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مقذمً 

خالصه سازی خودکار متن، همواره یکی از شاخه های پر طرفدار بازیابی 
تا کنون روشها و مقاالت متعددی برای  1957از سال . اطالعات بوده است

متاسفانه به دلیل عدم توجه به . خالصه سازی متون انگلیسی ارائه شده است
زبان فارسی و وجود مشکالتی از قبیل عدم وجود پیکره های مناسب، 

ابزارهای ارزیابی مناسب، ابزارهای پردازش متن بر روی زبان فارسی و 
همچنین تا حدودی پیچیدگی های خود زبان فارسی، کارهای بسیار کمی در این 

به عنوان  87گروه خالصه سازی خودکار متن در سال . زمینه انجام شده است
در ابتدا . زیرشاخه ای از گروه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفت

تمرکز این گروه بر روی زبان انگلیسی معطوف بود ولی با گسترش این گروه 
و شکل گیری ارتباطات بین گروهی با گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی، 
عمده توجهات به سوی زبان فارسی گراییده شد و بر همین اساس درس زبان 

شناسی رایانه ای توسط دکتر نادر جهانگیری و با همکاری آزمایشگاه فناوری 
.وب ارائه گردید



(ادامً)مقذمً 

 یكي از ابزارهاي مهم در عصر افزایش انفجارگونه ی
.استسازي خودكار متونخالصهاطالعات 

 خالصه به یك متن تولیدشده از یك یا چند متن دیگر اطالق
.میشود كه دربردارنده مفاهیم مهم متن یا متون مبدأ میباشد 

 شده نباید از نصف متن یا متون مبدأ بزرگتر باشدمتن تولید  .

تفسیر ساده دربردارنده ویژگیهاي اصلي یك خالصه میباشد:

  خالصه یك یا چند متن، دربرداشتن اطالعات مهم متون مبدأ و
.كوتاه بودن آن است



تعاریف 

ضٕٗ )ثٝ فشایٙذی اعالق ٔی ؿٛد وٝ عی آٖ یه ٔتٗ ثضسي  :تعریف خالغِ سازی هتي 
. ثٝ ٔتٗ وٛچىتش تجذیُ ٔی ؿٛد( سػبیت ؿشایظ خبكی

تولید یک نسخه مختصر تر از سند اصلي توسط یک :تعریف خالغِ سازی خَدکار هتي 
.برنامه کامپیوتري به نحوي که ویژگي ها و نکات اصلي سند اولیه حفظ شود

  
، یؼٙی سٚؿی وٝ یه ٔتٗ عٛال٘ی تٛػظ یه ثش٘بٔٝ سایب٘ٝ ای ثب خالغِ سازی خَدکار هتي

.حزف ػجبسات، وّٕبت ٚ خٕالت اضبفٝ وٛتبٜ ؿٛد

:تِ عثارتی دیگر
خالكٝ ، وبٔپيٛتشی ثش٘بٔٝ یه تٛػظ اعالػبت دػتٝ یه اص ٔختلشتش ٕ٘بیؾ یه ایدبد ثٝ

.ٔيـٛد خٛدوبسٌفتٝ ػبصی



تاریخچً 

.ثشٔی ٌشدد 1950ؿشٚع خالكٝ ػبصی ٔتٗ ثٝ ػبَ •
 ثشای پشداصؽ صثبٟ٘بی عجيؼی ثٝ دِيُ وٕجٛد وبٔپيٛتشٞبی لذستٕٙذ ٚ ٔـىالت ٔٛخٛد•

، ٔتٕشوض ؿذٜ ( ػجبسات اؿبسٜ ٔٛلؼيت خّٕٝ ٚ ،)ذ ٔغبِؼٝ ظٛاٞش ٔتٗ ٔب٘ٙوبسٞبی اِٚيٝ ثشٚی 
.ثٛد

.ٞٛؽ ٔلٙٛػی ثىبس آٔذ  1980تب  1970ػبَ •
•Kupiec  ٓاٚ ػُٕ خالكٝ ػبصی سا ثٝ .پيـٟٙبد دادسا  یبدٌيشیٔجتٙی ثش اِٚيٗ اٍِٛسیت 

سا ثشای تؼييٗ دػتٝ ثٙذی وٙٙذٜ ٞبی ثيضیٗ كٛست یه ٔؼئّٝ دػتٝ ثٙذی ، دس٘ظش ٌشفت ٚ 
.دس خالكٝ ٚاسد ؿٛد ، ثىبس ثشد خٕالتی وٝ ثبیذ

•Chuang  ٚYang  ساثشای  وٙٙذٜ  دسخت تلٕيٓ ٚ دػتٝ ثٙذیچٙذیٗ اٍِٛسیتٓ ٔب٘ٙذ
 ایٗ سٚؽ خالكٝ ػبصی اػٙبد دس یه حٛصٜ خبف. اػتخشاج لغؼبت خّٕٝ پيـٟٙبد داد٘ذ 

 .ػّٕىشد خٛثی داسد
•Elhadad  ٚBarzilay وٝ ثٝ  ایدبد وشد٘ذيذا وشدٖ ص٘ديشٜ ٞبی ِغٛی خالكٝ ٞبیی ثب پ

اتلبالت ِغٛی ثيٗ آٟ٘ب ، ثشای تمشیت صدٖ ٔحتٛا ٚ اسائٝ یه ٕ٘بیؾ اص ػبختبس  تٛصیغ وّٕٝ ٚ
ٔی وشد ِغٛی ثٟٓ پيٛػتٝ ٔتٗ اتىب



اوواع خالصً ضازی         

اًَاع هذل ّای خالغِ سازی هتي•
اػتخشاج خٕالت ٟٔٓ اص ٔتٗ اكّی -1
اسائٝ ٔضٕٖٛ اكّی ٔتٗ سا دس لبِت خٕالت خذیذ -2

:خالغِ سازی تک سٌذُ ٍ خالغِ سازی چٌذ سٌذُ •
.دس ته ػٙذٜ ، فمظ ثب یه ٔتٗ ػشٚوبس داسیٓ–

.دس چٙذ ػٙذٜ ، سٚی چٙذ تب ٔتٗ پشداصؽ ا٘دبْ ٔی دٞيٓ–



ٍیژگی ّای خالغِ سازی

(  ٚسٚدی)ٔٙجغ 
 ته ػٙذٜ ، چٙذ ػٙذٜ: ٔٙجغ
ٖته صثب٘ٝ ، چٙذ صثب٘ٝ:  صثب
ٝاخجبس ، ٌضاسؽ فٙی ، ٔمبِٝ ػّٕی ٚ :  دػت. ...
صٔيٙٝ خبف ، ػٕٛٔی:  اختلبكی.
َٛ( .كفحٝ 50ثيؾ اص )، ثّٙذ ( كفحٝ 2تب  1) وٛتبٜ :  ع
ٝ٘ٔتٗ ، سػٓ ، ػٕؼی ، تلٛیشی ، چٙذ سػبٟ٘بی ٚ :  سػب.  ...

ٞذف 
( ثٝ اعالػبت خبف ٔٛسد ٘يبص تٛخٝ داسد)ػٕٛٔی ، پشػؾ ٌشا :  وبسثشد
ٞـذاس، پيؾ ٕ٘ب، آٌبٞی، خالكٝ تٟيٝ اعالػبتی اص ص٘ذٌی )ٔتٗ خالكٝ ثشای چٝ ٔٙظٛسی اػتفبدٜ ٔيـٛد؟ :  ٞذف

(٘بٔٝ
(وبسثش خبكی ٔٛسد٘ظش اػت)ثذٖٚ ٞذف ، ٞذفٕٙذ :  وبسثش

( خشٚخی)تشويت 
اػتخشاج ، چىيذٜ :  اؿتمبق·
ٔتٗ ، خذَٚ ، ٕ٘بیـٟبی خغشافيبیی ، خغٛط صٔبٖ ، ٕ٘ٛداس، تلٛیش:  فشٔت



اًَاع رٍضْای تِ کار رفتِ در خالغِ سازی 
:هتي

ٔتٗ ثشای تؼييٗ  اعالػبت آٔبسی سٚؿٟبیی وٝ اص 1.
.إٞيت خٕالت اػتفبدٜ ٔيىٙٙذ

سٚاثظ ثيٗ ثخـٟبی ٔختّف ٔتٗ ،  سٚؽ ٞبیی وٝ 2.
سا ٘يض ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔيذٞٙذٔفبٞيٓ ٚ ٔؼب٘ی ػجبسات 

دستِ دٍم خالغِ ّایی تا کيفيت تْتر تَليذ  رٍضْای :قاتل تَجِ 3.
.هيکٌٌذ ٍلی پيادُ سازی آًْا پيچيذُ تر است



رٍیکردّای خالغِ سازی خَدکار هتي

.ثشسػی ٔيىٙيٓ surface  ٚentity  ٚdiscourseاٍِٛسیتٓ ٞب سا دسػٝ ػغح  •

اص ٚیظٌی ٞب ی ػغحی ثشای پشداصؽ اػتفبدٜ ٔيىٙٙذ:  Surfaceسغح •
 .ثبؿٙذ ٔی ثبال سخذاد تؼذاد ثب وّٕبت دسثشداس٘ذٜ وٝ ٞؼتٙذ آٟ٘بیی ٟٔٓ خٕالت : کلوِ فرکاًس–

.ٔيىشد٘ذ اػتفبدٜ ٔٙجغ دس وّٕٝ تٛصیغ اص ٔؼتميٕب اِٚيٝ ػبصیخالكٝ ػيؼتٕٟبی

 ٔـخلی ٞبی ٔٛلؼيت دس ٔؼٕٛال ، ٔتٗ ٘ٛع ثٝ ثؼتٝ ٟٔٓ خٕالت وٝ ٔيٍيشد ایٗ ثش سا فشم : هَقعيت–
 تٟٙب تمذْ سٚؽ .داس٘ذ ٚخٛد ٞٓ ػٙٛاٖ ثش ٔجتٙی سٚؽ ٚ تمذْ سٚؽ ٔثُ وّی لبػذٜ چٙذ .داس٘ذ لشاس

  تٟيٝ دس ػشكفحٝ ٚ ػٙٛاٖ دٞٙذٜ تـىيُ وّٕبت ، ػٙٛاٖ ثش ٔجتٙی سٚؽ دس .ٔيىٙذ ا٘تخبة سا اَٚ خٕالت
SUMMARISTػيؼتٓ دس وٝ وشد اؿبسOPPٜثٝ ٔيتٛاٖسٚؿٟب ایٗ تؼٕيٓ ٔٛاسد اص .داس٘ذ ٘مؾ خالكٝ
 ٔشتجظ اعالػبت ٔٛلؼيت ؿٙبػبیی ثشای ٔبؿيٗ یبدٌيشی سٚؿٟبی اص ػيؼتٓ ایٗ دس آٟ٘ب . اػتؿذٜ اػتفبدٜ

