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چکیده
مقدمه :یکی از عوامل عدم موفقیت در بازیابی اطالعات ،ارائه نیاز اطالعاتی کاربران در پرسوجوهای کوتاه و مبهم به نظامهای
اطالعاتی است .گسترش پرسوجو با افزودن اصطالحات مناسب به پرسوجوهای کاربران ،راهحلی مناسب برای حل این مشکل
است .هدف پژوهش حاضر مرور نظاممند متون پژوهشی گسترش پرسوجو در زبان فارسی است.
روش شنا سی :فارسییی و انیلیسییی منابال اطالعات علمی با کلیدواژههای مرتبط ،تعداد  35اثر به زبان فارسییی و  18اثر به زبان
انیلیسی شناسایی شد .سپس با اعمال پاالیش اولیه ،معیارهای ورود و خروج از مطالعه و کنترل توسط متخصصان ،تعداد شش
اثر فارسییی و هشییت اثر انیلیسییی برای ورود به مرور نظاممند انتخاب شییدند .با طراحی کاربرگی ،اسییتخراج اطالعات از آثار
صییورت پذیرفت .در ادامه ،یافتههای مرور نظاممند در پی دسییتیابی به اهار هدف پژوهش تیلیل شییدند :شییناسییایی روشها؛
شناسایی منابال دانشی؛ شناسایی مجموعه آزمونها؛ و شناسایی شکافهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
در گسترش پرسوجوی زبان فارسی.
یافتهها :مرور پژوهشها نشیییان داد  14اثر به گسیییترش پرسوجوی زبان فارسیییی پرداختهاند .این آثار براسیییاس منابال دانشیییی
اصییطالحات گسییترش به اهار دسییته تقسیییم شییدند :مبتنی بر ربط (هشییت اثر ؛ مبتنی بر سییاختارهای دانش (دو اثر  ،مبتنی بر
اطالعات وب (دو اثر  ،و مبتنی بر منابال ترکیبی (دو اثر  .اغلب این پژوهشها بر روی اسییناد خبری انجام شییدهاند و از مجموعه
آزمون روزنامه همشییهری در نیمی از پژوهشها بهعنوان منبال دانشییی اصییطالحات گسییترش و نیز مجموعه آزمون اسییت اده شییده
است.

 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشیاه تهرانdhaseli@ut.ac.ir ،

 .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشیاه تهران (نویسنده مسئول

fahimnia@ut.ac.ir ،

 .3دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشیاه تهرانnnaghsh@ut.ac.ir ،
 .4استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشیاه تبریزhashematapour@tabrizu.ac.ir ،

 .5استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی پژوهشیاه علوم و فناوری اطالعات (ایرانداک

beheshti@irandoc.ac.ir ،
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نتیجهگیری :تیقیقات حوزه گسییترش پرسوجو در زبان فارسییی نیازمند توسییعه کمی با اسییت اده از روشهای متنوع و بهویژه
روشهای مبتنی بر منابال ترکیبی است .منابال دانشی مختلف بهویژه هستیشناسیها و منابال وب میبایست برای گسترش پرسوجو
در زبان فارسی مورد توجه و است اده قرار گیرند .همچنین است اده از مجموعه آزمونهای استاندارد برای پژوهشیران این امکان
فراهم میکند که بتوانند روشهای مختلف را با هم مقایسه کنند.
کلیدواژهها :گسترش پرسوجو ،زبان فارسی ،بازخورد ربط ،ساختارهای دانش ،اطالعات وب

مقدمه
روزانه طیف وسییییعی از افراد با نیازها و انییزههای مختلف به جسیییتجوی اطالعات در نظامهای
باز یابی اطال عات میپرداز ند .کاربران بهمنظور برقراری ارت باط با ن ظام های باز یابی اطال عات ،ن یاز های
اطالعاتیِشیییان را در قالب پرسوجوها فرمولبندی مینمایند (. Phan, Bailey & Wilkinson, 2007
معموالً خال صهای از نیاز اطالعاتی کاربر تو سط پرسوجویی م شتمل بر مجموعهای از کلمات کلیدی بیان
میشود (شبانزاده حبیبآبادی . 1389 ،اغلب پرسوجوهای ارائهشده توسط کاربران کوتاه و مبهم هستند.
نخسییتین مشییکل پرسوجوهای کاربران در وب تعداد کم اصییطالحات پرسوجو اسییت .پژوهشها نشییان
میدهند کاربران تمایل به ارائه پرسوجوهای کوتاه دارند زیرا برای مشیییخا سیییاختن نیازهای اطالعاتی
خود با کمبود دانش موضوعی مواجه هستند ،و طول یک پرسوجوی تیت وب بین  2تا  3اصطالح است
( . Spink, Wolfram, Jansen, & Saracevic, 2001; Wollersheim, 2005ت عداد کم اصیییطال حات
پرسوجو باعث می شود ا صطالحات مهمی که تو صی یر نیاز اطالعاتی ه ستند ،در پرسوجو ظاهر ن شوند
( Spink, et al., 2001و معنی مناسیییب و کافی برای پرسوجوی مورد نظر فراهم نیاید .مشیییکل دییر
پرسوجوها ابهام اسیییت .برخی از عوامل ایجادکننده ابهام در پرسوجوهای کاربران برای نظامهای بازیابی
عبارتند از :فرمولبندی ضعیف پرسوجو ،اصطالحات مترادف و اصطالحات دارای تعدد معانی ،و عملکرد
نادرسیییت نظام ( . Zhang, 2013برای کاربران معمولی که قادر به بیان نیازهای اطالعاتی در قالب یک
پرسوجوی مؤثر نیسیییت ند ،فرمولب ندی ضیییعیف پرسوجو یک دل یل اب تدائی برای پرسوجو های مبهم
میسیییوب میشیییود ( . Harman & Buckley, 2004وجود اصیییطالحات مترادف برای یک م هوم باعث
می شود همه اسناد مرتبط با آن م هوم بازیابی نشوند و بازیافت جستجو کاهش یابد .همچنین مشکل وجود
اصییطالحات دارای تعدد معانی در پرسوجو ،احتمال بازیابی اسییناد نامرتبط با معناهای دییر که مورد نظر
کاربر نی ستند را افزایش میدهد که این امر دقت نتایج بازیابی را کاهش میدهد ( . Zhang, 2013مو ضوع
رایج دییر در فرمولبندی پرسوجو اسییت اده از اصییطالحات اشییتباه و غلط اسییت ،ممکن اسییت کاربران
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ا صطالحات را از نظر امالئی ا شتباه بنوی سند یا بهدلیل فقدان دانش مو ضوعی کافی ا صطالحات نامنا سب
بهکار ببرند (شبانزاده حبیبآبادی. 1389 ،
یکی از رویکردهای رایج برای حل مشکل پرسوجوهای کوتاه و مبهم که از دهه  1960میالدی
تاکنون مورد ا ست اده قرار میگیرد گ سترش پرسوجو1ا ست .گ سترش پرسوجو رویکردی پذیرفته شده
اسیییت که بهصیییورت گسیییترده مورد اسیییت اده قرار میگیرد و پرسوجوهای کوتاه کاربران را با افزودن
ا صطالحات ا ضافی از بافت ،تقویت میکند ،همچنین با میدود ساختن معنی واژگان بهو سیله ا صطالحات
اضییافهشییده به پرسوجو ،مشییکل ابهام در زبان طبیعی را نیز حل میکند ( . Zhang, 2013از جمله عوامل
موفقیت اسیییت اده از گسیییترش پرسوجو در بازیابی اطالعات ،حل مشیییکل عدم تطابا واژگان موجود در
پرسوجوی کاربر با واژگان موجود در مجموعه اسناد است (. Wollersheim, 2005
برخی گسییترش پرسوجو را اصییالح مجدد پرسوجوی کاربر با افزودن اصییطالحات اضییافی و
وزندهی مجدد ا صطالحات پرسوجو توسط نظام میدانند ( & Lavrenko & Croft, 2017; Lee, Croft,
 Allan, 2008برخی نیز تنها بر وزندهی مجدد اصیییطالحات پرسوجو تمرکز میکنند ( & Bendersky

