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 چکيده
از  یاآن بوده که آن را با مجموعه یهایژگیو نیاز مهمتر یکیمتن  یانسجام اجزا

 یهاستمیاز مشکالت تمام س یکی. عدم انسجام کندیم زیجمالت بدون هدف متما

بوده و همه آنان تالش دارند با  نییپا یافراد با دانش نگارش یهاپردازش متن و نوشته

 یابیبر ارز هیقبل تک یهاروش شتریبخشند. ب بهبودخود را  ستمیآن عملکرد س یابیارز

 نی. در اانددهیسنج یترنییمتن را با دقت پا یانسجام داشته و انسجام عموم یمحل

در سطح  یو انسجام عموم یدر سطح درون پاراگراف یانسجام محل یابیمقاله با ارز

را به طور  یلو مح یعمل سنجش انسجام عموم یمتوال یهاپاراگراف یارتباط موضوع

 یابیو ارز یعدد یهاسیجمالت به ماتر لیروش با تبد نیهمزمان انجام داده است. ا

 جیآنان به هم را محاسبه کرده است. نتا یموضوع یپنجره وابستگ کیفاصله آنان در 

ا در ر یمحسوس یو بلند برتر یداستان یهامتن یبر رو یشنهادیحاصل از روش پ

 دهد. یبر نهاد نشان م ینمبت یکردهایبا رو سهیمقا

بردار واژه،  یانسجام متن،  فضا یابیارز ،یعیپردازش زبان طب :يديکل واژگان

 .یانسجام عموم یابیارز ،یانسجام محل یابیارز
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 2، الهه کفشی تقی آبادي1محمد عبدالهی

 .ر دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی مشهدگروه کامپیوت 1
 .گروه کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی مشهد 2
 

   نام نویسنده مسئول:
 محمد عبدالهی

 يريمتن با بکارگ یو عموم یهمزمان انسجام محل یابیارز

 يآمار يهایژگیو
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 مقدمه
از پژوهشگران  یاریموضوعات مورد عالقه بس از یکیبه  رایبوده که اخ یعیمهم در پردازش زبان طب یهاانسجام متن از حوزه یابیارز

پردازش متن  ینیماش یهاستمیس یپردازش اتیعمل ایو  نییشده است. کاهش انسجام متن به دو صورت نگارش آن افراد با دانش پا لیتبد

شده توسط مترجمان با دانش ترجمه  یهامتن ان،یآموزان و دانشجودانش یهامنسجم نوشته ریغ ینگارش یهامتن نیتر. مهمافتدیاتفاق م

 ینیمنسجم ماش ریغ یهامتن نیشتریشده از منابع مختلف است. ب یو کپ یبیترک یهاخالصه شده و نوشته یهامتن ن،ییترجمه پا

[، 9[ ]8[ ]7] [6ی ]نیمتن، ترجمه ماش ی، ساده ساز[5] کننده متن دیتول [،4[ ]3[ ]2[ ]1ی ]نیماش یخالصه ساز یهاستمیس یخروج

 یو خوشه بند بندی ، دستهپرسش و پاسخ یهاستمسی [،14ی ]اجتماع یهاو شبکه کاوی متن [،13[ ]12[ ]11[ ]10] احساس زینالآ

بوده که [ 22[ ]21] [22[ ]11[ ]11] خودکار مقاالت یازدهیامت یها ستمسی و [17های جستجوگر متن ][، سیستم16[ ]15ی ]اسناد متن

داشته تا پس از اعمال  لیاشاره شده تما ینیماش یهاستمیرو تمام س نی. از استندیبرخوردار ن هیاول یضوعاز انسجام مو یاغلب در خروج

 دیخود را بهبود دهند. تول یپردازش تمیبودن آن، الگور مطلوبتا در صورت نا دهیرا سنج یانسجام متن خروج زانیخود م یپردازش کردیرو

 نیاما مهمتر [.23] مورد توجه قرار گرفت 11۹1متن توسط لون در سال  یخالصه ساز ینیماش یکردهایرو یمعرف یمتن منسجم، از ابتدا

 فی. در تعردیمطرح گرد [24] و حسن یدیهال طتوس  "یسیانسجام در انگل"بهبود آن در کتاب  یهامتن منسجم و راه کی یهایژگیو

نباشند و اغلب بر ی دستور توانندیروابط م نیود در متن اشاره دارد. اموج ییبوده که به روابط معنا ییمفهوم معنا کینامبردگان انسجام 

اجزا  نیب یدر خصوص ارتباط موضوع فیرو اغلب تعار نی. از ارندیگیو خواننده موجود است شکل م سندهینو نیکه ب یاساس دانش مشترک

 یل. انسجام محردیگیو سنجش قرار م یابیمورد ارز یعمومو  یمتن در دو حوزه محل کیآنها است. انسجام  دهیمتن و انسجام برگرفته از ا

دهد. با  یقرار م یابیکل متن را مورد ارز یموضوع یوابستگ یبا فاصله کم پرداخته و انسجام عموم یجمالت متوال یموضوع یبه وابستگ

شده توسط  دیتول یهابه نوشته کینزد اریسباال و ب تیفیبا ک ییهامتن ریاخ یهاشده در سال یپردازش متن طراح یهاستمیس نکهیوجود ا

به  تیمانند محدود یبزرگ یهاچالش یشده و دارا یزبانشناس یها و الگوهاواژه ییمعنا میبا مفاه ریاما اغلب آنها درگ کنند،یم جادیانسان ا

مشکل  نیترهستند. اما بزرگ یت کافو عدم دق دهیچیپ یهاتمیها، الگورزبان ریاعمال و گسترش به سا تینداشتن قابل ژه،یحوزه و کی

 یدر سنجش وابستگ یو عدم دقت کاف یکوچک و محل یادر محدوده یجمالت متوال یموضوع یوابستگ یابیارز شدهارائه  یکردهایرو

 یدهاکریرو نیمشهودتر است. مهمتر اریبس شتریتر و با جمالت ببزرگ یهامشکل در متن نیکل متن است. ا یو انسجام عموم یموضوع

ها با محدود کردن خود به روش نیاند. اشده یو زبانشناس ییمعنا میمفاه ریدرگ اریبر نهاد  و گراف بوده که بس یمبتن یهاقبل مدل

انسجام  یابیاند. ارزبرخوردار نبوده یانسجام عموم یابیدر ارز یاز متن از دقت کاف یو در بخش کوچک یواژگان در جمالت متوال یهمرخداد

مشکل بوده و  از دقت  اریبس یموجود در جمالت متوال ییمعنا میبر مفاه هیکجمالت با ت ادیبزرگ با توجه به تعداد ز یهادر متن یعموم

 برخوردار نخواهد بود. یکاف

 یعدد یمتن به بردارها لیتبد یبرا یدیجد ینرمال راهکارها یعدد یواژگان به بردارها لیو امکان تبد قیعم یریادگی یبا معرف

واژگان است. با  ریارتباط آن با سا زانیآن در جمله و م تیآن، موقع یها هر بردار واژه نشان دهنده معناروش نیشدند. در ا یمعرف

