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آبادي2

 1گروه کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی ،جهاد دانشگاهی مشهد.
 2گروه کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی ،جهاد دانشگاهی مشهد.
نام نویسنده مسئول:
محمد عبدالهی

چکيده
انسجام اجزای متن یکی از مهمترین ویژگیهای آن بوده که آن را با مجموعهای از
جمالت بدون هدف متمایز میکند .عدم انسجام یکی از مشکالت تمام سیستمهای
پردازش متن و نوشتههای افراد با دانش نگارشی پایین بوده و همه آنان تالش دارند با
ارزیابی آن عملکرد سیستم خود را بهبود بخشند .بیشتر روشهای قبل تکیه بر ارزیابی
محلی انسجام داشته و انسجام عمومی متن را با دقت پایینتری سنجیدهاند .در این
مقاله با ارزیابی انسجام محلی در سطح درون پاراگرافی و انسجام عمومی در سطح
ارتباط موضوعی پاراگرافهای متوالی عمل سنجش انسجام عمومی و محلی را به طور
همزمان انجام داده است .این روش با تبدیل جمالت به ماتریسهای عددی و ارزیابی
فاصله آنان در یک پنجره وابستگی موضوعی آنان به هم را محاسبه کرده است .نتایج
حاصل از روش پیشنهادی بر روی متنهای داستانی و بلند برتری محسوسی را در
مقایسه با رویکردهای مبتنی بر نهاد نشان می دهد.

واژگان کليدي :پردازش زبان طبیعی ،ارزیابی انسجام متن ،فضای بردار واژه،
ارزیابی انسجام محلی ،ارزیابی انسجام عمومی.
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ارزیابی همزمان انسجام محلی و عمومی متن با بکارگيري
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مقدمه
ارزیابی انسجام متن از حوزههای مهم در پردازش زبان طبیعی بوده که اخیرا به یکی از موضوعات مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران
تبدیل شده است .کاهش انسجام متن به دو صورت نگارش آن افراد با دانش پایین و یا عملیات پردازشی سیستمهای ماشینی پردازش متن
اتفاق میافتد .مهمترین متنهای نگارشی غیر منسجم نوشتههای دانشآموزان و دانشجویان ،متنهای ترجمه شده توسط مترجمان با دانش
ترجمه پایین ،متنهای خالصه شده و نوشتههای ترکیبی و کپی شده از منابع مختلف است .بیشترین متنهای غیر منسجم ماشینی
خروجی سیستمهای خالصه سازی ماشینی [ ،]4[ ]3[ ]2[ ]1تولید کننده متن [ ،]5ساده سازی متن ،ترجمه ماشینی [،]9[ ]8[ ]7[ ]6
آنالیز احساس [ ،]13[ ]12[ ]11[ ]10متن کاوی و شبکههای اجتماعی [ ،]14سیستمهای پرسش و پاسخ ،دسته بندی و خوشه بندی
اسناد متنی [ ،]16[ ]15سیستمهای جستجوگر متن [ ]17و سیستم های امتیازدهی خودکار مقاالت [ ]22[ ]21[ ]22[ ]11[ ]11بوده که
اغلب در خروجی از انسجام موضوعی اولیه برخوردار نیستند .از این رو تمام سیستمهای ماشینی اشاره شده تمایل داشته تا پس از اعمال
رویکرد پردازشی خود میزان انسجام متن خروجی را سنجیده تا در صورت نامطلوب بودن آن ،الگوریتم پردازشی خود را بهبود دهند .تولید
متن منسجم ،از ابتدای معرفی رویکردهای ماشینی خالصه سازی متن توسط لون در سال  11۹1مورد توجه قرار گرفت [ .]23اما مهمترین
ویژگیهای یک متن منسجم و راههای بهبود آن در کتاب "انسجام در انگلیسی" توسط هالیدی و حسن [ ]24مطرح گردید .در تعریف
نامبردگان انسجام یک مفهوم معنایی بوده که به روابط معنایی موجود در متن اشاره دارد .این روابط میتوانند دستوری نباشند و اغلب بر
اساس دانش مشترکی که بین نویسنده و خواننده موجود است شکل میگیرند .از این رو اغلب تعاریف در خصوص ارتباط موضوعی بین اجزا
متن و انسجام برگرفته از ایده آنها است .انسجام یک متن در دو حوزه محلی و عمومی مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد .انسجام محلی
به وابستگی موضوعی جمالت متوالی با فاصله کم پرداخته و انسجام عمومی وابستگی موضوعی کل متن را مورد ارزیابی قرار می دهد .با
وجود اینکه سیستمهای پردازش متن طراحی شده در سالهای اخیر متنهایی با کیفیت باال و بسیار نزدیک به نوشتههای تولید شده توسط
