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  روش جديد خالصه سازي استخراجي تك سندي با استفاده از نظريه مركزيت

  كياده محسن كاميار، آصف پورمعصومي حسن، محسن كاهاني، حسين كاميار
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  ناوري وب، دانشگاه فردوسي مشهدآزمايشگاه ف

  چكيده

هاي عناصر موجود در متن و زنجيرههاي زباني در اين مقاله يك تكنيك جديد براي خالصه كردن يك متن با توجه به ويژگي

هاي آماري عناصر تمامي توجه به ويژگيسازي متون، خالصههاي موجود در بسياري از روش.  استشدهارائه ها ميان آن 1معناي

دهد، يك روش جديد هاي انسجام در داخل متن را تشخيص ميكه زنجيره 2ر اينجا با استفاده از نظريه مركزيتد. باشدمتن مي

- احتياج به دري منسجم براي پردازش متن توسط نظريه مركزيت و استخراج يك خالصه. شودارائه ميخودكار متن سازي خالصه

هاي اسمي با مرجع اسمي آنها روش جايگزيني ضماير و گروههم آميختن تعدادي از ابزارهاي پردازش متن شامل 

(Coreference Resolution)ي اسامي در داخل يك جمله رزني نقش گرام، روش برچسب)Semantic Role Labeling ( و

  . باشدمي POS Tagger(3(هاي اسمي زني گروهروش برچسب

سازي ارائه ي خالصهسازي متون بر روي يك پيكرهآمده از اعمال نظريه مركزيت براي خالصهدر اين مقاله، نتايج تجربي به دست

ارآيي و توان به ميزان افزايش كپيكره، مي سازي موجود و الگوريتم پيشنهادي بر روي اينهاي خالصهارزيابي روش اب .گرددمي

  .ي بردشده، پكيفيت حاصل

  Coreference Resolution ،SRLي مركزيت، سندي، نظريهسازي تكخالصه :كلمات كليدي

  مقدمه -1

يكي از ابزارهاي مهم و در عصر افزايش سازي خودكار متون خالصه

خالصه به يك متن  [1]طبق تعريف  .باشدانفجارگونه ي اطالعات مي

شود كه دربردارنده شده از يك يا چند متن ديگر اطالق ميتوليد

شده نبايد از اين متن توليد .باشدمفاهيم مهم متن يا متون مبدأ مي

همين تفسير ساده دربردارنده . نصف متن يا متون مبدأ بزرگتر باشد

خالصه يك يا چند متن، : باشدخالصه مييك هاي اصلي ويژگي

  .مبدأ و كوتاه بودن عات مهم متوندربرداشتن اطال

تحقيقات براي كشف دانش مهم و برجسته در داخل يك متن حول 

اين تحقيقات پيرامون دو  .[2]باشدسنده ميسازي تكوضوع خالصهم

. اندبسط پيدا كرده 5و استخراجي 4ايهاي چكيدهدسته توليد خالصه

خالصه استخراجي به معني برگرداندن تعدادي از جمالت متن به 

اي به معناي بيان دانش هاي مهم و خالصه چكيدهعنوان قسمت

  . [2]باشدي يك متن به هر شكل ممكن ميدرون

سازي براي يك مقاله ما به ارائه يك روش استخراجي خالصهدر اين 

مركزيت و نظريه كه تلفيقي از يك نظريه زبانشناسي به نام  ،متن

اين تلفيق به . پردازيمهاي آماري است ميبرخي پارامترها و فرمول

هاي استخراجي هاي كنوني خالصهكاهش آثار مشكالت روشمنظور

طول جمالت استخراجي از ميانگين طول بودن بيشتر. ارائه شده است

 در سطح متن، تداخل اطالعات جمالت متن، پراكندگي اطالعات

از جمله  ،شدهجمالت استخراج شده و عدم انسجام در خالصه توليد

پارامترهاي آماري به منظور حل مشكل اول و . باشدمياين مشكالت 

در بخش . باشدنظريه مركزيت ايده اصلي براي حل باقي مشكالت مي

سنده استخراجي و سازي تكي بر ادبيات خالصهردوم اين مقاله مرو

  .نظريه مركزيت خواهيم داشت

هاي الزم الگوريتمدر بخش سوم روش پيشنهادي و تعدادي از زير

در بخش چهارم نتايج . گيرندپردازش مورد بحث قرار ميبراي پيش

هاي موجود از سيستم مقايسه و ارزيابي روش پيشنهادي با تعدادي

  .پردازيمشده ميبندي مطالب ارائهدر انتها نيز به جمع. استارائه شده

  مرور ادبيات - 2

  سنده استخراجيسازي تكخالصه -2-1

به است كه سازي يك متن ارائه شدههاي زيادي براي خالصهروش

 .كنيممياشاره  هاآندليل كثرت كارهاي انجام شده به مهمترين 
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، موقعيت جمله ،فركانس كلمهپارامتر  چهاربا تركيب  ادمونسون