آنان فراهم شده تا بتوان از آنان  یبر رو یاضیر اتیشدند که امکان عمل ییهاسیماتر ایبه بردار  لیتبد مالتبردارها ج نیا یریبکارگ

 یواژگان یبردارها یری. با قرار گدیپردازش متن را بهبود بخش اتیاز عمل یاریبس هایژگیو نیا سهیرا استخراج کرده و با مقا ییهایژگیو

 نیا دیها در تولچالش نیتراز بزرگ یکی. اما شودیجمله گفته م یعدد سیشده که به آن ماتر لیتشک یسیمربوط به هر جمله ماتر

و  یپردازش یهاتمیاندازه جمالت در متن بوده که موجب اشکال در اعمال الگور بودنبرابر ن لیز ابعاد آنان به دلا یکیاختالف در  هاسیماتر

جمله به  سیماتر لیآنان تبد نیاز مهمتر یکیشده که  شنهادیمشکل پ نیرفع ا یبرا یمتفاوت یکردهایخواهد شد. تا به حال رو یاسهیمقا

ساده و سرعت  تمیاز الگور یریگ نیانگیروش م[ 26[ ]25]شودیس انجام میماتر یهاستون یریگ نیانگیمعمل با  نیبردار جمله بوده که ا

 تیاطالعات قابل استخراج از جمله، عدم اهم دیجمالت، کاهش شد یبودن بردارها کیمانند احتمال نزد یبرخوردار است. اما مشکالت ییباال

 سیجمله به ماتر لیپس از تبد یگرید یشنهادیپ کردی. در روشودیم یانسجام عموم یابیارز در نییپا اریواژه در جمله و دقت بس گاهیجا

 یازیمقاله ن نیارائه شده در ا کردیاما در رو [.27] اندجمالت را  هم اندازه و نرمال شده یها سیماتر  یزبان یبا استفاده از مدل ها یعدد

 سهیمقا هاسیماتر یبه عمل نرمال ساز ازیتر و بدون نساده یاز روش یشنهادیپ تمیگورنبوده و ال یدیتول یهاسیاترکردن م زیبه هم سا

موجود به  یهاواژه ییمعنا یدانش پنهان و وابستگ یریبکارگ ،یآمار ییارهایبا استفاده از مع کردیرو نی. در ادهدیرا انجام م هاسیماتر

به  یاز سطح دو جمله متوال یانسجام محل یبررس یشده با ارتقا یست. مدل معرفجمالت در کل متن پرداخته ا یانسجام و وابستگ یابیارز

 یهمزمان انسجام محل یابیارز ییمدل ارائه شده توانا یژگیو نیداده است. مهمتر شنهادیرا پ یترقیدق یابیارز شتریسطح جمالت با فاصله ب

 قبول است. و با دقت قابل ادیجمالت ز ادبزرگ و با تعد یهادر متن یو عموم
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 یابیانجام شده در زمینه ارز یو کارها خچهیبر تار یشده است. در بخش دوم به مرور یسازمانده رینوشته به شکل ز نیدر ادامه، ا

مدل  فیاست. بخش چهارم به توص دهیگرد یمعرف قیتحق نیانجام شده در ا یهاپردازش شیانسجام متن پرداخته شده و بخش سوم پ

انسجام  یابیارز تیپنجره فاصله و در نها سیدو جمله، سپس ماتر نیانسجام ب یابیشده که درآن ابتدا به ارز تهمقاله پرداخ نیدر ا یشنهادیپ

پرداخته شده و در بخش آخر  یشنهادیمدل پ یابیشده و ارز دیداده تول گاهیپا یشده است. در بخش پنجم به معرف یکل متن معرف یعموم

 .آمده است یآت تشنهادایو پ یگیر جهینت زین

 

 قيتحق نهيشيو پ ينظر یبر مبان يمرور
 یهاحوزه یدر تمام عیسر شرفتیو پ یمجموعه بزرگ منابع متن بیدر وب، ترک یامکانات جستجو قو ،یطوالن یهامتن دیتول

ها حوزه نیژوهشگران اپ یهادغدغه نیشده از مهمتر دیمتون تول یوستگیو متن، موجب شده است که انسجام و پ یعیپردازش زبان طب

 1111ارائه شده در سال  کردیبه کار انجام شده به رو یوتریانسجام متن به صورت کامپ یابیارز یرو برمطالعات انجام شده  نیباشد. نخست

 یمبتن مدل آن وجود داشته باشد. یدو جمالت متوال نیب ییمعنا یاست که ارتباط یاز نظر نامبردگان متن منسجم متن [.21] گرددیباز م

 یگرامر گاهیمدل با استفاده از جا نیانسجام متن است. در ا یابیشده در حوزه ارز شنهادیپ یکردهایرو نیاز مهمتر یکیبر شبکه نهاد  

 کردیرو نیا یشنهادیپ هیاول یهابزرگ مدل یکاست [.32[ ]21] شودیم یابیآنان نسبت به هم ارز یموضوع یوابستگ یها و عبارات اسماسم

 یبرا ی، راه حل221۹در سال  یگرید یشنهادیبود. اما در روش پ یجمالت متوال سهیمقا یبرا یها و عبارات اسماسم ینیاستفاده از تکرار ع

از چهل درصد  شیرا ب یقبل یهاو هم خانواده دقت روش ییارتباط معنا یدارا یهانامبردگان با استفاده از واژه [.1] شد یمعرف یکاست نیا

 یهاگراف [،31ی ]عصب یهامانند شبکه نیماش یریادگی یهاتمیو الگور هایتئور ریبر شبکه نهاد با سا یمدل مبتن بید دادند. ترکبهبو

جمالت با  یخط ریمتن و ارتباط غ کی ژهیو تیشده است. با توجه به ماه نیشیپ یهاموجب بهبود عملکرد روش [،32] یدوقسمت

 نیو نخست نیاز مهمتر یکیبه عنوان  شهیبوده و هم جیپردازش متن را یهاحوزه یها در تمامگراف هینظر متفاوت استفاده از یهافاصله

بر نهاد و  یو مشکالت موجود در مدل مبتن هایکاست از یبرخ [.1] پژوهشگران حوزه پردازش متن مورد توجه قرار گرفته است یبرا نهیگز

 بهتر شده است اریبس ییبا کارا ییکردهایرو دیموجب تول دهیدو ا نیا بیتوجه بوده و ترک نیا یلها عامل اصو امکانات خاص گراف هایژگیو

جمالت با فاصله  یو ارتباط موضوع رفتهفراتر  یانسجام را از جمالت متوال یابیدامنه ارز یبیترک یمدل یبا معرفدر رویکردی دیگر  [.32]

ارتباط  یابیارز یبرا یگراف و آنتروپ یبر نهاد، تئور یاز مدل مبتن یبیترک یروش زین مونسنی. پترسون و س[33امکان پذیر شد ] شتریب

متن  کی یانسجام یاستخراج الگوها یبرا ی نیز در رویکردی دیگرتکرار یهارگرافیز[. 33]کردند  شنهادیمتن پ کیجمالت  یموضوع

