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 چکیده

 آوری شده و دائماً حجمدر دنیای وب تولید و جمع حجم زیادی دادههای تبادل اطالعات، با رشد سریع تکنولوژی

نظرات کاربران راجع به اخبار،  حال افزایش است. یکی از این منابع داده، متون حاویهای الکترونیکی نیز دراین داده

ای بر اساس ساختار داده گراف برای سازی چکیدهمحصول یا موضوعی خاص است. در این پژوهش یک روش خالصه

در این پژوهش سعی بر این است که موضوعات مهم داخل متن با استفاده از گردد. سازی نظرات ارائه میفشرده

های گراف کشف شوند، جمالت با هم ترکیب شوند، اطالعات تکراری ویژگیگونه متون و افزونگی موجود در این

این روش، شوند. حذف شوند و در نهایت نیز جمالت خالصه، متناسب با اندازه خروجی مورد نیاز کاربر، استخراج 

 کند.بدون نظارت است و کمتر از اطالعات وابسته به زبان استفاده می

 

 گراف، افزونگی، ایچکیده، راتسازی نظخالصه :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های های الکترونیکی در دنیای وب و کتابخانههای تبادل اطالعات، حجم زیادی از دادهبا رشد سریع تکنولوژی

شود. این های الکترونیکی افزوده میدرصد نیز به حجم این داده 03آوری شده است و ساالنه دیجیتال تولید و جمع

الکترونیکی، استخراج اطالعات را برای کاربران بسی مشکل ساخته است. در این شرایط حجم انبوه های انفجار داده

سازی را نیاز اساسی کاربرانی ساخته که برای پی منابع اطالعات از یک سو و محدودیت زمان از سوی دیگر خالصه

 کنند. بردن به موضوعی در حجم باالی داده موجود در وب جستجو می

کاوی های قدیمی در متنشروع شده و یکی از چالش 0593سازی خودکار متن از اواسط دهه ر روی خالصهتحقیق ب

-های هوش محاسباتی، فرایندهای یادگیری ماشین و زبان طبیعی بوده و روشاست که نیازمند توجه محققین در زمینه

های رگرسیون، منطق فازی، هوش جمعی مدلگیری، نمودار معنایی، های عصبی، درخت تصمیمهای مختلفی نظیر شبکه

ای سازی خودکار متن به عنوان هسته مرکزی طیف گسترده(. خالصه0051پور و همکاران، کند )مهدیو ... را درگیر می
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های پاسخگو، موتورهای یار، سیستمهای تصمیمسازهای ماشینی، سیستماز ابزارهای پردازشگر متن مانند خالصه

ها پیش مطرح شده و همواره به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است از سالجستجو و غیره 

 (.0053)پورمعصومی، 

همچون گوشی تلفن  گسترده از وسایل الکترونیکی کوچک، از یک سو استفاده نظراتسازی یکی از دالیل خالصه

در چنین نمایشگرهایی نمایش یابند. از سوی دیگر اهمیت صرفه جویی  تا فشرده شوندطلبد جمالت همراه است که می

های آنالین امروزه با افزایش فعالیت در زمان، نیاز به راهکارهای تسریع کننده دستیابی به اطالعات را بارزتر نموده است.

بودن وسایل  و در دسترس مثالً برای صرف غذا،از جمله خرید و گردشگری، یافتن محصول یا محلی مناسب 

به عنوان  است.گیری صحیح را به یک ضرورت تبدیل کردههایی برای تصمیمالکترونیکی کوچک، نیاز به چنین خالصه

های آن توسط توان با گردآوری اطالعات خالصه از مشخصات و ویژگیبه هنگام خرید محصول خاصی میمثال 

 کرد.گزینه را انتخاب  ترینهای مختلف، مناسبتولیدکننده

 

 مروری بر کارهای گذشته:

شود. به دلیل کمبود کامپیوترهای قدرتمند و می 0593سازی متن مربوط به سال های خالصهسیستم آغاز فعالیت

های طبیعی، کارهای اولیه بر روی مطالعه ظواهر متن مانند موقعیت جمله و عبارات مشکالت موجود برای پردازش زبان

های دانش مانند هوش مصنوعی به کار آمد که ایده آن استخراج نمایش 0593تا  0593های سالاشاره متمرکز شده بود. 