 . Croft, 2008; Robertson & Jones, 1976برخی نیز سه رویکرد در نظر میگیرند ،افزودن اصطالحات؛
وزندهی مجدد؛ و ترکیبی از افزودن اصیییطالحات اضیییافی و وزندهی مجدد به آنها ( & Baeza-Yates,

 . Ribeiro-Neto, 1999روشها ،فنون و الیوریتمهای مختل ی برای گسیییترش پرسوجوهای کاربران در
نظامهای بازیابی اطالعات بهکار رفتهاند .فرایند گ سترش پرسوجو به سه گروه د ستی ،خودکار ،و تعاملی
تقسیییم میشییود ( . Abdelmgeid Amin, 2008; Zhang, 2013در گسییترش پرسوجوی دسییتی2کاربر بر
پایه تجربه و دانش خود از حوزه موضیییوعی و مجموعه اسیییناد ،اصیییطالحات گسیییترش را تعیین میکند
( . Bhogal, MacFarlane, & Smith, 2007گسییترش پرسوجوی دسییتی برای متخصییصییان موضییوعی و
حرفهای مناسیییب اسیییت .در فرایند گسیییترش پرسوجوی تعاملی 3،نظام مجموعهای از اصیییطالحات بالقوه
گسیییترش پرسوجو را شیییناسیییایی و برای کاربر ارائه میکند و کاربر تصیییمیم میگیرد اه اصیییطالح یا
اصطالحاتی برای گسترش مناسب است .پیشفرض گسترش پرسوجوی تعاملی این است که افراد نسبت
به ما شین بی شتر قادر به ق ضاوت ربط و م ید بودن ا صطالحات ه ستند و این روش اثربخ شی را در کنش و

1. Query Expansion
2. Manual Query Expansion
3. Interactive Query Expansion
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عمل نشان میدهد ( . Azad & Deepak, 2019در گسترش پرسوجوی خودکار 1،نظام به صورت خودکار
و بدون هیچ مداخ لهای از کاربر اصیییطال حات گسیییترش را انت خاب میک ند و پرسوجو را برای کاربر
فرمولبندی مجدد مینماید .گسییترش اصییطالحات میتواند نتیجه منابال متنوعی باشیید ،شییامل مجموعههای
متنی ،فرهنگها ،و پایههای دانش.
روشها و الیوریتمهای گ سترش پرسوجو در زبانهای مختلف پیاده سازی و مورد ا ست اده قرار
گرفتهاند .بررسی متون منتشرشده نشان میدهد اندین روش و الیوریتم گسترش پرسوجو در زبان فارسی
انجام شده است .زبان فارسی که از شاخه زبانهای هند و اروپایی به شمار میرود یکی از زبانهای مهم در
آسیا است .در کشورهای ایران و تاجیکستان ،فارسی زبان رسمی بوده و در کشور افغانستان در کنار زبان
پ شتو ،یکی از دو زبان ر سمی ا ست .همچنین زبان فار سی ،زبان ر سمی ک شور هندو ستان تا پیش از ورود
اسییتعمار انیلیس بوده اسییت .امروزه حجم زیادی از تولیدات علمی و ص ی یات وب به زبان فارسییی تولید
میشییود .نمایه نزدیک به یک میلیون مقاله مجالت فارسییی در پاییاه مرکز منطقهای اطالعرسییانی علوم و
فناوری 2،نمایه حدود  750.000مقاله کن رانسیییی در پاییاه سییییویلیکا 3،و نمایه  600.000پایاننامه در پاییاه
گنج ایرانداک4نمونههایی از مدارک علمی تولید شده به زبان فار سی در مییط وب ه ستند .همچنین برای
سیییازماندهی و بازیابی این اطالعات در وب فارسیییی ،پژوهش های زیادی در حوزه بازیابی اطالعات و
پردازش زبان طبیعی در زبان فارسی صورت گرفته و یا در حال انجام است.
بررسی متون منتشرشده نشان میدهد با توجه به حجم تیقیقات انجام شده در خصوص گسترش
پرسوجو در زبانهای مختلف (مانند زبان انیلی سی ،اینی و فران سه  ،پژوهشهای اندکی بر روی گسترش
زبان فارسییی انجامشییده اسییت .عالوه بر این ،تصییویری جامال از اندک پژوهشهای انجام شییده ،روشهای
به کار رفته و منابال مورد اسیییت اده در آنها وجود ندارد .بر این اسیییاس ،پژوهش حاضیییر به مرور نظاممند
تیقیقات گسییترش پرسوجو در زبان فارسییی میپردازد .در این مقاله ،با طبقهبندی پژوهشهای صییورت
گرفته در گسترش پرسوجو از نظر منابال دانشی اصطالحات گسترش ،از ارائه مشخصات صرفاً فنی اجتناب
شیییده اسیییت؛ زیرا بهبود روشها و الیوریتمهای گسیییترش پرسوجو بدون در نظر گرفتن منابال گسیییترش
پرسوجو منجر به پیشییرفت قابل توجهی نخواهد شیید .این مرور نظاممند میتواند انباشییت علمی مطالعات

