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 چکيده
تن ای که می متن ورودی، به گونهسازی عبارتست از نمایش فشردهخالصه

ریق طبه دلیل انفجار اطالعات از خروجی دارای مفاهیم متن ورودی باشد. 

سازی هها، نیاز به خالصی آن از طریق وب سایتروزهاینترنت و گسترش هر

ی زی استخراجی شامل سه مرحلهساشود. خالصهخودکار متن احساس می

قیق بر شود. تمرکز این تحی نهایی میپردازش، پردازش و تولید خالصهپیش

به  قسمت تولید خالصه نهایی، یعنی انتخاب جمالت نهایی است و با توجه

 هینه کارابهای حلتواند در یافتن راهکلونی زنبور عسل می که الگوریتماین

ی با یشنهادشود. در انتها رویکرد پآن بهره گرفته میباشد، در این تحقیق از 

 سازی با الگوریتمسازی با کلونی زنبور عسل و خالصهدو روش خالصه

قت شود و بهتر شدن عملکرد روش پیشنهادی از جهت دمورچگان مقایسه می

 شود. اثبات و نتایج در قالب نمودار نمایش داده می

ر الگوریتم کلونی زنبومتن،  سازی خودکارخالصه :يديکل واژگان

  ی نهاییخالصه ،پردازشپیش ،های بهینهحلراه ،عسل
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 3مریم هادي پور، 2شقایق بختياري، 1فرشاد کيومرثی

 د اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایرانگروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزا 1
 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران 2
 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم هادي پور

 

 زنبورعسل خالصه سازي خودکار متن با استفاده از کلونی
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 مقدمه
ار و سان کاری دشودست انسازی متن بهای، خالصههای چندرسانهها و سیستمسایتدلیل افزایش سریع اطالعات از طریق وببه

ا بکارگیری بهای کامپیوتری به کمک انسان آمده و جهت تسریع در کاهش افزونگی اطالعات موجود در اینترنت، برنامهبه. [1]نشدنی است 

-(خالصهiبندی کرد:طبقه توان به دو دستهمتن را می سازی خودکار. خالصه[2]پردازد سازی متون میهایی به خالصهفرمول و الگوریتم

 شود و بهفاده نمیسازی چکیده ای لذا از کپی جمالت متن اصلی در خالصه است. در خالصه[3]سازی استخراجی (خالصهiiسازی چکیده 

ر متن ورودی د تری ازیسازی استخراجی نیاز دارد و  محتوای غنتری نسبت به خالصههمین دلیل به ماشین قدرتمندتر و محاسبات پیچیده

نش است از بین سازی استخراجی که رویکردی تهی از دا. در خالصه[4]آید دست میتری بهی فشردهخالصه گنجانده شده و خالصه

دارای  ری هستنددهی به لغات و جمالت، جمالتی که دارای وزن بیشتپردازش و سپس وزنجمالت متن ورودی با توجه به فرآیند پیش

ذا بیشتر دگی محاسباتی کمتر بوده لسازی استخراجی پیچیشوند.  در خالصهی نهایی عرضه میعنوان خالصهاهمیت بیشتری بوده و به

 .  [1]کنند سازی استخراجی کار میسازها بر اساس خالصهخالصه

 

 بيان مسأله  -1
ازی سی خالصههسامان شود وبا رشد روزافزون منابع متنی در اینترنت، هر روزه بر اطالعات قابل دسترس برای کاربران افزوده می

ز اارهای قبلی ککه در  از آنجایی خودکار متن راهکاری برای جلوگیری از افزونگی اطالعات و سردرگمی کاربران در گزینش اطالعات است. 

ت به این اسب نیسشده است و رویکرد حریصانه در دسترسی به بهینه سراسری منکردهای حریصانه برای انتخاب جمالت استفاده میروی

هینه در سطح سراسری بهای حلشود، زیرا برای دستیابی به راه( استفاده میABCی الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی)جهت از آخرین نسخه

 . [5]ت که از رفتار خوراک جویی زنبور عسل الهام گرفته است الگوریتم هوشمندانه ایس

ت جهشود بهیمفاده ن تحقیق استالگوریتم کلونی زنبور عسل دارای سه نوع زنبور کارگر، ناظر و نگهبان است. در روشی که در ای

 شود. ری میطح سراسسی بهتری در شود باعث دستیابی به خالصهاینکه توسط کنترل رفتار زنبور نگهبان باعث بهبود عملکرد اکتشاف می

ین بود که هم اآن  وسازی که همان انتخاب جمالت خالصه است کشف شد ی پایانی خالصهبا مطالعاتی که انجام گرفت، شکافی در مرحله

 . [5]شد، رسیدن به خالصه بهینه سراسری مشکل بوده است سازی استفاده میبا رویکردهایی که تا کنون برای خالصه
 

