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 چکيده

محتوی اطالعات غیر ضروری می  امروزه با توجه به فراوانی اسناد در اینترنت که بیشتر آنها

باشند، اهمیت خالصه سازی متون به منظور کاهش زمان مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار 

 خودکار سازی خالصه برای ابزارهایی وجود اطالعات، اهمیت نوع این چشمگیر افزایش است.

خالصه سازی در اصل، فرآیند فشرده  .می کند آشکار دیگری زمان هر از بیش را متنی منابع

سازی یک منبع بوده، به نحوی که نتیجه کار شامل اطالعات مهم آن منبع باشد. به عبارت 

با وجود  دیگر، استخراج قسمت های مهم از یک یا چند متن را خالصه سازی می گویند.

های متعددی که برای خالصه سازی متون وجود دارد، هنوز یک راه حل بهینه که تکنیک 

الگوریتم جستجوی  بکارگیری با مقاله این برای تمامی کاربردها مناسب باشد وجود ندارد. در

 است. افزایش یافته استخراجی خالصه های دقت فاخته و ترکیب آن با تحلیل احساسات،

ش پردازش، توزیع گوسی، تابع برازش و اجرای الگوریتم خالصه فرآیند تحقیق شامل مراحل پی

سازی متن می باشد. مرحله پیش پردازش شامل تقسیم بندی جمالت، توکنیزاسیون یا نشانه 

گذاری، حذف کلمه توقف و زیر وظایف شامل حذف ریشه لغات می باشد. الگوریتم پیشنهادی 

، DUC2007ه از مجموعه داده های سند متفاوت جمع آوری شد 10این تحقیق بر روی 

موضوع بوده که  ۴۵در مجموع شامل  DUC2007 داده های مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای ارزیابی خالصه متن با  ROUGE-1.5.5. بسته سند می باشد ۲۵هر کدام شامل 

ایسه سیستم خالصه سازی پیشنهادی در مق معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است.

در معیارهای  ROUGE-1.5.5با سایر سیستم های خالصه سازی با استفاده از بسته 

Recall, Precision  وF-measure  .نتایج بهتری را نشان می دهد 

، فاخته یساز نهیبه تمیالگور ،احساسات لیتحل، متن یخالصه ساز :يديکل واژگان

 ROUGE.ابزار ارزیابی 

 2عبدالرضا حاتم لو، 1آرزو حميدي

 .، خوی، ایراندانشگاه آزاد اسالمی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد خوی، 1
 .، ایران، خویدانشگاه آزاد اسالمی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد خوی، 2
 

   نام نویسنده مسئول:
 عبدالرضا حاتم لو

 فاخته  يجستجو تمیالگورن بر استفاده از وخالصه سازي مت

 احساسات ليآن با تحل بيو ترک

 1۲/۵/1399 تاریخ دریافت:

 8/7/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
مرتبط  استخراج اطالعات مهم و فزون اطالعات در عصر اینترنت نیاز به یک ابزار دقیق و کارآمد جهتبا توجه به رشد روز ا

 خالصه دو صورت به تواند می  خالصه سازید. حل می گرد له با مکانیزم خالصه سازی خودکار متنااین مس .احساس می گردد

 که همان به مهم استخراجی جمالت سازی یعنی خالصه. در روش اول شود چکیده انجام  سازی استخراجی و خالصه  سازی

چکیده،   سازی در روش خالصه .شوند می کپی خالصه متن در لفظ به لفظ و شناسایی شدند، بیان اصلی متن در صورتی

ه ود ندارند. از دیدگاوج اصلی در متن خالصه عینا جمالت دیگر عبارت به. هستند اولیه متن از برگرفته خالصه متن جمالت

  در روش خالصه سازینمود. سازی پیاده یادگیری بر مبتنی روش نیز و کالسیک روش دو به توان می را دیگر، خالصه سازی

می  تقسیم بندی موجود جمالت به را آن نقطه، مانند جمله نشانگرهای به توجه با ورودی، متن پردازش پیش از پس کالسیک،

 مانند ویژگی ها این .شود می داده نمایش  ها و مقدار آن ویژگی در جمله( یژگیصورت برداری از )و به جمله هر سپس. کنیم

 و ارزش همچنین. هستند شده تعریف پیش از عنوان در موجود کلمات تعداد و جمله آن در کلمات تکرار متوسط جمله، موقعیت

شود و در نهایت  ش آن ویژگی، امتیازی داده میوجه به مقدار و ارزت با هرجمله به بنابراین. می باشد ثابت نیز ویژگی هر اهمیت

 اساس بر  گیرند. در روش خالصه سازی با توجه به مجموع امتیاز هر جمله، جمالت دارای با ارزش باالتر در خالصه قرار می

 ت میمالت و زیرجمالج به را آن خاص، های نشانه به توجه با ورودی، متن پیش پردازش از پس ماشین یادگیری تکنیک های

. سپس هر جمله با یک مجموعه ویژگی مانند موقعیت جمله، متوسط تکرار کلمات در آن جمله و تعداد کلمات موجود در دشکن

ها توسط یک بردار ویژگی برای آن جمله در نظر گرفته می شوند. چالش مهمی که در اینجا  عنوان بیان می شود. این ویژگی

 هر به کالسیک ای هر جمله و نیز تعیین اهمیت هر ویژگی می باشد. در خالصه ساز های صحیح بر وجود دارد انتخاب ویژگی

 مجموعه همچنین و ناظر یادگیری الگوریتم یک به ها ساز خالصه نوع این در اما می شود، داده ثابتی ارزش ویژگی ها از یک

 بندی دسته مانند کننده تدا یک طبقه بندی به عبارت دیگر در اب .است نیاز ویژگی ها ارزش و بند طبقه آموزش جهت آموزشی

. سپس با ورود یک مجموعه آموزشی از جمالت که به صورت بردار ویژگی شود یا شبکه عصبی را انتخاب می و بیز کننده 

 نمایش داده شده اند به طبقه بند انتخابی، و با توجه به اینکه جمله مورد نظر در خالصه موجود است یا خیر، به هر ویژگی

شود، ابتدا آن متن به  ضریب اهمیت پویایی داده می شود. حال به ازای هر متن اولیه که به عنوان مجموعه تست شناخته می

 آموزش  ساز خالصه به ویژگی بردار هر سپس. شود می داده  جمالتی تقسیم شده و هر جمله به صورت بردار ویژگی نمایش

شود آیا آن جمله در خالصه وجود دارد یا خیر. همچنین با  روجی، تعیین میدیده وارد شده و با توجه به مقدار کالس خ