1. Automatic Query Expansion
2. http://search.ricest.ac.ir/Inventory/index_10702.htm
3. https://www.civilica.com/index.php
4. https://ganj.irandoc.ac.ir
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حوزه گ سترش پرسوجو در زبان فار سی را از لیاظ ا ست اده از منابال ،روشها ،فنون ،مجموعه آزمون و ...
به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین و بررسی کارهای انجامشده ،خألهای پژوهشی در این حوزه را
به پژوهشییییران عرضیییه نماید .این پژوهش میتواند نقطه عزیمت مهمی برای پژوهشییییران حوزه علم
اطالعات و دانششناسی بهمنظور توسعه شناختی روشهای گسترش پرسوجو و ایجاد منابال دانشی مختلف
برای تأمین اصطالحات گسترش پرسوجو و نیز ساخت مجموعه آزمونهایی برای ارزیابی نظامهای بازیابی
اطالعات در زبان فارسی باشد.
پژوهش مروری نظاممند حاضیییر در پی تیقا اهار هدف یل در حوزه تیقیقات گسیییترش
پرسوجوی زبان فارسی است 1 :شناسایی روشها و الیوریتمهای است اده شده؛  2شناسایی منابال دانشی
اصییطالحات گسییترش؛  3شییناسییایی مجموعه آزمونهای اسییت اده شییده برای گسییترش پرسوجو؛ و 4
شناسایی شکافهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.
روششناسی
پژوهش حاضییر با اسییت اده از روش مرور نظاممند انجامشییده اسییت .در مرور نظاممند با شییناسییایی
دقیا ،منظم و برنامهریزیشییده تمام مطالعات مرتبط ،میتوان نقد عینیتری انجام داد و به مشییکالت مربوط
به مرورهای دییر مانند مرور نقلی فائا آمد (ملبوسباف و عزیزی . 1389 ،در این پژوهش تمامی مقاالت
منت شر شده مرتبط با گ سترش پرسوجوی زبان فار سی مورد برر سی قرار گرفته ا ست .در پژوهش حا ضر
جهت اطمینان از کامل بودن و ثبات در مرور نظاممند پژوهشها ،از راهنمای ارائه شده توسط اُکلی و شابرم
( Okoli & Schabram, 2010اسیییت اده شیییده اسیییت .این راهنما برای اطمینان از دقت زیاد در انجام
روششناسی در زمان انجام یک مرور نظاممند طراحی شده است .براساس این راهنما مرور نظاممند پژوهش
حاضییر در شییش گام (جدول  1طراحی شیید .در ادامه شییش گامِ اجراییِ مرور نظاممند توضییید داده شییده
است.
 .1شناسایی نیاز به مرور پژوهشها :بررسی متون نشان داد هیچ پژوهشی در خصوص مرور پژوهشها
در زمینه گ سترش پرسوجو در زبان فار سی انجام ن شده ا ست .این در حالی ا ست که در زبان انیلی سی و
زبانهای دییر ،پژوهشهای مختل ی با اسیییت اده از روش مرور نظاممند ،نهتنها برای حوزه کلی گسیییترش
پرسوجو بلکه برای زیر حوزههای جزئی آن صورت گرفته است.

 206پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشیاه فردوسی مشهد

سال  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 1398

 .2تدوین اهداف مرور نظاممند :با انتشار پژوهشهای گسترش پرسوجوی زبان فارسی در اند سال
اخیر ،الزم است روشها ،منابال دانشی و مجموعه آزمونهای است ادهشده برای آن شناسایی شود و خألهای
پژوهشی آن مشخا گردد.
1

 .3جستتتجو در مناب  :جسییتجوی اینترنتی در پاییاههای داخلی شییامل مقاالت کن رانسها و همایشها،
جویشیییر علمنت 2،بانک نشییریات کشییور 3،پاییاه اطالعات علمی جهاد دانشیییاهی 4،و پاییاه پژوهشیییاه
علوم و فناوری اطالعات  5،به منظور یافتن منابال فارسییی صییورت گرفت .همچنین بررسییی منابال و ماخذ آثار

نیز در دسییتیابی به برخی از منابال راهیشییا بود .برای جسییتجو در منابال فارسییی از کلیدواژههای «گسییترش»،
«ب سط»« ،پرسوجو»« ،ج ستجو» ،و «پر سش» با ترکیبهای منا سب و با نیارشهای امالئی مت اوت ا ست اده
شییید .در مورد مقاالت انیلیسیییی نیز پاییاه های خارجی سیییاینسدایرکت6و موتور کاوش علمی گوگل
اسیییکالر7با ردگیری آثار اسیییتنادکننده و نیز منابال و ماخذ آثار مورد بررسیییی قرار گرفتند .کلیدواژههای
ا ست اده شده برای ج ستجو در زبان انیلی سی شامل « ،»Persian« ،»Query Expansionو « »Farsiبودند .در
این گام  35اثر از پاییاههای فارسی و  18اثر به از پاییاههای خارجی به زبان انیلیسی بازیابی شد.
 .4گزینش مناب مرور :در پاالیش اولیه  21اثر به زبان فار سی و  18اثر به زبان انیلی سی گزینش شدند.
میدودیت زمانی برای پژوهش در نظر گرفته نشده است .معیار ورود به مطالعه برای آثار ،عبارتند بودند از:
 1گسییترش پرسوجو در زبان فارسییی و  2اعمال الیوریتمهای گسییترش پرسوجو و بهبود بازیابی .معیار
خروج از مطالعه نیز شیییامل حذف قالبهای تکراری یک اثر (مانند انتشیییار یک عنوان در قالب پایاننامه،
مقاله مجله یا مقاله کن رانس بود .از  21اثر به زبان فار سی ،تنها ه ت اثر در خ صوص اعمال الیوریتمهای
گسترش پرسوجو در زبان فارسی بود 12 ،پژوهش به گسترش پرسوجوی زبان انیلیسی پرداخته بودند و
دو اثر با است اده از روش پیمایش و بهصورت نظرسنجی انجام شده بود که از مطالعه کنار گذاشته شدند .از
 18اثر انیلیسیی ،هشیت اثر مرتبط با گسیترش پرسوجو در زبان فارسیی تشیخیا داده شیدند .در مجموع
ه ت اثر به زبان فار سی و ه شت اثر به زبان انیلی سی برای برر سی مرتبط شناخته شدند .آثار انتخاب شده
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تو سط یک ن ر متخ صا و صاحبنظر کنترل و برر سی شد .یک اثر بهدلیل ت شابه کامل با یک اثر دییر
توسط متخصا کنار گذاشته شد .در مجموع  14اثر برای مرور نظامند انتخاب شدند.
 .5استتتاراا اعاتاآ ارار :کاربرگی جهت اسیییتخراج اطالعات بر اسیییاس اهداف پژوهش از آثار،
طراحی و تهیه شد که در آن تعیین شده بود اه اطالعاتی از کل اثر باید استخراج شود.
 .6تجزیه و تحلیل و ارائه یافتهها :در گام نهایی نیز تجزیه و تیلیل و ارائه یافتههای پژوهش انجام شد
که حاصل کل مرور نظاممند است .جدول  1گامهای مرور نظاممند پژوهش حاضر را نشان میدهد.
جدول  .1مراحل مرور نظاممند
فرایند مرور نظاممند

