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 در ايـن   .ارائه شده است   بر اساس گزينش     سازي متن  روشي جديد براي خالصه   سازي متن،    با الهام از شيوه انسان در خالصه       در اين مقاله     - دهيچك

هـايي از     سپس دسـته   .شوند حذف مي  حروف اضافه  غيرضروري و    هاي  هو كلم  شدهمتن مشخص    دهنده    تشكيل هاي هو جمل  ها پارگراف ابتداروش  

  منجر بـه ايجـاد   كه گيرد مي شكل   اه هاي داخلي و خارجي  تمام دسته       هايي بين جمله   ارتباطها   بر اساس يكسري از ويژگي     و   شدهها تشكيل    جمله

 .گردد ي برجسته به عنوان خالصه مهاي  از جملهاي دنباله

  گزينش ، متنسازي  خالصه - كليد واژه

 

 مقدمه -1

روزانـه هـزاران سـند متنـي      گيري انقالب اطالعاتي، با شكل

ر  اسناد و مدارك به عنوان رسـانه اصـلي د          شوند كه اين   توليد مي 

ايـن اسـناد     .باشند انتشار اطالعات علمي مطرح مي    كسب و كار و     

ي ايـن سـندها      ل همـه  دارند و امكان تجزيه و تحليـ      ي  يحجم باال 

دنبال روشـي باشـيم كـه         ه بنابراين بايد ب   .براي انسان وجود ندارد   

گونه اطالعات كمك    برداري و استفاده بهتر از اين      انسان را در بهره   

، اسـتخراج  اطالعـات به منظور استفاده موثر و كامل از ايـن   .كند

در حجمي كمتر نسبت بـه       كلي اين اسناد     اجزاي اصلي يا معناي   

 .باشد ميامري ضروري طالعات اصلي ا

 كـه توانـايي   ي خودكار سيستمبا توجه به مطالب فوق وجود     

 انـسان را در تجزيـه و تحليـل          سازي متن را داشته باشد و      خالصه

 .باشد بسيار مفيد مياين اسناد ياري كند 

تـرين    برجسته استخراج و   سازي متن فرايند شناسايي    خالصه

د و گرداوري انها در حجمي      ي از اسنا  ا زاي يك سند يا مجموعه    اج

بيشترين تطابق و تعلـق بـه موضـوع و     اين اجزا   كه  باشد   كمتر مي 

 .]1[ دنداشته باش  را سندمفهوم مطرح شده در

 در برجـسته   اجـزاي به منظور توليد خالصه بايد به شناسايي    

در سند يا متن بپردازيم، اطالعات غير مـرتبط را          موجود  اطالعات  

سـانيم، جزئيـات را كـاهش دهـيم و آنهـا را در يـك               به حداقل بر  

 .گزارش منسجم گردآوري كنيم

 