استفاده از این روش می توان با ورود انواع ویژگی و بررسی خالصه به دست آمده ویژگی ها های نامرتبط را تعیین و از مجموعه 

ن ضرایب و اهمیت هر یک از ویژگیهای های یادگیری ماشین میتوا ویژگی حذف نمود. به عبارت دیگر با استفاده از تکنیک

 که کالسیک خالصه ساز بیشتری نسبت به تکنیک  Recallو   Precisionروش، این بهخالصه سازی  .ودجمالت را تعیین نم

حذف  همچنین. داراست می شود گرفته نظر در جمالت برای های تعریف شده  اهمیت ویژگی عنوان به ثابتی ضرایب آن در

در حالت کلی گام های خالصه سازی خودکار متن به شکل  .شود تواند سبب افزایش دقت خالصه ساز  د میهای زائ ویژگی

 می باشد: 1شماره 

 

 گام هاي خالصه سازي خودکار متن -1شکل 
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 پارامترهاي سيستم خالصه ساز 

 یم انیب لضیبه تف لیکه در ذباشد  یم ییشامل پارامترها گر،ید یها ستمیاز س یاریخالصه ساز مانند بس ستمیس کی

 گردد:

 خالصه ساز ینرخ فشرده ساز  

  ،باشد یبردرخواست کاربر م یمبتن ای یمنظور خالصه عموممخاطب. 

 شود یبودن خالصه مشخص م ینشیگز ای دهیچک ؛یارتباط خالصه با منبع اصل. 

 دینما یاطالع بودن خالصه را مشخص م ای یارجاع؛ اخبار. 

 ت.پاراگراف هس ایجمله  اید که واحد خالصه کلمه، عبارت کن ی؛ مشخص میهمبستگ  

 ردیپذ یچند سند صورت م ایسند و  کیخالصه از  دیکند که تول یگستره؛ مشخص م.  

 کی یفقط برا ایمختلف باشد.  یبه زبان ها یخالصه از متن ها دیخالصه ساز ممکن است قادر به تول ستمیزبان؛ س 

 ایدو زبان مختلف باشند  در یو متن اصل یدیممکن است که خالصه تول نینشده باشد. همچ یزبان خاص طراح

 .زبان باشند کیهر دو در  نکهیا

 باشد یعکس و... م دئو،یکند که متن، و یرا مشخص م یرسانه؛ منبع ورود. 

 دامنه، سامانه تنها به سامانه داده شود اما در نوع وابسته به  یاز حوزه ا تواندی دامنه؛ در نوع مستقل از دامنه، متن م

 .است نیمع یحوزه  کیموثر متون مربوط به  یقادر به خالصه ساز

 

 مساله تحقيق و ابعاد آن

می توان فاخته  یساز نهیبه تمیاحساسات و الگور لیتحل بیترکا ب ایآسوالی که در این پژوهش مطرح است این است که 

بر می گردد.  19۵0ت در زمینه خالصه سازی خودکار متن به سال شروع تحقیقا ؟ی نمودخالصه سازبه صورت بهینه  ی رامتن

در ابتدا محققان به تمامی جنبه های خالصه سازی توجه نداشتند و آن را امری بسیار راحت تر از آنچه اکنون به آن نگریسته 

کردن خالصه سازی کار  می شود، تصور می کردند. اما با شروع تحقیقات و ساخت خالصه سازی خودکار دریافتند که ماشینی

چندان راحتی نیست. بنابراین بعد از تحقیقات اولیه، این زمینه تحقیقاتی برای حدود یک دهه بی فروغ شد. خالصه سازی 

همانگونه که در بخش قبلی به آن اشاره شد، از دو نوع استخراجی و چکیده است. در خالصه های استخراجی با استفاده از 

جمله های مهم تشخیص داده می شوند. این جمله های مهم خالصه را تشکیل می دهند. در خالصه ویژگی های سطحی متن 

نوع چکیده ها را این های چکیده ای معموال نیاز به درک متن می باشد. البته می توان بدون درک متن نیز خالصه هایی از 

ل جمالتی باشد که در متن اولیه وجود ندارند. ادغام و تولید کرد. زیرا طبق تعریف، چکیده به خالصه ای گفته می شود که شام

هر کدام از دو  فشرده سازی جمالت، باعث تولید جمالت جدیدی می شوند بدون آنکه متن اولیه به وسیله ماشین درک شود.

 می شود: به تعدادی از آنها اشاره  ذیلباشد که در دسته ذکر شده در باال دارای مشکالتی می

 ها، مساله نمایش دوباره مفاهیم اصلی متن در قالب بزرگترین چالش برای این روش :چکيدهاي همشکالت روش

-باشد. بنابراین، سیستم خالصهحلی برای مساله، نیازمند تحلیل معنایی وسیع متون میباشد. رسیدن به راهکلمات و جمالت می

 .باشد طبیعی را داشته های مرتبط با زبانساز متن باید کلیه قابلیت

 از متوسط طول جمالت باشند و  ی ترامکان دارد که جمالت استخراج شده طوالن :یاستخراج هايمشکالت روش

ممکن است  نینشان داده نشود. همچن یموضوعات به خوب نی. ممکن است که تناقض بی شودم یمصرف یفضا شیباعث افزا نیا

  د.یآ شیپ یمرجع آن ها تداخالت های و اسم ریاضم نیاز جمالت ب یبا حذف تعداد ،سازی که بعد از خالصه

 نهیراه حل به کی دیتول یبرا یاساس یمتون وجود دارد، هنوز چالش یخالصه ساز یکه برا یمتعدد یها کیبا وجود تکن

 یاستخراج یاحساسات دقت خالصه ها لیآن با تحل بیفاخته و ترک یجستجو تمیالگور یریپژوهش با بکارگ نیوجود دارد. در ا

 .شودیارائه م نهیزماین در  یساز نهیحل مشکل به یبرا یو روش افتهی شیافزا
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 مرور ادبيات تحقيق 

سیستم های خالصه ساز در دنیای امروز کاربردهای فراوانی دارند. تولید خالصه های کتب مختلف و مقاالت علمی، تولید 

، نمایش خالصه سند یافته شده توسط موتور جستجو، تولید خالصه اخبار و انتقال آن از طریق سیستم های نظیر تلفن همراه

. همزمان با پیشرفت در حوزه داده کاوی و سیستم های پاسخ گویی به سوال و ... همگی از کاربردهای این سیستم می باشند

