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  چكيده 

جهت ديد آنها متفاوت از خالصه سازي خودكار چند سندي، روشي براي ارائه فشرده مطالبي است كه در ارتباط با يك موضوع بوده  ولي  

خالصه خوب، بايد بيانگر زمينه كلي بوده و ضمن بيان ديدگاههاي مختلف موجود در متن از خوانايي و پيوستگي بااليي . يكديگر مي باشند

يك برچسب زني و تكن) LSI يا LSA(گيري شكل جديدي از روش استخراج روابط معنايي موجود در متن در اين مقاله با بهره. برخوردار باشد

سند به جاي ماتريس  -در ابتدا با استفاده از ماتريس كلمه. سازي چند سندي شده است، روشي جديد براي خالصه(SRL)معنايي نقش لغات

 از  و با استفاده SRLدر گام بعدي با استفاده از تكنيك . ، جمالت مهم مرتبط با زمينه استخراج مي شودLSAجمله و با بهره گيري از  - كلمه

WordNet هاي ها برروي دادهنتايج آزمايش. شباهت معنايي جمالت استخراج شده و در نهايت جمالت شبيه به هم حذف مي شوند

DUC2007 هاي قبلي مبتني بر حاكي از افزايش چشمگير دقت در قياس با روش LSAهاي موجود در و سيستمDUC2007 مي باشد.  