بـه طـور      امكان پذير است زيـرا        فرايندي  متن سازي خالصه

 يعني توضـيحاتي اضـافه   دهد رخ مي  در يك متن افزونگي    معمول

همچنـين   .وجود دارد كه مي توان انها را خالصه يـا حـذف كـرد             

 باشند  معني و مفهوم اصلي متن مي      گيرنده  كه در بر   اطالعات مهم 

 .اند خش نشدهپ متن  سطحبه طور يكنواخت در نيز

 بــراي مهــم و برجــسته بــودن و همچنــين يتعريــف يكــسان

 اطالعات و عاليق  داراي  ها   انسانافزونگي در متن وجود ندارد زيرا       

 ممكن است موضوعي براي شخـصي بـديهي      ، و باشند ميمختلفي  

طلـب بـراي فـرد ديگـري از اهميـت           باشد در عين حال همـان م      

بنابراين يك قضاوت ثابت و پايدار در مورد        . خاصي برخوردار باشد  

 كيفيت يك خالصه بـسيار سـخت اسـت و ايـن واقعيـت ارزيـابي        

 .]2[ شكل مواجه ساخته استم را با يساز خالصه

سازي به نحوه معرفي اجزاي برجـسته       هاي خالصه  تنوع روش 

 ديد بـه دو     هميناز    متن سازي الصهخهاي   روش .باشد مربوط مي 

سازي بـر اسـاس       و خالصه  گزينشسازي بر اساس      خالصه رويكرد

 .دنشو مي بندي مفهوم تقسيم

 معموالً از اطالعات    گزينشسازي بر اساس     در رويكرد خالصه  

 به كار رفته درعنوان،     يها ه ، كلم  ها مانند تعداد تكرار كلمه   آماري  

 و هـا  اسـتخراج جملـه   براي متن درها  ه و طول جمل ها همكان جمل 

 .]3[ شود  استفاده مياجزاي برجسته

ــزينش     خالصــهدر روش  ــاس گ معمــوالً از ســازي بــر اس

 شناختي سازي متن بر اساس گزينش با استفاده از رويكرد انسان خالصه
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ي هـا   ويژگـي  يعنـي  .شـود  هاي سطحي متن استفاده مـي      تكنيك

 بـر اسـاس آن      سـپس  شـده  مشخص   در هر قسمت از متن     اماري

ر د و   شود مي  از متن مشخص    جمله  هر برجستگي درجه   ها يويژگ

در  را كسب كننـد،    برجستگيي كه باالترين درجه     يها جملهنهايت  

 .گيرند قرار مي نهايي ي خالصه

سازي بر اسـاس مفهـوم،    در مقايسه با رويكرد قبل در خالصه     

 مـتن    لغوي و معنـايي    تجربه و تحليل   از   ،عالوه بر اطالعات اماري   

 شـود  مي استفادهبراي ايجاد يك خالصه با درجه باالي پيوستگي         

]4[. 

هاي مربـوط    به خاطر دشواري  سازي بر اساس مفهوم،      خالصه

همچنين نبود ابزارهاي تجزيـه و تحليـل         به پردازش زبان طبيعي   

 هاي طبيعي با مشكالتي مواجه اسـت و معمـوال           زبان ي براي همه 

 .باشد پذير نمي به طور كامل امكان

 ا چنـدين سـند    ي سازي ممكن است بر روي يك سند       خالصه

سازي بر اسـاس      بر روي خالصه   مقالهدر اين   ز  د كه تمرك  انجام شو 

 .باشد يك سند مي

سـازي   در اين مقاله يك روش مبتني بر گزينش براي خالصه     

انجام كارهاي مقـدماتي      از در اين روش پس    .متن ارائه شده است   

ـ   هـا   پـارگراف  ،بر روي مـتن    ي هـر     تـشكيل دهنـده    يهـا  هو جمل

 هـا  هاز جمل  هايي دستهپس  س. شوند  مشخص مي  متن پاراگراف در 

 هـاي  ههايي بين جمل    ارتباط ، بر اساس چند ويژگي     و شدهتشكيل  

 اي  دنبالـه  و منجر به ايجادگيرد ميشكل ها   دستهبيروني   و   دروني

 .گردد  برجسته به عنوان خالصه ميهاي هاز جمل

 مروري بر كارهاي گذشته -2

  نـشان هـاي معمـول بـراي     مدل فضاي برداري يكـي از روش    

در اين مـدل مـتن بـه         .باشد  مي  در فضاي برداري   دن يك متن  دا

ا معكوس تكرار اجزا نـشان      ي يك بردار از ميزان تكرار اجزا      صورت

 كـه اجزايـشان بيـشترين تعـداد     هـايي  هسپس جمل .شود داده مي 

 در. شـوند  تكرار را دارند انتخاب شده و در خالصه نهايي اورده مي          

رفتـه شـده    نظـر گ    در ازي متن س براي خالصه مدل تكرار اجزا     ]5[

 .است

 بر ايـن اسـاس اسـت    ]7[ و ]6[ در   هايي پيشنهاد شده   روش

 بـدون در نظـر گـرفتن        اگر وزن هر كدام از اجـزا و كلمـه هـا           كه  

 هـا محاسـبه    در برگيرنده آنهاي هميزان برجستگي و اهميت جمل 

بنـابراين بهتـر اسـت      . منجر نخواهد شـد    مناسبي   خالصهبه  شود  

م از اجـزا را بـا در نظـر گـرفتن ميـزان مهـم بـودن                  كـدا   هر وزن