 دیتول سیمانند کوچکتر شدن گراف و ماتر ییهاتر چالشفشرده یهاگرافو نگاشت آن به  یاستفاده از گراف دوقسمت[. 3۹شد ]استفاده 

 یاصل یگراف دوقسمت جمالت که در نیب یانسجام یهااز اطالعات و نشانه یگرفته شدن برخ دهیشده را به همراه داشته و موجب ناد

 شنهادیپقسمتی به یک گراف یک قسمتی را ی بدون نیاز به نگاشت گراف دوروشبا معرفی سه ویژگی  و همکارانش مایل نایستیشود. کریم

 در مدل دیگری، استفاده از تئوری گراف، بکارگیری آنتروپی و ترکیب آنان با رویکرد مبتنی بر نهاد موجب کاهش برخی از [.32] اندداده

 [.36اولیه مبتنی بر نهاد شده است ] یهاها و مشکالت روشیکاست

انسجام مورد توجه قرار  یابیدر ارز ژهیمرتبط با پردازش متن بو یهااز حوزه یاریدر بس ریاخ یهادر سال زین  یواژگان یهارهیزنج

در  [.33] استفاده شد ینیماش یدر ترجمه آمار یانسجام متن خروج یابیارز یبرا یواژگان یهارهیزنج یشنهادیپ یکردیگرفته است. در رو

 یهایژگیو یهایبر کاست یرگیچ یبرا [.31] مقاالت استفاده شد تیفیک یبررس یبرا یواژگان یهارهیاز زنج زین یگریشده د شنهادیمدل پ

جهت استخراج  یدیجد یهاها راه حلمدل نیا [.31] آوردند یرو یعصب یهابر شبکه یمبتن ییهامدل یبه سو نینو یکردهایرو ،ییمعنا

 یعصب یهامدل شبکه نهاد و شبکه بیرا به ارمغان آوردند. ترک تر از مفهوم انسجامساده یشینما نینموده و همچن شنهادیپ هایژگیو

 یهاو شبکه ستیبر چک ل یمدل مبتن [،32] بزرگ با حافظه کوتاه مدت یهاشبکه [،31[ ]32ی ]انسجام محل یابیجهت ارز یبازگشت

شده در  شنهادیپ یکردهایرو نیمهمتر از جمله [33ی ]عصب یهاشبکه یزبان یهابر مدل یمدل بدون ناظر و مبتن [،33ی ]بازگشت یعصب

 یو عموم یانسجام محل یابیدر ارز یموثر اریبس یهاگام ریاخ یهابوده که در سال نینو یکردیرو زین قیعم یریادگیحوزه هستند.  نیا

 اندمتن استفاده کرده یبندطبقه یبرا  یکانولوشن یعصب یهااز شبکه یگریشده د یدر مدل معرف زیمتن برداشته است. ژانگ و همکارش ن

[3۹.] 

  یسازخالصه یهاستمیس یهایخروج یشده بر رو دیمنسجم تول یهامتن جادیو ا یابیارز یانجام شده بر رو یهاپژوهش نیشتریب

و رفتن انسجام  نی، از بیاستخراج کردیدر رو ژهیمتن، بو ینیماش یاز مشکالت بزرگ در خالصه ساز یکی [.33[ ]34] انجام شده است

مفهوم را  کیبه هم بوده که در عمل  هیشب اریانتخاب جمالت بس ،یاستخراج یخالصه ساز گریمتن خالصه شده است. مشکل د یوستگیپ

خالصه سازی خودکار متن با استفاده از  .[31] نمونه است نیاز ا ایپد یکیمنسجم از متون موجود در و یهاخالصه دیتول [.31] رسانندیم
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های معرفی شده برای تولید [ نیز از مهمترین گزینه۹1]عمیق  ادگیرییخالصه سازی تک سندی متون به کمک [ و ۹2] زنبورعسل یکلون

 های منسجم هستند.خالصه

 [.۹2] مورد توجه قرار گرفته است اریبس ریاخ یهادر سال زین  ینیترجمه ماش یهاستمیانسجام متون ترجمه شده توسط س یابیارز

کامال  یگرید یهر کدام بر رو ریقرار گرفته و تاث یمتن در دو زبان مورد بررس کیعمل دو زبانه بوده و انسجام  کی ینیشترجمه ما اتیعمل

مدل  [،33[ ]3ی ]نیماش یموجود در ترجمه آمار یهاشده در روش یمعرف IBMو  EM یهاتمیالگور یریبکارگ [.۹3] ستیمشخص ن

 یبر الگوها یمبتن یهابر گراف و مدل یمبتن یهاشباهت در شبکه یهاکیوش شبکه نهاد، مترسه ر بیو ترک [۹3]بر آموزش خطا  یمبتن

 دیتول یهایانسجام خروج یابی. ارز[۹۹] حوزه هستند نیترجمه منسجم در ا دیو تول یابیشده ارز شنهادیپ یکردهایرو نیاز مهمتر ینحو

ی بیترک یهامتن یو خروج [۹3] متن ینحو یسازساده یهاستمیس یوجخر تیفیک ی، بررس[۹4[ ]33]متن  دیتول یهاستمیشده در س

 حوزه هستند. نیموضوعات مورد توجه در ا نیاز مهمتر زین[ ۹1[ ]11]

پژوهشگران حوزه  یرا برا دیجد یابردارها پنجره نیا یبر رو یپردازش یهاتمیو اعمال الگور  یعدد یها به بردارهاواژه لیتبد

اند. مت کوسنر و آن را بکار گرفته یبوده که محققان دیجد یاانسجام متن حوزه یابیدر ارز یعدد یرد. استفاده از بردارهاپردازش متن باز ک

 یبرا یگرید یشنهادیپ کردیدر رو [.۹1] انددو بخش متن ارائه داده نیفاصله ب نییتع یلغت برا یبر بردارها یمبتن یروش زهمکارانش ا

ز با استفاده از ین یگرید یکردهایرو [.42] استفاده شد قیعم یریادگیبر  یمبتن یواژگان یآن به بردارها لیاز تبدجمله  کیارزش  یابیارز

پرسش و پاسخ ارائه  یهاستمیس  یکارا برا یبردارها روش نیمتشکل از ا ییهاسیجمالت به ماتر لیو تبد word2vec یواژگان یبردارها

 [.42[ ]41] دادند

انسجام جمالت  یابیارز یبرا یجمالت مدل سیماتر جادیبردارها در ا نیا یریو بکارگ یعدد یها به بردارهاواژه لیا تبدمقاله ب نیدر ا

 چیجمالت استفاده کرده و به ه یفاصله و شباهت مفهوم یابیارز یبرا یآمار یهایژگیو شده از یسرتاسر متن ارائه شده است. مدل معرف

 .شودیآنها نم یگرامر گاهیها و جاواژه ییمعنا میمفاه ریعنوان درگ

 

 يشنهاديپ کردیرو

 شیپ یانجام شده برا اتیجهت ابتدا به عمل نی. به همشودیمقاله پرداخته م نیدر ا یشنهادیپ کردیرو یمعرف هببخش  نیدر ا

