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Abstract

This reports concerns problems of automatic text summarization for Polish documents. Its
main aim is to present results and conclusions from an experiment where several text sum-
marization methods developed for English language have been applied to newspaper stories
written in Polish language. We focused our attention on algorithms based on salient sentence
selection, namely, (1) heuristic evaluation of position of sentences in paragraphs; (2) word
weighting schema tf-idf and okapi bm25; (3) lexical chains combined with thesaurus use. To
evaluate the quality of the automatically generated summaries we decided to compare them
against a corpus of real summaries manually created by experts from the set of selected press
texts. As such a corpus for Polish newspaper stories was not available, the second aim of our
study was to create it in a special experimental survey with human volunteers. Our results
showed that algorithms based on sentence position and weighting schema were the most ac-
curate. Moreover the collected data have led us to observations on information distribution
in newspaper articles and differences between choices of sentences combining from different
human experts.

Streszczenie

Niniejszy raport dotyczy problematyki automatycznego tworzenia streszczeń dokumentów
napisanych w języku polskim. Najważniejszym celem badań była eksperymentalna ocena
przydatności istniejących w literaturze angielskiej algorytmów automatycznej selekcji zdań
zaadaptowanych do przetwarzania tekstów prasowych w języku polskim. Do eksperymentów
zostały wybrane i zaimplementowane 3 popularne metody tworzenia streszczeń poprzez wy-
branie najistotniejszych zdań: wykorzystująca informacje o pozycji zdań w akapitach, oparta
na formułach oceny ważności słów tf-idf i bm25 Okapi, oraz wykorzystująca łańcuchy leksy-
kalne i tezaurus. Dla celu eksperymentu przygotowano referencyjny korpus streszczeń wybra-
nych artykułów z polskich gazet przy udziale odpowiednio licznej grupy ochotników. Oceny
jakości streszczeń wygenerowanych przez zaimplementowane metody dokonano poprzez po-
równanie ich z streszczeniami „wzorcowymi” wynikającymi z analizy korpusu referencyjnego.
Wyniki eksperymentów wskazują, że metoda wykorzystująca informacje o pozycji zdania jest
najskuteczniejsza dla wielu z tekstów prasowych, w szczególności dla najkrótszych dokumen-
tów gdzie najważniejsze informacje znajdują się na początku akapitów. Ponadto dobre wy-
niki osiągnięto także przy zastosowaniu metod wykorzystujących schematy tf-idf oraz bm25
Okapi, zwłaszcza dla tekstów zawierających nazwy własne, składających się z akapitów o zróż-
nicowanej długości jak również w przypadku tekstów dłuższych. W raporcie przeprowadzono
także analizę zgodności wyborów zdań między różnymi ekspertami uczestniczącymi w two-
rzeniu referencyjnego korpusu streszczeń.
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1 Wprowadzenie

W ostatnich kilkunastu latach wzrasta zainteresowanie przetwarzaniem dokumentów elektro-
nicznych, wyszukiwaniem w nich informacji oraz eksploracją ich zawartości w celu odkrycia
wartościowej wiedzy [1]. O ile kilkadziesiąt lat temu ten obszar badawczy kojarzył się głów-
nie z bibliotekami cyfrowymi, o tyle w ostatnich dziesięcioleciach, dzięki rozwojowi internetu,
wielkość powszechnie dostępnych kolekcji dokumentów gwałtownie wzrosła. Ogromna skala
tego zjawiska doprowadziła do powstania zupełnie nowych obszarów zastosowań oraz wyzwań
badawczo-technologiczne.

Należy zauważyć, że z uwagi na „zalew” łatwo dostępnych danych, tradycyjne metody do-
stępu do wiedzy zawartej w repozytoriach dokumentów są dalece niewystarczające. Człowiek
nie jest już w stanie, bez pomocy metod automatycznych „przebrnąć” przez dostępne zasoby.

Jak wskazano w [2] dwie z podstawowych potrzeb informacyjnych obejmują:

1. odnalezienie konkretnej informacji na zadany temat,

2. eksplorację zawartości tematycznej określonej kolekcji dokumentów.

Pierwszą potrzebę spełniają głównie wyszukiwarki internetowe, w zakresie drugiej tworzy się
na razie systemy eksperymentalne, które mogą zaoferować użytkownikowi inny sposób prezen-
tacji wyników wyszukiwania [2].

W obu przypadkach napotykamy na ograniczenia związane, ze zbyt ogólnikową prezentacją
wyników działania systemu, co utrudnia użytkownikowi ocenę przydatności znalezionych odno-
śników do poszczególnych dokumentów.

Jednym z postulatów jest tworzenie lepszych opisów przetwarzanych dokumentów. Jest to w
ogólności trudny problem badawczy i rozważa się różne podejścia (por. [2]).

Jednym z możliwych sposobów rozwiązania jest automatyczne tworzenie krótkich streszczeń
dokumentów.

Należy zauważyć, że badania nad automatycznym streszczaniem tekstów (ang. Automatic
Text Summarization) wykorzystujące automatyczną selekcje zdań (ASZ) do tworzenia skrótów
dokumentów w języku angielskim zapoczątkowano już w latach pięćdziesiątych XX wieku [3].
Opracowano różnorodne metody, których efektywność została doświadczalnie potwierdzona.
Eksperymenty te w większości dotyczyły angielskich tekstów o dobrze określonej strukturze ta-
kich jak artykuły prasowe czy naukowe. W przypadku tego typu dokumentów uzasadnione jest
poczynienie pewnych założeń co do rozkładu informacji w tekście czy użytego w nich słownic-
twa. Ułatwia to w znacznym stopniu budowanie prostych heurystyk dokonujących automatycz-
nego wyboru najważniejszych zdań.

Pomimo istnienia doświadczeń z powyższymi metodami, zauważyliśmy, że brakuje kompe-
tentnych badań nad tym zagadaniem dla języka polskiego. Nieliczne przypadki to prace [4, 5, 6]
których przedmiotem było tworzenie automatycznych streszczeń w oparciu o dokładną analizę
składniową tekstu. Prace te nie obejmują jednak wielu aspektów omawianego zagadnienia, brak
też w nich dokładnych danych co do jakości otrzymanych wyników. Na tym tle postawiliśmy
pytanie o przydatność metod ASZ dla krótkich tekstów prasowych.

Wybrano i zaadaptowano niektóre z metod oryginalnie zaproponowanych dla języka angiel-
skiego. Badane algorytmy obejmują zarówno proste heurystyki oparte o statystyczną analizę
tekstu jak i bardziej specjalizowane metody wykorzystujące dodatkowe źródła wiedzy. Należy
podkreślić, że rozbudowana fleksja i składnia języka polskiego jest niewątpliwie utrudnieniem.
Zaimplementowane metody zostaną porównane w stadium eksperymentalnym na własnoręcz-
nie zebranej kolekcji artykułów prasowych z polskich gazet. Wybór tekstów prasowych pozwolił
na poczynienie początkowych założeń co do:

1. rozkładu informacji,

• specyficznej struktury tekstu (początek,rozwinięcie i zakończenie),

• stosunkowo niewielkiej liczby powtórzeń tej samej informacji w różnych częściach
tekstu,

2. poprawności językowej.

Założenia te wynikają wprost z ogólnie przyjętych zasad redakcji tekstów prasowych.
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1.1 Cele

Najważniejszym celem opisywanych w niniejszym raporcie badań była eksperymentalna ocena
przydatności istniejących w literaturze angielskiej algorytmów automatycznej selekcji zdań dla
tekstów prasowych w języku polskim. Aby zrealizować to zadanie konieczne było:

• adaptacja wybranych metod automatycznej selekcji istotnych zdań dla języka polskiego.
Wobec braku elastycznych narzędzi pozwalających na efektywne przetwarzanie języka pol-
skiego, konieczne było ich stworzenie.

• Przygotowania referencyjnego korpusu streszczeń wybranych artykułów, przy udziale od-
powiednio licznej grupy ochotników. W ramach tego zadania została stworzona strona
WWW umożliwiająca uczestnikom eksperymentu tworzenie streszczeń badanych tekstów.

• Ocena jakości streszczeń wygenerowanych przez zaimplementowane metody poprzez po-
równanie ich z streszczeniami „wzorcowymi”. Wzorce te stworzono na podstawie analizy
korpusu streszczeń utworzonych przez osoby uczestniczące w powyższym eksperymencie.

Rozważane były następujące metody ASZ:

• pozycyjna – funkcja oceny zdania wykorzystuje informacje o pozycji zdania w akapicie,

• oparta na wykorzystaniu formuły tf-idf i bm25 Okapi,

• wykorzystująca łańcuchy leksykalne [7].

W kolejnych rozdziałach omówiono podstawowe zagadnienia związane z automatyczną se-
lekcją zdań oraz zasady działania każdej z trzech zaimplementowanych metod. W dalszej części
raportu przedstawiono obszerny opis przeprowadzonego eksperymentu oraz dyskusje otrzyma-
nych wyników.

Raport ten jest bezpośrednią kontynuacją i rozwinięciem badań przeprowadzonych w ra-
mach [8]. Nie obejmuje on jednak szczegółów związanych z implementacją opisywanych za-
gadnień, które zostały dokładnie omówione w powyższej pracy oraz dokumentacji technicznej
projektu Lakon 1. Jedynym wyjątkiem jest przedstawiona w załączniku A zasada działania zasto-
sowanego algorytmu segmentacji tekstów polskich. W pozostałych dodatkach znajduje się opis
najważniejszych zasobów zgromadzonych w ramach prac nad ASZ [8, 9].

2 Opis wybranych metod automatycznej selekcji zdań

Istnieje wiele możliwych rozwiązań problemu automatycznego streszczania dokumentów. W li-
teraturze prezentowanych jest również wiele różnego rodzaju klasyfikacji tych metod. Autorzy
pracy [10] za najważniejsze uznali dwie cechy charakteryzujące działanie metod automatycz-
nego streszczania dokumentów.

1. Poziom komplikacji procesu przetwarzania tekstu – w ramach tego podziału autorzy [10]
rozróżniają trzy klasy metod:

• wykorzystujące tylko powierzchowną analizę tekstu (ang. surface level),

• generujące streszczenia w oparciu o różnego rodzaju informacje o powiązaniach mię-
dzy elementami (np. słowami, jednostkami składniowymi) budującymi tekst (ang. entity-
level),

• wykorzystujących pełną informacje o strukturze tekstu (ang. discource-level) i rolach
poszczególnych jego części w strukturze wypowiedzi (por. [11]).

2. Rodzaj informacji wykorzystywanych do tworzenia streszczenia, tu również wyróżniono
trzy typy algorytmów:

• leksykalne, np. częstość występowania słów,

• strukturalne, np. informacje o położeniu zdania w akapicie,

• wynikające z głębokiej analizy tekstu.

1http://www.cs.put.poznan.pl/dweiss/lakon
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Należy zauważyć, że istnieją również inne tego typu klasyfikacje jak np. stworzona przez Ri-
charda Tucker’a (por. [12]). W przypadku wielu współczesnych systemów generujących automa-
tyczne streszczenia, przydział tylko do jednej z omówionych powyżej klas może być trudny ze
względu na różnorodność zastosowanych rozwiązań.

Alternatywą dla omawianego w niniejszym raporcie problemu automatycznej selekcji zdań
jest tworzenie streszczeń poprzez uzupełnianie szablonów informacyjnych [10]. Podejście ta-
kie jest bardziej charakterystyczne dla ekstrakcji informacji (ang. Information Extraction) aniżeli
wyszukiwania informacji (ang. Information Retrieval). Szablon reprezentuje konkretne potrzeby
informacyjne użytkownika pod kątem których przeglądany jest zadany tekst. Często jednak sys-
tem nie dysponuje informacją na temat oczekiwań użytkownika – stosowane w tej sytuacji me-
tody muszą opierać się na ogólnych kryteriach pozwalających stwierdzić, które informacje są
ważne. Omawiane metody automatycznej selekcji zdań definiują właśnie takie ogólne strategie;
są to przeważnie proste heurystyki operujące na pewnych statystycznych cechach przetwarza-
nego tekstu. Algorytmy te w większości nie wymagają budowania modelu struktury syntaktycz-
nej i semantycznej – algorytm nie stara się zrozumieć o czym jest streszczany tekst. Fakt ten, jak
i sama specyfika procesu automatycznej selekcji powoduje, że mogą zostać zaburzone związki
logiczne między zdaniami. Może to prowadzić do pogorszenia czytelności otrzymanego tekstu,
a w skrajnym przypadku wyrwane z kontekstu wypowiedzi mogą zostać źle interpretowane.