انسان ایجاد میکنند ،اما اغلب آنها درگیر با مفاهیم معنایی واژهها و الگوهای زبانشناسی شده و دارای چالشهای بزرگی مانند محدودیت به
یک حوزه ویژه ،نداشتن قابلیت اعمال و گسترش به سایر زبانها ،الگوریتمهای پیچیده و عدم دقت کافی هستند .اما بزرگترین مشکل
رویکردهای ارائه شده ارزیابی وابستگی موضوعی جمالت متوالی در محدودهای کوچک و محلی و عدم دقت کافی در سنجش وابستگی
موضوعی و انسجام عمومی کل متن است .این مشکل در متنهای بزرگتر و با جمالت بیشتر بسیار مشهودتر است .مهمترین رویکردهای
قبل مدلهای مبتنی بر نهاد و گراف بوده که بسیار درگیر مفاهیم معنایی و زبانشناسی شدهاند .این روشها با محدود کردن خود به
همرخدادی واژگان در جمالت متوالی و در بخش کوچکی از متن از دقت کافی در ارزیابی انسجام عمومی برخوردار نبودهاند .ارزیابی انسجام
عمومی در متنهای بزرگ با توجه به تعداد زیاد جمالت با تکیه بر مفاهیم معنایی موجود در جمالت متوالی بسیار مشکل بوده و از دقت
کافی برخوردار نخواهد بود.
با معرفی یادگیری عمیق و امکان تبدیل واژگان به بردارهای عددی نرمال راهکارهای جدیدی برای تبدیل متن به بردارهای عددی
معرفی شدند .در این روشها هر بردار واژه نشان دهنده معنای آن ،موقعیت آن در جمله و میزان ارتباط آن با سایر واژگان است .با
بکارگیری این بردارها جمالت تبدیل به بردار یا ماتریسهایی شدند که امکان عملیات ریاضی بر روی آنان فراهم شده تا بتوان از آنان
ویژگیهایی را استخراج کرده و با مقایسه این ویژگیها بسیاری از عملیات پردازش متن را بهبود بخشید .با قرار گیری بردارهای واژگانی
مربوط به هر جمله ماتریسی تشکیل شده که به آن ماتریس عددی جمله گفته میشود .اما یکی از بزرگترین چالشها در تولید این
ماتریسها اختالف در یکی از ابعاد آنان به دلیل برابر نبودن اندازه جمالت در متن بوده که موجب اشکال در اعمال الگوریتمهای پردازشی و
مقایسهای خواهد شد .تا به حال رویکردهای متفاوتی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده که یکی از مهمترین آنان تبدیل ماتریس جمله به
بردار جمله بوده که این عمل با میانگین گیری ستونهای ماتریس انجام میشود[ ]26[ ]25روش میانگین گیری از الگوریتم ساده و سرعت
باالیی برخوردار است .اما مشکالتی مانند احتمال نزدیک بودن بردارهای جمالت ،کاهش شدید اطالعات قابل استخراج از جمله ،عدم اهمیت
جایگاه واژه در جمله و دقت بسیار پایین در ارزیابی انسجام عمومی میشود .در رویکرد پیشنهادی دیگری پس از تبدیل جمله به ماتریس
عددی با استفاده از مدل های زبانی ماتریس های جمالت را هم اندازه و نرمال شدهاند [ .]27اما در رویکرد ارائه شده در این مقاله نیازی
به هم سایز کردن ماتریسهای تولیدی نبوده و الگوریتم پیشنهادی از روشی سادهتر و بدون نیاز به عمل نرمال سازی ماتریسها مقایسه
ماتریسها را انجام میدهد .در این رویکرد با استفاده از معیارهایی آماری ،بکارگیری دانش پنهان و وابستگی معنایی واژههای موجود به
ارزیابی انسجام و وابستگی جمالت در کل متن پرداخته است .مدل معرفی شده با ارتقای بررسی انسجام محلی از سطح دو جمله متوالی به
سطح جمالت با فاصله بیشتر ارزیابی دقیقتری را پیشنهاد داده است .مهمترین ویژگی مدل ارائه شده توانایی ارزیابی همزمان انسجام محلی
و عمومی در متنهای بزرگ و با تعداد جمالت زیاد و با دقت قابل قبول است.
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در ادامه ،این نوشته به شکل زیر سازماندهی شده است .در بخش دوم به مروری بر تاریخچه و کارهای انجام شده در زمینه ارزیابی
انسجام متن پرداخته شده و بخش سوم پیش پردازشهای انجام شده در این تحقیق معرفی گردیده است .بخش چهارم به توصیف مدل
پیشنهادی در این مقاله پرداخته شده که درآن ابتدا به ارزیابی انسجام بین دو جمله ،سپس ماتریس پنجره فاصله و در نهایت ارزیابی انسجام
عمومی کل متن معرفی شده است .در بخش پنجم به معرفی پایگاه داده تولید شده و ارزیابی مدل پیشنهادی پرداخته شده و در بخش آخر
نیز نتیجه گیری و پیشنهادات آتی آمده است.

مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق
تولید متنهای طوالنی ،امکانات جستجو قوی در وب ،ترکیب مجموعه بزرگ منابع متنی و پیشرفت سریع در تمامی حوزههای
پردازش زبان طبیعی و متن ،موجب شده است که انسجام و پیوستگی متون تولید شده از مهمترین دغدغههای پژوهشگران این حوزهها
باشد .نخستین مطالعات انجام شده بر روی ارزیابی انسجام متن به صورت کامپیوتری به کار انجام شده به رویکرد ارائه شده در سال 1111
باز میگردد [ .]21از نظر نامبردگان متن منسجم متنی است که ارتباطی معنایی بین دو جمالت متوالی آن وجود داشته باشد .مدل مبتنی
بر شبکه نهاد یکی از مهمترین رویکردهای پیشنهاد شده در حوزه ارزیابی انسجام متن است .در این مدل با استفاده از جایگاه گرامری
اسمها و عبارات اسمی وابستگی موضوعی آنان نسبت به هم ارزیابی میشود [ .]32[ ]21کاستی بزرگ مدلهای اولیه پیشنهادی این رویکرد
استفاده از تکرار عینی اسمها و عبارات اسمی برای مقایسه جمالت متوالی بود .اما در روش پیشنهادی دیگری در سال  ،221۹راه حلی برای
این کاستی معرفی شد [ .]1نامبردگان با استفاده از واژههای دارای ارتباط معنایی و هم خانواده دقت روشهای قبلی را بیش از چهل درصد
بهبود دادند .ترکیب مدل مبتنی بر شبکه نهاد با سایر تئوریها و الگوریتمهای یادگیری ماشین مانند شبکههای عصبی [ ،]31گرافهای
دوقسمتی [ ،]32موجب بهبود عملکرد روشهای پیشین شده است .با توجه به ماهیت ویژه یک متن و ارتباط غیر خطی جمالت با
فاصلههای متفاوت استفاده از نظریه گرافها در تمامی حوزههای پردازش متن رایج بوده و همیشه به عنوان یکی از مهمترین و نخستین
گزینه برای پژوهشگران حوزه پردازش متن مورد توجه قرار گرفته است [ .]1برخی از کاستیها و مشکالت موجود در مدل مبتنی بر نهاد و
ویژگیها و امکانات خاص گرافها عامل اصلی این توجه بوده و ترکیب این دو ایده موجب تولید رویکردهایی با کارایی بسیار بهتر شده است
[ .]32در رویکردی دیگر با معرفی مدلی ترکیبی دامنه ارزیابی انسجام را از جمالت متوالی فراتر رفته و ارتباط موضوعی جمالت با فاصله
بیشتر امکان پذیر شد [ .]33پترسون و سیمونسن نیز روشی ترکیبی از مدل مبتنی بر نهاد ،تئوری گراف و آنتروپی برای ارزیابی ارتباط
موضوعی جمالت یک متن پیشنهاد کردند [ .]33زیرگرافهای تکراری نیز در رویکردی دیگر برای استخراج الگوهای انسجامی یک متن
استفاده شد [ .]3۹استفاده از گراف دوقسمتی و نگاشت آن به گرافهای فشردهتر چالشهایی مانند کوچکتر شدن گراف و ماتریس تولید
شده را به همراه داشته و موجب نادیده گرفته شدن برخی از اطالعات و نشانههای انسجامی بین جمالت که در گراف دوقسمتی اصلی
میشود .کریستینا لیما و همکارانش با معرفی سه ویژگی روشی بدون نیاز به نگاشت گراف دوقسمتی به یک گراف یک قسمتی را پیشنهاد
دادهاند [ .]32در مدل دیگری ،استفاده از تئوری گراف ،بکارگیری آنتروپی و ترکیب آنان با رویکرد مبتنی بر نهاد موجب کاهش برخی از
کاستیها و مشکالت روشهای اولیه مبتنی بر نهاد شده است [.]36
زنجیرههای واژگانی نیز در سالهای اخیر در بسیاری از حوزههای مرتبط با پردازش متن بویژه در ارزیابی انسجام مورد توجه قرار
گرفته است .در رویکردی پیشنهادی زنجیرههای واژگانی برای ارزیابی انسجام متن خروجی در ترجمه آماری ماشینی استفاده شد [ .]33در
مدل پیشنهاد شده دیگری نیز از زنجیرههای واژگانی برای بررسی کیفیت مقاالت استفاده شد [ .]31برای چیرگی بر کاستیهای ویژگیهای
معنایی ،رویکردهای نوین به سوی مدلهایی مبتنی بر شبکههای عصبی روی آوردند [ .]31این مدلها راه حلهای جدیدی جهت استخراج
ویژگیها پیشنهاد نموده و همچنین نمایشی سادهتر از مفهوم انسجام را به ارمغان آوردند .ترکیب مدل شبکه نهاد و شبکههای عصبی
بازگشتی جهت ارزیابی انسجام محلی [ ،]31[ ]32شبکههای بزرگ با حافظه کوتاه مدت [ ،]32مدل مبتنی بر چک لیست و شبکههای
عصبی بازگشتی [ ،]33مدل بدون ناظر و مبتنی بر مدلهای زبانی شبکههای عصبی [ ]33از جمله مهمترین رویکردهای پیشنهاد شده در
این حوزه هستند .یادگیری عمیق نیز رویکردی نوین بوده که در سالهای اخیر گامهای بسیار موثری در ارزیابی انسجام محلی و عمومی
متن برداشته است .ژانگ و همکارش نیز در مدل معرفی شده دیگری از شبکههای عصبی کانولوشنی برای طبقهبندی متن استفاده کردهاند
[.]3۹
بیشترین پژوهشهای انجام شده بر روی ارزیابی و ایجاد متنهای منسجم تولید شده بر روی خروجیهای سیستمهای خالصهسازی
انجام شده است [ .]33[ ]34یکی از مشکالت بزرگ در خالصه سازی ماشینی متن ،بویژه در رویکرد استخراجی ،از بین رفتن انسجام و
پیوستگی متن خالصه شده است .مشکل دیگر خالصه سازی استخراجی ،انتخاب جمالت بسیار شبیه به هم بوده که در عمل یک مفهوم را
میرسانند [ .]31تولید خالصههای منسجم از متون موجود در ویکی پدیا از این نمونه است [ .]31خالصه سازی خودکار متن با استفاده از
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کلونی زنبورعسل [ ]۹2و خالصه سازی تک سندی متون به کمک یادگیری عمیق [ ]۹1نیز از مهمترین گزینههای معرفی شده برای تولید
خالصههای منسجم هستند.
ارزیابی انسجام متون ترجمه شده توسط سیستمهای ترجمه ماشینی نیز در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است [.]۹2
عملیات ترجمه ماشینی یک عمل دو زبانه بوده و انسجام یک متن در دو زبان مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر هر کدام بر روی دیگری کامال
مشخص نیست [ .]۹3بکارگیری الگوریتمهای  EMو  IBMمعرفی شده در روشهای موجود در ترجمه آماری ماشینی [ ،]33[ ]3مدل
مبتنی بر آموزش خطا [ ]۹3و ترکیب سه روش شبکه نهاد ،متریکهای شباهت در شبکههای مبتنی بر گراف و مدلهای مبتنی بر الگوهای
نحوی از مهمترین رویکردهای پیشنهاد شده ارزیابی و تولید ترجمه منسجم در این حوزه هستند [ .]۹۹ارزیابی انسجام خروجیهای تولید
شده در سیستمهای تولید متن [ ،]۹4[ ]33بررسی کیفیت خروجی سیستمهای سادهسازی نحوی متن [ ]۹3و خروجی متنهای ترکیبی
[ ]۹1[ ]11نیز از مهمترین موضوعات مورد توجه در این حوزه هستند.
تبدیل واژهها به بردارهای عددی و اعمال الگوریتمهای پردازشی بر روی این بردارها پنجرهای جدید را برای پژوهشگران حوزه
پردازش متن باز کرد .استفاده از بردارهای عددی در ارزیابی انسجام متن حوزهای جدید بوده که محققانی آن را بکار گرفتهاند .مت کوسنر و
همکارانش از روشی مبتنی بر بردارهای لغت برای تعیین فاصله بین دو بخش متن ارائه دادهاند [ .]۹1در رویکرد پیشنهادی دیگری برای
ارزیابی ارزش یک جمله از تبدیل آن به بردارهای واژگانی مبتنی بر یادگیری عمیق استفاده شد [ .]42رویکردهای دیگری نیز با استفاده از
بردارهای واژگانی  word2vecو تبدیل جمالت به ماتریسهایی متشکل از این بردارها روشی کارا برای سیستمهای پرسش و پاسخ ارائه
دادند [.]42[ ]41
در این مقاله با تبدیل واژهها به بردارهای عددی و بکارگیری این بردارها در ایجاد ماتریس جمالت مدلی برای ارزیابی انسجام جمالت
سرتاسر متن ارائه شده است .مدل معرفی شده از ویژگیهای آماری برای ارزیابی فاصله و شباهت مفهومی جمالت استفاده کرده و به هیچ
عنوان درگیر مفاهیم معنایی واژهها و جایگاه گرامری آنها نمیشود.

