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 :تعریف خالصه سازی
مختلف برای منابع /منبع یک اطالعات مهم شامل متنی متراکم فرآیند تولید 

 (Mani 99) خاصوظایف / وظیفهخاص با هدف انجام یک  کابران/کاربر

 :(Jones 1999)شرایط 
 کلمات کلیدی حفظ شود؛ 

 
 حفظ شودمفاهیم اصلی متن 

 
هدف نویسنده متن به وضوح منتقل شود 
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 خالصه های خودکار بهتر از خالصه دستی 
زمان بر:  روش دستی 
از تیتر : طول متغیر: روش خودکار خالصه های چند صفحه ای 
تولید خالصه از دیدگاه های مختلف : روش خودکار 
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عناوین و سرمطلب ها 
ترلیر فیلم 
صورت جلسه 
 مرور بر روی کتاب، سی دی و فیلم و... 
  راهنمای برنامه های تلویزیونی 
زندگی نامه ها و رزومه و.... 
بریدن بخش کوتاهی از سخنرانی برای پخش تلویزیونی 

شرح وقایع تاریخی به ترتیب زمانی و مختصر  
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 ( 1950) خالصه سازی متن
   : مشکالت

قدرتمند کامپیوترهای کمبود   
 طبیعی زبانهای پردازش برای موجود مشکالت   
 (عبارات اشاره موقعیت جمله و ،)د مطالعه ظواهر متن ماننکارهای اولیه بروی 

 
 1980 -  1970هوش مصنوعی

  :کوپیک
 یادگیری بر مبتنی الگوریتم اولین   
(بیزین های کننده بندی دسته) بندی دسته مسئله 

   :یانگ 
تصمیم درخت   
دادند پیشنهاد جمله قطعات استخراج رابرای کننده بندی دسته   

 
   :برازلی 
لغوی های زنجیره کردن یداپ   
محتوا زدن تقریب برای ، آنها بین لغوی اتصاالت و کلمه توزیع   

: تاریخچه  
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   کاربردها 
 موتور جستجو 
سیستم پرسش و پاسخ 
خالصه سازی اخبار 
 خالصه سازی متون علمی، پزشکی و حقوقی 

 خالصه سازی صفحه وب 

  طبقه بندی مستندات 

 تلفن همراه و تبلت و غیره 

  و تبدیل کتابخانه ها به خالصه ها تولید توصیه نامه مختصری بر یک کتاب 

  و... 
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 : (Jones 1999) اسپارک جونز
 خالصه سازی موثر نتیجه دقت به عوامل زمینه ای است

 عوامل موثر

 هدف

 کاربرد

 عمومی

 خاص

 هدف

 پرسش گرا

احساس 
 گرا

 انتقادی

 کاربر

 شخص گرا

 خروجی

 اشتقاق فرمت

 استخراجی

 انتزاعی

 ورودی 

 تعدد منبع

 تک سند

 چند سند

 زبان

 تک زبانه

 چند زبانه

 بین زبانی

 زمینه

 عمومی

 تخصصی

 نوع طول

 متن

 صدا

 تصویر 

 چند رسانه ای
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 مراحل خالصه سازی 

 تولید تفسیر موضوع

شناسایی 
 سبک و موضوع

ادغام 
مفاهیم 
 مشابه

 

تولید و استخراج 
 جمالت



12 

  : موضوع شناسایی
مهم موضوعات برگیرنده در متن یک از مشخصی های بخش 

خالصه بطور"  :اشاره عبارات” 
 تکرار پر شاخص عبارات 

گفتمان ساختار 

 :تفسیر
عبارت یک در مشابه موضوعات ادغام  

 ها افزونگی حذف. 

نشست زمین به و برخاست هواپیما نشست، صندلی روی شد، هواپیما وارد او : مثال.  

(کرد پرواز او) :کرد بیان صورت این به توان می را عبارت این 

دهد می خوبی بسیار نتایج اما است تر مشکل بسیار روش این سازی پیاده.  

 :تولید
است نهایی خروجی متن تولید ، متن خودکار سازی خالصه مرحله آخرین  

شود می جمالت تولید و عبارت چاپ یا و کلمات ، عبارات ادغام شامل. 
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 انتزاعی
 استخراجی

 مقایسه روش های استخراجی و انتزاعی
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 خالصه سازی تک سندی

 خالصه سازی چند سندی
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 مراحل خالصه سازی انتزاعی 

 تولید تفسیر موضوع

شناسایی 
 سبک و موضوع

درک مفهوم 
 متن

 

 تولید جمالت
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 روش های خالصه سازی

 یادگیری ماشین زبان شناسی

 نظارتی

 آماری

 غیرآماری

 بدون نظارت

کالستری -گرافی  

 ساختارهای بالغی

 یادگیری عمیق

تحلیل معنایی 
 نهان

 نیمه نظارتی

 یادگیری توامان

 خود آموز

 یادگیری عمیق
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 روش های نظارتی  