Problemy z czytelnością wynikają głównie z obecności w tekście związków międzyzdanio-
wych (zwanych związkami anaforycznymi). W sytuacji gdy do streszczenia zostaje wybrane tylko
jedno zdanie, które zawiera podmiot domyślny np. „. . . został on wybrany. . . ” przekazywany ko-
munikat nie będzie kompletny. W niniejszym raporcie zostaną zaproponowane możliwe spo-
soby rozwiązania tego problemu.

2.1 Automatyczna selekcja zdań

Podstawowe założenia wszystkich omawianych metod ASZ są bardzo podobne, również sam
przebieg procesu wyboru zdań zawiera etapy wspólne dla wszystkich algorytmów. Najważniej-
sze składniki każdej metody to:

• zbiór właściwości zdania, które decydują o jego znaczeniu,

• funkcja oceny istotności zdań.

Funkcja oceny może operować na różnych cechach tekstu, poniżej zestawiono najczęściej
używane do tego celu własności [3, 13, 14].

Częstość występowania wyrazów w tekście. Zgodnie z postulatami statystycznej analizy języka,
słowa (lub ich formy podstawowe), które występują często mogą być potraktowane jako
wyznacznik treści dokumentu. Zdanie, które zawiera najczęściej występujące wyrazy, uważa
się za istotne. Założenie to ma sens tylko w przypadku gdy wyeliminowane zostaną wyrazy
pospolite (odpowiednik ang. stop words) 2.

Pozycja zdania w tekście. Jeżeli zdanie znajduje się na początku (lub końcu) tekstu (czy aka-
pitu) stawia się hipotezę, że będzie ono miało charakter podsumowujący i dlatego ma
większą wagę niż inne zdania w tekście.

Obecność pewnych zwrotów. W danym języku (w szczególności w angielskim) zwroty takie jak
„w sumie”, „podsumowując” sugerują, że zdanie zawiera jakiegoś rodzaju podsumowanie.

Miary oceny ważności słów. Istnieją miary pozwalające obliczać istotność (zawartość informa-
cji) poszczególnych słów dla tekstu (szczegółowe omówienie niektórych z nich zostanie
przedstawione w dalszych rozdziałach).

Inne czynniki. Inne czynniki brane pod uwagę to: długość zdania, obecność w zdaniu wyrazów
z tytułu lub rozpoczynających się od wielkiej litery.

Dysponując podstawowymi elementami możemy określić ogólny przebieg działania algo-
rytmu selekcji:

• wstępne przetwarzania tekstu,

2Czyli takie, które występują bardzo często, ale samodzielnie nie niosą żadnej informacji np. wyrazy „z”, „a”, „na” itp.
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– podział tekstu na zdania, akapity i jednostki wyższego rzędu,

• obliczenie wartości funkcji oceny dla każdego zdania,

• wybór najlepiej ocenianych zdań.

W wyniku wstępnego przetwarzania tekstu powstaje komputerowa reprezentacja tekstu, musi
ona w zależności od specyfiki samej metody spełniać pewne wymogi.

• Zachowanie pierwotnej struktury tekstu: podział na zdania i akapity, wyodrębniony tytuł
tekstu i nagłówki poszczególnych akapitów.

• Dostęp do informacji o cechach morfologicznych poszczególnych wyrazów i ich formie
podstawowej.

• Rozpoznawanie wyrazów pospolitych (odpowiednika ang. stop words).

Zachowanie pierwotnej struktury tekstu jest konieczne dla poprawnego działania metod wy-
korzystujących informacje o położeniu zdania. Drugi z omawianych postulatów dotyczy algoryt-
mów wykorzystujących częstość występowania wyrazów. Bogata fleksja języka polskiego unie-
możliwia proste zliczania wystąpień łańcuchów znakowych, np. „piosenka” i „piosence” to różne
formy tego samego słowa. Aby poprawnie obliczyć częstość występowania wyrazu konieczne jest
odnalezienie jego formy podstawowej.

Ostatni z postulatów odnosi się również do metod wykorzystujących statystyczną analizę tek-
stu. Ponieważ wyrazy pospolite występują o wiele częściej niż pozostałe – jednocześnie nie bę-
dąc nośnikami istotnego znaczenia, ich obecność w w przetwarzanym automatycznie tekście
jest niepożądana.

Dysponując modelem tekstu spełniającym powyższe założenia oraz funkcją oceny, możemy
stworzyć ranking zdań. Tworząc automatyczne streszczenie wybieramy zadaną liczbę najlepiej
ocenionych zdań.

2.2 Metoda wykorzystująca informację o położeniu zdań

Pisaniem artykułów prasowych (oraz naukowych) rządzą pewne dość ścisłe zasady – jest to wi-
doczne zwłaszcza w świecie anglosaskim. Każdy taki tekst posiada wstęp, w którym krótko okre-
ślona jest jego zawartość. Następnie, w kolejnych akapitach (rozdziałach), omawiane są szczegó-
łowo zagadnienia wprowadzone we wstępie. Artykuł kończy się podsumowaniem – często wła-
śnie w tej części pojawiają się wnioski, które mogą być najbardziej istotne dla czytelnika. Wiedzę
o zasadach redakcji tekstów wykorzystuje się dla potrzeb automatycznego generowania stresz-
czeń [13].

Opisywany algorytm wykorzystuje informację o położeniu poszczególnych zdań w tekście.
W pierwszej kolejności do streszczenia wybierane są zdania znajdujące się na początku akapitu.
Z tak wybranych zdań budowany jest tekst wynikowy, jeżeli zachodzi taka konieczność stresz-
czenie jest uzupełniane o zdania znajdujące się na dalszych pozycjach w akapicie.

Działanie tego algorytmu najlepiej zobrazuje poniższy przykład. Tekst składa się czterech
zdań i dwóch akapitów;

Dobre regulacje
Rynek kapitałowy w Polsce nie jest przeregulowany, natomiast zbyt mało jest
spółek notowanych na giełdzie. Polski rynek prezentuje się dobrze, jest właściwie
przygotowany pod względem organizacyjnym i prawnym.
Zdaniem prezesa giełdy warunki handlu na rynku giełdowym i pozagiełdowym
będą inne, nie będzie więc między nimi konkurencji. Giełda jest przygotowana do
rozwoju drugiego parkietu i stworzenia trzeciego.

W zależności od zadanej długości w streszczeniu znajdą się następujące zdania:

1. „Rynek kapitałowy w Polsce...” – wybieramy pierwsze zdanie z pierwszego akapitu. Osią-
gnięta została zadana długość streszczenia więc algorytm kończy działanie.

2. „Rynek kapitałowy w Polsce...”, „Zdaniem prezesa...”

• wybieramy pierwsze zdanie z pierwszego akapitu,
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• sprawdzamy czy osiągnięta została zadana długość,

• ponieważ istnieje drugi akapit, wybieramy z niego pierwsze zdanie,

• osiągnięta została zadana długość, algorytm kończy działanie.

3. „Rynek kapitałowy w Polsce...”, „Polski rynek prezentuje”, „Zdaniem prezesa...”

• pierwsze dwa kroki przebiegają identycznie jak w poprzednim przykładzie,

• ponieważ nie została osiągnięta zadana długość i nie ma trzeciego akapitu algorytm
wraca do pierwszego. Wybiera z niego drugie zdanie i kończy działanie.

2.3 Metody wykorzystujące automatyczną ocenę wagi słów kluczowych

Zaimplementowane metody wykorzystujące automatyczną ocenę jakości słów kluczowych wy-
korzystujące schematy: tf-idf oraz bm25 Okapi. Narzędzia te są używane w wyszukiwaniu in-
formacji, znajdują one zastosowanie między innymi w procesie budowania indeksów wyszuki-
wawczych. Najpierw omówiona zostanie zasada działania obu schematów oceny, a następnie
przedstawiony sposób w jaki można zastosować automatyczną ocenę wagi słów kluczowych w
technikach ASZ.

2.3.1 TF-IDF

Jedną z najszerzej stosowanych metod pozwalających na obliczenie wagi danego słowa kluczo-
wego jest schemat tf-idf (skrót pochodzi od angielskiej frazy term frequency – inverse document
frequency) [15].

Dla każdego słowa obliczana jest jego waga według formuły:

tf-idf = tf · log

(
C

C (t j )

)
(1)

gdzie przez C oznaczamy liczbę dokumentów w kolekcji, a przez C (t j ) liczbę dokumentów (na-
leżących do kolekcji) które zawierają wystąpienia słowa kluczowego t j .

tf = D(t j )

|D|) (2)

Przez D(t j ) rozumiemy liczbę wystąpień danego słowa w rozpatrywanym dokumencie, nato-
miast |D| oznacza liczbę wszystkich słów w dokumencie.

Za dobre słowo kluczowe - w kontekście wyszukiwania dokumentów, należy uznać takie,
które najlepiej oddaje treść dokumentu i występuje w stosunkowo małej liczbie dokumentów w
całej kolekcji - słowo to wyróżnia dany dokument spośród innych. Określenie wagi słowa tylko za
pomocą częstotliwości (tf) jego występowania w danym dokumencie jest więc niewystarczające.
W sytuacji gdy dane słowo występuje bardzo często w wielu dokumentach (co zachodzi w przy-
padku wyrazów pospolitych) nie można go uznać za dobre słowo kluczowe gdyż nie pozwala ono
na jednoznaczną identyfikacje żadnego z zawierających je dokumentów. Dopiero wprowadzenie
do formuły dodatkowego czynnika (idf) informującego o częstości występowania danego słowa
w całej kolekcji, pozwoli poprawnie zidentyfikować dobre słowa kluczowe (o wysokiej wartości
tf-idf) [16].

2.3.2 Bm25 Okapi

Bm25 to także formuła pozwalająca na automatyczną ocenę wagi słów kluczowych, po raz pierw-
szy została ona użyta w systemie Okapi, stąd też często używa się wobec niej nazwy bm25 Okapi.
Formuła ta została stworzona w oparciu o model probabilistyczny szczegółowo omówiony w [17].
Wspomniany model uwzględnia to, że dokumenty znajdujące się w przeszukiwanej kolekcji mogą
mieć różną długość. Autorzy [17] sugerują, że długość dokumentu wpływa na prawdopodobień-
stwo tego, że dany dokument zostanie zwrócony w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Wy-
nika to z dwóch czynników:

• długi dokument zawiera więcej słów niż krótki, szansa na to, że któreś ze zawartych w
dokumencie słów zostanie dopasowana do zapytania użytkownika jest więc wyższa,
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• prawdopodobieństwo tego, że dane słowo pojawi się w długim dokumencie niepropor-
cjonalnie dużo razy - w stosunku do częstotliwości występowania innych słów, jest dużo
wyższe. W przypadku użycia formuły tf-idf może to spowodować znaczy wzrost wartości
wagi przydzielonej temu słowu.

Długość dokumentu nie odzwierciedla jednak tego czy dokument będzie użyteczny dla użytkow-
nika - często bywa wręcz tak, że użytkownicy preferują krótsze dokumenty w których poszuki-
wane przez nich informacje są bardziej skondensowane. Zaproponowano więc formułę oceny
wagi słów kluczowych, która uwzględni długość dokumentu i zniweluje dysproporcje w war-
tościach wag poszczególnych słów (tym samym wyrównując szansę na to, że krótki dokument
zostanie zwrócony jako wynik wyszukiwania).

Zatem, mając dokument D i słowo t j :

bm25(D, t j ) = idf(t j ) · D(t j ) · (k1 +1)

D(t j )+k1 · (1−b +b · |D|
avgdl )

, (3)

gdzie:

D(t j ) – liczba wystąpień słowa t j w dokumencie D .
|D| – długość dokumentu D
avgdl – średnia długość dokumentu w kolekcji
k1 i b – wartości stałe (przeważnie przyjmuje się k1 = 1,2 i b = 0,75).

Natomiast idf (ang. inverse document frequency), jest opisane wzorem:

idf(t j ) = log
C −C (t j )+0,5

C (t j )+0,5
, (4)

Zakładamy, że C to liczba wszystkich dokumentów w kolekcji, a C (t j ) to liczba dokumentów
w kolekcji zawierających słowo t j .

