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Purpose: The main objective of this study is to present a pattern for standard summarization of 
Persian texts with the approach of converting the problem to optimization problem by compatible 
meta-heuristic algorithms. 
Methodology: In this research, standard multi-text "Pasokh" collection, which contains 50 
different types of news from the most popular news agencies in Iran, each containing 20 
documents, as well as 5 summaries of abstractive and 5 extractive, used for evaluation. First, the 
preprocessing performed on the input texts and the initial summary generated with TF-ISF 
benchmark, readability and consistency criteria of the sentences, similarity to the title, position of 
the sentence in the text, and the length of the sentence. With respect to each of these criteria, 
weighting function assigned to extracted sentences and a similarity matrix created. Then, output 
of the extraction system processed by Genetic algorithm and Cuckoo search algorithm for the 
final summary. Eventually, the output obtained from the previous step analyzed using the Rouge 
evaluation tools and the comparison with the human abstracts. 
Findings: The average of all values obtained in Rouge evaluation tools for calculation the 
overlapping of common samples of human summaries and machine summaries by Cuckoo search 
algorithm were higher than the values obtained by Genetic algorithm as well as Ijaz online 
summarizer system.  
Meanwhile, among the eight criteria, the longest common sub-sentence with a value of 0.33 and 
the number of common words in the text with 0.40 were better than the rest. 
Conclusion: The results of the comparison of two algorithms indicate that the Cuckoo search 
algorithm is better in the entire criteria. On the other hand, comparing the results suggests that the 
average time calculated for summarizing by the proposed system is also less. 
Keywords: Automatic text summarization, Extractive summarization, Meta-Heuristic 
algorithms, Genetic algorithm, Cuckoo search algorithm, Rouge evaluation tools 
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  3مهدي یعقوبی

 
  :چکیده
  .سازگار شافیفرااکت یها می توسط الگوریتساز  نهیبه مسئله به یز سا صهمسئله خال  لیتبد کردیرو با یمتون فارساستاندارد  زیسا صهخال ارائه الگوی  :هدف
های پرببینده  های خربی از خربگزاری مختلف از انواع گونهموضوع  ۵۰شامل  که »پاسخ« چندسندیاسناد استاندارد پیکره در این پژوهش از  :شناسی شرو

پردازش  عملیات پیش ابتدا. است خالصه استخراجی ۵ و ای چکیدهخالصه  ۵سند و همچنین  ۲۰هر موضوع حاوی  .ارزیابی استفاده شده است برای ،ایران
 ،ویژگی شباهت با عنوان ، معیارهای خوانایی و انسجام جمالت،TF-ISFکمک معیار  این کار به .شدندی اولیه تولید ها ن ورودی انجام و خالصهو روی مت

جمالت خالصه اختصاص داده و یک از هر وزنی به  ،با توجه به هر یک از این معیارها. شدویژگی طول جمله انجام  و ،ویژگی موقعیت جمله در م�
نهایی پردازش   فاخته برای رسیدن به خالصهجستجوی ژنتیک و  فرااکتشافیخروجی سیستم استخراج توسط دو الگوریتم  سپس،. ایجاد شدماتریس شباهت 

  .دندشانسانی تحلیل های  خالصه باو مقایسه  Rougeکمک ابزار ارزیابی  آمده از مرحله قبل به دست هخروجی ب ،درنهایت. دش
های انسانی و خالصه ماشینی  های مشرتک خالصه پوشانی �ونه میزان همدر محاسبه  Rouge ارزیابی آمده از ابزار دست همقادیر بهمه میانگین  :ها یافته

 هشت انیاز م. بودند ز برخط ایجازسا صهو همچنین سامانه خال  کیژنت تمیالگورآمده توسط  دست همقادیر باز  بیشرتفاخته  یجستجو  تمیالگورتوسط 
به  بتنس یبهرت  نتایج ۰.۴۰با مقدار  تعداد لغات مشابه در م� و ۰.۳۳با مقدار  رشته مشرتکر یز نتری یطوالن یابیارز اریمعدو  این ابزار،موجود در  اریمع
  .دشتندا ارهایمع هیبق

از . است Rouge ی ابزارارهایاز مع کیفاخته در هر  یجستجو  تمیاز عملکرد بهرت الگور یکاررفته، حاک به تمیدو الگور سهیحاصل از مقا جینتا :گیری نتیجه
کمرت  فاخته یجستجو  تمیالگوری با شنهادیپ ستمیتوسط س یساز  خالصه یشده برا محاسبه یزمان نیانگیکه م هدد مینشان  جینتا یزمان سهیمقا یطرف
  .است
  Rouge، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی فاخته، ابزار ارزیابی فرااکتشافیی ها ماستخراجی، الگوریت زی خودکار م�، خالصهسا صهخال  :ها واژهکلید
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  مقدمه
 ،يبه نگهدار یاساس يازهایبر وب و ن یتوسعه منابع مبتن ،یحجم مستندات متن شیامروزه با توجه به افزا

 رینظ ییاز ابزارها يریگ و بهره یعیبط يها و پردازش آنها، توجه به پردازش زبان یابیباز ،يبند دسته
 ينحو متن به يساز فشرده ندیافر .دشو میاحساس  شیاز پ شیب ،ینیماش يها مخودکار و مترج يزهاسا صهخال
با سرعت  شتریبه استفاده از منابع بکه  نام دارد يساز ، خالصهحفظ شود هیسند اول یو نکات اصل ها یژگیکه و

مجموعه  ریاز ز یکی يساز خالصه ،یکل طور به. دشو می منجر دتریردن اطالعات مفآو دست هب جهیباالتر و درنت
همانند  نیکه ماش میبرس يحد است تا به یباق زیادي که هنوز زماناست  یعیپردازش زبان طب دهیچیمشکالت پ

  .کنداستخراج  کامل مفهوم متن را طور بهانسان 
موضوعی یکسان  بارهجمالتش در و ست که خوانا باشداي ا اصطالح باکیفیت خالصه یک خالصه خوب و به

 .عنوان ارائه دهند بارهباید با عنوان سند ارتباط داشته باشند و اطالعاتی در ها ههمچنین جمل .دنک مرتبط بحث  و
خودکار  يساز خالصه. استمختصر از سند  ییبازگو کی ، خالصه2151ایزو  دشده در استاندار ارائه فیتعر بنابر

و  ها یژگیکه و ينحو به يوتریکامپسیستم  کیتوسط  ینسخه مختصرتر از سند اصل کی دیتول یعنیسند، 
   .)2005، 2هوي(حفظ شود  هیسند اول یاصل يها هتنک

سریع  یرسان اطالع یا و سند یک اصلی يها شبخ نمایش براي روش یک عنوان به انتو می را سازي خالصه
ي ارائه تصویري کالن ساز خالصههدف  نیتر مهم ،هر صورت در. دکر نبیا اصلی متن اطالعات تمام پوشش با

 يساز خالصه يبزارهاا ،در این راستا. دشو می یاصل کاهش زمان خواندن متن از محتواي متن است که باعث
 بیشترنوبه خود در  که این امور نیز به شوند مین استفاده ومت يدیکل تو موضوعا نیعناو صیتشخبراي  متن
 نیتر از مهم. )1397عرب احمدي، ؛ 1394علی و ریاحی،  طالب( ضروري هستندي ماشینی ها مدهاي سیستکاربر
بودن اندازه خالصه، قابل  به قابل کنترل انتو می یخودکار نسبت به خالصه انسان يساز خالصه يایمزا
 يها شرو ،کلی طور به .اشاره کرد یمتن خالصه در متن اصل ییشناسا تیو قابل ،آن يبودن محتوا ینیب شیپ

حال، روش  نیا با ).2005هوي، ( کرد يبند طبقهي ا دهیو چک یبه خالصه استخراج انتو میمتن را  يساز خالصه
 يوجود دارد که شامل خالصه چندسند يتعداد اسناد ورود براساس يساز متشکل از خالصه يگرید يبند طبقه