 .وشد٘ذ اػتفبدٜ ٔختّف ٔتٙی ا٘ٛاع دس

  تؼذاد یبٔتٗ آغبصیٗ ثخؾ ، ػشفلُ یب ػٙٛاٖ اص وّٕبتی حضٛس یب ،داس ٔؼٙی ٚاحذٞبی استجبط : تایاس–
.ٔيٍيشد دس٘ظش ٚیظٌی ػٙٛاٖ ثٝ سا ٌٛ٘ٝ پشػؾ وّٕبت



Surfaceسطح

 آٟ٘ب . ٞؼتٙذ استجبعیثی یب استجبط اص ٘ـب٘ی :اؿبسٜ وّٕبت•
  اؿبساتی) .ٞؼتٙذ صثب٘ـٙبختی غيشٕ٘بدیٗ ٞبی٘ـب٘ٝ ٔؼٕٛال
 للذ ٔمبِٝ ایٗ دس " ، "دس٘تيدٝ" ، "ثغٛسخالكٝ"  : ٔب٘ٙذ
  ، "تٛخٟی ثغٛسلبثُ" : ٔب٘ٙذ ٞبییوٙٙذٜ تبويذ یب ٚ " داسیٓ

 ٕٞچٙيٗ ٚ ("غيشٕٔىٗ" ، "٘ذست ثٝ" ، "ثخلٛف" ، "ٟٔٓ"
 تٛا٘ذٔی ٘يض خبف حٛصٜ دس ٔغشح وّٕبت ٚ  تـٛیمی ػجبسات

.ؿٛد ٘ظشٌشفتٝ دس
 أب ٔيـٛد، ػبختٝ دػتی كٛست ثٝ ػجبسات ایٗ ِيؼت ٌشچٝ•

.داد تـخيق سا آٟ٘ب ٞٓ خٛدوبس كٛست ثٝ تٛأٖی



entity ضطح

خبف، اػٕی ٚ ٔشوت ، ػبدٜ وّٕبت) ٔتٗ ٔٛخٛدیتٟبی وشدٖ ٔذَ ثب ٔٛخٛدیت ػغح سٚیىشدٞبی 
 ٔٛخٛدیتٟب ثيٗ سٚاثظ .ػبصدٔی (ٔٛخٛدیتٟب) آٟ٘ب سٚاثظ ٚ ٔتٗ اص داخّی ٕ٘بیؾ یه ، (...ٚ  خٕالت

:اػت صیش ٔٛاسدؿبُٔ

داس٘ذ یىؼبٖ سیـٝ وٝ وّٕبتی ٔثُ .داس٘ذ ٔـبثٟی ؿىُ وٝ ٞؼتٙذ آٟ٘بیی ٔـبثٝ وّٕبت:هطاتْت 
 ثضسٌتش ثبفت یه ثٝ خّٕٝ یه تؼّك تؼييٗ ثشای ٔـبثٟت ٔؼيبس دٚ اص تٛاٖ ٔی . (ؿجبٞت ٚ ؿجيٝ ٔثُ)

 . ػٙذ ػٙٛاٖ ٚ خّٕٝ ثيٗ ٔـبثٟت -2   ػٙذ ٔبثمی ٚ خّٕٝ یه ثيٗ ٔـبثٟت -1: وشد اػتفبدٜ
ثشای وٙٙذٜ تؼييٗ فبوتٛس یه ، ٔيـٛ٘ذ ؿبُٔ سا ٔٛخٛدیتٟب وٝ ٔتٙی دادٟٞبی ثيٗ فبكّٝ : هجاٍرت 

.اػت ٔٛخٛدیتٟب ثيٗ سٚاثظ ثشلشاسی
تعييي فاکتَر یک ، هيطًَذ ضاهل را هَجَدیتْا کِ هتٌی دادّْای تيي فاغلِ : هجاٍرت 

.است هَجَدیتْا تيي رٍاتظ ترقراری ترای کٌٌذُ
ٔشتجظ ثٟٓ تٛا٘ٙذ ٔی ، ؿٛ٘ذ ٔی ظبٞش ٔـتشن ثبفتٟبی دس وٝ وّٕبتی : سخذادی_ٞٓ◦
.ؿٛ٘ذ ِيٙه ثٟٓ تٛا٘ٙذ ٔی ( ٔشخغ)دٞٙذٜ اسخبع ػجبسات : اسخبػی _ٞٓ◦
◦ٍ ...

ٔيىٙذ ثشلشاس ٔٛخٛدیتٟب ثيٗ دس ٔؼٙبیی سٚاثظ : ًوایص تر هثتٌی هعٌایی رٍاتظ



خالصً ضازی مته



روش خالصً ضازی مته





فرایىذ  خالصً ضازی مته



روش ٌای اضتخراجی خالصً ضازی مته 



روش ٌای اضتخراجی خالصً ضازی مته 



فرهت خرٍجی

اػت ٔتٗ ػبصی خالكٝ سٚؿٟبی ثٙذی دػتٝ ثشای دیٍشی ٔالن خالكٝ فشٔت•
 ػٕيمی ؿٙبختی صثبٖ سٚؽ ثٝ اكّی ٔتٗ ، اػت اٍ٘يضتشی چبِؾ أش وٝ ، ٔتٗ چىيذٜ دس–

 ٔی تفؼيش ٔؼٙبیی كٛست ثٝ ، لشاسدادی ٕ٘بیؾ یه لبِت دس ٔتٗ ػپغ ، ؿٛد ٔی تدضیٝ
  ، خذیذ وٛتبٜ ٔتٗ یه تِٛيذ آٖ پی دس ٚ ٔتٗ تٛكيف ثشای ثيـتشی ٔختلش ٔفبٞيٓ . ؿٛد
.ؿٛ٘ذ ٔی وـف یىؼبٖ پبیٝ اعالػبت اص ، چىيذٜ یه یؼٙی

 ثب اغّت وٝ اػت، ػٙذ چٙذ یب یه دس ٔشتجظ ػجبست تـخيق ٔؼٙی ثٝ اػتخشاج ، ٔمبثُ دس–
  صثبٟ٘بی ػغحی ثيؾ ٚ وٓ پشداصؽ ثب وٝ آٔبس ثش ٔجتٙی اعالػبت ثبصیبثی اػتب٘ذاسد تىٙيىٟبی

 ایٗ ػپغ .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ، اػت ؿذٜ تىٕيُ صثب٘ی خبف ٞبی اوتـبف یب دػتٝ ٚ عجيؼی
 خالكٝ یه تب ، ؿٛ٘ذ ٔی ٔتلُ ثٟٓ ٚ ، ؿذٜ اػتخشاج ( اكغالحبت ٚ خٕالت اغّت) ػجبسات

 اعالػبت دس ٕٔىٗ تّفبت حذالُ ثب ٚ ػٙذاكّی اص تش ٜ وٛتب وٝ دٞٙذ ؿىُ سا افضٍٚ٘ی ثذٖٚ
 وٝ وبسٞبیی اوثش .ٌيش٘ذ ٔی لشاس ٚیشایؾ_ پغ ٔٛسد ، ؿذٜ اػتخشاج لغؼبت ایٗ ٌبٞی .اػت

اػت اػتخشاج ثشاػبع اػت ؿذٜ ا٘دبْ ػبصی خالكٝ صٔيٙٝ دس



Hovey   ٚLinعثق ًظر  هراحل خالغِ سازی

 : هَضَع ضٌاسایی•
ٞؼتٙذ ٟٔٓ ٔٛضٛػبت ثشٌيش٘ذٜ دس آٖ اص ٔـخلی ثخـٟبی ، ٔتٖٛ ا٘ٛاع اص ثؼضی دس–

.”خالكٝ ثغٛس" : ٔب٘ٙذ وٙٙذ ٔی اؿبسٜ ٔتٗ دس پيبْ اكُ ٔحُ ثٝ ػجبسات یب وّٕبت ثؼضی–
ؿٛ٘ذ ٔی ظبٞش ٔتٗ دس ثيـتش ، ٔتٗ یه ٔحتٛی ثشحؼت وّٕبت ثؼضی–
(ٔفبٞيٓ ؿٕبسؽ) ؿٛ٘ذ ٔی ٔـخق وّٕبت ثدبی ٔفبٞيٓ ؿٕبسؽ ثب ٔٛضٛػبت ثؼضی–

:تفسير•
 حزف ٚ ػجبست یه دس ٔـبثٝ ٔٛضٛػبت ادغبْ ؿبُٔ ؿٛدوٝ ٔی ا٘دبْ تفؼيش چىيذٜ دس–

.اػت ... ٚ ٞب افضٍٚ٘ی
 ایٗ .٘ـؼت صٔيٗ ثٝ ٚ ثشخٛاػت ٞٛاپيٕب ، ٘ـؼت كٙذِی سٚی ، ؿذ ٞٛاپيٕب ٚاسد اٚ : ٔثبَ–

 ٔـىُ ثؼيبس سٚؽ ایٗ ػبصی پيبدٜ .وشد پشٚاص اٚ : وشد ثيبٖ كٛست ایٗ ثٝ تٛاٖ ٔی سا ػجبست
 ٌفتٝ ٘يض ِغٛی پبیبٖ ثی تشاوٓ ٕٞچٙيٗ سٚؽ ایٗ .دٞذ ٔی خٛثی ثؼيبس ٘تبیح أب اػت تش

.اػت ؿذٜ
:تَليذ•
 ، ػجبسات ادغبْ ؿبُٔ وٝ اػت ٟ٘بیی خشٚخی ٔتٗ تِٛيذ ، ٔتٗ خٛدوبس ػبصی خالكٝ ٔشحّٝ آخشیٗ•

.ؿٛد ٔی خٕالت تِٛيذ ٚ ػجبست چبح یب ٚ وّٕبت



رٍضْا ٍ الگَریتن ّا

: خالصه سازی متن را می توان به دو مرحله تقسیم کرد

مرحله پیش پردازشی-1

.مرحله پردازش -2



رٍضْا ٍ الگَریتن ّا

: پردازش پيص•

 ٌشچٝ ، ثبؿذ خّٕٝ اص خضئی حتی یب ٚ ػجبست ، خّٕٝ ، پبساٌشاف یه تٛا٘ذ ٔی : تٌذی قغعِ–
.ٌيشد ٔی ا٘دبْ خّٕٝ ػغح دس اػتخشاج ػٕٛٔب

 ٌٛ٘بٌٖٛ ؿىُ چٙذیٗ دس اػت ٕٔىٗ وّٕٝ یه ٔؼٕٛال پيٛػتٝ ٔتٗ یه دس : یاتی ریطِ–
 یب خٕغ كٛست ثٝ اٌش یؼٙی ؿٛ٘ذ، ٔی وٙتشَ ٔتٗ تٛػظ كشف حبِتٟبی ایٗ . ؿٛد ظبٞش
. ثبؿذ آٔذٜ ... ، ٌزؿتٝ یب حبَ صٔبٖ ، ٔفشد

