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  نامه انياع از پا دفي أت داوران جلسهي هي هيدييتأ

  
  وتری کامپی مهندس:دهکنام دانش

  ی محسن مشک:نام دانشجو
  ین فارسو متيسند  چندینشی گزيساز  خالصه:ا رسالهینامه  انیعنوان پا

   :خ دفاعیتار
  وتری کامپی مهندس:رشته
  ی هوش مصنوع:شیگرا

  
  امضا  ا مؤسسهیدانشگاه   ی دانشگاه مرتبه  ینام و نام خانوادگ  سمت  فیرد

دانشگاه علم و صنعت     یی آنالویدکتر مرتض  استاد راهنما  1
    رانیا

          استاد راهنما  2

          استاد مشاور  3

          استاد مشاور  4

خانم دکتر مهرنوش   یاستاد مدعو خارج  5
    ید بهشتیدانشگاه شه    فرد شمس

          یاستاد مدعو خارج  6

ه علم و صنعت دانشگا    يدکتر محمدرضا کنگاور  یاستاد مدعو داخل  7
    رانیا

          یاستاد مدعو داخل  8
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  جي صحت و اصالت نتاي هيدييتأ

  
   يباسمه تعال

  
 مقطع وتری کامپیمهندس رشته ي دانشجو85722135 یی به شماره دانشجویمحسن مشکجانب نیا

 بدون نجانب ویار اکنامه حاصل  انین پایج اینتا ي هیلکه کم ینما ید مییتأ ارشد ی کارشناسیلیتحص
امل مشخصات کر کگران را با ذیشده از آثار د يبردار هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه

ص دانشگاه مطابق با ضوابط و یدرصورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخ. ام ردهکر کمنبع ذ
و ات یتب و نشرکر یثکت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تیقانون حما(م کمقررات حا

نجانب رفتار خواهد شد و حق یبا ا ...) ی و انضباطی، پژوهشی، ضوابط و مقررات آموزشیآثار صوت
ن تخلف و مجازات را از ییص و تعیتسب و تشخکهرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق م

 و ی و حقوقیقی به اشخاص اعم از حقییت هرگونه پاسخگویدر ضمن، مسؤول. مینما یش سلب میخو
گونه  چینجانب خواهد بود و دانشگاه هی اي به عهده) یی و قضاياعم از ادار(الح ص يمراجع ذ

  .ن خصوص نخواهد داشتی در ایتیمسؤول
    
  

  :ینام و نام خانوادگ  
  

  :خیامضا و تار  
  



 ج 

  

  نامه اني از پايبردار مجوز بهره

  
ه توسـط اسـتاد   کـ  یتیدودتابخانه و با توجه به محـ کنامه در چهارچوب مقررات  انین پا ی از ا  يبردار  بهره

  :شود، بالمانع است ین مییر تعیراهنما به شرح ز
  . همگان بالمانع استينامه برا انین پای از ايبردار  بهره¨
  .نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بالمانع است انین پای از ايبردار  بهره¨
  .ممنوع است................. ...................خ ینامه تا تار انین پای از ايبردار  بهره¨
  
  
  

  :د راهنمایا اساتینام استاد   
  

  :خیتار  
  

  :امضا  
  
  



 د 

  
  

  :م بهیتقد
  

 ارج ین پارسـ یریزبـان شـ   بـه   خود را پاس داشته ویرانیا  ویاسالم ندگان دانش که فرهنگی جو ي همه
   .نهند یم

  
  



 ه 

  
  

  :يسپاسگزار
  
انه از عمـر  دلـسوز  کـه پدرانـه و   يدیاسـات ، انـد   بـوده بان من یم که همواره پشت   زی عز ي از خانواده  سپاس با

 و  اسـت  مـن  ی و دلگرمـ ي شـاد ي هیـ  آنها ما بای که همراه  یخود کاستند و بر دانش ما افزودند، دوستان       
  .آنهاست يها  تالشي ادامه من کار که یکسان ي همه



 و 

  
  

  دهیچک
ه شنهاد شدی متون پيسند د چنيساز  خالصهي برابندي  مبتنی بر خوشهوشر  یکنامه، انین پایدر ا
 است که چند سند را به عنوان يساز ، خالصهيسند  چندینشی گزيساز  خالصهي ک سامانهی .است
اگر چه  .ه استی اولي سندهايها ز جمله ايا دهیکند که گز ید می توليا رد و خالصهیگ ی ميورود

فارسی  ی ورزشياز خبرهاک مجموعه ی ي آن رویابیست، اما ارزی محدود به حوزه نيشنهادیروش پ
  .صورت گرفته است

 دو ها  جملهيبند در خوشه.  استها  جملهيندب  خوشه،يشنهادیروش پهاي اصلی  یکی از بخش
  :، که عبارتند ازها بکار گرفته شده است بندي هر چه بهتر جمله راهکار براي دسته

 .ها جمله يبند  خوشهي برا محدود منفردیمراتب  سلسلهيبند  خوشهاستفاده از •

ن یی تعي براآنهااستفاده از بافت و - واژهي و بردارهای همبستگي بردارها خودکاردیتول •
  .ها ن جملهیشباهت ب

، از به وجود ها  خوشهي  اندازهيک کران باال برای محدود با در نظر گرفت یمراتب  سلسلهيبند خوشه
 یانی کمک شايبند ن روش خوشهی از ا استفاده.کند ی ميریتر جلوگشی بي   با اندازهییها آمدن خوشه

 يبند  در خوشهیها که نقش مهم ن شباهت جملهیی تعيبرا ن،یهمچن. کند یها م نش بهتر جملهیبه گز
 يرد که بر مبنایگ یها بهره م ن واژهی بیروش نخست، از همبستگ. ه استشنهاد شدیدارد، دو روش پ

ن یدر روش دوم، از شباهت ب. دآین بت بدست میبا اندازه ثا ي پنجرهک یها در  رخداد همزمان واژه
بنابر مطالعه مراجع مرتبط در  .ها استآنانگر شباهت یشود که ب یها استفاده م بافت واژه- واژهيبردارها

رسد منابع نامبرده براي نخستین بار در سطح کاربردي براي زبان فارسی تولید  زبان فارسی، به نظر می
  .اند شده

د یپردازش و تول شی پيها در بخشدر نظر گرفته شده که خاص زبان فارسی هستند، بیشتر راهکارهاي 
 به هم يها  رفع مشکل وجود واژهيپردازش، برا شیدر بخش پ. ه استصورت گرفت یمنابع زبان