 يها شاست که شامل رو يگریدنوع  زین يساز هدف خالصه براساس يبند طبقه. است يسند و تک
  .)2010، ٣گوپتا( است یعموم يوجو پرس
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آنها به  بیو ترک یمهم از سند اصل يها ف و پاراگرا ها هشامل انتخاب جمل یاستخراج يزسا صهروش خال
با  یشامل درك متن اصل يا دهیچک يزسا صهروش خال. استشده مطالعه استفاده  نیتر است که در ا شکل کوتاه

 نیبه بهتر دیجد يها تو عبار میکردن مفاهدایمتن و سپس پ ریو تفس یبررس يبرا یزبان يها شاستفاده از رو
  .کند یم انیرا ب یاطالعات سند اصل نیتر که مهم کند یم دیتر تول کوتاه یمتن تیو درنها استنحو 
و  ،لدنوا، ژلبوخ( ستآنها نیرت یاز اصل یکی TF-IDF١استخراج متن وجود دارد که  يبرا يمتعدد يها شرو
 ها هو جمل ها هتکرار کلم براساس دهی جمالت روش، وزن نیدر ا. )2009، ٣و لدنوا زهرناند؛ 2008، ٢هرناندز
پرتکرار  يها هسند اشاره دارد که شامل کلم يها هاز جمل يبه تعداد »تکرار جمله« اصطالح. دشو میانجام 
  .هستند

، ٤زنگ و لی( معمول است يها شاز رو زین ها هجمل يبند راساس خوشهمتن ب يزسا صهاز خال استفاده
از  اي مجموعه براساس ها هجمل میان ها تشباه. استموضوع  کدهنده ی خوشه نشان هر ،روش نیدر ا. )2009

 ییها هدر هر خوشه، به جمل. رندیگ میخوشه قرار  کیمشابه در  يها تو سپس عبار ندشو می یپارامترها بررس
 يانند براتو می ت،یو درنها ابدی یاختصاص م يشتریب هايازیخوشه دارند، امت عنوان  به يشتریباهت بکه ش

مشخص  یسادگ است که موضوع هر متن به نیروش، ا نیا یاصل تیمز. )1388ی، مشک( خالصه انتخاب شوند
کم باشد،  یلیخ ای ادیز یلیاست و ممکن است خ یموضوع مهم ها هکه انتخاب تعداد خوش ییاما ازآنجا ؛دشو می
است که  يکار دشوار ها هانتخاب تعداد مطلوب خوش ،گریعبارت د به. گذار باشدریثأت اندتو میخالصه  جینتابر 
  .)2009زنگ و لی، ( دیآ یحساب م روش به نیضعف ا نیتر مهم
اند  شده يارگذ که توسط کاربر برچسب ییها همجموعه داد ،یاستخراج يزسا صهخال يها شاز رو یبعض در
و متن  ياز متن ورود يا مجموعه میکن یفرض م گر،یعبارت د به. دشو میاستفاده  يزسا صهابزار خال عنوان به

هر جزء با . ندشو می ستهگذار خاص به چند جزء شک نشانه کی لهیوس به ها هکه جمل میرا دار هاخالصه آن
. دشو مینشان داده ) متن عنوان يها هو کلم ،تکرار مکان، تعداد(شده  فیتعر شیاز پ يها یژگیاز و يا مجموعه

 یژگیبردار و براساسمهم را  يها شتا بخ هدد میز آموزش سا صهشده به خال نظارت يریادگیروش  کیسپس 
 يو منطق فاز ،یعصب يها هشبک ن،یزیب يتئور ، میدرخت تصم: ند ازا عبارت ها شرو نیاز ا بعضی. استخراج کند

در  اتیو سرعت عمل کاهش دقت. )2011، 6و دینگ ،سونگ، چوي، پارك ؛2009، 5بینواهالن و ،سلیمسانمالی، (

                                                 
1 Term Frequency-Inverse Document Frequency   
2 Ledeneva, Gelbukh, & Hernández 
3  Hernandez & Ledeneva 
4 Zhang & Li 
5 Suanmali, Salim, & Binwahlan 
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 يمنطق فازروش مبتنی بر  یمشکل اصلنمونه،  عنوان به. ستها شرو نیا یاصل بیاسناد بزرگ، از معامجموعه 
   .)2011، و همکاران سونگ( است نیقوان قیدق فیدر صورت عدم تعر زيسا صهکاهش دقت خال

 FarsiSumز سا صهخال هسامانان به تو میی متون فارس يزسا صهمرتبط در حوزه خال يها شپژوهمورد در 
سامانه  هافتیرییتغ هسامانه، نسخ نیا. )2004، 2هاسل و مزدك( 1استپذیر  صورت برخط دسترس هبکه  کرداشاره 

 براساسز فقط سا صهخال نیالبته ا. است فارسی پوشش زبان يبرا SweSumنام  به يز متون سوئدسا صهالخ
را درنظر  فارسی خاص زبان يها شمتن و چال یشناس زبان اتیو خصوص کند یعمل م يآمار يها یژگیو
که  شده است شنهادیپ يسند تک يزسا صهروش خال کی )1385( فرد کریمی و شمس پژوهش در .ردیگ مین

. کاربر باشد يوجو پرس براساس ای یکل اندوت میخالصه  يمحتوا ن،یهمچن. کند یکار م ها هجمل نشیگز يبرمبنا
  .گراف است هیو نظر يلغو هریاز دو روش زنج یبیز، ترکسا صهخال نیدر ا ها هجمل نشیرفته در گزکار به هدیا

 یروش ،یمربوط به پردازش متون فارس يها شو چال اتموضوع یپس از بررس )1388( یمشکپژوهش  در
 تمیشده است که در آن از الگور شنهادیپ یمتون فارس يچندسند يزسا صهخال يبرا بندي بر خوشه یمبتن

 بندي خوشه ها همتن، ابتدا جمل ردازشپ شیروش، پس از پ نیدر ا. شده است استفاده Kmeans يبند خوشه
جهت . دارد ها هجمل ریبا سا راارتباط  نیشتریکه ب دشو می نشگزی اي هر خوشه، جمله يازا و سپس به ندشو می
 همجموع 10از  کیهر  هخالص يصورت که برا نیبد. استفاده شده است یاز قضاوت انسان زیروش ن یابیارز

  .هندد میارائه  فیخوب، متوسط و ضع صورت بهخود را  يأر یموجود، سه داور انسان
شده  شنهادیپ ینشیگز يزسا صهروش خال کی، )1387(ی جورابچی عرفان ، وفرد مسش اخوان،پژوهش  در

مانند  ییارهایروش، از مع نیدر ا. را دارد يو چندسند يسند در دو حالت تک يریکارگ هب تیلاست که قاب
. شده است يریگ بهره ها هبه جمل یازدهیامت يقول برا عنوان، نقل يها هاشاره، واژ يها تمهم، عبار يها هواژ

 يا تانه داشته باشند، جملهمقدار آس کیاز  شیب یچنانچه دو جمله شباهت یاز افزونگ يریجلوگ يبرا ن،یهمچن
درخواست از کاربر  افتیدر تیبه قابل انتو میروش  نیا  یژگیو گریاز د. ردیگ می دهیکمتر دارد را ناد ازیکه امت
  . کرداشاره 
 شنهادیپ يچندسند يزسا صهخال يروش برا کی ،)2008( 3و میرروشندل ،ثانی قاسم هنرپیشه، پژوهش در

و  ها هجمل یمراتب سلسله بندي خوشه در ها هخوش نیانگیستفاده از اتصال مروش، ا نیا يمبنا. شده است
 یپژوهش، از دو منبع زبان نیدر ا. ستها هجمل تیاهم نییتع يبرا ٤»منفرد ریمقاد هیتجز«روش  يریگکار به

  .استدر اسناد استفاده شده  ها هواژ یفراوان نییتع يبرا يگریو د ها همتن به واژ هیتجز يابر یکیساده، 
                                                 