 هاي پيشين روش -2
ایی هزش ویژگیشود و ارپردازش میی اول متن ورودی پیشسازی متن، در مرحلهش منطق فازی مورد استفاده برای خالصهدر رو

تم ها در سیسییر ویژگشوند، سپس این مقادهمچون: ویژگی عنوان، طول جمله، وزن عبارت، شباهت جمله به جمله و. .... بدست آورده می

وزن  ازی بر اساسفر موتور دی بعد با استفاده کردن قوانین فازی شوند. در مرحلهرای هر جمله استفاده میمنطق فازی جهت تولید امتیاز ب

 . [6]شود د میایی ایجاها برای انتخاب کردن یا انتخاب نکردن جمالت، خالصه نهی ویژگیاختصاص یافته به هر جمله با تراز کردن همه

یوسته( تابع تخصیص )پ 1و  0ازی با تخصیص مقدار بین های جمالت شکافی بود که در منطق فاختصاص پارامترهای باینری به ویژگی

ویژگی هر  ر خصوص هرشود لذا دهای فازی این مشکل حل میهای داده شده به عنوان کیفیتتر عمل کرده و با تعریف ویژگیویژگی دقیق

 . [6]شود تر باشد امتیاز باالتری به جمله داده مینزدیک 1چه مقدارش به 

پاسخی  پاسخ است، سازی استخراجی بوده و از آنجایی که براساس پرسش وسازی موضوع محور و از نوع خالصهتکنیک خالصه [7]در 

 شرح زیر است:کند. این روش به صورت مختصر بهتر در قالب خالصه تولید میدقیق

A-گیرد.در ابتدا یک برچسب به جمله تعلق می 

B-ه برگرداند "انمک"سپس باید  شروع شود، "کجا"ر سؤال با شود: مثأل اگیه، نوع سؤال تعیین میسپس با تجزیه و تحلیل کلمات اول

 شود.

C-شود.تنظیم می 1"خالی"صورت پاسخ به پذیرد، در غیر ایندر صورت امکان تعیین سؤال، فیلتر انجام و روند تطبیق الگو صورت می 

طوری که تغییرات کند، بههای جمالت سند را فراهم میترل پویای ویژگیاست، کن 2(IDSسازی سند تعاملی)در روشی که خالصه

گیری از ایجاد شده توسط کاربر فورأ در خالصه روی صفحه نمایش بازتاب داده شود. در روش مورد بحث تکنیک استخراج جمله با بهره

                                                           
1- Nil 
2- Interactive Document Summarisation 
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کند و برای یادگیری به یک استفاده می 4دگیری ماشینهای یاقابل ذکر است که این الگوریتم از تکنیکشود. انجام می 3عبارات کلیدی

 .[8]کند، برای اینکه یک مجموعه از عبارات کلیدی الگو برای آموزش داشته باشد مجموعه از اسناد آموزشی تأکید می

تر بودن خطا بودن و دقیقهای پزشکی توسط کامپیوتر با هدف بیمتن یادداشت-به-سازی دادهکه بر روی خالصه [9]روش   

ها ارتقاء یافته است و بیشتر و به کمک گراف NLP5های کار بردن تکنیکی عموم پزشکان متمرکز است با بهها برای استفادهخالصه

و اطالعات دیگر که به صورت  "توسط چه پزشکی"و  "ایچه معالجه"، "چه زمانی"، "بیماریچه "ی تولیدی نمایشگر این است که خالصه

شود. برای ارتباط بین رویدادها، پیامدها در طراحی انتخاب مفهوم اهمیت دارد و شود که رویدادنامه نامیده میبندی شده برگردانده میطبقه

پذیری متن ایجاد شود. ی باالتری از انعطافدهد درجهکند و اجازه میتسهیل میی ساختاربندی متن، این کار و تولید متن را مرحله

ی مفهوم، یک ریزترتیب دهنده و فهمیدن طراحی سیستم از مولد گزارش یک معماری کانال ارتباطی کالسیک را با یک انتخاب کننده

 کندنحوی پیگیری می

 

 

 [9]ي تعيين محتوانتيجه -1شکل 

 

ین طور نمادهباب مفهوم شود، و معیار انتخ( که در رویکرد موردنظر کاربرد دارد اتفاقات درونی ساختار نشان داده نمی1در شکل)

 کند.الرأس از اتفاقات کانونی بازیابی مییک گراف معنایی شامل یک خط

 

 

 [9]1متن با یک کانون و عمق به سازي دادهمثالی از خالصه -2شکل 

 

شخیص بیماری و تتنها مصداق  0شوند، که عمق ( رویدادها به رویدادهایی از نوع تشخیص به یک سطح عمیق متصل می2در شکل)

 شود.کند اما هیچ اطالعات بیشتری روایت نمیرا استخراج می "جراحی"پیامد تشخیص بیماری مثل  1عمق 