 .شودها محاسبه   آنهاي لهجم

 بـر روي    ،گـزينش سازي براسـاس     هاي خالصه  بعضي از روش  

 گفتـه   »جان كالم «كلمات كليدي تكيه دارند كه اصطالحاً به آن         

  .شود مي

 در حقيقت به موضوع اصلي مورد نظر نويـسنده       »جان كالم «

 شـود  كند، گفته مي تن درك ميواننده از م و يا مفهوم اصلي كه خ     

و ممكن است براي يافتن ان در متن از يك پايگـاه داده خـارجي               

 .]8[ نيز استفاده شود

 »جـان كـالم  «هاي آماري سـاده اسـتفاده كنـيم       اگر از روش  

وسيله يك  ه  دهد كه ب   مهمترين قسمت از يك متن را تشكيل مي       

 يـك   »جان كـالم  «ت  توان گف  در حقيقت مي  . شود جمله بيان مي  

. باشـد   مناسب براي خالصه مي    هاي هراهنما براي يافتن ساير جمل    

شـوند در صـورتي كـه ميـزان           به خالصه اضافه مـي     ها هساير جمل 

 .]9[  باشند را داشته»جان كالم« با  الزمهمبستگي

سـازي مـتن بـا اسـتفاده از يـك             يك روش خالصه   ]10[ در

در اين روش از منطق   سيستم استنتاج فازي مطرح شده است كه      

 و همچنـين مـشخص      برجـستگي گيـري درجـه      فازي براي اندازه  

 .شده است مهم براي ايجاد خالصه، استفاده هاي هكردن جمل

سازي متن بـا اسـتفاده از         خالصه ي بهينه براي   روش ]11[در  

ي كـه  سيستم استنتاج فازي پيشنهاد شده است كه توابع عـضويت         

 به كار رفتـه     هاي متن  هتخاب جمل  كه براي ان    سيستم فازي ان   در

 هـاي قابـل    و جـواب   الگـوريتم ژنتيـك بهينـه شـده           توسط ،است

 . در بر داشته است]10[تري نسبت به  قبول 

سازي بر اساس گزينش به كار       هايي كه در خالصه    ساير روش 

 .باشند هاي فوق مي رفته است به نوعي بهينه سازي روش

 روش پيشنهادي -3

سازي مبتني بر گزينش خالصـه       صههاي خال  معموال در روش  

هـا در كنـار      و گـرداوري ان    بر اساس يافتن مهمترين اجزاي متن     

 .گيرد يكديگر شكل مي

هايي كه به عنـوان مـتن ورودي    ل انكه معموال سند  يلده  اما ب 

 به نحوي توسـط انـسان       ،باشند ساز مطرح مي   هاي خالصه  سيستم

مـتن   در  هـا  ز جملـه  توان گفت كه يك زنجيره ا      ياند، م  توليد شده 

 و  گيرند وجود دارد كه مفهوم و مقصود اصلي نويسنده را در بر مي           

 بنـابراين بـراي     .گيرند  قرار مي  زنجيره   در سايه اين     ها ملهساير ج 

ايجاد خالصه فقط يافتن مهمترين اجزاي متن كافي نمي باشد و            

 .ها بيشتر توجه داشت بايد به پيوستگي جمله

روشـي    با الهام از شيوه انـسان در تفكـر         بنابراين دراين مقاله  

الصـه بـه جـاي يـافتن        بـراي ايجـاد خ    كـه   پيشنهاد شـده اسـت      
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 در كـل مـتن      هـا  هاي از جملـ    زنجيره و دنبالـه   ،  ها همهمترين جمل 