گام
گام 1

شناسایی نیاز به مرور پژوهشها

تعداد مقاالآ باقیمانده
فارسی

انگلیسی

-

-

گام 2

تدوین اهداف مرور نظاممند

-

-

گام 3

جستجو در منابال ]الکترونیکی فارسی و انیلیسی[

35

18

پاالیش اولیه آثار

21

12

اعمال معیارهای ورود و خروج از مرور نظاممند

7

8

کنترل و بررسی آثار انتخابشده توسط متخصا و صاحبنظر

6

8

گام 5

استخراج اطالعات آثار

6

8

گام 6

تجزیه و تیلیل و ارائه یافتهها

6

8

گام 4

یافتهها
زبان و قالب انت شار تحقیقاآ :در نهایت شش اثر به زبان فار سی و ه شت اثر به زبان انیلی سی وارد مرور
نظاممند شدند .از این تعداد قالب شش اثر مقاله نشریه ،پنج اثر مقاله کن رانسی و سه اثر پایاننامه کارشناسی
ارشد بودند (جدول . 2
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جدول  .2زبان و قالب ارار مورد بررسی
قالب ارار

زبان آثار
کل

کل

مقاله نشریه

مقاله کنفرانسی

پایاننامه

فارسی

(2 14%/3

(1 7%/1

(3 21%/4

(6 42%/9

انیلیسی

(4 28%/6

(4 28%/6

0

(8 57%/1

(6 42%/9

(5 35%/7

(3 21%/4

14

روشها و رویکردهای گسترش پرسوجو در زبان فارسی :در مرور نظاممند حاضر روشهای گسترش
پرسوجو در زبان فار سی برا ساس نوع منبال ا صطالحات گ سترش به اهار نوع د ستهبندی شدهاند :مبتنی بر
ربط (هشیییت اثر  ،مبتنی بر سیییاختارهای دانش (دو اثر  ،مبتنی بر اطالعات وب (دو اثر  ،و مبتنی بر منابال
ترکیبی (دو اثر .
گستتترش پرسوجو مبتنی بر ربط :این نوع گسییترش پرسوجو به دو نوعِ بازخورد ربط و بازخورد شییبه
ربط1صیییورت میگیرد .بازخورد ربط ،فرایند جسیییتجو را بهعنوان یک عملیات تعاملی در نظر میگیرد و
اسییینادی را که کاربران مرتبط تشیییخیا میدهند برای گسیییترش پرسوجوها انتخاب میکند ( & Azad

 . Deepak, 2019در رویکرد بازخورد شیییبه ربط ،اسیییناد با رتبه باال در فهرسیییت نتایج پرسوجوی اولیه
بهعنوان اسییناد مرتبط شییناخته میشییوند .زمانیکه بازخورد ربط کاربر در دسییترس نباشیید این رویکرد که
بهعنوان بازخورد کور نیز شناخته میشود ،مورد است اده قرار میگیرد .بسیاری از نظامهای بازیابی اطالعات
از این رویکرد برای گسییترش پرسوجو بهره میبرند ( . Atwan & Mohd, 2017سییه الیوریتم گسییترش
پرسوجو مبتنی بر ربط وجود دارد :روکیو 2،احتماالتی  3،و تیلیل بافت میلی 4.الیوریتم روکیو براسیییاس
مدل فضییییای برداری اسییییت ( Salton, Wong, & Yang, 1975و هدف آن انت قال بردار پرسوجوی
گسیییترش یافته به نزدیک میانیین بردار اسیییناد مرتبط و دور کردن از میانیین اسیییناد غیرمرتبط اسیییت
( . Rocchio, 1971الیوریتم احتماالتی ،با ا ست اده از وزنهای ا صطالح برا ساس رخدادهای ا صطالح در
اسناد مرتبط و اسناد نامرتبط میاسبه می شود و یک سند را بهوسیله احتمال ربط سند با پرسوجو رتبهبندی
میکند ( . Robertson & Jones, 1976در تیلیل بافت میلی فرض این است که یک سند طوالنی ممکن
است اندین موضوع را پوشش دهد و تنها یک موضوع آن سند مورد نظر کاربر باشد .بنابراین میتواهایی
1. Pseudo Relevance Feedback
2. Rocchio
3. Probabilistic
)4. Local Context Analysis (LCA
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با همرخدادی متوالی در فاصیییله نزدیک با اصیییطالحات پرسوجو ،منابال قابل اعتماد برای اصیییطالحات
پرسوجو هستند زیرا اصطالحات موجود در بافتهای مشابه ،اغلب دارای معانی مشابه هستند ( Agichtein

 . & Cucerzan, 2005در اسناد فارسی یک اثر با رویکرد بازخورد و ه ت اثر با رویکرد بازخورد شبه ربط
انجام شده است.
بازخورد ربط :در زبان فارسییی یک اثر با اسییت اده از رویکرد بازخورد ربط و اسییت اده از مجموعه آزمون
حوزه حقوق انجام شده است .صبوری ،بشیری و ارومچیان (Saboori, Bashiri & Oroumchian, 2008

با است اده از بازخورد ربط به تعیین تأثیر مدل روکیو در وزندهی مجدد پرسوجو برای بازیابی اسناد فارسی
پرداختند .آزمایش آنها در مجموعه آزمون قوانین با موفقیت همراه بود.
بازخورد شبه ربط :تاکنون بیشترین آثار (ه ت اثر با است اده از این رویکرد به گسترش پرسوجو در زبان
فارسی پرداختهاند .در این ه ت اثر از مجموعه آزمون همشهری بهعنوان منبال دانشی اصطالحات گسترش
و نیز مجموعه آزمون است اده شده است .مجموعه همشهری پیکرهای است حاوی  318هزار سند مربوط به
اخ بار سییییال های  1375تا  1386که با خزش وبسییییا یت همشیییهری و ا ندین مرح له پیشپردازش و
برا سبگذاری حا صل آمده ا ست .همه ا سناد مجموعه هم شهری دارای برا سب ه ستند که ن شان میدهد
هر سییند در اه ردهای (اقتصییادی ،سیییاسییی و ...اسییت ( & AleAhmad, Amiri, Darrudi, Rahgozar,

. Oroumchian, 2009
دوالمیک و سییاوُی ( Dolamic & Savoy, 2009از گسییترش پرسوجو مبتنی بر روش بازخورد
شیییبه ربط و مدل روکیو برای گسیییترش پرسوجو اسیییت اده نمودند .آزمایش آنها بر روی مجموعه آزمون
هم شهری و بخش فار سی مجموعه ا سناد کِلِف1با مدلهای مختلف بازیابی اطالعات ( ،DFRاُکاپی و مدل
زبانی  ،ا ستراتژیهای نمایه سازی (ا صطالح با ری شهیابی و بدون ری شهیابی و  5گِرم  ،راهبردهای گ سترش
پرسوجو (روکیو ،بر پایه معکوس فراوانی ا سناد یا بدون گ سترش و شکلدهی پرسوجو (پرسوجوهای
کوتاه ،متوسیییط و طوالنی انجام شییید .آنها نشیییان دادند شیییکلدهی پرسوجو با حذف تمام پسیییوندها و
پیشوندهای واژههای زبان فارسی و نیز پرسوجوهای طوالنی که از  10سند مرتبط  20اصطالح گسترش به
پرسوجو اضافه میکند ،بازیابی بهبود میدهد.
دو پژوهش با اسییت اده از رویکرد بازخورد شییبه ربط و مدل احتماالتی در زبان فارسییی انجام شییده
ا ست .کری سانی ،رهیذر و ارومچیان ( Karisani, Rahgozar & Oroumchian, 2016یک روش ساده و
1. CLEF
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در عین حال کاربردی از روش بازخورد شبه ربط بهمنظور شناسایی اصطالحات مهم و دارای بار اطالعاتی
بی شتر در پرسوجو و وزندهی مجدد به آنها با ا ست اده از شباهت ا سناد (الیوریتم احتماالتی ارائه دادند.
یافتهها در مجموعههای آزمون استاندارد فارسی همشهری  1و همشهری  2و بخش فارسی مجموعه آزمون
انیلیسیییی فایر 1موفقیت این رویکرد را نشیییان داد .هاشیییمی و شیییاکری (Hashemi & Shakery, 2014