1 http://swesum.nada.kth.se/index-eng.html 
2 Hassel & Mazdak 
3 Honarpisheh, Ghassem-Sani, & Mirroshandel 
4 Singular Value Decomposition (SVD) 
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 .استباارزش  يها هجمل و انتخاب يزسا صهدر خال يگرید کیتکن ،١»فرااکتشافی يها متیالگور«از  استفاده
 ،یمصنوع  مانند هوش ییها کینیفصل مشترك تک عنوان بهرا  اکتشافی و فرااکتشافی يها متیالگور پژوهشگران

 يبرا ها متیالگور نیاستفاده از ا که نداند می یمهندس يها کیتکن گریو د اتیعمل يجستجو ن،یماش يریادگی
 ،3فتاح و رن( کیژنت يها متیالگور ).2010، 2ژنیو و (باشد  بسیار مفید اندتو می تیفیباک يا به خالصه دنیرس

و  ،)2011، ٦و اوکسلی فونگ( ٥»اتازدحام ذر سازي نهیبه«، )2008، ٤و حالوتی ،آبادي ؛ قزوینیان، حسن2009
 فرااکتشافی يها شرو نیتر شده از شناخته) 2007، 8و هاسن ،بیکردومارتین، ( 7»ها رچهمونی کلو يساز نهیبه«
یی ها مبه الگوریت فرااکتشافیي ها مالگوریت .ندا هزي اسناد متنی نشان دادسا صهکه نتایج مناسبی در خال ستنده

. )1393مریخ بیات، ( آیند وجود می به جانداراني خاص ها هرفتار طبیعی بعضی از گون برپایهد که شو میگفته 
که توسط  شوند میاستفاده سازي  ، براي حل مسائل مربوط به بهینهها هدر بسیاري از زمین ها ماین الگوریت

هد این د میکه در نام آن استفاده شده است نشان  »متا«ی پیشوند یونان. حل نیستند ي معمولی قابلها شرو
جواب  يثر فضاؤم جستجوي ،ها شرو نیا یهدف اصل .کنند راهم میسطح باالیی از هوشمندي را ف ها مالگوریت
 .)2015 ،9ري و وارشنی( ستندین لهئخاصی از مسوابسته به نوع  ،کتشافیا يها متیو برخالف الگور است

 .وجود آورده است هب را) 2014، 11یانگ و دب( 10»فاخته يجستجو الگوریتم« هانگیز فاخته، اید رفتارهاي شگفت
ي دیگري ها هگون  ي بارورشده خود را در النهها مکه تخ به این صورت تاکتیک تولیدمثل خاصی دارند ها هفاخت
گاول، (دهند ي خودشان پرورش ها مناخواسته تخم فاخته را در کنار تخ طور  ههند تا والدین جایگزین بد میقرار 

ي پرنده ها میش زودتر از تخها مد که تخکن اي را انتخاب می غریزي النه طور به فاخته ).2011، 12شارما، و بدي
آید، اولین اقدام غریزي تخریب  که اولین جوجه فاخته از تخم بیرون می هنگامی. دیل شودبمیزبان، به جوجه ت

 هدد میسهم مواد غذایی جوجه فاخته را افزایش  کار این. شود آغاز میکردن آنها از النه  خارجي میزبان و ها متخ
  . )2009یانگ و دب، (

 :یردگ میي مختلفی را درنظر ها تپارامترهاي طراحی و محدودی )CSA( الگوریتم جستجوي فاخته

 .هندد میو تخم خود را در آن قرار  کنند میتصادفی انتخاب  طور هاي را ب النه ها ههر یک از فاخت. 1
                                                 

1 Metaheuristic algorithms 
2 Yu & Gen 
3 Fattah & Ren 
4 Qazvinian, Hassanabadi, & Halavati 
5 Particle Swarm Optimization (PSO) 
6 Foong & Oxley 
7 Ant Colony Optimization (ACO) 
8 Martens, De Backer, & Haesen 
9 Rai & Varshney 
10 Cuckoo search algorithm  
11 Yang & Deb 
12 Goel, Sharma, & Bedi  
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  .کند به نسل بعدي منتقل می کند و آن را اي است که از تخم محافظت می ترین النه، النه بهترین و باکیفیت. 2

 احتمال  هد بهد میتخمی که فاخته در النه میزبان قرار  و ي میزبان همیشه ثابت استها هتعداد الن. 3

اند تخم را دور بیندازد یا النه را ترك تو میپرنده میزبان  ،در چنین شرایطی. دشو میتوسط پرنده میزبان شناسایی 
هاي  حل راه( هالن nبا  pa را با احتمال ها هان النتو میبراي حل این مشکل،  .جدید ایجاد کند  کند و یک النه

 يزسا صهخال نهیدر زم فاخته يجستجو يساز نهیبه کیتکن ).2014یانگ و دب، ( جدید جایگزین کرد) تصادفی
بهتر از  اریآن بس تیموفقدقت و  نیهمچن. بوده است زیآم تیحاصل موفق جیو نتا شدهاستفاده متون غیرفارسی 

 ).2015، ٢میرشجاعی و معصومی الف؛2017 ،١يو باالبانتار يروتر( شده است ییدأت PSOمانند  ها شرو ریسا
جمله هستند،  يادیبر استخراج در متون بزرگ که شامل تعداد ز یمبتن يها شرو یچالش اصلکلی،  طور به

 یمبتن یمتون فارس زيسا صهروش خال کیپژوهش،  نیا يادشنهیروش پ .آنهاست  يبند رتبه و ها هانتخاب جمل
متن نشان  يزسا صهخال نهیدر زم ها پژوهش. است زيسا صهسازگار با مسئله خال فرااکتشافی يها متیبر الگور

 يجستجو يها کیتکن ن،یماش يریادگی ،یاز علوم گوناگون همچون هوش مصنوع اندتو میمبحث  نیا هدد می
 میانتظار دار وتریکامپسیستم است که ما از  نیا يریادگیاز مسائل  ظورمن. مند شود بهره يزسا نهیو به ،اتیعمل
 یکی. کنداستفاده  ٣»یمصنوع  هوش« يها کیاز تکن نی را تقلید کند وهوش انسا يحل مسائل بتواند تا حد يبرا
 نیبنابر. است یبه خالصه انسان کینزد اي داشتن خالصه ،يزسا صهدر مسائل خال یاز اهداف اصل یکی

از . رود شمار می بهز سا صهخال ستمیس یاز ملزومات اصل یمصنوع  و هوش يریادگی يها کیاز تکن يمند بهره
شدن است  نهیبه ازمندیکه ن یتابع یگاه. نددر ارتباط گریکدیبا  زین يریادگیو مسائل  يساز نهیمسائل بهطرفی، 

 يها متیالگور یطین شرایدر چن .حل آن محاسبه کرد هر راه يارزش هدف را برا انتو میاست و ن دهیچیپ اریبس
  .شوند میاستفاده  4تناسبتابع  یبیتقر همحاسب يبرا يریادگی

  
  یسشنا روش
 نیا. داده استفاده شده است گاهیپا عنوان به 5پاسخ کرهیاز پ جینتا یو بررس يشنهادیروش پ يساز ادهیمنظور پ به
 کرهیپ. استفاده کرد يشنهادیپ يها متیبه الگور يورود عنوان بهاز آنها  انتو میکه  استسند  1500شامل  کرهیپ

                                                 
1 Rautray & Balabantaray  
2 Mirshojaei & Masoomi 
3 Artificial intelligence 
4 Fitness function 
5 http://dadegan.ir/catalog/pasokh 

http://dadegan.ir/catalog/pasokh
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است  یدر زبان فارس يو چندسند يسند تک يزسا صهخال یابیارز ياستاندارد برا یمتن کرهیپ نیپاسخ اول
  ). 2013 ،١يریو است ،یپورمعصوم ،یطوس ،یمقدس، کاهان يبهمد(

اسناد بخش  که در این پژوهش از شده است یسازمانده يو چندسند يسند در دو بخش تک کرهیپاین 
سند  20 يکه هر موضوع حاو استموضوع  50شامل  يچندسند کرهیپ .استفاده شده است کرهیپ نیا  يچندسند