رتبـاط بيـشتري داشـته     كـه بـا هـم همبـستگي و ا        انتخاب شوند 

 .باشند

ي ي زنجيره به تنهـا هاي هحال ممكن است هر يك از اين جمل    

اي از   كل متن مهم نباشـند ولـي بـا قـرار گـرفتن در زنجيـره               در  

د كه اين پازل در كل نشانگر مفهـوم         ن پازلي را تكميل كن    ها هجمل

ممكـن  طور كـه در يـك پـازل          همان. و منظور متن ابتدايي باشد    

د ولـي وقتـي در      نها به تنهايي مهـم نباشـ        هر كدام از قطعه    است

 قطعـات چيـده شـده        تكميـل كننـده سـاير      گيرنـد  پازل قرار مي  

 .خواهند بود

بنــابراين مبنــاي روش پيــشنهادي مــا يــافتن زنجيــره اي از 

 .ترين همبستگي را با هم داشته باشند يو كه قباشد مي ها هجمل

روش ارائه شده متن را به دو ديد بيرونـي و ديـد داخلـي               در  

ها تقـسيم     متن به پاراگراف    در ديد بيروني    .ايم تقسيم بندي كرده  

اي از   در ديد داخلـي هـر پـاراگراف بـه مجموعـه            شود و  ي م بندي

شود و اعضاي داخلي هر پـاراگراف را تـشكيل           ها تقسيم مي   جمله

 .دنده مي

 ها انتحاب پارامتر -3-1

 هاي  نقش مهمي را در مشخص كردن جمله       پارامترهاانتخاب  

بـه همـين    . كنـد  برجسته براي قرار گرفتن در خالصه، بـازي مـي         

اخـر    بـه اول يـا     هـا  هميـزان نزديكـي جملـ     ز  دليل در اين مقالـه ا     

ـ      هاي  هتعداد كلم ،  پاراگراف ميـزان  هـا،    ه مشترك بين اجـزاي جمل

 مـشترك   كليـدي  هـاي   ه وتعداد كلمـ    از يكديگر  ها پاراگراففاصله  

  پارامتر بصورت زير   4اين   .ها استفاده شده است    هبين اجزاي جمل  

 :شوند  ميمحاسبه

 پاراگراف خرا يا اول به ها هجمل نزديكي ميزان .1

 اول و اخر هر پـاراگراف شـامل نكـات           هاي همعموال جمل 

بنـابراين اگـر    . باشـند   مـي  هـا  همهمتري نسبت به ساير جملـ     

 اول و اخـر هـر پـاراگراف         هـاي  ه جمل جزءها   پاراگرافاجزاي  

 هــا هتــري نــسبت بــه ســاير جملــ باشــند داري ارتبــاط قــوي

 .باشند مي

هـا بـه      پـاراگراف  هاي هر پاراگراف با سـاير      ارتباط جمله 

 :شود صورت زير محاسبه مي

)1( mi ≠               mnijmnij PXPXPPA ×=+ )( 

 محـــل نـــسبي قـــرار گـــرفتن mnPX و ijPXكـــه در ان 

مـي باشـند و      m و   i در پاراگراف هـاي      nو  jهاي   جمله

 بصورت زير محاسـبه     iاز پاراگراف    jاين مقدار براي جمله   

 :شود مي

)2( 
۱−

−
=
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iji

ij
CP

XPCP
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)3( [ ]iij nXP ,.....۲,۱∈ 

مي باشـد و بـصورت    i مركز پاراگراف 2 در رابطه iCPكه 

 :شود زير تعريف مي

)4( 
۲

۱+
= i

i

n
CP 

 در jمكــان قــرار گــرفتن جملــه  3و2  در رابطــهijXPو 

 و   iپاراگراف  
in  هـاي    برابر با تعـداد جملـه      4و   3  در رابطه

 .باشد مي iپاراگراف 

 ها ه مشترك بين اجزاي جملهاي هتعداد كلم .2

 مـشترك بيـشتري     هـاي    هها كه كلم   پاراگرافي از   يازاج

تري نـسبت بـه      داشته باشند داراي همبستگي و ارتباط قوي      

 براي بدسـت اوردن ميـزان ايـن ارتبـاط        .باشند ساير اجزا مي  

پـس از  شـوند و     تقسيم مي  ها  ه به كلم  پاراگراف هاي هر  جمله

 اضـافه، بـصورت     هـاي   هحـذف كلمـ   انجام اعمال مقـدماتي و      

پـاراگراف  هـر   هاي   جمله مشترك بين    هاي  مهدوبدو تعداد كل  

 .را بدست مي اوريم

هاي بلند شانس بيـشتري نـسبت بـه           براي اينكه جمله  

هاي مشترك دو    هاي كوچك نداشته باشند تعداد كلمه      جمله

ي ان جمله ها تقـسيم      ها جمله را بر ميانگين كل تعداد كلمه      

 :شود اين پارامتر بصورت زير تعريف مي .كنيم مي

)5( mi ≠                  

mi

jn

mnij
nn

wN
PPF

+
=

)(
),( 

),(كه در ان     mnij PPF    هـاي     ميزان ارتباط بين جملهj  و 

n   مشترك و    هاي  ه از لحاظ كلم )(wN jn هاي   كلمه د تعدا

 و m و iهــاي  از پــاراگراف nو jهــاي  مــشترك جملــه

هـا   هاي اين پـاراگراف     برابر با تعداد جمله    mnو  inهمچنين  

 .باشند مي

 ها همشترك بين جمل كليدي هاي هد كلمتعدا .3

 كليـدي  هـاي  ه كـه تعـداد كلمـ     ها هاي از پاراگراف   جمله

 بـه كـار     هـاي   هكه شامل كلم   مشترك بيشتري دارند و يا اين     

باشـند داراي اهميـت و همبـستگي         رفته در عنوان متن مـي     
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 .باشند مي ها هجملبيشتري نسبت به ساير 