بهمنظور سییاخت مدل گسییترش پرسوجو ،برای هر پرسوجو  10سییند بازیابی شییده با رتبه باال در مجموعه
آزمون همشهری و اخبار بیبی سی را برای افزودن  100اصطالح مورد است اده قرار دادند .یافتهها نشان داد
گسترش پرسوجو بر اساس اصطالحات مرتبط مؤثر بوده است.
اهار پژوهش با اسیییت اده از رویکرد بازخورد شیییبه ربط و تیلیل بافت میلی انجام شیییده اسیییت.
آلاحمد ،حکیمیان ،مهدیخانی و ارومچیان ( Aleahmad, Hakimian, Mahdikhani & Oroumchian,

 2007به ارزیابی مدل فضییای برداری مبتنی بر اصییطالح و اِنگِرم و روش گسییترش پرسوجوی بازخورد
شبه ربط با ا ست اده از طرحهای وزندهی مختلف پرداختند .آنها تعداد  10ا صطالح نخ ست رتبهبندی شده
از  20نتیجه اول بازیابی شده از مجموعه آزمون همشهری را به هر پرسوجو اضافه نمودند .یافتههای آزمون
ن شان داد گ سترش پرسوجو با ا ست اده از روش تیلیل بافت میلی مؤثر بوده ا ست و گ سترش پرسوجوی
زبان فارسیییی با  4گِرم نتایج بهتری در بردارد .حکیمیان و تقی یاره (Hakimian & Taghiyareh, 2007

مجموعه هم شهری را برای تطبیا سه پارامتر  1تعداد م اهیم برای گ سترش پرسوجو ( 10الی  30م هوم ؛
 2تعداد اسییناد بازیابیشییده اولیه برای بازخورد میلی ( 30الی  100سییند ؛ و  3تعداد اصییطالحات برای
ک شف م اهیم و وزندهی ،برای گ سترش پرسوجو مورد ا ست اده قرار دادند .آنها ن شان دادند زمانیکه 20
م هوم برای گسترش پرسوجو مورد است اده قرار میگیرد نقطه بهینه میسوب میشود ،با این حال ،افزایش
دو پییارامتر دییر نیز در اک ر موارد نتییایج را بهبود میدهیید .حکیمیییان و تقییییاره ( & Hakimian

 Taghiyareh, 2008در را ستای پژوهش پی شین ،تعداد م اهیم را تا  60م هوم افزایش دادند .یافتههای آنها
نشیییان داد افزایش م اهیم گسیییترش به  50 ،35 ،30 ،25م هوم باعث بهبود عملکرد بازیابی نمیشیییود اما
افزایش م اهیم به  40و  45م هوم باعث بهبود عملکرد بازیابی مؤثر میشیییود .خالقی و مینایی ( 1394با
است اده از بررسی همرخدادی اصطالحات در پارگرافها ،اقدام به ساخت مجموعههای همرخدادی برای
هر اصیییطالح نموده و از آن ها برای گسیییترش پرسوجو با رویکرد تیلیل بافت میلی اسیییت اده کردند.

1 Forum for Information Retrieval Evaluation
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یافتههای آزمایشها در مجموعه آزمون هم شهری ( 1386-1375ن شان داد ااراوب پی شنهاد شده بازیابی
را بهبود میدهد.
گستتترش پرسوجو مبتنی بر ستتاختارهای دانش :در این روش ،اصییطالحات گسییترش از سییاختارهای
دانش و با اسییت اده از دو رویکرد وابسییته به پیکره و مسییتقل از پیکره اسییتخراج میشییود .رویکرد وابسییته به
پیکره ،اصییطالحات را از مجموعههای متنوعی مانند خوشییهبندی اصییطالحات و اصییالحنامههای خودکار
مسیییتخرج از متن تأمین میکند ( . Atwan & Mohd, 2017رویکرد مسیییتقل از پیکره از منابال خارجی
همچون واژهنامهها ،اصطالحنامههای عمومی ،اصطالحنامههای حوزههای خاص و هستی شناسیها است اده
میکند ( . Efthimiadis, 1996وردنت عمومی زبان فار سی که فارسنت1نام دارد ،نخ ستین شبکه واژگان
یا هسییتیشییناسییی زبان فارسییی و پاییاه دانشییی اسییت که حاوی اطالعات در مورد واژهها و ترکیبات زبان
(م اهیم  ،اطالعات نیوی آنها و روابط معنایی میان آنهاست (. Shamsfard, et al., 2010
گ سترش پرسوجو در زبان فار سی با ا ست اده از ساختارهای واب سته به پیکره انجام ن شده ا ست .دو
پژوهش با وردنت فارسییی و واژهنامه صییورت گرفته اسییت که جزو سییاختارهای مسییتقل از پیکره هس یتند.
سییاعدی ( 1390به گسییترش پرسوجو با اسییت اده از روابط موجود در بین م اهیم هسییتیشییناسییی عمومی
فارسینت اقدام نمود .وی هر پرسوجو را با یک تا اهار اصطالح از هستیشناسی فارسینت گسترش داده
اسییت .بهترین عملکرد و افزایش دقت با افزودن سییه اصییطالح به پرسوجوی اولیه بهدسییت آمده اسییت.
دیانت ،علیاحمدی ،اخالقی ،باباعلی ( 1395از گسیییترش پرسوجو بهعنوان پیشپردازشیییی برای بهبود
بازیابی اطالعات حاصل از بازشناسی گ تار است اده نمودند .آنها با است اده از یک روش بازیابی برداری در
مجموعه آزمون دادگان فارسدات بزرگ ،موفقیت گ سترش پرسوجو را در بهبود باز شنا سی گ تار ن شان
دادند.
گستتترش پرسوجو مبتنی بر اعاتاآ وب :این رویکرد از اسیییناد وب ،پاییاههای آنالین دانش (مانند
ویکیپدیا یا الگ پرسوجوها بهعنوان منبال ا صطالحات گ سترش ا ست اده میکند .انییزه برای ا ست اده از
اطالعات وب برای گسترش پرسوجو ،غنیساختن مجموعه با است اده از اطالعات خارجی است ،اطالعات
خارجی پویا و نشیییاندهنده دیدگاه عموم هسیییتند ( . Zhang, 2013ویکیپدیا بزرگترین دانشییینامه وب
اندزبانه است که بهعنوان یک منبال اطالعات ساختاریافته منشأ تولید بسیاری از ابزارهای بازیابی اطالعات