های ها با مکانیزمهای مفهومی از متن و استخراج روابط بین موجودیتها یا الگوها برای شناسایی موجودیتفریم

(. به 0053ر گرفته شده است )پورمعصومی، های بازیابی اطالعات به کاتا به حال نیز روش 0553استنتاج بود. از اوایل 

و  DUC0های ساالنه سازی خودکار توجه شد که رقابتهای خالصهطور ویژه از اوایل قرن بیستم به توسعه سیستم

TAC1 (.0053باشند )پورغالمعلی، ای از این توجه و عالقه مینمونه  

سازی نشده سازی نظرات طراحی و پیادهبرای خالصهای ها نشان داد که در زبان فارسی تا کنون سامانهبررسی 

سازی ای جهت خالصهکه از ساختار داده گراف و یا روش چکیده های داخلیتعدادی از پژوهشاست؛ ولیکن در اینجا 

استفاده چندسندی سازی متون برای خالصهای چکیده یروش از 0090در سال  گردند.معرفی می اندمتون استفاده کرده

تک  سازیخالصه روش فرد( یک)کریمی و شمس 0099(. سپس در سال 0050)به نقل از ریاحی و همکاران،  دگردی

 ساز،خالصه این در هاجمله گزینش در رفته ایده بکار کند.می کار هاجمله گزینش مبنایبر  شد که پیشنهاد سندی

از یک روش ترکیبی مبتنی بر  0099سال پور و همکاران در بهره .است گراف نظریه و لغوی زنجیره روش دو از ترکیبی

و الگوریتم ژنتیک استفاده کردند که در این روش پس از امتیازدهی، جمالت خالصه با استفاده از  TF-IDFگراف، 

( یک خالصه ساز چندسنده بر روی زبان انگلیسی 0050پورغالمعلی و همکاران )شدند. الگوریتم ژنتیک انتخاب می
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سازی بر مبنای شباهت باشد. این روش یک فاز فشردهای میهای گزینشی و چکیدهاند که ترکیبی از روشطراحی کرده

هایی تقسیم شده تا جمالت مشابه نماید سپس جمالت به دستههای معنایی اعمال میبا سایر جمالت بر اساس نقش

جمالت  TF-IDFهای مبتنی بر گراف و تفاده از ترکیب روش( با اس0051پور و همکاران )ادغام و یا حذف شوند. مهدی

سازی حرارت که ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه SA-GAدهی کرده و با استفاده از الگوریتم ترکیبی را وزن

 اند. است، خالصه را تولید کرده

شده است که به دلیل کثرت کارهای  سازی متون ارائههای زیادی برای خالصههای خارجی نیز، روشدر پژوهش

( یک 1303و همکاران ) Ganesanکنیم. باشند اشاره میها که مرتبط با این پژوهش میانجام شده تنها به تعدادی از آن

روشی بدون  1301ها سپس در سال آن سازی نظرات معرفی کردند.ای برمبنای گراف برای خالصهساز چکیدهخالصه

سازی نظرات به کار بردند. نویسندگان این مقاله از اطالعات متقابل برای پوشش مطالب عمده متن نظارت برای خالصه

( نیز از 1303) Fillippova. اندساختی خالصه استفاده کردهمایکروسافت برای حفظ خوش n-gramو از مدل زبانی 

 سازی استفاده نموده است.گراف کلمات برای خالصه

( برای 1303) Filippova( و 1303و همکارانش ) Ganesanگراف کلمات بر پایه روش در پژوهش حاضر نیز از 

به هنگام افزودن کلمات جدید به گراف، از یک بانک اطالعاتی  عالوه بر این،. کردیم استفادهجمالت تفکیک شده، 

ها، د ولی در این روششوهای استخراجی استفاده میاز گراف عموماً برای خالصه .شدکلمات مترادف نیز استفاده 

شوند. ها به عنوان یال تعریف میها به عنوان نودهای گراف و تشابه آنها اکثراً بدون جهت هستند و معموالً جملهگراف

های ولی ساختار داده گراف مورد استفاده در این پژوهش متفاوت است چرا که هر نود آن نماینده یک کلمه است و یال

