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Abstract 

Purpose: The key problem in achieving efficient and user friendly retrieval when specialized homographs are 

searched is the development of a search mechanism to guarantee delivery of minimal irrelevant information 

(false drop=0). This paper has solved the problem through the implementation of a corpus-based approach using 

semantic tagging. The aim has been to optimize information retrieval system’s performance using semantic 

tagging of specialized homographs to decrease false drop . 
Method: This research was conducted experimentally and employed one of the three methods of word sense 

disambiguation. The research sample consisted of 442 scientific articles of two groups ie, experimental group 

and the control group. The control group had 221 full-text articles without tags and the experimental group 

included the same number articles, but manually tagged and placed in the proposed retrieval system to measure 

the effectiveness of tags in disambiguating specialized homographs and decreasing false drop. 

Findings:  While retrieval in the control group was with false drops due to the semantic ambiguity of specialized 

homographs, tagging specialized homographs in the full text of articles in the experimental group had a direct 

effect on decreasing false drop. The level of significance of the Wilcoxon signed-rank test (P = 0.0001, Z = -

5.909) showed that the rate of false drop of retrieval results after using the tagged specialized corpus in the 

information retrieval system was significantly different. Assessment of negative and positive rankings showed 

that the rate of false drop of the results after using the tagged specialized text corpus decreased significantly and 

reached its minimum level of 0. 

Conclusion: The rate of false drop in the research findings is an evidence of acceptable tagging effectiveness in 

Sense Disambiguation of specialized homographs and its effective role in optimizing the information retrieval 

system to minimize false drop of the results.  Accordingly, the corpus-based approach of the information retrieval 

system, while providing an opportunity for full-text retrieval could prevent false drop and save the user time and 

energy. Semantic tags are valuable for disambiguation of specialized homographs, but require high quality training 

data. Overall, the results show that well-structured training data can play a very important role to improve 

disambiguation. This research experimentally and analytically reveals that this approach, compared to keyword 

search, achieves a significantly better degree of false drop. The technique employed can be applied to the problem of 

information retrieval in all languages. 
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های تخصصی از نظر ریزش کاذبنویسه گذاری معنایی در رفع ابهام هم تأثیر برچسب   

بازیابی متون علمی در   
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 دهیچک

بازیابی اطالعات نامرتبط را به حداقل برساند های تخصصی، توسعه فرایندی است که  نویسهاصلی در بازیابی مؤثر و کاربرمدار هممسئلة  هدف:

های  نویسهحاوی هم، بازیابی مدارک گذاری معناییا استفاده از برچسبمدار ب کارگیری رویکرد پیکرهبهبا سعی شده (. در این مقاله 0= )ریزش کاذب

در بازیابی اطالعات   نظامکارایی سازی بهینه هدف. شودها آشکار و یافتهمقایسه  گذاری( )بدون برچسبتخصصی ارزیابی و با راهبردهای موجود 

   بوده است. گذاری معناییهای تخصصی به کمک برچسبنویسهرفع ابهام معنایی از هم با استفاده از روشکاهش ریزش کاذب بازیابی متون علمی 

 نظارتی و بدون نظارت()بانظارت، نیمه  رفع ابهام معناییگانة  سههای  از روش  . روش تجربیتجربی انجام شدبه روش    شدلیل ماهیت پژوهش به  روش:

متن    221  شامل)پایه(    علمی در دو گروه گواه و آزمون تشکیل دادند. گروه گواهمقالة    442پژوهش را  جامعة  .  رودشمار میبهروشی بانظارت  و    بوده

)آزمون(  مقالة  کامل   تجربی  گروه  برچسب و  که  برچسب    دارایاما    ،مقاله  221  همانشامل  بدون  آن  ةنویسهم  46بود  دستی  تخصصی  به روش  ها 

های تخصصی و کاهش  نویسهاز هم  ،ها در رفع ابهام معناییکارآیی برچسب  بررسیبرای    ند وبازیابی پیشنهادی قرارگرفت  نظامگذاری شد و در  برچسب

