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 این. دادگان متنی و از آن جمله متون خبری از حوزههای مهم بازیابی اطالعات به شمار میرود و استخراج اطالعات از آنها ضروری است:چکیده
 راهکاری ستته مرحلهای جهت، در این پژوهش. صتتورت میگیرد،امر با استتتخراج عبارات کلیدی استتناد که دربردارنده محتوای اصتتلی متن استتت
 ابتکاری و تعداد نستتبتاج جامعی از، یادگیری با ناظر، با ترکی شتتیوههای زبانشتتناختی،استتتخراج عبارات کلیدی از صتت حات خبری ور پارستتی
 با توجه به، در پژوهش حا ضر. یک مجموعه داده خبری و لی ستی از عبارات توق ی خبری ایجاد میگردد، همچنین.شیوههای آماری ارائه می شود
 استتت اده از امتیاز، به عالوه. از دستتتهبند جنگل تصتتادفی استتت اده و عملکرد خور آن به کمک نتایج آزمایشها ثابت میشتتود،ویژگیهای دادگان
. پیشنهاد می شود، به جای است اده ازخروجی دستهبند، جهت ایجاد لیستی مرت از عبارات برای دستهبندی،تعلقگرفته به عبارات توسط دستهبند
. نشاندهنده دقت قابلقبول سیستم ارائهشده است،نتایج
. بازیابی اطالعات، متنکاوی، یادگیری با ناظر، شیوههای آماری، اسناد خبری، استخراج عبارات کلیدی، عبارات کلیدی:واژههای کلیدی
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Abstract: Text documents, especially news, are one of the important information retrieval fields which are necessary to extract
information. This job, is done by extracting key phrases which include the main context of the news. In this research, a three level
approach combining lingual, supervised learning, heuristic, and a relatively comprehensive number of statistical approaches, is
suggested for key phrase extraction from Persian news web pages. A news dataset and a stop word list are generated. In this research,
according to the data characteristics, Random Forest classifier is used; and its good performance is proved through experiments.
Furthermore, using scores given by classifier to phrases, to build an ordered list of phrases, for classification, instead of using the
classifier output, is suggested. Results show an acceptable f-measure.
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 -1مقدمه
امروزه با تولید ان جاری دادگان متنی روبهرو هستیم .به سب اهمیت
باالی این نوع دادگان ،استخراج اطالعات از آنها ضروری است .اطالعات
هر متن در مهمترین ویژگی آن ،یعنی عبارات تشکیلدهندهاش نه ته
است .بدین ترتی  ،در استخراج اطالعات از دادگان متنی ،در پی یافتن
عباراتی هستیم که بهخوبی بیانکننده محتوای آن باشد .به چنین
عباراتی ،عبارات کلیدی گ ته میشود [.]6
استخراج عبارات کلیدی ،هسته انواع کاربردهای متنکاوی و بازیابی
اطالعات است [ .]3 ،2ازجمله این کاربردها میتوان به دستهبندی و
خوشهبندی متون [ ،]7-4خالصهسازی متن [ ،]1 ،4 ،1پیشنهاد عبارت1
[ ،]3بسط پرسوجو ]68[ 2و پاسخ به پرسوجو [ ]1اشاره کرد.
بهطورکلی ،استخراج عبارات کلیدی ،جهت هر کاربردی که انجام گیرد،
در وزن دهی و رتبهبندی مناس عبارات متن ،با توجه به میزان
اهمیتشان ،خالصه میشود [.]66
استخراج عبارات کلیدی ،به دو طریق دستی و خودکار قابل انجام
است .شیوه دستی به کمک خبره ،صورت میگیرد .کاری که در دهه 38
میالدی توسط شرکت یاهو انجام میشد [ .]1این شیوه ،صحت باال و
سرعت پایینی دارد .درنتیجه ،با توجه به حجم باالی متون ،امروزه
بهکارگیری آن عمالج غیرممکن است .بنابراین ،بایستی به دنبال راهی
برای استخراج خودکار عبارات کلیدی از دادگان متنی بود.
ا ستخراج خودکار عبارات کلیدی با چالشهای ب سیار روبهرو ا ست.
مهمترین آنها پیچیدگی و ابهام زبان طبیعی استتت [ .]6وجود کلمات
چندمعنایی یا دارای نقشهای دستتتتوری مت اوت ،نمونههای پیچیدگی
زبان طبیعی استتت .چالش مهم دیگر ،م هوم فازی کلیدی بودن استتت.
در هر جمله از متن تعدادی عبارت برجستتتته وجود دارد .اما ،عبارات
برج سته یک جمله خاص ،با توجه به م هوم و محتوای کلی متن ،لزوماج
برای کل آن باارزش نی ست .بنابراین ،نهتنها کل عبارات موجود در متن
در جات اهم یت مت اوتی دار ند ،بل که این مستتتئ له در مورد مجمو عه
عبارات مهم یک متن نیز صتتدق میکند .ازاینرو ،ممکن استتت ن ر دو
خبره در تعیین عبارات کلیدی متنی یکسان مت اوت باشد [.]66
بهعالوه ،تعیین عبارات کلیدی به نوع کاربرد نیز واب سته ا ست .این
مورد ،ا ستخراج قواعد را برای ت شخیص عبارات کلیدی د شوار می سازد.
افزون بر این ،عبارات کلیدی عموماج ا سمی و وص ی بوده و دارای معنای
مستتقل هستتند .لذا هرچند میتوان الگوهایی جهت تشتخیص عبارات
استتمی و وصتت ی استتتخراج کرد ،بااینحال ،تعیین استتتقالل معنایی و
واردکردن معنا در الگوریتمهای ماشتتینی ،چالشتتی بزرا استتت .خ ای
ابزار پیشپردازش نیز از دیگر چالشهای عمده استخراج عبارات کلیدی
است .مسائل مذکور نشاندهنده دشواری و پیچیدگی استخراج خودکار
عبارات کلیدی به کمک الگوریتمهای فاقد هوش بشری است.
تالش برای وزن دهی به عبارات متون ،از اواخر دهه  18میالدی آغاز
شد [ .]62در ابتدا ،تنها فراوانی کلمات یک سند بهعنوان امتیاز آنها در
ن ر گرفته میشد [ .]6تا اینکه تحلیل آماریِ فراوانی کلمات یک سند
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با در ن ر گرفتن فراوانی آنها در مجموعهای از اسناد ( )TF.IDFدر
 6342میالدی [ ]63ارائه شد .از آن زمان تاکنون ،شیوههای مختل ی
برای استخراج کلمات کلیدی ابداعشده و بهکاررفته است .روشهای
استخراج عبارات کلیدی را میتوان بهصورت شکل  6تقسیمبندی کرد.
یادگیری ماشین با ناظر
آماری