 .دشویم یمعرف یو عموم یکننده انسجام محل یابیارز تمیپرداخته شده و سپس الگور یپردازش متن ورود

 

 پردازش متن شيپ
خواهد  یاصل یپردازش اتیاعمال عمل یبرا یمتن ورود یپردازش متن آماده ساز یهاستمیس یدر تمام اتیعمل نیتراز مهم یکی

 یداشته برا یادیز ریتاث یبعد یپردازش اتیو نوع عمل تمیمانند نوع متن، زبان آن، الگور یالزم عوامل یهاپردازش شیبود. در انتخاب نوع پ

متن عبارت از نشانه  کی یشده و قابل انجام بر رو یمعرف یهاپردازش شیپ نی. مهمترشودیم شنهادیخاص پ یمدل نهر حوزه پردازش مت

اعمال آن  درصدپردازش و  شینتخاب نوع پ[. ا43[ ]43] سخن  هستند یهابخش یو برچسب زن  یابی شهیها ، رواژه ستی، حذف ا یگذار

 یهاپردازش شیجمله پ یاجزا یبه تمام ازیبعد خواهد داشت. با توجه به ن یپردازش یاصل اتیبر دقت و سرعت عمل ییباال اریبس ریتاث

 :شوندیمتن انجام نم یبر رو ریز لیشده به دال یمعرف یهاپردازش شیقبل دارد. پ یهابا روش ییهاپژوهش تفاوت نیاعمال شده در ا

مخصوص به  یها داشته، بردارواژه ریسا یبر رو میمستق یریهر واژه موجود در جمله تاث یشنهادیدر روش پ ها:واژه ستیحذف ا

 یهاواژه ستیا یشنهادیبا اعمال روش پ تیجمله حضور داشته باشد. در نها یینها سیدر ماتر دیبردار حتما با نیکرده و ا دیخود را تول

 نی. اشوندیشرکت داده نم یپردازش تمین بخش از متن حذف شده در الگوردر همان جمله و هما تیموجود در متن با توجه به درجه اهم

 نیموجود در ا دهیهستند. با توجه به ا یشده و کامال محل بودن آنان در همان بخش از متن انتخاب تیها با توجه به کم اهمواژه ستیا

 کیآنان را با استفاده از  یهمگ کردهایرو ریمانند سا توانیمختلف متن متفاوت بوده و نم یهاها در بخشواژه ستیا تیدرجه اهم قیتحق

 حذف کرد.  تمیروش و الگور کیداده و با  گاهیپا

آن و  یواژه، شکل نگارش گاهیجا یشنهادیپ کردیوجود دارد. در رو ییو معنا یمفهوم ییهاآن تفاوت شهیهر واژه و ر نیب :یابیشهیر

 نیدر ا یورود یهادر مورد متن یابیشهیپردازش ر شیدارد. لذا پ میمستق ریکامال مهم بوده و تاثشده  جادیا سیماتر جادیمفهوم واژه در ا

 .شودینم امانج کردیرو
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 یشنهادیپ کردی. در روکندیم انیمتفاوت جمله را ب یهابخش یپردازش رفتار گرامر شیپ نیا سخن: يهابخش یزن برچسب

و  یگرامر گاهیجا صیبه تشخ یازیبوده و در آن ن یکامال آمار کردیرو نیگنجانده شده است. ا شده جادیواژه درون بردار ا یرفتار گرامر

 .ستیواژگان ن یزنبرچسب

 خواهند بود: ریاز قرار ز کردیرو نیدر ا یشنهادیپردازش پ شیپ اتیعمل

 رگول،ی)نقطه، دو نقطه، و یقطه گذاراستاندارد هر عالمت ن یهادر متن بعد از آن: يگذارواژه و عالمات نقطه نيفاصله ب جادیا

عالمت جزو واژه  نیا یوتریکامپ یهاستمیس دیکه از د شودیمسئله موجب م نینداشته و ا یافاصله چیخود ه یعالمت سوال، ...( با واژه قبل

 نی. همچنشوندیفته معضو جداگانه در نظر گر کیبه عنوان  ینقطه گذار یهاعالمت یشنهادیپردازش پ شیپ اتیعمل رمحسوب شود. د

دقت هر پردازش  ادیز اریبس شیمنحصر به فرد بوده که موجب افزا یبردار یها داراعالمت نیداده بکار گرفته شده هر کدام از ا گاهیدر پا

 در جمله خواهند شد. یمتن

 ریها که از سازبان ریسا به قرض گرفته شده از یها و اسامکاراکترها معموال در واژه نیا لهجه: يکاراکترها يساز کسانی

 یمعتبر اسک یمتن را به کاراکترها یعمل همه کاراکترها نیا [.4۹] وجود دارد کنندمی استفاده(  …, È, Û, Ï)نیالت ینگارش یکاراکترها

 کند. یم لیتبد

عمل  نیاپژوهش  نیدر ا یشنهادیپردازش پ شیدر پ کوچک واژگان موجود در متن: ایدر نوع حروف بزرگ  رييعدم تغ

واژگان  رای. زردیگیمورد پردازش قرار م ییاجرا تمیظاهر شده در الگور هیانجام نشده و هر واژه به همان صورت که در متن اول یساز کسانی

 تیتفاوت در موقع نیتفاوت در مفهوم با همان واژه در صورت شروع با حرف کوچک هستند. ا یاندک یشروع شونده با حروف بزرگ دارا

به  یاواژه ای...( و  د،یحاالت مانند صفت، ق ریسا ایاسم خاص  گاهی)در جا ی(، در حالت گرامریدر بدنه اصل ایواژه در جمله )ابتدا حضور 

 نگارش آن مهم بوده کامال مشهود است.  کلخاص که ش یگرفته شده از زبان و فرهنگ تیعار

واژگان مورد  یبردارها یبانک اطالعات بردار وجود ندارند: یاتکه در بانک اطالع یواژگان يبردار برا نیترکینزد انتخاب

مورد  یها. اما هنوز هم ممکن است در متن[44] کلمه است 132332 یبرا یاهیدرا 122بردار  132332 یرساله حاو نیاستفاده در ا

داده بوده  گاهیدر پا یاواژه به دنبال کلمه نیترهیبدست آوردن شب یداده موجود نباشند. برا گاهین پایشوند که در ا افتی یپردازش واژگان

 مشترک را با آن دارد. ردنبالهیز نیترکه بزرگ

 

 يشنهاديروش پ
 یهاپاراگراف یشده و سپس ارتباط موضوع یابیارز یهر پاراگراف به عنوان انسجام محل یابتدا انسجام درون یشنهادیپ کردیدر رو

 ینامتنیمنسجم باشند، انسجام ب یهاپاراگراف کیسطح  یکه خروج ی. وقتردیگیقرار م یابیرزمورد ا یبه عنوان انسجام عموم یمتوال

و  یکند. همخوان یابیمتن )عنوان متن( ارز یبا موضوع اصل نیقبل و بعد و همچن یهاهر پاراگراف را با پاراگراف یارتباط موضوع تواندیم

ها پاراگراف نیب ینامتنیدهنده و ارتباط ب لیتشک یهاتقدم و تاخر پاراگراف صیتشخهر پاراگراف با عنوان متن،  یجمالت موضوع یکینزد

