
برای خالصه سازی ،فرض نمیشود که احتمال حضور جمله  iام در خالصه نهـایی مسـتقل از حضور جمله  i-1در خالصه باشد (برخالف روش
بیزین) .ویژگیهایی که در روش کونری برای توسعه خالصهسازی مبتنی بر زنجیره ای مارکوف ارائه شده است شامل این موارد میباشد :موقعیت
جمالت در سند ،تعداد کلمات موجود در جمالت ،میزان شباهت کلمات جمله .بر همین اساس در این مدل انتظار می رود که احتمال حضور
جمله بعدی در خالصه بسته به اینکه جمله فعلی در خالصه حضور داشته باشد یا خیر متفاوت خواهد بود.
مشکالت روش های آماری
تقریبا اکثر روشهای آماری ذکر شده دارای مشکالت مشترکی میباشند .یکی از این مشکالت عدم توجـه بـه کلمات هم خانواده میباشد .به عنوان
مثـال اگـر در مـتن کلمـات ماشین و اتومبیل وجود داشته باشد در روشهای آماری چون مبتنی بر نحو هستند این کلمات جدا از هم در
نظرگرفته شده و فرکانس رخدادشان مجزا محاسبه میشود که مسلما اشتباه است.
مشکل دیگر این روشها همآوایی ها هستند .همآوایی ها به کلماتی اطالق مـی شـود کـه در جمـالت مختلـف معنایی مختلفی دارند .مثال کلمه
"شیر" بسته به جمله ای که در آن بکار رفته است می تواند به معـانی "شـیر نوشیدنی"" ،شیر جنگل" و "شیر آب" بکار رود .در روشهای
آماری تمامی این معنایی یکسان در نظر گرفتـه میشود.مشکل دیگر این روشها خوانایی پایین و عدم پیوستگی مطالب میباشد .چون تمامی این
روشها مبتنی بر تکنیکهای آماری بوده و توجهی به ارتباط معنایی بین جمالت ندارند.
 2-5روش های خالصه سازی مبتنی بر تکنیک های هوش مصنوعی

با توجه به اهمیت موضوع خالصه سازی متن ،تقریبا اکثر تکنیکهای هوش مصـنوعی در خالصـه سـازی بکـار برده شده است.در مقاالت بسیار
زیادی شـاهد اســتفاده از روشهــای فــازی بــرای خالصــه ســازی هســتیم.
] [Azzam,1999][Dong,1979][Graesser,1981][Mckeown,1995] [Schilder,1977][Yong,1985شــبکههــای عصبی
هم در مقاالت زیادی استفاده شده است.
 1-2-5شبکههای عصبی مصنوعی :این روشها که دیگر قدمت نسبتاً زیادی نیز دارند [Svore,2007][kaikhah,2004]،با برخورداری
از پایه های مستحکم در علم ریاضی و مهندسی کنترل ،سعی می کنند با ساختاری الهام گرفته از ساختار شبکه عصبی مغز انسان به ارتباط
معنادار میان ورودیها و خروجیهای مطلوب برای دادهها دست بیابند .به طور کلی این روشها با تنظیم پارامترهای مختلفی نظیر وزن میان
نرونها و ثوابت عددی تاثیرگذار در توابع فعال سازی ،نگاشت یاد شده را به صورت تدریجی به گونهای بدست می آورند که اختالف میان خروجی
حاصل از شبکه و خروجی واقعی هر داده (آموزشی) به حداقل ممکن برسد.
 2-2-5الگوریتم ژنتیـک :این روش هـم در خالصـه سـازی زیاد استفاده شده است[silla,2004][Qazvinian,2008] .طول کروموزم-
های الگوریتم ژنتیک به تعداد جمالت موجود در خالصه است .ژنهای هر کروموزم در جمعیت الگوریتم ژنتیک بیانگر شماره جملههایی است که
در خالصه حضور دارند .این سیستم برای ریشهیابی اسامی و افعال از ریشهیابی کراوتز استفاده میکند و قادر به تشخیص کلمات مترادف
است.البته ترکیب این روشها با همـدیگر را هـم در مقـاالت زیـادی میتوان مشاهده کرد.
 3-5روشهای خالصه سازی مبتنی بر روشهای معنایی سطوح باالتر
این دسته از روشها برای غلبه بر مشکالت روشهای پیشین معرفی شدند و سعی دارند تـا بـا فهـم عمیـق تـر متن و استخراج روابط معنایی
پنهان موجود در متن ،جمالت مهم را با دقت بیشتری انتخاب نماینـد .از جملـه این روشها می توان به روش مبتنی بر ساختارهای معنایی/
نحوی سطح بـاال  ،روشـهای مبتنـی بـر شـبکه یـا گراف و روشهای مبتنی بر آنالیز روابط معنایی پنهان موجود در متن اشاره نمود .در ادامـه بـه
هریـک از ایـن دسته از روشها اشاره شده است .
 1-3-5روش مبتنی بر ساختارها ی معنایی /نحو ی سطح باال
ادعای این دسته از روشها این است که جمالت یا پاراگرافهای مهم ،جمله ها و پاراگرافهایی هسـتند کـه در ساختار معنایی متن ،ارتباطات
تنگاتنگی با یکدیگر دارند .این روش را می توان به دسته های زیر تقسیم بنـدی نمود:


روش مبتنی بر شباهت لغوی ( زنجیره های لغوی  ،مبتنی بر شباهت شبکه واژگان)][Barzilay,1997



روش مبتنی بر کلمات هم ارجاع ][Azzam,1999

 روش مبتنی بر استخراج کلمات هم رخداد][Zamanifar,2008
روش مبتنی بر شباهت لغوی  :شباهت معنایی بین کلمـات را بـرروی جمـالت بسـط داده و شباهت بین جمالت را محاسبه می شود .یعنی برای
محاسبه شباهت بین دو جمله مثال میتـوان شـباهت معنـایی مبتنی بر شبکه واژگان بین تمامی کلمات دو جمله را محاسبه کرد و پس از
محاسبه شباهت بین جمـالت بـه صورت ترکیبی از سایر روشها برای انتخاب بهترین جمله ها استفاده نمود .روش زنجیره های لغوی از جمله
روشهای معروف در خالصهسازی مـتن مـی باشـد ] [Barzilay,1997بـرای توضـیح بیشتر این روش در ابتدا تعاریفی شرح داده می شود :
پیوستگی لغوی (تعریف )8پیوستگی لغوی را می توان در قالب شباهت مبتنی بر شبکه واژگان تعریف کـرد .پیوستگی لغوی میزان پیوستگی و
ارتباط بین دو کلمه را مشخص میکند و شامل دو دسته اصلی می شود:
 .)8تصریحی :که شامل مواردی نظیر هم خانواده ها  ،متضادها ،شمول و  ...میباشد.
 .)2هم رخدادی ها :که شامل کلماتی است که با هم در متن رخ میدهند نظیر کلمات "معلم" و "مدرسه" در جمله "او به عنوان معلم در مدرسه
کار می کند ".
زنجیره لغوی (تعریف :) 2زنجیره لغوی به توالیای از کلمات اطالق میگردد کـه بـا یکـدیگر پیوسـتگی لغـوی دارند .برای خالصه سازی با
استفاده از زنجیرههای لغوی گامهای زیر انجام میشود:
 .8در ابتدا کلمات کاندید انتخاب میشود .عموما در مقاالت اسامی را به عنوان کلمات کاندید در نظر می گیرند] . [barzilay,1997بنابراین در
ابتدا در فاز پیش پردازش از عملیات برچسب زنی بخشهای سخن استفاده میشود تا نوع کلمات مشخص شود .سپس اسامی به عنوان مجموعه
کلمات کاندید در نظر گرفته میشوند.
 .2برای هر یک از کلمات کاندید زنجیره مناسب بر اساس میزان ارتباط بین کلمات زنجیر و کلمه کاندید یافته میشود.
 .3اگر چنین زنجیری پیدا شد ،کلمه کاندید در آن قرار میگیرد ،در غیر اینصورت کلمه در یک زنجیر جدید قرار میگیرد.