                                                           
3- Key Terms 
4- Machine Learning 
5- Natural Language Process 
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کی برای همه یها معموأل ایه، یک ترتیب از پاراگرافپ-ف معنایی برجستگیگیری چگونگی برای گفتن آن با شروع از یک گراتصمیم

 ستفاده شود.اهای پزشکی انگلیسی طور مساوی برای تولید خالصهتواند بهی اختصاصی میشود بنابراین قوانین تولیدشدهریزی میبرنامه

 شود.راف توزیع میی باالی پاراگدر نهایت مفهوم در میان یک مجموعه از جمالت ساخته شده

 ( است شامل:2( و )1در روش باال سیستم تولید متن دارای دو نوع از قوانین گرامری روابط )

 ها و جمالت انگلیسی، که متشکل از قوانین نحوی مانند زیر است:(گرامر تولیدی استاندارد برای گزاره1

 های اسم معین}اسم{+}تعیین کننده{+}بند معین{=گزاره    <---ها()برای گزاره  (1)  

 (thereforوforی سببی)مانند:ی سببی اصلی = ارتباط واژهی سببی + واژهی واژه+اتصال دهنده

   ی سببی ثانویهواژه        <-------)برای جمالت (    (2)  

االت بین ن کشیدن اتصشوند و روش بیروی خالصه مربوط میآیند به کنترل اندازهدست میی دوم که از قوانین تولید بهعهمجمو

 کنند.کلمات در واژگان را اداره می

 )mRMR(6شده است، نمایندگی لغت توزیع شده با تجزیه و تحلیل تفکیک سازی متن استفاده میروش دیگری که برای خالصه

شد، امتیاز دادن عبارات و سپس جمالت بررسی شد و در نهایت یک الگوریتم استخراجی جدید برای مقابله با مشکل افزونگی پیشنهاد  برای

ی بعد که خوشه بندی پذیرد. در مرحلهپردازش چند زبانه به منظور اینکه وابستگی زبان حداقل شود صورت میابتدا پیش در این روش

ی ویژگی برای محاسبهشوند. ی بعدی جمالت خالصه انتخاب میشابه در یک خوشه قرار گرفته و طی پروسهجمالت است، جمالت م

 :[1] شودشده است، استفاده می( محاسبه می3جای استفاده از شباهت کسینوس که با متریک )( به4شباهت جمله به جمله با رابطه )

 

 

 
 

ه چه جمالتی را باید در کگیرد صبی یاد میی عی شبکهکه در آن با استفاده [10]های عصبی سازی متن با شبکهروش خالصه

 لگوهای ذاتیاهای عصبی از دهد که جمله در خالصه بیاید یا نه؟ شبکهخالصه قرار دهد، بر روی چند پاراگراف ایجاد شده و تشخیص می

ی عصبی بکهشت به اب جمالکنند. سطح اول که جهت انتخبرای انتخاب جمالت و قرار دادن یا قرار ندادن در خالصه نهایی استفاده می

 ( است.4شود به شکل )داده می

 

 [10]شبکه عصبی پس از آموزش– 4شکل 

 

-و مرحله میشکل از دد گرفت، نیاز به کشف روندها و روابط بین جمالت است که متها را یاکه شبکه آموزش دید و ویژگیهنگامی

ن تأثیری بر عملکرد های مشترک اتصاالتی که وزن سبک دارند، چو( حذف تأثیرات ویژگی2های غیر معمول ( از بین بردن ویژگی1شود: 

  ند.رو( از بین می5ی شبکه مطابق شکل )یهتأثیر در الاند و در انتها تمام ارتباطات بیشبکه ندارند، قابل حذف

                                                           
6- Minimum Rdundancy Maximum Relevance 

(3) 

(4) 
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 [10]شبکه عصبی پس از هرس-5شکل 

 

شان داده ن( 6ور که در شکل)طشود، همانر اساس جرم آن شناخته میبندی شده و هر خوشه بها خوشهبندی تطبیقی، الیهبا خوشه

 شود.ها خالصه نهایی ایجاد میبندی خوشهشود در نهایت پس از محاسبه و ارائه پارامترهای کنترل برای رتبهمی

 

 
 [10]شبکه عصبی پس از ترکيب ویژگی-6شکل 

 

 :[11]ست شرح زیر اسازی خودکار متن توسعه بخشید به طور مختصر بهتکنیکی که یک الگوریتم تکاملی را برای خالصه

  ( :5ابطه )ر، مطابق کندگیری شباهت ضریب جاکارد استفاده میبندی جمله از اندازهدر این روش برای تطبیق دادن فرآیند خوشه

 

                                                      
    

پایه د جمله جای رویکرایه بهپ-شود و برای انتخاب جمالت خالصه از روش ویژگیجهت بهبود کارایی خوشه استفاده می در رابطه