 دستٛكيف وٕی خيّی ٘مؾ ... ٚ is ، the ،and ٔثُ وّٕبتی : ضرٍری غير کلوات فيلتر–
.داس٘ذ ٔٛضٛع



(اهضاّای سٌذ)ًحَُ ًوایص هتي 

(لغَی سغح در)تردار فضای هذل :
دس وٝ اػت وّٕبتی ؿبُٔ وٝ ؿٛ٘ذ، ٔی دادٜ ٕ٘بیؾ ٚیظٌی ثشداسٞبی كٛست ثٝ ػٙذ أضبٞبی ٔذَ ایٗ دس 

 .وٙذ ٔی ٔـخق ػٙذ ٞش ثشای سا آٖ إٞيت وٝ ، وّٕٝ ٞش ٚصٟ٘بی ٚ ا٘ذ آٔذٜ اػٙبد داخُ

كٛست ثٝ آٟ٘ب ثيٗ وؼيٙٛػی صاٚیٝ ٔحبػجٝ ثب سا ؿجبٞت
: آیذ ٔی ثذػت صیش 

دّی ٍزى :
ٔذَ آٟ٘ب تشیٗ ٔؼشٚف وٝ داسد ٚخٛد ٟٔٓ وّٕبت وشدٖ ٔذَ چٍٍٛ٘ی ثشای صیبدی ٞبی تئٛسی tf_idf اػت.  
ٔؼيبس ثشٚی داس٘ذ، ٔتفبٚتی ثؼيبس ِغٛی ظبٞش ، یىؼبٖ ٔؼب٘ی ثب وّٕٝ تؼذادی وٝ ٔتشادف وّٕبت ٔٛسد دس 

.داسد ٔٙفی تبثيشی ثبصخٛا٘ی
 ػٙذ فشضی ٔثبَ یه D اػت D={kitten,dog,pussy,cat,mouser,doggie,feline} ٝٔٛسد دس و 

.ثبؿذ ٕ٘ی آٖ تـخيق ثٝ لبدس tf_idf ػٙتی ٔذَ ٚ ٞبػت ٌشثٝ



 چٌذ قاعذُ ترای ارزیاتی جوالت

 آٟ٘ب ٕٞٝ دس وٝ ٔـتشوی ٘مغٝ ، اػت ؿذٜ تٛكيف ٔمبالت دس وٝ ٔتؼذدی ٞبی ؿيٜٛ ثيٗ دس1.
  آٟ٘ب ثشای ٔختّف ضشایت ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب اهتيازات از یک ّر تِ ٍزى اًتساب ، داؿت ٚخٛد

 ٟٔٓ ٘ىتٝ ایٗ ثٝ اؿبسٜ .ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ ٞب ضشة حبكُ ایٗ ٔدٕٛع ٟ٘بیت دس وٝ ثبؿذ، ٔی
.داسد ٔتٗ صثبٖ ثٝ ثؼتٍی ضشایت آٖ وٝ اػت

 داسد ٚخٛد تئٛسی .ؿٛ٘ذ ٔی أتيبصدٞی ٔتٗ دس ٔٛلؼيتـبٖ ثٝ تٛخٝ ثب خٕالت : اكّی خغٛط2.
 ٔی اسائٝ ٔتٗ ٔشوضی دسثخـٟبی سا ؿبٖ وّيذی ٔؼٙبی ، اػٙبد اص ٔـخلی ا٘ٛاع ایٙىٝ ثش ٔجتٙی
 ٔتٖٛ دس دسحبِيىٝ ٌيش٘ذ ٔی سا ستجٝ ثبالتشیٗ ٔتٗ خٕالت اِٚيٗ ، سٚص٘بٔٝ ٔتٖٛ ثشای .دٞٙذ

.اػت ٞٓ اص تش ٟٔٓ ٌيشی ٘تيدٝ ثخؾ تىٙيىی

.ؿٛد ٔی تّمی ٟٔٓ ثؼيبس ، ٔتٗ پبساٌشاف ٞش دس خّٕٝ اِٚيٗ ، لجُ ؿشایظ ٔـبثٝ : خّٕٝ اِٚي3ٗ.

ٌيش٘ذ ٔی ثبالیی أتيبص ٞؼتٙذ ػٙٛاٖ وّٕبت ؿبُٔ وٝ خٕالتی : ػٙٛا4ٖ.

ٞؼتٙذ وٓ تىشاس ثب وّٕبت اص تش ٟٔٓ ، ا٘ذ ؿذٜ تىشاس ٔتٗ دس وٝ وّٕبتی : وّٕبت تىشاس5.

.ٞؼتٙذ "ػٙذ ایٗ" ٔب٘ٙذ ػجبساتی ؿبُٔ وٝ خٕالتی : ٘ـب٘ٝ ػجبسات6.



 چٌذ قاعذُ ترای ارزیاتی جوالت

 ٔی ثيـتشی أتيبص ، ثميٝ ثب ٔمبیؼٝ دس ثبؿٙذ ػذد ٘ٛع ٞش ؿبُٔ وٝ خٕالتی : عذدی ّای داد1ُ.
.ٌيش٘ذ

 ٟٔٓ اخجبس ٔتٖٛ دس .. ٚ ٞب ٔحُ ، ؿٟشٞب ، افشاد ٘بْ ٔب٘ٙذ ، اػبٔی اص ٔـخلی ا٘ٛاع : هٌاسة ًام2.
.ٌيش٘ذ ٔی ثيـتشی أتيبص ؿٛ٘ذ ؿبُٔ سا اػبٔی ایٗ وٝ خٕالتی ٚ ٞؼتٙذ

.ٌيش٘ذ ٔی ثيـتشی أتيبص ، (اسخبػی ٞٓ اتلبالت اص ثبصتبثی) ٞؼتٙذ ضٕيش ؿبُٔ وٝ خٕالتی : ضوير3.

 ٔی ثيـتشی أتيبص ،، ٞؼتٙذ ٞب ٜ ٔب ٚ ٞفتٝ سٚصٞبی ٘بْ ؿبُٔ وٝ خٕالتی : ّا هاُ ٍ ّفتِ رٍزّای4.
.ٌيش٘ذ

  ، وبسثش تٛػظ ٚسٚدی ػٛاالت ثشای اػت ٕٔىٗ ، ٞؼتٙذ لَٛ ٘مُ ؿبُٔ وٝ خٕالتی : قَل ًقل5.
.ثبؿذ داؿتٝ إٞيت

  رٞٗ دس سا ٔـخلی ٔٛضٛع ٔؼٕٛال اػت، خالكٝ ٔتٗ یه ٘يبصٔٙذ وبسثش یه ٍٞٙبٔيىٝ : پرسص اثر6.
 ثٝ ّٔضْ ؿذٜ اػتخشاج ٔتٗ وٝ دٞذ ٔی لشاس تبثيش ٔٛسد خٟت اٖ اص سا خالكٝ وبسثش پشػؾ .داسد

 ٘شٔبَ ، آٔذٜ پشػؾ دس وٝ وّٕبتی تؼذاد حؼت ثش خٕالت ثٝ ؿذٜ دادٜ أتيبص .اػت ِغبت آٖ داؿتٗ
.ؿٛد ٔی

  ثب وٝ اػت خّٕٝ آٖ دس وّٕبت تؼذاد اص ثبصتبثی ؿٛد ٔی دادٜ خّٕٝ ثٝ وٝ أتيبصی : جولِ عَل7.
.اػت ؿذٜ ٘شٔبَ ٔتٗ دس خّٕٝ تشیٗ عٛال٘ی عَٛ ثش تمؼيٓ



ٗاٍِٛی ثشاػبع ، ٔتٗ یه دس ٔشوضی ٔٛضٛع تـخيق ثشای خذیذ سٚؽ یه 1999 ػبَ دس ِي  
 لجُ ثخـٟبی دس وٝ وّٕبت تىشاس سٚؿٟبی اٚ ٘ظشیٝ عجك .وشد ٔؼشفی دا٘ؾ ثش ٔجتٙی ٔفْٟٛ ؿٕبسؽ
 ٘ظش كشف ٔفٟٛٔی ٞبی ػبصی ػٕٛٔی اص ٚ ٌيشد ٔی دس٘ظش سا وّٕبت ِغٛی ؿىُ تٟٙب ، ؿذ دادٜ تٛضيح

  صیجب ی ... ٚ ٞب ػيبسٜ ٚ وٟىـبٟ٘ب ، ٞب ػتبسٜ ٔـبٞذٜ حبَ دس اٚ" ی خّٕٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ ثٝ . وٙذ ٔی
 ػبیش ٚ وّٕبت ؿٕبسؽ اص تٛاٖ ٕ٘ی ػٙٛاٖ ٞيچ ثٝ سا ٔؼئّٝ ایٗ وٝ اػت وبئٙبت اكّی ٔٛضٛع ، ". ثٛد

.ٌشفت ٘تيدٝ سٚؿٟب

ٓٔفْٟٛ ػبصی ػٕٛٔی ثٙذی سدٜ اص اػتفبدٜ ثب ٔفبٞي WordNet)) ُٞؼتٙذ تؼٕيٓ لبث.
وّٕبت ٔتٗ دس اٌشBWM, Toyota,Fiat ٜكٙؼت ثب استجبط دس ٔتٗ وٝ ثٍيشیٓ ٘تيدٝ تٛا٘يٓ ٔی ، ثبؿذ آٔذ 

اػت اتٛٔجيُ

ضوارش هفاّين هثتٌی تر داًص
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.خٕالت ٘ٝ ٞؼتٙذ ٞب پبساٌشاف ، ٞب ٔٛخٛدیت ٔمبِٝ ایٗ دس•
 وٙذ ٔی ایدبد سا آ٘تِٛٛطی ، خجشی ٔمبالت اص وٛچىی دأٙٝ ثشای ، دػتی ثلٛست•

.وٙذ ٔی اػتفبدٜ ٞب پبساٌشاف ثٝ دٞی أتيبص ثشای دسخت چؼت ثش اص ػپغ

 پبساٌشاف ته ته ػپغ .ؿٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس أتيبص فيّذ یه category ٞش ثشای•
  صیبد ٔشتجظ ی ٞب پبساٌشاف ثب ٔتٙبػت دػتٝ ٞش أتيبص ٚ  ؿذٜ ٔمبیؼٝ دسخت ایٗ ثب ٞب

.ؿٛد ٔی

•category ػٙٛاٖ ثٝ وٙذ وؼت سا أتيبص ثيـتشیٗ وٝ ایی topic ٔی ا٘تخبة اكّی 
.ؿٛد

.ؿٛد ٔی دٞی أتيبص ، topic ایٗ ثب ٔتٙبػت پبساٌشاف ٞش ػپغ•
.ؿٛد تِٛيذ وبفی ٔيضاٖ ثٝ خالكٝ تب ؿٛ٘ذ ٔی ا٘تخبة أتيبص ثيـتشیٗ ثب ٞبی پبساٌشاف•
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ثبؿذ ٔی خّٕٝ سٚؽ ایٗ دس ٚاحذ•