 ز 

 بهبود سرعت محاسبه ين برایهمچن. شنهاد شدی آنها پي و جداسازیی شناساي برایده، روشیچسب
در بردار . شنهاد شدیبافت پ  همي به نام بردارهايدی جديبافت، بردارها- اژه وين بردارهایشباهت ب

را نسبت به ) بافت- واژهين بردارهایب(ن شباهت یشتری که بییها  از واژهيک واژه، تعدادیبافت  هم
زان شباهت یانگر میک وزن است که بی ين بردار دارایهر واژه در ا.  دارند، وجود داردی اصلي واژه

  . استی اصلي واژهآن با 
ن روش شامل دو یا. م استی مستقیابیک روش ارزینامه،  انین پای استفاده شده در ایابیروش ارز

 مرجع که توسط افراد خبره ي  خالصهي خودکار با تعدادي ، خالصهنخستدر بخش . بخش است
 قرار یابیز موجود در خالصه مورد اريها ت بودن جملهیشود و با اهم یسه میه شده است مقایته
  .شود ی میابینش شده ارزی گزيها  در جملهيزان اطالعات تکراریدر بخش دوم، م. ردیگ یم

 محدود یمراتب  سلسلهيبند دهند که استفاده از خوشه ی نشان ميشنهادی روش پیابیج حاصل از ارزینتا
ت را نسبت به یفیکن یها، بهتر ن شباهت جملهیی جهت تعي لغویتواند به همراه استفاده از همبستگ یم

نسبت به روش  (0,86  به 0,65 از یی، کارايشنهادی روش پيریبا بکارگ.  مشابه حاصل کنديها روش
MEAD ( ین بهبود بدون بروز افزونگیافت که ایبهبود) کسان استی در دو روش یزان افزونگیم (

  .شتر حاصل شدیب
  

، يبند ، خوشهي لغوی، همبستگ، بردار واژه بافتي چند سنديساز خالصه :يدیلک يها واژه
  . محدودی سلسله مراتبيبند خوشه

  
  
  
  



 

ح  

  فهرست مطالب
  

  12  مقدمه: 1فصل 

  13.......................................................................................................................... مقدمه-1- 1

  15....................................................................................................يساز  خالصهندی فرآ-2- 1

  16..............................................................................................يسند  چنديساز  خالصه-3- 1

  18................................................................ي چندسنديساز  مسائل خاص خالصه- 3-1- 1

  19..........................................................................يسند  چنديساز  خالصهندی فرآ- 3-2- 1

  19............................................................................................... عمدهيها افتی ره- 3-3- 1

  24.........................................................ی زبان فارسي  انجام شده در حوزهي کارها- 3-4- 1

  26.....................................................................................................گری دي کارها- 3-5- 1

  27..............................................................................................نامه انی کوتاه بر پای نگاه-4- 1

  28  ی منابع زباندی پردازش و تولشیپ: 2فصل 

  29.......................................................................................................................... مقدمه-1- 2

  29...................................................................................ی متنيها کرهی پيساز دست کی -2- 2

  31..........................................................................................ها ها و واژه  مرز جملهنیی تع-3- 2

  32.......................................................................دهی به هم چسبيها  واژهي جداساز- 3-1- 2

  34.....................................................................................................................یابی شهی ر-4- 2

  35...............................................................................................رمهمی غيها  حذف واژه-5- 2

  36.................................................................................ی چند بخشی عناصر متنیی شناسا-6- 2

  38.......................................................................بافت- واژهي و بردارهاي لغوی همبستگ-7- 2

  39..................................................................................بافت- واژهي بردارهادی تول- 7-1- 2

  41  يشنهادیروش پ: 3فصل 

  42.......................................................................................................................... مقدمه-1- 3

  42...........................................................................................................يشنهادی روش پ-2- 3

  43.........................................................................................نشی و گزيبند  خوشه- 2-2- 3

  46...................................................................................................... خالصهدی تول- 2-3- 3

  47.................................................................................. محدودیمراتب  سلسلهيبند  خوشه-3- 3

  50................................................................................................يشنهادی شباهت پاری مع-4- 3



  

 ط  

  52......................................................................................بافت  هميد بردارهاجای ا- 4-2- 3

  55  یج تجربینتا: 4فصل 

  56.......................................................................................................................... مقدمه-1- 4

  56..............................................................................................................یابی روش ارز-2- 4

  57..................................................................................ي بر سودمندی مبتنیابی ارز- 2-1- 4

  60............................................................................ها  جملهی افزونگزانی میابی ارز- 2-2- 4

  60..........................................................................................................................کرهی پ-3- 4

  61................................................................................................................ی تجربجی نتا-4- 4

  61.........................................................................يبند  خوشهيها تمی الگورسهی مقا- 4-1- 4

  64..................................................................................... شباهتيارهای معسهی مقا- 4-2- 4

  66......................................يسند  تکيساز  در خالصهيهادشنی روش پيری بکارگ- 4-3- 4

  67  ها شنهادی و پيبند جمع: 5فصل 

  68...............................................................................................يریگ جهی و نتيبند  جمع-1- 5

  69.............................................................................................................ندهی آي کارها-2- 5

  71  مراجع

  75  ها وستیپ

  
  



  

 ي  

  فهرست اشکال
  

  19...............................................................يساز  خالصهي ک سامانهی ی عموميمعمار) 1-1(شکل 

  MultiGen...................................................................................................23 يعمار م)2-1(شکل 

  U.S. fighters was shot by missile".......................24" ي  مربوط به جملهDSYNT )3-1(شکل 

  43.....................................................................................يشنهادی روش پی کليمعمار) 1-3(شکل 

  48..............................................................................................يا  خوشه3ل منفرد اتصا) 2-3(شکل 

  49..........................................................0,4 ي  با آستانهيا  خوشه3اتصال منفرد محدود ) 3-3(شکل 

  50....................................................................................ها  جملهيبند  از خوشهيا نمونه) 4-3(شکل 

  66.............................................. جمله8 شامل ی متنياعمال روش اتصال منفرد ساده رو) 1-4(شکل 

  



  

 ك  

  فهرست جداول
  

  33.........................................................0,001 ي  جداشده با آستانهيها واژه از يا نمونه) 1- 2(جدول 

  34......................................................0,0001 ي  جداشده با آستانهيها  از واژهيا نمونه) 2- 2(جدول 

