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 -1دانشجوی دکتری هوشمصنوعی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر -2 ،استادیار ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر
(دریافت ،19/1/1 :پذیرش)19/9/9 :

چكيده
با رشد روز افزون اسناد و متون الکترونيکي به زبان فارسي ،به کارگيري روش هایي سریع و ارزان براي دسترسي بـه متـون مورد نظر از ميـان
مجموعه وسيع این مستندات ،اهميت بيشتري ميیابد .براي رسيدن به این هدف ،استخراج کلمات کليـدي کـه بيـان ر موـمون ا ـلي مـتن
باشند ،روشي بسيار مؤثر است .تعداد تکرار یک کلمه در متن نميتواند نشاندهنده اهميت یک کلمه و کليدي بـودن نن باشـد .همینـين در
اکثر روشهاي استخراج کلمات کليدي مفهوم و معناي متن نادیده گرفته ميشوند .از طرفي دی ر بدون ساختار بودن متون جدید در اخبـار و
اسناد الکترونيکي ،استخراج این کلمات را مشکل مي سازد .در این مقاله روشي بدون نظارت و خودکـار بـراي اسـتخراج ایـن کلمـات در زبـان
فارسي که داراي ساختار مناسبي نميباشد ،پيشنهاد شده است که نه تنها احتمال رخ دادن کلمه در متن و تعداد تکرار نن را در نظر ميگيرد،
بلکه با نموزش مدل  word2vecروي متن ،مفهوم و معناي متن را نيز درک ميکند .در روش پيشنهادي که روشي ترکيبي از دو مدل نماري
و یادگيري ماشين ميباشد ،پس از نموزش  word2vecروي متن ،کلماتي که با سایر کلمات داراي فا له کمي بوده استخراج شده و سپس با
استفاده از همرخدادي و فرکانس رابطه اي نماري براي محاسبه امتياز پيشنهاد شده است .درنهایت با استفاده از حدنسـتانه کلمـات بـا امتيـاز
باالتر بهعنوان کلمه کليدي در نظر گرفته ميشوند .ارزیابيها بيان ر کارایي روش با معيار  Fبرابر  %19.12و با  %99افـزای نسـبت بـه دی ـر
روشهاي استخراج کلمات کليدي ميباشد.
كليدواژهها :استخراج کلمات کليدي ،زبان فارسي ،متنکاوي ،شباهت کلمات،

 -1مقدمه
ازننجایيکه تعداد مستندات الکترونيکي و درعينحال فارسـي بـه
سرعت رو به افزای اسـت ،بـه کــارگيري روشهــاي کارنمــد
جهـت بازیـابي اطالعــات بسـيار اهميـت دارد .کلمـات کليـدي
مجموعهاي از لغات مهـم در یـک سـند هسـتند کـه تو ـيفي از
محتواي سند را ارائه ميدهند و براي اهداف مختلف مورد استفاده
قرار ميگيرند .کلمات کليدي اطالعـات نحـوي مفيـدي را بـراي
بسياري از کارهاي پـردازش مـتن فـراهم مـيکننـد .بـه عبـارتي
اســتخراج کلمــات کلي ـدي ،فرنینــد شناســایي خودکــار کلمــات
بهکاررفته در یـک سـند اسـت کـه مفهـوم و معنـاي مـتن را بـه
خواننده منتقل کرده و ميتواند در وظایف مختلف پردازش زبـان
طبيعــي ماننــد ردهبنــدي متــون [ ،]9خوشــهبنــدي متــون [،]2
خال هسازي [ ،]9-1تجزیـه و تحليـل متـون [ ]1-6و ماننـد نن
مورد استفاده قرار گيرد.
در مجموع ،کلمات کليدي اطالعات مفيدي براي جسـتجوي
حجم زیادي از مستندات در زمان کوتاه هستند .استخراج کلمات
کليدي به طـور دسـتي فرنینـدي بسيار دشوار و زمانبر است.
*رایانامه نویسنده پاسخ و sadidpour@mut.ac.ir
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بنــابراین ،یــک فرنینــد خودکــار کــه کلمــات کليــدي را از
مستندات استخراج نماید مورد نياز ميباشد.
استخراج خودکار عبارتهاي کليـدي ،یـک مـتن بلنـد را بـه
خال ه اي کوتاه تبدیل ميکند .بهعنـوانمثـال ،مـيتـوان از ایـن
ویژگي در مرورگرهاي وب [ ]7استفاده کـرد؛ بـدین ترتيـه کـه
کاربر با فشار دادن یک دکمه ،عبارتهاي کليدي متن را مشاهده
و در نتيجه به حوزهي موضوعي متن مورد نظر پي ميبرد.
استخراج کلمات کليدي یک مسئله بسـيار مهـم در پـردازش
زبان فارسي اسـت .در زبـان فارسـي کلمـات داراي ـورتهـاي
ن ارشي پيیيده هستند و پوش کليهي حاالت دستوري کلمات
با به کارگيري یک سري قواعد معين ،ناممکن اسـت .بـه همــين
دليـل اسـتخراج کلمـات کليدي به طور خودکار از متون فارسـي
دشوار و پيیيده است.
یکي از مشکالتي که همواره در بسياري از روشهاي استخراج
کلمات کليدي به چشم ميخورد ،این است که اکثر ایـن روشهـا
برخي از کلماتي که فرکانس پایين دارنـد را نادیـده گرفتـه و بـه
عنوان کلمه کليدي شناسایي نميکنند ،درحاليکه ممکـن اسـت
نن کلمه رساننده مفهوم و معنـاي واقعـي مـتن بـوده و بـا سـایر
کلمات داراي رابطه مفهومي و معنـایي نزدیکـي باشـد .از طرفـي
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دی ر بر اساس قانون  ،Zipfانسانها تمایل دارند کارهـاي خـود را
به گونهاي ساده تر انجام دهنـد و در نوشـتن متـون سـعي دارنـد
بيشتر از کلمات تکراري استفاده کنند [ .]9در واقع بر اساس این
قانون ،ارزش کلماتي که تعداد تکرار ننهـا کمتـر اسـت ،چنـدین
برابر ميشود .در این مقاله براي ارزشدهي به این نوع کلمـات ،از
 word2vecو فا له ننها با سایر کلمات اسـتفاده شـده اسـت تـا
ارزش این کلمات به مراته باال برود .روش پيشنهادي این مقالـه،
یک روش امتيازدهي بر اساس فا له و فرکانس کلمات ميباشد.
در روش پيشنهادي با نموزش  word2vecبر روي متن ،بـراي
تمامي کلمات جدید و تازهوارد در زبان فارسي ماننـد "برجـام" و
" ،"FATFارزشي در نظر گرفته ميشود تا بتوان ننها را از مـتن
استخراج کرد.
در این مقاله روشي پيشنهاد شده است کـه عـالوه بـر بـدون
نظارت بودن و بهره مندي از سادگي و دقت ،مفهـوم مـتن را نيـز
توسط مدل  word2vecدرک ميکند .از طرفي دی ـر کلمـات بـا
فرکانس پایين نيز دیده شده و تنها بـه کلمـات بـا فرکـانس بـاال
اهميت نميدهد.
بخ دوم این مقاله ،به بررسي روشهاي اسـتخراج کلمـات
کليدي پرداخته و در بخ سوم مفاهيم استفاده شده به اختصـار
توضيح داده شده است .سپس ،روش پيشنهادي در بخ چهـارم
شرح داده ميشود .در بخ پنجم ،نتایج بيان گردیده و در نهایت
در بخ نخر نتيجهگيري ارائه ميشود.