رویکرد پيشنهادي
در این بخش به معرفی رویکرد پیشنهادی در این مقاله پرداخته میشود .به همین جهت ابتدا به عملیات انجام شده برای پیش
پردازش متن ورودی پرداخته شده و سپس الگوریتم ارزیابی کننده انسجام محلی و عمومی معرفی میشود.

پيش پردازش متن
یکی از مهمترین عملیات در تمامی سیستمهای پردازش متن آماده سازی متن ورودی برای اعمال عملیات پردازشی اصلی خواهد
بود .در انتخاب نوع پیش پردازشهای الزم عواملی مانند نوع متن ،زبان آن ،الگوریتم و نوع عملیات پردازشی بعدی تاثیر زیادی داشته برای
هر حوزه پردازش متن مدلی خاص پیشنهاد میشود .مهمترین پیش پردازشهای معرفی شده و قابل انجام بر روی یک متن عبارت از نشانه
گذاری  ،حذف ایست واژهها  ،ریشه یابی و برچسب زنی بخشهای سخن هستند [ .]43[ ]43انتخاب نوع پیش پردازش و درصد اعمال آن
تاثیر بسیار باالیی بر دقت و سرعت عملیات اصلی پردازشی بعد خواهد داشت .با توجه به نیاز به تمامی اجزای جمله پیش پردازشهای
اعمال شده در این پژوهش تفاوتهایی با روشهای قبل دارد .پیش پردازشهای معرفی شده به دالیل زیر بر روی متن انجام نمیشوند:
حذف ایست واژهها :در روش پیشنهادی هر واژه موجود در جمله تاثیری مستقیم بر روی سایر واژهها داشته ،برداری مخصوص به
خود را تولید کرده و این بردار حتما باید در ماتریس نهایی جمله حضور داشته باشد .در نهایت با اعمال روش پیشنهادی ایست واژههای
موجود در متن با توجه به درجه اهمیت در همان جمله و همان بخش از متن حذف شده در الگوریتم پردازشی شرکت داده نمیشوند .این
ایست واژهها با توجه به کم اهمیت بودن آنان در همان بخش از متن انتخاب شده و کامال محلی هستند .با توجه به ایده موجود در این
تحقیق درجه اهمیت ایست واژهها در بخشهای مختلف متن متفاوت بوده و نمیتوان مانند سایر رویکردها همگی آنان را با استفاده از یک
پایگاه داده و با یک روش و الگوریتم حذف کرد.
ریشهیابی :بین هر واژه و ریشه آن تفاوتهایی مفهومی و معنایی وجود دارد .در رویکرد پیشنهادی جایگاه واژه ،شکل نگارشی آن و
مفهوم واژه در ایجاد ماتریس ایجاد شده کامال مهم بوده و تاثیر مستقیم دارد .لذا پیش پردازش ریشهیابی در مورد متنهای ورودی در این
رویکرد انجام نمیشود.
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برچسب زنی بخشهاي سخن :این پیش پردازش رفتار گرامری بخشهای متفاوت جمله را بیان میکند .در رویکرد پیشنهادی
رفتار گرامری واژه درون بردار ایجاد شده گنجانده شده است .این رویکرد کامال آماری بوده و در آن نیازی به تشخیص جایگاه گرامری و
برچسبزنی واژگان نیست.
عملیات پیش پردازش پیشنهادی در این رویکرد از قرار زیر خواهند بود:
ایجاد فاصله بين واژه و عالمات نقطهگذاري بعد از آن :در متنهای استاندارد هر عالمت نقطه گذاری (نقطه ،دو نقطه ،ویرگول،
عالمت سوال )... ،با واژه قبلی خود هیچ فاصلهای نداشته و این مسئله موجب میشود که از دید سیستمهای کامپیوتری این عالمت جزو واژه
محسوب شود .در عملیات پیش پردازش پیشنهادی عالمتهای نقطه گذاری به عنوان یک عضو جداگانه در نظر گرفته میشوند .همچنین
در پایگاه داده بکار گرفته شده هر کدام از این عالمتها دارای برداری منحصر به فرد بوده که موجب افزایش بسیار زیاد دقت هر پردازش
متنی در جمله خواهند شد.
یکسان سازي کاراکترهاي لهجه :این کاراکترها معموال در واژهها و اسامی به قرض گرفته شده از سایر زبانها که از سایر
کاراکترهای نگارشی التین( )… ,È, Û, Ïاستفاده میکنند وجود دارد [ .]4۹این عمل همه کاراکترهای متن را به کاراکترهای معتبر اسکی
تبدیل میکند.
عدم تغيير در نوع حروف بزرگ یا کوچک واژگان موجود در متن :در پیش پردازش پیشنهادی در این پژوهش این عمل
یکسان سازی انجام نشده و هر واژه به همان صورت که در متن اولیه ظاهر شده در الگوریتم اجرایی مورد پردازش قرار میگیرد .زیرا واژگان
شروع شونده با حروف بزرگ دارای اندکی تفاوت در مفهوم با همان واژه در صورت شروع با حرف کوچک هستند .این تفاوت در موقعیت
حضور واژه در جمله (ابتدا یا در بدنه اصلی) ،در حالت گرامری (در جایگاه اسم خاص یا سایر حاالت مانند صفت ،قید )... ،و یا واژهای به
عاریت گرفته شده از زبان و فرهنگی خاص که شکل نگارش آن مهم بوده کامال مشهود است.
انتخاب نزدیکترین بردار براي واژگانی که در بانک اطالعاتی بردار وجود ندارند :بانک اطالعاتی بردارهای واژگان مورد
استفاده در این رساله حاوی  132332بردار  122درایهای برای  132332کلمه است [ .]44اما هنوز هم ممکن است در متنهای مورد
پردازش واژگانی یافت شوند که در این پایگاه داده موجود نباشند .برای بدست آوردن شبیهترین واژه به دنبال کلمهای در پایگاه داده بوده
که بزرگترین زیردنباله مشترک را با آن دارد.