جمله  یبه جا یمتشکل از عنوان سند متن یپاراگراف مجاز کی یشنهادیپ کردیباشد. رو یانسجام عموم یابیارز یبرا یابزار مناسب تواندیم

شده  فیتعر یهاکند. اعمال روشیم جادیدهنده آن ا لیجمالت تشک ریهر پاراگراف به عنوان سا یپاراگراف و جمالت موضوع یموضوع

 اگرامی( د1) ریکل متن خواهد شد. تصو یاندازه انسجام عموم نییو تع صیموجب تشخ یپاراگراف مجاز یپاراگراف بر رو یمحل یابیارز

 .دهدیرا نشان م یشنهادیروش پ
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 پيشنهادي رویکرد دیاگرام: 1 شکل

 

 واژگان يعدد يبردارها
 word2vec. روش شودیاستفاده م  یبر انرژ یمبتن یهااز روش کنندیم لیتبد یعدد ییکه متن را به بردارها ییهادر اغلب روش

بر شبکه  یمبتن یهااز مدل یریگ روش با الهام نیا[. 43] شده است یگوگل معرف میتوسط ت 2213ها بوده و در سال روش نیاز خانواده ا

 کردیرو نیا یآن در متن است. هدف اصل یقبل یحضورها هیباال بر پا اریواژه با دقت بس کیمفهوم  صیحدس و تشخ هقادر ب یعصب

بردارها بوده که  نیمحاسبه ا ی( فرمول کل1است. عبارت ) یبردار یفضا کیبه هم در  هیواژگان شب یو کنار هم قرار دادن بردارها یگردآور

 است. twبه واژه  iwاحتمال گذر از واژه   ممیماکز t| w ip(w(و  هیان همسااز واژگ یامجموعه nb(t)در آن 

 

(1)  
 1

1
lo g

T

i ti j n b t
p

T
w w  

 
 

مرحله جمالت از هم  نیشده است. در نخست رفتهیمتن پذ کیواحد منسجم در  نیجمله به عنوان کوچکتر یشنهادیدر روش پ

انسجام  کردیرو نی. در اشوندیم یابیآن ارز یجمالت متوال یموضوع یو وابستگ یستگویپاراگراف پ کیانسجام  یابیارز یشده و برا کیتفک

به عنوان انسجام  یمتوال یهاپاراگراف یموضوع یوستگیپاراگراف بوده و انسجام و پ کی یمتوال جمالت یعبارت از ارتباط موضوع یمحل

 تمیشده توسط الگور دیتول یبردارها یریو ارتباط جمالت، با بکارگ یموضوع یوابستگ یابیارز ی. براشودیدر نظر گرفته م یعموم

word2vec یبستگ یجمله بعد ینیب شیعمل پ ی. در حالت کلشودیم دیتول سیماتر کیهر جمله  یبرا ( بهn-iجمله قبل )آن دارد: ی 

 

(2) 
1 2 1 3 1 2 1 1 11

( ) ( ) ( , | ) ( | , ) ... ( | ... ) ( | ... )
n

n n n n ii
p t p p p p ps s s s s s s s s s s s 
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شده توسط روش  دیجمالت تول یهاسیاز ماتر یاستخراج یهایژگیو سهیبا مقا i| S iP(S-1(معادله محاسبه عبارت  نیدر ا

word2vec شودیانجام م: 

 

(3) 
1 ( 1) ( 1,1) ( 1,2 ) ( 1, )

( | ) (( ... ) | , ), ..., )
i i i i n i i i m

p ps s a a a a a     


 
 

بخش برگرفته از  نیبکار گرفته شده ا کردیوبوده و ر iS , 1-iS مربوط به جمله یهایژگی( وia)-n-(i, … a2)-(i, a1)))  معادله نیدر ا

روزنفلد ابتدا انسجام  یتئور مرحله با توجه به نیدر ا[. 41] کندیبا فاصله  استفاده م n-gramsتوسط روزنفلد بوده و از  شده یروش معرف

 ،یبا جمله موضوع یاز پنج جمله بعد کیانسجام هر  ریسنجش مقاد نی. در اشودیم دهیپس از آن سنج یو پنج جمله متوال یجمله موضوع

اختالف  یریو بکارگ نییتع لی. دلردیگیقرار م یاهیدرا n یبدست آمده و درون بردار یتالف هر مقدار با مقدار قبلو اخ ریمقاد نیا نیانگیم

. سپس جمله دیآیآنها بدست م یدوکسب شده بوده که از تفاضل دوبه ریکاهش مقاد زانیو م راتییروند تغ تیبدست آمده اهم ریمقاد

 kپاراگراف  کیروند در  نی. اشودیجمله کمتر انجام م کیشده با  جادیا دیفوق در پاراگراف جد شده و عمل ینخست پاراگراف حذف منطق

جمالت از  یروزنفلد ارتباط انسجام کردی. با توجه به روشودیم جادیبردار ا k-5 شامل سیماتر کی تیبار تکرار شده که در نها k-5ی اجمله

 سهیمقا نیا لیدل نی. به همماندیکرده و از فاصله پنج به بعد ثابت م یرویپ یاز کاهش ثابت فاصله صفر )دو جمله دنبال هم( تا فاصله پنج

بردار و  کیها در فاصله نیا یساز رهی. با توجه به ذخشوندینم سهیمقا شتریب یهاجمالت با فاصله صفر تا پنج انجام شده و فاصله نیب قطف

پاراگراف مورد نظر  یبرخوردار باشند انسجام محل یاز فاصله کمتر سیماتر یر سطرهاموجود د ریپاراگراف، هرچه مقاد سیماتر لیتشک

 است. شتریب

 

 دو جمله نيانسجام ب یابیارز
. مدل شودیم پرداخته یسند متن کی ی)انسجام( اجزا یارتباط موضوع زانیم یابیو ارز صیتشخ یبرا یمدل یبخش به معرف نیدر ا

 :سه مرحله است یدارا یشنهادیپ

 :یمتشکل از بردارها یسیهر جمله ماتر یشده و برا میمنسجم آن )جمالت( تقس یبه واحدها یسند متن مرحله نخست 

word2vec شودیم دیتول . 

  :[.۹1] شوندینرمال م یدیتول یهاسیماترمرحله دوم 

 شودیم یابیآنان ارز یسیجمالت با توجه به ارتباط ماتر یارتباط موضوع سوم: مرحله. 