 . شدند دهریزش کاذب آزمو

در    ها:یافته  همبه  گواه  گروههای  مقالهبازیابی  معنایی  ابهام  همراه  نویسهدلیل  کاذب  ریزش  با  تخصصی،   گذاریبرچسب  کهحالیدر  ؛بودهای 

دار های عالمتداری آزمون رتبه. سطح معنیشتدا  کاذب ریزش کاهش در یمیمستق   تأثیر ،یگروه تجرب  های لهمقا  کامل متن در تخصصی هاینویسههم

  نظام در  شدهگذاریبرچسب تخصصی ةکریپ  یر یکارگبه بعد ازریزش کاذب نتایج بازیابی   زانیم  که داد( نشان P ،909/5-   =Z=  0001/0ویلکاکسون )

کارگیری  هبعد از ب ریزش کاذب نتایج بازیابی    زانی مکه    دادهای منفی و مثبت نشان  رتبه  بررسی.  داشتداری  اتفاوت معن  ،نسبت قبلبه  اطالعات  یاب یباز

 داری کاهش یافته است. ابه میزان معن شدهگذاریبرچسب  تخصصی ةکریپ

یافته  گیری:نتیجه  در  کاذب  ریزش  عملکرد  حد  گواه  پژوهش،  همبرچسب  قبول   قابل های  معنایی  ابهام  رفع  در  تخصصینویسهگذاری    .است  های 

بیانگر   بهینههمچنین  بنابراینحداقلبهبازیابی اطالعات برای    نظامسازی  نقش مؤثر آن در  نتایج است.    نظام   مداررویکرد پیکره  ،رساندن ریزش کاذب 

خواهد    را فراهم  انجویی در وقت و انرژی کاربرجلوگیری از ریزش کاذب و صرفه  ةزمین متن،  آوردن بستر بازیابی تمامفراهمبازیابی اطالعات، ضمن  

آموزش باکیفیت  مجموعة  مندی از  اما این مستلزم بهرهاند،  یارزشمندمنابع    ها، برچسبهای تخصصینویسههمرفع ابهام معنایی    برای  نی استگفت  .کرد

های نویسههمخوبی ساختاربندی شده باشند، نقش بسیار مهمی در بهبود رفع ابهام معنایی بهکه  ،های آموزشیداده  که دهدنتایج پژوهش نشان میاست. 

طور ه، ب جوی مبتنی بر کلیدواژهو مدار در مقایسه با جستصورت تجربی و تحلیلی نشان داد که رویکرد پیکرهکنند. این پژوهش بهایفا میتخصصی  

 ها کاربرد دارد.زبانهمة های تخصصی در نویسهکاررفته برای رفع ابهام معنایی همدهد. روش بهدست میاز ریزش کاذب را به آلیایدهداری سطح امعن 

 گذاری معنایی، ریزش کاذب، پیکرة متنی، رفع ابهام معنایی های تخصصی، برچسبنویسههم :هاکلیدواژه 

 پژوهشی   نوع مقاله:

 2۸/05/1400: رش یپذ ؛19/05/1400: اصالحات نیآخر افتیدر ؛2۸/04/1400 :افتیدرتاریخ 
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 مقدمه
ارتباطی برای انتقال مفهوم   یچندوجهی است که در کانال  اینویسی یا زبان صوری پدیدهزبان طبیعی در مقایسه با زبان برنامه

پردازش   پژوهشگرانروی   ِهای پیشحل چالشبازیابی خودکار،    هاینظامدر  (.  139۸قیومی،  رود ) کار میبهافراد جامعه    میان

الش عمده در این حاالت انسان برای رایانه است. چحد زیادی مستلزم سطح باالیی از درک محیط پیرامون و    زبان طبیعی تا

است. ماشینی  ،زمینه انسان  طبیعی  زبان  به  مربوط  متون  از  مفاهیم  برداشت  و  درک  فرایند  از  و جست   کردن  اطالعات  جوی 