  35..................)یفی تصريها ها در تمام حالت شامل فعل( دوم ي ته مهم دسری غيها  واژه)3- 2(جدول 

  36.........................)شامل اسم، صفت و حروف و وندها( اول ي  مهم دستهری غيها واژه) 4- 2(جدول 

  37...................سنای ای متني کرهی موجود در پییتا  و چندیی دوتای از عناصر متنيتعداد) 5- 2(جدول 

  40...................................................................... چند واژهيمحتوا- از بردار واژهی بخش)6- 2(جدول 

  53........................................................................... چند واژهی از بردار همبستگی بخش(1- 3(ل جدو

  58.......................................ها  جملهي سودمندي بر مبنايساز  خالصهيها  سامانهسهیمقا) 1- 4(جدول 

  58............................................................... سه داور به چند جملهیازدهی از امتيا نمونه) 2- 4(جدول 

  59................................................................................................ داوراننی بيسودمند) 3- 4(جدول 

  61...............................................................................................يساز  خالصهي کرهیپ) 4- 4(جدول 

  62......................................................................يبند  چهار روش خوشهیی کاراسهیمقا) 5- 4(جدول 

  63.........................................يبند  خالصه در چهار روش خوشهی افزونگزانی مسهیمقا) 6- 4(جدول 

  64................................ شباهتاری سه معي محدود به ازای سلسله مراتبتمی الگورییکارا) 7- 4(جدول 

  65.................. شباهتاری سه معي محدود به ازای سلسله مراتبتمی الگوری افزونگسهیمقا) 8- 4(جدول 

  



 ی متون فارسيسند  چندینشی گزيساز خالصه

 12

 
 مقدمهمقدمه

  
  
  
  
  

  : 1 فصل

  مقدمه
  



  

 13 

  مقدمه -1-1

 ي اطالعات قابل دسترس براي  وب، هر روز بر گسترهی در شبکه جهانیش روز افزون منابع متنیبا افزا
ز به همراه داشته ی نی دارد، اما مشکالتی فراوانيایع مزاین رشد سریاگر چه ا. شود یکاربران افزوده م

امروزه، . ابدیاز خود را بیتواند اطالعات مورد ن یگونه من چالش آن است که کاربر چی نخست.است
 جستجو و کسب اطالعات يها ن روشیتر ی از عمومیکی اطالعات یابی بازيها  سامانهيریبکارگ
ها   از عنوانيا اههی اطالعات معمول، به صورت سیابی بازيها ک سامانهی یخروج. از استیمورد ن

ار بلند ی بس ها اههین سیشتر موارد ایبدبختانه، در ب. راه شده است همیح کوتاهیاست که هر کدام با توض
به طور معمول، کاربران تنها چند ده سند . ستی نی شده عملیابی بازي سندهاي  همهیهستند و بررس

 کوتاه يها وجو ش به طرح پرسیشتر کاربران گرایب. رندیگ یده میه را نادیکنند و بق ی میاول را بررس
ق و مبهم هستند یدق وجوها نا  از پرسياری، بنابر بس[Franzen and Karlgren, 2000]دارند 

[Sanderson, 1994] .د یچگونه اطالعات مف: شوند ی مواجه ميگریچالش د ب، کاربران باین ترتیبه ا
  .ن مشکل استی ايک راه حل برای خودکار متن، يساز  خالصهي امانهس. نش کنندیرا گز
  :ن عبارتند ازیله ماشی خودکار خالصه به وسدی تولي ت عمدهیسه مز
 یزان فشردگیتواند خالصه را با توجه به م ین می ماشیعنیخالصه قابل کنترل است،  ي اندازه •

 .ه کندیمورد نظر کاربر ته

 . استینیب شی آن قابل پيمحتوا •

 یها از متن اصل ا بخشیتوان مشخص کرد که هر بخش از خالصه مربوط به کدام بخش  یم •
 . ستا

 ،فرد شمس[پردازش متن شامل چهار سطح است .  پردازش متن استي از کاربردهایکی يساز خالصه
 يهاک از کاربردیهر . یی و پردازش معناي، پردازش نحوي، پردازش ساختواژيپردازش لغو:  ]1385

 ،ینیش ماي ترجمه،  متندی، درك، توليساز  اطالعات، خالصهیابیازفراوان پردازش متن، از جمله ب
 و ی با توجه به گستردگ،گریتخراج دانش از متون و موارد د، اسیعی به زبان طبپرسش و پاسخ
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 ين کاربردهایتر دهیچی از پیکی، يساز خالصه .رسد یا چند سطح فوق به انجام میک ی، در یدگیچیپ
  .  استهمراهپردازش متن است و معموال با چند سطح از پردازش متن 

 متن يساز  خودکار خالصهيها سامانه ي  ساخت و توسعهي رويا ت گستردهیالر فعی اخيها در سال
  . مختلف انجام شده استيها  زبانيبرا

  . دهی و چکینشی گزي خالصه:  خالصه وجود داردي برای، دو نوع اصلیبه طور کل
 .شود یه مین دو تهی از ایبیا ترکی و 1ي، شهودي آماريارهای با توجه به معینشی گزي خالصه •

 ندارند، یی و معنايرات نحوییها، جمالت متن تغ ن دسته از خالصهید ایاز آنجا که در تول
  .نش جمالت قلمداد کردی گزیتوان آن را نوع یم

 به شکل یم جمالت متن اصلیده، مفاهید چکیدر تول. ه استی از متن اوليریده، تفسیچک •
را » ها را خورد السی، انگور و گبیاو س«به عنوان مثال، جمله . شود ی میسیتر بازنو کوتاه

 . نوشت» ها را خورد وهیاو م«توان به صورت  یم

  : انواع خالصه وجود دارد، که چند مورد از آنها عبارتند ازيز برای نيگری ديها يبند میتقس
 و چند يشان به دو نوع تک سندی ورودي با توجه به تعداد سندهايساز  خالصهيها سامانه •

ک متن است، اما در نوع چند ی تنها ي، وروديدر نوع تک سند. دشون یم می تقسيسند
  .ه شودی اطالعات چند سند تهيد بر مبنای خالصه بايسند

ها به دو نوع  ستمین سی، ايساز  خالصهي سامانه توسط یبانیت قابل پشتیزان عمومیبر حسب م •
 ي سامانه به يا هتواند از هر حوز ی، متن میدر نوع عموم. شوند یم می و محدود تقسیعموم

ک ی موثر متون مربوط به يساز  تنها قادر به خالصهسامانهداده شود اما در نوع محدود، 
  .ن استی معي حوزه