. شباهت شودیانسجام دو جمله استفاده م زانیم یابیارز یو معکوس فاصله  برا  یسیشباهت ماتر یژگیاز دو و یشنهادیروش پدر 

کوچک  یفضا کیدر  یها و ارتباطات موضوعشباهت نیموجود در متن است. کشف ا شتریجمالت نشان دهنده انسجام ب یهاسیماتر شتریب

معکوس فاصله  یابیارز یآنان و برا یهاسی( ماتر3)  ینوسیشباهت دو جمله از شباهت کس یابیارز ی. برااستساده  اریمانند پاراگراف بس

 هستند. Bو  A یهاسیماتر یهاهیدرا iBو  iAمعادالت  نی.. در اشودیآنان استفاده م سی( دو ماتر۹دو جمله از معکوس فاصله مانهاتان  )

شده شامل مجموع  دینخست بردار تول هی. پنج دراکندیم جادیا یاهیدرا ازدهیبردار  کی تمیجمالت، الگور سهیمرحله مقا نینخست در

 یبعد یجمله( با پنج جمله متوال نی)نخست ی( و جمله موضوعIMD( و معکوس فاصله مانهاتان  )CS)  ینوسیشباهت کس اریمقدار مع

 ازدهمی هی( و درا۹..1نخست ) هیپنج درا نیانگیدهم م هیپنج است. درا تا کی هیپنج درا نیفاصله و تفاوت ب ملشا یبعد هیاست. چهار درا

 زانیم تیتا پنج اهم کیدر جمالت با فاصله  راتییتغ یکاهش متوال زانیاستفاده م لی(. دل2( است )شکل 1..4) یبعد هیچهار درا نیانگیم

 کنندیم یرویپ یثابت یروند کاهش کیمتن منسجم از  کیدر  یجمالت متوال یانسجام راتییآنان است. تغ یو کاهش وابستگ راتییتغ

 دیجد یاهیدرا ازدهیدو تا شش بردار  نیجمالت ب یبردار از جمله دوم پاراگراف شروع شده و برا جادیو ا سهیدر مرحله بعد عمل مقا [.41]

 عمل نیهر پاراگراف ا ی(. براشودیشروع م پاراگراف یدوباره از ابتدا تمیشده و الگور ی)جمله نخست پاراگراف حذف منطق شودیم لیتشک

(n-5)  بار تکرار شده کهn سیماتر کیهر پاراگراف متن  یبرا تیتعداد جمالت پاراگراف است. در نها (n*11) خواهد شد  دیتول یاهیدرا

 نیسنجش شباهت ا یست. براا یابیپاراگراف مورد ارز شتریشده نشانه انسجام ب دیتول سیماتر یسطرها یهاهی(. فاصله کم درا3)شکل 

 .میارا محاسبه کرده IMDو  CSسطرها هم مجموع مقدار 
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 ياپنجره پنج جمله سهیمقا ياهیدرا ازدهی: بردار 2شکل 

 

 انسجام پاراگراف سی: ماتر۳شکل 

پاراگراف( نسبت به هم  سیماتر یشده هر پنجره )سطرها دیتول یبردارها یهمبستگ بیکل متن ضرانسجام  یابیجهت ارز تیدر نها

 (.4) شودیم یریاندازه گ یو به صورت متوال
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 بیضر نیدار امعکوس بودن آنرا نسبت به هم در دو مجموعه داده  مشخص کند. مق ای میشدت رابطه و نوع مستق یهمبستگ بیضر

 ریدو متغ نیمقدار صفر نشان دهنده عدم وجود رابطه ب تر،کینزد کیشود مقدار به  شتریبوده که هرچه رابطه دو مقدار با هم ب -1و  1 نیب

ل متن نشان دهنده انسجام باالتر ک یابیباالتر در پاراگراف مورد ارز یهمبستگ بیرابطه معکوس آنان است. ضر ندهنشان ده یو مقدار منف

پاراگراف ابتدا عنوان  نیا جادیا ی. براشودیم دیتول یپاراگراف مجاز کی( یمتوال یها)انسجام پاراگراف یانسجام عموم یابیارز یاست. برا

جمالت  گاهیدر جا یآن( به صورت متوال یجمله از هر پاراگراف )جمله موضوع نیجمله آن قرار گرفته و سپس اول نینخست گاهیمتن در جا

اعمال  زین یپاراگراف مجاز نیا یبر رو یپاراگراف یانسجام محل یابیارز یروش ارائه شده برا تی. در نهاردیگیقرار م یپاراگراف مجاز یدبع

 متن است. یانسجام عموم زانیآن م جهیشده که نت

 

 تمیشبهه کد الگور
 شودیمحاسبه م یپنج جمله بعد ری( و ساiله ( جمله اول پاراگراف )جمIWMDابتدا مقدار معکوس فاصله انتقال واژه  ) -1

a. جمله نخست با جمله دوم 

b. جمله نخست با جمله سوم 

c.  ..... 

http://www.rcsj.ir/


 91 -45، ص 6931، زمستان 61، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
d. جمله نخست با جمله ششم 

 بردار جمله( لی. )تشکشودیخود محاسبه م یبا پنج جمله بعد (i+1جمله دوم )جمله  IWMDمقدار  -2

 پاراگراف(    سیماتر لیتعداد جمالت پاراگراف است. تشک n. )شودیبار تکرار م n-5به تعداد  2مرحله  -3

 .شودیم جادیهر پاراگراف ا یشامل عنوان متن و جمالت موضوع یمجاز یپاراگراف -3

 .شودیاعمال م یپاراگراف مجاز یبر رو 3تا  1مراحل  -۹

 

 دو جمله یموضوع یانسجام و وابستگ زانيم یابیارز
آنان  TF-IDF یوزن یفراوان اریاز مع ای( و BOWواژگان ) سهیارتباط دو جمله از ک یابیارز یبراشده  شنهادیپ یهااغلب روش

موجود در متن  یهاواژه یبه شکل ظاهر شده و امال یاستخراج یهایژگیکامل و یفوق وابستگ اریاشکال دو مع نیتراند. بزرگاستفاده کرده

اما با واژگان متفاوت  ریز یاست. به دو جمله متوال تریقو ییارهایبه مع ازیمترادف ن ایشابه شباهت دو واژه م ایمحاسبه فاصله  یبوده و برا

 :دیدقت کن

 
my master got a hard test 

but my teacher did not give me a good score on this exam 

 

 یانسجام و وابستگ ینوع ینتشر کرده، و دارانوع اطالعات را م کیندارند اما  یواژه مشترک چیدو جمله ه نیا نکهیتوجه به ا با

دو جمله با  نی( در اtest, examو )  (got, give)،(mater, teacher)، (my, me)به هم مانند  کینزد میهستند. واژگان با مفاه یموضوع

عنوان امکان  چی. اما به هدهندیم شیدو جمله شده و دنبال هم بودن آنان را نما نیب یوستگیو پ یموجب وابستگ شته،دا ییهم تشابه معنا

و  نیتخم یارماکووا و همکارانش برا انایل یشنهادیپ کردیآنان وجود ندارد. رو نیب TF-IDFو  BOW یارهایمشترک با مع ییالگو افتنی

 [.41] اندرا بدست آورده یجمالت متوال یهاشباهت مامت نیانگیم یانسجام عموم یابیارز

 

(3)    
12

1
,

1

s

i ii
c o h e r e n c e d s c

s
s s





 

 

. فاصله [۹2] و ارائه کرد شنهادیبا نام فاصله انتقال واژه را پ یدیجد اریدو جمله مع یانسجام مفهوم یابیارز یکوسنر برا یمت ج