باشند. اطالعات موقعیتی دهنده ساختار جمالت هستند. به عالوه نودها حاوی اطالعات موقعیتی نیز میجهتدار آن نشان

 شوند.به هنگام انتخاب مسیرهای کاندید حائز اهمیت می

 

 مفاهیم نظری:

 سازی خودکار:خالصه-1

ای است؛ به نحوی که انهسازی خودکار سند، تولید یک نسخه مختصرتر از سند اصلی توسط یک برنامه رایخالصه   

تواند سازی می(. ورودی فرایند خالصه0050ها و نکات اصلی سند اولیه حفظ شود )پورمعصومی و همکاران، ویژگی

سازی خودکار متن که یکی ای، صوت، ویدئو، اطالعات آنالین، متن و یا ابرمتن باشد. فرایند خالصهاطالعات چندرسانه

 (.0050های متنی متمرکز است )رمضانی، شود، روی ورودیبیعی محسوب میهای پردازش زبان طاز شاخه

توان به دو دسته با سازی را میهای خالصهروشهای مختلف انواع گوناگونی خواهد داشت. سازی از دیدگاهخالصه

های با نظارت به منظور رسیدن به دقت کافی، نیاز به استفاده از دانش تقسیم نمود. در روش 4و بدون نظارت 0نظارت
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ها و ها، با تغییر نوع دادهباشد. این دسته از خالصههای تولید شده توسط انسان میپیشین و مجموعه بزرگی از خالصه

ای کار دستی تا الگوهایی حظهمالهای آموزشی دارند یا نیاز به میزان قابلها، نیاز به تولید مجدد دادههای آنویژگی

اند. ولی ها پرکرد و یا اینکه به حوزه خاصی وابستههای استخراج اطالعات آنتعریف شوند که بتوان با استفاده از تکنیک

بندی مهم دیگر به روند و نحوه تقسیم .)(های انسانی برای آموزش ندارند های بدون نظارت نیازی به خالصهروش

سازی ای باشند. در خالصهتوانند گزینشی و یا چکیدهها میبندی خالصهشود. در این تقسیمبوط میسازی مرخالصه

شود. اغلب جمله به عنوان ای از مجموع قطعات متن اولیه بدون تغییر به عنوان خالصه برگردانده میگزینشی گزیده

هایی از جمله صورت صه با توجه به ویژگی(. انتخاب جمالت خال0053پورغالمعلی، گردد )واحد گزینش انتخاب می

های سعی و شده است و یا با استفاده از تکنیکها یکسان در نظر گرفته میگیرد که در گذشته میزان تأثیر این ویژگیمی

(. بنابراین خروجی 0050شد )ریاحی و همکاران، خطا ضرایب متغیری به هر یک از این پارامترها اختصاص داده می

ای، سازی چکیدهاند. در خالصهشان مرتب شدهیستی از جمالت متن یا متون اولیه است که بر مبنای اهمیتاغلب ل

-مشکل روش (.0053ای از متن اولیه را خواهیم داشت )پورغالمعلی، جمالت متن اولیه تغییر کرده و در واقع برگرفته

د یک میزان اشتراک اطالعاتی بین جمالت هستیم. در سازی گزینشی این است که در بسیاری موارد ما شاههای خالصه

ایم، و در صورتی که همه این موارد در صورتی که برخی جمالت حذف شوند، میزانی از اطالعات را از دست داده

سازی دور خواهیم شد )پورغالمعلی و همکاران، جمالت آورده شوند، دچار افزونگی خواهیم شد و از هدف خالصه

های کوچک های تولید شده را روی صفحه نمایشکند که بخواهیم خالصهمشکل بیشتر زمانی بروز میو این ( 0050

از سوی دیگر فرایند  .(1303و همکاران،  Ganesanمشاهده کنیم ) PDAهای تلفن همراه یا تبلت و مثل گوشی

باشد و رسیدن به این مفهومی از متن میای بسیار پیچیده و دشوار است، چرا که نیازمند نمایشی سازی چکیدهخالصه

-ای جدید نیاز به اطالعات زبانشناسی بسیار قوی مینمایش بسیار مشکل خواهد بود. عالوه بر این برای ساخت جمله

 باشد. به همین سبب در این زمینه کارهای کمی صورت گرفته است. 