 LSA ،SRLخالصه سازي چند سندي،  : كلمات كليدي

   مقدمه  - 1

فشرده  خالصه   يك سازي خودكار چند سندي به فرآيند توليد خالصه

 مياتالق مطالب  پيوستگي   و  موضوعيت، خوانايي با حفظ   از اسناد

در موضوعات شبيه به الكترونيكي افزايش قارچ گونه اسناد  [1].شود

استقبال منجر به  ،يكديگر و مشكالت كمبود زمان براي عموم كاربران

سازي خودكار روز افزون دانش پژوهان جهت تحقيق در زمينه خالصه

سندي، ارتباط تنگاتنگي با سازي چندخالصه .سندي شده استچند

جو وسازي مبتني بر پرسو خالصه 1هاي پاسخگوسيستممباحث 

انجام مي  يسندي برروي اسنادسازي چنددر حقيقت خالصه [2].دارد

شود كه در ارتباط با يك موضوع هستند ولي جهت ديد آنها متفاوت از 

را در " آبمشكل جهاني كمبود "به عنوان مثال موضوع  .استيكديگر 

در ارتباط با اين موضوع اسناد مختلفي مي توانيم داشته . نظر بگيريد

مثال . باشيم كه از ديدگاههاي متفاوت به اين موضوع پرداخته باشند

كمبود آب " در خصوص و ديگري "كمبود آب در ايران"يكي در مورد 

  .باشد "در پاكستان

ت به خالصه هاي بيشتري نسبسندي با پيچيدگيسازي چنددر خالصه

هاي پيش رو در اين مهمترين چالش .سندي رويرو هستيمسازي تك

  :]3[ ها عبارتند ازدسته از خالصه ساز

چون اسناد با ديدگاههاي متفاوت به شرح يك موضوع مي  •

بنابراين توليد  ،بودهض با يكديگر هم قپردازند كه گاها متنا

  .دشوار خواهد بود امريخوانايي باال با  ايخالصه

با توجه به اين كه همه اسناد در ارتباط با يك موضوع كلي مي  •

هاي انتخاب شده از اين اسناد يا باشند، بحث همپوشاني جمله

  .مشكل مهمي مي باشد 2همان افزونگي

استخراج ديدگاههاي مختلف پنهان در اسناد مختلف و پوشش  •

  .داردفراوان آنها نياز به دقت و توجه  تماميدادن 

توان به دو دسته نظارت سازي را ميهاي خالصهبه صورت كلي روش

هاي نظارت محور در روش .[1]شونده تقسيم نمود4نظارتو غير 3محور

هاي منظور رسيدن به دقت كافي، نياز به مجموعه بزرگي از خالصهبه 

گرا بوده و ها مدلاين دسته از خالصه. باشدتوليد شده توسط انسان مي

-هاي آنها، نياز به توليد مجدد دادهها و ويژگيطبيعتا با تغيير نوع داده

هاي غيرنظارت شونده نيازي به روش .][4][5هاي آموزشي دارند

  .[6]هاي انساني براي آموزش ندارندخالصه

LSA[9]هاي اخير مقاالت زيادي از در سال
سازي براي خالصه 5

ها ارائه بودن داده 6براي حل مشكل تنكLSA . [6]اند استفاده كرده

ها در فضاي معنايي كوچكتر و در اين روش با نمايش داده. شده است

هاي تنك را حل مي حقيقت كاهش ابعاد، تا حد زيادي مشكل داده

اين كاهش ابعاد منجر به بهبود كارايي در بسياري از كاربردها . كند

براي خالصه سازي  LSAهايي كه از در تمامي روش [6][9].شده است

SVDاستفاده مي كنند بردار جمالت را بااستفاده از اعمال 
برروي  7

اده از جمالت را مستقيما با استف LSA. سازندمي جمله -كلمهماتريس 

بندي هاي معنايي آنها مرتب و دستهاين ماتريس و با توجه به ويژگي

  . مي كند

 ي كه در اين مقاله ارائه شده روش جديدهاي قبلي، در بر خالف روش

و سپس انتخاب مستقيم  جمله–كلمهبه جاي استفاده از ماتريس 

و در طي  شدهاستفاده  سند –كلمه، از ماتريس LSAجمالت توسط 

در گام نخست مفاهيم اصلي  .گردددو مرحله جمالت مهم استخراج مي

سند  -كلمهو ماتريس  LSAموجود در پيكره اسناد با استفاده از روش 

هاي موضوعي درگام بعدي اين مفاهيم به دسته. شوداستخراج مي
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سپس جمالت بر اساس ميزان شباهتشان با . شوندانتساب داده مي