روش پيشنهادي
در رویکرد پیشنهادی ابتدا انسجام درونی هر پاراگراف به عنوان انسجام محلی ارزیابی شده و سپس ارتباط موضوعی پاراگرافهای
متوالی به عنوان انسجام عمومی مورد ارزیابی قرار میگیرد .وقتی که خروجی سطح یک پاراگرافهای منسجم باشند ،انسجام بینامتنی
میتواند ارتباط موضوعی هر پاراگراف را با پاراگرافهای قبل و بعد و همچنین با موضوع اصلی متن (عنوان متن) ارزیابی کند .همخوانی و
نزدیکی جمالت موضوعی هر پاراگراف با عنوان متن ،تشخیص تقدم و تاخر پاراگرافهای تشکیل دهنده و ارتباط بینامتنی بین پاراگرافها
میتواند ابزار مناسبی برای ارزیابی انسجام عمومی باشد .رویکرد پیشنهادی یک پاراگراف مجازی متشکل از عنوان سند متنی به جای جمله
موضوعی پاراگراف و جمالت موضوعی هر پاراگراف به عنوان سایر جمالت تشکیل دهنده آن ایجاد میکند .اعمال روشهای تعریف شده
ارزیابی محلی پاراگراف بر روی پاراگراف مجازی موجب تشخیص و تعیین اندازه انسجام عمومی کل متن خواهد شد .تصویر ( )1دیاگرام
روش پیشنهادی را نشان میدهد.
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شکل  :1دیاگرام رویکرد پيشنهادي

بردارهاي عددي واژگان
در اغلب روشهایی که متن را به بردارهایی عددی تبدیل میکنند از روشهای مبتنی بر انرژی استفاده میشود .روش word2vec

از خانواده این روشها بوده و در سال  2213توسط تیم گوگل معرفی شده است [ .]43این روش با الهام گیری از مدلهای مبتنی بر شبکه
عصبی قادر به حدس و تشخیص مفهوم یک واژه با دقت بسیار باال بر پایه حضورهای قبلی آن در متن است .هدف اصلی این رویکرد
گردآوری و کنار هم قرار دادن بردارهای واژگان شبیه به هم در یک فضای برداری است .عبارت ( )1فرمول کلی محاسبه این بردارها بوده که
در آن ) nb(tمجموعهای از واژگان همسایه و ) p(wi | wtماکزیمم احتمال گذر از واژه  wiبه واژه  wtاست.
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در روش پیشنهادی جمله به عنوان کوچکترین واحد منسجم در یک متن پذیرفته شده است .در نخستین مرحله جمالت از هم
تفکیک شده و برای ارزیابی انسجام یک پاراگراف پیوستگی و وابستگی موضوعی جمالت متوالی آن ارزیابی میشوند .در این رویکرد انسجام
محلی عبارت از ارتباط موضوعی جمالت متوالی یک پاراگراف بوده و انسجام و پیوستگی موضوعی پاراگرافهای متوالی به عنوان انسجام
عمومی در نظر گرفته میشود .برای ارزیابی وابستگی موضوعی و ارتباط جمالت ،با بکارگیری بردارهای تولید شده توسط الگوریتم
 word2vecبرای هر جمله یک ماتریس تولید میشود .در حالت کلی عمل پیش بینی جمله بعدی بستگی به ( )n-iجمله قبلی آن دارد:
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در این معادله محاسبه عبارت ) P(Si | Si-1با مقایسه ویژگیهای استخراجی از ماتریسهای جمالت تولید شده توسط روش
 word2vecانجام میشود:
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در این معادله (( )a(i-1), a(i-2), … a(i-nویژگیهای مربوط به جمله  Si-1 , Siبوده و رویکرد بکار گرفته شده این بخش برگرفته از
روش معرفی شده توسط روزنفلد بوده و از  n-gramsبا فاصله استفاده میکند [ .]41در این مرحله با توجه به تئوری روزنفلد ابتدا انسجام
جمله موضوعی و پنج جمله متوالی پس از آن سنجیده میشود .در این سنجش مقادیر انسجام هر یک از پنج جمله بعدی با جمله موضوعی،
میانگین این مقادیر و اختالف هر مقدار با مقدار قبلی بدست آمده و درون برداری  nدرایهای قرار میگیرد .دلیل تعیین و بکارگیری اختالف
مقادیر بدست آمده اهمیت روند تغییرات و میزان کاهش مقادیر کسب شده بوده که از تفاضل دوبهدوی آنها بدست میآید .سپس جمله
نخست پاراگراف حذف منطقی شده و عمل فوق در پاراگراف جدید ایجاد شده با یک جمله کمتر انجام میشود .این روند در یک پاراگراف k
جملهای  k-5بار تکرار شده که در نهایت یک ماتریس شامل  k-5بردار ایجاد میشود .با توجه به رویکرد روزنفلد ارتباط انسجامی جمالت از
فاصله صفر (دو جمله دنبال هم) تا فاصله پنج از کاهش ثابتی پیروی کرده و از فاصله پنج به بعد ثابت میماند .به همین دلیل این مقایسه
فقط بین جمالت با فاصله صفر تا پنج انجام شده و فاصلههای بیشتر مقایسه نمیشوند .با توجه به ذخیره سازی این فاصلهها در یک بردار و
تشکیل ماتریس پاراگراف ،هرچه مقادیر موجود در سطرهای ماتریس از فاصله کمتری برخوردار باشند انسجام محلی پاراگراف مورد نظر
بیشتر است.