ترین کاربردهای پردازش متن است یکی از پیچیدهای، سازی بخصوص از نوع چکیدههمانطور که گفته شد خالصه    

سازی است و های جدانشدنی خالصهکه معموالً با چند سطح از پردازش متن درگیر است. پردازش لغوی یکی از مؤلفه

-توان به تعیین مرز لغات و واژهگیرد که از آن جمله، میپردازشی به طور گسترده مورد استفاده قرار میدر عملیات پیش

سازی دارد )مشکی و آنالویی، ها اشاره نمود. بکارگیری سایر انواع پردازش، بستگی مستقیم به نوع روش خالصه

0099.) 

 

 پردازش: پیش -2

پردازش است؛ به طوری گیرد اغلب نیازمند عملیات پیشهای زبان طبیعی صورت میهایی که بر روی متنپردازش      

ها ها در مراحل بعدی دارد. هر قدر دقت این پردازشتأثیر بسزایی بر نتایج اعمال الگوریتمها پردازشکه دقت این پیش

 پیش اعمال (.0050شد )پورمعصومی و همکاران، تر خواهندها به نتایج واقعی خود نزدیکبیشتر باشد، الگوریتم



ارزش( و عمومی )کلمات پرتکرار بی هایواژه حذف متن، سازییکسان ها،جمله و هاواژه مرز تعیین شامل پردازشی

  (.0099)مشکی و آنالویی،  .است یابیریشه

 

 برچسب زنی نحوی: -3

های نحوی دهد. از مهمترین برچسببرچسب زنی نحوی عمل ابهام زدایی از کلمات با توجه به زمینه را انجام می     

  توان به اسم، فعل، صفت، قید، حرف اضافه و غیره اشاره کرد.می

گذاری نحوی را به صورت دستی انجام دادیم تا آماده عملیات پردازشی و برچسبما در این پژوهش عملیات پیش    

ها نیز حذف نشدند و کلمات به همان صورتی که در متن ها حتی ایست واژهپردازش شوند. درواقع، هیچ یک از واژه

 بودند در گراف وارد شدند. آمده

 

 پیشنهادی: روش

بر اساس ساختار داده خواهیم پرداخت. روش مذکور  نظراتسازی در این پژوهش به بیان روشی برای خالصه     

 د:شوهای الزم اجرا میپردازشپیش باشد که پس از انجامبه شرح زیر می گراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (0)شکل سازی پیشنهادیمعماری سیستم خالصه

 

استفاده از بانک 

اطالعاتی 

 کلمات مترادف

 

تشکیل گراف 

 کلمات

انتخاب جمالت 

استفاده از مهم با 

های گرافویژگی  

سازی جمالت مرتب

 بر اساس وزن

بر  خالصه انتخاب جمالت

 اساس نرخ فشرده سازی

متن حاوی 

 برچسب نحوی



کنیم که با حداقل اطالعات استفاده میهای کوتاه ما یک روش ساده و دقیق با استفاده از گراف برای تولید خالصه

سازی باشد. بنابراین جمالت ورودی باید حاوی برچسب ( قادر به انجام خالصهPOSمربوط به برچسب مقوله نحوی )

 مقوله نحوی کلمات باشند.

به ترتیب  dو  cو  bو  aیک جمله از زبان باشد، « abcd»دار که اگر رشته گراف کلمات گرافی است جهت

ها در جمله است. سپس دهنده رابطه مجاورت آننشان bبه  aدهند و یک یال از های این گراف را تشکیل مینود

کلمات جمله دوم بایستی به این گراف اضافه شوند. اگر کلمه جدید یا مترادف آن از قبل در گراف موجود نباشد، باید 

ن در جمالت قبلی وجود داشته است، به نود موجود یک نود جدید درج گردد، ولی در صورتی که کلمه یا مترادف آ

ها آن POSیابد که ای از یک جمله جدید به یک نود موجود اختصاص میاختصاص خواهد یافت. در صورتی کلمه

ای از همان جمله قبالً به این نود اختصاص داده نشده باشد. نیز با استفاده از اطالعات یکسان باشد و همچنین کلمه

POSمال اختصاص فعل و اسمی که صورتی مشترک دارند به جای یکدیگر منتفی خواهد شد. بنابراین مسیرهای ، احت

مراجعه  1غیردستوری و بدساخت تولید نخواهند شد )برای مشاهده جزئیات بیشتر در خصوص گراف حاصل به شکل 

 کنید(.