و  ....كه و اين مهم است كه، از آنجااي مانند توجه به كلمات نشانه

، روش بودن آنبودن و يا سربخشتوجه به اسكلت جمله مانند كوتاه

از  [3]در يك پژوهش ديگر .[2]سازي ارائه كردجديدي براي خالصه

هي دبه عنوان يك روش كالسترينگ كه از يك معيار وزن LSAروش 

 .بهره برده شده استسازي خالصهبراي ، كندلگاريتمي استفاده مي

- يك شبكه عصبي براي پردازش داده استفاده ازا تحقيق ديگري بدر 

كه اولين جمله هر  شده است گيرينتيجه DUC2001-02هاي 

روشي  [4]در  .[2]رودمتن خبري، مهمترين جمله آن به شمار مي

Lexical Chainمبتني بر استفاده از 
همچنين  .استشدهئه اار  6

- سازي ارائه كردهروشي مبتني بر نظريه مركزيت براي خالصه [5]

هاي CBگيري هر جمله و اندازه CBدر اين روش با محاسبه . است

- ها را در خود داشتهCBترين تكرارمشابه در متن، جمالتي كه پر

  .شوندمي هباشند، به عنوان خالصه برگرداند

  مركزيت نظريه -2-2

از تئوري كلي تمركز و انسجام  مؤلفهيك  [6]مركزيت  نظريه

 هايه حول انسجام و برجستگيك، است Sidnerو  Groszگفتاري 

فرموله  [7]اين نظريه در حال حاضر به وسيله  .شودمحلي مطرح مي

از  .استتقويت شده [8]هاي تجربي مانند شده و توسط مالك

خوبي براي تشخيص ) تئوريك(، اين نظريه از توانايي بالقوه كهآنجايي

ايده عنوان به ،برخوردار است متنهاي مهم و منسجم يك قسمت

ابستگي ميان و. موورد استفاده قرار گرفته است پژوهشاصلي اين 

در شود، ناميده ميها ميان آن) Transition(كه انتقال جمالت 

، Continue ،Retainاصلي نظريه مركزيت به چهار كالس 

Smooth-shift  وRough-shift كه در شود بندي ميدسته

هاي براي تشخيص اين انتقال. قابل مشاهده هستند) 1(جدول 

است، كه يك ذات معنايي، پارامترهايي به اين نظريه الصاق شده

  :ارامترها عبارتند ازين پا. بخشندالگوريتمي به آن مي

كه بر  nليستي از تمامي اسامي موجود در جمله : CF(���7پارامتر 

  .اندمرتب شده )2(اساس رابطه 

8پارامتر 
CP(��� :ارزشترين عنصر ليست پرCF باشد كه به اسم مي

  .استمركز داراي ترجيح شناخته شده

9پارامتر 
CB(��� :ترين اسم جمله است كه برابر با پارامتر باالرتبه

CP  جملهn-1ام باشد.  

در حال حاضر دو كاربرد مهم از نظريه مركزيت در پردازش زبان 

- مرتبو  [9] كشف ارجاعات آنافوريك در يك متن شامل طبيعي

  .دنباشمورد استفاده و تحقيق مي [9] سازي جمالت

 

Coherence: 

CB(Un) = CB(����) 

Or CB(����) ndef. 