دارد؛  مشکالتی  بازیابی  های  نظام  پی  در  کلیدواژهرا  انتخاب  قبیل  مناس از  جست های  برای  چگونگی  و ب  فرم جو،  پرکردن 

فیلترهای جست واطالعات جست  انتخاب  با عملگرهای جست و جو،  کاربران  ناآشنایی  مناسب،  کاستیوجوی  رفتار  جو،  های 

ردهاطالع از  ناآگاهی  نمایهنظام بندی،  یابی،  واژگان  و  و  ها  )  ،نداشتنقطعیت سازی  بازیابی  نتایج  انسجام  و  جعفری  ارتباط 

 (.  1399 ،و همکاران پاورسی

اطال  هاینظام در   روندبازیابی  بازیابی  سنت  عات،  متداول  و  استوبر جست مبتنیی  کلیدواژه    (. Khan et al., 2004)  جوی 

پژوهش خود   در  از پژوهشگران  ارزیابی  تأثیر  تعدادی  مهم  بسیار  اطالعات  بازیابی  در  را  )کردهکلیدواژه  ؛ 1395دلیخون،  اند 

  نورعلی، عبدالهی  ؛13۸۸  جوکار،  و  عبدالهی؛  13۸9تاجی و بذرگر،  گل؛  1394نوروزی و هماوندی،  ؛  1394شهبازی و شاهینی،  

پژوهش  (.Lewandowski, 2008  Lazarinis, 2007  ;  Zhang & Lin, 2007 ;  ؛13۸6 بر  اهمیت  عالوه  بر  که  هایی 

ها تأکید و در آن   تخصصی معطوف  جوهایوبه جست ها  برخی پژوهش  ،ورزندجوهای عمومی تأکید می وکلیدواژه در جست 

را در  ها  نامهپایانو  ها  همایشهای مجالت،  طور معمول، بازیابی مدارک و اسناد علمی مانند مقالهبه  نیز   که پژوهشگران  شده

با    هاینظام  اطالعات،  خودکار  می  نوشتنبازیابی  انجام  و  کلیدواژه  کلیدواژهوجست دهند  و جوی  آن  ترکیبی  نوع  به  را  ای 

استفاده  و جست  به  را  ساده  جست جوی  راهبردهای  میواز  ترجیح    جوکار،   و  عبدالهی ؛1390  جعفری،  طباطبایی) دهندجو 

 های پژوهش   تداوم   در  (13۸۸  ،رادیوسفی  ؛1395  زرداری.  Schutze, 2014;  Spink et al., 2001  1379  شاپوری،  ؛13۸۸

کلیدواژه  بازیابی  هاینظام  نارسایی  دلیل  ترینمهم   که  دارندمی  بیان  مبحث   این  به  مربوط بازیابی  اطالعات،  فرایند  مداربودن 

 واژگان ورودی است. رایانه از مبحث در این زمینه، تحلیل و درک  ترین رو، مهماطالعات است. ازاین

محور با بازیابی محتوایی  جایگزینی بازیابی واژهبازیابی اطالعات را ناگزیر به  های  نظام، طراحان  مقتضیات  و  هااین محدودیت 

رفع  های ورودی است.  محور به بازیابی محتوایی، رفع ابهام معنایی از کلیدواژهگذر از بازیابی واژه  . یکی از ملزومات سازدمی

از روش محاسباتی و  با استفاده از  زیابی خودکار اطالعات  ابهام معنایی از کلمه، قابلیت تعیین معنای واژگان متن است که در با

انجام    طریق هم  ةازجمل  . شودمیماشین  واژگان،  که  نویسهاین  هستند  بازیابی  ها  در  معنایی  ابهام  ایجاد  و  میباعث  شوند 

به همراه خواهند داشت. در تعریف این قسم  ها، ریزش کاذب و بازیابی نتایج غیرمرتبط را  معنای آن  ابهام نکردندرصورت رفع