ی اخیر نیز فناوری اطالعات، روش ها و الگوریتم های متعددی برای خالصه سازی خودکار متن ارائه شده است. در سالها

 و خارج کشور برای تولید سیستم های خالصه ساز انجام گرفته است.    تحقیقات متعددی در داخل

با استفاده از  یچند سند یخالصه ساز( مقاله ای تحت عنوان 139۵مریم و فاطمه احمدی آبکناری،  ،داستانی داکدره)

این مقاله راهکاری جدید مبتنی بر گراف رویداد به منظور بازیابی  دررا ارائه داده اند.  دادیرو یها و راهکار گراف یمتن کاو

در ابتدا از روش فضای بردار وزنی برای تشخیص عبارات تکراری استفاده  گردد. اطالعات و خالصه سازی چند سندی معرفی می

جو با استفاده از ضریب شده و سپس میزان شباهت نمونه های خبری درقالب اسنیپت های خبری از پیکره متن اصلی و پرس 

گردد. سپس با استفاده از گراف رویداد، یک مدل نمایش سند مبتنی بر رویداد برای معناشناسی  تشابه دوبردار محاسبه می

رویدادهای سطح جمله محاسبه می گردد که بر اساس آن اطالعات مرتبط با رویدادهای توصیف شده در متن فیلتر شده و 

ن روش با استفاده از هسته گراف ضرب تنسور و کونرمال، شباهت بین پرسوجوها و سندها اندازه گیری شود. در ای بازسازی می

های موجود، راهکار معرفی شده در این مقاله با تکیه بر گراف رویداد شباهت بین  می شود. با توجه به کامل نبودن مدل

اده از روش استخراج روابط معنایی موجود درمتن و تکنیک پرسوجوها و سندها با تفکیک هم رخدادی رئوس غیرمتناظر با استف

شود و همچنین روابط زمانی بین آنها نیز تعیین می گردد. در گام بعد اسناد بر  های برچسب زنی معنایی لغات، اندازه گیری می

یرصحت و دقت مدل اساس نمرات شباهت بدست آمده رتبه بندی شده. نتایج ارزیابی چهار روش فوق داللت بر افزایش چشمگ

پیشنهادی این مقاله در مقایسه با مدلهای فضای بردار وزنی، گراف ضرب کونرمال و گراف ضرب تنسور بر روی مجموعه های 

خالصه پژوهشی تحت عنوان  )139۵شهرزاد؛ بهروز معصومی و اسماعیل زینالی،  ،ها )ولی .آزمایشی رویدادگرای خبری دارد

محققان روی استخراج انجام داده اند. در این مقاله  ازدحام جوجه ها یساز نهیبه تمیفاده از الگورمتون با است یاستخراج یساز

له خالصه سازی استخراجی به صورت ادر اسناد با حجم زیاد مس .جمالت، که یک نوع از خالصه سازی است، تمرکز کرده اند

ی مبتنی بر هوش جمعی در حل این گونه مسایل توانا مطرح می شود. الگوریتم های فرا اکتشاف  NP-Completeله ایک مس

هستند. در این مقاله، روشی بر پایه الگوریتم فرااکتشافی مبتنی بر هوش جمعی به نام الگوریتم بهینه سازی ازدحام جوجه ها 

ه شده است. روش است که در آن از رفتار غذایابی گروهی خروس ها، مرغ ها و جوجه ها برای یافتن جمالت خالصه الهام گرفت

مورد  ROUGE آزمایش شده است و توسط ابزار DUC 2002 های پیشنهادی در این مقاله بر روی مجموعه اسناد استاندارد

با سایر روش ها گویای عملکرد بهتر روش   ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام گرفته در مقایسه

 .وش هاستپیشنهادی نسبت به سایر ر

 یساز نهیمتن با استفاده از روش به یاستخراج یبهبود عملکرد خالصه ساز( 139۵شریفی نژاد, میالد و فرشید کی نیا، )

در این مقاله روشی برای بهبود عملکرد خالصه سازی استخراجی متن بر پایه روش بهینه را ارائه داده اند.  نهنگ ها یابیغذا

شده است که در آن از رفتار گروه نهنگ های کوهان دار در پیدا کردن غذا الهام گرفته شده است. سازی غذایابی نهنگ ها ارایه 

  ROUGE آزمایش و توسط نرم افزار ارزیاب DUC ۲00۲مجموعه اسناد استاندارد  روش پیشنهادی در این مقاله بر روی

فته در مقایسه با سایر روش ها نشان می دهد که این بدست آمده از آزمایش های انجام گر مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج

را  روش های خالصه سازی متون( 139۶شهره و زهرا رضایی،  ،فتاح زاده) .روش عمکرد بهتری نسبت به سایر روش ها دارد

و پیچیدگی از لحاظ سرعت اجرایی  و روش های خالصه سازی متن را تکنیک مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله، محققین 

هوش  تمیمتن بر اساس الگور یخالصه ساز و بهبود )1397, حسین و مریم نظری، نبلوچیا)مورد بحث و مقایسه قرار داده اند. 

 یهوش جمع تمیبر اساس الگور یبر خوشه بند یمتن مبتن یپژوهش با هدف بهبود و خالصه ساز نی را ارائه کرده اند. ایجمع

چند  یدر کنار خوشه بند TF-IDF تمیبا استفاده از دو الگور یبیترک دیروش جد کی هشپژو نیصورت گرفته است. در ا

 یابیاز آن بود که ارز یحاک جی. نتاتآن را پوشش داده وجهت استخراج متن استفاده شده اس یکه بدنه اصل PSOعامله 
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قرار گرفته  شیمجموعه داده مورد آزما یر روب یشنهادیبند پ خوشه تمیبرخوردار بوده و الگو یخوب ییاز کارا یبیترک تمیالگور

بختیار و سمیه دهقان،  ،احمدیه است. )بود نیشیپی نسبت به کارها یپژوهش شاهد بهبود چند درصد نیا نیاست. همچن

. ی را ارائه نموده اندخوشه بند کیتلگرام با استفاده از تکن یمختلف خبر یاخبار کانال ها یموضوع یقاله خالصه ساز( م1397

شده است که اخبار  هیارا یابیو شباهت  یخوشه بند کیاخبار با استفاده از تکن یخالصه ساز موضوع ستمیس کیمقاله  نیدر ا

 .کندی م یو سپس خالصه ساز یخوشه بند کیتلگرام را بطور اتومات یفارس یمختلف خبر یشده از کانال ها یجمع آور

 روش گراف هیبر پا یخودکار متون تک و چند سند یروش خالصه ساز ک( ی1397رودباری مونجی, زینب و رضا طاولی، )

بوده بر آن  یمقاله سع نی. در اشده است یساز ادهیبر گراف پ یمبتن یخالصه ساز دیروش جد کی پروژه نیدر اارائه نموده اند. 