ارزیابی انسجام بين دو جمله
در این بخش به معرفی مدلی برای تشخیص و ارزیابی میزان ارتباط موضوعی (انسجام) اجزای یک سند متنی پرداخته میشود .مدل
پیشنهادی دارای سه مرحله است:
 مرحله نخست :سند متنی به واحدهای منسجم آن (جمالت) تقسیم شده و برای هر جمله ماتریسی متشکل از بردارهای
 word2vecتولید میشود.
 مرحله دوم :ماتریسهای تولیدی نرمال میشوند [.]۹1
 مرحله سوم :ارتباط موضوعی جمالت با توجه به ارتباط ماتریسی آنان ارزیابی میشود.
در روش پیشنهادی از دو ویژگی شباهت ماتریسی و معکوس فاصله برای ارزیابی میزان انسجام دو جمله استفاده میشود .شباهت
بیشتر ماتریسهای جمالت نشان دهنده انسجام بیشتر موجود در متن است .کشف این شباهتها و ارتباطات موضوعی در یک فضای کوچک
مانند پاراگراف بسیار ساده است .برای ارزیابی شباهت دو جمله از شباهت کسینوسی ( )3ماتریسهای آنان و برای ارزیابی معکوس فاصله
دو جمله از معکوس فاصله مانهاتان ( )۹دو ماتریس آنان استفاده میشود ..در این معادالت  Aiو  Biدرایههای ماتریسهای  Aو  Bهستند.
در نخستین مرحله مقایسه جمالت ،الگوریتم یک بردار یازده درایهای ایجاد میکند .پنج درایه نخست بردار تولید شده شامل مجموع
مقدار معیار شباهت کسینوسی ( )CSو معکوس فاصله مانهاتان ( )IMDو جمله موضوعی (نخستین جمله) با پنج جمله متوالی بعدی
است .چهار درایه بعدی شامل فاصله و تفاوت بین پنج درایه یک تا پنج است .درایه دهم میانگین پنج درایه نخست ( )۹..1و درایه یازدهم
میانگین چهار درایه بعدی ( )1..4است (شکل  .)2دلیل استفاده میزان کاهش متوالی تغییرات در جمالت با فاصله یک تا پنج اهمیت میزان
تغییرات و کاهش وابستگی آنان است .تغییرات انسجامی جمالت متوالی در یک متن منسجم از یک روند کاهشی ثابتی پیروی میکنند
[ .]41در مرحله بعد عمل مقایسه و ایجاد بردار از جمله دوم پاراگراف شروع شده و برای جمالت بین دو تا شش بردار یازده درایهای جدید
تشکیل میشود (جمله نخست پاراگراف حذف منطقی شده و الگوریتم دوباره از ابتدای پاراگراف شروع میشود) .برای هر پاراگراف این عمل
) (n-5بار تکرار شده که  nتعداد جمالت پاراگراف است .در نهایت برای هر پاراگراف متن یک ماتریس ) (n*11درایهای تولید خواهد شد
(شکل  .)3فاصله کم درایههای سطرهای ماتریس تولید شده نشانه انسجام بیشتر پاراگراف مورد ارزیابی است .برای سنجش شباهت این
سطرها هم مجموع مقدار  CSو  IMDرا محاسبه کردهایم.
n

 i 1 A i* B i

()3

n
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i 1
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شکل  :2بردار یازده درایهاي مقایسه پنجره پنج جملهاي

شکل  :۳ماتریس انسجام پاراگراف

در نهایت جهت ارزیابی انسجام کل متن ضریب همبستگی بردارهای تولید شده هر پنجره (سطرهای ماتریس پاراگراف) نسبت به هم
و به صورت متوالی اندازه گیری میشود (.)4
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ضریب همبستگی شدت رابطه و نوع مستقیم یا معکوس بودن آنرا نسبت به هم در دو مجموعه داده مشخص کند .مقدار این ضریب
بین  1و  -1بوده که هرچه رابطه دو مقدار با هم بیشتر شود مقدار به یک نزدیکتر ،مقدار صفر نشان دهنده عدم وجود رابطه بین دو متغیر
و مقدار منفی نشان دهنده رابطه معکوس آنان است .ضریب همبستگی باالتر در پاراگراف مورد ارزیابی نشان دهنده انسجام باالتر کل متن
است .برای ارزیابی انسجام عمومی (انسجام پاراگرافهای متوالی) یک پاراگراف مجازی تولید میشود .برای ایجاد این پاراگراف ابتدا عنوان
متن در جایگاه نخستین جمله آن قرار گرفته و سپس اولین جمله از هر پاراگراف (جمله موضوعی آن) به صورت متوالی در جایگاه جمالت
بعدی پاراگراف مجازی قرار میگیرد .در نهایت روش ارائه شده برای ارزیابی انسجام محلی پاراگرافی بر روی این پاراگراف مجازی نیز اعمال
شده که نتیجه آن میزان انسجام عمومی متن است.

شبهه کد الگوریتم
 -1ابتدا مقدار معکوس فاصله انتقال واژه ( )IWMDجمله اول پاراگراف (جمله  )iو سایر پنج جمله بعدی محاسبه میشود
.aجمله نخست با جمله دوم
 .bجمله نخست با جمله سوم
..... .c
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 .dجمله نخست با جمله ششم
 -2مقدار  IWMDجمله دوم (جمله  )i+1با پنج جمله بعدی خود محاسبه میشود( .تشکیل بردار جمله)
 -3مرحله  2به تعداد  n-5بار تکرار میشود n( .تعداد جمالت پاراگراف است .تشکیل ماتریس پاراگراف)
 -3پاراگرافی مجازی شامل عنوان متن و جمالت موضوعی هر پاراگراف ایجاد میشود.
 -۹مراحل  1تا  3بر روی پاراگراف مجازی اعمال میشود.

ارزیابی ميزان انسجام و وابستگی موضوعی دو جمله
اغلب روشهای پیشنهاد شده برای ارزیابی ارتباط دو جمله از کیسه واژگان ( )BOWو یا از معیار فراوانی وزنی  TF-IDFآنان
استفاده کردهاند .بزرگترین اشکال دو معیار فوق وابستگی کامل ویژگیهای استخراجی به شکل ظاهر شده و امالی واژههای موجود در متن
بوده و برای محاسبه فاصله یا شباهت دو واژه مشابه یا مترادف نیاز به معیارهایی قویتر است .به دو جمله متوالی زیر اما با واژگان متفاوت
دقت کنید:
my master got a hard test
but my teacher did not give me a good score on this exam
با توجه به اینکه این دو جمله هیچ واژه مشترکی ندارند اما یک نوع اطالعات را منتشر کرده ،و دارای نوعی انسجام و وابستگی
موضوعی هستند .واژگان با مفاهیم نزدیک به هم مانند ) (got, give)،(mater, teacher) ،(my, meو ( )test, examدر این دو جمله با
هم تشابه معنایی داشته ،موجب وابستگی و پیوستگی بین دو جمله شده و دنبال هم بودن آنان را نمایش میدهند .اما به هیچ عنوان امکان
یافتن الگویی مشترک با معیارهای  BOWو  TF-IDFبین آنان وجود ندارد .رویکرد پیشنهادی لیانا ارماکووا و همکارانش برای تخمین و
ارزیابی انسجام عمومی میانگین تمام شباهتهای جمالت متوالی را بدست آوردهاند [.]41
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coherence  d