2.3.3 Ocena istotności zdań

Metody automatycznej oceny wagi słów można w intuicyjny sposób wykorzystać do określania
istotności poszczególnych zdań.

Zastosowany algorytm w dużej mierze przypomina ten zastosowany w systemie ANES [14].

Require: D – dokument wejściowy, n ≥ 1 – liczba zdań w streszczeniu.
S ← wszystkie zdania z D
przypisz wagę każdemu (lub niektórym, np. tylko rzeczownikom) słowu z D ,
for all s ∈ S do

oblicz sumę wag wszystkich słów z s
end for
posortuj zdania S, najlepiej ocenione w pierwszej kolejności
return n zdań z najwyższymi ocenami, pomiń zdania podobne.

ALGORYTM 1: Zastosowany algorytm wyboru najważniejszych zdań w oparciu o schematy tf-idf i bm25.

Przeprowadzenie opisanego powyżej postępowania wymaga zdefiniowania wartości dla kilku
parametrów.

• Czy wagi są obliczane dla wszystkich słów, czy tylko dla rzeczowników?

• Wartość progowa – jeżeli wartość wagi dla danego wyrazu jest mniejsza, niż zadany próg
to wyraz jest ignorowany.

• Liczba słów wchodzących do zbioru znaczącego – w zbiorze znajdzie się tylko n wyrazów
o najwyższych wagach.

Tworzenie zbioru słów znaczących odbywa się w dwóch etapach. W przypadku, gdy algo-
rytm operuje tylko na rzeczownikach, w pierwszym kroku są one oddzielane od pozostałych
wyrazów. Dalej, dla przetwarzanego zbioru słów obliczamy wartości wag według formuły tf-
idf lub bm25 Okapi. Następnie wyliczane są wagi dla poszczególnych zdań – jest to suma wag
słów wchodzących w skład danego zdania. Przedostatni krok to wybranie odpowiedniej liczby
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zdań ocenionych najwyżej. W końcowej fazie działania algorytmu, wybrane zdania są ustawiane
w kolejności w jakiej występowały w tekście źródłowym.

Oba użyte sposoby obliczania wag wymagają dostępu do referencyjnego zbioru dokumen-
tów. Aby obliczyć wagę słowa konieczne jest również rozważenie tego jak często występuje ono
w innych dokumentach (por. definicja formuły tf-idf na stronie 7). Do tego celu został użyty kor-
pus zawierający ponad 300 tys. artykułów w języku polskim. Został on stworzony w ramach prac
nad [8], na podstawie kopii polskiej wersji Wikipedii (kopia z dnia 26 lutego 2006r). W przypadku
formuły bm25 Okapi konieczne jest również określenie średniej długości dokumentu w referen-
cyjnej kolekcji. Wartość ta dla opisanego korpusu to około 80 słów.

Dla ilustracji, rozpatrzmy fragment przykładowego tekstu:

Rynek kapitałowy w Polsce nie jest przeregulowany, natomiast zbyt mało jest
spółek, notowanych na giełdzie. Polski rynek prezentuje się dobrze, jest właści-
wie przygotowany pod względem organizacyjnym i prawnym.

Załóżmy, że wielkość zbioru znaczącego jest równa 3 - rozważamy zatem tylko trzy najle-
piej ocenione słowa. Dla obliczenia wag użyjemy zarówno tf-idf jak i bm25 biorąc pod uwagę
tylko rzeczowniki. Słowa należące do zbioru znaczącego wraz z wartościami ich wag przedsta-
wiono w tabeli 1. W obu przypadkach wybrane zostanie zdanie „Rynek kapitałowy w Polsce. . . ”.
Zawiera ono wszystkie trzy najlepiej ocenione słowa kluczowe w efekcie czego jego waga jest
najwyższa.

tf-idf bm25

rynek 0,331 1,061
giełdzie 0,237 0,801
spółek 0,2 0,677

TABELA 1: Słowa wchodzące w skład zbioru znaczącego wraz z wartościami wag w obu schematach.

2.4 Metody wykorzystujące łańcuchy leksykalne

Metody statystyczne przetwarzają teksty dość „płytko”, wychodząc niejako z założenia, że „rozu-
mienie” tego o czym jest tekst nie jest potrzebne do tego, aby stworzyć dobre streszczenie. Jed-
nak brak analizy związków międzywyrazowych – struktury syntaktycznej czy wreszcie uwzględ-
nienie warstwy semantycznej tekstu powoduje, że metody statystyczne są bezradne wobec pew-
nych zjawisk językowych takich jak synonimia, hiperonimia czy hiponimia [18]. Przedstawiona
poniżej metoda została opisana w pracach [7, 19]. Ze względu na to, że jest to podejście dość ory-
ginalne i rzadko prezentowane w literaturze zostanie ono przedstawione szerzej niż poprzednie
stosunkowo nieskomplikowane algorytmy.

2.4.1 Spójność leksykalna

Dobrze zredagowany tekst jest postrzegany przez odbiorcę jako całość. Spójność ta znajduję od-
zwierciedlenie w warstwie leksykalnej: w doborze odpowiednich wyrazów, w częstości ich wystę-
powania. W literaturze [7, 20] opisano dwa rodzaje spójności leksykalnej (ang. lexical cohesion).

Reiteracja – tym pojęciem określa się wielokrotne wystąpienia jednego wyrazu oraz relacje mię-
dzy wyrazem, a jego synonimem bądź hiponimem.

Współwystępowanie – o współwystępowaniu mówi się gdy dwa słowa występują razem w pew-
nym kontekście znaczeniowym np. „Ona pracuje jako nauczyciel w szkole”. Między wy-
razami „nauczyciel” i „szkoła” zachodzi współwystępowanie, gdyż wyrazy te bardzo często
występują razem w tym konkretnym kontekście znaczeniowym.

Relacje spójności leksykalnej mogą zachodzić nie tylko między dwoma słowami, ale również
między ich sekwencjami – taka grupa wyrazów tworzy wtedy łańcuch leksykalny (ang. lexical
chain).
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Autorzy pracy [7] podkreślają, że identyfikacja wyrazów współwystępujących jest zadaniem
trudnym. W prezentowanej metodzie wykorzystywane są tylko informacje o występujących w
tekście reiteracjach. Do identyfikacji synonimów, hiperonimów i hiponimów wykorzystano te-
zaurus http://synonimy.ux.pl.

2.4.2 Tezaurus

Dla języka polskiego dostępny jest darmowy tezaurus http://synonimy.ux.pl redagowany przez
Marcina Miłkowskiego. Tezaurus jest dystrybuowany w kilku formatach:

• prosty plik tekstowy,

• format słownikowy wykorzystywany w pakiecie OpenOffice,

• format słownikowy programu KOffice.

Na potrzeby konstrukcji łańcuchów leksykalnych wymagana jest nie tylko informacja o sy-
nonimach, ale również dane o pojęciach nad- i podrzędnych. Opisywany tezaurus nie zawiera
tych informacji w najprostszej wersji tekstowej, konieczne było stworzenie własnego parsera dla
formatu słownika pakietu OpenOffice. Tezaurus w tym formacie zbudowany jest z dwóch pli-
ków: indeksu słów i właściwego pliku tekstowego, opisującego powiązania między wyrazami.
Przykładowy wpis w takim pliku tekstowym ma postać:

gruzy|2

-|gruzowisko|resztki|ruina|rumowisko|zgliszcza

|nieczysto±ci (poj¦cie nadrz¦dne)|odpady (poj¦cie nadrz¦dne)

-|kamienie polne|piarg|»wir

Wyraz „gruzy” znajduję się w dwóch zbiorach znaczeniowych (ang. synsets). Elementami ta-
kiego zbioru mogą być oznaczone jedną bądź kilkoma etykietami, np. „pojęcie nadrzędne”, „po-
jęcie podrzędne”, „przestarz.”, „pot.”, „książk.”, „specjalist.”. W omawianym przypadku istotna jest
dla nas informacja o pojęciach nad- (hiperonimach) i podrzędnych (hiponimach), pozostałe ety-
kiety mogą zostać zignorowane, a wyrazy potraktowane jako synonimy.

Ponadto każdemu zbiorowi znaczeniowemu przyporządkowany został unikalny liczbowy iden-
tyfikator.

2.4.3 Łańcuchy leksykalne

Aby lepiej zilustrować czym są łańcuchy leksykalne oraz to jakie problemy wiążą się z ich iden-
tyfikacją w tekście, rozważmy następujący przykład.

Zamek króla Korybuta był ogromny, o twierdzy tej słyszała cała Europa. Zamek był
wielokrotnie oblegany jednak nikomu nie udało się sforsować bram tej fortecy.

Dla uproszczenia pod uwagę będą brane tylko rzeczowniki. Po wstępnym przetworzeniu
(usunięcie znaków interpunkcyjnych, wszystkie słowa pisane małymi literami w swojej formie
podstawowej) tekst przybierze następującą postać:

zamek król korybut twierdza europa zamek brama forteca

Zgodnie z przytoczoną definicją reiteracji konieczne jest odnalezienie w tekście powtórzeń wy-
razów oraz identyfikacja synonimów i pojęć podrzędnych. Dla człowieka jest to zadanie bardzo
proste:

• powtórzenia – zamek,

• synonimy, hiponimy – słowo zamek w tym kontekście jest synonimem słów twierdza i
forteca.
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Dysponując informacją o zachodzących między wyrazami relacjach oraz wiedząc, że reprezen-
tują one to samo pojęcie (zostały użyte w tym samym znaczeniu) możemy zagregować te infor-
macje w jeden łańcuch leksykalny: zamek, twierdza, forteca.

Łańcuchy leksykalne mogą zawierać również dodatkowe informacje np. listę pozycji na któ-
rych dany wyraz wystąpił, identyfikator grupy znaczeniowej jako informacje o tym w jakim zna-
czeniu dany wyraz został użyty w tekście.

Z komputerową konstrukcją takich struktur wiąże się kilka trudności. Pierwszą z nich jest
określenie w jakim znaczeniu został użyty dany wyraz. Słowo zamek według użytego tezaurusa
znajduje się w trzech grupach znaczeniowych (ma trzy możliwe znaczenia): budowla, zamknię-
cie/zasuwa i zamek błyskawiczny. Każde z tych znaczeń posiada zupełnie inną grupę synoni-
mów. Algorytm komputerowy musi zatem uwzględniać wszystkie znaczenia w jakich wyraz mógł
zostać użyty, aby móc zidentyfikować wszystkie możliwe związki międzywyrazowe. Dopiero po
przetworzeniu całego tekstu program jest w stanie stwierdzić czy dany wyraz wystąpił w tekście
w konkretnym znaczeniu. Wymaga to rozpatrzenia bardzo dużej liczby kombinacji i co za tym
idzie wiąże się dużym kosztem obliczeniowym.

Aby odróżnić potencjalnie dobre interpretacje znaczenia poszczególnych wyrazów od tych
błędnych, zdefiniowane odpowiednie kryteria oceny jakości dla łańcuchów leksykalnych. Roz-
patrzmy zatem dwa łańcuchy leksykalne stworzone na podstawie przedstawionego wcześniej
tekstu. Pierwszy został wygenerowany przy założeniu, że słowo „zamek” zostało użyte na okre-
ślenie budowli. W drugim przypadku założono, że słowo „zamek” zostało użyte w znaczeniu
„zamek w drzwiach”.

1. zamek(pozycja 1 i 6), twierdza (pozycja 4), forteca (pozycja 8).

2. zamek(pozycja 1 i 6)

Należy zauważyć, że w kontekście poprawnej dezambiguacji bardziej wartościowe są łańcuchy
składające się z jak największej liczby różnych wyrazów. Łańcuch drugi reprezentuje jedną z
możliwych interpretacji znaczenia słowa zamek. W tym przypadku w dalszej części tekstu nie
wystąpiły żadne wyrazy o podobnym znaczeniu (np. zasuwa czy zatrzask), obecność tych wy-
razów mogłaby potwierdzić poprawność tej interpretacji. Krótkie łańcuchy reprezentują zatem
interpretacje które są mniej prawdopodobne.