 -2استخراج كلمات كليدی
در این بخ بهطور خال ه به بررسي روشهاي استخراج کلمات
کليدي پرداخته ميشود .استخراج این کلمات بر اساس مطالعـات
انجام شده به چهار دسته کلي تقسيم ميشوند :روشهاي نماري،
یادگيري ماشين ،روشهاي مبتني بر گراف و روشهاي ترکيبي.

 -1-2روشهای آماری
روشهاي استخراج کلمات کليـدي نمـاري بـر اسـاس اطالعـات
نماري استخراج شده از متن بهدست مينیند .ازجمله این روشها
که تا حدودي قـدیمي نيـز مـيباشـند مـيتـوان بـه اسـتفاده از
-Nتــایيهــا [ ،]90[ TF-IDF ،]1هــمرخــدادي کلمــات [،]99
فرکانس کلمات [ ،]92ميدانهاي تصـادفي شـرطي [ ]99اشـاره
کرد.
سادگي ،مستقل از زبان بودن ،پيیيدگي محاسـباتي پـایين و
سرعت بهنسبت باال ،از مزیتهاي این روشهـا اسـت؛ امـا ضـعف
عمده این روشها در نظر ن رفتن معنا ميباشد.
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 -2-2روشهای یادگيری ماشين
در این روشها ،از ال وریتمهاي یادگيري ماشين بـراي اسـتخراج
کلمات کليدي استفاده ميشود .از جمله ال وریتمهایي کـه مـورد
استفاده قرار گرفتهاند ميتوان به بيزین [ ،]91ماشينهـاي بـردار
پشتيبان [ ]91و درخت تصميم اشاره کرد.
یکي از مشکالت این روشها این است که اکثراً به ـورت بـا
نظارت بـوده و نيـاز بـه مجموعـهي داده برچسـهخـورده دارنـد.
همینين از این روشها بـراي اسـتخراج کلمـات و ارزیـابي روش
پيشنهادي در تحقيقات نيز استفاده ميشود .به عنوان مثال Gross
و  Masaانواع ال وریتمهاي یادگيري ماشين را براي ارزیابي روش
استخراج کلمات کليدي استفاده کردهاند که ال وریتم  C4.5داراي
نتایج بهتري بوده است [.]96

 -3-2روشهای مبتنی بر گراف
از جمله روشهاي دی ري که براي استخراج ایـن کلمـات مطـرح
ميباشد ،روشهاي مبتني بر گراف ميباشند .یکـي از مـدلهـاي
مبتني بر گراف  TextRankاست که سند را به عنوان یـک گـراف
نشان داده و در نن ،کلمات ،رأسها و یالها ،رابطهي همرخدادي
بين رأسهاي متصلشـده در یـک پنجـره بـا انـدازهي مشـخ
ميباشند [ .]97نهایتاً اهميت هر کلمه با استفاده از روش مبتنـي
بــر گــراف  ]99[ PageRankمحاســبه مــيگــرددTopicRank .
بهبودیافتهي  TextRankمي باشد که با اسـتفاده از خوشـهبنـدي
موضوعي عبارات اسمي ،منجر به بهبـود نن شـده اسـت .در ایـن
روش ،سند به عنـوان یـک گـراف کامـل در نظـر گرفتـه شـده و
رأسها ،موضوعات و یالها ،رابطهي معنایي بين رأسهاي متصـل
ميباشند [.]91
همینين Tixier ،و همکاران [ ]20روشي را پيشنهاد کردهاند
که در نن پس از ساخت گـراف بـين کلمـات در فوـاي بـرداري،
کلماتي بهعنوان کلمه کليدي استخراج ميشوند که داراي ارتباط
بيشتري با سایر گرههاي گراف باشند .دقت بهدستنمـده توسـط
این روش ،در بهترین حالت  11در د بوده است؛ اما تنهـا عامـل
اهميت کلمات کليدي ،نميتواند ارتباط نن با سایر کلمات باشـد.
استخراج کلمـات کليـدي بـه عوامـل مختلفـي ماننـد فرکـانس،
مرکزیت ،موقعيت و قدرت همسای ان کلمه کليـدي نيـز بسـت ي
دارد [.]6
همینين  Liو همکاران با ترکيه روشهاي مبتني بر گراف و
 word2vecروش جدیدي را براي استخراج کلمات کليـدي ارائـه
کرده و از مقادیر نستانه  7 ،1 ،9و  90براي تعداد کلمات کليـدي
استفاده کردهاند [.]29

يپور و سعيده سادات سدیدپور
استخراج خودكار كلمات كليدی متون كوتاه فارسی با استفاده از word2vec؛ اميد حاج 