1. Farsnet
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و پردازش زبان طبیعی مانند هسیییتیشیییناسیییی های دیبی پدیا  1،یاگو2و  WEXاسیییت ( Mehdi, Okoli,

 . Mesgari, Nielsen, & Lanamäki, 2017همچنین الگهای پرسوجوی تولیدشییده توسییط موتورهای
کاوش وب ،تعامالت کاربران را شییامل تجربههای آنها در فرمولبندی مجدد پرسوجوها و میزان دسییتیابی
به نتایج مطلوب در قالب ن شستهای پرسوجو ثبت میکنند ( . Azad & Deepak, 2019در زبان فار سی،
در دو اثر روابط معنایی ویکیپدیا و الگهای پرسوجوی موتور کاوش گوگل برای گسیییترش پرسوجو
مورد است اده قرار گرفتهاند.
پای گاه های دانش اناین :فرهودی ،میمودی ،زارعبیدکی ،یاری و آزادنیا ( Farhoodi, Mahmoudi,

 Zare Bidoki, Yari & Azadnia, 2009با است اده از روابط معنایی م اهیم موجود در ویکیپدیا و ساختار
اسناد موجود در آنکه براساس گراف موضوعی است یک هستیشناسی فارسی ایجاد کردند .آنها با است اده
از ه ستی شنا سی و روابط میان م اهیم ،ا صطالحات گ سترش را وزندهی کردند و به موتور کاوش گوگل
ار سال کردند .سپس  20نتیجه نخ ست را با کمک کاربران متخ صا حوزه رایانه مورد ق ضاوت ربط قرار
داد ند .یاف ته ها حاکی از افزایش میزان د قت ن تایج باز یابیشییییده پرسوجوی گسیییترش یاف ته با ک مک
هستیشناسی بود.
الگ پرسوجوها :خ سروی ،فتاحی ،پریرخ و دیانی ( 1392با ا ست اده از پرسوجوهای ثبت شده پی شین
کاربران (الگ پرسوجو که در کلیدواژهها و پیشیینهادات موتور کاوش گوگل نمایان میشییوند ،اقدام به
گ سترش پرسوجو نمودند .یافتههای پژوهش آنها ،افزایش میزان ربط نتایج بازیافتی را گزارش میکند .در
این رویکرد عالوه بر اصطالحات از عبارتها نیز برای گسترش پرسوجو است اده شده است.
گستتترش پرسوجو با استتتفاده از مناب ترکیبی :روشهای ترکیبی در گسییترش پرسوجو ،دو یا اند
روش را برای ایجاد روشیییی مؤثرتر ادغام میکنند تا از این طریا بر نقاط ضیییعف روش های گسیییترش
پرسوجوی خودکار غلبه نمایند .ویژگیهای پرسوجو شامل اندازه پرسوجو ،طول ا صطالحات ،م سائل
لغوی ،ابهام ،دشواری و هدف آن باعث میشود نیاز به روش خاصی برای گسترش هر یک از این ویژگیها
با شد ( . Atwan & Mohd, 2017کری سانی ( 1390ت شکیل ا صطالحات اولیه گ سترش از نقش و قابلیت
شبکه معنایی (روش مبتنی بر ساختار دانش -م ستقل از پیکره و برای وزندهی به آنها از مجموعه ا سنادی
که حا صل از بازخورد ربط (روش مبتنی بر ربط ه ستند ،ا ست اده نموده ا ست .گ سترش پرسوجو از طریا

1. DBpedia
2. YAGO
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ترجمه کلمات به انیلیسیییی و گسیییترش آنها با اسیییت اده از وردنت1انیلیسیییی و ترجمه دوباره کلمات
گ سترشیافته به فار سی انجام شده ا ست .عبدالی سینی ( 1392با اعمال پرسوجوی اولیه و بازیابی ا سناد با
رتبه باال ،یک گراف ارتباط م هومی با است اده از روشهای آماری م اهیم اصلی اسناد و ارتباط میان آنها
ایجاد نمود .با است اده از گراف مذکور (روش مبتنی بر اطالعات وب -اسناد وب و هستیشناسی فارسنت
(روش مبتنی بر سیییاختار دانش -مسیییتقل از پیکره  ،گروهبندی معنایی اصیییطالحات صیییورت گرفت و
اصییطالحات گسییترش اسییتخراج شییدند .وی برای انتخاب اصییطالحات پرسوجو ،در گراف با اسییت اده از
میاسییبات آماری وزنی و در هسییتیشییناسییی از الیوریتم ژنتیک با روش ترکیبی همرخدادی و روشهای
مبتنی بر بسییامد واژه اسییت اده نموده اسییت .در این پژوهش پرسوجوهای مجموعه دادگان همشییهری مورد
اسییت اده قرار گرفته و یافتهها نشییان میدهد میانیین متوسییط دقت برای روش گراف نتایج بهتری نسییبت به
هستیشناسی دارد.
جدول  3منابال دانشی اصطالحات پرسوجو ،مجموعه آزمون و نوع قضاوت ربط را نشان میدهد.
حدود نیمی از پژوهشهای گ سترش پرسوجو در زبان فار سی از مجموعه روزنامه هم شهری بهعنوان منبال
دانشیییی اصیییطالحات گسیییترش و همچنین مجموعه آزمون اسیییت اده نمودند .همچنین برخی از مجموعه
آزمونهای خارجی همچون کِلِف ،فایِر و اخبار بیبیسییی دارای اسییناد و پرسوجوهای فارسییی اسییتاندارد
هستند که برای وظایف بازیابی اطالعات و پردازش زبان طبیعی در زبان فارسی مورد است اده قرار میگیرند.
مجموعه آزمونهای قوانین در حوزه حقوق ا ست و قوانین ایران را شامل می شود .یکی از پژوهشها نیز از
پرسوجوهای حوزه رایانه بهره برده است.
ق ضاوت ربط در پژوهشهایی که از مجموعه آزمونهای ا ستاندارد ا ست اده نمودهاند با ا ست اده از
قضیییاوت ربط انبوهه2انجام شیییده اسیییت و سیییه مورد از پژوهشها که از نتایج بازیابی اسیییناد وب بهعنوان
مجموعه آزمون است اده نمودند از قضاوت ربط انسانی کمک گرفتهاند.
در همه این پژوهش ها بهبود عملکرد بازیابی گزارش شیییده اسیییت .اما از آنجایی که از مجموعه
آزمونهای مختلف و نیز از معیارهای مت اوت برای سنجش عملکرد ربط است اده شده است ،امکان مقایسه
یافتهها با یکدییر وجود ندارد.