مت جی کوسنر برای ارزیابی انسجام مفهومی دو جمله معیار جدیدی با نام فاصله انتقال واژه را پیشنهاد و ارائه کرد [ .]۹2فاصله
انتقال واژه عبارت از انتقال شباهت معنایی بین دو واژه از یک بخش به بخش دیگری از متن بوده و مشخص میکند که محتوای معنایی
مجموعه واژگان موجود در یک جمله با چه فاصلهای به جمله بعدی انتقال پیدا کردهاند .هر چه این فاصله کمتر باشد ارتباط انسجامی دو
جمله بیشتر است .فاصله معکوس انتقال واژه عکس فاصله انتقال واژه بوده که در این مقاله معرفی شده است .مقدار بیشتر این معیار نشان
دهنده ارتباط انسجامی بیشتر دو جمله است .در مدل معرفی شده وابستگی انسجامی دو جمله با محاسبه مجموع دو مقدار کمترین فاصله و
بیشترین شباهت بین دو جمله محاسبه میشود.

شکل  :۴نمایش فاصله انتقال واژه ( )WMDدر چند واژه []95
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فاصله انتقال واژه عبارت از انتقال شباهت معنایی بین دو واژه از یک بخش به بخش دیگر متن مانند  masterو  teacherاست .در
این پژوهش برای تعیین فاصله بین این واژهها از معیارهای شباهت کسینوسی و معکوس فاصله مانهاتان و در فضای برداری بردارهای
 word2vecاستفاده شده است .این روش هزینه انتقال بین هر واژه از جمله مبدا را با تمام واژگان جمله مقصد محاسبه خواهد کرد .ابتدا
هر واژه  iدر جمله  dبه تمام واژههای جمله ’ dمنتقل میشود .سپس برای بدست آوردن نرخ انتقال از شباهت کسینوسی بین هر واژه از
جمله  dبا جمله ’ dاستفاده میشود .این عمل با محاسبه شباهت بین بردارهای  word2vecآنان انجام میشود (شکل .)۹

شکل :9نرخ انتقال بين هر واژه از جمله  dبا جمله’d

برای دو جمله فوق اگر  T1 ϵ R n ₓ mیک ماتریس نشان دهنده این انتقال باشد به عنوان مثال جدول ( )1مشخص کننده تمام این
انتقاالت با توجه به شباهت کسینوسی واژههای دو جمله خواهد بود .تمامی مقادیر جدول ها به درصد هستند .در مرحله بعد به همین
ترتیب معکوس فاصله مانهاتان انتقال هر واژه  iدر جمله  dبه تمام واژههای جمله ’ dمحاسبه میشود .چون این مقادیر در بیشتر حاالت
مقدار عددی بزرگی شده آنان را نرمال کرده و نتیجه  T2 ϵ R n ₓ mدر جدول دیگری قرار میگیرد .این جدول به دلیل محدودیت فضای
مقاله نمایش داده نشده است .برای هر انتقال در جدول شباهتهای کسینوسی( )CSسه مقدار بیشینه انتخاب و بقیه حذف میشوند .این
سه انتخاب مشخص کننده سه واژه با نزدیکترین فاصله انتقال مفهوم (واژه مترادف یا دارای نزدیکترین مفهوم) در جمله مقصد با واژه
مورد نظر در جمله مبدا هستند .برای هر انتقال در جدول فاصله معکوس مانهاتان( )IMDنیز سه مقدار برگزیده و بقیه حذف میشوند .اما
معیار انتخاب این سه مقدار موقعیت مکانی آنان در جدول بوده و درایههای انتخابی مشابه جدول شباهتهای کسینوسی برگزیده میشوند.
مقدار ( )IWMDجمع جبری مقادیر مشابه  CSو  IMDهستند (جدول .)2
با توجه به جدول مشاهده شده که روش پیشنهادی به صورت خودکار و آماری ایست واژهها را حذف کرده است .البته این عمل به
صورت صد در صد نبوده و ممکن است برخی از ایست واژهها را حذف نشده و برخی واژههای دیگر را به جای ایست واژه حذف شوند .اما این
روش دارای دو ویژگی عدم درگیری عملیات حذف ایست واژهها در بخش پیش پردازش و محلی بودن ایست واژههای کشف شده است .در
نهایت جمع جبری مقادیر موجود در ماتریس اسپارس حاصل (جدول  )2به عنوان نخستین مقدار بردار  Viدر نظر گرفته خواهد شد .این
عمل برای جمالت با فاصله یک تا پنج انجام شده و با توجه به الگوریتم توصیف شده یازده درایه بردار  Vمقدار میگیرند .در نهایت عمل
مربوطه بر روی تمامی پنج جملههای متوالی هر پاراگراف تکرار شده که منجر به تولید ماتریس عددی پاراگراف میشود .در نهایت جهت
ارزیابی انسجام پاراگراف ضریب همبستگی بردارهای تولید شده هر پنجره (سطرهای ماتریس عددی پاراگراف) نسبت به هم و به صورت
متوالی اندازه گیری میشود (.)4