در سال  Biswas 2099و همکاران ،مدلي مبتني بر گـراف را
براي تجزیه و تحليل دادههاي تویيتر پيشـنهاد کردنـد کـه در نن
کلمـات کليـدي بــا اسـتفاده از وزن کالسـيک اســتخراج شــده و
اهميت یک کلمه کليدي به ورت جمعي با استفاده از مؤلفههاي
مختلف تأثيرگذار تعيين ميشود [.]6
یکي از اشکاالت عمده شيوههـاي مبتنـي بـر گـراف ،مسـئله
"ثروتمندتر شدن ثروتمندان" است .بدین معني که کلماتي که به
تعداد بيشتري از کلمات دی ـر متصـل هسـتند ،اعتبـار بيشـتري
به دست مي نورند .در مقابـل ،کلمـات مهـم کـم تکرارتـر ،امکـان
دستیـابي بـه امتيـاز بـاال نخواهنـد داشـت .امکـان تشـخي و
بهکارگيري ارتباطات معنایي ،ساختاري و دستوري بـين کلمـات،
مهمترین ویژگي مثبت این شيوهها است.
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توجيه کرد .انسـانهـا

او این قويه را با ا ل کمترین کوش

بر اساس این ا ل تمایل دارند کارهاي خود را بهگونهاي سادهتـر
انجام دهند و در نوشتن متن سعي دارند بيشتر از کلمات تکراري
استفاده کنند؛ همچنين در هن ام حبت کردن و سخنراني سعي
دارند کلمات کمتري را بيشتر تکرار کنند.

این رابطه بين فراواني  fو رتبـه  rبرقـرار اسـت کـه رابطـهي
ل اریتمي نن (در فرمول ( ،) )9شـناخته شـدهتـر بـوده و کـاربرد
بيشتري دارد.
log r  log f  log c

()9
word2vec -2-3

روش  ،word2vecروشي براي تبدیل کلمات به بردار است کـه در

 -4-2روشهای تركيبی

سال  2099توسط گوگل پيشنهاد شد .ایـن روش بـراي نمـای

در ایــن روشهــا از ترکيــه چنــد روش اســتفاده مــيشــود .ایـن
رویکردها هر کدام از روشهاي مذکور را ترکيه و یا از اکتشافات
استفاده ميکنند .ازجمله این روشها ميتوان به موقعيت و طـول
کلمات و تگهاي  ]22[ HTMLدر اطراف ننها اشـاره کـرد .ایـن
ال وریتمها براي بهدست نوردن بهترین ویژگيهـا از رویکردهـاي
ذکر شده طراحي شدهاند .بهعنوانمثـال در سـال  Wan ،2009و
 Xiaoروشي را بر اساس فا لهي کسينوسي نزدیکترین همسایه
و  TF-IDFارائه کردند .ننها با استفاده از معيـار شـباهت فا ـله
کسينوسي یک یا چند سند که به سند هدف نزدیکتـر بودنـد را
اضافه و با  TF-IDFکلمات کليدي نن را استخراج کردند [.]29

لغات و متون و پردازش ننها ،بسيار کارنمد و مناسه است .هدف

در ســال  Naidu 2099و همکــاران بــا اســتفاده از فرکــانس
کلمات و برچسه اجزاي کالم ،روشي را بـراي اسـتخراج کلمـات
کليدي و استفاده از نن در خال هسازي ارائه دادند [.]21

 -3مفاهيم اوليه
در ایــن بخ ـ
شدهاند.

روشهــا و مفــاهيم اســتفاده شــده ،توضــيح داده

 -1-3قانون Zipf

زیف ،اسـتاد زبـانشناسـي دانشـ اه هـاروارد ،در سـال  9111بـا
نزمای کلمات کتاب جویس در مورد کلمات و ميزان تکرار ننها
در متن ،به این نتيجه دست یافتند که اگر تمام کلمات یک کتاب
شمرده و از زیاد به کم مرته شوند ،فراواني (بسامد) همان کلمه،
با رتبهي هر کلمه نسبت عکس خواهد داشت؛ یعني تعداد دفعاتي
که هر کلمه در متن ظاهر ميشود ،با رتبهي همان کلمه در مـتن
رابطه معکوس دارد .این نسبت براي کلمات کل متن برقرار است؛
که به قانون  zipfمعروف شده است[.]9

برداري کلمات است که ميتواند در بسـياري از

این روش ،نمای

کاربردهــاي نــوین پــردازش مــتن ماننــد ســنج

احساســات،

جستجوي متون مشابه ،پيشنهاد اخبار یا کـاالي مشـابه اسـتفاده
شود [.]21
در این روش به کمک شبکه عصبي یک بردار با اندازه کوچک
و ثابت براي نمای

تمام لغات و متون در نظرگرفته شـده و ایـن

بردار با اعداد مناسه در فاز نموزش مدل ،براي هر لغت بـهدسـت
مي نید .در این بردار هر ستون ،نمایش ر کلمه یـا ویژگـي خا ـي
نيست و فقط یک عدد را نمای

ميدهد .اگر این بردار 200تـایي

فرض شود ،یک فواي  200بعدي ایجاد شده است که هـر لغـت
در این فوا یک نمای

منحصربهفرد خواهد داشت .بعد از ایجـاد

بردارهاي مرتبط با هر لغت ،براي نمای

برداري هر متن یا خبر،

ميتوان بردار تکتک کلمات بهکاررفته در نن را یافته و ميـان ين
اعداد هر ستون را به دستنورد که نتيجه نن یک بردار بـراي هـر
متن یا سند خواهد بود .ایـن ال ـوریتم بـراي سـاخت بردارهـاي
کلمات از یکي از دو روش زیر استفاده ميکند:
– کيف لغات پيوسته ()CBOW
– اسکيپگرام ()skip-gram
در روش کيف لغات پيوسته ،ابتدا بهازاي هر لغت یک بردار با
طول مشخ

و با اعداد تصادفي (بين فر و یک) توليد ميشود.

سپس به ازاي هر کلمه از یک سند یا مـتن ،تعـدادي مشـخ

از

کلمات بعد و قبل از نن (به غير از خـود لغـت فعلـي) بـه شـبکه
عصبي داده شده و با عمليات ساده ریاضـي ،بـردار لغـت فعلـي را
توليد ميکند.
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سپس ،این اعداد با مقادیر قبلي بردار لغت جای زین ميشوند.
زماني که این کار بر روي تمام لغات در تمام متـون انجـام گيـرد،
بردارهاي نهایي لغات همان بردارهاي مطلوب هستند.