 .4سپس با استفاده از روشهایی تعریف شده قویترین زنجیرها استخراج میگردد.
 .5در ادامه برای تولید خالصه از راه حل های مختلفی میتوان استفاده نمود .به سه راه حل در زیر اشاره شده است.
 5-8یک راه حل این است که اولین جمله ای که یکی از کلمات زنجیرههای قوی را دارد به عنوان نماینده آن زنجیر انتخاب شود.
 5-2راه حل دوم برای تولید خالصه این است که اولین جمله ای را انتخاب نموده که شامل کلمه نماینده زنجیر (مثال کلمه ای که دارای
فرکانس باالیی هست) باشد.
 5-3راه حل سوم تعیین قسمت هایی از متن میباشد که چگالی زنجیره (نسبت کلمات زنجیره در متن) در آنجا زیادتر میباشد.در شکل ،2یک
نمونه متن و زنجیر های تشخیص داده شده آورده شده است.

شکل  -2نمونه هایی از زنجیره های لغوی
همانطور که در شکل مشخص است "  " personو " " mr.kennyدر یک زنجیر و " micro-"، "machain
 "pump"،"micro-computer"،"device"،"machaines"،"computerدر یک زنجیر قرار گرفته اند
روش مبتنی بر کلمات هم اریاع :
در این مدل خالصه سازی سعی میشود تا بهترین زنجیره از میان زنجیرههای هم ارجاع برای نمایش موضوع اصلی انتخاب گردد .بنابراین در این
روش در گام نخست زنجیره-های هم ارجاع استخراج شده و در گام دوم بهترین زنجیره انتخاب میشود]. [Azzam,1999عبارت های هم ارجاع
به عباراتی گفته می شود که علیرغم تفاوت نحوی ،به یک نهاد واحد اشاره میکنند .به عنوان مثال عبارات "وزیر امور خارجه آمریکا" و "هیالری
کلینتون" هر دو به یک مرجع اشاره میکنند .ابزارهای مختلفی برای تشخیص این هم ارجاعی ها تاکنون نوشته شده است.
برای انتخاب زنجیره های هم ارجاع هم معیارهای مختلفی ارائه شده است که از جمله این معیارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:


طول زنجیر :این معیار باعث میشود که زنجیره هایی که بیشترین ورودی را دارند انتخاب شوند .با اعمال این معیار نمونه هایی که در
متن زیاد تکرار شده اند انتخاب میشوند  .در مواردی که طول زنجیرها یکسان باشد از معیار وسعت زنجیر استفاده میشود.



وسعت زنجیر :این معیار فاصله بین اولین و آخرین عضو زنجیر را محاسبه میکند .زنجیره ایی که وسعت بیشتری از متن را پوشش
داده باشد به عنوان زنجیره برتر انتخاب میگردد.

 شروع زنجیر :این معیار زنجیره ای را انتخاب میکند که به واحدی در عنوان متن یا ابتدای متن اشاره کند.
این روش برای خالصه سازی تک سندی مناسب میباشد اما در خالصه سازی چندسندی به دلیل وجود اسناد مختلف در ورودی  ،مشکالتی
دارد.دشوار بودن استخراج زنجیره ها یا عدم وجود زنجیره ها و همچنین مناسب نبودن بعضی از ویژگی های انتخاب زنجیره از جمله این
مشکالت میباشد.
روش مبتنی بر استخراج کلمات هم رخداد:
این دسته از روشها مبتنی بر استخراج کلمات هم رخداد می -باشند  .کلمات هم رخداد کلماتی هستند که در متن در قسمتهای مختلف معموال
با یکدیگر ظاهر میشوند و با همدیگر ارتباط معنایی دارند مثل کلمات "سیب" و "چاقو"  .معیارها و روشهای مختلفی برای محاسبه هم رخدادیها
وجود دارد .درجه هم رخدادی بین دو کلمه از طریق رابطه ()3محاسبه می شود:
() 3
که ) f (Wx,Wyتعداد دفعاتی است که کلمات Wxو  Wyبا هم در یک واحد معنایی (به عنوان مثال جمله یا پاراگراف) ظاهر می شوند.پس
از استخراج روابط بین کلمات ،غالبا گراف مربوط به کلمات و روابطشان ساخته میشود .سپس با روشهای مختلف ،مهمترین دسته از کلمات