با ناظر

زبانشناختی

بدون ناظر

استخراج
عبارات کلیدی

مبتنی بر گراف
دیگر روشها

شکل  :1تقسيمبندی روشهای استخراج عبارات کليدی

در روشهای یادگیری ماشین با ناظر [ ]61 ،67عبارات اسناد
آموزشی و آزمون به کمک ویژگیهایی مانند فراوانی ،به بردارهای ویژگی
عددی تبدیل میشود .سپس ،الگوریتم یادگیری با ناظر ،به کمک
بردارهای ویژگی اسناد آموزشی ،که کلیدی بودن یا نبودن (برچس )
آنها از پیش تعیینشده ،آموزشدیده و مدلی برای تعیین عبارات کلیدی
متون دیگر میسازد .الگوریتمهای یادگیری مختل ی در این زمینه بکار
رفته است [.]63 ،61 ،64 ،61 ،7
وابستگی به دادگان برچس دار (دادگانی که عبارات کلیدی آنها
از پیش تعیین شده باشد) و سرعت پایین ،به دلیل پیچیدگی محاسباتی
و زمانبر بودن آموزش مدل ،از معای شیوههای یادگیری با ناظر است.
از مزایای این روشها نیز ،میتوان به دقت نسبتاج باالی آنها اشاره کرد.
از میان روشهای بدون ناظر استخراج عبارات کلیدی ،روشهای
آماری ،مبتنی بر شمارش عبارات و تحلیل آماری آنهاست .از
پرکاربردترین و شناختهشدهترین روشهای این دسته ،میتوان به
 ،]26 ،28 ،7 ،2[ TF.IDFمکان اولین رخداد عبارت در متن و رخداد در
عنوان اشاره کرد .سادگی [ ،]2مستقل از زبان بودن [ ،]7پیچیدگی
محاسباتی پایین و سرعت نسبتاج باال ،از مزیتهای این روشها است.
ضعف عمده این روشها در ن ر نگرفتن معنا است.
روشهای زبانشناختی به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول ،در
ترکی

با سایر روشها و برای پیشپردازش دادهها به کار میروند.