  آ٘تِٛٛطی دسخت ٘ٛدٞبی ثٝ سا خٕالت classifier یه اص اػتفبدٜ ثب سٚؽ ایٗ دس•
 ٔفٟٛٔی ٕ٘بیؾ تب ٞؼتيٓ لبدس آ٘تِٛٛطی، ٞبی ٚیظٌی ثٝ تٛخٝ ثب ٚ وٙيٓ ٔی ٍ٘بؿت
  .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ؿجبٞت ٔمبیؼٝ ٔؼيبس ثؼٙٛاٖ آٖ اص ٚ دٞيٓ استمب سا خٕالت

•classifier یه تٛػظ search engine ، train خبكی دأٙٝ ثٝ ٔحذٚد ٚ ؿٛد ٔی 
  .٘يؼت

•classifier ٝوٙيٓ دٞی ٚصٖ سا ٘ٛدٞب وٝ دٞذ ٔی سا أىبٖ ایٗ ٔب ث ٚ topic سا  
.وٙيٓ اػتخشاج

 ٔی اػتفبدٜ ٞب taxonomy ٔثُ ؿذٜ تؼشیف پيؾ اص ٞبی آ٘تِٛٛطی اص سٚؽ ایٗ دس •
  .ؿٛد

 تٛػظ وٝ ثبؿذ ٔی (bag-of-words) وّٕبت اص ويفی ؿبُٔ ، آ٘تِٛٛطی دسخت ٘ٛد ٞش•
.ثبؿٙذ ٔی ٚصٖ داسای وذاْ ٞش ٚ ؿٛد ٔی ػبختٝ ٚة ٌش خؼتدٛ
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Populating the taxonomy

ثٙذی دػتٝ دسخت اص اػتفبدٜ ثب اثتذا ٔمبِٝ ایٗ دس open directory project 
(http://www.dmoz.org) یه taxonomy وٙيٓ ٔی ایدبد.
 ٝٔحبػجبت ثبالی حدٓ دِيُ ث taxonomy دػتٝ دسخت اَٚ ػغح ػٝ ثٝ ٔحذٚد سا 

.ثبؿذ ٔی ٘ٛد ػذد1036 حبٚی taxonomy ایٗ .وٙيٓ ٔی DMOZ ثٙذی

ایٗ ٘ٛدٞبی taxonomy داس ٚصٖ وّٕبت اص ويفی ثب سا (tf-idf) وٙيٓ ٔی پش.

ػٙٛاٖ ثٝ ، پذسؽ ٘ٛد ثشچؼت ٕٞشاٜ ثٝ ٘ٛد ٞش ثشچؼت search query ٝٔٛتٛس ث  
 ٔٛسد ؿٛد، ثشٌشدا٘ذٜ وٝ ػبیتی ٚة 20 اِٚيٗ ٘تبیح ٚ ؿٛد ٔی دادٜ yahoo ٌش خؼتدٛ
.ٌيشد ٔی لشاس پشداصؽ
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Populating the taxonomy

ًٞبی ت html ٗػپغ .ؿٛد ٔی اػتخشاج آٖ وّٕبت ٚ ؿٛد ٔی خذا ٞب ػبیت ٚة ای  
stop word یبة سیـٝ اٍِٛسیتٓ وٕه ثب ٟ٘بیت دس ٚ ؿٛ٘ذ ٔی حزف ٞب porter ُٕػ 

.ؿٛد ٔی ا٘دبْ یبثی سیـٝ
ٞش ثشای ، ٞب ٚیظٌی ثشداس category دس taxonomy ػبختبس ٕ٘بیؾ ثشای .ؿٛد ٔی ایدبد 

taxonomy ٗؿٛ٘ذ ٔی ػبختٝ سیـٝ ػٕت ثٝ ثشي ٞبی ٌشٜ اص ٞب ثشداس ای.
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The hierarchical classifier

classifier دٞذ، ٔی ٘ـبٖ سا خّٕٝ ؿىُ ثٟتشیٗ ثٝ وٝ دسختی صیش ا٘تخبة عشیك اص 
.وٙذ ٔی ٍ٘بؿت taxonomy ثٝ سا خٕالت

ّٝخّٕٝ یه ثيٗ وؼيٙٛػی فبك ٚ category ٝٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ؿجبٞت ٔؼيبس ػٙٛاٖ ث 
.ؿٛد
ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ فشص٘ذ ٘ٛدٞبی تٕبْ ٚ خّٕٝ یه ٔيبٖ ؿجبٞت سیـٝ، ٌشٜ اص ؿشٚع ثب. 

 ساثغٝ وٝ ٘ٛدٞبیی تٕبْ .ٌشدد ٔی ٔحبػجٝ ٘تبیح ثشای ٔؼيبس ا٘حشاف ٚ ٔيبٍ٘يٗ ػپغ
                                             ؿٛد ٔی ا٘تخبة ثؼذ ٔشحّٝ ثشای ثبؿذ كبدق اٟ٘ب ثشای ٚ  

category ٖخّٕٝ ٞبی تً ويف اص تً یه ػٙٛاٖ ثٝ ٘ٛد آ (bag-of-tag) ٘ظش دس 
  .ؿٛد ٔی ٌشفتٝ
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The hierarchical classifier 
ؿٛد ٔی ػبختٝ ػٙذ ٞبی تً ويف خٕالت، ٞبی تً ويف وشدٖ خٕغ ثب.
ػٙٛاٖ ثٝ ثبؿذ داؿتٝ سا أتيبص ثيـتشیٗ وٝ تٍی

topic ،ؿٛد ٔی ٌشفتٝ دس٘ظش ػٙذ.
ّٝایٗ وٝ ثبؿذ ٔی ثشداس 2 ای ٘مغٝ حبكّضشة ػٙذ، ثب خّٕٝ یه تً ثش ٔجتٙی فبك 

 خالكٝ عَٛ ثب ٔتٙبػت وٝ ثبؿذ ٔی ػٙذ ٔحتٛای ثٝ خّٕٝ ٘ضدیىی ٔيضاٖ ٘ـبٍ٘ش ٔؼيبس
.ؿٛ٘ذ ٔی ا٘تخبة خٕالت
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Creating Ontology-based features 
ؿٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ثٛدٖ اختلبكی ٔيضاٖ ػٙٛاٖ ثٝ ػٕك ٔؼيبس.
ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ خّٕٝ اعالػبت ٔحتٛاٞبی تؼذاد ٔؼيبس ػٙٛاٖ ثٝ ٞٓ صیشدسخت تؼذاد.



ِٜغٛی ی ص٘ديشٜ سٚؽ دٚ اص تشويجی ػبص خالكٝ ایٗ دس خٕالت ا٘تخبة دس سفتٝ وبس ثٝ ی ایذ 
.اػت ٌشاف ی ٘ظشیٝ ٚ
آٖ ی دٞٙذٜ تـىيُ ٞبی ٌشٜ وٝ خٟتذاس غيش ٌشافی ؿىُ ثٝ ػٙذ ٌشاف ثش ٔجتٙی سٚؽ دس 

 ؿجبٞت ٌشٜ دٚ دس ؿذٜ اسائٝ ی خّٕٝ دٚ ثيٗ اٌش ٌشاف ایٗ دس .ؿٛد ٔی اسائٝ ٞؼتٙذ ٞب خّٕٝ
  ٚخٛد تٛا٘ذ ٔی ؿجبٞت ایٗ ٔب٘ٙذ ٔتلّٙذ، یىذیٍش ثٝ ِجٝ یه ثب ٌشٜ دٚ ثبؿذ، داؿتٝ ٚخٛد

  اص ٚ ؿذٜ ٔحبػجٝ وٝ ثبؿذ یب وؼيٙٛػی ٔؼيبس ثب آٖ وّٕبت ثيٗ ی ساثغٝ یب ٔـتشن وّٕبت
  ػٙذ دس ٔٛخٛد ٔدضای ٔٛضٛػبت ی دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٞب صیشٌشاف .اػت ثيـتش خبكی ی آػتب٘ٝ
.ٞؼتٙذ

دسحبِی ؿٛد ا٘تخبة خبكی یشٌشافص اص اػت ٕٔىٗ خالكٝ ػٛاَ، ثش ٔجتٙی ٞبی خالكٝ دس 
.ؿٛ٘ذ ا٘تخبة صیشٌشافٟب تٕبْ اص ٔيتٛا٘ٙذ خٕالت وّی ٞبی خالكٝ دس وٝ
 ٌٜشاف صیش ٞش دس ٟٔٓ خٕالت (ؿذٜ ٔتلُ ٞبی ِجٝ ثيـتش تؼذاد) ثبال ی دسخٝ ثب ٞبی ٌش  

.داس٘ذ خالكٝ دس ثٛدٖ ثشای ثيـتشی اسخحيت ٚ ٞؼتٙذ
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ٜٞؼتٙذ ٞٓ ثب ٔشتجظ ٔؼٙبیی ٘ظش اص وٝ اصوّٕبت ٞبیی خٛؿٝ ػٙٛاٖ ثٝ ِغٛی ٞبی ص٘ديش. 
  ِغٛی ٞبی ص٘ديشٜ سٚؽ دس .ا٘ذ ؿذٜ تؼشیف ؿَٕٛ ٚ اؿتمبق ، ٔخبِف ، ٔؼٙی ٞٓ ؛ ٔب٘ٙذ

 .دٞٙذ ٔی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد سا WordNet ، ٞب ص٘ديشٜ ایدبد ثشای ٔؼٕٛال

ٚداسد ٚخٛد ٞب ص٘ديشٜ ایدبد ثشای ٔختّف اٍِٛسیتٓ د:  
ٝآٖ اص لجُ وّٕبت ٞبی ص٘ديشٜ ٚػيّٝ ثٝ فمظ وّٕٝ یه ی ص٘ديشٜ وٝ حشیلب٘ٝ غيشٔجٟٓ سٚی 

 ٔشتجظ ی ص٘ديشٜ اٌش ؿذٜ تؼييٗ سٚاثظ ثشاػبع وٝ كٛست ایٗ ثٝ ؿٛد ٔی ٔـخق ٔتٗ دس
 دس ٚ وٙيٓ ٔی دسج ص٘ديشٜ ٕٞبٖ دس سا آٖ ؿٛد یبفت ٔٛخٛد لجُ اص ٞبی ص٘ديشٜ دس وّٕٝ ثب