روش اسکيپگرام برعکس کيف لغات پيوسته کـار مـيکنـد.
هدف این روش این است که بر اساس یک لغـت مشـخ
چند لغت قبل و بعد نن تشـخي

شـده،

داده شـود و بـا تغييـر مـداوم

اعداد بردارهاي لغات ،نهایتاً به یک وضعيت باثبات برسد.
TF-IDF -3-3

در این روش به لغات یک وزن بر اساس فراواني نن در سـند داده
مي شود .در واقع این سيستم وزندهي نشان ميدهد چقـدر یـک
کلمه براي یک سند مهم است .این مسـئله کاربردهـاي بسـياري
در بازیابي اطالعات دارد .وزن کلمه با افزای
متن افزای

تعـداد تکـرار نن در

مي یابد ،اما توسـط تعـداد کلمـات در مـتن کنتـرل

ميشود ،زیرا در ورت زیاد بودن طول متن ،بعوي از کلمات که
ممکن است چندان اهميتي هم در معني نداشته باشند ،بـه طـور
طبيعي بيشتر از

سایر کلمات تکرار خواهند شد[.]26-27

وزن عبارات با اسـتفاده از دو معيـار تکـرار ا ـطالح ( )TFو
معکوس تکرار در سند ( )IDFتعيين مـيشـود .اگـر فـرض شـود

TextRank -4-3

ال وریتمهاي رتبه بندي مبتنـي بـر گـراف ،در اسـاس روشهـاي
امتيازدهي به یک رأس در گراف ميباشند TextRank .نيـز جـزو
این دسته روشها ميباشد که در استخراج کلمات کليدي کـاربرد
دارد .ایده اساسي که توسط یک مدل رتبهبندي مبتنيبـر گـراف
اجرا ميشود" ،رأي دادن" یا "تو ـيه" اسـت .هن ـاميکـه یـک
ریشه به رأسي دی ر پيوند دارد ،اساسـاً رأي دادن بـراي نن رأس
دی ر است .هرچه تعداد رأيهـایي کـه بـراي یـک رأس ارزیـابي
ميشوند بيشتر باشد ،اهميت رأس بـاالتر اسـت .عـالوه بـر ایـن،
اهميت ارجاع به رأي ،تعيينکننده اهميت خود رأي بـوده و ایـن
اطالعات نيز با توجه به مدل رتبهبندي بهدست مينید [.]97
بهطورکلي TextRank ،یک گراف از کلمات و روابط بين ننها
را از یک سند ایجاد ميکند ،سپس مهـم تـرین رأسهـاي گـراف
(کلمات) را بر اساس امتيازات اهميت محاسبهشده به ورت مجزا
از کل گراف مشخ ميکند .اگـر ) G=(V,Eگـراف توليـد شـده
باشــد V ،مجموعــه رئــوس و  Eمجموعــه یــالهــا بــوده کــه E
زیرمجموعــهي  V*Vاســت .بــراي هــر رأس  In (Vi) ،Viتعــداد
یالهاي ورودي به این رأس و ) Out (Viیالهـاي خروجـي از نن
خواهد بود .امتياز رأس  Viمطابق رابطهي ( )6بهدست مينید.

تعداد دفعاتي که کلمه  tدر سند  dاتفاق افتاده بـا ) TF(t,dنشـان

() 6

داده خواهد شد که مطابق رابطه ( )2ميباشد.

که در نن d ،یک عامل محرک بين  0و  9بوده و ميتواند با پرش
از یک رأس به سایر رئوس موجود در گـراف ،یکپارچـهسـازي در
مدل را ایجاد کند .این ال وریتم براي هر رأس چندین بـار تکـرار
شده تا در نهایت امتياز رئوس به ثبات برسند.

داده شود ،در سادهترین حالت تعداد تکرار اوليه  tبا ) f(t,dنمای
) TF (t , d )  f (t , d

()2

همینين ميتوان براي محاسبه  TFاز فرمول ( )9نيز استفاده
کرد:
()9

) 0.5  f (t , d

TF (t , d )  0.5 

 IDFمعياري است براي عباراتي کـه در کليـه سـندها بسـيار
متداول هستند و معموالً تکرار ميشوند .این پارامتر نيز از فرمول
( )1محاسبه ميگردد.
()1

)

) 1  (d  D ; t  d

(IDF (t , D )  log

 Yakeروشي جدید براي استخراج کلمات کليدي متن بوده که بر
ویژگيهاي استخراج شده از متن تکيه کرده و بنابراین ،بـه اسـناد
موجود در بسياري از زبانهاي مختلف بدون نياز به دان خارجي
اعمال ميشود .این موضوع ميتواند براي تعداد زیادي از وظایف و
در مواقع بسياري که در نن ،دسترسي به نموزش پيکـره محـدود
است ،مفيد باشد [ .]29این سيستم عـالوه بـر اسـتخراج کلمـات
کليدي ،قادر به استخراج عبارات کليدي نيز ميباشد.

کــه در نن D ،تعــداد کــل ســندها d ،یــک ســند خــاص از

 6مرحله کلي این روش عبارتند از -9 :پـي پـردازش مـتن؛
 -2استخراج ویژگي؛  -9محاسبه امتياز تک کلمهايها با اسـتفاده
از فرکانس کلمه ()TF؛  -1توليد فهرست کلمات کليدي کاندیـد؛
 -1حذف دادههاي تکراري؛ و  -6محاسبه امتياز کلمات کليدي.

) TF _ IDF (t , d , D )  TF (t , d )  IDF (t , D

امتياز کلمات کليدي در این مـدل بـر اسـاس رابطـه ( )7بـه
دست مينید.