SRLدر انتها هم با استفاده از تكنيك . شوندموجود مرتب ميمفاهيم 
8 

. گردندو با محاسبه شباهت معنايي جمالت، جمالت تكراري حذف مي

نشان  DUC2007هاي داده برانجام شده  هايآزمايش حاصل ازنتايج 

         .باشدهاي پيشين ميگر بهبود قابل توجه نسبت به روش

در فصل بعد مروري بر ادبيات . هستزير  ساختار اين مقاله به شرح

در  وشرح داده شده روش پيشنهادي 3در فصل . شده استموضوع 

در انتهاي . هاي قبلي آورده شده استارزيابي سيستمنتايج  4فصل 

  .و كارهاي پيش رو توضيح داده شده است مقاله جمع بندي

  مرور ادبيات  -2

در  LSA برمبتني هاي به صورت مختصر به روش بخشدر اين 

در سال  Gongاولين بار  .اشاره شده است سنديچند سازيخالصه

وي در ابتدا ماتريس  [6]سازي استفاده نموددر خالصه LSAاز  2001

معيار  �����. تشكيل داد �����را با محاسبه معيار  جمله- كلمه

  بوده و به صورت زير محاسبه مي شود جمله واحد محاسبه وزن در

��� � �����,
 �   ���,
∑ ���,
� ������ |�|
|��: �� � ��|� 

���,
تعداد جمالت موجود در  |S|و  �در جمله   �فركانس نسبي كلمه  

جمله - ماتريس كلمه �����پس از محاسبه معيار . پيكره مي باشد

مهمترين جمالت  LSAگيري از بهره با سپس تشكيل داده شده  و 

مشكل اصلي اين روش اين است كه معيارهاي وزن . مي شوداستخراج 

قادر به بيان مفاهيم اصلي پنهان از ديدگاه كلي  �����دهي نظير 

، فركانس كلمات در �����نمي باشد چراكه در معيار وزن دهي 

ر سطح جمله مورد بررسي قرار مي گيرد و تاثير جمالت بر يكديگر د

  .سطوح باالتر لحاظ نمي شود

[7] Steinberger با دخيل كردن روش ادغام ضماير )anaphora 

resolution(  درLSA كارايي روش ،Gong وي در اين . را افزايش داد

دقت با استفاده از روش افزايشي، مقاله ثابت كرد كه ادغام ضماير 

   .دهدمي را افزايش  Gongروش سازي خالصه

Yeh [5]با استفاده توامان از 2005سال  در ،LSA  وT.R.M) نگاشت

ساختار معنايي پنهان موجود در سند را استخراج كرده ) رابطه اي متن

 .و  خالصه را بر اساس اين روابط پنهاني استخراج شده توليد نمود

Yu [8]  سازي اخبار مبتني بر روشي براي خالصه 2009در سالLSA 

شباهت معنايي بين   LSAبا استفاده از  وي در ابتدا. ارائه نمود

جمالت را محاسبه كرده و سپس با استفاده از روش خوشه بندي 

بندي كرده و سپس از هر جمالت را دسته k-meansمبتني بر روش 

اي كه بيشترين شباهت را به موضوع داشته باشد به كالستر، جمله

  .گرداندميعنوان نماينده آن خوشه بر 

و ساخت ماتريس  ها با محوريت قرار دادن جملهوشر در تمامي اين

در روش پيشنهاد شده در . استفاده شده است LSAاز   ،جمله - كلمه

به عنوان عنصر كليدي به عنوان  سند اين مقاله با محوريت قرار دادن

  .براي استخراج زمينه، خالصه را در دو مرحله توليد مي كنيم

  روش پيشنهادي  -3

   روش ارائه شدهفازهاي كلي    -1- 3

  در اين فاز عمليات زير بايد انجام گيرد : فاز پيش پردازش  )الف

و پس از حذف كلمات  شدهجمالت استخراج  ابتدادر  •

- الگوريتم. شوديابي انجام مي عمل ريشه ،9پرتكرار بي ارزش

يابي زيادي تاكنون ارائه شده كه معروفترين آنها هاي ريشه

 .مي باشد 10الگوريتم پرتر

. شودساخته ميسند - كلمهماتريس  پس از استخراج كلمات، •

توان دهي مختلفي در اين مرحله مياز معيارهاي وزن

كه به  �����دهي از معيار وزن در اين مقاله. استفاده كرد

 شده است صورت زير محاسبه مي شود استفاده 
  

��� � �����,
 �   ���,
∑ ���,
� ������ |�|
|� : �� �  �|� 

  ���,
كل اسناد  |�|و �در سند  �تعداد دفعات تكرار كلمه  

  .باشدموجود در پيكره مي

در اين مرحله با : فاز استخراج مفاهيم اصلي موجود در اسناد) ب

-، مفاهيم اصلي موجود در كل پيكره استخراج ميLSAاستفاده از 

كسينوسي بردار مفاهيم و  گيري فاصلهدر گام بعدي با اندازه. گردد

به هر موضوع محاسبه شده و  11بردار اسناد، ميزان شباهت هر مفهوم

. آيديك موضوع بدست مي 12بدين ترتيب مفهوم اصلي يا همان زمينه

به . شودسپس مهمترين جمالت مرتبط با زمينه اصلي استخراج مي

 هاي جمالت و بردارهمين منظور شباهت بين بردار فركانس كلمه

ها بر اساس مفهوم منتسب داده شده به موضوع محاسبه شده و جمله

  .شوندميزان شباهتشان به زمينه اصلي متن، به صورت نزولي مرتب مي

در اين :  مشابهمحاسبه ميزان شباهت معنايي براي كشف جمالت ) ج

زني معنايي نقش كلمات، نقش واحدهاي مرحله با استفاده از برچسب

گيري شباهت معنايي خراج شده و سپس با اندازهمعنايي جمله است

هاي بدست آمده با استفاده از شبكه كلمات موجود در نقش

   .ها محاسبه مي شود، شباهت بين جمله[10]واژگان

درنهايت با تشخيص جمالتي كه از لحاظ معنا شبيه  :توليد خالصه  )د

به هم هستند و با در نظر گرفتن ميزان فشرده سازي، جمالت تكراري 

  . و بدين ترتيب ديدگاههاي مختلف پوشش داده مي شودشده حذف 

  استخراج مفاهيم اصلي موجود در اسناد   - 2- 3

 LSA در 13ها و هم آوايي هادر ابتدا براي حل مشكل هم خانوادهIR 

در كانون توجه محققان در زمينه  LSAاز آن پس . [9] معرفي شد

پردازش متن قرار گرفت و  در بسياري از مقاالت به صورت تئوري و 
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SVDدر درون خود از روش  LSA. [11]عملي آناليز گرديد
استفاده  14

 را به سه ماتريس  m×nبا ابعاد  Aماتريس  SVD. كندمي
! � "كند كه  تجزيه مي $#�" � %&�
 15ماتريس ارتونرمال '