ــ  ــردن كلم ــشخص ك ــس از م ــاي هپ ــتنه ــدي م  و  كلي

هـا   جملهتشابه دوبدو بين    ، ميزان    موجود در عنوان   هاي  هكلم

 هستند كـه     هايي كلمه كليدي   يها كلمه .اوريم مي بدست   را

 . تكرار انها در متن از سايرين بيشتر باشدوزن

ــزان تــشابه د ــراي بدســت اوردن مي ــه از لحــاظ . ب جمل

 :شود هاي كليدي به صورت زير عمل مي كلمه

)6( mi ≠             
mi

jn
mnij

nn

wN
PPF

+
×=

)(
),( λ 

),(كه در ان     mnij PPF    هـاي   ميزان ارتباط بين جمله j  و 

n   كليدي و  هاي  هاز لحاظ كلم  )(wN jn  هـاي    تعداد كلمه

 و همچنـين    n و jهاي    عنوان در جمله   ايمشترك كليدي   

in  وmnهـاي   پـاراگراف هـاي    برابر با تعداد جملهi و m 

بدليل ميزان   ضريبي است كه براي اين پارامتر        λ .باشند مي

 5/1  در سيــستم انمقــدار و ايــم گرفتــهدر نظــر مهمــي ان 

 .منظور شده است

  از يكديگرها پاراگرافميزان فاصله  .4

هـاي نزديـك بـه يكـديگر داراي          در يك متن پـاراگراف    

هـا مـي باشـند و بـه       تري نسبت به ساير پارگراف     ارتباط قوي 

همين ترتيب اجزاي تشكيل دهنده اين پـارگراف نيـز داراي           

 .ندباش تري نسبت به يكديگر مي ارتباط قوي

 :كه اين ارتباط به صورت زير محاسبه مي شود

)7(       mi ≠                      
mi

PPD mi
−

=
۱

),( 

),(كه در ان     mi PPD   هاي   ميزان ارتباط اجزاي پاراگرافi 

 .باشد گر مي به يكديميزان فاصله نسبت از لحاظ mو 

 ها محاسبه همبستگي جمله -3-2

هـا    بين جمله پارامتر ميزان همبستگي4پس از محاسبه اين    

 :شود  ميمعينبصورت زير 

)8( 
),(),(

),()(),(

mimnij

mnijmnijmnij

PPDPPF

PPFPPAPPR

++

++=
 

),(در ان   كه   mnij PPR          ميـزان همبـستگي و ارتبـاط بـين 

 .باشد  ميmو  i هاي  از پاراگرافn وj هاي جمله

mi شرط 8در رابطه    ـ  باشـد  ميبرقرار   ≠ كـه   دليـل ايـن    ه ب

ميزان همبستگي بايد بين اجزاي دو پـاراگراف مختلـف محاسـبه            

 .شود

  نهاييايجاد زنجيره -3-3

ــس  ــه   پ ــام جمل ــين تم ــاط ب ــدن ارتب ــشخص ش ــاي  از م ه

تـرين    قـوي   كـه  هـايي را   اي از جمله    زنجيره حتلف،هاي م  پاراگراف

در ايـن زنجيـره از هـر         .كنـيم  ارتباط را با يكديگر دارند پيدا مـي       

شـود و شـرط اتنخـاب ان     پاراگراف فقط يك جملـه انتخـاب مـي      

جمــع  باشــد كــه حاصــل اي مــي جملــه قــرار گــرفتن در زنجيــره

 .همبستگي اجزاي ان حداكثر باشد

 به شرطي در زنجيره نهـايي       iاز پاراگراف    jبتابراين جمله   

گيرد كه زنجيره وجود داشته باشد كه حاصل رابطـه زيـر             قرار مي 

 :حداكثر شود

)9( ...),(),(... +++= xyijijmn PPRPPRS 

ـ          كـه   دليـل ايـن   ه  شروع زنجيره از پاراگراف اول مي باشد و ب

 داريـم، زنجيـره   فقط حق انتحاب يـك جملـه از هـر پـاراگراف را         

 . يك عضو خواهد داشت فقطنهايي از هر پاراگراف

حداكثر اجزاي ان   همبستگي  جمع    كه حاصل   زنجيره حاصل 

 به عبارت ديگر  پس      . همان خالصه متن ورودي خواهد بود      است،

هـاي   از پيدا كردن زنجيره مناسـب بـه ازاي هـر عـضو ان، جملـه               