مجموعهي اسناد و  tیک کلمه از سند  dميباشد.
براساس فرمولهاي ( )2یا ( )9و ( ،)1فرمول نهایي براي
محاسبه  TF-IDFهر عبارت به ورت فرمول ( )1خواهد بود.
()1

| ) | Out (Vj

) j In (Vi

Yake -5-3

} max{f (w , d ):w  d

D

) S (Vj

1



S (Vi )  (1  d )  d 

يپور و سعيده سادات سدیدپور
استخراج خودكار كلمات كليدی متون كوتاه فارسی با استفاده از word2vec؛ اميد حاج 

)  S (w
S (kw ) 
)) TF (kw )  (1   S (w
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که در نن S(w) ،امتياز عبارات با استفاده از -nتایيها و بـا طـول
پنجره  9ميباشد S(kw) .نيز امتياز کلمه کليدي کاندیـد بـوده و
هر چه امتياز کلمه کليدي کمتر باشد ،به معناي اهميـت بيشـتر
نن است S(kw) .توسط اعمال ) S(wبر روي نن بهدست مـينیـد
که امتياز اولين بخ از عبارت ضرب در سایر بخ هاي عبـارت
ميباشد.

 word2vecبا اندازه بردار تعبيه  900نموزش دیده و سپس بـراي
هر متن ورودي فا له هر کلمه با سایر کلمات و احتمال رخ دادن
نن کلمه در متن محاسبه مي شود .در گام بعد ،امتيـاز بـه دسـت
نمده و کلمات با امتياز کمتر بهعنوان کلمـات کليـدي اسـتخراج
ميشوند .استفاده از  word2vecباعث کاه تأثير فرکانس شـده
و این مطابق قانوني است که  zipfبيـان کـرده اسـت؛ بـه عبـارت
دی ر در ورت زیاد بودن طول متن ،بعوي از کلمات که ممکـن
است چندان اهميتي هم در معني نداشته باشند ،به طور طبيعـي
بيشتر از سایر کلمات تکرار خواهند شد ] [21که تأثير این کلمات
با استفاده از  word2vecکمرنگ ميگردد.

 -4استتتخراج كلمتتات كليتتدی بتتا استتتفاده از

 -1-4م موعه داده

 word2vecو تعداد تكرار

براي ارزیابي نتایج روش پيشنهادي و سایر روشها از  2000سند
از سایت خبري  yjcکه کلمات کليدي نن مشخ بوده ،اسـتفاده
شده است .از ننجایيکه کلمات کليدي این سـایت قطعـي نبـوده،
پس از بازبيني مجدد توسط دو فـرد خبـره ا ـالحاتي روي ایـن
کلمات ورت گرفته است.

()7

w kw

w kw

در این مقاله روشـي جدیـد بـراي اسـتخراج کلمـات کليـدي بـا
استفاده از  word2vecو احتمال رخ دادن کلمـات در مـتن ارائـه
شده است .سامانه پيشنهادي شامل  1مرحله ا لي پي پردازش،
محاســبه احتمــال رخ دادن کلمــه در مــتن ورودي ،نمــوزش
 ،word2vecمحاسبه فا له کلمات و سپس تعيين امتياز براي هر
کلمه ميباشد کـه روال کلـي نن در شـکل ( )9نشـان داده شـده
است:

سند آزمایشی

م موعه اسناد

ي

ردازش

آموزش word2vec

 -2-4ي

ردازش دادهها

یکي از مراحـل مهـم دادهکـاوي ،پـي پـردازش دادگـان اسـت.
پي پردازش ،داده را به قاله مناسه براي دادهکاوي تبدیل کرده
و روند محاسبات و استخراج اطالعات را تسریع و سـاده مـيکنـد
[.]21
پردازش زبان فارسي از جهـاتي بـا پـردازش زبـان ان ليسـي
تفاوت دارد .در زبان ان ليسي تمامي حروف و تمامي کلمات جـدا
از هم و با قانوني مشخ نوشته ميشوند و این در حالي است که
در زبان فارسي بعوي از حروف به هم چسبيده هستند ،برخـي از
حروف جدا از هم نوشته ميشوند ،بعوي از کلمات یکپارچـهانـد،
بعوي از کلمات با فا له یا نيمفا له به دو یا چند بخ تقسـيم
ميشوند .تمامي حوزههاي مرتبط بـا پـردازش زبـان طبيعـي بـه
نحوي با متون واقعي سروکار دارند.

وا دیابی كلمات

م اسبه فا له ی بين
كلمات

م اسبه ا تمال ر دادن
كلمه در متن ورودی

م اسبه امتياز

اگر حروف ،نشانههاي ن ارشـي و کلمـات فارسـي بـه شـکل
یکساني نوشته نشوند ،متون مورد اسـتفاده قابـل تحليـل توسـط
سامانههاي رایانهاي نخواهند بود .بهعنوانمثال اگـر نرمـالسـازي
روي دو داده "رئيسجمهور" و "ریـيس جمهـور" اعمـال نشـود،
سيستم این دو را دو عبارت جدا در نظر ميگيرد کـه روي نتـایج
تأثير زیادي دارد [.]90

استخراج كلمات

طي فرایند نرمالسازي ،عالئم ن ارشي ،حـروف ،فا ـلههـاي
بين کلمات ،اختصارات و غيره بـدون ایجـاد تغييـرات معنـایي در
متن به شکل استاندارد تبدیل ميگردند .بنابراین ،بایستي از یـک
استاندارد مشترک براي پي پردازش و پـردازش متـون اسـتفاده
کرد .همینين کارکترها و کلمات زائد و توقف ماننـد "و"" ،بـه"،

شكل ( :)1روش پيشنهادي براي استخراج کلمات کليدي بـا اسـتفاده
از  word2vecو تعداد تکرار کلمات.

در روش پيشنهادي پس از پي پردازش مجموعه داده ،مدل
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"از" و امثا آ حــذف شــده و کاراکترهــا نرمــال مــيشــوند.
بهعنوانمثال ،براي دو کلمه «مسئله» و «مسأله» ،کل متن نرمال
شده و یکي از این دو و یا یک کلمه جای زین مانند «مسـاله» بـه
عنوان کلمه مرجع انتخاب ميشود .از این قبيل کلمات مـيتـوان
«ریيس» و «رئيس» ،کلماتي که داراي حروف "ي" و "ک" عربي
ميشوند را نام برد [.]90
همینين فا له بين کلمات و یا عبارات نرمال شده و همه به
یک فا له تبدیل ميشوند .بهعنوانمثال "ميرفت"" ،ميرفـت" و
"مي-رفت" هر سه داراي یـک معنـا و مفهـوم هسـتند ،امـا اگـر
پردازش روي ننها ورت ن يرد ،داراي نتـایج متفـاوتي خواهنـد
بود [.]90

 -3-4آموزش  word2vecروی م موعه داده
در این مرحله مدل  word2vecروي کـل مجموعـه داده نمـوزش
مي بيند .به این ورت مدل ساخته شده تمامي کلمات موجود در
مجموعه داده را مشاهده کرده و ميتواند براي ننها بـردار توليـد
کند که در شکل ( )2ميتـوان خروجـي ایـن قسـمت را بـر روي
بخشي از این مجموعه داده مشاهده کرد.