 ییمعنا یکه محتوا کندیاز متن بوده و مشخص م یگریبخش به بخش د کیدو واژه از  نیب ییانتقال واژه عبارت از انتقال شباهت معنا

دو  یفاصله کمتر باشد ارتباط انسجام نیاند. هر چه اکرده دایانتقال پ یبه جمله بعد یاجمله با چه فاصله کیگان موجود در مجموعه واژ

نشان  اریمع نیا شتریشده است. مقدار ب یمقاله معرف نیاست. فاصله معکوس انتقال واژه  عکس فاصله انتقال واژه بوده که در ا شتریجمله ب

فاصله و  نیدو جمله با محاسبه مجموع دو مقدار کمتر یانسجام یشده وابستگ یدو جمله است. در مدل معرف شتریب یسجامدهنده ارتباط ان

 .شودیدو جمله محاسبه م نیشباهت ب نیشتریب

 

 [95]( در چند واژه WMDفاصله انتقال واژه ) شی: نما۴شکل 
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است. در  teacherو  masterمتن مانند  گریبخش به بخش د کیواژه از  دو نیب ییفاصله انتقال واژه عبارت از انتقال شباهت معنا

 یبردارها یبردار یو معکوس فاصله مانهاتان و در فضا ینوسیشباهت کس یارهایها از معواژه نیا نیفاصله ب نییتع یپژوهش برا نیا

word2vec با تمام واژگان جمله مقصد محاسبه خواهد کرد. ابتدا  هر واژه از جمله مبدا را نیانتقال  ب نهیروش هز نی. استاستفاده شده ا

هر واژه از  نیب ینوسیبدست آوردن نرخ انتقال از شباهت کس ی. سپس براشودیمنتقل م ’d جمله یهابه تمام واژه dدر جمله  iهر واژه 

 (.۹)شکل  شودیانجام م آنان word2vec یبردارها نیعمل با محاسبه شباهت ب نی. اشودیاستفاده م ’dبا جمله  dجمله 

 

 ’dبا جمله dهر واژه از جمله  نينرخ انتقال ب: 9شکل

 نی( مشخص کننده تمام ا1انتقال باشد  به عنوان مثال جدول ) نینشان دهنده ا سیماتر کی  n ₓ mR  ϵT1 دو جمله فوق اگر یبرا

 نیجدول ها به درصد هستند. در مرحله بعد به هم ریمقاد یدو جمله خواهد بود. تمام یهاواژه ینوسیانتقاالت با توجه به شباهت کس

حاالت  شتریدر ب ریمقاد نی. چون اشودیمحاسبه م  ’dجمله یهابه تمام واژه dدر جمله  iانتقال هر واژه  اتانمعکوس فاصله مانه بیترت

 یفضا تیمحدود لیجدول به دل نی. اردیگیم قرار یگریدر جدول د  n ₓ mR  ϵT2 جهیشده آنان را نرمال کرده و نت یبزرگ یمقدار عدد

 نی. اشوندیحذف م هیانتخاب و بق نهیشی(  سه مقدار بCS)ینوسیکس یهادر جدول شباهت انتقالهر  یداده نشده است. برا شیمقاله نما

فهوم( در جمله مقصد با واژه م نیترکینزد یدارا ایفاصله انتقال مفهوم )واژه مترادف  نیترکیسه انتخاب مشخص کننده سه واژه با نزد

. اما شوندیحذف م هیو بق دهیسه مقدار برگز زی(  نIMDفاصله معکوس مانهاتان) دولهر انتقال در ج یمورد نظر در جمله مبدا هستند. برا

. شوندیم دهیبرگز ینوسیکس یهامشابه جدول شباهت یانتخاب یهاهیآنان در جدول بوده و درا یمکان تیسه مقدار موقع نیانتخاب ا اریمع

 (.2هستند )جدول  IMDو  CSمشابه  ریمقاد ی( جمع جبرIWMDمقدار )

عمل به  نیاست. البته ا ها را حذف کردهواژه ستیا یبه صورت خودکار و آمار یشنهادیبا توجه به جدول مشاهده شده که روش پ

 نیواژه حذف شوند. اما ا ستیا یرا به جا گرید یهاواژه یو برخها را حذف نشده واژه ستیاز ا یصورت صد در صد نبوده و ممکن است برخ

کشف شده است. در  یهاواژه ستیبودن ا یپردازش و محل شیها در بخش پواژه ستیحذف ا اتیعمل یریعدم درگ یژگیدو و یروش دارا

 نیدر نظر گرفته خواهد شد. ا iVدار مقدار بر نی( به عنوان نخست2اسپارس حاصل )جدول  سیموجود در ماتر ریمقاد یجبر عجم تینها

عمل  تی. در نهارندیگیمقدار م Vبردار  هیدرا ازدهیشده  فیتوص تمیتا پنج انجام شده و با توجه به الگور کیجمالت با فاصله  یعمل برا

جهت  تی. در نهاشودیاف مپاراگر یعدد سیماتر دیهر پاراگراف تکرار شده که منجر به تول یمتوال یهاجمله جپن یتمام یمربوطه بر رو

پاراگراف( نسبت به هم و به صورت  یعدد سیماتر یشده هر پنجره )سطرها دیتول یبردارها یهمبستگ بیانسجام پاراگراف ضر یابیارز

 (.4) شودیم یریاندازه گ یمتوال

 

 پژوهش يهایافته
 یهاداستان یداستان کوتاه از سر ستیارائه شده ب روش یابی. جهت ارزشودیپرداخته م یشنهادیپ ستمیس یابیبخش به  ارز نیدر ا

 ریده نمونه عبارت از پنج نمونه متن غ نیشده است. ا جادیمنسجم ا ریهر داستان ده نمونه غ یآندرسن انتخاب و برا نیستیهانس کر

منسجم با  ریج نمونه متن غدرصد و پن ۹2درصد و  32درصد،  32درصد،  22درصد،  12 زانیجمالت آن به م یاتفاق ییمنسجم با جابجا

درصد جمالت، دو متن با حذف  12شده شامل دو متن با حذف  جادیتر( هستند. پنج نمونه خالصه امتن کوتاه جادیجمالت )ا یحذف اتفاق

 بوده و کامال یخالصه ساز یالگو چگونهیخالصه بدون اعمال ه یهادرصد جمالت هستند. متن 32متن با حذف  کیدرصد جمالت و  22

انسجام  یمتن دارا 22متن شامل  222داده مورد مطالعه  گاهیدر پا جهیاست. در نت کرده دایکه انسجام آنان کاهش پ شده جادیا یاتفاق

جمالت  یاتفاق ییمختلف و جابجای هابخش یحذف اتفاق ورتذکر شده به دو ص یبا درصدها افتهیمتن با انسجام کاهش  222کامل و 
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کاهش جمالت  ای ییجابجا زانیمتناسب با م یکاهش انسجام یکاهش جمالت دارا ای ییشده با جابجا جادیا یهامتن جهیاست. در نت

شده است. با  یریاندازه گ ستمیانسجام اعمال شده و دقت س افتهیکاهش  یو نمونه ها ینمونه اصل یبر رو یشنهادیهستند. سپس روش پ