 یدر نوع مبتن.  استيساز ا نبودن خالصهیوجو بودن   بر پرسیگر مربوط به مبتنی ديبند دسته •
 ي ساز خواسته صهشود و خال ی کاربر مطرح ميوجو از سو ک پرسیوجو، ابتدا  بر پرس

  .ستین نیگر چنیرد، اما در نوع دیگ ی خالصه در نظر مي هیز در تهیکاربر را ن
ند یرا فرآی از آن است، زینشی گزي جاد خالصهی از اتر ، به مراتب سختک متنی از  دهید چکیتول

                                                
1 Heuristic 



  

 15 

 ي هخالص.  مناسب آنها استيری مختلف و بکارگيها ازمند دانش فراوان از حوزهی نيساز دهیچک
توان دو  ی را مگری دياز سو ه شدهیک فرد خبره تهی که توسط يا دهیچکو ک سو، ی ساده از ینشیگز

  . دانستيساز کران خالصه

  يساز ند خالصهیفرآ -1-2

 در نظر گرفته شده است، که عبارتند يساز  خالصهي برای، سه مرحله اصل[Lin & Hovy 1997]در 
ه ین مراحل مربوط به پس از پردازش اولیالبته ا .د خالصهیل تو)3 و ریتفس) 2،  عنوانییشناسا) 1: از
ن ی اتوان یمپردازش دارند،  شیاز به پی اغلب ني هستند؛ از آنجا که متون ورودي متن وروديرو

  .ه، افزودنامبردز به سه مورد یمرحله را ن
ن یا. شود یل میساز تبد  خالصهي قابل پردازش براي به ساختاريپردازش، متن ورود شی پي در مرحله

مانند . شوند ی به کار گرفته ميساز  دارد که در بخش بعد از خالصهییها یژگی به ویساختار بستگ
، یابی شهیها و ر ص اسمیها، تشخ  مشخص کردن مرز جملهگری پردازش زبان ديها سامانه از ياریبس

  .ن مرحله هستندی از اییمعموال جز
 قابل انجام است ی مختلفيها ن کار از راهیا.  مهم متن استيها ن بخشیی عنوان، تعییهدف از شناسا

  :  از آنها عبارتند ازیکه بعض
توان  ین حالت میدر ا.  داردیخاص یها معن ا عبارتیها  ت واژهی، موقعی از انواع متنیدر بعض •

 . اول هر بند را مورد توجه قرار داديها  مهم متن مانند عنوان و جملهيها  از بخشیبعض

توانند  یره میغو » ن مقالهیدر ا«، »نیتر مهم«، »انیدر پا«، »به طور خالصه« مانند 1ت اشارهعبارا •
 . باشندیی مهم متن به لحاظ محتوايها ن بخشیمب

ک واژه ی که یالبته به شرط(ت آنها را نشان دهد یزان اهمیتواند م یز میها ن  واژهیفراوان •
  ).ر نباشدی مانند حروف اضافه و ضما2یعموم

                                                
1 Cue phrases 
2 Stop word 
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 مرتبط، و حذف يها م و بخشی مانند ادغام مفاهیر، شامل اعمالی تفسي  مرحلهیعنی ي بعدي رحلهم
 ینشی گزيساز ن مرحله، در خالصهی صورت گرفته در ايها زان پردازشیم. شود یره می و غیافزونگ

، »اهاخواندن صورت غذ«، »نشستن«م ی مفاهیبه عنوان مثال، توال. اد استی زيساز دهیز و در چکیناچ
  .ر شودیتفس» رفتن به رستوران«تواند به صورت  یم» خارج شدن«و » خوردن غذا«، »سفارش دادن«

د ی تولي برای گوناگونيها  روش. استيساز  خالصهيها سامانه در یانی پاي د، مرحلهی تولي مرحله
  : از آنها عبارتند ازی وجود دارد که بعضییمتن نها
 عنوان، به صورت ساده در یی شناساي تخاب شده در مرحله انيها ها و جمله عبارت: نشیگز •

 .شوند ی درج میخروج

 ی در خروجيکار م، بدون دستی مفاهییا بازنمایها مهم   از واژهیستیل: ها  از عنوانیستیل •
 .شوند یدرج م

 .شوند یر به هم چسبانده مییا چند عبارت بدون تغیدو : ها چسباندن عبارت •

 يورود. ردیگ ید مورد استفاده قرار می جديها د جملهی توليز براسا ک جملهی: ساختن جمله •
 . به هم مرتبط استيها م و عنوانی از مفاهیستیساز، ل جمله

  يسند  چنديساز خالصه -1-3

 يسند  و چنديسند  به دو نوع تکي ورودي تعداد سندهاي را بر مبنايساز  خالصهيها  روشتوان یم
شده و  عیت توزی خاصی آن است که اطالعات متنيسند چند يساز  خالصهي فلسفه. درم کیتقس

ک یکپارچه کند و به صورت ی است که آنها را ییها هاز به سامانی آنها ني گردآوري برا؛پراکنده دارند
 وجود يسند  و چنديسند  تکيساز  خالصهيها ن روشی بيادی زيها اگر چه شباهت .متن در آورد

 يساز ن خالصهیچند تفاوت عمده ب. ن آنها وجود داردی بزی نی قابل توجهيها دارد، اما تفاوت
  : عبارتند ازيسند  و چنديسند تک

 بـه هـم مربوطنـد،    ی کـه بـه لحـاظ موضـوع    ییهـا  ک دسته از متنی اطالعات در یزان افزونگ یم •
 يهـا  ، مـتن يسـند   چنـد يسـاز  در خالصـه . ک مـتن اسـت  یـ  موجود در   یزان افزونگ یشتر از م  یب
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 ی بــا هــدف روشــن ســاختن موضــوع مــشابهی هــستند و گــاهیمــشترک ي نــهی زمي دارايورود
کنـد کـه    یجـاب مـ  ی، ايسـند   و چنـد يسـند   تکيساز ن خالصهین تفاوت ب یا. اند  نگارش شده 

 . هستندیافزونگ  استفاده شود که ضدییها  از روشيسند  چنديساز  خالصهيبرا

 یب زمـان یـ ک ترتیـ  يم کـه دارا  ی مواجـه هـست    ییهـا    با مـتن   يسند  چند يساز   در خالصه  یگاه •
ده یـ ک زمان مشخص اسـت و ناد ی ي اخبار، هر خبر دارا  يساز  به عنوان مثال در خالصه    . هستند