ازجمله این روشها میتوان به است اده از انواع ریشهیارها و تحلیلگرها
اشاره کرد [ .]26 ،28 ،4 ،7دسته دوم ،جهت اعمال ساختار دستوری و
معنایی روی عبارات استخراجشده مورد است اده قرار میگیرند .مانند
بهکارگیری فرهنگ لغت و مجموعهای از قواعد دستوری [ .]22بدیهی
است که این روشها به زبان دادگان موردبررسی وابسته بوده و به جهت
پیچیدگی زبان طبیعی ،دشوار است.
در روشهای مبتنی بر گراف ،عبارات متن همچون گرههای یک
گراف ،به کمک روابط معنایی ،دستوری یا هم رخدادی به هم وصل
میشوند .مانند  TextRankکه در آن میتوان هم رخدادی نشانهها را بر
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اساس یک پنجره لغزان به طول  Nسنجیده و وزن نشانهها را بر اساس
فاصله آنها کنترل کرد [ .]26در این الگوریتم ،نشانههایی که به تعداد
زیادی از نشانههای دیگر متصل باشد ،معتبر است .نشانههای متصل به
نشانههای معتبر هم با احتسار یک ضری میرایی 3دارای اعتبار هستند.
بدین ترتی  ،امتیاز در بین نشانهها پخش میشود.
یکی از اشکاالت عمده شیوههای مبتنی بر گراف ،مسئله "ثروتمندتر
شدن ثروتمندان" 4است .بدین معنی که نشانههایی که به تعداد بیشتری
از نشانههای دیگر وصل هستند ،اعتبار بیشتری مییابند .در مقابل،
نشانههای مهم کم تکرارتر ،فرصتی برای دریافت امتیاز باال نخواهد یافت.
امکان تشخیص و بهکارگیری ارتباطات معنایی ،ساختاری و دستوری بین
کلمات ،مهمترین ویژگی مثبت این شیوههاست.
از روشهای دیگر میتوان به روشهای اکتشافی اشاره کرد [.]23
در این روشها ،اغل بر اساس ویژگیها ،محدودیتها و شرایط دادگان
موردبررسی ،مجموعهای از قواعد یا راهکارهای میانبر استخراج میشود.
در ن ر گرفتن مواردی چون فاصله بین کلمات ،روابط از پیش تعیینشده
بین کلمات و تحلیل برچس های  HTMLدر اطراف کلمات ازجمله
روشهای اکتشافی است.
هر یک از روشهای مذکور ،دارای مزایا و معای خاص خود بوده و
اغل برای دستیابی به نتیجه بهتر و پوشش معای هر یک به کمک
مزایای دیگری ،در ترکی با هم به کار میرود .در مقاله [ ]63یک
سیستم یادگیری با ناظر برای استخراج عبارات کلیدی طراحیشده که
از ترکیبی از انواع روشها اعم از آماری ،مبتنی بر زبانهای طبیعی (جهت
پیشپردازش) و مبتنی بر یادگیری ،برای وزن دهی به عبارات است اده
میکند.
کارهای اشارهشده همگی در زبان انگلیسی انجامشدهاند .تاکنون
استخراج عبارات کلیدی از متون پارسی چندان مورد پژوهش قرار نگرفته
و این حوزه نسبتاج بکر است .درنتیجه ،عالوه بر چالشهای م رحشده
برای استخراج عبارات کلیدی ،چالشهای دیگری ن یر نبود پیشینه
پژوهش ،ابزار پیشپردازش دقیق و دادگان استاندارد مناس در این
حوزه برای زبان پارسی وجود دارد.
سهم علمی مقاله حاضر بدین شرح است :ن ر به اهمیت باالی
متون خبری ،با ترکی شیوههای زبانشناختی (نشانهگذاری،
نرمالسازی ،حذف عبارات توق ی ،حذف افعال و ریشهیابی اسمی)61 ،
شیوه آماری ،دو شیوه ابتکاری و الگوریتم یادگیری با ناظر جنگل
تصادفی ،راهکاری برای استخراج عبارات کلیدی از ص حات خبری ور
پارسی ارائهشده است .بهعالوه ،یک مجموعه دادگان خبری با
برچس زنی دستی عبارات کلیدی ،به همراه یک لیست عبارات توق ی
خبری ،به شکل اصولی تولیدشده است .همچنین ،مسئله عدم توازن
توزیع کلیدی -غیر کلیدی دادگان موردبررسی قرارگرفته و است اده از
امتیاز تعلقگرفته به عبارات توسط دستهبند و ایجاد یک لیست مرت
جهت دستهبندی بهجای است اده از خروجی دستهبند پیشنهادشده
است .نتایج نشاندهنده دقت قابلقبول سیستم ارائهشده است.
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مهمترین مزیت پژوهش حاضر این است که برای اولین بار (الاقل در
میان کارهای به چاپ رسیده در حوزه زبان پارسی) بررسی جامعی
جهت استخراج عب ارات کلیدی از اخبار پارسی انجام گرفته و دادگان و
ابزار پیشپردازش تولید و شخصیسازیشده همچنان قابلبهبود و
است اده جهت تحقیقات آتی هستند .بدین ترتی تحقیق حاضر
میتواند نق ه شروعی برای کار درزمینه اختصاصی استخراج عبارات
کلیدی از اسناد پارسی باشد.
ساختار مقاله بدینصورت است که در بخش دوم ،راهحل پیشنهادی
شرح داده میشود .در بخش سوم ،نتایج آزمایشها آمده است .بخش
چهارم ،به ارائه بحث و تحلیل نتایج اختصاصیافته و درنهایت در بخش
پنجم ،نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

 -2راهحل پیشنهادی
در این مقاله راهکاری ستته مرحلهای برای استتتخراج عبارات کلیدی از
ص ت حات خبری ور پارستتی ارائهشتتده استتت .مراحل راهکار ارائهشتتده
عبارت استتت از پیشپردازش ،محاستتبه ویژگیهای آماری و اکتشتتافی
برای عبارات و درنهایت دستتتهبندی .در ادامه ابتدا شتترح مختصتتری از
م اهیم پایهای بهکاررفته در این مقاله میآید؛ و ستتتپس مراحل مذکور
به ترتی شرح داده میشود.
 -1-2تعریفها
به دنبالهای از یک یا چند کلمه یک عبارت یا  n-gramگ ته میشود.
عبارات توق ی به مجموعه عباراتی گ ته میشود که بهوفور در متون
دیدهشده و حاوی معنای خاص یا نشاندهنده محتوای متن نیستند.
ریشهیابی عبارت است از حذف پسوندهای تصری ی کلمات .گاهی در
متون پارسی از برخی کاراکترهای زبان عربی هم است اده میشود ،که
علیرغم تشابه با کاراکترهای پارسی ،یونیکدهای مت اوت دارند .درنتیجه،
همه حروف متن طی عملیاتی با عنوان نرمالسازی کاراکتری یکپارچه
میشود.
به تعیین برچس های اسناد ،برچس زنی دادگان گ ته میشود.
توزیع انتشار ان جاری بدین معناست که موضوعات داغ روز ،یکباره
توسط خبرگزاریهای زیادی مخابره میشود؛ و در فاصله زمانی نسبتاج
کوتاهی نیز از صدر اخبار خارج میشود.
 -2-2پیشپردازش
یکی از مراحل مهم دادهکاوی ،پیشپردازش دادگان است .پیشپردازش،
داده را به قا ل م ناستتت برای داده کاوی ت بد یل کرده [ ]27و رو ند
محاستتبات و استتتخراج اطالعات را ستتریع و ستتاده میکند [ .]21در
دادگان متنی به دلیل وجود انواع عالئم و ن شانهها ،عبارات ا ضافه و ربط
و ع بارات دارای نقش ها و م عانی مختلف ،این مرح له چالش برانگیز و
حستتاس استتت .در این مقاله ،پیشپردازش شتتامل پنج مرحله به شتترح
زیر ،روی دادگان اعمالشده است.
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 -6نرمالسازی کاراکتری :در این مرحله ،نرمالسازی حرفی و عددی
انجام میشود .همچنین ،برخی کاراکترها مانند حرکات و تنوینها
و همزه ،از متن خبر حذف میگردد.
 -2ن شانهگذاری :در این مرحله ،متن به جمالت و کلماتش شک سته
میشتتتود ،تا امکان اعمال الگوریتمها و محاستتتبه ویژگیها فراهم
شود .از مهمترین ن شانههای جداکننده کلمات میتوان به فا صله و
عالئم نگار شی مانند نق ه ،ویرگول ،نق هویرگول و دونق ه ا شاره
کرد.
 -3حذف عبارات توقفی :باالی  38تا  18درصتتد متون پارستتی را

ارائه روشی برای استخراج خودکار . . .