هاي آن بردارهاي يكه سمت چپ ناميده بوده و ستون m×mستوني 

�  ؛مي شوند �  �(��)(*�+,, +�, … ,  n×nقطري  ماتريس �.+

باشند كه به منفي مياست كه عناصرقطر اصلي آن مقادير ويژه غير

# اند وصورت نزولي مرتبط شده � %/�
هم ماتريس ارتونرمال  '

-هاي آن بردارهاي يكه سمت راست ناميده ميسطري بوده و ستون

  :باشد آنگاه حالت زير برقرار خواهد بود  rank(A)= r اگر   .شوند

+, 0   +� 0 …  0  +1  0 +12, � 3 �  +4 � 0  
برروي يك ماتريس منجر به  SVDاستفاده از  ،از ديدگاه رياضي

بعدي مي شود و در بسياري از  rبعدي به يك فضاي  mنگاشت فضاي 

استفاده مي  تنك هايكاربردها از آن براي كاهش ابعاد در ماتريس

باعث استخراج روابط  SVDاز ديدگاه پردازش زبان طبيعي، . شود

 2001در سال  Gongاولين بار . شودمعنايي پنهان در ساختار داده مي

و ساير  Gong در روش .[6]سازي استفاده نموددر خالصه LSAاز 

هاي جمله به عنوان عنصر محوري ويژگي برهاي اشاره شده، روش

با توليد بردار فركانس نسبي جمالت ، هاروش ايندر . تمركز شده است

، �����نظير  واحد جملهدهي در هاي وزنطريق محاسبه معيار از

برروي اين ماتريس  SVDسپس  .شودتوليد ميجمله -كلمهماتريس 

 -توان آن را ماتريس مفهومكه مي #و با استخراج ماتريس شده  اعمال

به عنوان ) مفهوم(جمله ناميد، بيشترين مقادير موجود در هر ستون 

خالصه قرار  در ، انتخاب واستاي كه نشانگر آن مفهوم بهترين جمله

ها عدم توجه به مفاهيم اصلي تمامي اين روش يرادا .شودداده مي

باشد و اين در حالي است كه يك خالصه خوب ميكل سند  پنهان در

سندي، بايد ضمن بيان موضوع و زمينه اصلي سازي چنددر خالصه

   .ي مختلف مرتبط با زمينه را نشان دهدهاموجود در اسناد، ديدگاه

تا اين مشكالت برطرف  شدهدر اين مقاله با ارائه روشي جديد سعي 

، وزن �����به همين منظور در ابتدا به جاي استفاده از . شوند

سپس ماتريس  و شدهمحاسبه واحد سند براي كلمات در  �����

برروي اين ماتريس  SVDدر گام بعدي . شودمي ايجادسند  –كلمه

 ،بعد مرحلهدر  .شوداج ميراستخ بردارهاي ويژهماتريس  ه وشداعمال 

هاي ستوني ، بردار"در ماتريس  .شوداستفاده مي "ماتريس ستوني  از

اين بردارهاي ستوني از ديد پردازش زبان  .هستندمستقل خطي 

بنابراين از ديد معنايي، . باشندطبيعي همان مفاهيم مستقل از هم مي

اين مفاهيم به  بايد حال. استمفهوم  -، ماتريس كلمه"ماتريس 

كسينوسي  هفاصل رابراي اينك. داده شوندكالسترهاي موضوعي انتساب 

�6 بين بردارهاي مفاهيم � %7�,, 7��, … ,  و بردارهاي اسناد '7�8

�
 � % 
,,  
�, … ,  
بين  فاصله كسينوسي. شودمي محاسبه '8

  : شودمي به صورت زير محاسبه  دو برداراين 

7��96� , �
: �  ∑ 7�� 
��
;∑ �7�����  <   ;∑ � 
����

 

، فاصله بين به موضوعات موجود در پيكرهمفاهيم  انتسابپس از 

 يك موضوع با مفهوم انتساب داده شده به آن موضوعسندهاي  جمالت

و  ايجاد شدهبراي اين منظور در ابتدا بردار جمالت . شودميمحاسبه 

                   سپس مجددا از فاصله كسينوسي بين بردار جمالت

�
 � %�
,, �
�, … , �
�6و  بردار مفهوم  '8 � %7�,, 7��, … , 7�8' 