ا فاوت دیگرش بتفت ارتباط بین یک جمله و جمالت دیگر ناتوان هستند. پایه در دریا-های جملهکند، دلیلش این است که روشاستفاده می

ر با تخصیص شده است و  روال کا صحیح استفاده-به-بندی جمله یک مدوالتور واقعیهای قبلی این است که در تطبیق فرآیند خوشهروش

-ها برای جمالت متن هر دو اندازهاندازی تمامی خوشهشود، سپس راهردازش شده آغاز میپویژگی به متن پیش-ضای برداری امتیازیک ف

بعد یک  یشوند، در مرحلهها بهینه میخوشه شود و بدین طریقصحیح اعمال می -هب-گیری شباهت ضریب جاکارد و مدوالتور واقعی 

جمالت  یشان دهندهها نیز نشود که ژنها به منظور قرارگیری در خالصه، فرموله میحلتحت عنوان راه ی جمالتکروموزوم نماینده

 هستند. 

 ( آمده است:6کند، در )به میصحیح را محاس-به -ی مدوالتور واقعیفرمولی که دامنه

                                                                           

(5) 

(6) 
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 ی موردنیاز است.د خوشهتعدا kاست و  (DEفرانسیل)ی تکامل دیباالترین مقدار مرزی، از مقادیر تولید شده m(، 6ی )که در رابطه

باهت های شنامهمعیار ب شود که ترکیب دو تابعبندی پارتیشن شده، تابع هدف وارد کار میدر انتها برای تطبیق دادن کیفیت خوشه

تیاز شباهت ماکسیمم، ی شباهت بین جمالت، بدست آوردن اموشه است، هدف این تابع تطبیق درجهخ-وشه و اختالف درونخ-درون

 ( است :15-2( و )14-2(، )13-2های )مینیمم اختالف خوشه و سپس باالنس)تراز( کردن دو تابع مطابق فرمول

 

                                         

       
                     

 
 .( فرمولی برای باالنس بین این دو تابع است9های توابع معیار هستند و )فرمول (8( و )7که )

بوده است، و دلیل کاربرد  7(ACOی مورچگان )سازی کلونسازی متن، الگوریتم بهینهکه مبنای کار برای خالصه [12]در روش 

ACO کار بردن این کند. با بهیافتن منابع غذایی استفاده می  ها برایای مورچهحوزه این بود که الگوریتم مذکور از رفتار هوش توده در این

ها با تخاب جمالت بر اساس امتیازدهی آنو نیز با ان  سازی داشته استی الهام گرفته از طبیعت، سعی در باال بردن دقت خالصهایده

سازی بر اساس رویکرد دهی به هر یک از آنها نتایج کل را بهبود بخشیده است. در این روش خالصهها و تطبیق وزنی بهترین ویژگیاستفاده

کلونی مورچگان بر اساس ایده زیر شود. الگوریتم وارد عمل می ACO ها از متن اصلی، الگوریتم استخراجی بوده که برای استخراج ویژگی

 کند: کار می

-گذارد و بدین ترتیب مسیر را به وسیلههای مختلف( از خود بر زمین باقی مییک مورچه در حال حرکت، مقداری فرومون)در اندازه

با مسیری که دارای اثر کند با مواجه شدن طور تصادفی و تنها حرکت میسازد. هنگامی که یک مورچه بهی بوی این ماده مشخص می

گذارد، اثر آن را در مسیر مذکور تقویت فرومون بیشتری است، به احتمال زیاد مسیر فوق را انتخاب کرده و با فرومونی که از خود برجای می

معنی که کلونی است نه هوشمندی اجتماعی، به این  8ایها در یافتن غذا نوعی هوشمندی تودهرفتار مورچه ACOنماید. در الگوریتم می

کند، ها عمل میی بین آنها( و رابطههای هوشمند)مورچهای از عاملها نه بر اساس هوشمندی یک مغز مرکزی بلکه بر اساس تودهمورچه

ا ها به طور غیر مستقیم و بای عناصر، رفتاری تصادفی دارند، بین آنها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آندر هوشمندی توده

 ها با هم در تماس هستند. استفاده از نشانه

،  9(ABCسازی زنبور عسل مصنوعی)سازی خودکار متن بررسی شد، با استفاده از بهینهدر آخرین تحقیقی که در خصوص خالصه

 . [13]نهاد شد سازی متن، یک رویکرد جدید پیشسازی خالصهسریع نام داشت، برای حل مشکل بهینه-ABC( آن که 2014ی)نسخه

مقداردهی اولیه، فاز زنبور سریع در طول مراحل مختلف، یعنی -ای از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعیاصالح معادالت هسته

-انجام شد. در این روش به منظور افزایش اثربخشی در کل روند، در مرحله 10عسل کارگر، فاز زنبور عسل ناظر)تماشاچی(، محاسبات تناسب

