
Resumo 
 
Esta tese descreve um sistema de sumarização automática de textos baseado na teoria 

de grafos. Os sumários são indicadores úteis do conteúdo do documento. 

Tradicionalmente os sumários são criados por pessoas que lêem o texto e identificam 

os pontos importantes do mesmo. A chamada "sobrecarga de informação" torna esse 

trabalho manual bastante difícil, senão mesmo impossível. Várias tentativas tém sido 

propostas para este problema. Esta tarefa é de facto muito difícil e envolve a 

compreensão de linguagem natural. 

Nesta tese é proposta a utilização de um sistema de sumarização extractiva de texto. A 

sumarização extractiva é baseada na selecção de um subconjunto de frases do texto 

original. 

O sistema precisa de identificar as frases mais importantes no texto. Neste trabalho é 

usada teoria dos grafos para determinar a importância relativa de cada frase. O método 

proposto, SumGraph, usa uma rede totalmente conexa para modelizar um texto. Neste 

modelo os vértices do grafo são frases do texto e as arestas têm um peso associado 

que representa a dissemelhança lexicográfica entre as frases. Posteriormente é feita 

uma redução do número de arestas do grafo utilizando a técnica Pathfinder Network 

Scaling. O grafo reduzido revela a organização conceptual das frases. As frases são 

seleccionadas para serem incluídas no sumário dependendo da sua importância 

relativa no grafo conceptual. 

O desempenho do método é ilustrado utilizando colecções de artigos de jornal. A fonte 

destes dados é a Document Understanding Conferences. A medida ROUGE é usada 

para avaliar a qualidade de cada sumário. A comparação com outros métodos indica 

que SumGraph produz melhores sumários. 

 
 
Abstract 
 

This thesis describes an automatic text summarization system based on graph-theory. 



Summaries are useful indicators of the document content. Traditionally summaries are 

created by humans by reading the text and identifying the important points in the text. 

So called information-overload makes such manual work very difficult (if not impossible). 

Many attempts have been made to automate the summarization task. This task is very 

difficult and involves natural language understanding. 

We propose an extractive text summarization system. Extractive summarization works 

by selecting a subset of sentences from the original text. Thus the system needs to 

identify most important sentences in the text. We use graph theory to identify relative 

importance of a sentence. The proposed method, SumGraph, uses a fully connected 

network to model a text with nodes as sentences and the lexical dissimilarity between 

pairs sentences as the link weights. This fully connected network is then scaled using 

Pathfinder Network Scaling technique. The scaled network reveals the conceptual 

organization of the sentences. 

Sentences are then selected for inclusion in the summary depending upon their relative 

importance in the conceptual network. 

Performance of the method is illustrated on a collection of newspaper articles. The data 

comes from Document Understanding Conferences. ROUGE measure is used for 

evaluating goodness of a summary. Comparison with other methods indicate that 

SumGraph produces better summaries. 

 