کلمات بيشتر است .بهعنوانمثال با استفاده از  word2vecکه تنها
روي دادههاي فارسي نموزش دیده است ،دی ر نميتـوان کلمـات
ان ليسي مانند " "FATFرا استخراج کرد .بـه همـين علـت روش
پيشنهادي روشي پویاست و قادر به استخراج هر نوع کلمه کليدي
ميباشد.

 -4-4ا تمال ر دادن كلمات در متن
دليل استفاده از تعداد رخداد براي اندازهگيري رتبـه اهميـت ،بـر
این باور استوار است که نویسنده معموالً از واژگـان معينـي بـراي
پيشبرد ،بحث یا تشریح دقيق جنبه هاي مختلف موضوع موردنظر
استفاده و ننها را تکرار ميکند .تعداد رخداد هر واژه ميتواند بـه
عنوان عامل تعيين درجه اهميت واژگان مورد استفاده قرار گيـرد.
هرچند که این موضوع داراي اهميت است ،اما همانطـور کـه در
بخ  9-1بيان شد ،نميتواند به تنهایي در تعيـين ایـن کلمـات
نق داشته باشد.
در این مرحله پس از نموزش  ،word2vecبـراي مـتن ورودي
پس از واحـدیابي کلمـات ،احتمـال رخ دادن هـر کلمـه در مـتن
به ورت زیر محاسبه ميگردد.
اگر فرض شود که کلمه  wاز متن خـارج شـده و قـرار اسـت
براي نن امتياز محاسبه گردد ،احتمال رخ دادن این کلمه در متن
از رابطه ( )9محاسبه ميشود.
()9

p (w )  count (w ) / C

که در نن count(w) ،تعداد تکرار کلمه  wدر متن و  Cتعداد کـل
کلمات متن ورودي ميباشد.

 -5-4م اسبه فا له كلمات و امتياز

شكل ( :)2اجراي مدل  word2vecبر روي مجموعه داده.

تعداد رخداد کلمات داراي اهميت است اما ایـن موضـوع بـه
رف نميتواند در تعيين کلمه کليدي بـه تنهـایي نقـ داشـته
باشد؛ زیرا ممکن است کلمهاي که داراي فرکانس پایين ميباشد،
داراي مفهوم متن بوده و وابست ي با سایر کلمات پرتکرار و ا لي
متن داشته باشد .به همين دليل از مدل  word2vecبراي سـاخت
بردار تعبيه کلمات استفاده شده است؛ زیرا ایـن مـدل عـالوه بـر
تکرار ،وابست ي بين کلمات و مفهوم را نيز درک ميکند.
عالوه بر این کلمهاي که ميتواند جزو کلمات کليـدي باشـد،
فا له کمتري نسبت به سایر کلمات داشته و در اطراف نن تراکم

بعد از محاسبه احتمال رخ دادن کلمه در مـتن ،فا ـله کلمـه بـا
تمــامي کلمــات موجــود در مــتن نزمایشــي بــا اســتفاده از مــدل
 word2vecســاخته شــده و فا ــله کسينوســي محاســبه شــده و
ميان ين فا له کلمه  wبا سـایر کلمـات از معادلـه ( )1بـهدسـت
مينید.
()1

dis (w )  ( (dw .dw i )/ | dw | . | dw i |) / C
i

ورت کسر برابر ميان ين فا له یک کلمه با سایر کلمات مـتن و
مخرج نن C ،تعداد کل کلمات متن ورودي است .همینـين  iبـه
ازاي تمام کلمات متن ورودي تغيير ميکند.
پس از محاسبه ) dis(wو ) ،p(wامتياز کلمه  wمطابق رابطـه
( )90محاسبه خواهد شد.
()90

) score (w )  log 2 ( p (w ))  dis (w
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گرفتن ل اریتم از ) ،p(wباعث متعادلسازي و کم کردن تأثير
تعداد تکرار کلمات روي امتياز ننها ميشود .باید توجه داشت که
در محاسبه احتمال رخ دادن کلمات ،احتمال هر کلمه بين فر و
یک نرمال شده و وقتي ل اریتم گرفته شود ،از نظر مفهـومي نيـز
رابطه معکوس ميشود .در واقع کلماتي که )) log(p(wننها کمتر
باشد ،اهميت بيشتري دارند .در نهایت کلمـات مرتـه شـده و بـا
استفاده از یک حـد نسـتانه 1 ،کلمـهاي کـه داراي امتيـاز کمتـر
باشند ،بهعنوان کلمات کليدي متن بهدست مينیند.

 -5نتایج
براي بررسي نتایج ،مدل پيشنهادي با دو روش  TextRankو

TF-

 IDFمقایسه شده است .عالوه بر این ،از سيستم جدیدي بـه نـام
 Yakeکه بهتازگي معرفي شده استفاده گردیده است [.]29
براي ارزیابي نيز از سـه معيـار دقـت ،بـازخواني و

شكل ( :)3فرکانس کلمات کليدي اسناد.