  .شودبراي مرتب كردن جمالت استفاده مي

  اندازه گيري شباهت معنايي  - 3- 3

شان با زمينه متن يا همان در فاز قبلي جمالت بر اساس ميزان ارتباط

سندي بودن طبيعتا بدليل ماهيت چند. شدندمفهوم اصلي مرتب 

در اين فاز بايد . هستندها شبيه به هم پيكره، بسياري از اين جمله

هاي مختلف و ديدگاه شدهجمالت تكراري از لحاظ معنا حذف 

در اين فاز برخالف فاز قبلي، استفاده از  فاصله . شونداستخراج 

براي  .كسينوسي نمي تواند به خوبي شباهت بين جمالت را نشان دهد

  : تر شدن موضوع، جمالت زير را در نظر بگيريد روشن

S1 = United States Army, successfully tested an anti-

missile defense system. 

S2 = U.S. military projectile interceptor, streaked into 

space and hit the target. 

S3 = Iran's weekend test of a long-range missile 

underscored the need for a U.S. national missile defense 

system. 
از لحاظ چون  ولي هستندتقريبا بيانگر يك خبر  S2و  S1جمالت 

از ديد ( شودكلمه مشتركي ندارند فاصله كسينوسي آنها صفر مينحوي 

اما با احتساب فاصله كسينوسي،  :)نيستندهم فاصله كسينوسي شبيه 

شبيه به هم  ،چون داراي كلمات مشترك هستند S3و  S1جمالت 

بنابراين فاصله كسينوسي . استاين تشخيص اشتباه  البته كه باشندمي

بدليل توجه به شباهت نحوي و عدم توجه به موقعيت و نقش كلمات 

 .نمايد را محاسبه جمالتتواند به خوبي شباهت بين در جمله، نمي

     .شتاستفاده از فاصله كسينوسي در فاز قبل اين مشكل را ندا

 چراكه در فاز قبلي، فاصله كسينوسي بين بردار جمالت و بردار مفاهيم

) كه در برگيرنده همه كلمات موجود در متن با وزن خاص خود هست(

          و هدف صرفا استخراج جمالت مرتبط با زمينه  شدمحاسبه 

محاسبه براي حل اين مشكل، شباهت معنايي بين جمالت . متن بود

   .شودمي

است كه يك جز در ارتباط با فعل جمله ايفا مي  نقشينقش معنايي 

در . چندين ابزار براي برچسب زني معنايي ارائه شده است تاكنون .كند

 Illinois At Urbanaدانشگاه  SRLار اين مرحله از ابز

Champaign
هاي با استفاده از اين ابزار، نقش. استفاده شده است 16

در ارتباط ... معنايي جمله نظير فاعل، مفعول مستقيم و غير مستقيم و 

 .  شودبا فعل جمله مشخص مي
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  شباهت معنايي مبتني بر شبكه واژگان جمالت   - 1 -3- 3

گيري شباهت معنايي بين دو جمله، ابتدا اجزاي آنها با براي اندازه 

، ارتباط WordNetجدا شده و سپس با استفاده از  SRLاستفاده از 

اگر دو . شودهاي معنايي مشخص محاسبه ميبين كلمات در نقش

كلمه در يك نقش معنايي مشخص، يكسان بوده و يا داراي ارتباطات 

 كل ،20جزئي از كل ،19ل، مشمو18شمول ،17معنايي نظير مترادف

 .آنگاه از لحاظ معنايي مرتبط با هم خواهند بودباشند،  21مربوط به جزء

  بوده و ?�و  <� از جمالت  ايگزاره به ترتيب دو جزء @?=و  �<=اگر 

A � �B,, B�, … , BCD@EFG8�هاي موجود و نقش را مجموعه 

�HBI��B��  در نقش معنايي  �=را مجموعه كلمات جزءB�  در نظر

-بگيريم آنگاه شباهت معنايي بين دو جمله به صورت زير محاسبه مي

  :شود

��I��> , �?� �  ∑ ∑ �HI()��7J�8�=>� , =?@�.@K,8�K, I L )  

�HI()��7J�8�=� , =@�       � ∑ AH*(�H ���HBI��B��, �HBI@�B���CD@EFG8�K, |�HBI��B��| L  |�HBI@�B��|   
,��AH*(�H ���HBI��Bتابع  �HBI@�B��� ،كه در  تعداد كلماتي