مجموعه  نیا دیتول در. است یخالصه استخراج 5و  اي دهیخالصه چک 5هر موضوع شامل  نیبوده و همچن
 ات کاملکه مشخص شود تیرعا يزسا صهخال کرهیپ کی دیتول يالزم برا يدهااستاندار  یشده است تمام یسع
  .است آمده 1جدول  درآن 
  

  در پیکره پاسخ مجموعه چندسندي اجزاي مشخصات  .1جدول 
  تعداد   عنوان

  ۵۰  موضوعات
  ۲۰  وط به هر موضوعباسناد مر
  ۷  ها خربگزاری
  ۵  ی استخراجی برای هر سندها هخالص
  ۵  ای برای هر سند یدهی چکها هخالص

  %۱۰  نرخ فرشدگی
  ۱۲  میانگین تعداد جمالت اسناد

  
 .دشو می لیو پردازش تشک پردازش شیاز دو مرحله پ پیشنهادي یاستخراج يزسا صهخال ندیفرا یکل يمعمار 

 و ٢ها هواژ ستیا د،نشو میمشخص خودکار  طور و به افزار نرم توسط ها هجمل انیپا پردازش، شیدر مرحله پ
با  ها هارتباط جمل. رندیگ میدر کنار هم قرار  يا رهیصورت زنج هب ها هو واژ ندشو میحذف  یمعنبدون  يها هکلم

که در  ییارهایمتن براساس مع يها هرزش جملا. دنشو می ییدر مرحله پردازش شناسا) عنوان( یصلموضوع ا
  .دشو میز آنها اختصاص داده ا کیبه هر  یسپس، وزنند و شو می یابیارز اند شده انیبادامه 

یند استخراج افردر  .ستها مکمک الگوریت ها و تولید خالصه به ویژگیاستخراج مرحله پردازش شامل 
 ،ییشباهت با عنوان، خوانا: ند ازا عبارت که پژوهش نیا يشده برا درنظرگرفته اریکمک پنج مع به ویژگی،

 دیتول هیخالصه اول ،)ندشو می یطور کامل معرف کدام به در ادامه هر( یو ارزش مکان ،یانسجام، ارزش طول
 سهیمقا و مورد شده دیتول یینها يها هخالص ،و فاخته کیژنت فرااکتشافی تمیکمک دو الگور  به سپس .دشو می

قرار ) 1393 و قائمی، استیري، ،یطوسی، کاهان ،یپورمعصوم؛ 1393، راد رحیمی؛ 2015میرشجاعی و معصومی، (
  .یرندگ می

                                                 
1 Behmadi Moghaddas, Kahani, Toosi, Pourmasoumi, & Estiri 
2 Stop words  



66 
 

ها از سند  پاراگراف و مهم يها هشامل انتخاب جمل یاستخراج يزسا صهروش خالطور که ذکر شد  همان
 نیتر مهم. دشو می نییعت ها هجمل یو زبان يآمار يها یژگیو براساس ها هجمل تیاهم. آنهاست بیو ترک یاصل
 کاهش زمان مطالعه کاربرانشدن و در کل،  خالصه ندیسرعت باال در فرا ،یروش عبارت از سادگ نیا ایايمز

 ایبلند باشد  ایاز حد کوتاه  شیب ها هاگر طول جمل ،مثال طور به. دارد زین یبیروش معا نیحال، ا نیبا ا .است
با  .کند ییآنها را شناسا اندتو میپخش شده باشند، روش استخراج ن گرید يها هجمل نیباطالعات مرتبط و مهم 

. استگذاري جمالت بسیار مهم  کارگیري مناسب معیارهاي ارزش هتوجه به خصوصیات زبان فارسی، ب
کاملی از معیارهاي  هشده در این مرحله از پژوهش شامل مجموع کارگرفته شده و به معیارهاي تعریف

آزمون شدند تجربی  صورت بهد که در تعداد تکرار زیاد شو میگذاري جمالت در متون فارسی محسوب  ارزش
  . خصوصیات جمالت فارسی مقداردهی و منطبق شوند مناسب با شکل بهتا 
  

  
  شده ارائهروش  یکل يمعمار .1 شکل

  
 دهی مبناي وزنکه  )2011، ١بایزایتز و ریبیرونتو( TF-IDFدهی کالسیک  وزن معیارجاي  در این پژوهش به

محاسبه وزن در  TF-ISFدر معیار . ه استشد استفاده  TF-ISFاز معیار  ،استمحاسبه تکرار کلمات  براساس

                                                 
1 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
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 2 و 1ي ها هصورت رابط هب که نحوه محاسبه آن )2008، و همکاران قزوینیان( دشو میانجام واحد جمله 
  .شدبا می
)1(                                                    

)2(                                                             

tfi,j تعداد تکرار کلمه   دهنده ، نشان1 در رابطهi  در سندj ثیر اندازه اسناد بزرگتر، أعلت کاهش ت که به است
، isfi .اي است که از سایر کلمات بیشتر تکرار شده است تعداد تکرار کلمه . دشو میسازي  نرمال

 يها هتعداد جمل ni وي سند ها هکل جمل تعداد N. هستند iشامل کلمه  یی است کهها همعکوس تعداد جمل
  .دشو میمحاسبه  3مطابق رابطه  jدر سند  iبه کلمه  مربوط  وزندر ادامه،  .است iکلمه  يحاو

)3(                                                   
 ایپرسش  کیصورت  هان بعنو یعنی. دشو می جادیهر جمله با عنوان متن ا انیم الی کی دهی در گراف وزن

وزن آن طبق  نیبنابرا. هدد میرا نشان  عنوانبا  ها هجمل انیم) هاي الی( و پاسخ، ارتباط دشو میدرخواست مطرح 
  .)2011بایزایتز و ریبیرونتو، ( دشو می بهمحاس 4رابطه 

)4(                                          
 یسادگ به 5طبق رابطه  ینوسیکس اریکمک مع و به دشو می فیجمله با عنوان تعرشباهت هر  freqi,qکه در آن 

  .)2011بایزایتز و ریبیرونتو، ( شود میمحاسبه 
)5(                                       

  .دشو میمحاسبه  6رابطه  براساس زیدو جمله ن نیمشابه، شباهت ب صورت به
)6(                                    

گراف «که به آن  ه استدش از گراف استفاده  یاز نوع خاص اسناد و متون شینمابراي  حاضر، پژوهش در
گره از  کینوع گراف، هر جمله  نیسند با استفاده از ا کی شینما يبرا. دشو میگفته  ١»دور دار بدون جهت

 الیکه به  یکمک وزن را به ها هاست که مقدار شباهت گر ییها الیکمک  به ها هارتباط گر. هدد می لیگراف را تشک
  .نشان داده شده است 7در رابطه  ها الیاختصاص وزن به  یچگونگ .هدد مینشان  دشو میاختصاص داده 

)7(                                    
 .هدد میمرتبط با هم را نشان  يها هجمل انیشباهت م کند، یکه دو گره را به هم متصل م الیوزن هر  ،واقعدر 

                                                 
1 Directed Acyclic Graph  (DAG) 
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. یردگ مییک یال قرار  دارند بیترت یلحاظ زمان بهکه  ییها هجملبین  دشو می دهید 2 شکلکه در  همانطور
گراف  شیاست، نما sjقبل از  یلحاظ زمان به siسند باشند، که در آن  کیدو جمله از  sjو  siمثال، اگر  طور  به
  .)1997و بوکلی،  ،میترا، سینقال( دهد شیرا نما  (sj, si)لایاند تو مین یباشد ول (si, sj) لایشامل  اندتو می

  
  دور دار بدون به گراف جهت یده وزن یچگونگ شینما .2 شکل

  
 که ایم کردهستفاده گیري ا معیارهاي قابل اندازه از تعدادي ها هجمل هاي توصیفی ویژگی دستیابی بهبراي در ادامه، 