انجام  یابی شهیحذف و ر یافکلمات اضشده،پردازش  شیخالصه کردن در ابتدا متون پ ی.براشوند و خالصه  یتا متون بررس

-TFاز روش ،کلمات سیها و به دست آوردن ماتر یژگیو افتنی ی. برامی شود خصکلمات را مش گاهیجاشده است و در نهایت 

ISF جمالت بر اساس  یبرا شدهبدست آوردن جمالت هم از گراف استفاده  ی. برااجرا شده است یو وزن ده استفاده شده

که  یی،که نود هاترسیم شدهگراف ی نود ها ازاتیو بر اساس آن امت شده اندقائل  ازیه دارند امتک یمشترک شباهت کلمات

 یخالصه ساز( 1397 ،یو احسان جعفر دنامیقانع, ساره؛ قدرت سپبوده اند. ) جمالت منتخب را دارا بودند همان الی نیشتریب

از  یاستخراج یخالصه ساز جادیمقاله، ا نیهدف ما در ااده اند. را ارائه د قیعم یریادگی تمیبا استفاده از الگور یمتون فارس

بر  یخالصه ساز نیباشد. ا یم قیعم یریادگیخالصه بهتر با استفاده از  جادیا یجمالت درون متون برا نیمتون و انتخاب بهتر

انجام  ییاه یبررس نیباشد. همچن یرا دارا م یخاص یت هایپردازش ها و محدود شیو پ ردیگ یصورت م یمتون فارس یرو

 کلمات درون یکه معنا یبه طور دبه دست آور یعددت را به حال یسند متن فارس کی شینمات حال نیکه بتوان بهتر شده

مدل اعمال شده است و مدل  نیبهتر % 100دقت،  زانیبا م میدهد که مدل درخت، تصم ینشان م جیمتون آنها حذف نشود. نتا

متون  یخالصه ساز( 1398صفایی, علیرضا و محمدعلی جوادزاده، ) رتبه دوم قرار دارد. دررصد د % 98با دقت،  یشبکه عصب

در این مقاله ضمن برشمردن روشها و مجموعه های داده آماده را ارائه نموده اند.  با استفاده از گراف یبه روش استخراج یفارس

صه سازی متون فارسی پیشنهاد شده است. در این روش برای زبان فارسی، به کمک نظریه گراف روشی استخراجی برای خال

پس از واکشی متن از مجموعه داده، جمالت تفکیک شده و هر جمله به عنوان یک گره از گراف در نظر گرفته میشود. در ادامه 

شوند. خالصه  ضمن پیش پردازش روی متن، مقدار ویژگی هر یال و گره ها محاسبه شده و بر این اساس گره ها رتبه بندی می

در پایان ضمن پیاده سازی روش ارائه شده در زبان جاوا بر اساس معیارهای  .شود متن از بین گره های با امتیاز باالتر ارائه می

, الهام؛ یادگار)ی .روش ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از عملکرد مناسب آن دارد  F-Measure دقت، صحت و

 یریادگیبا استفاده از  یتک سند فارس دهیچک یخالصه ساز یبرا دیجد یروش (1398 عرب زاده، یعلو محمد یخسرو یهاد

بر شبکه  یمبتن یمدل یبه توسعه  ق،یعم یریادگی دیجد یبا استفاده از روشها هپژوهش تالش شد نیدر اارائه داده اند.  قیعم

از  یکیو ابزار تنسورفلو  دهیشده از روش چک یساز ادهیمدل پ جهت نگاشت دنباله به دنباله پرداخته شود. یبازگشت یعصب یها

آموزش شبکه به تعداد  یبرا قیعم یریادگیاستفاده کرده است. در  تونیپا یسیدر بستر زبان برنامه نو قیعم یریادگی یابزارها

استفاده  یزار سند خبراز صده شیشامل ب یعلت جهت آموزش شبکه از مجموعه دادگان نیاست به هم اجیاحت ادیز یداده ها

، 19/۲ یادآوریدهنده نرخ  شانن یساز ادهیپ جیاستفاده شد. نتا یعیداده ها با مدل از پردازش زبان طب قی. به منظور تطبدیگرد

( خالصه سازی متن را با استفاده از یادگیری ۲017. ) محمود یوسفی آذر و همکاران، است 13/۶خالصه  تیفیو ک 10/۴۵دقت 

ناظر پیشنهاد داده اند. محققین یک روش خالصه سازی تک سندی استخراجی مبتنی بر جستجو با استفاده از با عمیق بدون 

استفاده از رمزگذار خودکار عمیق برای محاسبه فضای ویژگی از ورودی فرکانس دوره را مورد بررسی قرار داده اند. نویسندگان 

تاثیر اضافه کردن نویز تصادفی کوچکی را به ورودی فرکانس دوره رمزگذار واژگان محلی و عمومی را مورد کاوش قرار داده و 

خودکار عمیق بررسی نموده و اثر کلی چنین نویزی را بر روی رمزگذارهای خودکار عمیق طرح کرده اند. همچنین از معیار 

 برای بررسی تمام آزمایشات استفاده کرده اند.   Rougeارزیابی 

( یک چارچوب تکاملی برای خالصه سازی متون چند سندی با استفاده از روش ۲018ان، )راسمیتا روتری و همکار

جستجوی فاخته ارائه نموده اند. روش ارائه شده با دو روش خالصه سازی الهام گرفته از طبیعت یعنی خالصه سازی مبتنی بر 
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رد مقایسه قرار گرفته است. همچنین عملکرد بهینه سازی ازدحام ذرات و خالصه سازی مبتنی بر بهینه سازی ازدحام گربه مو

، تشابه درون جمله ای و معیار خوانایی برای تایید عدم افزونگی و انسجام مورد  Rougeاین روش ها با استفاده از معیار ارزیابی 

ن داده است. مقایسه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی به وضوح برتری این روش را نسبت به سایر روش های مقایسه شده نشا

( خالصه سازی متن مبتنی بر گراف را با استفاده از رتبه متنی ارائه داده اند. این روش با ۲019)چیرانتانا مالیک و همکاران، 