ته باشد، بایستی به نودهای قبلی و درصورتی که بیش از یک نود برای اختصاص دادن یک کلمه جدید وجود داش

بعدی در گراف و کلمات قبلی و بعدی در جمله توجه شود و نودی از گراف انتخاب شود که همپوشانی بیشتری با 

است )یعنی کلمات بیشتری به آن نود اختصاص داده جمله دارد و یا دارای فرکانس بیشتری در گراف تا به حال بوده

یابند که بافت جمله حاوی آن دارای اشتراکی در نیز زمانی به نودهای موجود اختصاص میاند(. کلمات عمومی شده

 (.Filippova ،1303) همسایگی آن نود باشد، در غیر اینصورت بایستی نود جدیدی به ازای آن اضافه شود

کلمات مهم مشخص  نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که افزونگی باید به اندازه کافی باشد تا نه تنها

های مهم این گراف را برای یافتن بهترین مسیرهایی که گردد، بلکه ارتباطی نیز بین کلمات ظاهر گردد. در ادامه ویژگی

 کنیم:شوند را معرفی میای از متن ورودی میمنجر به تولید خالصه

 یک هستند.هایی قابل تفکهایی که دارای تکرار باالیی هستند به صورت زیر گرافعبارت (0

های اند و عبارتکند که جمالت جدیدی را ساختهساختار ایجاد شده برای جمالت مسیرهایی را تولید می (1

 دهند.تر نشان میاند را پررنگموجودی را که دارای اندک تفاوتی با هم بوده

توان جمله جدیدی را میدهد و با استفاده از این نودها نودهایی را که دارای انشعاب هستند به سادگی نشان می (0

به خالصه اضافه کرد. بدین صورت که اگر یک یا چند نود به دنبال هم در چندین جمله تکرار شده باشند و 

تواند به سادگی استخراج شده و ها آمده باشد، چنین ساختاری میسپس نودی حاوی انشعاب بعد از آن

ای نودهای حاوی انشعاب شرطی قائل شد مبنی بر اینکه توان برکاندیدای مناسبی برای تولید خالصه باشد. می

 توانند به عنوان کاندید انتخاب شوند.خاصی باشند می POSنودهایی که حاوی 



های استخراجی باشد زیرا رسد این روش بسیار شبیه به روشای به نظر میسازی  چکیدهبا توجه به تعریف خالصه

های پیشین با در متن ورودی وجود دارند با این تفاوت که در روشخالصه تولید شده حاوی عباراتی است که 

دهیم و زدند ولی در این روش ما با استخراج کلمات این کار را انجام میسازی میاستخراج جمالت دست به خالصه

اضافی از  دهد چرا که ما از ترکیب واحدهای استخراج شده و حذف اطالعاتای به خالصه ما میبنابراین جنبه چکیده

ایم. بنابراین جمالت موجود در خالصه عین جمالت موجود در متن اصلی نیستند. از سازی انجام دادهجمالت، فشرده

 ای محسوب کرد.توان این روش را یک روش نسبتاً چکیدهاین جهت می

دارای شروع و پایان هایی نیز الزم است از جمله اینکه مسیر کاندید باید شرطبرای انتخاب جمالت کاندید پیش

طبیعی در زبان باشد. یعنی نودهای شروع و پایان زیرگراف انتخابی باید شرایط آغاز جمله و پایان طبیعی آن را داشته 

باشند تا بتوانند به عنوان جمله کاندید انتخاب شوند. این شروط نیز با استفاده از اطالعات موقعیتی نودها و همچنین 

ها در زبان POSگردند. همچنین مسیر کاندید باید دارای توالی مجازی از روف ربط تأمین میگذاری و حعالئم نقطه