هـا    کـه مـتن  يدر مـوارد . اوردیـ ن بیی را پایت خروجیفیتواند ک  ی م يساز  گرفتن آن در خالصه   
 ي بـه خبرهـا  يشتریـ  سـود جـست کـه وزن ب   ییهـا  د از روشی هستند بایب زمان یک ترت ی يدارا

 .د بدهندیدج

 يسـاز   کمتـر از خالصـه   يری بـه طـور چـشمگ      يسـاز   ، نرخ خالصه  يسند   چند يساز  در خالصه  •
 بـا حجـم   يسـند   چنـد يسـاز  شود که در خالصـه  ی مین تفاوت از آنجا ناش  یا.  است يسند  تک

 ي ک خالصـه یـ سـاز   رود کـه خالصـه   یم و همچنـان انتظـار مـ      یهـا مواجـه هـست        از مـتن   يشتریب
 .دد کنید تولیکوچک و مف

ستند، اسـتفاده از  یک سند نینش شده از ی گزيها ، جملهيسند  چنديساز  از آنجا که در خالصه     •
نش ی گـز يها  جملهيساز در مجموع، مرتب. ستی مقدور نیها در سند اصل    جمله ي هیب اول یترت

 . استيسند تر از نوع تک ار مشکلی بسي در نوع چندسندیی نهاي د خالصهی توليشده برا

ها  ن چالشیا.  با سه چالش عمده روبرو استيسند  چندینشی گزيساز  خالصهی نوعي ک سامانهی
  :عبارتند از

  . کندیید متن را شناسای برجسته و مفيها د بتواند بخشیبا: نش اطالعاتیگز •
  . داشته باشدی از بروز افزونگيری جلوگي برايد راهکاریبا: یحذف افزونگ •
 گوناگون يها  داشته باشد که از متنیاطالعات يساز  مرتبي براید روشیبا: يساز مرتب •

  .اند انتخاب شده
 یر عملکرد مطلوبی زيها  است که از جنبهيا  خوب، سامانهيسند  چنديساز  خالصهي ک سامانهی

  :داشته باشد
 ي  دارند که اندازهییها د خالصهیاز به تولی، کاربران نی واقعيدر کاربردها: يساز نرخ فشرده •
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ک مجموعه ی يد به ازای مطلوب بايساز  خالصهي ک سامانهیب، ین ترتیبه ا. مشخص دارد
 .د کندی مختلف تولي  با اندازهییها  بتواند خالصهيسند ورود

 یی که امکان دارد، اطالعات معنايد بتواند تا جای بايساز  خالصهي سامانه: حفظ اطالعات •
 ي براییها ازمند روشی نيازس  خالصهي ن کار، سامانهی ايبرا. ه را حفظ کندی اوليسندها

 . ها دارد ر موضوعین زییتع

 درست يد کند که از نظر دستوری تولییها د جملهی بايساز  خالصهي سامانه:  ساختاریدرست •
 ی متواليها ن جملهی باشد که بيد به نحویها در خالصه با نش جملهین، چیهمچن. باشد

 . بر قرار باشدیارتباط منطق

 يرات اندك بتواند برایی با تغيساز  خالصهي ک سامانهی است که مطلوب: ت توسعهیقابل •
  .ابدیگر توسعه ی ديها ها و حوزه زبان

  ي چندسنديساز مسائل خاص خالصه -1-3-1

گر ی ديها  از روشياریمانند بس.  استيک روش چندسندینامه،  انین پای در ايشنهادیروش پ
ن حال، چند یبا ا. ز به کار گرفتی نيسند  تکيساز توان در خالصه ی را ميشنهادی، روش پيسند چند

. می بناميسند ک روش چندیشود آن را  ی وجود دارد، که موجب ميشنهادی خاص در روش پیژگیو
  مختلف به خالصهيها  که از چند سندییها  جملهيساز  مرتبي براییها نخست آنکه در آن، از روش

، یها در متن اصل ت جملهین موقعیها و همچن تن می اطالعات زمانيبر مبنا(ند استفاده شده است یآ یم
 یعنیها   جملهيبند  خوشهين، روش بکار رفته برایعالوه بر ا). شود ین مییت آنها در خالصه تعیموقع

دهد که با  ی خاص خود را نشان ميها یژگی وی اتصال منفرد محدود زمانی سلسله مراتبيبند خوشه
تم یم، به الگوری استفاده کنيسند  تکيساز ن روش در خالصهیاگر از ا.  مواجه باشديادی زیافزونگ
 خاص خود را نشان يها یژگیتواند و ینم(ابد ی ی اتصال مفرد ساده کاهش می سلسله مراتبيبند خوشه

 ).دهد
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  يسند  چنديساز ند خالصهیفرآ -1-3-2

ک متن کوتاه ی هم موضوع، ي چند سند ورودي است که به ازايندی فرآيسند  چنديساز خالصه
ند ین فرآیا. ه را در بر داشته باشدی اولي موجود در سندهاي د اطالعات عمدهین متن بایا. کند ید میتول
  :ر در نظر گرفتی پشت سر هم مانند زي توان به صورت چهار مرحله یرا م

 .شوند یه می تجزيها  به جملهي وروديسندها: 1 ي مرحله

 .شوند ی ميبند ها در چند دسته خوشه جمله: 2 ي مرحله

 .شود ی مییبازنما) تواند جمله باشد یکه م (یانیک شکل میهر دسته به صورت : 3 ي مرحله

  .شود ید می تولیانی، متن پا3 ي  مرحلهيها ییبا توجه به بازنما: 4 ي مرحله
 ین چهارچوب کلی متن از ايساز  خالصهيها شتر سامانهیب. دهد ی، مراحل باال را نشان م1-1 شکل 

  .نندک ی ميرویپ

   
  يساز  خالصهي  سامانهکی ی عموميمعمار ) 1-1 (شکل

   عمدهيها افتیره -1-3-3

 مختلف يها توان به سه کار عمده اشاره نمود که از جنبه ی، ميسند  چنديساز  خالصهي در حوزه
  :ن سه کار عبارتند ازیا. اند ن حوزهی صورت گرفته در ايها تی فعالي دهنده پوشش

?  
?  
?  
?  
?  