 .دهند تشكيل ميشوند و خالصه نهايي را  متناظر انتخاب مي

نويـسي   سازي مراحـل ذكـر شـده بوسـيله زبـان برنامـه           پياده

Visual C# انجام شده است . 

 گيري نتيجه -4

 متن از تفكـر انـساني ناشـي         توان گفت   مي كه با توجه به اين   

بهتـر  سـازي     در خالصـه    بناراين با الهام از شيوه انسان        استشده  

شيوه برخورد با ان    و  سازي متن     به بحث در مورد خالصه     توان   مي

به همين منظور در اين مقاله روشي ارائه شده است كـه             .پرداخت

هـا انجـام     اي از جملـه    سازي را بـر مبنـاي يـافتن زنجيـره          خالصه

رسـد ايـن زنجيـره همـان دنبالـه از افكـار              دهد كه به نظر مي     مي

اي بوده است كه در نوشـتن مـتن  نقـشي را ايفـا كـرده                  نويسنده

 .است

 هاي ا نقش مهمي را در مشخص كردن جمله       ه ژگيانتخاب وي 

بـه همـين    . كنـد  برجسته براي قرار گرفتن در خالصه، بـازي مـي         

اخـر    بـه اول يـا     هـا  هميـزان نزديكـي جملـ     دليل در اين مقالـه از       

ميـزان  هـا،    ه مشترك بين اجـزاي جملـ      هاي  هتعداد كلم ،  پاراگراف

 مـشترك   كليـدي  هـاي   هتعداد كلمـ   و  از يكديگر  ها پاراگراففاصله  

بـراي بهينـه كـردن روش     .ها استفاده شده است هبين اجزاي جمل  

هـا   هـا بـين جملـه    پيشنهادي مي توان از تعداد بيشتري از ويژگي  

مقـدار  ممكـن اسـت   ها بيشتر باشد    پارامترهر چه تعداد    . بهره برد 
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ها حاصل شود و خالصـه نهـايي          تري براي همبستگي جمله    دقيق

 .ش دهدبهتر بتواند كل متن را پوش

اي از متون خبـري موجـود    روش پيشنهادي بر روي مجموعه  

اي انتخـاب شـدند      ابن متون به گونـه    . سازي شد  در اينترنت پياده  

كدام از ايـن    ر   ه و. دنهاي مختلفي باش   كه هر يك شامل پاراگراف    

سـاز    خالصـه   سيـستم  متون به طور جداگانه به عنوان ورودي بـه        

 .ندداده شد

 (subjective)حاصـل از روش ذهنـي    براي ارزيـابي نتـابج      

در اين نوع ارزيابي از افراد خبره به عنوان داور بـراي      . استفاده شد 

 .شود قضاوت در مورد خالصه توليد شده استفاده مي

 داور از افراد خبره انتخاب شـدند و نتـايج         4براي اين منظور    

سازي به همراه اصل متون را بررسي كردند و قضاوت خود            خالصه

ر مورد نتايج بدست امده  در قالـب يكـي از كلمـات ضـعيف،                را د 

 اورده  1نتـايج حاصـل در جـدول         .قبول و خوب بيان كردنـد      قابل

 .شده است
 يساز  خالصهيابيج ارزينتا: 1جدول 

 ضعيف قابل قبول خوب

40% 45% 15% 

 

هر چند در اينجا از روش ذهني براي ارزيابي اسـتفاده شـده             

هـا    قطعي در مورد مقايسه بـا سـاير روش    توان به طور   است و نمي  

 ]5 [سخن گفت اما در مقايسه با ساير روشها مانند روش بـرداري           

، خالصه توليد شده در اين روش بـدليل     ]8[ »جان كالم «و روش   

ها اهميت بيشتري به پيوستگي در مقابـل         كه در انتخاب جمله   اين

 .اشدب  داراي پيوستگي بيشتري مي،ها داده شده برجستگي جمله
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