کنیم که با هایی را انتخاب میاند نیز عبارتطبیعی باشد. به هنگام انتخاب مسیرهایی که در اثر افزونگی کاندید شده

تفاوت بایستی تعریف گردد که معرف شکاف  ای برای ایناندکی تفاوت در جمالت متعددی تکرار شده باشند. آستانه

های بدساخت تولید نشوند و یا اطالعات مفید از دست کند که عبارتبین جمالت است. این مقدار آستانه کنترل می

 .(1303و همکاران،  Ganesan) نروند

 

 

 (1شکل )

 

 امتیاز دهی 



خوب هستند؟ مسیرهایی که نه خیلی طوالنی و نه خیلی کوتاه باشند.  دهنده یک خالصههایی نشانچه ویژگی

شوند ولی از یک نود نباید چندین بار عبور کند و مسیری باید انتخاب گردد که نودهای آن مفاهیم اصلی را شامل می

فرکانس باالیی  های مجاز در زبان باشند. بدین منظور نودهای متصل به همی را که دارایPOSضمناً مسیر باید حاوی 

کنیم. در نهایت مسیر بدست شوند، انتخاب میهستند و کوتاهترین مسیر بین دو نود شروع و پایان مجاز را شامل می

ای از کلماتی است که در بسیاری از جمالت ورودی وجود داشته است. هر چه طول مسیری که در آمده شامل رشته

دهد. بنابراین یکی باشد، بهتر است زیرا اطالعات موجود را بیشتر پوشش می نتیجه تکرار متوالی کاندید شده است بیشتر

ای برای حداقل طول تواند اندازه جمله باشد. بدین منظور یک حد آستانهاز معیارهای امتیازدهی به مسیرهای کاندید می

ش را از موضوعات اصلی متن توان در نظر گرفت. همچنین به منظور آنکه خالصه نهایی حداکثر پوشجمله انتخابی می

 کنیم.ورودی نمایش دهد، مسیرهایی که حاوی فعل نباشند را نیز انتخاب نمی

کنند، پس از ترکیب و ها استفاده میامتیازدهی در جمالتی که از خاصیت انشعابی برخی نودها جهت ترکیب عبارت

گردد و یر به ازای هر انشعاب یکبار محاسبه میگردد. بدین صورت که امتیاز مسبدست آوردن جمله کاندید محاسبه می

 آید.سپس امتیاز مسیر ترکیبی از میانگین امتیازات محاسبه شده بدست می

 

 تولید خالصه 

رسد که شامل دو گام است: ابتدا تمامی مسیرهای کاندید به پس از مرحله امتیازدهی نوبت به تولید خالصه می

کاندید ممکن است همچنان شامل جمالتی باشند که شباهت زیادی با هم دارند. شوند. جمالت ترتیب نزولی مرتب می

 Jaccardدر گام دوم باید جمالت دارای محتوای تکراری حذف شوند که با استفاده از معیار شباهت )مثل کسینوسی یا 

، یکی که دارای بیشترین شود. سپس از جمالتی که کمترین فاصله را با هم دارندگیری میو ...( شباهت جمالت اندازه

مانند امتیاز بوده، انتخاب خواهد شد. نهایتاً تعداد اندکی از مسیرهای دارای بیشترین امتیاز جهت خالصه نهایی باقی می

که در پایان نسبت به اندازه خالصه موردنظر بایستی انتخاب گردند. برای کاهش تعداد جمالت کاندید هم یک مقدار 

که به هنگام انتخاب جمالت حاصل از افزونگی، صرفاً جمالتی انتخاب شوند که بیش از  کنیممیای تعریف آستانه

جمله تکرار شده باشد به  9اند. مثالً اگر عبارتی در بیش از آستانه تعریف شده، در جمالت ورودی مورد اشتراک بوده

 عنوان کاندید انتخاب شود.