نیز استخراجشده و امتیاز عبارات موجود در عنوان اخبار دو برابر در ن ر
گرفته میشود.
 -4-2دستهبندی
در آخرین مرحله ،نوبت به تصتتتمیمگیری درباره کلیدی بودن یا نبودن
عبارات استخراجشده به کمک مقایسه مقادیر ویژگیهای آنها میرسد.
ازآنجاکه تعداد ویژگیهای محا سبه شده برای عبارات ن سبتاج زیاد ا ست،
بررستتی و مقایستته آنها به کمک الگوریتمهای یادگیری با ناظر انجام
میشود.
در پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه عبارات استخراجشده مجموعه

ع بارات توق ی تشتتتک یل میده ند [ .]22ازجم له کل مات توق ی،
میتوان به ضتتمایر ،حروف اضتتافه و ربط اشتتاره کرد [ .]21در این
مرحله عبارات توق ی از متن اخبار حذف میگردد.

نسبت به موارد مشابه بیشتر است ،دستهبند جنگل تصادفی ،جهت

 -7حذف افعال :عبارات کلیدی اغل ا سمی و و ص ی بوده و شامل

دستهبندی دادگان ،مناس به ن ر میرسد .این دستهبند ،مقیاسپذیری

افعال نمیشود .درنتیجه ،میتوان افعال را از متن حذف کرد.

باالیی داشته و به شکلی کارا دادگان بزرا با متغیرهای زیاد را با صحت

 -1ريشهيابی :در این مرحله ،کلمات باقیمانده ریشهیابی میشود.

داده بزرگی ایجاد میکنند ،و با توجه به اینکه تعداد متغیرها (ویژگیها)

باال دستهبندی میکند [ .]21البته ،عملکرد این دستهبند از بین شش
دستهبند بهکاررفته در زمینه استخراج عبارات کلیدی آزموده شده و
برتری آن با توجه به نتایج موجود در بخش  3به اثبات رسیده است.

پس از طی مراحل فوق که با کاهش مجموعه کلمات تحت بررسی،
باعث افزایش قدرت تشخیص میشود ،جهت استخراج عبارات کاندیدای
کلیدی ،به ازای هر کلمه باقیمانده همه عبارات ممکن تا طول چهار کلمه
استخراج میشود.

 -3آزمایشها

 -3-2محاسبه ویژگیهای آماری و اکتشافی

 -1-3تولید و آمادهسازی دادگان

پس از استتتتخراج عبارات از متن اخبار ،ابتدا تعدادی ویژگی برای
عبارات ا ستخراج شده محا سبه می شود .در روش ارائه شده ،برای هر
عبارت استخراج شده 61 ،ویژگی آماری محاسبه میشود .ویژگیهای
آماری مذکور ،در جدول  6و توضتتیحات آن در جدول  2ذکرشتتده
است.
عنوان و خالصه اخبار معموالج حاوی عبارات مهم هستند .بدینجهت،
در روش ارائهشده ،بهعنوان شیوههایی اکتشافی ،عبارات این دو بخش

نمای سیستم ارائهشده در شکل  2آمده است.

در این پژوهش ،تولید دادگان طی سه مرحله انجام شد .حجم دادگان
برای پژوهش درزمینه استخراج عبارات کلیدی ،بازهای حدودی بین 31
تا  362سند بوده ا ست [ .]23 ،21 ،24 ،23در تحقیق حا ضر ،م شابه
مجموعه داده  ]38[ SemEval-2010که مجموعه داده نسبتاج پرکاربردی
در حوزه استتتخراج عبارات کلیدی در زبان انگلیستتی استتت ،ابتدا تعداد
 277ستتند خبری منتشتترشتتده در تاریخ  6333/4/1با گستتتره وس تیع
مو ضوعی (جهت ارزیابی سی ستم برای انواع توزیعهای کلمات) ،بهطور
تصادفی انتخار شد.
خبر پارسی
پیشپردازش
حذف افعال و کلمات توق ی

دستهبندی

محاسبه ویژگی

رکوردهایی متشکل
از عبارات و

دستهبندی عبارات
ویژگیهای هر یک

محاسبه  61ویژگی آماری
برای هر عبارت

عبارات
استخراجشده

نشانهگذاری

ریشهیابی

عبارات کلیدی
و غیرکلیدی

استخراج عبارات تا  7کلمه

شکل  :2نمای کلی سيستم طراحیشده

Serial no. 81
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جهت در ن ر گرفتن توزیع انتشار ان جاری اخبار ،در انتخار
دادگان از اخبار  32خبرگزاری مختلف است اده شد؛ و متون با
موضوع تکراری از بین دادگان حذف نشد .در گام دوم ،برچس زن ی
دادگان با تعیین حداقل  68عبارت کلیدی به ازای هر خبر انجام

شد .به دلیل پیچیدگی و چالش برانگیز بودن برچس زنی ،ج هت
حصول اطمینان از صحت برچس های دادگان ،برچس های آن ها
طی گام سوم مورد بازبینی قرار گرفته و اصالحات الزم اعمال
گردید.