Coherence: 

CB(Un) ≠ CB(����� 

Salience: 

CB(Un) = CP(Un) 
Continue Smooth-Shift 

Salience: 

CB(Un) ≠ CP(Un) 
Retain Rough-Shift 

  

 
 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  الگوريتم پيشنهادي - 3

ايده اصلي اين الگويتم پس از مطالعه رفتار نظريه مركزيت حول 

. استمحور انسجام و وابستگي ميان جمالت يك متن بدست آمده

است كه منطبق بر دو اصل نظريه قسمت عمدهاين ايده شامل دو 

با استفاده از اصل برجستگي عناصر مهم يك : باشندمركزيت مي

با استفاده از اصل انسجام جمالتي  شود، سپسميدادهجمله تشخيص

باشند به عنوان جمالت مهم و كه داراي عناصر مهم مشابه مي

پيشنهادي  الگوريتم. شوندمنسجم براي خالصه هدف انتخاب مي

پردازشي در فاز اول عمليات پيش. باشدشامل دو فاز مستقل مي

در . گيردسازي متن براي كشف جمالت مهم انجام ميجهت آماده

ها گرفته ميان آنفاز دوم جمالت بر اساس انتقال معنايي صورت

 گانه ي نظريه ي مركزيت بر اساس پارامترهاي آن4شرايط رخداد انتقال هاي  -1جدول شماره 

DUC2001 

Corpus 

 

 

 

  

 پردازش متنپيش كامپوننت

 محاسبه ي وزن هر جمله

 ارجاعيبسته تشخيص هم

 بسته برچسب زني گرامري

 زني موقعيتيبسته برچسب

 بسته پردازشي نظريه مركزيت

محاسبه ضريب 

 βثابت 

محاسبه ميانگين 

رخداد هر انتقال 

  در نظريه مركزيت

محاسبه تعيين جمالت مهم با 

 كلمه-فركانس جمله

 ساز پيشنهاديفلوچارت سيستم خالصه -)1(شكل شماره 

 متن ورودي



 

 

 

 

 

  