معيـارF -

نتایج بهدستنمده از روشها با حد نسـتانه  1در جـدول ()9
نشان داده شده است:
جدول ( :)1نتایج حا ل از روشها با حدنستانه .%1

استفاده شده که دو معيار دقت و بازخواني به ورت فرمـولهـاي

مدل مورد استفاده

دقت

بازخوانی

معيار F

( )99و ( )92ميباشد .فرمول ( )99مربوط به دقت و فرمول ()92

TF-IDF

91/19

91/07

20/96

TextRank

91/16

29/19

29/29

Yake

97/19

19/11

12/26

مربوط به بازخواني است.
()99

) Pr ecision  TP / (TP  FP

()92

) Re call  TP / (TP  FN

استخراج كلمات
كليدی با استفاده از
 word2vecو تعداد

پارامترهاي این دو فرمول نيز به ورت زیر تعریف ميشود:
 :TPتعداد عبارتهاي کلماتي که فرد خبره از مجموعه اسناد

11/29

60/91

19/12

تكرار

استخراج کرده و روش مورد نظر نيز نن را بـه درسـتي اسـتخراج

در استخراج کلمات کليدي با استفاده از  word2vecو تعـداد
تکرار با توجه به توضيحات بخ  ،1-1این مسئله برعکس بوده و
 1کلمهي با امتياز کمتر انتخاب ميشوند .از نتـایج پيداسـت کـه
روش پيشنهادي نسبت به سایر روشها داراي نتایج بهتري است.
در روش  TF-IDFو  TextRankمعنا و مفهوم متن در نظر گرفتـه
نميشود و به کلماتي که تعـداد تکـرار بيشـتري دارنـد ،اهميـت
بيشتري داده ميشود .روش  Yakeنيز جـزو روشهـاي جدیـدي
است که براي هر زباني جواب مطلوب ميدهد ،اما ازننجایيکه بـر
اساس ویژگيهاي استخراج شده از متن کار کرده و معموالً متون
فارسي داراي ساختارهاي مناسبي نيستند ،نمـيتوانـد بـه خـوبي
سایر زبانها ،خروجي داشته باشد .با ایـن حـال یکـي از بهتـرین
روشها براي استخراج کلمات کليدي است.

براي بررسي نتـایج ،از ننجـا کـه حدنسـتانه مشخصـي بـراي

اما در روش پيشنهادي تنها به کلمـات پرتکـرار اهميـت داده
نشده و با فرمول ( ،)90تأثير این تکرار تا حدودي کم ميشـود .از
طرفي دی ر این روش بر اساس این ا ل کار ميکند کـه کلمـات
مهم متن ،با سایر کلمات در ارتباط بوده و ميتواند مفهوم متن را

ميکند.
 :FNتعداد کلماتي که فرد خبره از مجموعه اسـناد اسـتخراج
کرده ولي روش مورد نظر قادر به استخراج نن نيست.
 :FPتعداد کلماتي کـه در مجموعـه عبـارات اسـتخراج شـده
توسط فرد خبره نيست ،ولي روش مورد نظر نن را بهعنوان کلمـه
تشخي

داده است.

همینين معيار F -مطابق فرمول ( )99ميباشد:
()99

Pr ecision  Re call
Pr ecision  Re call

F  2

کلمات کليدي در اسناد وجود ندارد ،از شکل ( )9مشـخ

اسـت

که بهترین حد نستانه با توجه بـه اسـناد 1 ،مـيباشـد .البتـه در
نزمای ها از حد نستانه  90نيز استفاده شده است.
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منتقل کند .در واقع این بدین معناست که کلمات مهم در فوـاي
برداري ،فا له کمتري با سایر کلمات خواهند داشـت .بـر همـين
اساس مدل  word2vecبا توجه به مفهوم متن بردار تعبيه کلمات
را ميسازد و پس از محاسبه امتياز ،کلمـاتي کـه تکـرار بيشـتري
داشته و فا ـله ننهـا بـا سـایر کلمـات کمتـر باشـد ،اسـتخراج
ميشوند.
معيار دقت در روشهاي مورد نزمای به این دليل کم اسـت
که در مجموعه اسناد مورد اسـتفاده ،تمـامي اسـناد داراي تعـداد
کلمه کليدي ثابت نبوده و براي هر سند متفاوت است .مثالً بـراي
یک سند ممکن است  9کلمه کليدي و براي سندي دی ر  7کلمه
کليدي موجود باشد .به همين دليـل حدنسـتانه برابـر  1در نظـر
گرفته شده تا کلمات از دست نروند و تا حد امکان کلمات کليدي
واقعي استخراج شوند.
از معيار فراخواني نيز مشخ است که سيستم پيشنهادي با
توانایي بسيار بيشتري نسبت به سایر روشها قـادر بـه اسـتخراج
این کلمات ميباشد و در نهایت معيار  Fگویاي بهتـر بـودن روش
پيشنهادي نسبت به سایر روشها است .براي ارزیابي بهتر ،نتـایج
با حدنستانه  90نيز بررسي شدهاند که در جدول ( )2نشـان داده
شده است.
جدول ( :)2نتایج حا ل از روشها با حدنستانه .)%( 90
مدل مورد استفاده

دقت

بازخوانی

معيار F

TF-IDF

1/79

19/29

96/26

TextRank

99/19

12/11

99/99

Yake

21/29

62/16

91/01

استخراج كلمات
كليدی با استفاده از
 word2vecو تعداد

شكل ( :)4نرخ کلمات درست استخراج شده براي هر روش (.)%

با توجه به در دها مشخ است که بـا افـزای حدنسـتانه،
تعداد کلمات کليدي درسـت تشـخي داده شـده ( )TPافـزای
ميابد ،اما با توجه به فرکانس کلمات کليـدي هـر سـند در شـکل
( ،)9این امر باعث افزای  FPنيز ميشود .به همين علت معيار F
براي حدنستانه  90کلمه کمتر از  1کلمه ميباشد.
بــراي درک بهتــر ایــن مســئله نمونــهاي از کلمــات کليــدي
استخراج شده در جدول ( )9با دو روش  Yakeو پيشنهادي براي
حد نستانه  90نورده شده که علت انتخاب این دو روش ،معيار F
بهتر ننها ميباشد.
جدول ( :)3کلمات کليدي واقعي و استخراج شده با حدنستانه.90

26/91

67/10

97/90

تكرار

استخراج كلمات
دآستانه

كلمات كليدی
ا لی

Yake

كليدی با استفاده
از  word2vecو
تعداد تكرار

ازننجا که در حد نستانه  ،90کلمات بيشتري انتخـاب شـده،

9

نفت

نفت

نفت

ميابد و این امـر

2

قيمت

سنت

دالر

معيار بازخواني ميگردد؛ اما با توجه بـه شـکل (،)9

9

دالر

دالر

قيمت

چون تعداد کلمات کليدي اکثر استاد بين  9تا  1ميباشد ،مـابقي

1

بازار

قيمت

ایران

شدید معيار دقت ميگردند؛ اما با

1

فروش

فروش

6

سازندگان

سنت

اسـت کـه همینـان روش پيشـنهادي

7

تجهيزات

بازار

تعداد کلمات کليدي درست انتخاب شده افزای
باعث افزای

کلمات  FPبوده و باعث کاه
توجه به معيار  Fمشـخ

نسبت به سایر روشها داراي نتایج بهتري است .همینين در ـد

9

ایران

ارزش

داده شـده در روشهـاي مـورد

1

انجمن

نعت

90

نعت

رئيس

کلمات کليدي درسـت تشـخي

نزمای  ،در شکل ( )1نشان داده شده است.
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با توجه به جدول ( ،)9تعداد کلمات کليدي ا لي این سند 1
ميباشد که بر اساس شکل ( )9مشخ شد تعداد کلمات کليدي
در اکثر سندها در بازه  9تا  1قرار دارد .با این حـال اسـنادي نيـز
وجود دارند که نعداد کلمه کليدي بيشتر یا کمتـر از ایـن تعـداد
دارند.