شناسایی شود به طوری که فاز بعدی بندی اولیه انجام میبندی سطح باال برای کمک به طبقهپردازش، طبقهی دوم یعنی پس از پیش

 .  [13]پذیرد سازی توسط وسعت پوشش محتوا وکاهش افزونگی صورت میتر شود و کیفیت این خالصهی همگنموضوع قادر به تولید خوشه

                       

 روش پيشنهادي -3
سازی خودکار هسازی خودکار متن در خالصسازی خالصه( جهت بهینهABCرویکردی که از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی)

اقل رساندن به حد ومتن استفاده کرده بود، نسبت به استفاده از روش حریصانه بهتر عمل کرده و در به حداکثر رساندن پوشش محتوا 

-کنند به دلیل اینحل بهینه بسیار کارا عمل میفتن راهدر یا ABCهای هوش جمعی مانند الگوریتم ه است زیرا الگوریتمافزونگی موفق بود

 .[14]حل و جستجوی محلی است که ذاتأ دارای مکانیسم بهبود راه

که شامل سه نوع زنبور کارگر، ناظر و نگهبان است که هر کدام در عملکرد خود متفاوت هستند، در الگوریتم مذکور  ABCالگوریتم 

حل ممکن برای مشکلی است که قرار است بهینه شود و شهد منبع غذایی به کیفیت راه حل ی یک راهدهندهموقعیت منبع غذایی نشان

                                                           
7 Ant Colony Optimization 
8 - Swarm 
9-Artificial Bee Colony 
1 0 -Fitness 

(7

) 

 

(8

) 

 

(9

) 

 

http://www.rcsj.ir/


 46 -59، ص 1396، تابستان  6ره ، شما ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
افتد این است که زنبورهای کارگر و ناظر به سمت منابع غذایی به صورت تصادفی . در طول هر چرخه، اتفاقی که می[15]مرتبط است 

حل بهبود افتد اگر راهی شهد، تعیین زنبور نگهبان و در آخر حرکت به سوی منابع غذایی جدید اتفاق میکنند، سپس محاسبهحرکت می

یک پارامتر کنترل مهم است که پس از حد مجاز زنبور کارگر به زنبور  11مقدار حد ABCشود. در الگوریتم افت منبع غذایی رها مینی

 کند.نگهبان تبدیل شده و شروع به جستجو برای منابع غذایی جدید می

 یشتر شود و شاخصبکمه از پارامتر حد کند که شاخص محاپیداست زنبور نگهبان زمانی عمل می ABCگونه که در الگوریتم همان

ر تنظیم حاکمه به صفمبد شاخص حل بهبود نیابد، اگر در طول فرآیند، زنبورهای کارگر و ناظر بهبود یایابد که راهمحاکمه زمانی افزایش می

 شود ویم میه صفر تنظبه همیشه طور مداوم بهبود یابد، شاخص محاکمحل های محلی بهکه اگر راهشود. برای مشکالت خاصی مانند اینمی

هبان به مشکل شود اکتشاف سراسری توسط زنبور عسل نگکند در نتیجه باعث می( تجاوز نمیLimitبنابراین شاخص محاکمه از حد)

م الگوریتمتن  سازیصهسازی خالحلی جایگزین کرد به همین دلیل در بهینهبرخورد کند پس باید به دنبال برطرف کردن این محدودیت راه

-( بهبود یافته و بجای راهABC-ROCشود. فرآیند زنبور نگهبان توسط نرخ تغییر کلونی زنبور عسل)جایگزین می ABCی بهبود یافته

 .[9] های سراسری بدست خواهد آمدحلهای محلی، توسط شیب در نمودار، راهحل

خراج کرد. ها استرافگوری ئهای مؤثرتری را از تتوان ویژگیشود زیرا میمیصورت یک گراف نمایش داده در ابتدا فایل متنی به

بی، هر یایشهرپس از انجام پیش پردازش متن یعنی؛ مرزبندی جمالت، حذف کلمات مقطع)کلماتی که دارای مفهوم خاصی نیستند( و 

تر راحت افزارط نرمش آن توساز اعداد تبدیل کرده که پرداز ایشود و با این روش متن را به آرایهجمله در یک بردار )گره گراف( لحاظ می

اخت گراف یک سباشد، برای ها میشامل یال Eوس و ئشامل ر V( است که در آن V,Eی )شود. گراف بکاربرده شده شامل دو مجموعه

 شود.متن مراحل زیر طی می

 کنیم.افه میاض Vرا به  عضو فایل،  به ازای هر -

 کنیم.اضافه می Eرا به  در فایل آمده باشد، آنگاه  از نظر تقدم زمانی قبل از  ، اگر Vعضو  و  به ازای هر -  