خورده برچسب پیکره به نیاز  
کارا های ویژگی به نیاز 
بندی کالس های الگوریتم 

باال دقت 



   پیکره خالصه سازی

 در زبان فارسی کم 

 (متن خبری به همراه خالصه خبر 14000)پیکره بیستون 

 

www.Persian-nlp.ir 
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 ویژگی ها

 محتوایی

 عبارات اشاره 

 کلمات ایست 

 شباهت با زمینه 

 ضمایر

 شباهت با عنوان 

TF-IDF 

 تأثیر کلمات مثبت 

 ساختاری
 طول جمله 

 مکان جمله 

 گرافی
Bushy Path 

 مرکزیت جمله 

 Wordnet معنایی
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زمینه یک متن . هر متن دارای زمینه منحصربه فرد است :شباهت با زمینه
   توسط کلمات کلیدی آن مشخص می شود

  1

1

( )

( )

n
S

j

j

STC m

j

j

Freq W

Score S

Freq W











 هر چه تعداد کلمات ایست یک جمله کمتر باشد، اهمیت آن : کلمات ایست
    بیشتر است 

( )
( ) 1SW

SW S
Score S

S
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 :عبارات اشاره 
  اهمیت عبارات این وجود .دارد اشاره جمله در رویدادی به که عباراتی

   .می دهد افزایش را جمله
نقل قول خارجی، کلمات وزن، قیمت، عدد، زمان، تاریخ، -- اشاره عبارات 
 است غیره و زمان ها و مکان ها افراد، اسامی --  خاص اسامی 

( )
( )CP

CP S
Score S

S


 جمالت دارای ضمیر معموالً در توضیح جمله دیگر است: ضمایر 

 

Pr

( )
( ) 1

PR S
Score S

S
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جمالتی که حاوی لغات  . عنوان کوتاه ترین نسخه متن است: شباهت با عنوان 
 به کاررفته در عنوان باشند برای خالصه مناسب تر هستند

1

( , )
( , )

(( ( , ))
TS m

j
j

MED S T
Score S T

Max MED S T




TF-TDF :جمالتی که دارای کلمات نادر پرتکرار باشند برای خالصه مناسب هستند.  

 
 .جمالتی با طول زیاد و کم برای خالصه مناسب نیست: طول جمله 

 

 
1

0 .
SL

lb S hb
Score S

OW
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 .جمالتی که در ابتدای متن هستند اهمیت بیشتری دارند:مکان جمله 

 
Bushy Path :جمله ای که متوسط شباهت آن به سایر جمالت زیاد است 

 .  برای خالصه مناسب است 

1

1
( ) ( , )

m

BP i

i

Score S sim S S
m 

 

کلمات مثبت کلماتی هستند که نرخ حضور آن ها در متون : تأثیر کلمات مثبت 
 .  خالصه شده بیشتر باشد

 

1

1
( ) . Pr( )

S

PW i

i

Score S W PositiveWords
S 
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 :تشخیص معنای متن
 wordnetشمارش مفهوم اصلی در متون با استفاده از 



 روش های بدون نظارت

مبتنی بر گراف شباهت 

 شباهت  –مبتنی بر خوشه بندی 

 عدم نیاز به پیکره برچسب خورده 

 دقت پایین 



 فضای پیوسته

یادگیری عمیق 

Word 2 Vec 

Sent 2 Vec 

 



 روش های نیمه نظارتی

 داده برچسب خورده و فاقد برچسب 

  مناسب برای زبان فارسی 

یادگیری توامان –یادگیری خود آموز  – بوت استرپینگ 

 دقت باال 



Recursive Auto Encoders 



 روش های ارزیابی 

 سانی مناسبع رطالا :Informativeness 

 .منتقل نمایدرا صلی ن امتودر مفید ت طالعااکثر اباشد تا حددر باید قاز خالصه ساسیستم 

 رختصااعایت ر :Conciseness 

 .  منتقل نمایدت قل جمالابا حدرا مطلب  باشد تا در باید قاب سیستم خویک 

 مطالبپیوستگی :Coherency 

 .شدباردار پیوستگی مناسبی برخواز باید ز خالصهسای سیستمهای خالصهها 

نایی مطالباخو( د :Readability 

د جودان وسرگرت جاعاه و ارباید تکلیف ضمایر مشخص شده تولید شدی خالصههادر 
 .شدشته بااند

 

 

 



 روش های ارزیابی

 روش های ارزیابی

 انسانی

 راگ
 دقت



 ROUGE یابیار ارزبزا

رکادخوز ابی خالصه ساـیار ارزبزافترین ومعر 
 
 Lin and Hovy 2003 

 
Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation 

 
ی خالصههاو سیستمی ی حدهایی که بین خالصههااد واها تعدرین معیاا

ت را  جفت کلمات و کلمایشته، رهاتایی nر ـند نظیدارنسانی هم پوشانیا
  .محاسبه مینمایند

 



Rouge-N 
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 سیستم های خالصه ساز

Baldwin and Morton 1998 

انگلیسی : زبان 

کند می عمل قوی زبانی پردازش یک پایه بر سیستم : معماری  

است زیر اعمال شامل که : 

ها توکن تفکیک 

جمله بندی قطعه 

گذاری برچسب POS 

صرفی تحلیل 

تجزیه 

ها شناسه تشخیص 
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Boros --2001 
سندی چند ساز خالصه سیستم : عملکرد از کوتاهی شرح 

کند می عمل زیر مراحل طریق از سیستم : معماری : 

شود می استخراج سند از موضوع محدود تعداد یک. 