گرفت که چ ونه ننها را درک کنند و چ ونه مفاهيم مـورد نظـر
خود را تشخي دهند .البته ،این احتمال نيز وجـود دارد کـه بـا
توجه به سبک ن ارش نویسنده در گسترش مطاله ،کلمات درجه
دو انتخاب شوند یا نتایج حا ل نامناسـه باشـند ،امـا مـيتـوان
حالتهاي استثنائي را به سيستم نموزش داد.

ازننجایيکه ترتيه کلمات بر اساس امتياز و اهميـت کليـدي
بودن کلمه ميباشد ،اگر حد نستانه  1در نظر گرفته شـود ،روش
پيشنهادي و  Yakeداراي یک دقت خواهند بـود و هـر دوي ایـن
روشها  9کلمه از  1کلمه ا لي را به درستي تشخي ميدهنـد؛
اما نکته داراي اهميت این است که روش پيشنهادي این کلمـات
را با اولویت باالتر (اولویتها بر اساس امتيازها مشخ ميشـوند)
بهدست نورده و تا حدودي اهميت کليدي بودن کلمـه را در نظـر
گرفته است .در مثال مذکور ،ازننجایيکـه دو روش 9 ،کلمـه از 1
کلمه را درست تشخي دادهاند ،نـرخ تشـخي کلمـات درسـت
( 9 )TPميباشد ،اما با توجه بـه حدنسـتانه  1یـک کلمـه دی ـر
بهعنوان  FPو کلمه تشخي داده نشده توسط سيستم به عنـوان
 FNدر نظر گرفته ميشود.

همینين سيستم پيشنهادي قادر به استخراج کلمات کليدي
جدید در متن به ورت خودکار و بدون نظارت بوده که این نـوع
کلمات حتي براي خود انسان نيز ميتواند ناشناخته باشد .در واقع
نياز به دان خارجي نداشته و سيستم به ورت خودکـار معنـا و
مفهــوم را مــينمــوزد و کلمــات کليــدي را بــا اســتفاده از روش
پيشنهادي استخراج ميکند .همینين سيستم پيشنهادي قادر به
اولویت دادن به کلمات کليدي با اهميت باالتر ميباشد.

حال اگـر حـد نسـتانه  90در نظـر گرفتـه شـود ،کلمـه 1ام
("بازار") که جزو کلمات کليـدي ا ـلي مـيباشـد ،توسـط روش
پيشنهادي تشخي داده شده ،درحاليکـه روش  Yakeقـادر بـه
تشخي نن کلمه نبوده است .این امر افـزای  TPو کـاه FN
در روش پيشنهادي را به همراه دارد (به عبارت دی ر  TPبه مقدار
 1و  FNبه مقدار فر تغيير ميیابد) .اما نکته مهم این است کـه
تعداد کل کلمات کليدي این سند  1بوده و در واقع  6کلمه دی ر
 FPمحسوب مـي شـوند .بـه همـين علـت بـا توجـه بـه مقایسـه
جدولهاي ( )9و ( ،)2معيار  Fبا حدنسـتانه  90نسـبت بـه حـد
نستانه  1کاه یافته ،در حالي که با توجه بـه شـکل ( )1داراي
 TPبيشتري ميباشد.

 -6نتي هگيری
بهطورکلي ،استخراج کلمات کليدي از دادگان متني یکي از
مهمترین و پرکاربردترین مسائل در متنکاوي و بازیابي اطالعات
بوده و در اغله امور مرتبط با محتواي متن ،تشخي کلمات
کليدي نق تعيينکنندهاي دارد.
روش پيشنهادي در این مقاله روشـي ترکيبـي از مـدلهـاي
نماري و یادگيري ماشين بوده و مزیـت ا ـلي نن ،یـکدسـتي و
یکنـواختي کلمـات کليـدي اسـت .بـه دليـل دخالـت نداشـتن
توانایيها و تمایالت انسانها ،کلمات استخراج شده از شایسـت ي،
یکدستي و پویایي برخوردارنـد .هن ـاميکـه کلمـات کليـدي در
سطح وسيع در اختيار کاربران قرار گيـرد ،کـاربران یـاد خواهنـد
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ABSTRACT
With the growing number of Persian electronic documents and texts, the use of quick and inexpensive
methods to access desired texts from the extensive collection of these documents becomes more important.
One of the effective techniques to achieve this goal is the extraction of the keywords which represent the
main concept of the text. For this purpose, the frequency of a word in the text can not be a proper indication
of its significance and its crucial role. Also, most of the keyword extraction methods ignore the concept and
semantic of the text. On the other hand, the unstructured nature of new texts in news and electronic
documents makes it difficult to extract these words. In this paper, an automated, unsupervised method for
keywords extraction in the Persian language that does not have a proper structure is proposed. This method
not only takes into account the probability of occurrence of a word and its frequency in the text, but it also
understands the concept and semantic of the text by learning word2vec model on the text. In the proposed
method, which is a combination of statistical and machine learning methods, after learning word2vec on the
text, the words that have the smallest distance with other words are extracted. Then, a statistical equation is
proposed to calculate the score of each extracted word using co-occurence and frequency. Finally, words
which have the highest scores are selected as the keywords. The evaluations indicate that the efficiency of
the method by the F-measure is 53.92% which is 11% superior to other methods.
Keywords: Keyword Extraction, Persian Language, Text Mining, Word Similarity, Word2vec
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