 Sکنیم طول خالصه ثابت است و این طول ثابت با  ند فرض میشو میفاکتورهایی که در ادامه تعریف  ههمبراي 
   .دشو میفرض  Nدر سند اصلی نیز  ها هتعداد جمل. دشو مینمایش داده 

  )TRF( 1فاکتور شباهت با عنوان) الف
سیال، ناسیمنتو، پاپا، ( کند بت میعنوان متن اولیه صح بارهی است که دریها هشده شامل جمل یک متن استخراج
یک . ان فرمول فاکتور شباهت با عنوان را محاسبه کردتو میکمک ماتریس تشابه  به .)2004، ٢فریتاز و کاستنر

در خالصه، تقسیم بر حداکثر  ها هروش ساده براي محاسبه این فاکتور این است که از میانگین شباهت جمل
  :دشو میمحاسبه  8رابطه طبق  TRابتدا TRF براي محاسبه. تفاده کنیممبنا اس عنوان بهمقدار میانگین 

)8(                                                   
  :محاسبه کرد 9رابطه صورت  هرا ب TRFان تو می TRکمک  به
)9(                                                    

، maxبراي یافتن . آید دست می هب Sي ممکن با طول ها هم در فرمول باال از میان همه خالصکه مقدار ماکسیم
  .آید را محاسبه کرد دست می هبا عنوان ب ها هکه براي تشابه جمل Sباید میانگین بیشترین مقدارهاي 

  )CF( 3فاکتور انسجام) ب
 با توجه به این فرض، نیازمند. کنند ی است که همدیگر را همراهی مییها هیک خالصه باکیفیت شامل جمل

که در  دشو میمحاسبه کمک ماتریس شباهت  این شباهت به. هستیم دو به دوصورت  هب ها هشباهت جمل همحاسب

                                                 
1 Topic Relation factor 
2 Silla, Nascimento, Pappa, Freitas, & Kaestner 
3 Cohesion factor 
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 ها هگراف نمایش جمل بارهدو فرض اولیه در .)1997، و همکاران میترا( دهی گراف توضیح داده شد بخش وزن
  :دشو می بیان

 .استدش صفر شباهت گره با خو. 1

 .هم قرار گرفته باشند سر نظر زمانی پشت د که ازشو مییی تعریف ها هشباهت براي گر. 2

مقدار  ،در این صورت. ها هستیم شده به یال هاي اختصاص داده فاکتور انسجام نیازمند میانگین وزن هبراي محاسب
ها بر حداکثر مقدار میانگین  شده به یال داده هاي اختصاص وزن هآل براي فاکتور انسجام با تقسیم میانگین هم ایده

  .آید می دست  هي ممکن، بها هبراي همه خالص
که میانگین   سپس. آوریم دست می ه، ابتدا یک زیرگراف از گراف اصلی سیستم بCFبنابراین براي محاسبه 
  :دوش میمحاسبه  10رابطه  صورت بهاست،   خالصه يها هشباهت میان همه جمل

)10(                                               
 ها هجمل هدهنده میزان نزدیکی هم باید نشان CF. استشده  ها در زیرگراف تشکیل باال تعداد کل یال رابطهدر  

  :)2015میرشجاعی و معصومی، ( دشو میمحاسبه  11رابطه صورت   هبا هم باشد که ب
)11(                                                    
M این . ستها هدر گراف یا همان حداکثر شباهت میان جمل ها هدهنده بیشترین وزن جمل در رابطه باال نشان

تر  میانگین بسیار کوچک در مواقعی کهلگاریتم تابع  ،درواقع. آمده است دست به  تجربیبراساس تنظیمات  رابطه
 بارهدر شده استخراج يها هاگر بیشتر جمل. کند میجلوگیري  CF هبسیار پایین ب دهیاز مقدار است ماکسیمماز 

موضوعاتی دور از مربوط به  ها هاگر جمل ،یابد و از طرف دیگر افزایش می CFصحبت کنند،  يموضوع واحد
  .دشو میبه صفر متمایل  CFد، نهم باش

  )RF( 1فاکتور خوانایی )ج
ش تیک سند خوانا، سندي است که جمال. به مفهوم خوانایی در سیستم استخراج کاري دشوار استدستیابی 

جمله اول با جمله دوم ارتباط و شباهت زیادي دارد، . بعد از خود داشته باشند يها هارتباط زیادي با جمل
ر که در ابتدا تعریف طو درحقیقت، یک خالصه خوانا، همان. دوم و سوم و الی آخر يها هطور براي جمل همین

میرشجاعی و ( هدد میرا تشکیل  ها هد که یک زنجیره واضح و مرتبط از جملشو میی تشکیل یها هشد از جمل
دست  به 12رابطه از د شو مینمایش داده  ، که با Sبا طول  sمحاسبه خوانایی خالصه  .)2015معصومی، 

  .آید می
)12(                                               

                                                 
1 Readability factor 
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  .دشو میمحاسبه  13رابطه صورت  ه، بsبنابراین، فاکتور خوانایی براي خالصه 
)13(                                                  

که هدف  زمانی. ه استدش خالصه ثابت درنظر گرفته  يها هد که طول جملشو میدوباره این فرض یادآوري 
، که حداکثر S، برابر است با یافتن مسیري با طول Sاي با طول  تن خواناترین خالصه است، یافتن خالصهیاف

  .وزن را در گراف سند دارد
  )LF( 1فاکتور طول جمله )د

 ،دیگر سوياز . کنند بسیار طوالنی براي حضور در خالصه مناسب نیستند زیرا خالصه را طوالنی می يها هجمل
) ها هتعداد کلم( تر هستند که طول ی مناسبیها هجمل. ندروتاه هم اغلب بار معنایی زیادي نداخیلی ک يها هجمل
رابطه  صورت هاند بتو می iبراي یک جمله  LFبر این اساس . تر باشد متن نزدیک يها هها به میانگین طول جملنآ

  .)1390 ،يو بهبود ،انیتقو ي،شاکر(محاسبه شود  14
)14(                                             

  .است iطول جمله  متن و  يها همیانگین طول جمل که در آن 
این تعریف با ترکیب مفاهیم معیار طول . ه استاستفاده شد 15براي محاسبه مقادیر ویژگی طولی جمله از رابطه 

   .سازي حاصل شده است جمله و مفاهیم نرمال

)15(                                        
 تر باشد مقدار آن بیشتر است ویژگی طولی است که هر چه این مقدار به حد متوسط نزدیک  LFدر این رابطه

ل هم میانگین مقادیر طو و  ها همقادیر طول جمل انحراف معیار  .)1393، و همکاران یپورمعصوم(
  .ستها هجمل
  )PF( 2فاکتور مکان جمله) ه

در  خصوص به. تر است تر و براي حضور در خالصه مناسب تر باشد، مهم یک جمله هر چه به ابتداي متن نزدیک
 ،و همکاران يشاکر( اول شانس ممتازي براي حضور در خالصه داده شود هبسیاري از کاربردها باید به جمل

  :درنظر گرفته شده است 16رابطه  صورت به iراي جمله ب PFبنابراین امتیاز . )1390

)16(                                     

                                                 
1 Length factor 
2 Position factor 
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اول  هالعاده براي جمل امتیاز فوق αو  iموقعیت جمله  و ) ها هتعداد کل جمل( طول متن اصلی Nکه در آن 
به هر جمله از  که دشو میاستفاده  17نهادي از رابطه براي محاسبه ارزش مکانی در سیستم پیش ،درنهایت. است

  .هدد میارزش مکانی آن جمله اختصاص  عنوان بهسند، عددي 
)17(                                      

کانی نشان داده شده و درنهایت عدد حاصل برابر با مقدار ارزش م در این رابطه موقعیت جمله در متن با 
ي انسانی نیز مشاهده شده ها هشده بر خالص هاي انجام معیار مکان جمله، با بررسی بارهدر .جمله در سند است

  .برخوردار هستند ها هي ابتدایی و انتهایی متون خبري از ارزش بیشتري نسبت به سایر جملها هاست که جمل
، اکثر آنها بر متون غیرفارسی سازي متن هبود خالصهدر ب فرااکتشافیي ها مثیر استفاده از الگوریتأت توجه بهبا 