( از 11( و )10های )د شده مطابق فرمولی امتیازدهی به جمالت انجام شود. در روش پیشنهابعد از ساخت گراف باید مرحله

دهد در انتها استفاده شده و هر کدام از جمالت بر اساس تعداد تکرار کلمات، وزنی به خود تخصیص می  دهی سیستم وزن

 : [16]آید بدست می Wi,jی اخیر، وزن نهایی در قالب ( از ضرب دو رابطه12ی )طبق رابطه

 

   

   

     
 

است. در  iی ی عکس تعداد تکرار جمله از کلمهدهندهنشان isfام و jی ام در جملهi، بیانگر تعداد کلمات ای که گونهبه

 ام در آن وجود دارد.iی تعداد جمالتی است که کلمه niعداد کل جمالت و ی تنشان دهنده N(، 11ی )رابطه

به  تنما عنوان پردازش شده اعمال شود، مانند شباهت جمالت بی پردازش باید روی متن پیشفاکتورهای دیگری که در مرحله

 ( محاسبه میشوند:14( و )13صورت روابط )

 
 

 

                                                           
1 1 -Limit 

(11) 

 

(10) 

 
(12) 

 

(13) 

 

(14) 
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-3( و )6-3ی )هم که وزن جمالت بوده و توسط رابطه Wام و عنوان است، iی ی شباهت جملهنشان دهندهکه

ام است و iی تعداد تکرار عنوان متن در جمله ، شودی شباهت استفاده می( محاسبه شده و در رابطه8

ی دیگری که در مرحله بعد وارد عمل شده و ام است. رابطهiی در جمله ایست که حداکثر تکرار عنوان متنمؤلفه 

  ( آمده است:15سازد در رابطه )ی پایانی شباهت جمالت با عنوان را قابل محاسبه میمرحله

 

 
 

 ( تعریف16) رابطه پارامتر دیگری که در رویکردهای دیگر نیز فاکتور مهمی بوده است، شباهت دو جمله نسبت به هم است که در

  شود:می

 

 
 

الصه نباید متن خ از آنجایی که طول جمله هم در امتیاز گرفتن جمالت مؤثر بوده )جمالت خیلی کوتاه و جمالت خیلی بلند در

  فت:توان به این پارامتر مهم دست یا( می17ی )ی خوب است(، لذا از رابطهبیایند که اصلی مسلم در تولید خالصه

 

 
 

، دو برابر ماکسیمم طول جمالت است. مزیت استفاده از ام و iی ، طول جمله طول جمالت،  که 

-حل )در صورت رکود یا گیر کردن در مینیمم محلی ( بهگونه ایست که در وضعیت عدم بهبود راهدر روش ایده به ABC-ROCالگوریتم 

-max-Trace ,max-Roc ,maxهای ناموان وضعیت را تعیین کرد الگوریتم مذکور از سه پارامتر کنترل بهتطور مستقیم از نمودار می

flag :تشکیل شده و کارشان به ترتیب زیر استmax-Tace  گیرد، ی شیب را تصمیم میی شروع برای محاسبهنقطهmax-Roc  یک

است  0یابد و شیب=وضعیتی که نمودار بهبود نمی max-flagشود و گرفته میمقدار حداکثر از شیب، قبل از تماس زنبور نگهبان در نظر 

 . [14]کند را پیگیری می

 

 هاي پژوهش یافته -4
صورت یک  تنی بههای مدر این فصل، به ارزیابی رویکرد معرفی شده و تشریح نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت. نمایش فایل

ز ی مؤثری را اهایژگیوتوانیم شود. دلیل این نوع نمایش این است که ما میرده استفاده میگراف، یک ایده قدیمی است که به صورت گست

دا یک هادی، ما ابتهیم. به منظور آزمایش رویکرد پیشنمبنا تطبیق د-ها استخراج کنیم و مسأله را به راحتی با رویکرد گرافتئوری گراف

ین متن را ای از اصهی شده، خالدر ادامه، سعی خواهیم کرد که با استفاده از رویکرد معرف گیریم.سازی در نظر میفایل کوتاه را برای خالصه

 . واند متغیر باشدتعداد جمالتی است که باید در خالصه بیاید و باتوجه به ضریب فشردگی میت nجمله استخراج کنیم که  nدر قالب 

 

 نمایش -1-4
کنیم و دهیم. به این منظور، متن را به جمالتی تقسیم مینمایش می 12در این بخش، ما متن مورد نظر را به صورت گراف بدون جهت

دهد. به عنوان تقسیم متن به جمالت را نشان می 2-4کنیم. شکل تواند شاخه یا گره گراف باشد( لحاظ میهر جمله را در یک بردار )که می

 باشد:توان در این مرحله متن را ویرایش کرد . این ویرایش شامل موارد زیر میپردازش، مییک عمل پیش