2.4.4 Funkcja oceny jakości łańcuchów leksykalnych

W poprzednim rozdziale wyróżniono tylko jedną cechę ilościową łańcuchów leksykalnych: liczbę
różnych wyrazów wchodzących w skład łańcucha. Drugą równie istotną cechą jest częstość wy-
stępowania elementów łańcucha w tekście. Autorzy pracy [7] wykorzystali obie te cechy aby
zdefiniować3 funkcję oceny:

Ocena(łańcuch) = l ·h, (5)

gdzie: l – długość (ang. length) to liczba wystąpień wyrazów łańcucha w tekście, h – jednorod-
ność (ang. homogenity) jest równa (przez d oznaczamy liczbę różnych wyrazów w łańcuchu):

h = 1−
(

d

l

)
. (6)

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że tak sformułowana funkcja oceny posiada pewną
wadę. Rozważmy następujące dwa łańcuchy leksykalne (w nawiasach znaczenie oraz liczba wy-
stąpień):

• zamek (budowla, 1), cytadela (budowla, 1), twierdza (budowla, 1),

• zamek (zasuwa, 1).

Zgodnie z zaproponowaną przez [7] funkcją oceny jakości oba te łańcuchy mają taką samą
siłę. Jak zostało już pokazane, im dłuższy łańcuch tym większe prawdopodobieństwo, że dobrze
reprezentuje on treść tekstu. Aby uniknąć sytuacji gdy dłuższe łańcuchy zostaną ocenione tak
samo jak łańcuchy jednoelementowe, zastosowano uproszczoną funkcję oceny.

Ocena(łańcuch) = l (7)

3Dla autorów niniejszego raportu sens funkcji oceny zaproponowanej w [7] nie jest do końca jasny; w szczególności
pojęcie jednorodności (ang. homogenity) jest mało czytelne i nie jest w sposób wyczerpujący wytłumaczone w oryginal-
nym artykule.
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2.4.5 Budowanie łańcuchów leksykalnych

Jak zostało już wspomniane (por. rozdział 2.4.3) identyfikacja poprawnych łańcuchów leksykal-
nych wymaga sprawdzenia bardzo dużej liczby możliwych interpretacji znaczenia poszczegól-
nych słów. Poniżej zostanie omówiony heurystyczny algorytm identyfikujący łańcuchy leksy-
kalne w tekście, wzorowany jest on na rozwiązaniu przedstawionym w pracy [7]. Uwzględnia on
wieloznaczność wyrazów, ale pozwala ograniczyć liczbę sprawdzanych interpretacji.

Require: D – dokument wejściowy, n ≥ 1 – liczba zdań w streszczeniu.
LC(D) ←; {Wynikowy zbiór łańcuchów leksykalnych}
for all akapitów P ∈ D do

interpretacji I (P ) ←;
for all zdania S ∈ P do

for all słowa w ∈ S do
tymczasowa lista interpretacji It ←;
for all znaczenia słowa s(w) do

if I (P ) zawiera interpretacje I która zawiera słowo w w znaczeniu s(w) then
dodaj pozycje słowa w do I (P )[I ][s(W )]

else if I (P ) nie zawiera słowa w w żadnym z jego znaczeń then
for all interpretacji I ∈ I (P ) do

umieść I ∪ s(w) w It
end for

end if
end for

end for
I (P ) ← I (P )∪ It ;
usuń słabe interpretacje z I (P )

end for
LC(P ) ← łańcuchy leksykalne stworzone na podstawie I (P )
LC(D) ← LC(D)∪LC(P )
usuń najsłabsze łańcuchy z LC(D)

end for

ALGORYTM 2: Działanie zastosowanego algorytmu budowy łańcuchów leksykalnych.

Do budowy łańcuchów mogą zostać wykorzystane tylko rzeczowniki, bądź wszystkie wyrazy
– w tym drugim przypadku wyrazy pospolite zostaną zignorowane. Rzeczowniki wydają się być
najlepszymi „nośnikami” treści dokumentów, poza tym ograniczenie liczby przetwarzanych wy-
razów powinno wpłynąć pozytywnie na szybkość działania algorytmu. Dla każdego wyrazu po-
bierana jest z tezaurusa informacja o grupach znaczeniowych do których on należy. Na pod-
stawie otrzymanych znaczeń danego słowa tworzone są interpretacje. Gdy algorytm rozpoczyna
swoje działanie lista interpretacji jest pusta.

Przez interpretację będziemy rozumieć strukturę o następujących cechach:

• do jednej interpretacji może należeć wiele różnych słów,

• słowo jest opisywany przez:

– listę jego wystąpień w tekście,

– identyfikator zbioru znaczeniowego („identyfikator znaczenia”),

Jeżeli wyraz posiada dwa różne znaczenia – znajduję się on w dwóch rozdzielnych zbiorach zna-
czeniowych, należy stworzyć dwie oddzielne interpretacje. Dodanie do interpretacji wyrazu (w
konkretnym znaczeniu), który już się w niej znajduje spowoduje dodanie kolejnej pozycji na li-
ście jego wystąpień.

Ponieważ liczba interpretacji na liście rośnie bardzo szybko, gdy osiągnięty zostanie koniec
zdania, program sprawdza czy liczba ta nie przekroczyła zadanej wartości maksymalnej. Jeżeli
warunek ten zostanie spełniony, ze stworzonych dotychczas interpretacji wybierane są najsil-
niejsze. To, czy dana interpretacja jest lepsza od innej zależy od tego, ile spośród jej elementów
jest ze sobą powiązanych (im więcej powiązań tym lepiej). Powiązanie występuje między dwoma
słowami, które posiadają ten sam identyfikator zbioru znaczeniowego – oznacza to, że zostały
one użyte w tym samym znaczeniu, a związek między nimi został potwierdzony za pomocą te-
zaurusa.

Łańcuchy są tworzone w momencie, gdy osiągnięta zostanie granica akapitu. Dla każdej in-
terpretacji wybierane są wszystkie jej elementy. Następnie program sprawdza, które z elementów
są ze sobą powiązane. Autorzy prac [7, 19] definiują trzy rodzaje relacji między wyrazami:
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• bardzo silna (ang. extra-strong) – między wyrazem, a jego powtórzeniem,

• silna (ang. strong) – pomiędzy słowami połączonymi relacją wynikającą z tezaurusa (syno-
nimia, hiperonimia),

• średnia (ang. medium-strong) – jeżeli ścieżka łącząca dwa wyrazy (wynikająca z tezaurusa)
jest dłuższa niż 1.

W zastosowanym rozwiązaniu rozpatrywane są jedynie pierwsze dwa typy relacji. Elementami
tego samego łańcucha leksykalnego mogą więc być tylko powtórzenia danego wyrazu lub słowa
należące do tego samego zbioru znaczeniowego.

słowo wystąpienia

łańcuch 1 zamek 1, 1, 2, 3
twierdza 0, 10

łańcuch 2 twierdza 4, 5
cytadela 6, 7

wynik zamek 1, 1, 2, 3
cytadela 6, 7
twierdza 0, 6, 7, 10

TABELA 2: Łączenie łańcuchów leksykalnych.

Stworzone w ten sposób łańcuchy są łączone z łańcuchami utworzonymi dla poprzednich
akapitów. Dwa łańcuchy mogą zostać ze sobą połączone, jeżeli słowa, które je tworzą znajdują
się w tym samym zbiorze znaczeniowym. Informacja o znaczeniu w jakim został użyty wyraz wy-
nika z interpretacji na podstawie której został wygenerowany dany łańcuch. Wewnątrz łańcucha
każde słowo – tak jak w przypadku interpretacji, jest reprezentowane za pomocą identyfikatora
zbioru znaczeniowego i listy wystąpień. W tabeli 2 zaprezentowano przykład łączenia dwóch
łańcuchów leksykalnych, których elementy należą do tego samego zbioru znaczeniowego. W
kolumnie „wystąpienia” znajdują się numery zdań w których dany wyraz wystąpił.

Po połączeniu, z zebranych dotychczas łańcuchów leksykalnych wybierane są silne łańcuchy.
Łańcuch leksykalny będziemy nazywali silnym, jeżeli jego ocena jest większa lub równa średniej
ocenie łańcuchów z rozpatrywanego zbioru. Gdy algorytm dociera do końca tekstu, łańcuchy
leksykalne są sortowane malejąco względem wartości funkcji oceny.

2.4.6 Wybór zdań

Na podstawie otrzymanych łańcuchów leksykalnych i ich oceny algorytm dokonuje wyboru naj-
ważniejszych zdań. Jak zostało już powiedziane, każdy łańcuch leksykalny składa się z wyrazów,
listy ich wystąpień oraz identyfikatora zbioru znaczeniowego. Lista wystąpień to po prostu lista
zdań, w których dany wyraz występuje. Waga danego zdania jest równa sumie ocen łańcuchów,
których elementy znajdują się w danym zdaniu. Rozpatrzmy następujący przykład:

Zamek króla Korybuta był ogromny, o władcy i jego twierdzy słyszała cała Europa.

oraz łańcuchy leksykalne (w nawiasach liczba wystąpień, numer zdania):

1. zamek (1,1) i twierdza (1,1)

2. król(1,1) i władca(1,1)

Załóżmy funkcję oceny według której siła tych łańcuchów jest równa 2. Ponieważ zdanie to za-
wiera dwa wyrazy z pierwszego łańcucha oraz dwa wyrazy z drugiego łańcucha jego łączna waga
to: 2 ·2+2 ·2 = 8. Zdania których wyrazy nie należą do żadnego z łańcuchów otrzymują wagę 0.
Konstrukcja streszczenia polega na wyborze n zdań o najwyższych wagach i wyświetleniu ich w
kolejności w jakiej występowały oryginalnym tekście.
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2.4.7 Łańcuchy leksykalne a automatyczna selekcja zdań

Zastosowanie łańcuchów leksykalnych nie rozwiązuje problemów związanych z występowaniem
w tekście związków międzyzdaniowych (anafor). Niemniej jednak użycie łańcuchów leksykal-
nych jako reprezentacji pośredniej jest ciekawą metodą pozwalającą na obejście niektórych ogra-
niczeń rozwiązań statystycznych.

Często zdarza się, że to co można nazwać „głównym tematem” jest określane w tekście za
pomocą kilku wyrazów o podobnym znaczeniu. Rozkład częstości tych wyrazów może być po-
dobny, ale nie muszą być one wcale najczęściej występującymi słowami. Dzięki użyciu łańcu-
chów leksykalnych możemy wykryć, że kilka wyrazów reprezentuję to samo pojęcie i uwzględnić
ich sumaryczną częstość. Dokładna analiza jakości streszczeń generowanych tą metodą zostanie
przedstawiona w dalszej części niniejszego raportu.

3 Ocena eksperymentalna

Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu było przygotowanie referencyjnego zbioru
streszczeń. Ponieważ wszystkie zaimplementowane metody rozwiązują problem tworzenia au-
tomatycznych streszczeń poprzez wybór pewnej liczby zdań, uznano za zasadne postawić przed
identycznym problemem ochotników biorących udział w eksperymencie.

3.1 Przyjęte założenia

W literaturze opisano wiele prób oceny jakości automatycznych streszczeń (por. [21]). Jednym
z możliwych rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie zbioru streszczeń literackich stworzo-
nych przez ekspertów, a następnie porównanie ich z wynikami działania metod automatycz-
nych [22]. Dla wielu artykułów naukowych dostępne są tworzone przez autorów streszczenia,
które można uznać za doskonały materiał wzorcowy. Takie rozwiązanie zostało jednak odrzu-
cone z następujących powodów:

1. Proste porównywanie – zarówno streszczenia automatyczne jak i te stworzone w ramach
eksperymentu składają się z tych samych zdań. Łatwo jest więc porównać wyniki otrzy-
mane z obu źródeł. W rozwiązaniu opisanym przez [22] określone zostały różne rodzaje
dopasowań częściowych pomiędzy zdaniami występującymi w streszczeniach tworzonych
przez ekspertów a streszczeniem automatycznym. Zaproponowanie dokładnego algorytmu
obliczania takich dopasowań może się okazać zbyt trudne. Wystarczy bowiem wyobrazić
sobie sytuację, gdy do reprezentacji tego samego pojęcia użyty zostanie inny wyraz.