1. WordNet
2. pooling
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جدول  .3مناب دانشی اصطاحاآ گسترش و مجموته ازمون و نوع قضاوآ ربط
روش و الگوریتم گسترش

منب دانشی

مجموته

قضاوآ

پرسوجو

اصطاحاآ گسترش

ازمون

ربط

)Saboori et al., (2008

بازخورد ربط /روکیو

مجموعه قوانین

قوانین

انبوهه

Dolamic & Savoy
)(2009

بازخورد شبه ربط /روکیو

مجموعه همشهری،

همشهری و

مجموعه آزمون کِلِف

کِلِف

Karisani et al.,
)(2016

بازخورد شبه ربط /احتماالتی

Hashemi & Shakery
)(2014

بازخورد شبه ربط /احتماالتی

نویسنده (ها)

همشهری  1و ،2

همشهری

مجموعه آزمون فایِر

 1و  ،2فایِر

مجموعه همشهری و اخبار
بیبیسی

انبوهه
انبوهه

همشهری و
اخبار

انبوهه

بیبیسی

Aleahmad et al.,
)(2007
& Hakimian
)Taghiyareh, )2007
& Hakimian
(Taghiyareh, )2008
خالقی و مینایی (1394

بازخورد شبه ربط /تیلیل بافت میلی

مجموعه همشهری

همشهری

انبوهه

بازخورد شبه ربط /تیلیل بافت میلی

مجموعه همشهری

همشهری

انبوهه

بازخورد شبه ربط /تیلیل بافت میلی

مجموعه همشهری

همشهری

انبوهه

بازخورد شبه ربط /تیلیل بافت میلی

مجموعه همشهری

همشهری

انبوهه

ساعدی (1390

ساختارهای دانش /مستقل از پیکره

فارسینت

دیانت و همکاران (1395

ساختارهای دانش /مستقل از پیکره

واژهنامه

Farhoodi et al.,
)(2009

مبتنی بر وب /پاییاههای آنالین دانش

خسروی و همکاران (1392

مبتنی بر وب /الگ پرسوجو

هستیشناسی مستخرج از
ویکیپدیای فارسی

موتور
کاوش
فارسدات
بزرگ

انسانی
انبوهه

موتور
کاوش

انسانی

گوگل
موتور

موتور کاوش گوگل

کاوش

انسانی

گوگل
کریسانی (1390
عبدالیسینی (1392

ترکیبی (ساختارهای دانش -مستقل از
پیکره و بازخورد شبه ربط

وردنت انیلیسی

ترکیبی (اسناد وب و ساختارهای دانش-

موتور کاوش گوگل و

مستقل از پیکره

فارسنت

همشهری

انبوهه

همشهری

انبوهه
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بحث و نتیجهگیری
زبان فارسی یکی از زبانهای مهم تکلم در خاورمیانه و آسیای میانه است و انتظار میرود تیقیقات
در حوزه بازیابی اطالعات در زبان فارسییی توسییعه یابد .یکی از حوزههایی که به وظایف بازیابی اطالعات
کمک میکند گسیییترش پرسوجو اسیییت .در پژوهش حاضیییر به مرور نظاممند کارهای انجام شیییده برای
گسییترش پرسوجو در زبان فارسییی با تمرکز بر روشها ،منابال دانشییی و مجموعه آزمونها پرداخته شییده
است.
در این مقاله روشهای گسترش پرسوجو از دیدگاه منابال دانشی اصطالحات گسترش دستهبندی
شده ا ست .زیرا منابال گ سترش پرسوجو ت ضمینکننده اجرای روشها و الیوریتمهای گ سترش پرسوجو
ه ستند .مرور پژوهشها نشان داد  14اثر به گ سترش پرسوجوی زبان فار سی پرداختهاند .این پژوهشها در
قالب اهار روش تقسییییم شیییدند :روش مبتنی بر ربط (هشیییت پژوهش ؛ مبتنی بر سیییاختارهای دانش (دو
پژوهش ؛ مبتنی بر اطالعات وب (دو پژوهش ؛ و مبتنی بر منابال ترکیبی (دو پژوهش  .همه این پژوهش ها
از نوع گسترش پرسوجوی خودکار هستند .دلیل اصلی میبوبیت روشهای گسترش پرسوجوی خودکار
این است که زمان و تالش کمتری را از کاربران طلب میکنند.
در این مرور نشییان داده شیید که روش مبتنی بر ربط و بهویژه رویکرد بازخورد شییبه ربط بیشییتر از
سییایر روشها برای گسییترش پرسوجو در زبان فارسییی مورد اسییت اده قرار گرفتهاند همچنین سییه تکنیک
روکیو ،مدل احتماالتی و تیلیل بافت میلی در گسترش پرسوجوی زبان فارسی اعمال شده است .در همه
تیقیقاتی که با ا ست اده از رویکرد بازخورد شبه ربط انجام شده ا ست مجموعه آزمون ا ستاندارد روزنامه
همشهری بهعنوان منبال دانشی اصطالحات گسترش پرسوجو است اده شده است .این در صورتی است که
در تیقیقات انجامشییده در زبانهای دییر م ل زبان انیلیسییی اغلب از میتوای وب و جسییتجو در گوگل
برای تأمین بافت پرسوجوها و انتخاب ا صطالحات گ سترش ا ست اده می شود .این امر ن شان میدهد نتایج
وب و موتور کاوش گوگل در زبان فارسییی هنوز مورد توجه و اعتماد پژوهشیییران بازیابی اطالعات قرار
نیرفته است.
در روش مبتنی بر ساختارهای دانش دو اثر با رویکرد مستقل از پیکره و با است اده از هستی شناسی
فارسنت و یک واژهنامه فارسییی انجام شییده اسییت .اما با رویکرد وابسییته به پیکره ،که اصییطالحات را از
مجموعههایی مانند خوشییهبندی اصییطالحات و اصییالحنامههای خودکار مسییتخرج از متن انتخاب میکند
پژوهشی در زبان فارسی انجام نشده است .است اده از هستی شناسیها جزو متأخرترین روشهای گسترش
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پرسوجو است و اغلب بهمنظور استنتاج بافت برای پرسوجوهای مبهم مورد است اده قرار میگیرد .م اهیم
موجود در ه ستی شنا سیها را میتوان برای رفال ابهام معنایی کلمه و نیز برای گ سترش پرسوجو بهکار برد.
گ سترش پرسوجوی خودکار با ا ست اده از دانش معنایی پی شرفت سریعی دا شته ا ست و خوشبینی زیادی
در مورد ظرفیتهای آن برای موفقیت در آینده وجود دارد .در پژوهشهای زبانهای مهم دنیا این رویکرد
گ سترش پرسوجوی خودکار بهبود ا شمییری در عملکرد بازیابی دا شته ا ست و تمایل به ا ست اده از این
روش برای گسیترش پرسوجو بیشیتر از سیایر روشها اسیت ( . Bhogal, et al., 2007اما در زبان فارسیی
بهدلیل نبود هستیشناسی مناسب است اده از این روش مغ ول مانده است.
در روش است اده از اطالعات مبتنی بر وب الزم است بیشتر به اسناد وب ،پاییاههای آنالین دانش
(مانند ویکیپدیا و الگ پرسوجوها در زبان فارسیییی توجه شیییود .ویکیپدیا بهعنوان یک منبال میبوب
برای پژوهشیییران در تیقیقات گسییترش پرسوجوی زبانهای دییر مانند زبان انیلیسییی بهشییمار میرود،
اراکه بزرگترین دائرهالمعارف تیت وب اسییت که مقاالت آن بهطور مرتب بهروز میشییوند و مقاالت
حوزههای جدید به آن افزوده میشیییود و با دارا بودن ویژگیهای سیییاختاری و روابط معنایی منبال م یدی
برای پو شش نقاط ضعف ساختار و معنا ا ست .در پژوهشهای زبان فار سی توجه کافی به ویکیپدیا برای
وظایف بازیابی اطالعات و گسیییترش پرسوجو صیییورت نپذیرفته اسیییت و ابزار و پاییاهی مسیییتخرج از
ویکیپدیای فارسی برای امور مربوط به بازیابی اطالعات تولید نشده است .است اده از الگهای پرسوجو
به زبان فار سی نیز میتواند اطالعات ارز شمندی از ایونیی رفتار کاربران در ا صالح و تغییر پرسوجوها
را بهمنظور کمک به گسترش پرسوجوها نمایان سازد.
مرور پژوهشهای گسترش پرسوجو در زبان فارسی نشان میدهد که اغلب آنها در حوزه مقاالت
خبری انجام شدهاند .یکی از دالیل این امر این است که متون خبری با مقاالت کوتاه و موضوعهای ساده و
مشخا نسبت به سایر حوزهها ،مورد اقبال پژوهشیران حوزه بازیابی اطالعات هستند و در حوزه گسترش
پرسوجو در زبان فارسییی نیز اینانین اسییت .همچنین از مجموعه آزمون همشییهری در نیمی از پژوهشها
بهعنوان منبال دانشیی اصیطالحات گسیترش و نیز مجموعه آزمون اسیت اده شیده اسیت .یکی دییر از دالیل
پرداختن به گ سترش پرسوجو در حوزه مقاالت خبری ،میتواند وجود مجموعه آزمون ا ستاندارد روزنامه
همشییهری در زبان فارسییی باشیید و نبود مجموعه آزمونهای اسییتاندارد در متون حوزههای دییر م ل متون
علمی ،پژوهشها را بهسمت متون خبری سوق داده است.