  481 شانزدهمين كنفرانس ملي ساالنه انجمن كامپيوتر ايران

1389اسفندماه  19تا  17،  ، تهران دانشگاه صنعتي شريف ،   دانشكده مهندسي كامپيوتر  

. شوندشده ارزيابي ميهاي توليدشده و سپس خالصهانتخاب

  .مشاهده مي شود) 1(هادي در شكل شماره فلوچارت الگوريتم پيشن

  :پردازشفاز پيش -1- 3

هاي ميان جمالت احتيـاج بـه   براي پردازش يك متن و كشف انتقال

پـردازش مـتن ناميـده    هايي اسـت كـه اصـطالحاً پـيش    پيمودن گام

ــي ــوند م ــي      .ش ــته پردازش ــط بس ــد توس ــدف باي ــتن ه ــدا م در ابت

Corefrerence Resolution   ــرد ــرار گي ــردازش ق ــورد پ در . م

دهد، كه چندين  عبـارت در  ارجاعي زماني رخ ميهمزبانشناسي يك 

علـت اسـتفاده    .كننـد يك جمله يا متن به عبارت مشابهي اشاره مـي 

كه جايگزيني يك ضمير يا يك عبارت  ازاين پيش پردازش اين است

و  آمدن درك و تفسير درستبه وجوداسمي با مرجع اسمي آن باعث 

  .شودرفتن ابهامات ميمتن و از بين ي ازترشفاف

اي كه به صورت براي انجام ماشيني اين پردازش متني ابزارهاي آماده

در ايـن تحقيـق از ابـزار    . است، نيـز وجـود دارد  آكادميك توليد شده

ــگاه  ــگاه  Cognitive Computationآزمايشـ  Illinoisدانشـ

را انجام  مرجعاست كه با دقت خوبي عمليات جانشيني  استفاده شده

% 75اكنون تنها يك آمار مبني بـر ميـانگين دقـت    هم. [10]دهدمي

 Illinoisابزار دانشگاه  اما .[11]هاي جانشيني وجود داردبراي روش

ــتفاده  ــا اس ــين داراي   ب ــادگيري ماش ــك روش ي ــت از ي  % 80,8دق

  .[12]باشد يم

- هاي تشكيلشكستن هر متن به جملهخروجي مرحله قبل پس از 

مرحله  به عنوان ورودي نقطهگرفتن اش، بر اساس محل قراردهنده

 )Semantic Role Labeling( برچسب زني نقش معنايي

به دنبال تعيين نقش معنايي هر عنصر اين ابزار  .استاستفاده شده

عمليات در حين انجام اين . باشدجمله ميآن ا فعل بارتباط  درجمله 

- مستقيم و غير( ي، مفعولينقش گرامري آن عنصر از قبيل فاعل

  . گرددنيز مشخص مي... ، انواع قيود و )مستقيم

دانشگاه  Cognitive Computingروه گ در اين مرحله ما از ابزار

Illinois  كه از پارسر  استشدهاستفادهCharniak براي برچسب -

سپس براي هر متن يك . [10]كندزني به عناصر جمله استفاده مي

ين سطرهاي ا) 1( فرمولمطابق . شودميدادهماتريس تشكيل 

هاي ماتريس شامل نقشهاي ماتريس شامل جمالت متن و ستون

 .باشدگرامري مورد توجه در تحقيقات مي

زني موقعيتي حال بر روي هر خانه از ماتريس باال عمليات برچسب

)POS Tagging (البته ورودي ابزار . شودانجام ميPOS 

Tagger اي كه به زني كلمهاما پس از برچسب. مي باشدكل متن

ي ماتريس برچسب عنوان اسم اصلي در هر عبارت اسمي در هر خانه

  .شوندشده و مابقي عبارت اسمي حذف ميخورد تعيينمي

  

 
  

تعيين و  تشكيل پارامترهاي نظريه مركزيت - 1- 1- 3

  ميان جمالت هايانتقال

ي مركزيت براي هر جمله از هر متن هاي نظريهدر اين فاز پارامتر

ي مركزيت ترتيب اسامي در بر اساس تعريف نظريه .گرددتعيين مي

  .باشدمي) 2(مطابق رابطه يك جمله 

  قيد> مفعول مستقيم > مفعول غير مستقيم > فاعل   )2(

لغـت كـه در مراحـل    –مـاتريس جملـه  در همانطور كه ذكـر گرديـد   

توسـط  باشند، دهنده لغات ميها كه نشانستونگذشته تشكيل شد، 

ــب   ــش گرامريشــان برچس ــه تــا همــين  . انــدخــوردهنق                 در نتيج

ــاي   ــه پارامتره ــده   CPو  CFمرحل ــكيل ش ــه تش ــر جمل ــراي ه           ب

) 2(مطـابق شـكل   CBبراي تعيين پـارامتر  شبه كد مورد نظر  .است

 .باشدمي
  

For sentence number (n) 

Tag the most important term as CP 

X = CP(n); 

End; 

CB(n+1) = NULL; 

For each term in sentence number (n+1) 

 If(Sentence-Term((n+1),i) = X) 

  CB(n+1) = X; 

 End; 

End; 

 

  

  

انتقال معنايي مورد توافق در نظريه مركزيت  4حال قوانين مربوط به 

. شودلغت اعمال مي–خورده جملهبر روي ماتريس كامل برچسب

ماتريس جديد، يك . استارائه شده) 3(در شكل  اين كارشبه كد 

دهنده ام نشان n+1مي باشد كه ستون  m*(n+1)ماتريس با ابعاد 

كه در رابطه  باشدجمله قبلي ميو انتقال معنايي ميان جمله جاري 

 .شودديده مي )7(شماره 

 

 

از نظريه ي مركزيت براي هر جمله از  CBشبه كد محاسبه ي پارامتر  –) 2(شكل 

  Sentence - Termماتريس 
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For each sentence 

   If(CB(m) = CB(m-1) Or CB(m-1) undef) 

      If(CB(m) = CP(m)) 

 Sentence-Term(m,n+1) = Continue; 

      Else Sentence-Term(m,n+1) = Retain; 

   If(CB(m) ≠ CB(m-1)) 

      If(CB(m) = CP(m)) 

         Sentence-Term(m,n+1) = Smooth-shift; 

      Else Sentence-Term(m,n+1) = Rough-shift; 

End; 

 

  

 