یعنی واژگانی که  ؛  شوندمییکسان نوشته  صورت  آن دسته از کلمات چندمعنا هستند که به  1ها نویسههم  نی است ها گفتاز کلمه

یکسان نوشتاری  معنای    ،شکل  نیز    (.Hearst, 1991)دارند  یکدیگر    ازمتفاوتی  اما  علمی  متون  در  عمومی،  متون  همانند 

 اما از   ،های علمی مختلف، شکل نوشتاری یکسانی دارندهای تخصصی در رشتهنویسههم های تخصصی وجود دارد.  نویسههم 

  معنای   خود  ایحرفه  سوابق  لطف  بتواند به  است   ممکن  متخصص  کهدرحالیمفهوم و تعریف منحصر به آن رشته برخوردارند.  

هم  کند،  تعیین  علمی  ة مقال  در  را  نویسههم  صحیح معنای  شناسایی  ماشین،  و بهتخصصی،    ةنویسبرای  نیست  انسان    سادگی 

اغلب   خودکار  هایروش  کنند  تفکیک  هم  از  درستیبه  را  الحاتطاص  توانندنمی  دانشی  چنین  داشتن  بدون  بازیابی 

(Prokofyev et al., 2013 .)  در   ویژهبهتواند موجب ابهام زیادی در درک متن و ریزش کاذب شدید  نتیجه این مسئله می  در

نامرتبط    ةشدبازیابی  . اقالم(1397، نقل در ستوده و هوشیار،  13۸6،  و همکاران مینایی بیدگلیهای تخصصی شود )وجو جست 

 
 شود.نویسه برای پرداختن به موضوع استفاده میهم ة نگاره و جناس تام، واژنویسه، هممترادف هم ةسه واژ میاندر این پژوهش، از .  1
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جست  در  ناخواسته  میو و  پارازیت  یا  کاذب  ریزش  را  همجو  بازیابی  نتایج  ضمن   تواندمی  معمول  طوربهها  نویسهگویند. 

توجهی کاهش دهد.  درخوررا تا حد   نظام)ریزش کاذب(، کارایی ربط بی های موضوعهمانند و اجتماع های موضوعپراکندگی 

، استفاده از توضیحگر است. زمانی که دو یا چند مقوله با هانویسهناشی از وجود هم  از ریزش کاذب  جلوگیریهای  یکی از راه

مثال: حرکت )بازیگری(، حرکت )فلسفه(، حرکت  توان از توضیحگر در داخل پرانتز استفاده کرد.  میای ثابت بیان شوند،  کلمه

مقابل   در  پرانتز  درون  توضیحگر  معنی)فیزیک(.  تعیین حدود  برای  توصیفگر  یا  و  برطرف،  موضوع  کردن  اخصکردن شبهه 

(. این نوع رفع ابهام  1376یوسفی،  نقل در    ،1373سلطانی و فانی،  )توضیحگر در واقع به معنی »از نظر« است  آید.  موضوع می

 است.   1روش نظارتیها، نوعی نویسهمعنایی از هم

بازیابی اطالعات   نظامتواند  میمتن که  های  ویژگیاست، ابتدا    ونکه شامل مراحل تحت نظارت آموزش و آزم  ،این روشدر  

بازیابی اطالعات را قادر    نظامکه  رسد  میسپس نوبت به آموزش    .شودرا در استخراج معنی صحیح یاری رساند، شناسایی می

زدایی شده است که  . مجموعه آموزش یک گروه لغت ابهامکندرا هنگام بازیابی شناسایی و استخراج  ها  ویژگیسازد این  می

حاشیهبه معنایی صورت  دارای    2نویسی  و  است  دسترس  در  آموزش  روش،  های  ویژگیبرای  این  در  است.  لغوی  و  نحوی 

ای از  مجموعه  گیرند. در این پژوهشقرار می  اند، در طبقه مناسب خود تعریف شدهالًکه قبهایی  متنکلمات جدید براساس  