بندي شده هاي خوشه جمله ها جمله سندهاي ورودي  خالصه بازنمایی اطالعات مهم



  

 20 

• MEAD [Radev et al., 2004] :MEAD ک ی، 1 بر مرکزی مبتنيسند ساز چند خالصه ای
 يها  از جملهيا ر مجموعهیکند، که در آن خالصه ز ی می معرفینشی گزيساز روش خالصه

  .ه هستندی اوليسندها

 بلند به يها  کاهش جملهيدو روش برا: [Knight and Marcu, 2002]کاهش جمله  •
دهد،  یر مییها را تغ نکه روش آنها جملهیبا توجه به ا. اند ده کری کوتاه معرفيها جمله

 .ده دانستید چکیک روش تولیتوان آن را  یم

. اند شنهاد کردهیختن اطالعات پی آمي برایروش: [Barzilay et al., 1999] 2زش اطالعاتیآم •
 .شود یده استفاده مید چکی تولين روش هم برایا

  . خواهد شدیبه طور جداگانه بررسن سه روش یک از ایدر ادامه، هر 

♦ MEAD  
MEAD شده از  نشی گزيا  است که در آن، خالصه مجموعهینشی گزيساز  خالصهي ک سامانهی

  :نه شوندیر بهیار زی است که دو معيا وهیها به ش ، انتخاب جملهMEAD يمبنا. ه هستندی اوليها جمله
ن با موضوع ی معي ک جملهیط زان ارتبایانگر میب): CBRU3( درون خوشه ی نسبيسودمند •

 .)ک مجموعه خبر مرتبط به هم استیمنظور از خوشه،  ( خوشه استیعموم

ک جمله تا چه اندازه اطالعات یدهد که  ینشان م): CSIS4 (يا ن جملهیاشتراك اطالعات ب •
 .کند یها را تکرار م ر جملهیعرضه شده در سا

نه ی را کمCSISنه و یشی را بCBRU طور همزمان د بهیآل با دهی در حالت ايسند ساز چند ک خالصهی
 يرید با بکارگیاند با  نشدهيبند  داده شوند، اگر خوشهMEAD به ي وروديش از آنکه سندهایپ. کند

  .  شونديبند  بر مرکز، خوشهیک روش مبتنی
ر از شود که هر عنص ی مییها بازنما  از واژهي به صورت بردارD، هر خوشه از سندها مانند MEADدر 

شوند که  یک وزن نسبت داده میبه هر واژه .  موجود در سندها استي ک واژهین بردار متناظر با یا
                                                

1 Centroid Based Multi-Document Summarizer   
2 Information fusion 
3 Cluster-based relative utility 
4 Cross-sentence information subsumption 
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  .شود ی محاسبه مTF.IDFار ی معيرین وزن با بکارگیا
) 2ت جمله یزان مرکزیم) 1: کنند ی میها معرف نش جملهی گزي را برایژگیرادف و همکارانش سه و

ها به  یژگین ویف ای تعری از چگونگی آگاهيبرا( اول ي مله با جیپوشان هم) 3 یارزش مکان
[Radev et al., 2004]تک   تکي پس از محاسبه. اند  نرمال1 و 0ن ی بیژگیهر سه و). دی مراجعه کن

  :شود یر مشخص میک جمله به صورت زیاز خام یها، امت یژگیو

)1-1(                                    kifkipkickiO FwPwCwSSCORE ,,,, )( ++=  

 يازهایب امتی به ترتFi,k و Ci,k ،Pi,k،  استD ي  در خوشهDk ام از سند i ي  جملهSi,k ن رابطه،یدر ا
 یژگی سه ويها وزن wf و wc ،wp  و نخست هستندي  با جملهیپوشان  و همیت، ارزش مکانیمرکز

  .ندباش یم
  :شود یر استفاده می ز بطه از رايا ن جملهیا اشتراك اطالعات بی CSISار ی معي  محاسبهين برایهمچن

)1-2(                                   
)()(

)(2),(
SlengthSlength

SSlengthSSR
′+

′
×=′ I  

  :کند یر محاسبه میها را به صورت ز از جملهی امتی به صورت بازگشتMEADتم یالگور

)1-3(                    ),()()()( ,,,1 SSRSSCORESSCORESSCORE kiOkirkir ′⋅′−=+  

  کهیبه طور

)1-4(                                     )ˆ,(maxarg ,
)()ˆ( ,

SSRS ki
SSCORESSCORE kirr >

=′  

از ی امتریی تغ کهی تا زمانیتم بازگشتیالگور.  استD ي  در خوشهDk ام از سند i ي  جملهSi,kکه در آن 
تم ی، الگوریند بازگشتیان فرآیپس از پا. کند یدا می، ادامه پها نشود ب جملهیر در ترتییمنجر به تغ

 از آنها را ي، تعداديساز ه به نرخ فشردهکند و با توج یاز آنها مرتب میها را بر حسب امت جمله
اند، برچسب خورده و   که از آن آمدهيد سندی زمان توليها بر مبنا در گام آخر، جمله. ندیگز یبرم
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ه مشخص ی آنها در سند اولیب مکانیک سند آمده باشند، ترتیا چند جمله از یاگر دو . شوند یمرتب م
  .ب آنها خواهد بودی ترتي کننده

  لهکاهش جم ♦

.  کردندیها معرف  جملهيساز  فشردهيتم برای دو الگور[Knight and Marcu, 2002]ت و مارکو ینا
 کوتاه است که ي ک جملهی به طور معمول ی است و خروجی طوالني ک جملهیتم ی هر الگوريورود

 يها کی شده از تکنیتم معرفیهر دو الگور. ه را در بر داردی اولي  جملهییشتر اطالعات معنایب
 درخت به ي ه ل کنندیتوان به صورت دو تبد یتم را مین دو الگوریا. رندیگ ین بهره می ماشيریادگی

  .نندیب ی آموزش مي ک مجموعه دادهی يد که رویدرخت د
 1يزیک مدل کانال نوی از SC-1تم یالگور. مینام ی مSC-2 و SC-1تم را ین دو الگوری، ای سادگيبرا

 یی و شناساینی ماشي  دارد که در ترجمهيزی کانال نويها  به مدلیراوانرد که شباهت فیگ یبهره م
م بر ی بهره گرفته شده است که در آن، هر تصمیک مدل شرطی هم از SC-2در . روند یگفتار بکار م

  .شود ین گرفته میشی پي  و سابقهی فعلي وروديمبنا
گر خودکار  هیک تجزیتوسط ه است که به طور معمول یک درخت تجزیتم، ی هر دو الگوريورود