استخراج میگردد .جمالتی که حاوی کلمات مهم باشند به عنوان خالصه انتخاب میگردند .یکی از مشکال ت عمده این مدل پیچیدگی محاسبات
میباشد .پیدا کردن بهترین روابط بین چندین کلمه در گراف ساخته شده هم از مباحث مهم میباشد.
- 6روشهای مبتنی بر شبکه ای گراف
در این دسته از روشهای خالصه سازی ،واحدهای متن نظیر جمله و یا پاراگراف به صورت برداری از کلمات وزن دار
نمایش داده میشوند .سپس شباهت بین جمالت با استفاده از روشهای اندازهگیری شباهت برداری نظیر ضرب داخلی یا فاصله ی کسینوسی
محاسبه میگردد:
() 4
برای ساخت گراف وزندار ،واحدهای متن نظیر جمله یا پاراگراف به عنوان گرههای گراف در نظر گرفته می شود .برای وزن دهی به یالهای بین
دو گره i,jاز میزان شباهت بین دو گره یا همان) sim(di,djاستفاده می شود .پس از ساخت گراف اولیه ،یال هایی که اهمیت کمتری دارند
حذف می شوند .برای همین منظور یالهایی که وزنشان از مقدار حد آستانه ( αکه توسط الگوریتم تعیین می شود) کمتر باشند حذف شده و
گراف نهایی ساخته میشود.

شکل -3نمایش گراف جمالت
در ادامه ی پردازش ،خالصه از روی گراف نهایی ساخته میشود .برای ساخت خالصه از روی گراف هم راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که
در ذیر به چند نمونه از آنها اشاره شده است :


روش انبوه ترین مسیر :در این روش برای انتخاب جمالت مهم از گره ای شروع میشود که بیشترین ارتباط یا لینک را با سایر گره ها
دارد .سپس گره دومی را که ارتباط بیشتری با سایر گرهها دارد به عنوان جمله یا پاراگراف دوم به خالصه اضافه میشود .این عملیات
آنقدر ادامه پیدا میکند که میزان خالصه مورد نظر تولید شود .سپس جمالت بر اساس موقعیتشان در متن دوباره مرتب میشوند .در
حقیقت ایده اصلی این روش این است که واحدهای مهم و برجسته  ،بخشهایی از متن هستند که باسایر قسمت ها ارتباطات زیادی
دارند.

 روش اول عمق  :در این مدل سعی شده است تا جمالت خالصه ارتباطات باالیی داشته باشند و عالوه بر آن خالصه انتخاب شده
دارای پیوستگی مناسبی هم باشد .به همین دلیل برای انتخاب بهترین جمله ها ،در ابتدا گره ای که بیشترین لینک را دارد انتخاب
میشود .سپس از بین گره هایی که به گره انتخاب شده متصل هستند ،گره های که بیشترین لینک را دارد به عنوان جمله دوم
انتخاب میشود و به همین ترتیب الگوریتم به صورت اول عمق جلو میرود .به عنوان مثال در شکل  ،3ابتدا گره(جمله)  Aانتخاب
میشود چون دارای  3لینک بوده و بیشترین لینک را دارد .سپس از بین گرههایی که به  Aمتصل هستند یعنی گرههای  B،Eو F
گرهایی که بیشترین لینک را دارد (گره ) Eانتخاب میشود و به همین ترتیب عملیات دنبال میشود.
با توجه به ویژگیهای روشهای مبتنی بر گراف ،مسلما این دسته از روشهای خالصه سازی را به راحتی می توان با سایر روشهای خالصه سازی
ادغام کرده و نتایج مناسبی حاصل نمود .مثال بجای نمایش برداری جمالت و استفاده از فاصله کسینوسی برای وزن دهی به یالها ،میتوان از