. كندمشخص مي اندمرتبط  هماز لحاظ معنايي به  @=و  �=دو جزء 

  .خواهد بود 1و 0ي بين ميزان شباهت جمالت مقدار

  توليد خالصه   - 4- 3

  :الگوريتم زير براي توليد خالصه ارائه شده است

maxLen و  )كلمهبرحسب (سازي حداكثر ميزان فشردهlist  هم

هم جمالت  sumSent .باشدمي 2ليست جمالت مرتب شده در فاز 

شبه كد اين . كه در ابتداي اجراي الگوريتم تهي استخالصه بوده 

  :الگوريتم در ذيل آورده شده است

  .قرار بده 0و  1 بررا به ترتيب برا sLenو  kمقادير  .1

مقايسه كن و در  sumSentرا انتخاب و با جمالت  list[k]جمله  .2

كمتر  sumSentصورتي كه شباهت معنايي آن با تمامي جمالت 

به صورت  αميزان ( اضافه كن sumSent به بود، آن را  αاز 

نمودار از ذكر بدليل كمبود جا . قرار داده شده است 0.7تجربي 

 .)معذوريم مربوطه تغييرات

 عمليات زير را انجام بدهآنگاه  sLen<maxLenدر صورتيكه  .3

  .يك واحد اضافه كنرا  kمقدار .   1,3

  .اضافه كن sLenرا به  list[k]طول .   2,3

  .2برو به مرحله .   3,3

4. summSent را به عنوان خالصه بر گردان. 
  

  ي كاراي  ارزيابي  - 4

   ها مجموعه داده  -4-1

اين . استفاده شده است DUC2007هاي براي ارزيابي از مجموعه داده 

سازي چند سندي بوده و شامل ها مخصوص خالصهمجموعه از داده

ها را در مشخصات كلي اين مجموعه داده. باشدسند مي 1125

 Documentها توسط اين مجموعه داده .كنيدمشاهده مي )1(جدول

Understanding Conference  ساعت زمان  3000و با صرف بيش از

  تهيه شده است

  :سيستم هاي پياده سازي شده 

• LSA  : سيستم ارائه شده توسطGong [6]  كه مبتني بر

 .  سند است - آناليز كلمه

 our1به نام  2و1در مقاله با اعمال فاز  سيستم پيشنهادي •

 our2به نام  2و1سيستم پيشنهادي در مقاله با اعمال فاز  •

 DUC2007مشخصات كلي مجموعه داده هاي  – )1(جدول 

��  Number of Topics  

٢�  Number of Documents per 

Topics(Clusters)  

�٣١١٧�  Number of Terms 

٧�٢٠٠  Number of Terms without Stopwords 

& Stemmings 

٣٢  Number of Summarizer Systems 
ROUGE2-ROUGESU4 Evaluation methods 

   ابزار ارزيابي  -4-2

22براي ارزيابي از ابزار  
ROUGE[12] هاي در سال. استفاده نموديم

. از اين ابزار براي ارزيابي استفاده شده است ياخير، در مقاالت مختلف

اين ابزار . اندهم با اين ابزار ارزيابي شده DUCهاي موجود در سيستم

ها به صورت خودكار، از شامل معيارهايي براي تعيين كيفيت خالصه

هاي ايده خالصه(هاي توليد شده توسط انسان طريق مقايسه با خالصه

، ROUGE-N ،ROUGE-Lها به معيار از جمله اين. مي باشد) آل

ROUGE-W و ROUGE-S با توجه به اينكه در . توان اشاره كردمي

براي ارزيابي  ROUGE-SU4و  ROUGE-2از  DUC2007ارزيابي 

ها  استفاده شده است بنابراين ما هم از اين دو معيار ميانگين سيستم

  .كنيمبراي ارزيابي استفاده مي

   روش ارزيابي  - 4-3

پردازش را برروي كل پيكره به منظور ارزيابي در ابتدا عمليات پيش 

سند  و استخراج مفاهيم  -اعمال كرده و پس از تشكيل ماتريس كلمه

سپس سه كالستر . دهيم، آنها را به كالسترها انتساب ميLSAتوسط 

تا موضوع انتخاب كرده و ساير  45را به صورت تصادفي از ميان 

نتايج مقايسه سيستم ) 2(و ) 1(اشكال. كنيمميعمليات را دنيال 

همانطور كه از نتايج . دهدها را نشان ميپيشنهاد شده با ساير سيستم

مشاهده  Gongمشخص است پيشرفت قابل توجهي نسبت به روش 

 ROUGE-SU4 ابزار Recall ها با معيارسيستم) 1(در شكل. شودمي

و اگر چه  هست Recallر معيار بمبتني  ROUGEزار با .اندارزيابي شده

 ها از معيار ي در ارزيابيـهم هست ول Precisionه ـاسبـادر به محـقكه 
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DUC2007  با ابزارROUGE-SU4  