 .ػبصیٓ ٔی خذیذ ی ص٘ديشٜ آٖ ثشای كٛست ایٗ غيش
ٓٔب٘ذ ٔی ٔٙتظش ؿٛد پشداصؽ دسٔتٗ وّٕبت ی ٕٞٝ وٝ ٍٞٙبٔی تب غيشحشیلب٘ٝ اٍِٛسیت 

.وٙذ ٔی ایدبد یب یبفتٝ سا وذاْ ٞش ی ص٘ديشٜ ٔتٗ ِغبت تٕبْ ثٝ تٛخٝ ثب ػپغ
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ُٞب ٔؼٕبسی ػبیش ٕٞب٘ٙذ ٔؼٕبسی ایٗ .دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا ػيؼتٓ وّی ٔؼٕبسی سٚثشٚ ؿى  

تـخيق ی ٔشحّٝ .اػت خالكٝ تِٛيذ ٚ تفؼيش ػٙبٚیٗ، تـخيق اكّی ی ٔشحّٝ ػٝ ؿبُٔ
 ،ٔفيذ اػبٔی تـخيق ؿبُٔ ػٙبٚیٗ
 ٚ ٌشاف ٚ ٞب ص٘ديشٜ ایدبد ؿبُٔ تفؼيش

٘يض ٚ آٟ٘ب ثٝ ٔشثٛط أتيبص ی ٔحبػجٝ
 ٚ اؿبسٜ وّٕبت حبٚی خٕالت تـخيق
  تِٛيذ ی ٔشحّٝ ٚ اػت آٖ أتيبص ی ٔحبػجٝ

ا٘تخبة ٚ خٕالت أتيبص تشويت ؿبُٔ
.ثبؿذ ٔی أتيبص ثيـتشیٗ ثب خٕالت 



هفيذ اساهی تطخيع 
؛'،'.' ؿبُٔ خّٕٝ ی وٙٙذٜ خذا ػالئٓ اص اػتفبدٜ ثب ٞب خّٕٝ ٔشص ثخؾ ایٗ دس'،'!'،  

  ٚ'/'،''،'-'،'>'،'=' ،'<'، '>'،','،'،'خبِی، فضبی ػالیٓ اص اػتفبدٜ ثب ٞب وّٕٝ ٔشص ٚ ':'ٚ'?'،'؟'
  وّٕٝ حزف ثشای سا ٟٔٓ غيش ٞبی وّٕٝ ؿبُٔ ٔٙجؼی ٚ اػت ؿذٜ ٔـخق خذیذ خظ

.ایٓ ثشدٜ وبس ثٝ ٚ وشدٜ ایدبد ٘يؼتٙذ، ٟٔٓ أب ؿٛ٘ذ ٔی اػتفبدٜ صیبد وٝ ٞبیی

ٔی یبثی سیـٝ اٍِٛسیتٓ ثب سا وذاْ ٞش ی سیـٝ وٝ ٞؼتٙذ كفبت ٚ اػبٔی ٟٔٓ وّٕبت 
 ٞبی اؿتمبق ثب وّٕٝ یه ثب تب وٙيٓ ٔی وبس وّٕبت ی سیـٝ ثب ٔشاحُ ػبیش دس ٚ یبثيٓ

 ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب تٛاٖ ٔی سا ٔشوت اػبٔی .٘ـٛد سفتبس وّٕٝ چٙذ كٛست ثٝ سا ٔختّف
.وشد ٔحبػجٝ ٔشوت اػبٔی حبٚی ٔٙجؼی داؿتٗ ٚ ( اػٓ 3 ) ٔتٛاِی اػٓ چٙذ
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 ٍزًذار گراف ساخت
ِغٛی ٞبی ص٘ديشٜ ثشاػبع سا خٕالت ثيٗ استجبط ٞب یبَ ٚ اػت ٌشٜ یه خّٕٝ ٞش ، ٌشاف دس  

 ثٝ یبِی ثب اػت ثيـتش خبكی ی آػتب٘ٝ اص ٞب آٖ استجبط ٔيضاٖ وٝ خٕالتی .وٙٙذ ٔی ثيبٖ
 ص٘ديشٜ ایدبد اٍِٛسیتٓ .وٙذ ٔی ٔـخق سا یبَ ٚصٖ استجبط ایٗ ٔيضاٖ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٔتلُ یىذیٍش

:ؿٛد ٔی اػٕبَ صیش سٚؽ ثٝ وّٕبت ی سیـٝ سٚی ٞب
ی سیـٝ ٞش s وٝ وّٕبتی تٕبْ ی سیـٝ ٚ وٙيٓ ٔی خؼتدٛ ٔفٟٛٔی ٚاطٌبٖ دس سا s ساثغٝ ٘ٛع ٚ داسد ساثغٝ آٟ٘ب ثب 

=W ی ٔدٕٛػٝ وٝ وٙيٓ ٔی فشم . یبثيٓ ٔی سا آٟ٘ب ی {w1,w2,…,wn .ثبؿذ وّٕبت ایٗ ی سیـٝ ؿبُٔ {
ْتٕب wi ؿٕبسٜ ، داؿتٙذ ٚخٛد لجّی ٞبی ص٘ديشٜ دس اٌش ٚ وٙيٓ ٔی خؼتدٛ ٔٛخٛد لجُ اص ٞبی ص٘ديشٜ دس سا ٞب 

 .اػت wi ثٝ ٔشثٛط ی ص٘ديشٜ ci آٖ دس وٝ یبثيٓ ٔی سا C={c1,c2,…,cn} ی ٔدٕٛػٝ یؼٙی ٞب آٖ ی ص٘ديشٜ ی
.وٙيٓ ٔی ٔـخق ٘يض سا ٘جٛد٘ذ ٔٛخٛد لجُ ٞبی ص٘ديشٜ دس وٝ سا وّٕبتی

اٍِٛسیتٓ ثٛدٖ حشیلب٘ٝ ثٝ تٛخٝ ثب،ci تٕبْ ٚ یبثيٓ ٔی ؿذٜ تىشاس ثبال ی ٔدٕٛػٝ دس ٕٞٝ اص ثيـتش وٝ سا یی 
 دس ٚ دسج ص٘ديشٜ ٕٞيٗ دس سا خذیذ ی سیـٝ ، ثٛد٘ذ Wدس ٞب آٖ تٕبْ اٌش وٙيٓ، ٔی ثشسػی سا ص٘ديشٜ ایٗ وّٕبت

 ای ص٘ديشٜ ٞيچ یب ٚ ثيبثيٓ سا ٔٙبػت ی ص٘ديشٜ یب تب وٙيٓ ٔی تىشاس ci ایٗ ثذٖٚ سا ٔشحّٝ ایٗ كٛست ایٗ غيش
.وٙيٓ ٔی ایدبد آٖ ثشای خذیذی ی ص٘ديشٜ كٛست ایٗ دس وٝ ٘ـٛد یبفت آٖ ثشای
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 ٍزًذار گراف ساخت
یبثيٓ ٔی صیش ساثغٝ عشیك اص سا خّٕٝ دٚ ٞش ثيٗ ؿجبٞت ٔيضاٖ ٞب ص٘ديشٜ ایدبد اص ثؼذ: 

ٝآٖ دس و Si, Sj ؿٕبسٜ خٕالت i ,j ٔتٗ دس ٚ Relik, jl ٞبی سیـٝ ثيٗ استجبط ثٝ ٔشثٛط أتيبص 
,Si خٕالت ٔفيذ وّٕبت تؼذاد m,n ، دٚخّٕٝ دس l,k ؿٕبسٜ Sj ی ساثغٝ ٘ٛع ٞفت ٔب . ٞؼتٙذ  
 وذاْ ٞش وٝ ایٓ ٌشفتٝ ٘ظش دس سا ٔىب٘ی ٞٓ ٚ اؿتمبق ،تخليق ،تؼٕيٓ ،ٔخبِف ،ٔؼٙی ٞٓ ، تىشاس
:اػت ثشلشاس آٟ٘ب ثيٗ صیش ی ساثغٝ وٝ كٛستی ثٝ داس٘ذ خبكی ٚصٖ

تخليق ;تؼٕيٓ < ٔخبِف < ٔىب٘ی ٞٓ ; اؿتمبق <ٔؼٙی ٞٓ < تىشاس

صیش فشَٔٛ عشیك اص خٕالت ػبیش ثب آٖ ؿجبٞت ٔمبدیش خٕغ ثب خّٕٝ ٞش ثشای ؿجبٞت أتيبص  
:ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ

n اػت خٕالت تؼذاد.
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ٍزًذار گراف ساخت
ی خّٕٝ ٞش ؿجبٞت أتيبص i ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ صیش ی ساثغٝ اص ػٙٛاٖ ثب :  

آٖ دس وٝ  ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ صیش ی ساثغٝ اص ػٙٛاٖ ؿجيٝ ٘يض وبسثش وّيذی وّٕبت ثب خّٕٝ ٞش ؿجبٞت أتيبص  
SQ َاػت وبسثش ػٛا :

ٝآٖ ٚ وٙيٓ ٔی ٔحبػجٝ ٘يض سا اػت خّٕٝ ٞش ثب ٔشتجظ خٕالت تؼذاد ثب ٔؼبدَ وٝ ٌشاف دس ٌشٜ ٞش ی دسخ 
 اٌش ؿٛ٘ذ ٔی ٚكُ ٞٓ ثٝ یبِی ثب ٌشاف دس خّٕٝ دٚ ٞش وٝ داسیٓ ٘ظش دس سا ٘ىتٝ ایٗ .٘بٔيٓ ٔی ScoreD سا

. ثبؿذ ثيـتش خبكی حذ اص آٟ٘ب ؿجبٞت ٔيضاٖ
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خاظ جوالت تعييي
ی اؿبسٜ ػجبسات حبٚی خٕالت ثٝ ، ٞؼتٙذ اؿبسٜ ػجبسات حبٚی خٕالت ٔب خبف خٕالت حبضش حبَ دس 

 ٚ 'ٔثال' ، 'ٔثبَ' وّٕبت حبٚی خٕالت ثٝ ٚ ٔثجت أتيبص 'ٔؼشفی'ٚ 'ٔٛضٛع'، '٘تيدٝ'، 'ثٙبثشایٗ'ؿبُٔ فبسػی
  .ٔيـٛد ٘بٔيذٜ خّٕٝ آٖ ScoreC خّٕٝ ٞش ثشای أتيبص ایٗ .ؿٛد ٔی دادٜ ٘ؼجت ٔٙفی ػالٔت 'ٕ٘ٛ٘ٝ'

اهتياز تيطتریي تا جوالت اًتخاب ٍ جوالت اهتياز ترکية
ٔيـٛد دادٜ أتيبص صیش ٔٛسد پٙح ثشاػبع خٕالت ثٝ ، دیذیٓ لجُ ثخؾ دٚ دس وٝ ٕٞب٘غٛس:

یىذیٍش ثب خٕالت ؿجبٞت ٔيضاٖ○
ٚخٛد كٛست دس وبسثش وّيذی وّٕبت ثب خٕالت ؿجبٞت○
  ٚخٛد كٛست دس ػٙٛاٖ ثب خٕالت ؿجبٞت○
خّٕٝ ٞش ٔـبثٝ خٕالت تؼذاد○
خّٕٝ دس اؿبسٜ وّٕبت ٚخٛد○

ثشاػبع ٚ سفتٝ فشاتش ػغحی ٔالوٟبی اص ؿجبٞت ایٗ ، ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ خٕالت ثيٗ ؿجبٞت اَٚ ٔٛسد ػٝ دس 
  تخليق، تؼٕيٓ، ، ٔخبِف ، ٔؼٙی ٞٓ ، تىشاس ی ساثغٝ ٘ٛع ٞفت وٝ تشتيت ایٗ ثٝ اػت ِغٛی ٞبی ص٘ديشٜ
 دٚ ٞش ثيٗ ؿجبٞت ٔيضاٖ ٚ دٞيٓ ٔی ٘ؼجت أتيبصی آٟ٘ب اص وذاْ ٞش ثٝ وشدٜ، تؼشیف سا ٔىب٘ی ٞٓ ٚ اؿتمبق

. وٙيٓ ٔی ٔحبػجٝ آٖ وّٕبت ثيٗ ی ساثغٝ ٘ٛع ثشاػبع سا خّٕٝ

وٙفشا٘غ ثيٗ إِّّی ا٘دٕٗ   ، دٚاصدٕٞيٗ "ػبصی خٛدوبس ٔتٖٛ فبسػی ٝ ػيؼتٓ خالك "،  1385ش٘ٛؽ ؿٕغ فشد ، ٟٔسٜ وشیٕی ،ٌص
وبٔپيٛتش ، تٟشاٖ، ایشاٖ

سيستن خالغِ سازی خَدکار هتَى فارسی
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اػت ٌشاف ٔفْٟٛ دس ٌشٜ ٞش ثب ٔتلُ ٞبی یبَ تؼذاد ثب ٔؼبدَ خّٕٝ ٞش ثب ٔشتجظ خٕالت تؼذاد ٚ 
ؿٛد ٔی یبفت وّی ٔفْٟٛ ، داس٘ذ استجبط ثيـتشی خٕالت ثب وٝ خٕالتی دس وٝ اػت ایذٜ ایٗ ثشاػبع

وّٕبتی ٚ ٞؼتٙذ خٕالت إٞيت ی دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٔؼٕٛالً وٝ ... ٚ ‘ثٙبثشایٗ' ، '٘تيدٝ' ٔب٘ٙذ وّٕبتی  
 ٌٙدٙذ، ٕ٘ی سٚاثظ ایٗ دس وٙٙذ ٔی دالِت خّٕٝ وٕتش إٞيت ثش وٝ ... ٚ'ٔب٘ٙذ' ، 'ٕٞچٖٛ' ، 'ٔثُ'ٔب٘ٙذ
 ا٘تخبة احتٕبَ ٚ ثيـتش ، ٔثجت ی اؿبسٜ ػجبسات ؿبُٔ خٕالت ا٘تخبة ؿب٘غ تب ؿذ اضبفٝ سا پٙدٓ ٔؼيبس

  .ؿٛد وٕتش ٔٙفی ی اؿبسٜ ػجبسات ؿبُٔ خٕالت
أتيبص ٞش ثٝ ؿذٜ دادٜ ٘ؼجت ٚصٖ ثٝ تٛخٝ ثب فٛق ٌب٘ٝ پٙح ٔٛاسد خغی تشويت اص خّٕٝ ٞش وُ أتيبص 

 :آیذ ٔی دػت ثٝ صیش ی ساثغٝ ٔغبثك

ٝآٖ دس و w اػت صیش كٛست ثٝ آٟ٘ب ثيٗ ی ساثغٝ ٚ ٞؼتٙذ أتيبص ٞش ضشیت ٞب:

ثيـتشیٗ تشتيت ثٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔشتت آٟ٘ب أتيبص تشتيت ثٝ سا خٕالت ٔتٗ، ی خالكٝ خٕالت ا٘تخبة ثشای 
 ؿذٜ ٚاسد فـشدٌی ٘ؼجت ثٝ تٛخٝ ثب ؿذٜ ٔحبػجٝ وبساوتشٞبی تؼذاد ثب خالكٝ عَٛ وٝ خبیی تب أتيبص
.ٕ٘بیيٓ ٔی ا٘تخبة خشٚخی ػٙٛاٖ ثٝ ثبؿذ ثشاثش وبسثش تٛػظ



Qazvinian, V., "Summarizing Text with a Genetic Algorithm-Based Sentence

Extraction" , international Journal of knowledge managment system, 2007.

: ژًتيک الگَریتن از استفادُ تا هتي سازی خالغِ

 ػپغاػت ؿذٜ اػتفبدٜ خّٕٝ، ا٘تخبة ثشای ط٘تيه ثش ٔجتٙی اٍِٛسیتٓ یه اص ٔمبِٝ ایٗ دس•
.ؿٛد ٔی اسصیبثی ثشاص٘ذٌی تبثغ یه ثب آٔذٜثذػت خالكٝ

.اػت ٌشفتٝ ؿىُ ٔٛضٛع ثباستجبط ٚ ، پيٛػتٍی ، خٛا٘بیی : فبوتٛس ػٝ پبیٝ ثش اسصیبة تبثغ•
 ٔٙظٛس ایٗ ثشای .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ٔتٗ وشدٖ ٔذَ ثشای حّمٝ ثذٖٚ داس خٟت ٌشاف یه اص اثتذا•

 دس٘ظش ٌشاف دس ٌشٜ یه ػٙٛاٖ ثٝ خّٕٝ ٞش ٚ ؿٛد ٔی تفىيه آٖ دٞٙذٜ تـىيُ خٕالتثٝ ػٙذ
  tf-idfسٚؽ ثٝ ٚصٟ٘ب ایٗ .وٙذ ٔی ٔـخق سا خٕالت ثيٗ ؿجبٞت یبِٟب ٚصٖ .ؿٛد ٔی ٌشفتٝ

.ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ
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(TRF): عٌَاى تا فاکتَرارتثاط

ثشای ػبدٜ سٚؽ یه .ثبؿٙذ داؿتٝ ٔـبثٟت ٔتٗ ػٙٛاٖ ثب ثبیذ ٔتٗ اص ؿذٜ اػتخشاج خٕالت 
 صیش ساثغٝ عجك ، ػٙٛاٖ ثب خالكٝ خٕالت ؿجبٞت ٔيبٍ٘يٗ ٌشفتٗ دس٘ظش ، TRF فبوتٛس تؼشیف

: اػت

ٝتشتيت ایٗ ث TRF ؿجبٞت ٔيضاٖ تؼييٗ ثشای فبوتٛسی
 ٘ضدیىتش ػٙٛاٖ ثٝ خالكٝ خٕالت ٞشچٝ . اػت ٔتٗ ػٙٛاٖ ثب آٔذٜ ثذػت خالكٝ خٕالت

.وٙذ ٔی ٔيُ كفش ػٕت ثٝ TRF ثبؿٙذ دٚستش ٞشچٝ ٚ ٘ضدیىتش یه ثٝ TRFثبؿٙذ

:(CF) پيَستگی فاکتَر
سػب٘ذٖ ساػتبی دس ٍٕٞی خالكٝ خٕالت آیب ایٙىٝ تؼييٗ ثشای اػت ٔؼيبسی پيٛػتٍی فبوتٛس 

 .ثبؿيٓ داؿتٝ سا ٔتٗ خٕالت اص خفت ٞش ؿجبٞت ثبیذ ٔٙظٛس ایٗ ثشای یبخيش؟ ٞؼتٙذ خجش یه
 ٔدبٚستٔبتشیغ ثب تٛاٖ ٔی سا ٌشاف ایٗ .آیذ ٔی ثذػت ٔتٗ ٕ٘بیؾ ٌشاف عشیك اص ؿجبٞت ایٗ

:داد ٕ٘بیؾ
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:(CF) پيَستگی فاکتَر
خٕالت پيٛػتٍی دٞٙذٜ ٘ـبٖ وٝ فبوتٛسی ٔحبػجٝ ثشای حبَ•

دس خالكٝ دس خٕالت تٕبْ ؿجبٞت ٔيبٍ٘يٗ سا C اٌش ثبؿذ،
ثشاثش Ns وٝ ثٛد خٛاٞذ صیش كٛست ثٝ آٖ ساثغٝ ، ثٍيشیٓ ٘ظش

.اػت خالكٝ صیشٌشاف دس یبِٟب وُ تؼذاد 

 حذاوثش M وٝ  اػت خالكٝ خٕالت ؿجبٞت ٔيضاٖ وٙٙذٜ ٔـخق سٚثشٚ ی ساثغٝ ثب CF فبوتٛس•
.اػت (خٕالت ثيٗ ؿجبٞت حذاوثش یؼٙی) ٌشاف دس ٚصٖ

افضایؾ CF ٔمذاس وٙٙذ، كحجت ٔٛضٛع یه ثب استجبط دس خالكٝ خٕالت ثيـتش اٌش•
.وٙذ ٔی ٔيُ كفش ثٝ CF ثبؿٙذ ٞٓ ثب استجبط ثی خٕالت اٌش ٚ 
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: (RF) خَاًایی فاکتَر
 .داسد ٚخٛد آٖ اص لجُ خٕالت ثب خّٕٝ یه ثيٗ صیبدی ٚاثؼتٍی ٚ استجبط خٛا٘ب، ی خالكٝ یه دس•

. دٞٙذ ٔی سا ٕٞٛاس ص٘ديشٜ یه تـىيُ خالكٝ، خٕالت ، تؼشیف ایٗ عجك ٚالغ دس

: ثبؿذ صیش كٛست ثٝ S عَٛ ثب s خالكٝ خٛا٘بیی وٙيذ فشم•

ؿٛد ٔی صیشٔحبػجٝ ساثغٝ اص s خالكٝ خٛا٘بیی فبوتٛس دس٘تيدٝ•

  ٔبوضیٕٓ ایٗ یبفتٗ ٚاػت ؿذٜ فشم ثبثت خالكٝ عَٛ ساثغٝ، ایٗ دس•
.اػت ٌشاف دس ٚصٖ حذاوثش ٚ S عَٛ ثب ٔؼيشی وشدٖ پيذا ٔؼبدَ