شباهتهای مبتنی بر زنجیره لغوی استفاده نمود و سایر عملیات را دنبال کرد .مقاالت زیادی منتشر شده اند که در آنها از روشهای گرافی به
صورت ترکیبی با سایر روشها استفاده شده است[Erkan,2004][Mihalcea,2006,2005].
 -7روش های مبتنی بر آنالیز روابط معنایی پنهان در متن)(LSA
مقاالت زیادی ] [Gong,2001][Yeh,2005[Steinberger,2004,2005]][Young,1985برای خالصه سازی از این روش استفاده
کرده اند .روش آنـالیز روابط معنایی پنهان برای حل مشکل تنک بودن داده ها ارائه شده است .این روش با نمایش داده ها در فضای معنایی
کوچکتر و در حقیقت کاهش ابعاد ،تا حد زیادی مشکل دادههای تنـک را حـل مـی کنـد .این کاهش ابعاد منجر به بهبود کارایی در بسـیاری از
کاربردهـا شـده اسـت [Deerwester,1990][Papadimitrious,2000] .
در تمـامی روشهایی که از  LSAبرای خالصه سازی استفاده می کنند بردار جمالت را بااستفاده از اعمـال  SVDبـرروی ماتریس کلمه -جمله
میسازند .روش  LSAجمالت را مستقیماً با اسـتفاده از ایـن مـاتریس و بـا توجـه بـه ویژگیهای معنایی آنها مرتب و دسته بندی میکندlsa .
در ابتدا برای حل مشکل هم خانواده ها و هم آواییها در بازیابی اطالعات معرفی شد.از آن پس  LSAدر کانون توجه محققان در زمینه پردازش
متن قرار گرفت و در بسیاری از مقاالت به صورت تئوری و عملی آنالیز گردید  .روش LSAدر درون خود از روش svdاستفاده می کند.
 Svdماتریس  Aبا ابعاد  m*nرا به سه ماتریس  A=USVتجزیه می کند که ] U=[Ui,jماتریس متعامد ستونی  m*mبوده وستون های
ماتریس قطری  n*nاست عناصر قطر اصلی آن مقادیر یکه
آن بردار یکه سمت چپ نامیده می شوند.
غیر منفی می باشند که به صورت نزولی مرتبط شده اند و ] V=[Vi,jهم ماتریس متعامد ستونی بوده و ستون های آن بردارهای یکه سمت
راست نامیده می شوند.

