
متن یا فایل خود را در سایت وارد کنید و تعداد کلمات را انتخاب کنید. 

 سایت به شما یک متن خالصه می دهد. البته گاهی جمالت ناقص است.

  سامانه نور: 

 

 

شمارد. ابتدا باید متن را وارد حروف را نمیها یا بر اساس جمله است و کلمه

ها را حذف کند. البته حدس گیرد که کدام جملهکنید و سایت تصمیم می

 دارد.بنده این است که جمالتی که کلمات مهم تر دارند را نگه می

 

 سامانه متنک: 

 پردازش متون، شناسایی و تشخیص توان بهاز جمله ویژگی های متنک می 

برای استفاده در سایر سیستم ها اشاره  API و تکراری، متن حذف متن،

 کرد.

 

 

 معرفی خالصه سازهای آنالین متن فارسی

با توجه به حجم انبوه اطالعات، دسترسی به داده ها و اطالعات مطلوب، 

خالصه سازهای  گاهاً بسیار پیچیده و دشوار می شود. در این میان،

متن، سامانه های هستند که می توانید از آن برای سهولت دسترسی 

به اطالعات موردنظر استفاده کنید. از هر خبر منتشر شده، بخشهای 

مهم آن خبر را پیدا کنید و دسته بندی کنید و یا نتایج موجود در 

د تحقیق و یا مقاله ای را جمع بندی کنید. در نهایت شما قادر خواهی

بود متنی را به عنوان ورودی به خالصه سازها، ارائه دهید و آن را 

 خالصه کنید.

یعنی روشی که یک متن طوالنی توسط  ،خالصه سازی خودکار متن

یک برنامه رایانه ای با حذف عبارات، کلمات و جمالت اضافه کوتاه 

 شود می اطالق فرایندی به متن ”سازی خالصه“ به عبارت دیگر، شود.

 متن به( خاصی شرایط رعایت ضمن) بزرگ متن یک آن طی که

خالصه  برای مختلفی رویکردهای تاکنون. شود می تبدیل کوچکتر

  سازی خودکار متون ارائه شده است.

های ها در حال حاضر با افزایش کاربرد برنامهاهمیت این گونه برنامه

های تلفن هوشمند و پیامک افزایش یافته است. به طور مثال گوشی

، میلیون دالر خرید ۳۰اش را یاهو با  ساله ای که اپلیکیشن ۱۷نوجوان 

کرد. اگر چه نیاز به برنامه ای نوشته بود که متن خبرها را خالصه می

ها در کشورهای خارجی بسیار رایج است ، اما در ایران این گونه سیستم

در مورد کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشته می خواهیم کمی

هایی داشته کنند، بررسیرسی خوب کار میهایی که در زبان فانمونه

 باشیم.

 سامانه ایجاز: 

 

http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization.html
http://textmining.noorsoft.org/FA/Summarization.html
http://matnak.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.asriran.com/fa/news/264156
http://ijaz.um.ac.ir/
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 سامانه SweSum: 

 

های دیگر از که گویا ابتدا برای زبان سوئدی نوشته شده، ولی برای زبان

توانید جمله فارسی گسترش یافته است. مزیت این سیستم این است که می

 ی است، یا آکادمیک.نوع متن را انتخاب کنید که سبک روزنامه ا

 …امیدوارم این ابزارها برایتان مفید واقع شوند

 

 

http://swesum.nada.kth.se/index-farsi.html