 ي هیک درخت تجزیه را به ین درخت تجزیکنند ا یتم، تالش میهر دو الگور. شود ید میتول
شود که هر  یاده می پها لی از تبديا ه با اعمال دنبالهیند کاهش درخت تجزیفرآ. ل کنندیتر تبد کوچک

  .کند ی از درخت را حذف میل بخشیتبد
 يت و مارکو رویشنهاد شده توسط نایتم پی آموزش دو الگوري شده برا بکار گرفتهی آموزشي کرهیپ
 روزنامه است يها  از مقالهيا  مجموعهZiff-Davis ي کرهیپ.  ساخته شده استZiff-Davis ي کرهیپ

 جفت 1067 شامل ی آموزشي کرهی پ . اختصاص دارنديوتری کامپيها  در مورد کاالیرسان که به اطالع
 بدون Ziff-Davis ي کرهی از پی طوالنيها است که جمله) ، کوتاهینطوال(جمله به صورت 

  .د شده استیک انسان خبره تولی کوتاه هر جمله توسط ي اند و نسخه  آمدهيکار دست
د تنها با یهر جمله کوتاه با: ت شده است که عبارتند ازی کوتاه چند اصل رعايها د جملهیدر تول

                                                
1 Noisy channel model 
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 ي  در جملهیبید با همان ترتیها با ن واژهیه ساخته شود و همچنی اولی طوالني  موجود در جملهيها واژه
 يها تمی و الگورMEADيها روش. ن آنها برقرار بوده استی بی طوالني کوتاه ظاهر شوند که در جمله

 به کار يساز  خالصهي ک سامانهیتوان به صورت دو مولفه به طور همزمان در  یکاهش جمله را م
  .د هر دو بهره گرفتی مفيها یژگیگرفت و از و

  
 MultiGen يمعمار ) 2-1 (شکل

  زش اطالعاتیآم ♦

 ي سامانه  ي مرکزي ، مولفه[Barzilay et al., 1999] و همکارانش يالی شده توسط بارزیروش معرف
 يساز ادهیا پی که توسط دانشگاه کلمب[McKeown et al., 1999] است MultiGen يساز خالصه

  .استشده 
 ی اصلي  از سه مولفهMultiGen ي  سامانه  .ش در آمده استی به نما2-1 در شکل MultiGen يمعمار
 ندارند یزش اطالعات نقشیند آمی در فرآFUF/SURGE و SimFinder ي رد که دو مولفهیگ یبهره م

    .دهند ی معمول را انجام ميها تمیو الگور
 که [Hatzivassiloglou et al., 1999] جمله است يدبن تم خوشهیک الگوری SimFinder ي مولفه
 هم FUF/SURGE ي مولفه. کند یم می را به چند خوشه تقسي ورودي موجود در سندهايها جمله

 باز یعیه به زبان طبک جملیرد و یگ یک جمله را می 1يکارکرد  ییک مولد زبان است که بازنمای
                                                

1 Functional representation  

SimFinder 
بندي جمله خوشه  

 
 آمیزش اطالعات

 
FUF/SURGE 

 تولید جمله

  
DSYNT 

 خالصه  
 سندهاي
 ورودي

هایی  خوشه
 از جمله
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   .گرداند یم

  
  "U.S. fighters was shot by missile" ي  مربوط به جملهDSYNT ) 3-1 (شکل

ک مجموعه جمله را از ین مولفه، یا. زش اطالعات استی آمي ، مولفهMultiGen ی اصلي مولفه
 DSYNTکند که  ید میتول یانیم ییک بازنمای و ردیگ ی مSimFinderا همان یها  بند جمله خوشه

 هر جمله در خوشه ي به ازاDSYNTک ین صورت است که ابتدا ی کار به اي نحوه  .شود یده مینام
ها را در بر   جملهي گردد که همه ی ميا نهیشیافتن اشتراك بی يشود و سپس به جستجو برا یساخته م

 ساخته يگر آمار هیک تجزی يری است که با بکارگ1ی وابستگییک بازنمای، DSYNTک ی .ردیگ
  .دهد ی را نشان مDSYNTک ی از يا ، نمونه[Barzilay et al., 1999]  3-1 شکل .شود یم

  ی زبان فارسي حوزه  در انجام شدهيکارها -1-3-4

شتر آنها ی بو اندك و انگشت شمار هستند ی متون فارسيساز  خالصهي  انجام شده در حوزهيکارها
 ي ک سامانهی، [Mazdak and Hassel, 2000]در . اند  پرداختهيسند  تکيساز به خالصه

ک سامانه ی ي افتهیر یی تغي ن سامانه، نسخهیا.  شده استی معرفFarsiSum به نام يساز خالصه
.  استی پوشش زبان فارسيبرا SweSumبه نام  [Dalianis, 2000] ي متون سوئديساز خالصه

                                                
1 Dependency representation 

shoot 
Class: verb  
Tense: past 

Voice: passive  
Polarity: + 

fighter  
class: noun 

missile  
class: noun  
definite: yes 

U.S.  
class: noun 
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، ی، دانمارکي، نروژي سوئديها  زباني است و براینشی از نوع گزSweSum ی خروجي خالصه
ساز، متن را در قالب  ن سامانه خالصهیا.  شده استيساز ادهی پی و آلمانيانسو، فریسی، انگلییایاسپان

ک یا به صورت یتواند از روزنامه انتخاب شود  ی ميمتن ورود. کند یافت می درHTMLا ی یمتن
  .گزارش باشد

ن یا. شنهاد شده استیگر پی ديسند  تکيساز ک روش خالصهی ،]1385فرد،   و شمسیمیکر[ در
 یتواند کل ی خالصه مين، محتویهمچن. کند یها کار م نش جملهی گزي بر مبناFarsiSum  مانندروش

 یبیساز، ترک ن خالصهیها در ا نش جملهی بکار رفته در گزي دهیا.  کاربر باشديوجو ا بر اساس پرسی
 بر ي، عالوه بر مرور]1376 ياریورفر[ در . گراف استي هی و نظري لغوي رهیاز دو روش زنج

 ی فارسيساز  خالصهي برای عملي ک نمونهی يساز ادهی از پی موجود، گزارشيساز  خالصهياه روش
ن و مربوط به پردازش متيها  و چالشها  موضوعی، پس از بررس]1386، یمشک[در . ه شده استیارا

  . موجود صورت گرفته استيساز  خالصهيها  بر روشي، مروریفارس
 تیشنهاد شده است که قابلی پینشی گزيساز خالصهک روش ی، ]1386، یاخوان و عرفان[در 