در استفاده از الگوریتم . )ب2017باالبانتاري،  و روتري( اند سندي آزمایش شده هاي تک بر کلکسیون طور بهو 
به  بگیرد،مین موجودیت از بردار مقدار یک  i کهاگر برداري را درنظر بگیریم،  ،متن زيسا صهخال براي ژنتیک
 خالصه حضور خواهد داشت، و اگر مقدار صفر بگیرد، خالصه شامل سند در   جمله ست کهاین معنا

در  ها هتعداد کل جمل N، که S<Nدرنظر گرفته شود و  S ،خالصه ي متنها هجملتعداد  فرض کنید. نخواهد بود
بردار  عنصر N-Sیرند و گ میصورت تصادفی مقدار یک  هب Sبردار، به طول از عناصر تعدادي . است صلیسند ا

 هوسیل بهفرزندان هند و د میالگوریتم ژنتیک را تشکیل  هجمعیت اولی ،این بردارها. یرندگ میمقدار صفر 
  . ندشو میعملگرهاي تقاطع و جهش تولید 

 یندااین فر. دشو میبرده کار  براي انتخاب بهترین بخش از والدین براي تولید فرزاندان جدید به تناسب تابع
اي نیارمند  ممکن است خالصه .تر براي تولید وجود نداشته باشد مناسب هکه خالص یابد تا زمانی ادامه می

اي دیگر، ارتباط زیاد با عنوان اهمیت داشته باشد و خوانایی مدنظر  که براي خالصه خوانایی باال باشد درحالی
با . دشو میحاصل  شده دهی معیارهاي استفاده ی مناسب است که با وزنتابع تناسب، نیازمند یک طراح .نباشد

  .دشو میتعریف  18رابطه  مطابقتابع تناسب  ،قبلشده در بخش  معرفیتوجه به پنج فاکتور 
)18(                                       
 
α ،β ،γ ،δ  وε اضح است با انتخاب مقادیر بزرگ براي و .ندشو میتعریف  داربرک براساسهستند که  ضرایبیα 

بیشتري نسبت به معیارهاي انسجام، خوانایی  وزننسبت به بقیه ضرایب، در خالصه نهایی معیار ارتباط با عنوان 
مقادیر باالیی داشته باشند، خالصه  γو  βاگر ضرایب  ،دیگر سوياز . ي طولی و مکانی خواهد داشتها شو ارز
  .خواهد بود تر و خوانا تر منسجم
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بر قصد دارد خالصه رکه کا زمانی. صفر خواهد بود αگاهی سند اولیه عنوان ندارد، در چنین شرایطی مقدار 
بنابراین . دشو میمعیار انسجام براي خالصه ارزشمند تلقی  ، طبیعتاًکندیک سند مستقل استفاده  عنوان بهنهایی را 
اعتبارسنجی «به نام  روشی مبتنی بر یادگیري .داشته باشد دیگر باید مقدار بیشتري نسبت به ضرایب βضریب 
متفاوت به هر کدام از  ياعداد در این روش. رود کار می مقداردهی به ضرایب بهوجود دارد که براي  ١»متقابل

 مشخصبررسی و بهترین مقدار براي هر یک از ضرایب  ها تحالد و هر کدام از شو میضرایب اختصاص داده 
بنابراین  .هدد میشده ارائه  آوري این نکته ضروري است که درنهایت تابع تناسب مقداري نرمالیاد. دشو می

  . دنمقادیر اختصاصی به هر یک از ضرایب نیز باید بین صفر و یک باش
 ).2015کالمی، ( دشو میصورت تصادفی انجام  هب ها مجستجو و انتخاب کرموزو ،در عمل ترکیب و جهش

این . دشو میانجام  ٢ام دو عمل ترکیب و جهش از میان جمعیت جدید مجددا عمل انتخاباز اتم درنهایت بعد
که بهترین فرزند انتخاب شود، این همان خروجی  ند تا زمانیشو میعملیات در تعداد تکرارهاي زیاد اعمال 

ش و ترکیب براي عملگرهاي جه و CP=0.8٤  و MP=0.3٣ مقادیردر روش پیشنهادي از . الگوریتم ژنتیک است
  .اند بار تکرار شده 2000استفاده شده است که 

اي از پارامترها در ابتدا مقداردهی  ، مجموعهمهم يها هبراي استفاده از الگوریتم فاخته براي استخراج جمل
 براساس. شود انجام میکامل توضیح داده شد  طور بهتر  تطبیق پارامترها با سیستم استخراج که پیش و ندشو می
متناسب با سیستم  تعداد تکرارابتدا پارامترهاي تعداد پرندگان و  ،کارکرد الگوریتم جستجوي فاخته هنحو

خالصه و ماتریس شباهت حاصل از  يها هاولیه، جمل يها هسپس تعداد جمل. دنیرگ میثابت  ادیرپیشنهادي مق
 يها هجمل سپس. ندشو میرفته پارامترهاي ورودي الگوریتم جستجوي فاخته درنظر گ عنوان بهسیستم استخراج 

  .ندشو میداده متن خالصه نمایش  صورت بهو ند شو میباارزش باالتر انتخاب 
  :به شرح زیر است CSAمراحل کلی اجراي الگوریتم 

  ؛داردهی پارامترهاي الگوریتمقم .1
  ؛)ها nest مقداردهی تصادفی( ها هبه الن ها هاختصاص تصادفی جمل. 2
  ؛ ٥کمک عملکرد تابع هزینه به ها هارزیابی الن .3
  ؛ها هبروزرسانی موقعیت الن .4

                                                 
1 Cross validation 
2 Selection 
3 Mutation percentage 
4 Crossover percentage 
5 Cost function 
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 در غیر این .یابد حاصل شود، الگوریتم پایان می) نظرمدباکیفیت  يها هیافتن جمل(اگر شرط پایان حلقه  .5
  .)2015میرشجاعی و معصومی، ( رددگ میبر 3به مرحله  ،صورت

اي  که مجموعه ي داردي متعددها مه داد که در آن هر النه تختر توسع ان به موارد پیچیدهتو میاین الگوریتم را 
تعریف تابع  .دشو می درنظر گرفتههر النه تنها یک تخم براي ، پژوهشدر این . هدد میها را نشان  حل از راه

جا نیز از ترکیب معیارهاي  در این. استهمان تعریف تابع تناسب در الگوریتم ژنتیک  CSAهزینه در الگوریتم 
با این . دشو میتابع هزینه استفاده  هو ارزش مکانی براي محاسب ،تباط با عنوان، انسجام، خوانایی، ارزش طولیار

  .دشو میمحاسبه  ها متخ هوسیل هتفاوت که تابع هزینه در اینجا ب
ها   nestاین معادله موقعیت . دشو میانجام  Levy flight اي معروف به نام کمک معادله به ،ها هبروزرسانی الن

صورت  به انتخاب براي اعداد حقیقی تعریف شده است ولی سیستم و کند ع هزینه بروز میبتا براساسرا 
د که این شو مید یا نشو مییک جمله براي خالصه یا انتخاب  ،ز پیشنهاديسا صهدر سیستم خال(ی است دودوی

کند که طول  ا فراهم میر ١فتن تصادفیر  اساسا یک راه Levy flight ).است دودوییکننده حالت  موضوع بیان
 .نشان داده شده است 19در رابطه  Levy flightمعادله . استصورت تصادفی  هنیز ب ٢ها مگا

)19(                                      
طور کلی  به. دشو میتعریف  لهئمسمتناسب با مقیاس است که  گام  طولدهنده  نشاناست و  <0که در آن 

. تصادفی یک زنجیره مارکوف است که موقعیت بعدي تنها به مکان فعلی و احتمال انتقال بستگی دارد رفتن راه
Ä هم به معناي ضرب ورودي است .Levy دشو می محاسبه 20رابطه صورت  ههم ب. 