                                                           
1 2 -Directed Acyclic Graph  

(15) 

 

(17) 

 

(16) 
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 حذف حروف 

 حذف کلمات اضافه

 هاحذف فعل

 عالئم نگارشیحذف 

 های آنات با ریشهجایگزینی کلم
 

باشد. برای ساخت گراف ها میشامل یال Eشامل رئوس و  Vکه در آن  شود، گراف نمایشی، از دو مجموعه تشکیل می

 یک متن، باید مراحل زیر را طی کرد:

  را به  عضو فایل،  به ازای هرV کنیم.اضافه می 

  عضو  و  به ازای هرV را به  در فایل آمده باشد) از نظر زمانی(، آنگاه  قبل از  ، اگرE کنیم. اضافه می 

 وان امتیازها را به آن اختصاص داد.ت، حال می5-2پس از ساخت گراف، طبق مراحل بخش 

 

 دهیامتياز -2-4

دهی مشابه مدل برداری کنیم. این سیستم وزناستفاده می دهی ی به جمالت، ما از سیستم وزندهبرای وزن

شود. عنوان نقش برای هر جمله حساب شده سپس برای هر جمله و عنوان، یک بردار ایجاد می های است. وزن IRکالسیک 

 کندرا ایفا می 13استفسار

. 

 تابع هدف -3-4 

نند توااربر میه توسط ککنیم، به این معنی که، پارامترهایی را دارد کپذیری طراحی میما تابع هدف را با داشتن خاصیت انعطاف

ت ممکن اس شوند. شخصی ممکن است خواهان یک متن خالصه با بیشترین قابلیت خوانایی باشد، در حالی که، شخص دیگریتنظیم 

 ه بیشترین ارتباط را با عنوان داشته باشد.ای باشد کخواهان متن خالصه

 ( طراحی18) فرمول شود، همانندبرای داشتن چنین عملکردی، ما یک تابع هدف را که به صورت میانگین وزنی فاکتورها تعریف می

 خواهیم کرد :

 

 
 

، فاکتورهای ها، شوند. اعداد حقیقی هستند که توسط کاربر مقداردهی می و  ، ، در رابطه فوق، 

 قرار دارد.  1و  0ها بین تعریف شده در بخش قبل هستند که مقادیر آن

 

 نتایج  -4-4
شمار غذاها و  NFتعداد زنبورها،  NBدهد. در این جدول، را نشان می ABC-ROC( تنظیمات الگوریتم 1جدول )

 دهد. تعداد دور الگوریتم را نشان می 

 ABC-ROCتنظيمات الگوریتم  -1 جدول

  NB NF پارامتر
 50 5 10 مقدار

 

                                                           
1 3 - Query 

(18) 
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 ABC-ROCارزیابی الگوریتم  -5-4

د. این دو به کار خواهیم بر DUC2002و  DUC2001سازی دو مجموعه داده متنی ما از رویکرد معرفی شده برای خالصه

پردازش، حروف اضافه و تهیه کرد. در مرحله پیش http://duc.nist.govها را از سایت شود آنمجموعه داده، منابع آزادی هستند که می

-حذف می ،art/english.stopftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smهر جمله، با استفاده از لیست توقف تهیه شده در در را  14توقف

 کنیم. پیدا می Porterکنیم و ریشه کلمات باقیمانده را با استفاده از طرح 

سازی به منظور خالصه و الگوریتم کلونی مورچگان نیز ABCهای برای مقایسه، ما عالوه بر رویکرد معرفی شده خود، از الگوریتم

 دهد.ن مینشا  DUC2002و  DUC2001های ها را برای مجموعه دادهلگوریتم( تنظیمات این ا2کنیم.  جدول )متن استفاده می

 ABC-ROCو  ABCهاي تنظيمات الگوریتم -2جدول

 تنظیمات

 هاروش
هامجموعه داده  Limit NF     

ACO 
DUC2001 - - 2 0.02 30 100 

DUC2002   - - 2 0.02 20 80 

ABC 
DUC2001 100 15 - - 30 100 

DUC2002   100 10 - - 20 80 

ABC-ROC 
DUC2001 100 15 - - 30 100 

DUC2002   100 10 - - 20 80 

 

 NFپارامترهای الگوریتم مورچگان و  و  ها و زنبورها(، جمعیت اولیه )مورچه تعداد تکرار،  (، 2در جدول )

ا تعداد م، DUC2001نسبت به   DUC2002ی مربوط به الگوریتم زنبور عسل هستند. به دلیل حجم کمتر متن پارامترها Limitو 

 ایم.تکرارها را برای متن اول بیشتر در نظر گرفته

 DUC2002و  DUC2001های ها، به متنسازی بدست آمده از اعمال الگوریتمیب، نتایج دقت خالصهالف و ب، به ترت-7شکل 