2. Minimalny koszt stworzenia streszczenia – tworzenie streszczeń literackich na pewno
wymagałoby od ochotników większego zaangażowania niż w przypadku prostego wyboru
zdań. Ponadto założono, że większość uczestników eksperymentu może nie posiadać pro-
fesjonalnego przygotowania w zakresie przygotowywania streszczeń. Aby zapewnić repre-
zentatywność zebranych danych istotne było również uzyskanie odpowiednio dużej liczby
streszczeń dla każdego z artykułów. Dzięki skróceniu czasu koniecznego do utworzenia
streszczenia poprzez wybór zdań, szansa na uzyskanie odpowiedniej ich liczby znacznie
wzrosła.

Aby w jak największym stopniu ułatwić uczestnikom zadanie do realizacji eksperymentu
użyto aplikacji internetowej (por. rys. 1).

Dla celów eksperymentu pozyskano 10 artykułów prasowych o zróżnicowanej długości i cha-
rakterze. Zostały one zaczerpnięte z korpusu „Rzeczpospolitej” [23] (3 artykuły) oraz z zebra-
nego na potrzeby tej pracy zbioru tekstów z „Gazety Wyborczej” (7 artykułów). W użytym do
oceny zbiorze tekstów znalazły się zarówno teksty krótkie (typowe „newsy”) oraz dłuższe ar-
tykuły o bardziej rozbudowanej strukturze. Dołożono również wszelkich starań, aby tematyka
wybranych artykułów była możliwie zróżnicowana. Tytuły oraz pochodzenie użytych artykułów
zestawiono w tabeli 3, natomiast podstawowe statystyki liczbowe jak długość, liczba zdań itp.
przedstawiono w tabeli 4.

Dla każdego artykułu zostało określone z ilu zdań musi składać się jego streszczenie. Według
[22], streszczenie składające się z zaledwie 20% oryginalnego tekstu może zawierać tyle samo
informacji co jego pierwotna wersja. Przyjmując tą wskazówkę określono wymaganą liczbę zdań,
przyjęte długości streszczeń zestawiono w tabeli 5.
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RYSUNEK 1: Uczestnicy eksperymentu w prosty sposób zaznaczają najważniejsze zdania.

3.2 Przebieg eksperymentu

Eksperyment trwał około miesiąca – od 13.05.2007 do 14.06.2007. Aktywny udział wzięło 60
ochotników, stworzyli oni w sumie 285 streszczeń. Poszczególne artykuły posiadają od 27 do
30 streszczeń (por. tabela 6).

W eksperymencie wzięli udział głównie studenci oraz absolwenci studiów magisterskich. Osoby
te w większości są (lub były) związane z uczelniami poznańskimi. Uczestników eksperymentu
można podzielić na cztery grupy (względem reprezentowanych specjalności):

• nauki ścisłe: informatyka, ekonomia,

• nauki przyrodniczo-medyczne: fizjoterapia, farmacja, psychologia,

• nauki humanistyczne: prawo, filologia polska, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, filo-
logia angielska, sinologia, filologia klasyczna, bibliotekoznawstwo,

• inne w przypadku gdy nie udało się zdobyć informacji o uczestnikach.

W tabeli 7 przedstawiono udział poszczególnych specjalności naukowych wśród uczestni-
ków. Tak duża różnorodność wśród uczestników eksperymentu powinna pomóc w wyciągnięciu
obiektywnych, ogólnych wniosków.

W tabeli 8 przedstawiono rozkład liczby streszczeń stworzonych przez pojedynczego uczest-
nika eksperymentu. Nie jest zaskoczeniem, że uczestnicy przeważnie poprzestawali na przygo-
towaniu 1 do 3 streszczeń. Ciekawe jest jednak, że liczba osób które stworzyły streszczenia dla
wszystkich 10 tekstów jest tak duża w porównaniu z przedziałem 7–9.

3.3 Zebrane dane

W pracy [24] pokazano, że między czterema ekspertami dokonującymi wyboru zdań część wspólna
to zaledwie 25%. Zaobserwowano również, że dwa streszczenia powstałe w wyniku wyboru naj-
ważniejszych zdań, stworzone przez tą samą osobę w pewnym odstępie czasowym pokrywają
się zaledwie w 50%. Aby sprawdzić, jak bardzo różniły się streszczenia stworzone przez uczest-
ników przeprowadzonego eksperymentu dla każdego artykułu, dla każdej pary uczestników wy-
znaczono liczbę zdań, które znajdowały się w obu stworzonych przez nich streszczeniach. Otrzy-
mane wartości uśredniono, wyniki opisanej analizy zostały zestawione w tabeli 9. Wszystkie war-
tości zostały wyrażone jako liczba zdań, aby móc porównywać ze sobą wyniki otrzymane dla
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numer
artykułu źródło tytuł

1 Rz Dobre regulacje, mało spółek
2 Rz Dziecko i potwór
3 Rz Zjazd „S” rolników indywidualnych w Zgierzu
4 GW Rząd Ukrainy bez Pomarańczowych
5 GW Ségolene Royal kandydatem socjalistów w wyborach prezydenckich
6 GW Były dyktator Urugwaju Juan Maria Bordaberry poszedł za kraty
7 GW Albo młodość, albo rak
8 GW Włoska telewizja wykryła narkotyki u deputowanych
9 GW Zapomniany ojciec kina

10 GW Internauci budują samochód zgodnie z filozofią open-source

TABELA 3: Tytuły artykułów użytych w eksperymencie.

atrybut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liczba słów 419 246 236 397 632 467 732 276 859 1061
liczba zdań 22 16 16 20 44 29 49 14 54 56

śr. długość zdania 19 15 14 19 14 16 14 19 15 18

TABELA 4: Informacje dotyczące artykułów wykorzystanych w eksperymencie.

artykułów o różnej długości. Otrzymane wartości zostały znormalizowane względem długości
streszczenia.

W czasie trwania eksperymentu udało się zebrać od części uczestników (około 12 osób) uwagi
związane z przebiegiem eksperymentu. Większość była zgodna co do tego, że postawione przed
nimi zadanie selekcji zdań było trudniejsze dla artykułów dłuższych. Wynika z tego, że dla tek-
stów dłuższych stworzone streszczenia powinny się wyraźnie różnić. Opinia ta wydaje się być
uzasadniona, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że dwa streszczenia o tej samej długości
będą identyczne spada wraz ze wzrostem długości oryginalnego artykułu. Zebrane dane wydają
się potwierdzać tę obserwację. Rzeczywiście dla tekstów dłuższych (5, 7, 9, 10) część wspólna
jest mniejsza, niż w przypadku pozostałych tekstów. Niskie wartości odchylenia standardowego
dla tych artykułów potwierdzają tylko ten wniosek.

Wykresy przedstawione na rysunku 2 przedstawiają zależność między tym, ile razy dane zda-
nie zostało wybrane, a jego pozycją w tekście. Na rysunku granice akapitów zostały oznaczone
za pomocą zmiany koloru tła.

W tabeli 10 zestawiono informacje o pozycji (w akapicie) najczęściej wybieranych zdań. Pod
uwagę wzięto n najczęściej wybieranych zdań, gdzie n odpowiada długości streszczenia dla da-
nego artykułu. Długość artykułu oraz długość streszczenia wyrażona została jako liczba zdań. W
pozostałych kolumnach zestawiono ile spośród najczęściej wybieranych zdań znajdowało się w
oryginalnym tekście na początku (kolumna „zdania z początku”), wewnątrz (kolumna „zdania
ze środka”) lub na końcu akapitu (kolumna „zdania z końca”). Pogrubioną czcionką oznaczono
artykuły, które zawierają akapity o długości jednego zdania. Informacje o pierwotnym położeniu
zdań, które zostały zebrane na podstawie „ręcznej” analizy referencyjnego zbioru streszczeń.

Z badań przeprowadzonych dla języka angielskiego [21, 14] wynika, że w przypadku artyku-
łów prasowych najlepiej sprawdza się metoda polegająca na wyborze pierwszych n zdań. Stresz-
czenia tworzone w ramach wspomnianych badań były bardzo krótkie (od jednego do czterech
zdań). Brakuje niestety informacji o długości artykułów dla których te analizy zostały przepro-
wadzone. Zebrane dane potwierdzają opisane powyżej spostrzeżenia, rzeczywiście zdania znaj-
dujące się na początku artykułów charakteryzują się bardzo wysoką liczbą wyborów.

Zarówno tabela, jak i rysunek 2 pokazują także inną tendencje; wśród najczęściej wybiera-
nych zdań zdecydowana większość to zdania znajdujące się na początku akapitów. Podobne ob-
serwacje poczyniono również dla tekstów angielskich [25] warto jednak zwrócić uwagę na pewne
zachowania uczestników eksperymentu. Głównym celem uczestników był wybór zdań, które
w ich opinii zawierają najważniejsze informacje. Z obserwacji części uczestników wynika, że
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RYSUNEK 2: Zależność między pozycją zdania w tekście, a częstością z jaką było ono wybierane.
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numer artykułu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liczba zdań 22 16 16 20 44 29 49 14 54 56
długość streszczenia 5 4 4 5 10 7 11 3 11 12

TABELA 5: Wyznaczone długości streszczeń dla poszczególnych artykułów.

numer artykułu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liczba streszczeń 27 28 28 28 29 29 27 29 30 30

TABELA 6: Informacje dotyczące liczby zebranych streszczeń.

byli oni gotowi odrzucić zdania zawierające ważne informacje, aby zwiększyć czytelność otrzy-
manego streszczenia. Jak zostało już powiedziane, spadek czytelności jest bezpośrednio zwią-
zany z występowaniem związków anaforycznych (np. podmiot domyślny). Zdania znajdujące
się na początku akapitu są w dużej mierze wolne od tego typu zjawisk językowych.

4 Ocena jakości wygenerowanych automatycznie streszczeń

Ocenie jakości podlegały cztery metody automatycznego tworzenia streszczeń (w nawiasach po-
dano skrótowe odpowiedniki pełnych nazw):

• metoda wykorzystująca informację o położeniu zdań (Pos),

• metody wykorzystujące automatyczną ocenę jakości słów kluczowych

– oparte o formułę tf-idf (TFIDF),

– oparte o formułę Okapi bm25 (BM25),

• metoda wykorzystująca łańcuchy leksykalne (LC).

Ponadto, głównie dla celów porównawczych, rozważyliśmy użycie dwóch bardzo naiwnych po-
dejść: losowego wyboru zdań (Rand) oraz wyboru pierwszych n zdań z tekstu (FIRST). W przy-
padku metody opartej na losowym wyborze zdań wszystkie przedstawione wyniki to wartość
średnia obliczona na podstawie 30 prób losowania z tego samego artykułu. Metody TFIDF, BM25
oraz LC operują tylko na rzeczownikach.

4.1 Przyjęte założenia

Dla każdego artykułu z zebranych danych wydzielono zbiór n zdań najczęściej wybieranych
przez uczestników eksperymentu („idealne streszczenie”), gdzie n to długość streszczenia zało-
żona dla tego artykułu. W przypadku gdy zdanie n i n+1 było przez uczestników eksperymentu
wybierane tak samo często, do „idealnego streszczenia” wybierane było to zdanie, które wystą-
piło wcześniej w tekście 4.

Tworzenie „idealnego streszczenia” w taki sposób niesie ze sobą ryzyko, że trafią do niego
dwa (lub więcej) zdania zawierające podobne informacje. Zdania te nie występowały razem w
żadnym ze streszczeń stworzonych przez uczestników eksperymentu, ale liczba ich wystąpień
sprawia, że trafią razem do streszczenia idealnego. Jedną z zasad dobrego dziennikarstwa jest eli-
minacja niepotrzebnych powtórzeń tej samej informacji. W przypadku dobrze zredagowanych,
krótkich tekstów prasowych prawdopodobieństwo wystąpienia takiej informacyjnej redundan-
cji jest więc niskie. Jednak aby upewnić się, że taka sytuacja nie zajdzie, wszystkie streszczenia
wzorcowe zostały przejrzane pod tym kątem.

Zarówno zebrane dane (por. tablica 9), jak i wcześniejsze badania [22] wskazują na możli-
wość występowania dużych różnic między streszczeniami określanymi przez człowieka jako „do-
bre”. Trafne spostrzeżenie czyni zresztą [13]: „There is no single correct summary.”