استفاده از تغییر محاسبه رتبه متنی بر اساس مفهوم رتبه صفحه در هر صفحه وب توسعه یافته است. روش پیشنهادی گرافی را 

ن گره ایجاد می نماید و تشابه بین جمالت را به عنوان وزن لبه مابین گراف ها در نظر می گیرد. تشابه با جمالت به عنوا

فرکانس کسینوسی جمالت معکوس تغییر یافته برای دادن وزن به کلمات مختلف در جمله مورد استفاده قرار می گیرد حال 

نماید و کلمات وزن یکسانی دارند. گراف به صورت پراکنده و  آنکه در روش سنتی، تشابه کسینوسی با کلمات یکسان رفتار می

مجزا در خوشه های مختلف تقسیم می شود با این پیش فرض که جمالت داخل هر خوشه با یکدیگر یکسان بوده و جمالت در 

رد. )موداسیر مد و خوشه های مختلف تشابهی با هم ندارند. ارزیابی عملکرد با معیارهای مختلف نشان از اثربخشی این روش دا

(  خالصه سازی متون را با استفاده از جاسازی کلمات ارائه نموده اند. خالصه سازی خودکار متن اساسا یک ۲0۲0همکاران، 

سند طوالنی را به یک سند کوتاهتر با حفظ محتوای اطالعاتی و همان مفهوم مختصر می نماید. اینکار یک راه حل بالقوه برای 

 شت اطالعات می باشد.جلوگیری از انبا

چندین روش خالصه سازی خودکار در ادبیات تحقیق وجود دارند که قادر به تولید خالصه های با کیفیت هستند اما در  

این پژوهش ها، به معنی و مفهوم متن توجهی نشده است. در این تحقیق، مفهوم متن به عنوان یک ویژگی اساسی برای خالصه 

شده است. یک خالصه ساز خودکار با استفاده از توزیع مدل معنایی پیشنهاد شده است که این مدل  سازی متون در نظر گرفته

 نشان از کارآیی این روش دارد.  ROUGEمعنایی خالصه هایی با کیفیت باال تولید می نماید. نتایج ارزیابی با ابزار 

 

 الگوریتم بهينه سازي فاخته معرفی 
 نهیو مسائل به یرخطیغ یسازنهیحل مسائل به یتوسعه داده شده برا یهاتمیاز الگور یکیفاخته  یساز نهیبه تمیالگور 

 تمیاز پرندگان به نام فاخته الهام گرفته شده است. الگور یاخانواده یاز زندگ تم،یالگور نی. ا]1[شودیمحسوب م  وستهیپ یساز

ها ساخته شده مثل آن دیو تول یگذارتخم ریگونه، نظ نیب اجال یهایژگیو و نهیبه یزندگ وهیفاخته براساس ش یساز نهیبه

بالغ در النه  یها. فاختهدهندیم لیفاخته را تشک یساز نهیبه تمیالگور هیاول تیفاخته، جمع یهابالغ و تخم یهااست. فاخته

نروند،  نینشوند و از ب ییاسابالغ شن زبانیفاخته توسط پرندگان م یهاکه تخم ی. در صورتکنندیم یگذارتخم گریپرندگان د

 نهیبه طیمح افتنی دیو به ام یطیمح یهایژگیو ریبالغ تحت تأث یهاخواهند شد. فاخته لیبالغ تبد یهارشد کرده و به فاخته

تابع هدف  در یسراسر نهیهمان به نهیبه طیمح تم،یالگور نی. در اکنندیمهاجرت م یمثل، به صورت گروه دیو تول یزندگ یبرا

 یعملکرد خوب ،یجهان واقع یمختلف و کاربردها یسازنهیبه یوهایتاکنون در سنار تمیالگور نیخواهد بود. ا یسازنهیأله بهمس

 طیو انتخاب مح ییمنابع غذا افتنی یمفهوم بقا، مهاجرت برا یسازهیشب تم،یالگور نیشاخص ا یژگیاز خود نشان داده است. و

 .دهندیم لیفاخته تشک یهابالغ و تخم یهافاخته را فاخته یساز نهیبه تمیرالگو تیاست. جمع یزندگ ینه برایبه

 

 تحليل احساسات 
کلمه احساس برای بیان احساس قطعی برای یک موضوع یا شخص خاص استفاده می شود که تاثیر خود را  حتی در 

فرآیند ضروری در افکارسنجی  . تحلیل احساسات یک[۲]ها گذاشته باشد نوشتن متن یک وب سایت، بالگ و یا انجمن

)استخراج افکار( است که نقش بسیار مهمی را در بازیابی اطالعات، جمع بندی و خالصه سازی اسناد و زبان شناسی ایفاء می 

 می تواند در هر سطحی بخصوص در سطح سند، در سطح جمله و در سطح کلمه انجام گیرد.  احساسات . تحلیل[3]نماید

SentiWordNet  یک منبع و فرهنگ لغت برای افکار سنجی و داده کاوی اندیشه و نظرات می باشد. این فرهنگ لغت به هر

synset  ازWordNet :شبکه لغات( سه نمره احساس را اختصاص می دهد که این سه نمره عبارتند از ( 
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   مثبت بودن یاpositivity 

   منفی بودن یاnegativity 

  عینیت داشتن یا بی طرفیobjectivity 

 یو داده کاو یافکار سنج  یاحساس در سطح جمله برا یده ازیمحاسبه امت یبرا SentiWordNet پژوهش نیدر ا

 Open Sourceفرهنگ لغت منبع باز  کیبه عنوان  SentiWordNetو نظرات مورد استفاده قرار گرفته است.  شهیاند

 باشد. اشتهمتون د یدر خالصه ساز یتواند نقش مهم یشود که م یمحسوب م

 

 يشنهاديپ ستميس يمعمار یکل ينما
نمای کلی معماری سیستم پیشنهادی را نشان می دهد. معماری پیشنهادی، سیستم جریان داده را به صورت  ۲شکل  

مرحله ای نشان می دهد. پس از پیش پردازش، داده برای خالصه سازی به دو روش مختلف فراهم می گردد. نتایج خروجی هر 

 و نوع تکنیک خالصه سازی در نهایت مورد مقایسه قرار می گیرد. د

 

 يشنهاديپ ستميس يمعمار یکل ينما – 2شکل 

 پيش پردازش 

 یلغات م یابی شهیر فهیوظ ریحذف کلمات توقف و ز ،یجمالت، نشانه گذار یبند میپردازش شامل تقس شیپ یروش ها

  باشد.