( )5
اگر rank(A) =rباشد آنگاه حالت روبه رو برقرار خواهد بود:
از دیدگاه پردازش زبان طبیعی  SVD،باعث استخراج روابط معنایی پنهان در ساختار داده می شود.از  LSAدر تعدادی از روش های خالصه
سازی متن هم استفاده شده است که در ادامه بـه آنهـا اشـاره شـده است:
 ).8اولین بار] [Gong,2001از  LSAدر خالصه سازی استفاده نمود وی در ابتدا ماتریس کلمه -جمله را تشکیل داد .برای اینکار معیارهای
مختلف وزن دهی را مورد بررسی قرار داد و نهایتا از معیار وزن دهی باینری استفاده نمود  .در این معیار اگر یک کلمه در جمله حضور داشته
باشد وزن یک و در غیر این صورت وزن صفر میگیرد.پس از تولید ماتریس کلمه-جمله ،روش  SVDبرروی ماتریس اعمال میشود .برای انتخاب
جمالت مهم از ماتریس بردار های یک سمت راست(ماتریس )VTاستفاده می شود .ایده اصلی روش  Gongاین است که با اعمال SVD
برروی ماتریس کلمه-لغت ،موضوعات یا زیر موضوعات پنهان موجود در متن توسط ماتریس ( Vtکه آن را می توان ماتریس جمله-موضوع نامید)
استخراج میشود .بر همین اساس برای انتخاب جمله مهم  kام ،ستونی که در سطر  kام ماتریس VTبیشترین مقدار را داشته باشد به عنوان
نماینده  kامین موضوع پنهان موجود در متن انتخاب میشود این عملیات تا جایی که به حجم خالصه مورد نظر برسد ادامه می یاید.این روش
دارای ایراداتی است که در مقاالت مختلف به آن اشاره شده است .یکی از این ایرادات این است که بین موضوعات مختلف ارزش یکسانی قائل
میشود و برای هر کدام یک جمله را به عنوان نماینده انتخاب می کند .بعبارت دیگر برای تمام موضوعات ارزش یکسانی قائل هست و به اندازه
مقادیریکه توجهی نمیکند .ایراد دومی که به این روش وارد میشود این است که جمله ای که دارای مقدار باالیی در بردارهای ماتریس VTهست
ولی بزرگترین مقادیر را ندارد (در هیچ یک از ابعاد شانس برنده شدن ندارد) هرگز برای خالصه انتخاب نمیشود .برای حل این دو مشکل روشی
در ] [Steinberger,2004ارایه شد.اما مشکل مهم دیگراین است که مبنا قرار دادن جمله به عنوان عنصر محوری ،باعث میشود که بردارهای
استخراج شده از خروجی  SVDقادر به بیان مفاهیم اصلی پنهان از دیدگاه کلی نباشد چراکه در این روش ها فرکانس کلمات در سطح جمله
مورد بررسی قرار میگیرد و تاثیر جمالت بر یکدیگر در سطوح باالتر لحاظ نمیشود.
 ).2در مقاله ی ] [Steinberger,2004برای حل دو مشکل اشاره شده برای روش ] ،[Gong,2001روشی ارائه شد که در آن از اثر مقادیری
که برای برجسته کردن اهمیت ابعاد (یا همان موضوعات پنهان) استفاده شده است .در مقاله ][ding,2005نشان داده شده است که اهمیت
آماری هر یک از ابعاد خروجی  LSAتقریبا متناسب با مجذور مقادیری که متناسب با آنها در ماتریس  Sمی باشد .بر همین اساس در تاثیر

مقادیری که در انتخاب جمالت با ضرب مجذور ماتریس مقادیریکه در ماتریس VTمحاسبه می شود .بر همین اساس در
] [Steinberger,2004تاثیر مقادیر یکه در انتخاب جمالت با ضرب مجذور ماتریس یکه در ماتریس  VTو به صورت زیر محاسبه می شود