-کنند. اتفاقاً نحو سرنخهای خوش ساخت استفاده میبرای تولید خالصههای موجود از اطالعات نحوی اغلب روش    

سازی متن، ممکن است کند، مثالً در کاربردهایی همچون خالصههایی راجع به آنچه دارای اهمیت است نیز فراهم می

گوییم تفکیک ای یا فعل جمله پیرو باشند؛ شاید بهتر باشد باضافهفاعل و فعل جمله پایه مهمتر از عبارت حرف

کند دارای اهمیت است. البته نحو تنها راه سنجش اهمیت اطالعات نحوی در یافتن آنچه که بار معنایی را منتقل می

توانند معیار کلمات یا عبارات نیست. مثالً تکرار یک کلمه یا وقوع کلماتی که به لحاظ معنایی با هم شباهت دارند، می

است. هنوز هم پارسرهای نحوی، یکی از شدهها استفاده میازهای اولیه از آنسسنجش اهمیت باشند که در خالصه



-های نحوی، تنها راه ممکن جهت کنترل خوشسازی هستند چرا که محدودیتابزارهای ضروری در فرایند خالصه

ختی خروجی را ساساختی خروجی هستند. در این مقاله ما قصد داشتیم ضرورت استفاده از این ابزار برای کنترل خوش

تواند یک روش قابل اطمینان تا حدی انکار کنیم زیرا در متون نظرات، که تعداد تکرار زیاد است، استفاده از افزونگی می

 (.Filippova ،1303)ساخت و مطابق با دستور زبان باشد جهت تولید جمالت خوش

 
 

 گیرینتیجه

. روش معرفی شد نظرات فارسی ایچکیده سازیبرای خالصه بر پایه ساختار داده گراف در این پژوهش روشی   

سازی متن برای خالصهکند. در این روش، زبان استفاده میو کمتر از اطالعات وابسته به  بودهمورد استفاده بدون نظارت 

-ید خالصهورودی و برای سازگاری با وسایل الکترونیکی کوچکتر، از گراف و بانک اطالعاتی کلمات مترادف برای تول

این روش از دانش خاصی استفاده  (.1303و همکارانش،  Ganesan)با استفاده از روش  کردیمای استفاده های چکیده

گیرد. بدین صورت که از ترتیب کلمات موجود در متن و افزونگی را بکار می NLPهای ساده کند و صرفاً روشنمی

کند. در نهایت نیز جمالت خالصه، با استفاده از جامع استفاده میای و های چکیدهموجود در آن برای تولید خالصه

ای خاصی استفاده چون این روش از دانش زمینه .شدندهای بدست آمده از گراف و اندازه خروجی، استخراج ویژگی

 سازی هر گونه محتوایی که حاوی افزونگی باشد قابل استفاده است. کند، بنابراین برای خالصهنمی
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سازی استخراجی روش جدید خالصه»(. 5983اسفند  53-51کامیار، ح.، کاهانی، م.، کامیار، م.، پورمعصومی، آ.، و کیاده، ح. ) -00

، دانشگاه صنعتی شریف، شانزدهمین کنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران. «با استفاده از نظریه مرکزیت تک سندی

 .181-113تهران، 

 

 کنفرانس بین دوازدهمین. «فارسی متون سازی خودکارسیستم خالصه»(. 5981اسفند  9-5م. ) فرد، و شمس ،.ز کریمی،  -09

 . 5031-5081دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران کامپیوتر انجمن المللی

 
 .«بندیخوشه بر مبتنی روش یک از استفاده با فارسی متون سندی چند سازیخالصه»(. 5988مشکی، م.، و آنالویی، م. ) -01

 .511-511، ایران افزار نرم مهندسی ملی کنفرانس اولین

 

ساز خودکار متن فارسی با استفاده از الگوریتم خالصهسیستم »(. 5930) .پور، ا.، باقری قرقوروک، م.، و رضایی، امهدی -01

 ، مشهد. های علوم و تکنولوژیهشتمین سمپوزیوم پیشرفت. «GA-SAترکیبی 

 

های جمالت با استفاده از الگوریتم رقابت سازی متن مبتنی بر ویژگیخالصه»(. 5930زاده، ر.، و خسروی، ح. )نوری -01

 مشهد، ایران. ،(8thSASTech) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات. «استعماری گسسته

 

دانشگاه صنعتی )پایان نامه کارشناسی ارشد(.  «ساز متون فارسی سازی یک خالصه طراحی و پیاده»(. 5981)م.  ،هنرپیشه -01

 ، تهران.شریف
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