سازی هر دو متن، از عملکرد بهتری ه، در خالصABC-ROCشود که، روند افزایش تابع ارزیابی در الگوریتم دهد. مشاهده میمیرا نشان 

بدست آمده از این سه الگوریتم در حل مسأله  F1و  Precision ،Recallی معیارها 5-4ها برخوردار است. جدول نسبت به بقیه الگوریتم

 دهد. می سازی متن را نشانخالصه

 
 )الف(
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 )ب(

 و ACO ،ABCهاي ؛ با استفاده از الگوریتمDUC2002و )ب(  DUC2001نتایج بدست آمده از خالصه سازي متون )الف(  -7شکل
ABC-ROC 

 

 متن يسازخالصه مساله در ABC-ROC و ACO، ABC يهاتمیالگور یابیارز يارهايمع-3 جدول

 Precision Recall F1 داده روش

ABC-ROC 
DUC2001 0.89 0.60 0.67 

DUC2002 0.91 0.59 0.65 

ABC 
DUC2001 0.82 0.63 0.70 

DUC2002 0.83 0.65 0.72 

ACO 
DUC2001 0.72 0.76 0.75 

DUC2002 0.77 0.71 0.73 

 

ر برا  DUC2002و  DUC2001های های معرفی شده، برای مجموعه دادهی بدست آمده از روشتابع ارزیاب الف و ب،-8شکل 

-ملکرد بهتری در بهینهع ABC-ROCتوان گفت الگوریتم دهد. در رابطه با هر دو مجموعه داده، میهای مختلف نشان میحسب نسل

 داشته است. ACOسازی تابع هزینه داشته و بدترین عملکرد را الگوریتم 

 

 
 )الف(
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 )ب(

را بر  DUC2002و )ب(  DUC2001هاي )الف( اي مجموعه دادهي معرفی شده، برهاتابع ارزیابی بدست آمده از روش-8شکل

 هاي مختلفحسب نسل

 

های ، برای مجموعه دادهCopernicو  Microsoft word سازهای ( ، مقایسه بین روش پیشنهادی با خالصه4جدول )

Duc2001  و Duc2002ای مرسوم سازهالصهخیتم پیشنهادی با سازها، به عنوان معیاری برای مقایسه الگوردهد. این خالصهرا نشان می

 شوند. به کار برده می

-شود. با توجه به این جدول، مشاهده می( ارزیابی میF) 15( و تناسب کلیR(، خوانایی )Pسازی، با سه پارامتر دقت )فرآیند خالصه

باشد، درصد می 91و  89تیب، برابر با ، به ترDuc2001و  Duc2001های سازی مجموعه دادهشود که دقت رویکرد پیشنهادی در خالصه

دهد که روش معرفی شده، که بر مبنای الگوریتم های معرفی شده در این جدول است. این مقایسه نشان میکه بیشترین دقت در بین روش

خاطر است که روش  دهد. این نتیجه به اینهای دیگر می، طراحی شده است، بهترین نتایج را در مقایسه با روشABC-ROCسازی بهینه

تواند ویژگی عمومی و محلی متن را به خوبی بهینه کند، در عین حال، همپوشانی را کاهش و حضور جمالت مهم در متن را معرفی شده می

 افزایش دهد.

 هاي مختلفبا استفاده از روش F1( و R(، خوانایی )Pمقایسه پارامترهاي دقت ) -5جدول

 ابزار        

 متن

MS Word 

Summarizer 

Copernic 

Summarizer 
Our approach 

p         R         F1 P            R          F P               R          F1 

Duc2001 0.35 0.43 0.28 0.48 0.68 0.73 0.81 0.62 0.75 

Duc2001 0.37 0.47 0.22 0.52 0.74 0.75 0.82 0.65 0.72 
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 گيري نتيجه
و مجموعه دسازی الصه، به صورت آزمایشگاهی، به کار برده شد و رویکرد ایده را برای خسازی متنبرای خالصهشده رویکرد معرفی 

 ثیر از متنأتات بیکلم شده،متن ورودی بصورت کلمه به کلمه تفکیک  یی،ابتدا داده متنی بزرگ و کوچک به کار بردیم. در مرحله

نتیجه  ،سپس .شودمی اسبهحم آن هایویژگی به توجه با  از هر جملهامتی  .شودسپس مرز بین جمالت مشخص می واصلی حذف 

مزیت اصلی شود. اده مید ABC-ROCسازی الگوریتم بهینهبه عنوان ورودی به  هبدست آمده و تعداد کل جمالت انتخاب شد

 شان دادیم،ود، که نبف یک تابع هدف جدید سازی زنبور عسل بهبود یافته و تعریرویکرد معرفی شده، استفاده از الگوریتم بهینه

 سازی را به طور مؤثری بهبود بخشد.تواند دقت خالصهها میاستفاده از این
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