  انتخاب جمالتفاز  - 2- 3

 استپيموده شدههايي در اين تحقيق براي انتخاب جمالت مهم گام

  .د شدها اشاره خواهكه به ترتيب به آن

شده دهي به جمالت بر اساس انتقال انجاموزن - 1- 2- 3

  ميان دو جمله متوالي

بر اساس يك حدس اوليه كه مبتني بر ساختار  تحقيقدر اين 

جمالت بر حسب انتقال معنايي برخي از باشد، هاي معنايي ميانتقال

 هايانتقال. اندشدهانتخاب  ها به عنوان جمالت مهمنرخ داده ميان آ

شد، در حقيقت طبق آنچه نشان دادهدر نظريه مركزيت، معنايي 

بر اين اساس هر بار  .باشندمتوالي ميلمات دو جمله ارتباط ميان ك

ترتيب هر به واست هاي معنايي مورد توجه قرار گرفتهيكي از انتقال

براي هر كدام از  .اندگرفتهها مورد ارزيابي قراركدام از اين انتقال

ها ميان جمالت يك متن در كل پيكره ها ميانگين رخداد آنانتقال

قابل  )2(است كه مطابق جدول شماره آمدهمورد ارزيابي به دست

ها براي دهي به اين انتقالبر اين اساس نوع امتياز .استمشاهده 

 .باشدمي (3)انتخاب جمالت مهم مطابق رابطه 

(3)  TF = � ��	
�����,∑ � �	
�����,�� � ���� � |�|
|��:�� �!"�"#�$�%|& 

براي هر انتقال، يك مقدار عددي ثابت است كه آمده مقدار به دست

به عنوان مجموعه  DUC2001شده بر روي از محاسبه مقادير گفته

آمده، دستها و نتايج بهبررسي. استداده يادگيري به دست آمده

  .دهندشده را نشان ميدقت مناسب اين ضريب محاسبه

  
Occur Average in DUC2001 Transition 

0.15 Continue 
0.24 Retain 
0.19 Smooth-shift 
0.42 Rough-shift 

 

ها بر اساس فركانس تكرار دهي به انتقالوزن 1- 1- 2- 3

  در متن

توان حدس زد كه ميزان تكرار باالي يك بر اساس يك شهود مي

به همين . كاهدمتن از اعتبار آن انتقال ميانتقال ميان جمالت يك 

- نسبي تكرار هر انتقال در هر متن و نرمال دليل با محاسبه فركانس

فرمول محاسبه  (4)رابطه . شدخواهداين مشكل را برطرف كردن آن 

 β * (+)� - MA) / VA * TF = �*(        �4' .دهدشده را نشان مياين فركانس نسبي نرمال

Where VA := 1 4- ∑ '+)" .+/��0"1�  

And +)� := 
∑ ��2345	 �6 �7� �	
����� �89∑ ��2345	 �6 �	
�������89

 

And MA:= 1 4- ∑ ∑ ��2345	 �6 �7� �	
����� :89∑ ��2345	 �6 �	
�������89
0;1�  

براي هر انتقال   βگرفته مقدار ضريبهاي صورتبر اساس آزمايش

  .استدست آمدهبه )3(شماره مطابق جدول 
β Factor  Transition 

2.6  Continue 

1  Retain  

1.8  Smooth-shift  
0.85  Rough-shift  

 

 
 

 

جمله و نرمال -محاسبه فركانس نسبي كلمه - 2- 2- 3

  كردن آن

از موارد  رخيدر بها لبر حسب انتقاشده حجم جمالت استخراج

هاي گامكاهش حجم براي  .باشدبراي خالصه مي الزمبيشتر از حجم 

  .خواهد شد زير را مورد استفاده قرار داده

  دهي به كلماتوزن -2-2-1- 3

 TF-ISFمقدار  (5)براي هر كلمه در جمله بر اساس رابطه  

  .گرددمحاسبه مي

(5)        ')< = >?<�;," @   � ��:,∑ �� :,�� � ���� � |�|
|��:�$�%|& 

تعداد  |C|مقدار تكرار يك كلمه در يك جمله،  ",;ABدر اين رابطه 

:�D|كل جمالت يك متن و  A" $ D%|  تعداد كل جمالتي است كه

 (6) حال با استفاده از رابطه. استها ديده شدهكلمه مورد نظردر آن

 .كنيمميانگين وزن كلمات يك جمله را محاسبه و آنرا نرمال مي

'6�       ?+); := 
∑ FGHIJ:,�89∑ FGHIJ:,KL�89  

 Where    NTFPS;,":= R� ABS,T∑ AB S,UU � . +)V?W /YV? 

 

نه ميان هر دو سطر گا4هاي معنايي انتقالشبه كد محاسبه ي  –) 3(شكل 

 Sentence - Termاز ماتريس  متوالي

مقدار ميانگين نسبي رخداد هر انتقال معنايي در هر متن  - )2(جدول شماره 

DUC2001 

  )4(در رابطه ي شماره ي  βمقادير مختلف ضريب  -)3(جدول شماره ي 
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كه  سند مي باشد 600شامل  DUC2001 .مي باشد