4Miało to miejsce w przypadku 3 badanych tekstów.
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ścisłe medyczne humanistyczne inne

liczba uczestników 34 3 21 2

TABELA 7: Udział specjalności zawodowych wśród biorących udział w eksperymencie.

liczba streszczeń liczba użytkowników

1–3 26
4–6 16
7–9 6
10 12

TABELA 8: Informacje dotyczące liczby zebranych streszczeń.

W tabeli 11 przedstawiono wyniki podstawowej analizy częstości z jaką zdania w danym
tekście były wybierane przez uczestników eksperymentu. Aby poszerzyć spektrum „dobrych”
streszczeń zdecydowano się zbudować rozszerzony zbiór zdań istotnych (ang. relevant sentence
set, R). Pewnych problemów nastręcza określenie, które zdania powinny się w tym zbiorze zna-
leźć. Gdyby za zdania istotne uznać wszystkie, które użytkownicy wybrali chociaż raz (w tabeli
11 kolumna „wybrane”), stanowiłyby one (w zależności od artykułu) od 70% do 86% całkowitej
liczby zdań. Przy budowaniu takiego zbioru konieczne więc było ograniczenie liczby branych
pod uwagę zdań tylko do tych wybieranych najczęściej. To ile razy uczestnicy eksperymentu wy-
brali najczęściej wybierane zdanie zestawiono dla poszczególnych tekstów w kolumnie „Maksy-
malna liczba wyborów” (tabela 11). Na podstawie tego ile razy poszczególne zdania (dla danego
tekstu) były wybierane przez użytkowników obliczono średnią częstość wyborów. Zdecydowano,
że do zbioru zdań istotnych (R) wchodzą tylko te, które ochotnicy wybierali częściej niż średnia
częstość wyborów. Z analizy danych przedstawionych w tabeli 11 wynika, że zbiór R to od 27%
do 44% liczby wszystkich zdań w danym tekście.

Ocena jakości została przeprowadzona przy użyciu trzech, zdefiniowanych poniżej miar:

Pokrycie (ang. Coverage) – To liczba zdań, które znajdują się zarówno w wygenerowanym stresz-
czeniu (S), jak i w „streszczeniu idealnym” (I ) podzielona przez długość streszczenia (|S|)
wyrażoną w zdaniach.

Coverage = |S ∩ I |
|S| (8)

Odpowiedź (ang. Recall) – Miara ta wyraża stosunek liczby zdań istotnych w streszczeniu
(| S ∩ R |) do liczby wszystkich zdań istotnych dla danego artykułu (|R|).

Recall = |S ∩R|
|R| (9)

Precyzja (ang. Precision) – Stosunek liczby zdań istotnych z streszczenia, do długości streszcze-
nia.

Precision = |S ∩R|
|S| (10)

Pokrycie i precyzja określają podobieństwo między wygenerowanymi automatycznie stresz-
czeniami, a zbiorem zdań, które zdaniem użytkowników zawierały najważniejsze informacje.
Pokrycie zakłada, że istnieje tylko jedno dobre streszczenie, natomiast precyzja odnosi się do
większego zbioru „dobrych” streszczeń. Odpowiedź określa natomiast jaka część istotnych zdań
z oryginalnego zbioru znalazła się w streszczeniu. Zastosowane miary były wielokrotnie wyko-
rzystywane w ocenie jakości algorytmów stosowanych zarówno w wyszukiwaniu informacji jak i
automatycznej selekcji zdań [16, 22, 1, 26].
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część wspólna

id |L| średnia średnia/|L| odch. std. odch. std./|L|
1 5 1,97 0,39 0,99 0,2
2 4 2,19 0,55 0,85 0,21
3 4 1,85 0,46 0,77 0,19
4 5 2,81 0,56 0,92 0,18
5 10 4,08 0,41 1,34 0,13
6 7 3,79 0,54 1,35 0,19
7 11 4,05 0,37 1,48 0,13
8 3 1,64 0,55 0,65 0,22
9 11 4,91 0,45 1,31 0,12

10 12 5,88 0,49 1,4 0,12

TABELA 9: Różnice między streszczeniami stworzonymi przez uczestników eksperymentu. Przez |L| oznaczono długość
streszczenia w zdaniach.

numer długość długość zdania z zdania z zdania ze
artykułu artykułu streszczenia początku końca środka

1 22 5 4 0 1
2 16 4 2 1 1
3 16 4 2 0 2
4 20 5 4 1 1
5 44 10 8 1 2
6 29 7 5 2 0
7 49 11 7 5 2
8 14 3 3 2 0
9 54 11 8 4 1

10 56 12 5 4 4

TABELA 10: Pozycja zdań (wewnątrz akapitu) najczęściej wybieranych przez uczestników eksperymentu.

4.2 Dobór minimalnych wartości wag

Metody oparte na schematach tf-idf i bm25 są bardzo wrażliwe na dobór minimalnych dopusz-
czalnych wartości wag (progu odcięcia). Jeżeli wartość wagi danego słowa nie przekracza progu
odcięcia dane słowo otrzymuje wagę zerową, nie wpływa tym samym na ocenę zdania. Istnienie
takiej minimalnej wartości jest konieczne, aby wyeliminować część zakłóceń związanych z wy-
razami występującymi zbyt często. Jednak w przypadku, gdy wartość ta jest zbyt duża, może to
spowodować wyzerowanie wag wszystkich zdań. W takiej sytuacji zaimplementowane metody
zwracają pierwsze n zdań.

W tabeli 12 przedstawiono maksymalne wartości wag dla badanych artykułów. Tabela pre-
zentuję najwyższe wartości wag otrzymane dla rzeczowników, jeżeli inna część mowy otrzymała
wyższą ocenę, wartość ta prezentowana jest w kolumnie „wszystkie”.
W tabelach 13 i 14 zestawiono dane o liczbie branych pod uwagę (mających wartości powyżej
progu odcięcia) słów w zależności od wartości progu odcięcia.

Dla przedziału od 0 do 0,045 przeprowadzono analizę efektywności działania metod opar-
tych o schematy tf-idf i bm25. W tabeli 15 przedstawiono średnie wartości miary Pokrycia dla
badanego przedziału. Na podstawie przeprowadzonych analiz założono następujące minimalne
wartości dla wag: 0,04 (tf-idf), 0,005 (bm25).

4.3 Wybór funkcji oceny łańcuchów leksykalnych

W rozdziale 2.4.4 zdefiniowano dwie funkcje oceny dla łańcuchów leksykalnych. W tabeli 16 ze-
stawiono wyniki analizy miary pokrycia przeprowadzonej dla obu rozważanych funkcji. Wyniki
uzyskane za pomocą badanych funkcji są identyczne z wyjątkiem artykułu 5 i 9 gdzie funkcja
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numer długość wybrane maks. liczba wyborów śr. liczba odchylenie |R|
artykułu art. zdania najczęstszego zdania wyborów zdań stand.

1 22 19 19 7,11 5,56 6
2 16 13 28 8,62 8,17 6
3 16 14 26 8 6,88 7
4 20 17 27 8,24 8,34 5
5 44 37 21 7,84 6,07 14
6 29 25 28 8,12 8,24 9
7 49 42 18 6,91 5,09 19
8 14 10 24 8,7 8,55 4
9 54 42 29 7,86 7,01 18

10 56 41 26 6,79 7,11 17

TABELA 11: Liczba zdań wybieranych przez uczestników eksperymentu w stosunku do długości artykułów oraz rozmiar
zbioru zdań istotnych.

numer tf-idf bm25

artykułu rzeczowniki wszystkie rzeczowniki wszystkie

1 0,143 - 0,063 -
2 0,144 - 0,102 -
3 0,199 - 0,147 -
4 0,132 - 0,061 -
5 0,085 - 0,026 -
6 0,048 0,056 0,019 0,022
7 0,145 - 0,038 -
8 0,088 0,094 0,056 0,061
9 0,039 - 0,009 -

10 0,110 - 0,018 -

TABELA 12: Maksymalne wartości wag dla poszczególnych artykułów.

Ocena(łańcuch) = l dała lepsze wyniki. W dalszych analizach zdecydowano się użyć właśnie tej
funkcji ze względu na jej prostotę.

4.4 Otrzymane wyniki oceny jakości streszczeń

W tabelach 17, 18 oraz 19 zestawiono wyniki otrzymane dla rozważanych miar. Najlepsze wyniki
uzyskano dla metody wykorzystującej informację o położeniu zdań (co jest nieco zaskakujące).
Algorytm ten doskonale sprawdza się w przypadku tekstów krótszych (jak artykuły 1, 2, 3), trochę
gorzej jest w przypadku artykułów długich (7). Problemy mogą pojawić się również w przypadku
artykułów o niestandardowej strukturze, w których rozmieszczenie informacji nie będzie zgodne
z założonym kanonem (8).

Metody oparte o schematy tf-idf i bm25 osiągają dobre rezultaty w przypadku artykułów
dłuższych (7) i zawierających dużo nazw własnych (2). Dobrym przykładem jest artykuł nr 2
– zawiera on dużo nazwisk, liczb i dat. Właściwości, które z definicji posiadają schematy tf-idf
i bm25 pozwalają na przydzielenie nieznanemu wyrazowi niezerowej wagi. Sytuacja wygląda zu-
pełnie inaczej w przypadku łańcuchów leksykalnych. Jeżeli jakiegoś wyrazu nie ma w tezaurusie,
nie da się uwzględnić informacji o nim w procesie tworzenia streszczenia. Zakładając dyna-
miczny charakter słownictwa używanego w artykułach prasowych, własności tf-idf i bm25 mogą
okazać się bardzo przydatne. Dodatkową zaletą metod wagowych jest efektywność. W tabeli 20
przedstawiono wyniki pomiarów czasu działania poszczególnych algorytmów. Wartości zostały
podane w sekundach w odniesieniu do długości całego artykułu.

W przypadku łańcuchów leksykalnych problemem może okazać się również długość zdań.
Przetwarzając długie zdanie przy zbyt małej dopuszczalnej liczbie interpretacji możemy dopro-
wadzić do stworzenie zbioru równoważnych interpretacji. Bardzo prawdopodobna jest w takiej
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numer artykułu 0 0,01 0,02 0,04 0,08 0,1

1 95 76 23 10 1 1
2 51 49 34 9 2 1
3 55 53 27 9 3 2
4 72 65 18 8 0 1
5 126 5 12 1 1 0
6 101 78 23 2 0 0
7 117 49 18 5 3 2
8 73 72 20 14 3 0
9 161 45 15 0 0 0

10 175 28 6 1 1 1

TABELA 13: Liczba słów kluczowych posiadających wartość wagi tf-idf powyżej kolejnych wartości progu odcięcia.

numer artykułu 0 0,01 0,02 0,04 0,08 0,1

1 95 18 5 1 0 0
2 51 45 19 3 1 1
3 55 53 23 6 2 2
4 72 17 8 1 1 0
5 126 3 1 0 0 0
6 101 15 0 0 0 0
7 117 5 3 0 0 0
8 73 60 40 5 0 0
9 161 0 0 0 0 0

10 175 1 0 0 0 0

TABELA 14: Liczba słów kluczowych posiadających wartość wagi bm25 powyżej kolejnych wartości progu odcięcia.

sytuacji utrata zaczątków najważniejszych grup znaczeniowych (problem wyboru najsilniejszych
interpretacji) w czasie usuwania nadmiarowych interpretacji. Zarówno nazwiska jak i daty wy-
stępujące w tekstach prasowych nie nadają się do stworzenia łańcuchów leksykalnych. Nie ma
bowiem synonimów czy hiperonimów dla dat czy np. nazwisk polityków. Również inne cechy
badanych tekstów mogły zaważyć na otrzymanym wyniku. Użyta funkcja oceny łańcuchów pro-
mowała łańcuchy długie, być może słownictwo użyte w badanych artykułach było zbyt ubogie
co nie pozwoliło na zbudowanie dłuższych łańcuchów.

Ciekawe wyniki daje miara odpowiedzi. Wartości dla poszczególnych metod są mniej zróżni-
cowane, niż w przypadku pozostałych dwóch miar. Może to sugerować, że niezależnie od użytej
metody, procent przekazanych w streszczeniu informacji (w stosunku do tekstu oryginalnego)
jest podobny.