)20(                                       
د جایگزین نآی دست می هب Levy هاي جدید که توسط حل بعضی از راه. داردنهایت  که میانگین و واریانس بی

، سرعت عملاین . ندشو مید دور انداخته نند و برخی که مقدار تابع هزینه مناسبی ندارشو میهاي موجود  حل راه
ک و جستجوي ژنتیپارامترهاي کنترلی دو الگوریتم مقادیر ، 2در جدول . هدد میجستجوي محلی را افزایش 

  .اند فاخته نشان داده شده
  

   (CSA) فاخته يو جستجو (GA)کیژنت تمیدو الگور یکنترل يپارامترها .2 جدول
GA CSA 

MP ٠.٣ Pa ٠.٢۵ 
CP ٠.٨ α ١ 
S ٠.١N λ ١.۵ 

  

                                                 
1 Random walk 
2 Step size 
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آزمایشگاه فناوري وب دانشگاه فردوسی مشهد نسخه فارسی  ز پیشنهادي،سا صهسیستم خال منظور ارزیابی به
پوشانی  میزان هم Rouge ابزار .)1393، و همکاران یپورمعصوم(را در اختیار قرار داده است  Rougeار ابز
معیارهاي  براساسالبته این نمونه . کند میماشینی را محاسبه  خالصهي انسانی و ها هي مشترك خالصها هنمون

 .تر است قبول  صه تولیدشده بهتر و قابلهد که کیفیت خالد مینشان  باالترات امتیاز. اند تولید شودتو میمختلف 
 n-gram. هدد میکمک آن ارزیابی را انجام  که بهاست تشکیل شده  n-gramمعیار مبتنی بر چند از  Rougeمعیار 

شامل هشت  Rougeافزار  نرم. ي انسانی و خالصه ماشینی استها ههاي مشترك بین خالص تایی nبه معنی تعداد 
درنظر گرفته شده  n=2در این پژوهش . که هر یک بر ویژگی خاصی داللت دارد است n-gramمعیار مبتنی بر 

 ١ز ایجازسا صهخال ه، سامان)برخط(ز فارسی در دسترس سا صهخال هدر حال حاضر، جدیدترین سامان. است
  .سیستم پیشنهادي استفاده شده استبه همین دلیل از این سامانه براي مقایسه نتایج حاصل از  که است

چندسندي تبدیل  هموضوع مختلف از پیکر 50سند موجود در  20ایجاز،  هبراي تولید خالصه توسط سامان
اگرچه سامانه . کند سندي کار می صورت تک هایجاز تنها ب هسامان در حال حاضر سند واحد شدند، چرا که 50به 

اسناد پیکره  کردن بیشتر بعد از یکپارچه زي متون با حجم باال را دارد، اما براي اطمینانسا صهایجاز قابلیت خال
ي حاصل از کیفیت مناسبی برخوردار ها هپردازش اولیه روي متون ورودي انجام شد تا خالص چندسندي، پیش

کمک  ایجاز ذخیره شدند و مشابه سیستم پیشنهادي به هشده توسط سامان ي برگرداندهها هسپس خالص. باشند
  . شدندمقایسه  Rougeر ارزیابی ي انسانی موجود در ابزاها هخالص

 ورودي به سیستم عنوان به نمونه از پیکره پاسخ عنوان به) D91A01 - D91A15(سند 15 ،براي ارزیابی
 هخالص عنوان بهاز مجموع جمالت هر سند  درصد 10و درنهایت  ساز ایجاز داده شد خالصه هپیشنهادي و سامان

سند حول یک موضوع خاص  20سند از تجمیع  15یک از این ذکر است که هر  شایان. شدندنهایی تولید 
و  یپورمعصومپژوهش  براساسسازي  شده براي ارزیابی دقت سیستم خالصه اند که تعداد انتخاب حاصل شده
  .استمناسب ) 1393( همکاران

  
  ها هیافت

هد که د میمده نشان آ دست هرا در متون خالصه ب Rougeکمک ابزار  شده به مقادیر معیارهاي محاسبه 3جدول 
  .اند نیز با یکدیگر مقایسه شده 3این مقادیر در شکل 

  
  ایجاز در شرایط مشابه هدر روش پیشنهادي و مقادیر حاصل از سامان Rougeآمده از ابزار  دست همیانگین مقادیر ب .3جدول 

                                                 
1 ijaz.um.ac.ir 
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 Rouge Ijaz Genetic Cuckooافزار  معیارهای نرم
  R1(  ۰.۰۷۷۵۹  ۰.۱۱۵۷۱۳  ۰.۱۳۳۱۷۳(در کل م�  شابهی مها مگرا nارزیابی با بررسی 
  R2(  ۰.۰۷۷۳۷  ۰.۱۷۰۸۲۷  ۰.۱۹۲۰۹۳( ها هی مشابه در جملها مگرا nارزیابی با بررسی 

  R3(  ۰.۱۱۳۸۸  ۰.۱۷۵۴۹۳  ۰.۱۸۷۲۴(ی مشابه در کل م� ها مگرا nارزیابی با بررسی ویژه 
  R4(  ۰.۱۲۷۹۸  ۰.۱۷۰۸۲۷  ۰.۱۹۲۰۹۳( ها هی مشابه در جملها مگرا nارزیابی با بررسی ویژه 

  R5(  ۰.۲۴۴۳۵  ۰.۳۱۱۱۹۳  ۰.۳۲۹۸۶۷( ترین زیر رشته مشرتک ارزیابی با بررسی طوالنی
  R6(  ۰.۰۱۸۶۳  ۰.۰۱۵۳۲۷  ۰.۰۱۵۸۱۳( دار ترین زیر رشته مشرتک وزن ارزیابی با بررسی طوالنی

  R7(  ۰.۰۸۹۳۶  ۰.۱۴۸۹۸  ۰.۱۵۸۸۵۳( ی مشابه با فاصله آزادها ماگر  ۲ارزیابی با بررسی 
  R8(  ۰.۲۷۲۴۱  ۰.۳۹۴۵۳۳  ۰.۴۰۶۶۴( مشابه در م� یها تارزیابی با بررسی تعداد لغ

  

  
  ز ایجازسا صهخال هي سیستم پیشنهادي و مقایسه آنها با سامانها مالگوریت عملکرد .3 شکل

  
ر از الگوریتم بهت Rougeار افز نرم، عملکرد الگوریتم جستجوي فاخته در هر یک از معیارهاي 3شکل مطابق 

 8 انیضمنا از م .استي انسانی ها هخالص به آمده دست بهي ها هخالص معناي شباهت بیشتر که به استژنتیک 
با  یابیو ارز )R5(رشته مشترك ریز نتری یطوالن یبا بررس یابیارز اریمع ،Rouge افزار موجود در نرم اریمع

 . دارند ارهایمع هینسبت به بق يعملکرد بهتر )R8(تعداد لغات مشابه در متن  یبررس

و  تیماه زیعلت ن. هندد می ناز خود نشا یمتفاوت يمتون مختلف عملکردها يرو Rouge یابیارز يارهایمع
رشته مشترك  ریز نتری یطوالن یبا بررس یابیارز اریمع ،مثالطور  به. گوناگون است اسنادمختلف  هاي یژگیو

 رسد ینظر م و به است )R5(رشته مشترك  ریز نتری یطوالن یبا بررس یابیزار ارمعی دار ، حالت وزن)R6( دار وزن
 کند یصدق م سندي زي تکسا صهخال يموضوع برا نیکه ا حالیدر. نشان دهد R5 بهنسبت  يعملکرد بهتر دیبا
 ریکلمات ز بیترتعلت اهمیت داشتن  و این به شتهکاهش زیادي دا R6 معیار يچندسند زيسا صهخال يبرا یول

 .است رشته

و توسط  0.20توسط الگوریتم فاخته  Rouge افزار در نرم یابیارز اریمع 8آمده توسط  دست میانگین مقادیر به
ایجاز، نتایج هر دو الگوریتم  هي پیشنهادي با سامانها مالگوریت هاز طرفی در مقایس .است 0.19الگوریتم ژنتیک 