 مانند وجود ییارهایمع آنها، از کاردر .  را دارديسند  و چنديسند  هر دو حالت تک دريریبکارگ
 يبرا... قول و  و  عنوان، وجود نقليها  اشاره، وجود واژهيها ها و عبارت  مهم، وجود واژهيها واژه

 چنانچه دو جمله ی از افزونگيری جلوگين، برایهمچن.  شده استيریگ ها بهره  به جملهیده ازیامت
از . ردیگ یده میاز کمتر دارد را نادی که امتيا ک مقدار آستانه داشته باشند، جملهیش از ی بیشباهت

ر وابسته بودن به قلمرو یافت درخواست از کاربر و غیت دریتوان به قابل ی کار آنها ميها یژگیگر وید
 يک روش برای، [Honarpisheh et al., 2008]در  .اشاره نمود) ي وروديادر مورد سنده(

 اتصال ین روش، استفاده از روش سلسله مراتبی ايمبنا. شنهاد شده استی پي چندسنديساز خالصه
ن یی تعي براSVD1ا یر منفرد یه به مقادی روش تجزيریها و بکارگ  جملهيبند  خوشهين برایانگیم

 ي برايگریها و د  متن به واژهيبند  قطعهي ساده براین کار، از دو منبع زبانیدر ا. ها است ت جملهیاهم
  .ها در سندها استفاده شده است  واژهین فراوانییتع

د شده ی تولی شده است که نوع خروجی معرفيسند چند  يساز ک روش خالصهی، ]1381، یشهاب[در 
                                                

1 Singular value decomposition 
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 يساز  خالصهي برایک روشی، ]الف- 1388 یی و آنالویمشک[در  . استینشیز گزینتوسط آن 
 ي براKmeans يبند تم خوشهیشنهاد شده است که در آن از الگوری پی متون فارسيچندسند

 یی و آنالویب؛ مشک- 1388 یی و آنالویمشک[ در ن،یهمچن. ها استفاده شده است  جملهيبند خوشه
ن نوع از یدر ا.  شده استیخبر معرف- نهیشی پيها  به نام خالصهي خبري  از خالصهی، نوع]ج- 1388

در . ردیگ یار کاربر قرار مین مرتبط با آن در اختیشی پي از خبرهايا خالصه، به همراه هر خبر خالصه
 ]ج-1388 یی و آنالویمشک[ن و در یشی پي خبرهایابی بازي برایروش] ب- 1388 یی و آنالویمشک[

  .شنهاد شده استین پیشی پي خبرهايساز  خالصهي برایروش

  گری دياکاره -1-3-5

 به آنها اشاره ی انجام شده در زبان فارسي عمده و کارهايها افتی که در بخش رهییعالوه بر کارها
  .میپرداز ی م،نامه مربوط هستند انی که به موضوع پايگری ديها  روشین بخش به بررسیشد، در ا

. اند ها پرداخته له جميبند  خوشهي براینی نويها  روشی انجام شده به معرفي از کارهايا بخش عمده
ک تابع ی ي بر مبنايبند شنهاد شده که در آن خوشهی پیروش [Hatzivassiloglou et al., 2001]در 

ف یها در خوشه تعر ن جملهی عدم شباهت بي است که بر مبناین تابع، تابعیا. ردیگ یهدف صورت م
 Kmeansها با استفاده از روش  ن تابع، ابتدا خوشهینه کردن ای کميبرا. نه شودید کمیشده است و با

ها وجود داشته باشد  ن خوشهیها ب  جملهیی که امکان جابجاییبه دنبال آن، تا جا. شوند ی ميبند خوشه
  . ابدی ی ادامه مییند جابجای منجر به کاهش تابع هدف گردد، فرآیی که جابجايبه نحو
 اشاره [Santos, 2006]توان به  یند، ما خودکار پرداختهجاد منابع ی ابه که ییان کارهاین از میهمچن
شنهاد شده ی خام پي کرهیک پی از ي لغويها رهیجاد خودکار زنجی اي براین کار، روشیدر ا. نمود
 متن يساز  حاصل، از آن در خالصهيها رهی زنجي سنجش سودمندين براین کار، همچنیدر ا. است

 .استفاده شده است
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  مهنا انی کوتاه بر پاینگاه -1-4

. اختصاص دارد ی متون فارسيسند  چنديساز خالصه يد برای جدک روشی ی به معرفنامه، انین پایا
 يها  از جملهيا دهید شده در آن، گزی تولي  است که خالصهینشیک روش گزی يشنهادیروش پ
 قرار گرفتند، روش ی مورد بررس2-3- 1 که در يا افت عمدهیان سه رهیاز م. ه استی اوليسندها

MEAD بودن ینشی، گزن دو روشیت اهان شبیتر مهم.  دارديشنهادی با روش پيشتریب شباهت 
ن یشتر ایب. ن آنها وجود داردیز بی نییها  دو روش، تفاوتنی ب قابل توجهيها با وجود شباهت. ستآنها

ک ی، عالوه بر استفاده از يشنهادیدر روش پ. ها در آنهاست نش جملهی گزي ، مربوط به نحوهها تفاوت
ن شباهت یی تعي برايگری شباهت ديارهای، از معMEAD متفاوت نسبت به روش يبند شهروش خو

  . استفاده شده استها ن جملهیب
 یابی و بازيبند  خوشهیعنی کوتاه به دو حوزه مرتبط ینامه، نگاه انیدر ادامه و در فصل دوم از پا

د ی تولي ن نحوهی و همچنیپردازش متون فارس شیند پی فرآیفصل سوم، به بررس. اطالعات شده است
 یند کلی فرآیدر فصل چهارم، عالوه بر معرف.  اختصاص دارديشنهادیاز روش پی مورد نیمنابع زبان
ن ین فصل، همچنیدر ا. شنهاد شده استیها پ  جملهيبند  خوشهي برايدی، روش جديشنهادیروش پ
ج ی نتاينامه، حاو انیپافصل پنجم .  شده استیها معرف ن جملهی سنجش شباهت بيار برایدو مع

 MEADگر از جمله یبا سه روش د آن ي سهین مقای و همچنيشنهادی روش پیابی و ارزيساز ادهیپ
 بهبود يشنهاد برایه چند پین ارای مطالب و همچنيبند  به جمعزیننامه  انی پایانی فصل ششم و پا.است

  .افته استی اختصاص يشنهادیروش پ
  