 ثب استجبط حذاوثش ٚ پيٛػتٍی حذاوثش ، خٛا٘بیی حذاوثش ثب ای خالكٝ یبفتٗ ٞذف ٔمبِٝ ایٗ دس•
  .اػت ط٘تيه اٍِٛسیتٓ اص اػتفبدٜ ای خالكٝ چٙيٗ ثٝ دػتيبثی ثشای سٚیىشد یه .اػت ػٙٛاٖ
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ثشداس عَٛ وٝ ؿٛد ٔی ٌشفتٝ دس٘ظش خب٘ٝ ٞش دس یه ٚ كفش ٔمبدیش ثبثشداس یه ٔٙظٛس ایٗ ثشای  
 ٚ خالكٝ دس آٖ حضٛس دٞٙذٜ ٘ـبٖ خّٕٝ یه ثشای یه ٔمذاس . اػت Nٔتٗ خٕالت تؼذاد ثشاثش

 فشم S ثشاثش ٚ ثبثت خالكٝ عَٛ وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب .وٙذ ٔی ٔـخق سا حضٛس ػذْ كفش ٔمذاس
 ٘مؾ ثشداسٞب ایٗ .ثٛد خٛاٞذ N-S كفشٞب تؼذاد ٚ S ٕٞٛاسٜ ثشداس ٞبی یه تؼذاد پغ ، اػت ؿذٜ

 اِٚيٝ خٕؼيت ػٙٛاٖ ثٝ ثشداسٞب ایٗ اص تلبدفی تؼذاد یه وبس اثتذای دس پغ .داس٘ذ سا ٞب وشٚٔٛصْٚ
  : ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ ساثغٝ ثب تبثغ اص آٖ ثشاص٘ذٌی ٔمذاس ثشداس ٞش ثشای ػپغ .ؿٛد ٔی تِٛيذ

ضشایت ٔمبِٝ ایٗ دس a , b , g تؼييٗ وبسثش تٛػظ
.ٌيشد ؿىُ وبسثش ی خٛاػتٝ ٚ ٘ظش عجك خالكٝ فبوتٛسٞبی إٞيت ٔيضاٖ تب ؿٛد ٔی 
ٚاِذیٗ ػٙٛاٖ ثٝ داس٘ذ ثبالتشی ثشاص٘ذٌی وٝ آٟ٘ب اص ٘يٕی ، ثشداسٞب ثشاص٘ذٌی ٔيضاٖ ٔحبػجٝ اص پغ 

.ؿٛد ٔی ا٘دبْ خٟؾ ٚ ادغبْ اػٕبَ آٟ٘ب سٚی ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ا٘تخبة ثؼذ ٘ؼُ
ثشاثش ثبیذ ؿذٜ تِٛيذ فشص٘ذاٖ اص یه ٞش ٞبی یه تؼذادS یه ، ادغبْ اص پغ ٔٙظٛس ایٗ ثشای .ثبؿذ 

 كٛستيىٝ دس ٚ ، ٔحبػجٝ فشص٘ذ ثشداسٞبی ٞبی یه تؼذاد آٖ دس وٝ ؿٛد ٔی اضبفٝ 1 تٙظيٓ ٔشحّٝ
.ؿٛد ثشلشاس تؼبدَ تب ؿٛد ٔی خبثدب دیٍش فشص٘ذ دس ٘ظيش كفش ثيت ثب ، ثبؿذ Sاص ثيؾ
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Baldwin and Morton 1998
 ثشاػبع اخجبسی ػبصی خالكٝ اخشای ثشای ٔتٗ ٚ پشػؾ ثيٗ اسخبػی ٞٓ اص

.وٙذ ٔی اػتفبدٜ وبسثش پشػؾ
اٍّ٘يؼی : صثبٖ

  اػٕبَ ؿبُٔ وٝ وٙذ ٔی ػُٕ لٛی صثب٘ی پشداصؽ یه پبیٝ ثش ػيؼتٓ : ٔؼٕبسی
: اػت صیش

ٞب تٛوٗ تفىيه
خّٕٝ ثٙذی لغؼٝ

POS ٌزاسی ثشچؼت

كشفی تحّيُ
تدضیٝ

ٞب ؿٙبػٝ تـخيق
  ، ٔخفف وّٕبت ، اػٕی ٚ والٔی ػجبسات ؿبُٔ ، وُ ثٝ خض ٚ ٕٞب٘ٙذی : اسخبػی ٞٓ دلت

.ٚلبیغ



سيستن ّای خالغِ ساز

Boros et al. 2001

ػٙذی چٙذ ػبص خالكٝ ػيؼتٓ : ػّٕىشد اص وٛتبٞی ؿشح
: وٙذ ٔی ػُٕ صیش ٔشاحُ عشیك اص ػيؼتٓ : ٔؼٕبسی

.ؿٛد ٔی اػتخشاج ػٙذ اص ٔٛضٛع ٔحذٚد تؼذاد یه
.ؿٛ٘ذ ٔی ٔشتت إٞيتـبٖ ثشاػبع ٔٛضٛػبت

 ثب ٔٛضٛع Salience .ؿٛد ٔی ا٘تخبة ٔٛضٛع آٖ پٛؿؾ ثشای ٔٛضٛع ٞش اص خّٕٝ یه
.ؿٛد ٔی ٔحبػجٝ tf-idf ٔؼيبس
  ٔشاتجی ػّؼّٝ غيش ٚ ٔشتجی ػّؼّٝ ثٙذی خٛؿٝ سٚؿٟبی) ؿٛ٘ذ ٔی ثٙذی خٛؿٝ خٕالت
.ؿٛد ٔی تِٛيذ خالكٝ ا٘تٟب دس ٚ (.ؿٛد اػتفبدٜ تٛا٘ذ ٔی
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CENTRIFUSER

 حٛصٜ دس خؼتدٌٛشٞب ثب .ػٙذی چٙذ ػبص خالكٝ ػيؼتٓ : ػّٕىشد اص وٛتبٞی ؿشح•
.اػت استجبط دس ػبختيبفتٝ ثؼيبس ٞبی

 ػبصی خالكٝ ثشای SIMFINDER ثٙبْ ا٘ؼغبف لبثُ اثضاس یه اص ػيؼتٓ ایٗ : ٔؼٕبسی•
 ٚیظٌيٟب تشويجبت وبٚؽ ثب سا وٛچه لغؼبت ثيٗ ٔـبثٟت اثضاس ایٗ .وٙذ ٔی اػتفبدٜ

  ٔی ، صثب٘ی ٚیظٌيٟبی اصٔيبٖ .وٙذ ٔی ؿٙبػبیی ٔبؿيٗ یبدٌيشی تىٙيىٟبی عشیك اص
 ٔتشادفٟبی ، ٔتلُ اػٕی ػجبسات ، ٔـتشن خبف اػبٔی ، وّٕبت سخذادی ٞٓ تٛاٖ
WN ٚ َٚیظٌيٟبی ؿبُٔ ٔشوت ٚیظٌيٟبی .وشد اؿبسٜ ، ٔؼٙبیی ٘ظش اص ٔـبثٝ افؼب  
 ػپغ ٚ ؿٛد ٔی خٛدوبساػٕبَ ٚیظٌی تـخيق ػيؼتٓ یه اثتذا .ٞؼتٙذ تش ػبدٜ

  اص ػيؼتٓ ثٙذی خٛؿٝ اص پی .ؿٛد ٔی اخشا RIPPER ثٙبْ ILP ؿذٜ ؿٙبختٝ ػيؼتٓ
  (ٔشوضیبثی سٚؽ ثب) خٛؿٝ ٞش اص پبساٌشاف یب خّٕٝ یه ا٘تخبة ثشای وّيذی وّٕبت

 ٔی ضجظ ، ٔدذد ثٙذی فشَٔٛ ثب ا٘تٟب دس ؿذٜ ا٘تخبة خٕالت .وٙذ ٔی اػتفبدٜ
.ؿٛ٘ذ
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Chen and Lin (2000), Chen et al. 2003

ػٙذ چٙذ :ٚسٚدی•

 اخجبس ٔتٖٛ اص ؿذٜ والػتش ٔدٕٛػٝ یه ؿبُٔ ػيؼتٓ اكّی ٞبی ِٔٛفٝ : ٔؼٕبسی•
 .ٞؼتٙذ ، اخجبس ػبص خالكٝ یه ٚ صثب٘ٝ چٙذ اخجبس اص یىتب والػتش یه ٚ ، صثب٘ٝ یه

  ٔجٙبی ػٙٛاٖ ثٝ ٔؼٙبداس ٚاحذٞبی ؿٙبػبیی ٚ تؼشیف ، ػيؼتٓ ایٗ ٔشوضی ٔٛضٛع
  ثشای ِٚی .داد تٙضَ خٕالت ثٝ تٛاٖ ٔی سا ٚاحذٞب ایٗ اٍّ٘يؼی ثشای .اػت ٔمبیؼٝ
  وبسوشد .ثبؿذ ٔـىّی وبس تٛا٘ذ ٔی ٔتٗ دس ٔشثٛعٝ ثٙذی لغؼٝ ٚ ؿٙبػبیی طاپٙی
 اٍِٛیی سٔضٌزاسی یب دٚس صثبٟ٘بی وٝ ٞبیی ػيؼتٓ تٕبْ ثشای وٝ) ػيؼتٓ دیٍش ٟٔٓ

  دس وٝ وّٕبتی یب) ٘بٟٔب ٌشدا٘ی ٘ٛیؼٝ (اػت ٔـتشن دٞٙذ ٔی پٛؿؾ سا ٔختّف
.اػت كحيح تغبثك اص اعٕيٙبٖ ثشای ( ٘ذاسد ٚخٛد دیىـٙشی

 صثبٟ٘ب ٕٞٝ دسٚالغ ، طاپٙی ٚ اٍّ٘يؼی : صثبٖ•
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Columbia MDS

 ای پيچيذٜ ػيؼتٓ .اػت MULTIGEN ی یبفتٝ ثٟجٛد ٘ؼخٝ : ػّٕىشد اص وٛتبٞی ؿشح•
 ػبص خالكٝ ٘ٛػی تٛاٖ ٔی سا ػيؼتٓ ایٗ .ؿٛد اػٕبَ ٔختّف ٔٙبثغ ثٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ
.ٌشفت دس٘ظش ٔتب

 یه ثب ، ٚسٚدی ٘ٛع ثشحؼت وٝ ؿٛد ٔی ا٘دبْ پشداصؽ پيؾ فبص یه اثتذا : ٔؼٕبسی•
 ػبدٜ ٚلبیغ ثشای .وٙذ ٔی ا٘ذاصی ساٜ سا ٔٙبػت ػبص خالكٝ وٝ اػت ٕٞشاٜ ٔؼيشیبة

  bio ثٙذی پيىشٜ ثب DEMS ٞب ٘بٔٝ ص٘ذٌی ثشای . اػت ٔشػْٛ MULTIGEN ػبص خالكٝ
 ٔی اػتفبدٜ فشم پيؾ ثٙذی پيىشٜ ثب DEMS ٚسٚدیٟب ثميٝ ٚ ای ٚالؼٝ چٙذ ثشای ٚ

.ؿٛد
اٍّ٘يؼی : صثبٖ•
DUC دس : اسصیبثی•  خالكٝ دس . داؿت لشاس ثشتش ػيؼتٓ ػٝ ٔيبٖ دس اػتثٙب ثذٖٚ 2002