 آمده توسط دست میانگین مقادیر به. استایجاز  هامانحاکی از عملکرد بهتر سیستم پیشنهادي نسبت به س
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توجه سامانه پیشنهادي  درخورکه تفاوت  است 0.13ایجاز  هتوسط سامان Rouge افزار در نرم یابیارز هاياریمع
 .است روش پیشنهاديعملکرد مناسب  هدهند ز ایجاز، نشانسا صهخال هنسبت به سامان

متن  15بر  جازای زسا صهخال و توسط الگوریتم فاخته يشنهادپی زسا صهخالضمنا، نمودار مقایسه زمانی 
نتایج حاکی از آن است که میانگین زمانی . نشان داده شده است 4 در شکلشده و چندسندي آزمایش 

کمتر از زمان مورد نیاز  درصد 5.6 با الگوریتم فاخته سازي توسط سیستم پیشنهادي شده براي خالصه محاسبه
ان انتظار داشت در صورت افزایش تعداد اسناد مورد تو مییقین  طور بهکه  استجاز توسط سیستم ای

ییدي بر کارایی روش أتوجه خواهد بود و این نیز ت درخورشدت  سازي به زي، اختالف زمان خالصهسا صهخال
  . استپیشنهادي 
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IJAZ CUCKOO

  
  جازای زسا صهخال با يشنهادپی روش یزمان سهینمودار مقا .4شکل 

  
 گیري نتیجه

اخبار و انتقال آن از  تولید خالصه به انتو میست که ا گستردهبسیار  تنم خودکار زيسا صهخال کاربرد يها هزمین
تولید سیستمی ، )گویی ي پاسخها متولید سیست(بازیابی اطالعات ، تسریع یی نظیر تلفن همراهها مطریق سیست

   .کردمعنایی اشاره  زي در وبسا صهکاربرد خال و ،جهت استخراج اسناد مشابه
متن مانند موقعیت جمله و  يظاهرساختار ر متن بر خودکا زيسا صهخال به مربوطاولیه  يها تفعالی بیشتر

ي استخراج دانش براي شناسایی برمبناهوش مصنوعی  ستفاده ازا هسپس اید .بودندمتمرکز  ،عبارات اشاره
مشکل . ي استنتاج مطرح شدها مبا مکانیز ها تو استخراج روابط بین موجودیي مفهومی از متن ها تموجودی
یی دارند و ممکن است به ها تشده محدوی الگوهاي تعریف که استکاربردهاي هوش مصنوعی این اصلی 

 دارندهایی  ضعف نیز زي متنسا صهي آماري در خالها شنگر .ي مفهومی منجر نشوندها تتحلیل کامل موجودی
هاي اخیر  در سال .ها دفاغیرمتنی و متر محتویاتنیاز به دخالت انسان، ارجاعات مبهم، تفسیر  :ند ازا تکه عبار

زي سا صهایده اصلی خال. استشده مطرح  سازي زي شخصیسا صهزي مبتنی بر کاربر یا خالسا صهبحث خال
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زمینه اطالعاتی که  انش و پیششده و یا مبتنی بر کاربر این است که کاربران مختلف با توجه به د سازي شخصی
   .ي متفاوتی روي اسناد یکسان دارندها هدارند، دیدگا

 هبخش عمد که بودزي چندسندي متون فارسی سا صهبراي خال یروش هدف اصلی این پژوهش ارائه
ي فرااکتشافی سازگار براي انتخاب ها مدر این پژوهش مربوط به پیشنهاد الگوریت شده انجامهاي  نوآوري
سازي تقریبی  ي بهینهها مي فرااکتشافی، یکی از انواع الگوریتها مالگوریت ،درواقع. استي متن خالصه ها هجمل

. داي از مسائل را دارن رفت از نقاط بهینه محلی و قابلیت کاربرد در طیف گسترده هستند که راهکارهاي برون
زي به یک مسئله سا صهله خالئتبدیل مس ي تقریبی را برايها ماستفاده از برخی الگوریت ههمین موضوع اید

  .کردسازي را تداعی  سازي و جستجوي یافتن بهترین روش براي حل این نوع مسائل بهینه بهینه
فراهم تر نسبت به الگوریتم ژنتیک  اي باکیفیت خالصه آمده، الگوریتم جستجوي فاخته دست نتایج به براساس

و  0.20توسط الگوریتم فاخته  Rouge افزار در نرم یابیارز هاياریمع آمده توسط دست میانگین مقادیر به .کند می
علت این باشد که پارامترهاي کمتري در الگوریتم  اند بهتو میاین نتیجه . است 0.19توسط الگوریتم ژنتیک 

. هدد مید که همین موضوع پیچیدگی الگوریتم را نیز کاهش نشدن وجود دار جستجوي فاخته براي تنظیم
 ،عالوه بر این. شدن وجود دارد براي تنظیم Paر ، اساسا یک پارامت)N( نظر از اندازه جمعیت صرف ،قتدرحقی

مقداردهی مجدد مقادیر این پارامترها به این بدان معناست که . خیلی زیاد نیست Paر نرخ همگرایی به پارامت
ترهاي دیگر را تحت تاثیر رفتار خود قرار اي است که پارام گونه همچنین تنظیمات این پارامتر به .رسد حداقل می

رفتن تصادفی در کد الگوریتم جستجوي فاخته مانع از   و راه Levy flightاز طرفی استفاده از معادله  .هدد مین
اند علت دیگري براي تو میاین قابلیت . دشو میکاره آن  الگوریتم در نقاط بهینه محلی و خاتمه نیمه افتادنگیر

   .لگوریتم جستجوي فاخته نسبت به الگوریتم ژنتیک باشدعملکرد بهتر ا
مشخص است عالوه بر مقایسه عملکرد دو الگوریتم فراابتکاري ژنتیک و جستجوي  3همانطور که در شکل 

یک مرجع رایج و کاربردي، مقایسه  عنوان بهز ایجاز سا صهفاخته در سیستم پیشنهادي، این سیستم با سامانه خال
ز پیشنهادي نسبت به سامانه ایجاز در هر یک از سا صهبرتري خال هدهند نشان ،نتایج. تاس شدهو بررسی 

ي فراابتکاري عنوان ها مان استفاده از الگوریتتو میعلت اصلی این بهبود در نتایج را . استمعیارهاي ارزیابی 
این موضوع . ستها مریتچراکه تفاوت اصلی سیستم پیشنهادي و سامانه ایجاز نیز در کاربرد همین الگو ؛کرد
  .استاولیه سیستم پیشنهادي در این مطالعه  هخوبی موید موفقیت اید به

سازي جستجوي فاخته براي  ، الگوریتم بهینهفرااکتشافیي ها مشده در زمینه الگوریت ي انجامها شطبق پژوه
سازي  ین استراتژي بهینها. است کردهعمل  ها متر از سایر الگوریتبهسازي عمومی  بسیاري از مشکالت بهینه

حتی حل مشکالت  و ي مختلفها تبا محدوریرا سازي چندمنظوره  ي بهینهها هبرنام ،طور بالقوه اند بهتو می
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هاي مختلفی براي بهبود روش  ارائه تکنیکبراي اند شروعی تو میاین پژوهش  ،درنهایت .کندمطالعه  NPسخت 
پردازش را  شده براي مرحله پیش  هاي درنظرگرفته ان ویژگیتو میعنوان پیشنهاد،  به. پیشنهادي محسوب شود
، زبان فارسی شناختی هاي زبان هاي معنایی و ادراکی با درنظرگرفتن ویژگی ویژگی کردن افزایش داد و با دخیل

 يها متیبود که استفاده از الگور دواریام انتو میطور خاص،  ي تولیدشده را افزایش داد و بهها هکیفیت خالص
هایی جهت کاهش زمان اجراي  اعمال تکنیکبه ضمنا  .دنشو ییموجب بهبود کارا یبیترک فرااکتشافی
  .شودي فرااکتشافی نیز باید توجه ها مالگوریت
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