4.5 Efektywność implementacji

W tabeli 20 przedstawiono czasy działania (w sekundach) poszczególnych metod dla rozpatry-
wanych tekstów. Wyniki pomiarów zostały posortowane względem długości artykułów. Ekspe-
ryment przeprowadzono na komputerze z procesorem Intel Pentium 4 taktowanym zegarem 3
GHz wyposażonym w 1GB pamięci RAM. Użyta została maszyna wirtualna Javy firmy Sun Micro-
systems w wersji 1.5.0_11 działająca w trybie interpretowanym. Maszyna wirtualna operowała na
pamięci o wielkości 512MB.

Przedstawione wyniki wskazują, że czas działania algorytmu nie zależy tylko od długości ar-
tykułu. Widać to najwyraźniej w przypadku metody opartej o łańcuchy leksykalne, gdzie bardzo
ważne jest również to jakie wyrazy algorytm będzie przetwarzał. Jeżeli słowo posiada kilka róż-
nych znaczeń wówczas tworzone są wszystkie możliwe interpretacje, rośnie nie tylko zużycie
pamięci, ale również czas działania algorytmu. Właśnie ze względu na liczbę rozpatrywanych
kombinacji metoda oparta o łańcuchy leksykalne ma najdłuższy czas wykonania. Nie są to jed-
nak czasy które dyskwalifikowałyby ten algorytm w przypadku zastosowań produkcyjnych wy-
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0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045

tf-idf 0,44 0,45 0,43 0,42 0,41 0,44 0,42 0,47 0,5 0,44
bm25 0,44 0,42 0,44 0,46 0,45 0,43 0,39 0,41 0,37 0,37

TABELA 15: Średnia wartość miary pokrycia dla progu odcięcia z zakresu 0 do 0,02.

numer artykułu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ocena(łańcuch) = l 0,6 0,25 0,5 0,6 0,4 0,29 0,36 0,67 0,27 0,5
Ocena(łańcuch) = l ·h 0,6 0,25 0,5 0,6 0,3 0,29 0,36 0,67 0,18 0,5

TABELA 16: Wartość miary pokrycia dla obu rozważanych funkcji oceny łańcuchów leksykalnych.

magających tworzenia streszczeń „w locie”.
W literaturze brak informacji na temat efektywności pierwotnej implementacji omawianych

metod stąd też niemożliwe jest przeprowadzenie porównania.

5 Podsumowanie

Jednym z najważniejszych celów pracy było sprawdzenie, czy opisywane w literaturze angiel-
skiej metody tworzenia automatycznych streszczeń są użyteczne również w przypadku tekstów
w języku polskim. Autorzy pracy [22] podają, że opracowane przez nich narzędzie do genero-
wania automatycznych streszczeń tekstów angielskich osiągało średnio 35% zgodności ze stresz-
czeniami tworzonymi przez ekspertów. Opisywana przez nich ocena oparta została o zbiór 188
par tekst-streszczenie; były to głównie teksty naukowe o średniej długości 86 zdań. Zaimplemen-
towane metody osiągają średnio wyniki w zakresie od 42% do 53% zgodności (w zależności od
algorytmu) ze „streszczeniem idealnym” stworzonym przez grupę uczestników eksperymentu.

Warto nadmienić, że losowy wybór zdań dla badanych tekstów dał średnio 23% zgodności,
a metoda polegająca na wyborze pierwszych n zdań 38%. Z drugiej strony musimy pamiętać,
że do oceny jakości tworzonych streszczeń użyto tylko 10 tekstów prasowych o średniej długości
32 zdań. Ze względu na ograniczenia czasowe oraz trudności z zebraniem odpowiednio licznej
grupy eksperckiej nie udało się stworzyć większego zbioru referencyjnego.

Mimo oczywistych różnic eksperyment opisany w [22] jest dobrym punktem odniesienia,
a otrzymane wyniki potwierdzają, że ogólnie znane metody mogą być stosowane również dla
języka polskiego.

Dane zebrane w ramach eksperymentu pozwalają wysnuć następujące wnioski:

• Uczestnicy eksperymentu byli zgodni co do tego, że o wiele trudniej stworzyć streszczenie
dla tekstów dłuższych, znajduje to również potwierdzenie w przeprowadzonych analizach.

• Zebrane w ramach przeprowadzonego eksperymentu dane zdają się potwierdzać, że w przy-
padku tekstów prasowych najważniejsze informacje znajdują się przeważnie na począt-
kach akapitów. Znajduje to odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach metody opartej
na pozycji zdania w tekście.

• Uczestnicy eksperymentu preferowali zdania nie zawierające odwołań do wypowiedzeń
występujących wcześniej w tekście (bez związków anaforycznych). Występujące w tekście
związki międzyzdaniowe mogą utrudnić stworzenie czytelnego, informatywnego stresz-
czenia.

Także poprzednie badania prowadzone na tekstach angielskich potwierdzają, że w przypadku
tekstów prasowych najważniejsze informacje znajdują się na początku akapitów. Są to zdania z
reguły wolne od odwołań do innych jednostek składniowych, wydaje się więc, że dla tak krótkich
streszczeń problem związków anaforycznych jest kwestią drugorzędną. Jednak zebrane w czasie
trwania eksperymentu dane mogą być z powodzeniem wykorzystywane do dalszych badań nad
tym zagadnieniem.

Przeprowadzone analizy w oparciu o teksty prasowe wskazują, że skuteczność działania za-
implementowanych metod zależy od cech takich jak:
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numer artykułu bm25 tf-idf LC Pos First Rand

1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,6 0,27
2 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,18
3 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,22
4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,23
5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2
6 0,43 0,43 0,29 0,43 0,43 0,27
7 0,55 0,55 0,36 0,36 0 0,22
8 0,67 0,67 0,67 0,33 0,33 0,31
9 0,36 0,45 0,27 0,64 0,45 0,21

10 0,5 0,5 0,5 0,42 0,33 0,19

średnia 0,42 0,5 0,44 0,53 0,38 0,23

TABELA 17: Część wspólna „streszczenia idealnego” i wygenerowanego – pokrycie.

numer artykułu bm25 tf-idf LC Pos First Rand

1 0,17 0,33 0,5 0,67 0,5 0,25
2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,17 0,21
3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,22
4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,23
5 0,29 0,36 0,36 0,57 0,29 0,2
6 0,56 0,44 0,22 0,44 0,44 0,25
7 0,37 0,32 0,26 0,32 0,32 0,23
8 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,28
9 0,28 0,39 0,33 0,39 0,39 0,21

10 0,47 0,41 0,41 0,29 0,24 0,19

średnia 0,41 0,44 0,39 0,45 0,39 0,23

TABELA 18: Stosunek liczby zdań istotnych zawartych w streszczeniu do wielkości |R| – odpowiedź.

numer artykułu bm25 tf-idf LC Pos First Rand

1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,6 0,3
2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,31
3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,38
4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,23
5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 0,28
6 0,71 0,57 0,29 0,57 0,57 0,32
7 0,64 0,55 0,45 0,55 0,55 0,39
8 1 1 0,67 0,67 0,67 0,37
9 0,45 0,64 0,55 0,64 0,64 0,35

10 0,67 0,58 0,58 0,42 0,33 0,26

średnia 0,57 0,61 0,55 0,63 0,54 0,32

TABELA 19: Stosunek liczby zdań znaczących w streszczeniu do długości streszczenia – precyzja.
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numer długość długość art.
artykułu w słowach w zdaniach TFIDF LC Pos BM25

2 172 16 0,172 0,89 0,015 0,265
3 235 16 0,047 1,922 0 0,422
8 276 14 0,141 0,687 0 0,125
4 397 20 0,078 0,907 0 0,141
1 419 22 0,094 1,578 0 0,157
6 467 29 0,109 0,797 0,015 0,203
5 632 44 0,157 1,172 0,016 0,250
7 732 49 0,25 2,391 0,015 0,360
9 859 54 0,328 2,188 0,016 0,484

10 1061 56 0,39 5,188 0,016 0,828

TABELA 20: Czas działania zaimplementowanych metod, długość wyrażona jako liczba słów, czas w sekundach.

• obecność nazw własnych i dat,

• długość zdań,

• długość tekstu,

• rozłożenie tekstu w akapitach.

Bardzo dobre wyniki osiągnięto także przy zastosowaniu metod wykorzystujących schematy
tf-idf oraz bm25 Okapi. Specyfika tych algorytmów powoduje, że dobrze radzą sobie one z tek-
stami zawierającymi nazwy własne, składających się z akapitów o zróżnicowanej długości jak
również w przypadku tekstów dłuższych.

Skuteczność metody wykorzystującej łańcuchy leksykalne zależy w dużej mierze od wielkości
i jakości użytego tezaurusa. Zasady redakcji użytego w implementacji tezaurusa synonimy.ux.pl
zabraniają włączania do niego nazw własnych, imion i nazwisk [27]. Obecność nazwisk i dat jest
jedną z cech charakterystycznych tekstów prasowych, zebrane dane sugerują więc, że metody
wykorzystujące łańcuchy leksykalne nie są więc najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku.
Łańcuchy leksykalne sprawdzają się w przypadku tekstów o rozbudowanym słownictwie, gdzie
temat artykułu reprezentuje często kilka różnych słów o podobnym znaczeniu.

Metodę wykorzystującą informacje o pozycji zdania najlepiej stosować dla dokumentów o
równomiernym rozłożeniu tekstu w akapitach, gdzie pierwsze zdania w akapitach komunikują
sens akapitu, a dalsze są rozwinięciem wprowadzonej myśli. Ponieważ taką strukturę rozkładu
informacji ciężko utrzymać w przypadku tekstów dłuższych, metoda ta nadaje się głównie do
streszczania typowych „newsów”.

5.1 Kierunki dalszego rozwoju

Część z przedstawionych poniżej pomysłów nie została zrealizowana w ramach opisywanych
prac z uwagi na ograniczenia czasowe, pozostałe zaś są bezpośrednim wynikiem przeprowadzo-
nych analiz. Na końcu rozdziału przedstawiono potencjalne możliwości zastosowania opisywa-
nych rozwiązań.

Związki anaforyczne W ramach planów na przyszłość możliwe jest przeprowadzenie dokład-
niejszych analiz związanych z występowaniem związków anaforycznych. Konieczne jest
stworzenie metody rozpoznawania zdań zawierających odwołania do innych jednostek
składniowych, a następnie określenie tego co zrobić z tak uzyskaną wiedzą. Identyfika-
cja związków anaforycznych wymaga wiedzy na temat syntaktycznej struktury tekstu, ko-
nieczna więc będzie implementacja narzędzi pozwalających na rozbiór składniowy zdania.
Jeżeli chodzi o drugą część omawianego problemu brane są pod uwagę trzy rozwiązania:

• zastąpienie odwołania adresatem anafory np. [4]

Ja jestem w rzędzie. On jest daleko. Mój przyjaciel idzie do niego.

po zastąpieniu otrzymujemy:
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Ja jestem w rzędzie. Rząd jest daleko. Mój przyjaciel idzie do rzędu.

• włączenie do streszczenia zdania występującego bezpośrednio przed zdaniem w któ-
rym wykryto anaforę,

• eliminacja zdania z wynikowego streszczenia.

Możliwość pierwsza jest zdecydowanie najtrudniejszym rozwiązaniem i ze względu na moż-
liwe komplikacje istniejące rozwiązania radzą sobie tylko z niektórymi rodzajami anafor.
Rozwiązanie drugie i trzecie opiera się o dane zaprezentowane w pracy [6], z przepro-
wadzonych przez autorkę badań wynika, że 80% anafor zamyka się w obrębie 1–2 zdań.
Wydaje się więc, że mimo swojej prostoty heurystyki te mogą znacznie poprawić jakość
wygenerowanych streszczeń.

Wielokryterialna funkcja oceny zdań Dane charakteryzujące najczęściej wybierane zdania ze-
brane podczas eksperymentu sugerują, że połączenie różnych funkcji oceny zdań w jedną
zagregowaną funkcję mogłoby spowodować wzrost jakości otrzymywanych streszczeń. W za-
leżności od cech rozpatrywanego tekstu odpowiednie rozłożenie wag między funkcjami
składowymi pozwoliłoby lepiej odwzorować rzeczywiste preferencje odbiorców. Podobne
podejście prezentowano już wcześniej [13, 22] dla tekstów w języku angielskim. Wzoru-
jąc się na [22] do optymalizacji parametrów takiej wielokryterialnej funkcji można by użyć
klasyfikatora, wykorzystując jako zbiór uczący dane zebrane podczas eksperymentu. W
pierwszej kolejności wymagałoby to jednak zgromadzenia streszczeń dla większej liczby
tekstów.