() 7
() 6
به جای انتخاب جمالت با بیشترین مقدار در سطرهای ماتریس  ، VTجمالتی که وزن ترکیبی آنها در بین تمامی موضوعات بیشتر باشد انتخاب
می شوند .بر همین اساس طول جمله  kام به صورت زیر محاسبه می شود
() 1
در نهایت جمالتی که بیشترین طول را داشته باشند به عنوان جمالت مهم بر گردانده می شوند .میزان  rهم برابر  r = p / 100*nدر نظر
گرفته شده است که  ،pدرصد خالصه سازی میباشد .اگرچه این روش تا حدی مشکل روش ] ،[Gong,2001را بهبود می بخشد ،اما بدلیل
عدم توجه به روابط کلی بین جمالت ،همچنان دارای مشکل میباشد.
 )3در مقالهی دیگری ] [Steinberger,2004با دخیل کردن روش ادغام ضمایر در  ،LSAکارایی روش  Gongرا افزایش داد .ایده اصلی در
آن ادغام اطالعات لغوی با روش  SVDبود .او در این مقاله دو روش جانشینی و روش افزایشی را پیشنهاد کرد .در روش اول از ادغام ضمایر به
عنوان یکی از مراحل پیش پردازشی استفاده میشود .یعنی در ابتدا ضمایر با کلمات اصلی جایگزین شده و سپس ماتریس ورودی  SVDبرروی
متن اصالح شده ساخته می شود .البته نتایج بررسی های منتشر شده بیانگر این است که این روش نه تنها موجب افزایش دقت چندانی در
کارایی نمی شود ،بلکه در مواردی هم باعث کاهش دقت میشود .در روش دوم یا همان روش افزایشی  ،به ماتریس ورودی  SVDیک بخش دیگر
که شامل اطالعات لغوی مربوط به زنجیره های متوالی می باشد هم اضافه می شود .وی در این مقاله ثابت کرد که ادغام ضمایر با استفاده از
روش افزایشی ،دقت خالصه سازی روش  Gongرا افزایش میدهد .الزم به ذکر است که این روش راهکاری در جهت حل مشکالت اصلی ذکر
شده در قسمت قبل ارائه نمی کند.
 )4در ] [Yeh,2005از ترکیب نگاشت رابطه ای متن و آنالیز روابط معنایی پنهان در متن برای تولید خالصه استفاده شد .وی با استفاده
توامان از  LSAو (T.R.Mنگاشت رابطه ای متن) ساختار معنایی پنهان موجود در سند را استخراج کرده و خالصه را بر اساس این ساختار
پنهانی استخراج شده تولید نمود .این ترکیب منجر به افزایش دقت در تولید خالصه شده است.
 )5در ] [young,1985روشی برای خالصه سازی اخبار مبتنی بر  LSAارائه شد .وی در ابتدا با استفاده از  lsaشباهت معنایی بین جمالت را
محاسبه کرده و سپس با استفاده از روش خوشه بندی مبتنی بر روش  k-meansجمالت را دسته بندی کرده و سپس از هر کالستر ،جمله ای
که بیشترین شباهت را به موضوع داشته باشد به عنوان نماینده آن خوشه بر می گرداند.که این موضوع تا حدی مشکل  Gongرا بر طرف می
کند.
نتیجه گیری
این تحقیق روش های خالصه کردن را ارا ئه می دهد.یک خالصه از نوع استخراجی جمالت مهم را از متن اصلی انتخاب می کند.این جمالت با
اهمیت با استفاده از ویژگی های زبانی و آماری استخراج می شوند.مشکل روش های خالصه سازی استخراجی این است که در بسیاری از موارد
ما شاهد افزونگی یا همان جمالت تکراری در متن استخراج شده هستیم.در این موارد در صورتی که برخی جمالت را حذف شوند ،میزانی از
اطالعات را از دست می دهیم.ودر صورتیکه همه جمالت آورده شوند ،دچار افزونگی اطالعات خواهیم شد و از هدف خالصه سازی دور می
شویم.نرم افزار های خالصه ساز متن یک خالصه تاثیر گذار تولید می کنند که منجر به استفاده از منابع بیشتربا سرعت باالتر ودر نتیجه حاصل
شدن اطالعات غنی تر می شود.ارزیابی سیستم های خالصه ساز متن به طور کلی به دو روش بیرونی و درونی تقسیم بندی می شوند.روش
ا رزیابی بیرونی بیشتر بر استفاده از خالصه ها در کاربردهای خاص نظیر اجرای دستورات ،بازیابی اطالعات،پاسخ دهی به سواالت و ارزیابی ارتباط
بین خالصه وسند اصلی متمرکز می باشند.در روش ارزیابی درونی تمرکز بیشتر بر روی پیوستگی مطالب و میزان اطالع رسانی آن ها می باشد و
معموال شامل مقایسه کیفیت خالصه تولید شده توسط سیستم و خالصه های انسانی مب باشد.روش های ارزیابی درونی انسانی ،کیفیت اسناد
خالصه با ارزیابی مغیار های دقت،خوانایی و وضوح تعیین می نمایند.
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