شوند می مرتب اهمیتشان براساس موضوعات. 

شود می انتخاب موضوع آن پوشش برای موضوع هر از جمله یک.   

 معیار با موضوع هر اهمیت tf-idf  شود می محاسبه. 

سلسله غیر و مرتبی سلسله بندی خوشه روشهای) شوند می بندی خوشه جمالت 
 (.شود استفاده تواند می مراتبی
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CENTRIFUSER 

حوزه در جستجوگرها با .سندی چند ساز خالصه سیستم : عملکرد از کوتاهی شرح 
 .است ارتباط در ساختیافته بسیار های

 

معماری :   

بنام انعطاف قابل ابزار یک از سیستم این SIMFINDER استفاده سازی خالصه برای 
 طریق از ویژگیها ترکیبات کاوش با را کوچک قطعات بین مشابهت ابزار این .کند می

   .کند می شناسایی ماشین یادگیری تکنیکهای

مشترک خاص اسامی ، کلمات رخدادی هم توان می ، زبانی ویژگیهای ازمیان ،  
  .کرد اشاره ، معنایی نظر از مشابه افعال و WN مترادفهای ، متصل اسمی عبارات

هر از پاراگراف یا جمله یک انتخاب برای کلیدی کلمات از سیستم بندی خوشه از 
   .کند می استفاده (مرکزیابی روش با) خوشه
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Chen and Lin 

زبانی چند – سند چند :ورودی 

معماری :   

زبانه یک اخبار متون از شده کالستر مجموعه یک شامل سیستم اصلی های مولفه ،  
 هستند ، اخبار ساز خالصه یک و زبانه چند اخبار از یکتا کالستر یک و

. مبنای عنوان به معنادار واحدهای شناسایی و تعریف ، سیستم این مرکزی موضوع 
   .است مقایسه

باشد مشکلی کار تواند می متن در مربوطه بندی قطعه و شناسایی ژاپنی برای.   

زبانها همه درواقع ، ژاپنی و انگلیسی : زبان  
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Columbia MDS 

ی یافته بهبود نسخه : عملکرد از کوتاهی شرح MULTIGEN می که ای پیچیده سیستم .است 
 .گرفت درنظر متا ساز خالصه نوعی توان می را سیستم این .شود اعمال مختلف منابع به تواند

معماری :  

راه را مناسب ساز خالصه ، ورودی نوع برحسب که شود می انجام پردازش پیش فاز یک ابتدا 
 .کند می اندازی

 ساز خالصه ساده وقایع برای MULTIGEN است مرسوم . 

 ها نامه زندگی برای DEMS بندی پیکره با bio   

ورودیها بقیه و واقعه چند برای و DEMS فرض پیش بندی پیکره با   

انگلیسی : زبان 

در : ارزیابی DUC 2002 ی ها خالصه در . داشت قرار برتر سیستم سه میان در استثنا بدون 
 های خالصه در . کرد کسب را سوم رتبه recall معیار و دوم رتبه دقت معیار در مستخرج

   .آورد بدست را سوم رتبه دقت و دوم رتبه پوشش معیار در چکیده
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SUMMARIST 
استخراجی سنده تک ساز خالصه سیستم :  عملکرد از کوتاهی شرح. 

معماری :  
خالصه تولید و تفسیر ، موضوع شناسایی : است پردازش مرحله سه شامل سیستم.   
دشو می انجام شده تهیه قبال که موضوع امضاهای بکمک ، موضوع شناسایی. 

 فرم به هایی چندتایی سند امضاهای <topic, signature> کلمات از لیستی امضا که است 
  .است <t1,w1>  و <t2,w2> و...و <tn,wn> بفرم دار وزن

شوند گرفته یاد خودکار صورت به توانند می سند امضاهای.  
متن بندی قطعه شامل موضوع شناسایی پس  

مقایسه span است موجود موضوع امضاهای با متن های.   
شود می ترکیب تفسیر پروسه طول در شده شناسایی موضوع.   
شوند می بندی فرمول مجددا شده ترکیب موضوعات سپس.   

است استخراج معمول طبق هم آخر مرحله. 
تنظیم قابل ، یی کره ، اندونزیایی ، عربی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، انگلیسی ، زبانه چند : زبان 

 زبانها همه برای
 

 



FarsiSum 



Ejaz 



 PNSUMخالصه ساز 
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 نتایج ارزیابی 

    حالت مختلف بین سیستم ها بر روی دادگان پاسخ 4در  Recall مقایسه معیار



 ...ادامه

  حالت مختلف بین سیستم ها بر روی دادگان بیستون 4در  Recall مقایسه معیار



 ...ادامه

  حالت مختلف بین سیستم ها 4در F-Score  مقایسه معیار



 با تشکر

 پایان