جدول  :1ويژگیهای آماری بهکاررفته در سيستم پايه []11
تعداد

ويژگی

توضيح

6

Len (t )  t

تعداد کلمات عبارت

f t , d 

2
3

TF t , d  

d

فراوانی نرمالسازی شده عبارت



D
IDF t , d , D   log 
 df t , D  



معکوس فراوانی سند

TFIDF t ,d , D   logTF t ,d 

7

1

 log  D  df t , D   
. max  0,



df t , D 


pos 0 t , d 
d

4

1

3

FP t , d   npos 0 t ,d  

اولین مکان رخداد عبارت

FS t , d  

اولین جمله رخداد عبارت

sent 0 t , d 

1

Sd
,  r  0.25






f t , head d , r  
rd

HF t , d , r  

 s


s S d t   S d t 
ASL t , d  
 s 



s d  S d 

فراوانی عبارت  tدر یکچهارم اول سند

d



 f s ,d 

s sub t 

d
f c , d 

متوسط طول جمله

SFS t , d  

t log  f t , d   f t , d 

68

تغیر

TFIDF



مجموع فراوانیهای زیررشتهها

GDC t , d  

ضری طاس تعمیمیافته

c comp t 

66

MLE t ,d   p t ,d 

تخمین احتمال حداکثر

62

 p t , d  
KLD t ,d , D   p t ,d  log 
 p t , D  



واگرایی Kullback-Leibler

63

 f  s ,d  
DPM  index t , d   1  max s sup t ,d  
 f t , d  



اندیس حداکثری عبارت سند

67

DPM .TFIDF t , d , D   DPM  index t , d , D 
. TFIDF t , d , D 

حاصلضرر  DPM-indexو

TFIDF

TFIDFRatio t , d , D  

61

61-61
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TFIDF t , d , D 

max c comp t  TFIDF c , d , D  
Position mean and 2-means

نرخ  TFIDFعبارت
 2-Meansو میانگین مکانهای نرمالسازی
شده
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است) .در این موارد ،حذف کلمات توق ی ،موج از دست رفتن معنای
آن خواهد شتتد که م لور نیستتت .درنتیجه ،فهرستتتی  71تایی از این
عبارات استخراج و از حذف آنها جلوگیری شد.
برای شناسایی افعال و حذف آنها از متن اخبار و نیز جهت
ریشهیابی اسمی کلمات ،به ترتی  ،از دو ریشهیار فعلی و اسمی
بهکاررفته در پژوهش [ ]36است اده شد.

 -2-3ابزار پیشپردازش
جهت تولید لیست عبارات توق ی خبری پارسی از  618عبارت توق ی
عمومی بهعنوان پایه است اده شد [ .]22در ادامه ،بام العه دادگان پژوهش،
تعداد  6821عبارت (شامل برخی عبارات اضافه ،افعال ،نام ماههای میالدی،
روزهای ه ته و  )...به لیست اضافه و تعداد کلمات توق ی به  6641عبارت
رسید .پس از ایجاد لیست عبارات توق ی خبری ،این عبارات شناسایی و از
متن اخبار حذف گردید .بهعالوه ،با بررسی دادگان مشخص شد که اغل
اعداد موجود در اخبار غیر از برخی موارد خاص (مانند « 1سال دفاع
مقدس» و « 22بهمن») ،بیاهمیت است .درنتیجه ،اعداد (حروفی و
عددی) نیز بهعنوان عبارات توق ی شناختهشده و بهجز فهرستی دهتایی از
موارد خاص ،از متن اخبار حذف گردید.
برخی عبارات نیز وجود دارد که علیرغم با اهمیت بودن شامل یک
یا چند کلمه توق ی استتت (مانند «از بین بردن»« ،از» و «بین» توق ی

 -3-3معیار ارزیابی
نتایج آزمایشهای انجامشتتده با معیار  F1ستتنجیده شتتده استتت .معیار
مذکور به کمک راب ه ( )61محاسبه میشود.
tp

()61

tp  fp 

precision 

جدول  :2شرح عالئم روابط  1تا ]11[ 11
نماد

توضيح

d

سند d ،تعداد کلمات موجود در آن

D
T
Td

مجموعه کلیه عبارات انتخارشده از سند  dپس از گام پیشپردازش | T d | .اندازه آن

t

عبارتی از  t ، Tتعداد کلمات آن

s

یک جمله s ،تعداد کلمات موجود در آن

Sd

جمالت  s d ، dاندازه آن

S d t 

جمالت  S d  t  ، dاندازه آن

head d , r 

مجموعه اسناد یا پیکره D ،تعداد اسناد موجود در
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0  R 1، R

f t , d 
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f t , D 

t

df t , D 
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تعداد اسناد  Dکه

p t , d 
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p t , D 

t

pos n t , d 

npos n t , d 
sent n t , d 

comp t 
sub t 
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TF t , d 
IDF t , D 
TFIDF t , d , D 
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D

مجموعه کلیه عبارات انتخارشده از پیکره اسناد پس از گام پیشپردازش T .اندازه آن

تخمینی از احتمال

t

t

در آنها رخداده است (فراوانی سند)

با داشتن

با داشتن

در پیکره

D

 f t',d  : d

p t , d   f t , d  /

t T d

f t', D  : D

p t , D   f t , D  /

t T

 nامین رخداد عبارت  tدر سند d
 nامین رخداد نرمال شدهpos n t ,d  / d :

(تعداد کلمات پیش از آن)

شماره جمله حاوی

n

npos n t ,d  

امین رخداد عبارت  tدر سند d

اجزای  ، tکلمات عبارت

t

زیر عبارات عبارت  ، tکلیه  m  gramهایی که در t n  gram
سرعبارات عبارت  tدر سند  ، dکلیه عبارات  sانتخارشده از سند  dکه حاوی  tهستند به استثنا خود t
سرعبارات عبارت  tدر پیکره  ، Dکلیه عبارات  sانتخارشده از پیکره  Dکه حاوی  tهستند به استثنا خود t
فراوانی نرمالسازی شده یک عبارت در سند TF t ,d   f t ,d  / d : D
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tp
) (tp  fn

()64

recall 

2  recall  precision
 recall  precision 

()61

ارائه روشی برای استخراج خودکار . . .