در اين تحقيق براي هر متن  .كالستر دسته بندي شده اند

ده و سپس خالصه ي استخراج شالگوريتم پيشنهادي پياده سازي 

شده با خالصه هاي سيستم هاي خالصه ساز ماشيني معرفي شده 

همچنين براي هر متن يك . شده استمقايسه 

كه يك ابزار خالصه ساز آنالين  SweSumخالصه توسط ابزار 

در اين ارزيابي نتيجه با خالصه . تجاري و مؤفق است تهيه كرده ايم

براي ارزيابي از  .ي ايجاد شده توسط اين ابزار نيز مقايسه شده است

اخير، در مقاالت  در سال هاي. استفاده نموديم

. مختلف از اين ابزار براي ارزيابي به دفعات استفاده شده است

  .هم با اين ابزار ارزيابي شده اند DUCسيستم هاي موجود در 

   روش ارزيابي

كه تركيبي از دو معيار  F-measureمعيار به منظور ارزيابي ابتدا 

Precision  استگرفتهمي باشد، مورد توجه قرار .

F-measure  سيستم ماشيني به طور  12براي

متن موجود در  600به ازاي تمامي   ،جداگانه و سيستم پيشنهادي

و  ROUGE1 ،ROUGE2در سه معيار 

همانطور كه   .ديده مي شود )4(شكل شماره 

وش مشاهده مي شود در هر سه معيار فوق الذكر عملكرد ر

  .پيشنهادي بهبود يافته است

گانه ي روش هاي موجود  4در اين مقاله با در نظر گرفتن مشكالت 

براي خالصه سازي تك سنده ي استخراجي، روش جديدي با تلفيق 

يك تئوري زبانشناسي به نام نظريه مركزيت و اتكا بر پارامترهاي 

آماري متن، توانستيم به نتايج بهتري نسبت به روش هاي كنوني 

كه توانايي هاي تئوري مركزيت در به نظر مي رسد 

 . تشخيص انسجام در متن باالتر از نتايج به دست آمده باشد

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

DUC2001
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And       +)V?; := 
∑ Z ABS,T∑ AB S,UU [�89
∑ ABS,T\0�89  

 

And        YV?; := 

∑ RZ ABS,T∑ AB S,UU [. ∑�89
∑ ABS�89

آمده از دسترا در وزن بهآمده براي هر جمله 

قرار  (7)ماتريس رابطه  n+2ضرب كرده و در خانه ي 

 × mكلمه يك ماتريس –از اين پس ماتريس جمله

ستون  كلمه را بر حسب–سپس ماتريس جمله

آن مرتب كرده و جمالت را بر اساس ميزان فشردگي مورد نظر 

  

 ارزيابي كارايي

 هامجموعه داده

شد در ارزيابي و پياده سازي اين الگوريتم  

 . استفاده شده است DUC2001هايي با عنوان 

ساختار كلي اين مجموعه ها به صورت تعدادي كالستر است، كه در 

 هر كالستر چندين متن خبري با يك موضوع از خبرگزاري هاي

به اين جهت براي هر متن و هر كالستر . 