 :باقیمانده متن به صورت جمالت اختصاصی متفاوت نمایش داده می  تحت تقسیم بندی جمله، تقسيم بندي جمله

ام در سند  kبه عنوان جمله آخر  ksام و  iبه عنوان جمله  isاست که  k,...,s2,s1D = {s{شوند. سند ورودی نمونه به صورت 

 می باشد. 

 :جمله مورد استفاده قرار گرفته نشانه گذاری فرآیندی است که برای جدا کردن هر اصطالح ) کلمه( از  نشانه گذاري

به مفهوم همه اصطالحات   ktنمایش می دهد که در آن  m,...,t2, t1as = {t{ وتنها اصطالحات یکتای جدا شده را به صورت 

 می باشد.  k = 1, 2, 3… mیکتا و 
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 فته و اهمیت آن : لیستی از کلمات زبان انگلیسی است که به صورت مکرر مورد استفاده قرار گر حذف کلمات توقف

از سایر کلمات کمتر می باشد. بنابراین پیش از شروع فرآیند خالصه سازی، این کلمات از بدنه جمالت و مستندات حذف می 

 شوند. 

 :این الگوریتم این فرایند برای پیدا کردن ریشه لغات در شکل پایه مورد استفاده قرار می گیرد.  ریشه یابی لغات

. ی کلمات را با دقِت خوبی به دست آوردتواند ریشهدر آخر کلماتِ جمع( می s )مثالً حذف حرف ظمی منطبق یک سری قاعده

خروجی متن نهایی پس از  . کند که کلمات را به صورت ریشه کلمه یا حالت پایه استانداردسازی نماییمکمک میریشه یابی 

دارد( لزوماً کلمات با معنا و موجود در لغت نامه نخواهد بود  قواعد ثابتی که معموالً روش های مشخص و از مجموعه(ریشه یابی

 .اما پیشوندها و پسوندها حذف شده و در نهایت ساده ترین حالت کلمه و ریشه آن، به عنوان خروجی خواهد بود

 

 الگوریتم تغيير یافته فاخته یا فاخته گوسی 

ائه شده، به عنوان الگوریتم فاخته گوسی نام گذاری شده ار [۴]الگوریتم فاخته تغییر یافته که توسط ژنگ و همکاران 

است. در الگوریتم فاخته گوسی، توزیع لوی با توزیع گوسی جایگزین شده است که این توزیع گوسی منجر به بهبود همگرایی و 

 استفاده شده است: ۲، برای جایگزینی معادله 1دقت جستجوی فاخته می شود. به همین دلیل معادله 

 

σs = σ0 exp (−μk)                     )1(  

  به نسل اشاره دارد. k به عنوان ثوابت و μو  0σ که در این معادله

Xi
 (t+1) = xi t+ α ⊕ Le´vy (γ)                 )۲(     

 α=1 ل، از مقداربه معنی اندازه گام بوده و بایستی با اندازه مساله بهینه سازی مرتبط باشد. به صورت نرما α، ۲در معادله 

X  جدید به مفهوم توزیع لوی می باشد. برای تولید تخم Le´vy (γ) گام ورودی در طی ضرب و ⊕استفاده می شود. ضرب 
(t+1)    برای فاختهi،  استفاده می شود:  3معادله 

        Xi
 (t+1) = xi t+ α ⊕ σs                                  )3(             

 ازش تابع بر

برای دستیابی به هدف خالصه سازی متن، بایستی تعدادی از پارامترها نظیر پوشش محتوی، تنوع، خوانایی و طول مورد 

نشان می دهد که چه اندازه از کل سند در خالصه نهایی قرار  ( covf(s)) . تابع پوشش محتوی [8]بحث و بررسی قرار گیرد

 برای ارزیابی اهمیت جمله نمایش داده شود.  ۴می تواند با معادله   ( covf(s))گرفته است. تابع پوشش محتوی 

 

           fcov(s) = sim (si, O) i = 1, 2,..., n                    )۴(  

به مفهوم پوشش باالی  (f cov(s))نقطه مرکزی بدنه سند مورد استفاده می باشد. مقدار باالی تابع  Oکه در این معادله 

می باشد که برای حداقل سازی همپوشانی جمالت درون متن خالصه با کاهش  (f div(s))شد. تابع دیگر تابع تنوع متنی می با

 می تواند با معادله زیر نمایش داده شود.  (f div(s))افزونگی می باشد. تابع تنوع 

        fdiv (s) = 1- sim (si, sj)    i ≠ j = 1, 2... n                    )۵(  

نشانگر شانس بیشتر جایگیری جمله داخل گروه می باشد. طول خالصه نیز پارامتر بسیار مهمی است  covf(s)مقدار بیشتر  

 مورد محاسبه قرار می گیرد.  lenf(s)که با تابع 

        flen (s) = sim (si, sj)    i ≠ j = 1, 2... n                    )۶(  

  مفهوم خوانایی بیشتر می باشد.به  lenf(s)سودمندی باالی  

 ترکیب شده است.  7این سه تابع با یکدیگر برای شناسایی تخم های لقاح یافته ) بارور شده( در معادله  

                  f (s) =  fcov(s) + fdiv (s) + flen (s)                        )7(     
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فاخته برای خالصه سازی متن استفاده شود. در استخراج روش  در این تحقیق، سعی شده است از الگوریتم جستجوی

خالصه سازی متن، فرایند انتخاب جمله وظیفه بسیار حساسی می باشد. بنابراین برای انجام این وظیفه حساس، احساس جمله 

 8ده از معادله با استفا sentiWordNet می تواند نقش بسیار مهمی را بازی نماید. برای محاسبه نمره احساس جمله، از

 استفاده شده است.

                                (8)  

برای فرموالسیون  7امین اصطالح )کلمه( جمله می باشد. معادله  kدر واقع kt امین جمله و iدر واقع  is که در این معادله

  تغییر یافته است. 9تابع برازش به معادله 

                  f (s) =  fcov(s) + fdiv (s) + flen (s) + fSenti Score (s)                )9(     

 مراحل الگوریتم خالصه ساز پيشنهادي 
 مراحل الگوریتم خالصه سازی به صورت موارد ذیل می باشد: 

  k… t, 2, t1Si = {t{و  S} = i, …,S2, S1D {با جمالت متعدد وجود دارد که D فرض شود سند منبع -1مرحله 

 اصطالحات ) کلمات( متعددی دارند.  