F1 

دقت ،5عبارت است از نسبت دادگانی که بهدرستی کلیدی تشخیص
دادهشتتدهاند ( )tpبه تمام دادگانی که کلیدی تشتتخیص دادهشتتدهاند
(مجموع دادگانی که بهدر ستی کلیدی ت شخیص داده شدهاند و دادگانی
که بهاشتباه کلیدی تشخیص داده شدهاند ( .))fpفراخوانی 6عبارت است
از نستتبت کلماتی که بهدرستتتی کلیدی تشتتخیص دادهشتتدهاند به تمام
کلمات کلیدی موجود (مجموع دادگانی که بهدر ستی کلیدی ت شخیص
دادهشتتدهاند و دادگانی که بهاشتتتباه غیرکلیدی تشتتخیص دادهشتتدهاند
( F1 .))fnنیز نوعی میانگین وزندار از دو معیار نامبرده است.
 -4-3دستهبند مناسب
در این پژوهش ،جهت اثبات فرض برتری دستتتتهبند جنگل تصتتتادفی،
شش شیوه دستهبندی رگرسیون من قی ( ،7)LRدرخت تصمیم (،)DT
 ،8LBجنگل تصتتادفی ( - K ،)RFنزدیکترین همستتایه ( )KNNو بیز
ستتاده ( ،)NBکه پیشازاین در حوزه استتتخراج عبارات کلیدی از زبان
انگلیستتی بهکاررفتهاند ،به کمک شتتیوه اعتبارستتنجی متقابل )CV( 9و
 APIهای ابزار داده کاوی  ]22[ WEKAدر جاوا روی داد گان خبری
پارستتتی ،بهکار گرفته شتتتد .نتایج در جدول  3آمده که برتری شت تیوه
د ستهبندی جنگل ت صادفی ،با توجه به نتایج آن اثبات می شود .چنانکه
پیدا ست  F1سی ستم ،برابر  21/13در صد ا ست که برای سامانههای
مبتنی بر زبان طبیعی معمول و قابلقبول است.
 -5-3نحوه دستهبندی
دو راه برای دستهبندی عبارات وجود دارد؛ است اده از خروجی دستهبند
و است اده از امتیاز تعلقگرفته به هر عبارت توسط دستهبند برای ایجاد
یک لیست رتبهبندی شده و انتخار  nعبارت برتر بهعنوان عبارات
کلیدی .در شیوه حاضر راه دوم به کار گرفته شده است .در ادامه ،دلیل
انتخار این نحوه دستهبندی بررسی میشود.
استخراج عبارات کلیدی یک مسئله دستهبندی دو کالسه بوده که
معموالج از تعداد زیاد عبارات کاندیدا ،تعداد بسیار کمی کلیدی است .در
چنین شرای ی ،دادگان بهاص الح نامتوازن است .در شرایط عدم توازن،

با دستهبندی به کمک خروجی دستهبند ،ازآنجاکه ،تعداد عبارات کلیدی
دادگان آموزشی بسیار کم است ،دستهبند با دقت باالیی (از  38تا 688
درصد) دادگان غیرکلیدی را شناسایی میکند .اما ،دقت شناسایی عبارات
کلیدی بسیار پایین (بین  8تا  68درصد) بوده و تقریباج کلیه عبارات،
غیرکلیدی تشخیص داده میشود [.]32
بر اساس بررسیهای انجامشده ،در پژوهشهای مربوط به استخراج
عبارات کلیدی ،تاکنون عدم توازن دادگان م رح نشده است .درحالیکه،
این مسئله بهویژه زمانی که از خروجی دستهبندها است اده میشود،
میتواند دقت سیستم را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .جهت نمایش عدم
توازن دادگان ،آمار عبارات استخراجشده در هر بخش از شیوه
اعتبارسنجی متقابل پنجبخشی ،در جدول  7آمده است .تعداد اسناد
آزمون و آموزشی در هر بخش ،به ترتی  71و  632سند است.
با توجه به جدول  ،7توزیع عبارات غیرکلیدی در مقابل عبارات
کلیدی در دادگان آموزشی بهطور میانگین حدود  34درصد در مقابل 3
درصد و نشاندهنده عدم توازن شدید دادگان است.
روشهای برخورد با عدم توازن دادگان را میتوان به چهار دسته
کلی روشهای نمونهبرداری ،روشهای حساس به هزینه ،10روشهای
مبتنی بر هسته 11و یادگیری فعال 12و روشهای جنبی تقسیمبندی کرد
[ .]32در این مقاله ،با توجه بهسادگی روشهای نمونهبرداری ،تأثیر پنج
روش نمونهبرداری ،با دو توزیع  18درصد کلیدی  18 /درصد غیرکلیدی
و  21درصد کلیدی  41 /درصد غیرکلیدی بررسی و نتایج حاصل در
جدول  1آمده است.
در نمونهبرداری هدف ،ایجاد توازن در دادگان به کمک حذف یا
اضافه کردن نمونههای آنها است .شیوههای نمونهبرداری آزمایششده
عبارت است از بیشنمونهبرداری ساده ،)SOS( 13کمنمونهبرداری
ساده ،)SUS(14کمنمونهبرداری  Kتا نزدیکترین همسایهKNN - ( 15
مصنوعی ان باقی17
 ،)USترکیبی ساده ،)EE( 16نمونهبرداری
( ،)ADASYNبیشنمونهبرداری مصنوعی.]32[ )SYN - OS( 18
در شیوه  ،SYN - OSبه دلیل است اده از اعداد تصادفی ،نتایج نسبتاج
ناپایدار است .بدینجهت ،میانگین نتایج سه بار اجرای آن در جدول 1
آمده است .واضح است که نمونهبرداری تأثیری در بهبود نتایج نداشته
است .جهت بررسی اثر نحوه دستهبندی بر میزان اثر روشهای
نمونهبرداری ،میانگین نتایج سه بار اجرای شیوه  SYN - OSبا توزیع
 18-18با خروجی دستهبند ،در جدول  1آمده است.