 نیاز هم زیشده ن یابیانسجام ارز کندیم یروی( پی)کاهش ده درصد یشده از قاعده خاص دیلتو یهاکاهش انسجام در نمونه نکهیتوجه به ا

 .دهدیشده را نشان م یمعرف ستمیکرده و دقت س یرویقاعده پ

 منسجم ریغ یهانمونه یشده به همراه تمام جادیداده ا گاهیموجود در پا یهامدل ده متن با طول متفاوت از متن هیاول یابیارز جهت

واژه( به همراه ده نمونه متن  3۹24جمله و  112متن با طول بلند )شامل  کیابتدا  هیاول یابیارز یاز هر کدام انتخاب شده است. برا یدیتول

 (.3قرار گرفته است )جدول  ابیحاصل مورد ارز جیآن اعمال شده و نتا یرا بر رو یشنهادیآن را انتخاب و مدل پ افتهی جامکاهش انس

 دو جمله يهاواژه نيب ینوسيشباهت کس :1جدول 

 my Master ... test 

but 0.276 -0.026 ... 0.277 

my 5.170 1.023 ... 0.067 

teacher 0.500 1.179 ... 0.744 

... ... ... ... ... 

on 3.296 0.083 ... 0.714 

this 0.434 -0.1651 ... 0.445 

exam 0.719 1.896 ... 1.973 

 
 دو جمله يهاواژه نيمقدار تشابه ب نهيشيسه مقدار ب یجدول تجمع: 2جدول 

 my master got a hard test 

My 6.170  1.121 1.327 1.074  

teacher  1.351    0.870 

Me 0.972  2.866    

A    2.954   

Good 1.188    1.856  

Score  1.382    2.161 

This    1.369   

Exam  2.086 1.231  0.802 2.171 

 

 يو انسجام تئور يشنهاديدقت مدل پ سهی: مقا۳جدول 

 یبا تئور یدقت مقدار واقع سهیمقا مدل پیشنهادی انسجام تئوری کاهش انسجام

 جمالتجابجایی 

12 12 11,11 

12 41 14,2۹ 

32 42 1۹,31 

42 ۹1 14,43 

۹2 31 31 

 کاهش اتفاقی

 تعداد جمالت

 1۹,۹4 33 (1)نمونه  12

 12 11 (2)نمونه  12

 12,۹ 44 (1)نمونه  12

 1۹ 41 (2)نمونه  12

32 ۹2 33,21 

 ۱9.91 دقت مدل
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جهت  ریغ یکردن آن به گراف معمول ریبه تصو ازیو عدم ن یقابل استخراج از خود گراف دوقسمت ییبا ارائه پارامترها سانیو تر ومایل

 یکردهایرو هنسبت ب ترعیوس یدر سطح یانسجام عموم یابیارز لیروش به دل نیا [.32] اندسجام ارائه کردهان یابیارز یکارا را برا یدار روش

مقاله، مدل مربوطه را با  نیا یشنهادیمدل پ یابیآن است. جهت ارز یابیما و ارز یشنهادیبا روش پ سهیجهت مقا یمناسب نهیگز ،یقبل

و سپس ده متن با  یاجمله 112انجام شده ابتدا متن  یابیشده است. در ارز سهیمقا سانیو تر ومای(  توسط لBGSEGروش ارائه شده )

 (.3انسجام هر کدام انجام شده است )جدول  افتهیمتفاوت به همراه ده نمونه کاهش  یهااندازه

 BGSEGو مدل  يشنهاديمدل پ سهی: مقا۴جدول 

 A B C D E نوع کاهش انسجام

 14 14 11 11 122 متن اصلی

 جابجایی

 جمالت

12 12 11,11 11 12 

12 41 14,2۹ 44 12,۹ 

32 42 1۹,31 ۹3 11,33 

42 ۹1 14,43 ۹3 1۹ 

۹2 31 31 33 33 

 کاهش اتفاقی

 تعداد جمالت

 12,22 33 1۹,۹4 33 (1)نمونه  12

 13,31 31 12 11 (2 نمونه) 12

 11,2۹ 4۹ 12,۹ 44 (1 نمونه) 12

 12,۹ 44 1۹ 41 (2 نمونه) 12

32 ۹2 33,21 ۹2 31,33 

 ۱۳.1  ۱9.۵۳ دقت هر مدل

 

 Eو  BGSEGدقت مدل  D ،یبا انسجام واقع  ECEMمدل  سهیمقا ECEM ،Cدقت مدل   B،یانسجام تئور A( 3جدول ) نیدر ا

 یهادر متن یشنهادیوش پکه ر کندیمشخص م جینتا سهیو مقا یابیاعمال روش، ارز جیاست. نتا یبا انسجام واقع BGSEGمدل  سهیمقا

 (.۹)جدول  آوردیرا بدست م یساز نهیدرصد به 1,11با  یبه مقدار واقع ترکینزد یاجهیبهتر داشته و نت یتر عملکردبزرگ

 متفاوت يهاده متن با اندازه ي( بر روBGSEGو مدل ) يشنهاديمدل پ جینتا سهی: مقا9جدول 

 ECEM مدل پیشنهادی  BGSEGمدل  تعداد جمالت های انتخابیمتن

ST_45 3۹ 14,22 1۹ 

ST_68 41 11,2۹ 11 

ST_70 32 14,2۹ 14 

ST_82 12 12,11 12,3۹ 

ST_86 14 11,۹ 12,2 

ST_101 121 12 13,۹ 

ST_111 111 13,۹۹ 1۹,4۹ 

ST_169 141 12,12 12 

ST_192 112 13,43 14,1۹ 

ST_260 242 14,3 12,3۹ 

 ۱۵.۷۳ ۱9.۱۴ دقت مدل
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 متفاوت يهاده متن با اندازه ي( بر روBGSEGو مدل ) يشنهاديمدل پ جینتا سهی: نمودار مقا۶کل ش

 

 گيرينتيجه
 یساده و کارا برا یکردیهم اندازه و نرمال رو یهاسیجمالت به ماتر لی، تبدword2vec یعدد یبردارها یریمقاله با بکارگ نیدر ا

 یهاواژه نیو معکوس فاصله مانهاتان نرمال شده ب ینوسیشباهت کس یشنهادیاست. در روش پشده  شنهادیانسجام متن پ یابیو ارز شینما

پاراگراف را درون  کیدو جمله است. مدل ارائه شده فاصله گذر جمالت موجود در  یموضوع یوابستگ یابیجهت ارز همم اریدو جمله دو مع

 یواژگان یهارهیواژگان و زنج سهیبر ک یمبتن یکردهایگراف نام دارد. برخالف روشده بردار انسجام پارا دیبردار قرار داده که بردار تول کی

 جی. نتاکندیآنها را کشف م یجمالت حاو یارتباط مفهوم یآن نبوده، به راحت یواژه و مفهوم ظاهر نگارشبه شکل  یروش اصال متک نیا

درصد بهبود را نشان  1,11با تعداد جمالت باال  یداستان یهامتن  یبر رو روش را نیعملکرد ا یداستان یمتن ها یاعمال شده بر رو

 .دهدیم
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