 اعمال می شود.  D پیش پردازش بیان شده در باال به سند منبع -2مرحله 

اکنون، نمایش ورودی با محاسبه امتیاز مفید جمله مدیریت می شود. مجموع تناوب ) تکرار( اصطالحات به  -3مرحله 

االی امتیاز مفید جمله، بیانگر اهمیت بیشتر جمله می باشد. امتیاز مفید عنوان امتیاز مفید جمله شناخته می شود. مقادیر ب

 توسط معادله زیر محاسبه می شود: 

            ISik = TFik × log (n|nk)                           )10( 

  می باشند. iS در جملهارائه شده   ktتناوب ) تکرار( اصطالحات می باشد که نشانگر تعداد کلی اصطالح   ikTF که در آن

kn مجموع کلی جمالتی است که در آن kt  به صورت اصطالح ظاهر شده است. عبارت )klog (n|n  ( عموما تناوب  )تکرار

 درون کل سند مورد استفاده قرار می گیرد.   kt جمله معکوس نامیده می شود و در حالت کلی برای محاسبه وزن اصطالح

 اقل جمالت مشابه، تشابه تقاطعی را با استفاده از معادله تشابه کسینوسی محاسبه نمایید. برای انتخاب حد -4مرحله 

   Sim (si, sj)  =  i =j= 1, 2... n                    )11(  

 اکتور گامبرخی پارامترها که در سراسر الگوریتم کاربردی می باشند نظیر اندازه جمعیت، نرخ تخم همتراز، ف -5مرحله 

(fS) و توان گوسی sσ .را مقدار دهی اولیه نمایید  

 . هر النه از فاخته را درون ناحیه جستجو با استفاده از وزن جمله نشان دهید -6مرحله 

 محاسبه نمایید.  9را با استفاده از معادله شماره  if مقدار برازش -7مرحله 

   بدست می آید. 3زیع گوسی توضیح داده شده در معادله جمعیت جدیدی از النه با استفاده از تو -8مرحله 

j >f  محاسبه کرده و آن را با مقدار قبلی النه مورد مقایسه قرار دهید. در صورتی که jf مقدار برازش النه جدید -9مرحله 

if   باشد، مقدار i .را با راه حل جدید جایگزین نمایید  

و یا  را انتخاب نمایید. سپس النه های انتخابی حذف شده Pa ∈ (0, 1) مقداربرای انتخاب بدترین النه ها،  -10مرحله 

 دور ریخته می شوند و مکان جدیدی در فضای جستجوی مشخص شده، ساخته می شود.

 .مقدار برازش برای النه جدید به دست آمده از آخرین مرحله محاسبه می شود -11مرحله 

اگر عملکرد النه فعلی بهتر از النه قبلی است، آن را  .عیت فعلی انتخاب کنیدبهترین عملکرد النه را از جم -12مرحله 

 جایگزین نمایید.

 بروید.  7اگر معیار توقف راضی کننده نیست، به مرحله  -13مرحله 
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 جمالت را از اسناد ورودی با در نظر گرفتن آستانه مولد خالصه، انتخاب نمایید. -14مرحله 

 

 آزمایشات و تحليل نتایج
در این بخش، آزمایشاتی جهت تست و ارزیابی سیستم پیشنهادی انجام می گیرد. سپس خروجی خالصه ساز با امتیاز 

و پایه  ]7[داده شده با بعضی از خالصه های تولید شده توسط سیستم های موجود با استفاده از مفاهیم کلیدی، اهمیت جمله 

UDC ]۶[  .مورد ارزیابی قرار می گیرد 

 

 Rougeرزیابی ابزار ا

معروفترین ابزار برای ارزیابی در خالصه سازی خودکار می باشد که البته از آن در دیگر کاربردهای پردازش  Rougeابزار 

Oriented Understudy for -Recall"مخفف جمله ی Rougeهم استفاده شده است.  و بازیابی اطالعات زبان طبیعی

Gisting Evaluation"  می باشد. این ابزار شامل معیارهایی برای تعیین  "بی مبتنی بر یادآوری برای خالصهارزیا"به معنای

کیفیت خالصه ها به صورت خودکار، از طریق مقایسه آنها با خالصه های تولید شده توسط انسان )خالصه های ایده آل( می 

تایی ها، رشته  nنسانی هم پوشانی دارند نظیر باشد. این معیار ها تعداد واحدهایی که بین خالصه های سیستمی و خالصه های ا

و  N-ROUGE ،L-ROUGE ،W-ROUGEو جفت کلمات را محاسبه می نمایند. از جمله این معیار ها به  ی کلمات

ROUGE-S .می توان اشاره کرد 

 

 ROUGE در  F-measureو Precision ، Recall هايعيارم

 :گرددبه صورت زیر محاسبه می Recall معیار

 Recall =  

و امتیازات داده شده توسط انسان را برای تعدادی  ROUGE ، امتیازات داده شده توسطROUGE ابزار با برای ارزیابی

. یک سیستم مناسب باید به خالصه های خوب امتیاز باال و به خالصه های بد می شودخالصه های سیستمی با هم مقایسه 

، ضریب همبستگی لحظه ای پیرسون، ضریب هبستگی درجه ای اسپیرمن و  DUC اده از داده هایامتیاز پایین دهد. با استف

و امتیازات داده شده توسط انسان )امتیازی که به  ROUGE ضریب همبستگی کندال بین میانگین امتیازات داده شده توسط

. همچنین به می گرددهای سیستمی محاسبه میزان پوشش دادن مطالب توسط خالصه ها به آنها داده شده است( برای خالصه 

 یابیارز یبرا ییارهایابزار مع نیا .شود میها، آزمایشی ترتیب داده  stopword منظور ارزیابی تاثیر ریشه یابی و حذف

به صورت  دشدهیتول یها)خالصه یاستخراج یهاخالصه یسهیرا دارد. با مقا نیها، مثل ترجمه ماشخودکار متن یسازخالصه

و  یاستخراج خالصه یبرا ی. مثالشودیانجام م یابیتوسط انسان( ارز دشدهیتول یها)خالصه یادهیچک یهاخودکار( و خالصه

 :مینیبیم ریرا در ز یادهیچک یخالصه

 :یاستخراج یخالصه
The cat was found under the bed 

 

 :ایی چکیدهخالصه
The cat was under the bed 

ای، ی چکیدهی استخراجی و خالصهه را به تنهایی در نظر بگیریم، در این صورت کلمات مشترک بین خالصهاگر هر کلم

 و Precision باشد پس بهتر است از معیارهایی مثلباشد. اما این کلمات مشترک به تنهایی معیار ارزیابی نمیکلمه می ۶

Recall استفاده کنیم.  