جدول  :3عملکرد سيستم استخراج عبارات کليدی به کمک شش دستهبند مختلف
الگوریتمهای دستهبندی بهکاررفته

معیارهای ارزیابی

NB

KNN

RF

LB

DT

LR

11
337
61323
337

71
733
61238
733

627
311
61311
311

662
314
61311
314

687
341
61371
341

33
311
61334
311

fn

64/41

3/41

21/33

23/1

26/46

63/72

)F1 (%
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tp
fp
tn
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جدول  :4توزيع دادگان آموزشی در بخشهای مختلف شيوه اعتبارسنجی متقابل پنجبخشی
میانگین
مقادیر

1

7

شماره بخشها
3

2

6

17161
6141

46828
6114

11663
6146

14162
6121

18761
6481

13467
6461

آمار دادگان
تعداد نمونههای آموزشی
تعداد نمونههای کلیدی نمونههای آموزشی

جدول  :1نتايج بهکارگيری شيوههای نمونهبرداری در سيستم بهبوديافته
توزیع دادگان غیرکلیدی  -کلیدی
18-18

21-41

شیوههای نمونهبرداری

معیارهای ارزیابی
F1

fn

tn

fp

tp

F1

fn

tn

fp

tp

26
62/11
68/31
62/21
27/61

343
763
724
726
313

62133
61387
61231
61382
61318

343
763
724
726
313

688
18
12
11
661

26/26
68/23
4/17
3/87
27/43

341
738
773
731
318

62137
61233
61218
61214
61313

341
738
773
731
318

686
73
31
73
663

نمونهبرداری
خروجی سیستم با
18-18 SYN - OS

خروجی سیستم

32/27
61/71
26/1

17/13
7/23
4/34

precision

SUS
KNN - US
EE
SYN - OS

 -2محاسبه ویژگی (محاسبه  61ویژگی آماری به ازای هر عبارت
کاندیدا)
 -3تصمیمگیری در مورد کلیدی بودن یا نبودن کاندیداها
(دستهبندی عبارات کاندیدا به کمک دستهبند جنگل تصادفی
به دو دسته عبارات کلیدی و غیرکلیدی)

جدول  :6نتايج سيستم به کمک خروجی دستهبند ،با و بدون

معیارهای ارزیابی

SOS

recall
)F1 (%

 -4بحث و تحلیل نتایج

با توجه به جدول  ،1روش نمونهبرداری  SYN - OSمیزان
سیستم را حدود سه برابر افزایش داده است .بدین ترتی  ،روشهای
نمونهبرداری برخالف دستهبندی به کمک امتیاز نمونهها ،بر دستهبندی
به کمک خروجی دستهبند بسیار تأثیرگذار است .چراکه ،در روش اول،
احتمال کلیدی بودن نمونهها نسبت به یکدیگر سنجیده میشود.
درحالیکه ،در روش دوم احتمال کلیدی بودن هر نمونه با احتمال
غیرکلیدی بودن همان نمونه مقایسه میشود .نمونهبرداری با دستکاری
توزیع کلیدی  -غیرکلیدی دادگان ،امتیاز یا احتمال کلیدی بودن در
مقابل غیرکلیدی بودن نمونهها را تغییر میدهد؛ و تأثیر چندانی بر امتیاز
کلیدی بودن نمونهها نسبت به یکدیگر ندارد.
در سیستم حاضر ،ازآنجاکه دستهبندی به کمک امتیاز نمونهها امکان
کنترل تعداد عبارات استخراجی از هر متن را فراهم میکند؛ و است اده
از خروجی دستهبند (حتی با نمونهبرداری) دقت پایینتری نسبت به
است اده از امتیاز نمونهها دارد ،از امتیاز نمونهها جهت دستهبندی
است اده شده است.
F1

عملکرد ابزار پیشپردازش از عوامل مهم مؤثر بر دقت سیستم است .عبارات
استخراجشده ،پیش از دستهبندی در مرحله پیشپردازش حرص میشود.
هرچقدر عبارات غیرکلیدی بیشتر و عبارات کلیدی کمتری در این مرحله
حذف شود (خ ای پیشپردازش کمتر باشد) ،عملکرد ابزار پیشپردازش
بهتر بوده است .آمار عبارات استخراجشده در جدول  4آمده است.
جدول  :7آمار عبارات استخراجشده
مرحله پیشپردازش

آمار عبارات

16441
2631
727

تعداد کل عبارات استخراجی
تعداد عبارات کلیدی شناساییشده
اختالف با تعداد برچس های دستی ()2113

با توجه به جدول  ،4حدود  61درصتتد از عبارات کلیدی در مرحله
پیشپردازش از سی ستم حذف می شود .ن ر به برابری تقریبی عبارات
کلیدی م شخص شده در دادگان (برچ س های د ستی) با تعداد عبارات
کلیدی موردن ر برای استتتخراج از هر متن ( 68عبارت) ،ریزش عبارات

 -6-3خالصه الگوریتم ارائهشده
 -6پیشپردازش و استخراج عبارات کاندیدا (جداسازی جمالت
از عنوان ،خالصه و متن اخبار ،حذف عبارات توق ی و افعال،
نشانهگذاری کلمات ،ریشهیابی ،استخراج تمام عبارات ممکن
تا طول چهار کلمه به ازای هر کلمه باقیمانده)
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کلیدی پیش از دستهبندی تأثیر زیادی بر دقت سیستم دارد.
یکی از دالیل نبود برخی عبارات کلیدی در مجموعه عبارات حاصتتل از
مرحله پیشپردازش ،وجود برچس های کلیدی با طول بیش از چهار کلمه
استتت .جهت تعیین ستتهم این برچستت ها در ریزش عبارات کلیدی ،آمار
تعداد برچس های دستی به ت کیک طول آنها در جدول  1آمده است.
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جدول  :3تعداد عبارات کليدی به تفکيک طول آنها
تعداد عبارات کلیدی