Udostępnienie projektu Lakon Projekt Lakon powstał jako implementacja wszystkich opisywa-
nych w niniejszym raporcie zagadnień. W przyszłości kod projektu zostanie udostępniony
na zasadach open-source (licencja Apache Software License).

Wsparcie dla języka angielskiego Jak dotąd wszystkie przeprowadzone eksperymenty dotyczyły
języka polskiego. Wsparcie dla języka angielskiego znacznie zwiększyłoby użyteczność za-
implementowanych w projekcie Lakon narzędzi.

Mniejszy korpus referencyjny Referencyjny zbiór dokumentów użyty w pracy to ponad 300 ty-
sięcy artykułów. Stworzony na podstawie tej kolekcji indeks wyszukiwawczy zajmuje około
300MB. Autorzy systemu ANES użyli w takim samym celu kolekcji dokumentów liczącej
20849 dokumentów [14]. Istnieją zatem przesłanki sugerujące, że rozmiar referencyjnego
zbioru dokumentów mógłby być mniejszy.

Eksperymenty z tekstami o innym charakterze Poczynione dotychczas obserwacje są właściwe
dla tekstów prasowych, aby móc stosować omawiane metody w praktyce należy sprawdzić
jakie dają wyniki dla tekstów o innym charakterze np. artykułów naukowych.

5.2 Potencjalne zastosowania

Automatyczne generowanie streszczeń może znacznie obniżyć koszt dostępu do poszukiwanej
informacji, poprzez skrócenie czasu potrzebnego na odrzucenie tekstów nie adekwatnych wo-
bec potrzeb. Autorzy widzą następujące możliwości wykorzystania stworzonych rozwiązań:

Agregacja wiadomości prasowych Automatyczne generowanie skrótów artykułów prasowych na
potrzeby agregacji wiadomości, generowania kanałów RSS.

Wyniki wyszukiwania Zamiast standardowej próbki tekstu zawierającej wyszukiwaną frazę, można
wyświetlać krótkie streszczenie (składające się z 1-2 zdań). Takie streszczenie przypusz-
czalnie lepiej oddawałoby właściwy charakter odnalezionego dokumentu. Wymagałoby
to oczywiście dostępu do oryginalnej treści dokumentu prezentowanego w danym wy-
niku. Uwzględnienie w procesie generowania automatycznego streszczenia zapytania wpi-
sanego przez użytkownika mogłoby poprawić adekwatność tworzonego streszczenia. Tego
typu rozwiązania zostały już zastosowane w systemie BEATCA stworzonym z Instytucie
Podstaw Informatyki PAN [28].

Katalogowanie Tworzenie w sposób automatyczny katalogów dokumentów w oparciu o ich krót-
kie streszczenia.
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2007.
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A Wykrywanie granic akapitów i zdań

Poniżej znajduję się krótkie omówienie zastosowanych algorytmów wykrywania granic akapitów
i zdań dla języka polskiego.

A.1 Granice akapitów

Algorytm dokonuje wstępnego podziału tekstu na fragmenty – potencjalne akapity – następnie
są one przeglądane w kolejności wystąpienia. Fragment tekstu jest akapitem gdy:

• jest dłuższy niż zadana minimalna długość akapitu (mierzona w słowach),

• jeżeli jest ostatnim wydzielonym fragmentem w tekście.

Fragment tekstu jest traktowany jako tytuł następującego po nim akapitu, jeżeli jest krótszy
niż zadana minimalna długość akapitu oraz:

• znajduję się na początku tekstu,

• występujący bezpośrednio przed nim akapit nie jest tytułem (jest dłuższy niż minimalna
długość akapitu).

Rozpatrzmy następujący przykład, zakładając, że minimalna długość akapitu to 6 wyrazów:

Dobre regulacje
Rynek kapitałowy w Polsce nie jest przeregulowany, natomiast zbyt mało jest
spółek notowanych na giełdzie.
Zakończenie
To jednak tylko kwestia czasu.

W pierwszym etapie działania algorytm podzieli tekst na cztery części.

• „Dobre regulacje” – uznajemy za tytuł ponieważ jest krótszy niż zadana minimalna długość
akapitu, znajduję się na początku tekstu.

• „Rynek kapitałowy w Polsce. . . ” – fragment jest dłuższy niż minimalna długość, uznajemy
go za akapit. Algorytm zapamiętuje również, że poprzednie zdanie jest tytułem tego aka-
pitu.
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• „Zakończenie” – tekst jest krótszy niż zadany próg, a ponieważ nie znajduje się na końcu
tekstu, uznajemy, że to tytuł akapitu.

• „To jednak tylko kwestia czasu.” – Zdanie to jest krótsze niż zadany próg, ale znajduje się
na końcu tekstu; uznajemy je więc za akapit opatrzony tytułem „Zakończenie”.

Jako minimalną długość akapitu przyjęto liczbę 10, wartość ta została wyznaczona na pod-
stawie ręcznej analizy korpusu „Rzeczpospolitej” [23] i innych dostępnych tekstów prasowych.

A.2 Rozpoznawanie zdań

W języku polskim istnieją dwa rodzaje wypowiedzeń: zdania i ich równoważniki. Wypowiedzenie
może być zakończone znakiem kropki, wielokropkiem, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem.
Wszystkie one będą traktowane jako podstawowe elementy budujące automatyczne streszcze-
nie.

Kropka w języku polskim jest używana również do oznaczania skrótów. Jeżeli skrót kończy
się na literę inną niż pełna forma wyrazu należy umieścić na końcu kropkę. W tekstach praso-
wych często występują jednoliterowe skróty nazwisk np. „Adam D.”. Znak kropki używany jest
również dla liczebników porządkowych takich jak „16. Dywizji”, aby podkreślić że chodzi o szes-
nastą, a nie o szesnaście dywizji.

Zastosowany algorytm przegląda tekst słowo po słowie. Gdy po danym wyrazie występuje
kropka program sprawdza czy dany ciąg znaków jest skrótem lub liczebnikiem porządkowym.
Jeżeli przetwarzane słowo nie jest skrótem, algorytm zakłada że odnalazł koniec zdania. W przy-
padku pozostałych znaków końca zdania algorytm nie musi sprawdzać czy przetwarzany wyraz
to skrót. Ciąg znaków jest oznaczany jako skrót, jeżeli:

• znajduje się na liście najpopularniejszych skrótów,

• jest to pojedyncza litera lub liczba zakończona kropką.

Wspomniana lista zawiera tylko skróty które zawsze kończą się kropką. Skróty takie jak kg czy
zł – które oznaczają jednostki fizyczne, pisane są bez kropki. Jeżeli w poprawnie zredagowanym
tekście po takim wyrazie pojawi się kropka jednoznacznie wskazuje to na koniec wypowiedzenia.

Taka heurystyka działa bardzo dobrze dla poprawnie zredagowanych tekstów prasowych. Za-
wodzi ona jednak w przypadku gdy na końcu zdania rozpoznany zostanie skrót, który powinien
kończyć się kropką. W tej sytuacji nie stawia się oczywiście dodatkowej kropki.

„Sztuka zostanie wystawiona 15 dnia bm. Andrzej Grabowski zagra w niej główną
rolę.”

Ponieważ po „bm.” nie ma przecinka zakładamy, że przedstawiony tekst składa się z dwóch
zdań. Algorytm uzna jednak, że kropka po „bm.” należy do skrótu i w tej sytuacji uzna cały
przykładowy tekst za jedno zdanie.

B Opis korpusu Wikipedii i tworzenia jego indeksu

Wikipedia udostępnia kopie zapasowe zawierające wszystkie artykuły oraz materiały dodatkowe.
Kopie zapasowe dla wszystkich wersji językowych Wikipedii można pobrać ze strony http://
download.wikimedia.org/backup-index.html. Kopie te dostępne są w dwóch formatach:

• wiele statycznych stron HTML,

• albo jako dokument XML.

Do stworzenia referencyjnej kolekcji dokumentów wykorzystana została kopia polskiej wikipe-
dii w formacie XML. Kopia zapasowa w tym formacie składa się z kilku plików, zawierających
między innymi informacje o:

• historii modyfikacji stron,

• grupach użytkowników,

• tytułach artykułów i ich treści.

26 maja 2008 14:38 Id: techreport.tex 292 2008-05-26 12:43:30Z dweiss

http://download.wikimedia.org/backup-index.html
http://download.wikimedia.org/backup-index.html


30

Plik zawierający kopie artykułów (pages-articles.xml.bz2) w wersji spakowanej zajmuje około
260MB, po rozpakowaniu jest kilkakrotnie większy.

Stworzone narzędzie przetwarza opisany powyżej plik i na podstawie uzyskanych w ten spo-
sób informacji buduje przy użyciu biblioteki Lucene indeks wyszukiwawczy. Interfejs programi-
styczny Lucene pozwala na dostęp do informacji takich jak częstości występowania poszczegól-
nych wyrazów w konkretnym dokumencie i w całej kolekcji.

Do redakcji Wikipedii wykorzystywany jest specjalny zbiór znaczników (ang. Wiki markup)
ich dokładny opis znajdzie czytelnik na stronach Wikipedii. Ponieważ tworzony indeks jest wy-
korzystywany głównie jako źródło pewnych statystycznych informacji związanych z występowa-
niem różnych wyrazów (obliczanie wag tf-idf oraz bm25), informacja o znacznikach występują-
cych w tekście jest zbędna.

Najbardziej interesujące z naszego punktu widzenia są strony zawierające artykuły z opisem
poszczególnych haseł, oprócz nich Wikipedia zawiera wiele informacji technicznych, takich jak
odnośniki do grafik, szablony stron, czasem również fragmenty kodu w języku PHP. Strony za-
wierające takie informacje nie są uwzględniane w procesie budowania indeksu. Domyślna kon-
figuracja procesu indeksowania zakłada, że w indeksie umieszczane będą formy podstawowe
wyrazów; użyty w tym celu został analizator morfologiczny języka polskiego Morfeusz. Po usu-
nięciu stron specjalnych w utworzonym indeksie znalazło się ponad 300 tysięcy dokumentów.
Stworzony na tej podstawie indeks wyszukiwawczy zajmuję 305MB.

Należy nadmienić, że pProgram potrafi utworzyć indeks na bazie dowolnego pliku XML, któ-
rego struktura zgodna jest z przedstawioną poniżej:

...

<page>

<title>...</title>

<text>....</text>

</page>

...

C Opis korpusu streszczeń referencyjnych

Pod adresem http://www.cs.put.poznan.pl/dweiss/lakon zostały udostępnione dane zebrane w
czasie eksperymentu. Informacje na temat wykorzystania tych danych znajdują się na wspo-
mnianej stronie oraz w załączonych plikach tekstowych. Archiwum ZIP dostępne na powyższej
stronie zawiera następujące pliki:

articles.txt Zestawienie oryginalnych tytułów tekstów, daty ich publikacji oraz źródła z których
pochodzą. W pliku zostały również umieszczone informacje o zasadach na jakich udo-
stępniane wyniki eksperymentu.

used-texts.xml Dokument XML zawierający wszystkie użyte w eksperymencie artykuły. Na opis
każdego artykułu składają się:

• identyfikator – atrybut id znacznika article,

• tytuł – znacznik title,

• długość streszczenia – znacznik length,

• tekst artykułu – zawartość znacznika text.

results.xml Dokument XML zawierające wszystkie stworzone przez uczestników eksperymentu
streszczenia. Na opis streszczenia składają się następujące informacje:

• liczbowy identyfikator uczestnika – znacznik user-id,

• specjalność naukową autora streszczenia – znacznik occupation,

• identyfikator streszczanego artykułu – znacznik art-id,

• lista wybranych zdań - znacznik sentences.

Opis streszczenia stworzonego przez uczestników ma następującą postać:

<sentences>2_3,3_1,3_3,4_3,6_2</sentences>
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Jest to oddzielona przecinkami lista pozycji (współrzędnych) zdań w tekście. Każde zdanie jest
opisane za pomocą dwójki liczb z których pierwsza to numer akapitu, a druga numer zdania w
tym akapicie. Zdania i akapity w tekście numerowane są od 1.
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