یافتههاي پژوهش
در این بخش به ارزیابی سیستم پیشنهادی پرداخته میشود .جهت ارزیابی روش ارائه شده بیست داستان کوتاه از سری داستانهای
هانس کریستین آندرسن انتخاب و برای هر داستان ده نمونه غیر منسجم ایجاد شده است .این ده نمونه عبارت از پنج نمونه متن غیر
منسجم با جابجایی اتفاقی جمالت آن به میزان  12درصد 22 ،درصد 32 ،درصد 32 ،درصد و  ۹2درصد و پنج نمونه متن غیر منسجم با
حذف اتفاقی جمالت (ایجاد متن کوتاهتر) هستند .پنج نمونه خالصه ایجاد شده شامل دو متن با حذف  12درصد جمالت ،دو متن با حذف
 22درصد جمالت و یک متن با حذف  32درصد جمالت هستند .متنهای خالصه بدون اعمال هیچگونه الگوی خالصه سازی بوده و کامال
اتفاقی ایجاد شده که انسجام آنان کاهش پیدا کرده است .در نتیجه در پایگاه داده مورد مطالعه  222متن شامل  22متن دارای انسجام
کامل و  222متن با انسجام کاهش یافته با درصدهای ذکر شده به دو صورت حذف اتفاقی بخشهای مختلف و جابجایی اتفاقی جمالت
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است .در نتیجه متنهای ایجاد شده با جابجایی یا کاهش جمالت دارای کاهش انسجامی متناسب با میزان جابجایی یا کاهش جمالت
هستند .سپس روش پیشنهادی بر روی نمونه اصلی و نمونه های کاهش یافته انسجام اعمال شده و دقت سیستم اندازه گیری شده است .با
توجه به اینکه کاهش انسجام در نمونههای تولید شده از قاعده خاصی (کاهش ده درصدی) پیروی میکند انسجام ارزیابی شده نیز از همین
قاعده پیروی کرده و دقت سیستم معرفی شده را نشان میدهد.
جهت ارزیابی اولیه مدل ده متن با طول متفاوت از متنهای موجود در پایگاه داده ایجاد شده به همراه تمامی نمونههای غیر منسجم
تولیدی از هر کدام انتخاب شده است .برای ارزیابی اولیه ابتدا یک متن با طول بلند (شامل  112جمله و  3۹24واژه) به همراه ده نمونه متن
کاهش انسجام یافته آن را انتخاب و مدل پیشنهادی را بر روی آن اعمال شده و نتایج حاصل مورد ارزیاب قرار گرفته است (جدول .)3
جدول  :1شباهت کسينوسی بين واژههاي دو جمله

test

...

Master

my

0.277

...

-0.026

0.276

but

0.067

...

1.023

5.170

my

0.744
...

...
...

1.179
...

0.500
...

teacher
...

0.714

...

0.083

3.296

on

0.445
1.973

...

-0.1651

0.434

this

...

1.896

0.719

exam

جدول  :2جدول تجمعی سه مقدار بيشينه مقدار تشابه بين واژههاي دو جمله

hard
1.074

test

a
1.327

got
1.121

0.870

master

my
6.170

1.351
0.972

2.866
2.954

1.188

1.856
1.382

2.161
1.369
2.171

1.231

0.802

2.086

My
teacher
Me
A
Good
Score
This
Exam

جدول  :۳مقایسه دقت مدل پيشنهادي و انسجام تئوري

کاهش انسجام

جابجایی جمالت

کاهش اتفاقی
تعداد جمالت

انسجام تئوری

مدل پیشنهادی

مقایسه دقت مقدار واقعی با تئوری

12

12

11,11

12

41

14,2۹

32

42

1۹,31

42

۹1

14,43

۹2

31

31

( 12نمونه )1

33

1۹,۹4

( 12نمونه )2

11

12

( 12نمونه )1

44

12,۹

( 12نمونه )2

41

1۹

32

۹2

33,21

دقت مدل

۱9.91
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لیوما و تریسان با ارائه پارامترهایی قابل استخراج از خود گراف دوقسمتی و عدم نیاز به تصویر کردن آن به گراف معمولی غیر جهت
دار روشی کارا را برای ارزیابی انسجام ارائه کردهاند [ .]32این روش به دلیل ارزیابی انسجام عمومی در سطحی وسیعتر نسبت به رویکردهای
قبلی ،گزینه مناسبی جهت مقایسه با روش پیشنهادی ما و ارزیابی آن است .جهت ارزیابی مدل پیشنهادی این مقاله ،مدل مربوطه را با
روش ارائه شده ( )BGSEGتوسط لیوما و تریسان مقایسه شده است .در ارزیابی انجام شده ابتدا متن  112جملهای و سپس ده متن با
اندازههای متفاوت به همراه ده نمونه کاهش یافته انسجام هر کدام انجام شده است (جدول .)3
جدول  :۴مقایسه مدل پيشنهادي و مدل BGSEG
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مقایسه مدل  BGSEGبا انسجام واقعی است .نتایج اعمال روش ،ارزیابی و مقایسه نتایج مشخص میکند که روش پیشنهادی در متنهای
بزرگتر عملکردی بهتر داشته و نتیجهای نزدیکتر به مقدار واقعی با  1,11درصد بهینه سازی را بدست میآورد (جدول .)۹
جدول  :9مقایسه نتایج مدل پيشنهادي و مدل ( )BGSEGبر روي ده متن با اندازههاي متفاوت
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شکل  :۶نمودار مقایسه نتایج مدل پيشنهادي و مدل ( )BGSEGبر روي ده متن با اندازههاي متفاوت

نتيجهگيري
در این مقاله با بکارگیری بردارهای عددی  ،word2vecتبدیل جمالت به ماتریسهای هم اندازه و نرمال رویکردی ساده و کارا برای
نمایش و ارزیابی انسجام متن پیشنهاد شده است .در روش پیشنهادی شباهت کسینوسی و معکوس فاصله مانهاتان نرمال شده بین واژههای
دو جمله دو معیار مهم جهت ارزیابی وابستگی موضوعی دو جمله است .مدل ارائه شده فاصله گذر جمالت موجود در یک پاراگراف را درون
یک بردار قرار داده که بردار تولید شده بردار انسجام پاراگراف نام دارد .برخالف رویکردهای مبتنی بر کیسه واژگان و زنجیرههای واژگانی
این روش اصال متکی به شکل نگارش واژه و مفهوم ظاهری آن نبوده ،به راحتی ارتباط مفهومی جمالت حاوی آنها را کشف میکند .نتایج
اعمال شده بر روی متن های داستانی عملکرد این روش را بر روی متن های داستانی با تعداد جمالت باال  1,11درصد بهبود را نشان
میدهد.
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