طول عبارات استخراجشده

361
373
231
611
231

6
2
3
7
+7

چنانکه از جدول  1پیداست ،حدود  11درصد از  727عبارت
غیرقابلشناسایی ،طولی باالی چهار کلمه داشتهاند.
یکی دیگر از دالیل عدم شناسایی برخی برچس های دستی ،وجود
حروف ربط و اضافه در تعدادی از آنها است .حروف ربط و اضافه در
مرحله پیشپردازش از سیستم حذف میشود .درنتیجه ،استخراج عبارات
حاوی آنها امکانپذیر نیست .آمار عبارات کلیدی حاوی حروف ربط و
اضافه به ت کیک طول آنها در جدول  3آمده است.
جدول  :1آمار عبارات کليدی حاوی حروف ربط و اضافه به
تفکيک طول
تعداد عبارات کلیدی دارای حروف ربط و اضافه

طول عبارات کلیدی

6
24
13
611

2
3
7
+7

با توجه به جدول  ،3از مجموع  243عبارت کلیدی حاوی حروف ربط
و اضافه در مجموعه دادگان 14 ،عبارت با طول چهار کلمه و کمتر از آن
دارای حروف ربط و اضافه بوده و در سیستم حاضر قابلشناسایی نیستند.
بدین ترتی  ،از  727عبارت ناموجود در مجموعه عبارات ورودی
دستهبند 321 ،عبارت (مجموع  14عبارت کلیدی دارای حروف ربط و اضافه
با طول چهار کلمه و کمتر از آن و  231عبارت کلیدی با طول باالی چهار
کلمه) یعنی حدود  41/11درصد کل عبارات ناموجود در مجموعه عبارات
ورودی دستهبند ،قابلشناسایی نیستند .برای نبود  33عبارت باقیمانده در
مجموعه دادگان ورودی دستهبند میتوان به وجود برخی عبارات توق ی (غیر
از حروف ربط و اضافه) در برچس های دستی اشاره کرد.

بهطورکلی ،استخراج عبارات کلیدی از دادگان متنی یکی از مهمترین و
پرکاربردترین مسائل در متنکاوی و بازیابی اطالعات بوده و در اغل امور
مرتبط با محتوای متن ،تشخیص عبارات کلیدی نقش تعیینکنندهای
دارد .در این پژوهش ،راهکاری سه مرحلهای (شامل پیشپردازش،
انواع شیوههای آماری،

زبانشناختی ،یادگیری با ناظر و اکتشافی برای استخراج عبارات کلیدی
از اخبار پارسی ارائه شد .همچنین ،کاربرد شش شیوه دستهبندی با ناظر
روی اخبار پارسی موردبررسی قرار گرفت.
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بهعالوه ،وجود عدم توازن در توزیع کلیدی  -غیرکلیدی دادگان،
تأثیر پنج شیوه نمونهبرداری در دو توزیع مت اوت ،در کنار شیوه
دستهبندیِ است اده از خروجی دستهبندها و شیوه دستهبندیِ امتیاز
نمونهها ،مورد بررسی قرار گرفت .در کنار موارد مذکور ،یک مجموعه
دادگان خبری حاوی  277خبر از خبرگزاریهای مختلف بدین من ور
انتخار و بهصورت دستی برچس زنی شده و یک لیست عبارات توق ی
خبری حاوی  6418عبارت توق ی ایجاد شد .همچنین ،جهت کاهش
خ ای ناشی از حذف عبارات توق ی ،دو لیست استثنائات عددی و حرف
اضافهای ایجاد ،و از حذف آنها جلوگیری شد.
آزمایشهای انجام شده ،نشاندهنده برتری عملکرد دستهبند جنگل
تصادفی در میان شش دستهبند آزموده شده میباشد .به عالوه،
دستهبندی به کمک امتیاز تعلقگرفته به نمونهها توسط دستهبند مذکور
نتایج بهتری نسبت به است اده از خروجی دستهبند داشته است.
مقدار معیار  F1بهدستآمده برای روش ارائهشده با است اده از امتیاز
تعلقگرفته به نمونهها توسط دستهبند جنگل تصادفی و شیوه
اعتبارسنجی متقابل پنجبخشی 21/13 ،درصد است که برای سامانههای
مبتنی بر زبان طبیعی معمول است .بااینحال ،بهبود دقت ابزار
پیشپردازش و پژوهش هر چه بیشتر در این زمینه میتواند باعث بهبود
دقت استخراج عبارات کلیدی از متون پارسی شود.
ضمناج ،از کل عبارات کلیدی و مهم موجود در متون تنها تعداد معینی
(حدود  68عبارت به ازای هر متن) برچس زنی شدهاند .بدین معنی که
تعدادی از عباراتی که بهدرستی کلیدی تشخیص داده میشوند ،به دلیل
عدم حضور در برچس های دستی دادگان جز مواردی قرار میگیرند که
بهاشتباه کلیدی تشخیص دادهشدهاند .در این شرایط ،میتوان گ ت
معیارهای ارزیابی بهدرستی نشاندهنده عملکرد سیستم نیستند.
19
به ن ر میرسد نبود ابزار معنایی همچون برچس زن ادات سخن ،
در کاهش دقت سیستم مؤثر بوده است .گاهی کلمات متن بهطور جداگانه
دارای محتوایی که نشاندهنده موضوع خبر باشد ،نیستند .در این حالت،
آنچه اهمیت دارد معنای جمعی عبارات در هم رخدادی با یکدیگر است.
بنابراین ،ممکن است ،در ن ر گرفتن هم رخدادی کلمات نیز بتواند در
افزایش دقت سیستم مؤثر باشد .بررسی این موارد و بهبود ابزار
پیشپردازش و برچس های دادگان به کارهای آینده موکول میشود.
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