 

 

http://www.rcsj.ir/


 42 -54، ص 1399 پاییز، 19ی علمی پژوهش در علوم رایانه ، شماره مجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 :طرح شدهبرای مثال م Recall یمحاسبه

  Recall = =1.0 
 :گرددبه صورت زیر محاسبه می Precision معیار

 Precision =  

 :برای مثال مطرح شده Precision یمحاسبه

  Precision = =0.86  
 ی استخراجی به صورت زیر باشدحال اگر برای همین مثال خالصه

 
The tiny little cat was found under the big funny bed 

 :شوددقت به صورت زیر محاسبه می

  Precision = =0.55  
 که رابطه آن به صورت زیر می باشد: شود F-measures اریمع زین Recallو  Precision بیاز ترک

 
F-measures= 2*Recall* Precision/ (Recall + Precision) 

 

 DUCتاندارد داده هاي اس

شروع به انتشار داده های مورد نیاز برای خالصه سازی متون کرده است  NISTزیر نظر  ۲001از سال  DUCکنفرانس 

ارائه نموده است. هر کدام از این مجموعه ها با  DUC2007 تا  DUC2001مجموعه از داده ها را تحت عنوان  7و تا کنون 

صلی این کنفرانس کمک در ارزیابی روش های خالصه سازی خودکار متون و بررسی روش اهداف خاصی انتشار یافته اند. هدف ا

برای خالصه سازی تک سندی و چند  DUC2004 تا  DUC2001های ارزیاب خالصه سازی می باشد. مجموعه داده های 

دی تولید شده هم فقط برای خالصه سازی چند سن DUC2007 تا  DUC2005سندی تولید شده اند. مجموعه داده های 

 اکثر حاضر حال در باشد، می آنها ترینآخرین مجموعه از این داده ها و کامل DUC2007اند. با توجه به اینکه مجموعه داده 

موضوع بوده که هر کدام شامل  ۴۵در مجموع شامل  DUC2007 های داده. گیرد می قرار ارجاع مورد مجموعه این مقاالت

وظیفه نوشتن خالصه های دستی برای این مجموعه را بر عهده داشته اند به طوری  NISTعضای نفر از ا 10سند می باشد.  ۲۵

 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و خالصه های چکیده ای تولید کرده اند. ۴که برای هر موضوع 

 

 یافته هاي تحقيق
، مورد DUC2007جموعه داده های سند متفاوت جمع آوری شده از م 10الگوریتم پیشنهادی این تحقیق بر روی 

. این سند می باشد ۲۵موضوع بوده که هر کدام شامل  ۴۵در مجموع شامل  DUC2007 های ارزیابی قرار گرفته است. داده

برای ارزیابی خالصه متن با معیارهای ارزیابی  ROUGE-1.5.5مجموعه داده، یک مجموعه داده منبع باز می باشد. بسته 

میانگین نتایج آزمایشات را نشان می دهد که خالصه مورد انتظار، بدون  ۲و  1ر گرفته است. جدول شماره مورد استفاده قرا

حذف کلمات توقف و با حذف کلمات توقف به ترتیب نشان می دهد. نتایج مدل مبتنی بر جستجوی فاخته برای خالصه سازی 

 می باشد.  13,98و  ۴3,11به ترتیب  ROUGE-2و  ROUGE-1برای  [8]متن از روی مقاله 
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 سيستم پيشنهادي بدون حذف کلمات توقف f-measureو recall, precision ميانگين - 1جدول 

ROUGE-2 ROUGE-1 
System 

F-measure Recall Precision F-measure Recall Precision 
23.08 21.46 24.97 48.7482 47.86 49.67 Proposed system 

 سيستم پيشنهادي با حذف کلمات توقف f-measureو recall, precision ميانگين - 2جدول

ROUGE-2 ROUGE-1 
System 

F-measure Recall Precision F-measure Recall Precision 

23.08 21.46 24.97 48.7482 47.86 49.67 Proposed 

system 
 

مورد مقایسه قرار گرفت است. این سیستم خالصه  Kamal Sarkarنهادی همچنین سیستم پیشنهادی با سیستم پیش

این متدولوژی مبتنی بر مفاهیم کلیدی و جمالت مهم اسناد ورودی می  .ها را با گرفتن ورودی از یک سند واحد تولید می کند

 . [۶]باشد

ت. مقایسه این سیستم در مقابل سیستم در مقایسه با کارهای قبلی بسیار قوی تر بوده اس [7]سیستم پایه پیشنهادی در 

 نشان داده شده است.  3پیشنهادی این تحقیق در جدول 

 مقایسه سيستم پيشنهادي با سيستم هاي موجود -3جدول 

ROUGE-2 

F-measure 
ROUGE-1 

F-measure 
System 

Score without 

Stop words 
Score with 

Stop words 
Score without 

Stop words 
Score with 

Stop words 
21.84 23.08 43.18 48.7482 Proposed system 
21.76 23.04 43.08 48.55 Article [۲۶] 

21.38 22.40 41.82 47.51 DUC baseline 

 

 نتيجه گيري و کارهاي آینده 
جستجوی فاخته و ترکیب آن  تمیالگور این پژوهش عمدتا سیستم استخراج خالصه سازی متن تک سندی را با استفاده از

نشان می دهد. الگوریتم اصالح شده فاخته در این تحقیق از توزیع گوسی به  ظهور نو کیتکنبه عنوان یک  با تحلیل احساسات

جای توزیع لوی استفاده کرده و تابع هدف را با استفاده از امتیاز احساسی فرموله می نماید. این سیستم خالصه سازی در 

نتایج  f-measureو recall, precisionدر معیارهای  ROUGEقایسه با سایر سیستم های خالصه سازی از لحاظ امتیاز م

 برای آزمایشات استفاده شده است.  ROUGE-2و  ROUGE-1بهتری را نشان می دهد. در این تحقیق، از امتیازات 

سازی متون وجود دارد، عدم خوانایی متن تولیدی می یکی از اشکاالتی که در اغلب روش های استخراج متن و خالصه 

باشد. در اکثر سیستم ها، ترتیب جمالت مبتنی بر یک هیوریستسک ساده ) به عنوان مثال مکان جمله در متن اصلی( می باشد 

ید متون که برای تولید یک متن منسجم کافی نمی باشد. تحقیقات آینده می تواند با هدف یافتن روش های جدید برای تول

 منسجم تر انجام گیرد. ضمن اینکه تولید یک مدل سند عمومی و پایه می تواند به این امر کمک نماید.
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