  
DUC2007  با ابزارROUGE-2 
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DUC2007برروي داده هاي  Recallنتايج ارزيابي معيار  – ) 1(شكل

DUC2007برروي داده هاي   Recalllنتايج ارزيابي معيار – ) 2(شكل

 our1، 2و1در شكل .دكنها استفاده ميمقايسه سيستم

با در نظر گرفتن تمامي فازها  our2و  1،2سيستم پيشنهادي با فاز 

 .مي باشد DUC2007هاي سيستم Recallهم ميانگين 

هاي سيستم ميانگينهاي پيشنهادي با در مقاالت عموما سيستم

ميزان پيشرفت . شوندباشند مقايسه ميكه بسيار قدرتمند مي

هاي و ميانگين سيستم  Gongسيستم نهايي نسبت به روش

الزم به ذكر است كه سيستم . باشدقابل توجه مي

 همهست،  Precisionو  Recallكه تركيبي از  

 است يشنهاديپ ستميس خوب عملكرد دهنده

  ..است نشده داده نشان نمودار ن

 و كارهاي آتي 

سازي چند سـندي و  هاي خالصهاين مقاله با شناخت صحيح ويژگي

سند، زمينـه اصـلي موضـوع     -بر روي ماتريس كلمه

. استخراج شده و جمالت بر اساس شباهتشان بـا زمينـه مرتـب شـدند    

سپس با استفاده از شباهت معنايي جمالت تكـراري حـذف شـده و در    

نتايج آزمايشات . سازي توليد شدنهايت خالصه متناسب با ميزان فشرده

. روند اجراي مقاله مي باشد بيانگر صحيح بودن مسير كلي طي شده در

در آينده در نظر داريم با دخيل كردن پارامترهاي ديگري نظيـر طـول   

جمالت، ميزان مقادير ويژه متناظر با مفاهيم استخراج شده و همچنين 

سـازي  در نظر گرفتن موضوع، ضـمن افـزايش دقـت، سيسـتم خالصـه     

 .جو  ارائه نماييم
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Recall مقايسه سيستم براي

سيستم پيشنهادي با فاز 

هم ميانگين  AVG. باشدمي

در مقاالت عموما سيستم

DUC كه بسيار قدرتمند مي

Recall سيستم نهايي نسبت به روش

DUC2007 قابل توجه مي

 پيشنهادي با معيار 
٢٣

F 

دهنده نشان كه شده يابيارز

نيا جا كمبود ليبدل يول

و كارهاي آتي  نتيجه گيري  -5

اين مقاله با شناخت صحيح ويژگيدر 

بر روي ماتريس كلمه LSAبا بكارگيري 

استخراج شده و جمالت بر اساس شباهتشان بـا زمينـه مرتـب شـدند    

سپس با استفاده از شباهت معنايي جمالت تكـراري حـذف شـده و در    

نهايت خالصه متناسب با ميزان فشرده

بيانگر صحيح بودن مسير كلي طي شده در

در آينده در نظر داريم با دخيل كردن پارامترهاي ديگري نظيـر طـول   

جمالت، ميزان مقادير ويژه متناظر با مفاهيم استخراج شده و همچنين 

در نظر گرفتن موضوع، ضـمن افـزايش دقـت، سيسـتم خالصـه     

جو  ارائه نماييمومبتني بر پرس
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1  - question-answering 
2  - redundancy 
3  - supervised 
4  - unsupervised 
5
 - latent semantic analysiss 

6  - sparse 
7  - singular value decomposition 
8  - semantic role labeling 
9   - stop words 
10   - porter 
11   - concept 
12   - context 
13   - polysemy 
14   - singular value decomposition 
15   - orthonormal   
16   -  http://cogcomp.cs.illinois.edu/ 
17  - synonym 
18  - hypernym 
19  - hyponym 
20  - meronym 
21  - holonym 
22 -  recall-oriented understudy for gisting evaluation 
23
 - F =  ((1+ β^2)RP)/(R+ β^2 P) 