خالصه هاي انساني چكيده اي در چند حجم مختلف موجود مي 

ك سنده با حجم ه هاي تدر اين مقاله تمركز بر روي خالص

مي باشد ايمهلك 100

كالستر دسته بندي شده اند 60در 

الگوريتم پيشنهادي پياده سازي 

شده با خالصه هاي سيستم هاي خالصه ساز ماشيني معرفي شده 

مقايسه  DUC2001در 

خالصه توسط ابزار 

تجاري و مؤفق است تهيه كرده ايم

ي ايجاد شده توسط اين ابزار نيز مقايسه شده است

10ابزار 
ROUGE استفاده نموديم

مختلف از اين ابزار براي ارزيابي به دفعات استفاده شده است

سيستم هاي موجود در 

روش ارزيابي -4-2

به منظور ارزيابي ابتدا  

recall  وPrecision

measureميانگين معيار 

جداگانه و سيستم پيشنهادي

DUC2001  در سه معيار

ROUGESU4  شكل شماره در

مشاهده مي شود در هر سه معيار فوق الذكر عملكرد ر

پيشنهادي بهبود يافته است

  نتيجه گيري

در اين مقاله با در نظر گرفتن مشكالت 

براي خالصه سازي تك سنده ي استخراجي، روش جديدي با تلفيق 

يك تئوري زبانشناسي به نام نظريه مركزيت و اتكا بر پارامترهاي 

آماري متن، توانستيم به نتايج بهتري نسبت به روش هاي كنوني 

به نظر مي رسد . دست يابيم

تشخيص انسجام در متن باالتر از نتايج به دست آمده باشد

2001سيستم موجود در  11و  SweSumنمودار نتايج ارزيابي الگوريتم پيشنهادي با سيستم 

 دانشكده مهندسي كامپيوتر

[

[ ∑ Z ABS,T∑ AB S,UU [�89 W
^

S,T\0  

آمده براي هر جمله دستحال مقدار وزن به

ضرب كرده و در خانه ي  (4)رابطه 

از اين پس ماتريس جمله. دهيممي

(n+2) سپس ماتريس جمله. خواهد بود

n+2  آن مرتب كرده و جمالت را بر اساس ميزان فشردگي مورد نظر

  .كنيمانتخاب مي
  

  

ارزيابي كارايي -4

مجموعه داده -4-1

 همانطور كه پيشتر گفته

هايي با عنوان از مجموعه داده

ساختار كلي اين مجموعه ها به صورت تعدادي كالستر است، كه در 

هر كالستر چندين متن خبري با يك موضوع از خبرگزاري هاي

. معتبر موجود مي باشد

خالصه هاي انساني چكيده اي در چند حجم مختلف موجود مي 

در اين مقاله تمركز بر روي خالص. باشد

ROUGE-1

ROUGE-2

ROUGE-SU4

نمودار نتايج ارزيابي الگوريتم پيشنهادي با سيستم  -)4(شكل 



 

 

 

 

 

  

  484 شانزدهمين كنفرانس ملي ساالنه انجمن كامپيوتر ايران

1389اسفندماه  19تا  17،  ، تهران دانشگاه صنعتي شريف ،   دانشكده مهندسي كامپيوتر  

يكي از حوزه هاي جذاب كه مي توان از اين تئوري در آن بهره برد، 

خالصه سازي چند سندي، استخراج مفاهيم از داخل مجموعه اي از 

هاي معنا دار  دست يافتن به الگوهايي از انتقال. مي باشد.... متون و 

 .در مجموعه اي از متون از اهداف آينده مي باشد

 

  مراجع
 [1] - Radev, D. R., Hovy, E., and McKeown, K. (2002). 

Introduction to the special issue on summarization. 

Computational Linguistics., 28(4):399-408. 

[2] - D. Das and A. Martins. A Survey on Automatic Text 

Summarization. Literature Survey for the Language and 

Statistics II Course at CMU, 2007. 

[3] - Gong, Y., & Liu, X. Generic text summarization using 

relevance measure and latent semantic analysis.Proceedings 

of  the 24th annual international ACM SIGIR conference  on 

research and development in information retrieval,SIGIR`01, 

New Orleans, Louisiana,United States, 2001. 

[4] - Barzilay, R. and Elhadad, M. (1997). Using lexical 

chains for text summarization. In Proceedings ISTS'97. 

[5] - Hoffman, B. (1996). Summarization: an Application for 

NL Generation, Proceeding of International workshop on NL 

Generation,1996.  

 [6] - Joshi, A. K. and Weinstein, S. (1981). Control of 

inference: Role of some aspects of discourse structure–

centering. In Proc. International Joint Conference on Artificial 

Intelligence, pages 435– 439. 

 [7]-Chafe,W.(1976).Givenness,contrastiveness, efiniteness, 

subjects, and topics. In Li, C., editor, Subject and Topic, 

pages 25–76. Academic Press, New York. 

[8] - Kintsch, W. and van Dijk, T. (1978). Towards a model of 

discourse comprehension and production. Psychological 

Review, 85:363–394. 

[9] - Milan, T. (2009). Extending Centering Theory for the 

Measure of Entity Coherence.MSc thesis,Simon Fraser. 

[10]- http://cogcomp.cs.illinois.edu/ 

[11] - (Elango, 2005) Pradheep Elango. Coreference 

Resolution: A Survey. Technical Report, University of 

Wisconsin Madison, 2005. PDF 

[12] - Eric Bengtson , Dan Roth, Understanding the value of 

features for coreference resolution,Proceedings of the 

Conference on Empirical Methods in Natural Language 

Processing, October 25-27, 2008, Honolulu, Hawaii 

                                                           
1
 Semantic Nets 

2
 Centering Theory 

3
 Part of Speech Tagger 

4
 Abstractive 

5
 Extractive 

٦
  زنجيره ي لغوي 

7
 Forward looking Center 

8
 Prefer Center 

9
 Backward looking Center 

10
 - Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation 