  دس . وشد وؼت سا ػْٛ ستجٝ recall ٔؼيبس ٚ دْٚ ستجٝ دلت ٔؼيبس دس ٔؼتخشج ی ٞب
 .آٚسد ثذػت سا ػْٛ ستجٝ دلت ٚ دْٚ ستجٝ پٛؿؾ ٔؼيبس دس چىيذٜ ٞبی خالكٝ



سيستن ّای خالغِ ساز

SUMMARIST

.اػتخشاخی ػٙذٜ ته ػبص خالكٝ ػيؼتٓ :  ػّٕىشد اص وٛتبٞی ؿشح•
 تِٛيذ ٚ تفؼيش ، ٔٛضٛع ؿٙبػبیی : اػت پشداصؽ ٔشحّٝ ػٝ ؿبُٔ ػيؼتٓ : ٔؼٕبسی•

 ؿٛد ٔی ا٘دبْ ؿذٜ تٟيٝ لجال وٝ ٔٛضٛع أضبٞبی ثىٕه ، ٔٛضٛع ؿٙبػبیی .خالكٝ
,topic> فشْ ثٝ ٞبیی چٙذتبیی ػٙذ أضبٞبی . signature> اص ِيؼتی أضب وٝ اػت  

  ٔی ػٙذ أضبٞبی .اػت <tn,wn> ٚ...ٚ <t2,w2> ٚ  <t1,w1> ثفشْ داس ٚصٖ وّٕبت
 ثٙذی لغؼٝ ؿبُٔ ٔٛضٛع ؿٙبػبیی پغ .ؿٛ٘ذ ٌشفتٝ یبد خٛدوبس كٛست ثٝ تٛا٘ٙذ
 ٔٛخٛد ٔٛضٛع أضبٞبی ثب ٔتٗ ٞبی span ٔمبیؼٝ ٚ ( ٔتٗ وبسی وبؿی ثب) ٔتٗ
 ٔٛضٛػبت ػپغ .ؿٛد ٔی تشويت تفؼيش پشٚػٝ عَٛ دس ؿذٜ ؿٙبػبیی ٔٛضٛع .اػت

 اػتخشاج ٔؼَٕٛ عجك ٞٓ آخش ٔشحّٝ .ؿٛ٘ذ ٔی ثٙذی فشَٔٛ ٔدذدا ؿذٜ تشويت
.اػت

  لبثُ ، یی وشٜ ، ا٘ذٚ٘ضیبیی ، ػشثی ، اػپب٘يبیی ، طاپٙی ، اٍّ٘يؼی ، صثب٘ٝ چٙذ : صثبٖ•
صثبٟ٘ب ٕٞٝ ثشای تٙظيٓ



سيستن ّای خالغِ ساز

FarsiSum سيستن خالغِ ساز فارسی
•FarsiSum وٝ اػت ٚة ثش ٔجتٙی ػبص خالكٝ یه SweSum ٔی ٔذَ فبسػی صثبٖ ثشای سا 

 وذ ٔتٗ ٚ HTML لبِت ثب فبسػی ٞبی سٚص٘بٔٝ ٔتٖٛ وشدٖ خالكٝ ثٝ لبدس ػيؼتٓ ایٗ .وٙذ
.ثبؿذ ٔی یٛ٘يىذ فشٔت ثب ؿذٜ

  .اػت ؿذٜ ٘ٛؿتٝ پشَ صثبٖ ثٝ ٚ ٚیٙذٚص تحت ػيؼتٓ ایٗ•
 ثب وبس ثشای آٖ ٔبطَٚ چٙذ وٝ تفبٚت ایٗ ثب وٙذ ٔی اػتفبدٜ SweSum ٔـبثٝ ػبختبسی اص•

_UTF سٔضٌزاسی ٚ یٛ٘يىذ ٔحتٛای  . اػت ؿذٜ دادٜ تغييش 8



خالصهسازهایمتونفارسی

(http://ijaz.um.ac.ir)ایجازخالصهساز

(http://www.matnak.com)خالصهسازمتنک

خالصهسازنور

(
http://textmining.noorsoft.org/fa/summariz

ation



http://ijaz.um.ac.ir/ :سامانهایجاز



http://ijaz.um.ac.irسامانهخالصهسازایجاز

سازمانفناوریاطالعات سامانه خالصه ساز ایجاز، به سفارش
و توسط آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد  ایران

انجام شد

سامانه ایجاز، سامانه خالصه سازی تک سندی و چند سندی برای 
.  متون فارسی و انگلیسی می باشد

در طراحی واسط کاربری این سامانه سعی شده است تا چهار 
ویژگی تک سندی، چندسندی، زبان فارسی و زبان انگلیسی به 

.صورت یکپارچه در نظر گرفته شود

این سامانه دارای تشخیص خودکار زبان متن می باشد و فارسی  
.یا انگلیسی بودن را به صورت خودکار تشخیص می دهد



پیکرهخالصهسازیمتونفارسی

اولین پیکره متنی برای ارزیابی خالصه سازی تک سندی و خالصه سازی چند 

و با  آزمایشگاهفناوریوبدانشگاهفردوسیمشهد سندی توسط

این پیکره مشتمل . تولید گردیده است سازمانفناوریاطالعاتایران همکاری

فایل های پیوست شده دارای .  بر دو مجموعه تک سندی و چندسندی می باشد

را  فرم دریافت پیکرهبرای دریافت رمز فایل های پیوست شده . رمز می باشند
ارسال نمایید تا در اسرع asef_pms@yahoo.com پر نموده و به ایمیل

.وقت رمز عبور برایتان ارسال شود

دریافت پیکره خالصه سازی تک سندی

دریافت پیکره خالصه سازی چند سندی

http://ijaz.um.ac.ir/man/form.docx
http://ijaz.um.ac.ir/man/single-document.rar
http://ijaz.um.ac.ir/man/multi-document.rar


روش ٌای اوتخاب ورودی مته درضاماوً ایجاز 



روش ٌای اوتخاب ورودی مته درضاماوً ایجاز 

برای استفاده از حالت تک سندی، کافی است سند مورد نظر را به 
.  یکی از سه روش موجود برای انتخاب ورودی، تعیین نمایید

شما می توانید متن مورد نظر را در باکس تعبیه شده روش دستی ،
.کپی و یا تایپ نمایید

 می توانید ورودی را از طریق فایل  "فایل"کلیک برروی دکمه
.انتخاب نمایید

 هم می توانید " آدرس"کلیک برروی دکمهURL  سایت مورد نظر را
کپی نموده تا سیستم به طور خودکار متن اصلی را به صورت روی 

.خط بازیابی کرده و خالصه نماید

همچنین می توانید ترکیبی از روش های موجود را برای انتخاب  
.ورودی استفاده نمایید



ادامً 

در صورت انتخاب بیش از یک ورودی، می توانید از امکان 
.خالصه سازی چندسندی استفاده نمایید

در خالصه سازی چندسندی، سیستم باید قادر باشد تا برای چندین  
سند که همگی در ارتباط با یک موضوع هستند، یک خالصه 

.  تولید نمایند

می توانید بیش " افزودن ورودی"با هر بار کلیک برروی دکمه های 
.از یک ورودی را انتخاب نمایید

برای انتخاب میزان نرخ فشرده سازی می توانید از نوار قرمزی 
تعداد لغات پیش . که در صفحه طراحی شده استفاده نمایید

کلمه در نظر گرفته  250فرض برای خالصه سازی برابر با 
.شده است



، شما می تواویذ مته مورد وظر را در باکص تعبیً شذي کپی روش دضتی

.و یا تایپ وماییذ



"فایل"کلیک برروی دکمً 



"آدرش"کلیک برروی دکمً 



https://ai.inoor.ir

ابتدا باید متن را وارد کنید و سایت . بر اساس جمله است و کلمه ها یا حروف را نمی شمارد

البته حدس بنده این است که جمالتی که کلمات . تصمیم می گیرد که کدام جمله ها را حذف کند

.مهم تر دارند را نگه می دارد



http://www.matnak.com

تشخیص وشناسایی متون،پردازش متن،حذف متن تکراری،  از جمله ویژگی های متنک می توان به

.برای استفاده در سایر سیستم ها اشاره کرد API و



http://swesum.nada.kth.se/index-
farsi.html

گویا ابتدا برای زبان سوئدی نوشته شده، ولی برای زبان های دیگر از جمله فارسی گسترش یافته 

مزیت این سیستم این است که می توانید نوع متن را انتخاب کنید که سبک روزنامه ای است، یا . است

.آکادمیک



Topicmarks ورم افسار رایگان خالصً ضاز

https://www.makeuseof.com :آدرش

این سایت  ازیک متن طوالنی، محتوا و مطالب مهم را استخراح می کند و تا حد زیادی، 

این سایت از فناوری پیشرفته پردازش زبان . نیاز شما را به خواندن کل متن، کم می کند

خوشبختانه این ابزاری آنالین، رایگان است و شما می توانید به .طبیعی استفاده می کند

.آسانی بعد از ثبت  نام در آن، کار با آن را شروع کنید

شما می توانید متن مورد نظر را در این سایت کپی پیست کنید یا فایل متنی را در آن آپلود 

کنید یا اصال لینک صفحه اینترنتی را به آن بدهید، تا سایت کار پردازش متن را شروع 

کند



خالصهسازهایمتونانگلیسی

1. http://autosummarizer.com

2. http://smmry.com

3. https://www.tools4noobs.com/summarize

4. http://appincredible.com/online/article-
summarizer



http://autosummarizer.com/

http://autosummarizer.com/


http://autosummarizer.com/

کار با این وبسایت بسیار ساده بوده•

وبسایت نیاز به هیچگونه ثبت نام ندارد•

(  paste)کافی است متن را در کادر قرار داده شده پیست •

کنید 

کلیک کنید   summarizeبر روی •

خالصه متن در پایین نمایش داده خواهد شد •

http://autosummarizer.com/


https://www.tools4noobs.com/summarize

https://www.tools4noobs.com/summarize
https://www.tools4noobs.com/summarize
https://www.tools4noobs.com/summarize


https://www.tools4noobs.com/summarize

در این وبسایت مستقیما میتوان هم متن و هم لینک متن را 1.

قرار داد

میتوان میزان بلندی و کوتاهی خالصه را تعیین کرد 2.

میتوان مرجع هر جمله خالصه شده را در متن اصلی 3.

یافت 

میتوان بیشترین کلمات استفاده شده را پیدا کرد 4.

میتوان کلمات کلیدی را پیدا کرد 5.

میتوان طول جمالت خالصه شده را پیدا نمود6.

https://www.tools4noobs.com/summarize
https://www.tools4noobs.com/summarize
https://www.tools4noobs.com/summarize


MSWord AutoSummarize