سال  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 1398

مرور نظاممند پژوهشهای حوزه گسترش217 ...

مرور نظاممند پژوهشها نشان میدهد گسترش پرسوجوها در زبان فارسی به صورت کلیدواژهای
انجام شدهاند و است اده از گسترش پرسوجو به صورت غیرکلیدواژهای مانند گسترش عبارتی یا است اده از
اصطالحات عمومی در وب مغ ول مانده است.
در مجموع ،مرور نظاممند پژوهشها نشییان داد ،عالوه بر کمبود روشها و تکنیکهای بهکار رفته
در زبان فار سی ،کمبود منابال دان شی ا صطالحات گ سترش هم آ شکار ا ست .تعداد اندک آثار در گ سترش
پرسوجوی زبان فارسیییی با روشها و رویکردهای میدود باعث شیییده که نتوان قضیییاوت کاملی درباره
عملکرد و میزان بهبود بازیابی اطالعات توسط آنها انجام داد .تیقیقات این حوزه نیازمند توسعه کمی است
تا بتوان با تجزیه و تیلیل و ارزیابی روش های مختلف ،درک دقیاتری از عملکرد آنها در زبان فارسیییی
بهدسیییت آورده و از آنها براسیییاس نیاز در پاییاههای مختلف اسیییت اده شیییود .همچنین بهمنظور مقایسیییه
پژوهشهای این حوزه الزم ا ست از مجموعه آزمون ا ستاندارد و معتبر با انواع معیارهای سنجش ربط برای
بهبود عملکرد الیوریتمها است اده شود.
با توجه به شییکافهای پژوهشهای حوزه گسییترش پرسوجو در زبان فارسییی ،پیشیینهاداتی برای
روش ها ،منابال دانشیییی اصیییطالحات گسیییترش و مجموعه آزمونها جهت انجام پژوهش های آینده ارائه
میشود.
بیش از نیمی از پژوهشهای گ سترش پرسوجو از روش مبتنی بر ربط ا ست اده کردند ،تقریباً اک ر
الیوریتمهای مورد اسییت اده در روش مبتنی بر ربط در زبان فارسییی پیادهسییازی شییدهاند .اما به پیادهسییازی
روشهای دییر به این اندازه توجه ن شده ا ست و بهتر ا ست پیاده سازی آنها نیز در زبان فار سی انجام شود،
بهویژه ،رویکردهای وابسیییته به پیکره در روش مبتنی بر سیییاختارهای دانش با اسیییت اده از خوشیییهبندی
اصییطالحات و اصییالحنامههای خودکار مسییتخرج از متن؛ اسییت اده از اسییناد وب؛ اسییت اده از ویژگیهای
سییاختاری و معنایی ویکیپدیا و پاییاههای مسییتخرج از آن؛ تیلیل الگهای کاربران در نظامهای بازیابی
اطال عات؛ موتور های کاوش مختلف؛ و روش های ترکیبی که بیش از یک روش را برای گسیییترش
پرسوجو در نظر میگیرند.
مرور پژوهشها ن شان میدهد ا ست اده از روابط ساختاری و معنایی ه ستی شنا سیها و ویکیپدیای
فارسی اندان در پژوهشها ظاهر نشده است .یکی از دالیل این امر نبود منابال مناسب برای تأمین اصالحات
گ سترش پرسوجو ا ست .فارسنت یک ه ستی شنا سی عمومی ا ست و تعداد واژگان آن پا سخگوی انجام
مطالعات بازیابی اطالعات در حوزههای مختلف زبان فارسی نیست .الزم است برای تولید هستیشناسیهای
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معتبر در زبان فار سی برای امور بازیابی اطالعات اقدام شود .همچنین تولید پاییاههای معتبر از ویکیپدیای
فارسی میتواند منابال دانشی م یدی را برای اعمال بازیابی اطالعات بهویژه گسترش پرسوجو فراهم آورد.
بیش از نیمی از پژوهشهای گسترش پرسوجو از روش مبتنی بر ربط است اده نمودند و منبال تأمین
اصییطالحات گسییترش در این پژوهشها مجموعه آزمون روزنامه همشییهری و حوزه آنها متون خبری بوده
است .الزم است مجموعه آزمونهایی استاندارد و معتبر در حوزههای دییر بهویژه حوزه متون علمی تولید
شود و منبال تأمین اصالحات تیقیقات حوزه گسترش پرسوجو قرار گیرند.
مناب
خالقی ،مرتضییی ،و مینایی ،بهروز ( . 1394اهاراوبی مسییتقل از زبان برای گسییترش پرسوجو .سییومین کن رانس
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