 گیرد. بازیابی قرار می نظامهایشان، برای آموزش در اختیار های تخصصی به همراه برچسب نویسههم 

  ای از ، مجموعهرسدضروری به نظر می با روش نظارتی های تخصصینویسهاز دیگر تسهیالتی که برای رفع ابهام معنایی از هم

   .کندمیها تسهیل  نویسهجوی همو آزمایش یا آزمون است که فرایند بازیابی متون مرتبط را در جست 

ارزیابی  استانداردیک    ،آزمون  مجموعه  از  استفاده هنوز   واقعی  زیاد،  قدمت  وجود  با  و    برای   ارزشمند  بسیار   ابزاری  است 

در    بازیابی  تحقیقات اطالعاتمنتشرشده،    تحقیقات  بیشتر است.  بازیابی  معیارهای  آزمون و    مجموعه  از  استفاده  با  اثربخشی 

، به استاندارد عملی ارزیابی  های آزموناستفاده از مجموعه  ،بنابراین(.  Sanderson, 2010)شده است    ارزیابی مرتبط ارزیابی

ای از محیط  های بازیابی اطالعات و چکیدهپژوهش   ةدهندشتاب،  ها(. این مجموعه1393  ،و همکاران  حریریبدل شده است )

بازیابی و    اندعملیاتی  اعتبارسنجی  امکان  نوین ة  مقایسکه  رویکردهای  با  را  اطالعات  بازیابی  موجود  رویکردهای  اثربخشی 

بازیابی را در یک  مختلف  شود که فواید راهبردهای  ابزاری برای پژوهشگر فراهم می  ،این ترتیب   آورند. بهبازیابی فراهم می

این مجموعه،    ةمجموع کند و  سازی میعملیاتی شبیه  یکاربر را در محیط  وجویجست آزمایشگاهی شناسایی و کشف کند. 

متن،  اسناد  انواع  از  ایگسترده  طیف قبیل  دهد می  پوشش  را  غیره  و  شیمیایی  ساختارهای  فیلم،  تصاویر،  گفتار،  موسیقی،  از 

(Sanderson, 2010  Voorhees, 1998;داده .)های آزمون، نمایانگر مشکل  و داده  اندهای آزمونهای آموزش، نمایانگر داده

 ای از متون علمی است. آزمون شامل پیکره در این پژوهش مجموعه (.Kessler, 2012) اندواقعی

پیکره می از  تعریفی ساده  که طبق    ةمجموعتوان گفت  در  آوانویسی شده است  گفتاری  یا  از متون معتبر نوشتاری و  بزرگی 

جمع مشخصی،  هدف  برای  الکترونیکی  قالب  در  خاصی  شمعیارهای  ذخیره  و   یزنبرچسب   (.Bowker, 2018)دند  آوری 

)مجموعموضوع پیکره  در  متون  )مجموع  ةی  توضیحگرها  و  امری  ةآزمون(  نوعی    آموزش(  و  اطالعات  بازیابی  در  مهم 

ها مشخص شده و  نویسهها یا ویژگی همگذاری، طبقهبندی در زبان طبیعی است. از طریق این نوع برچسب بندی یا طبقهدسته

تا    شدانجام  گذاری  تخصصی با استفاده از برچسب های  نویسههمموضوع  . در این پژوهش، تعیین  شونددیگر متمایز مییکاز  

تمایز    نظام در  اطالعات  پردازش  هنگام  را  اطالعات  اثربخشی  نویسههم   میانبازیابی  و سطح  ساخته  توانمند  تخصصی  های 

مییابد  ارتقا  بازیابی  نظام  عملکرد مطرح  اینجا  در  که  پرسشی  از  .  استفاده  که  است  این  و  مجموعة  شود    ة پیکرآموزش 

 
1. Supervised 

2  . Sense-Annotated    
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ی تأثیرگذار تخصص  یهاسهینو هم  یابی باز  جی نتا  کاهش ریزش کاذبشده در بازیابی اطالعات به چه میزان در  گذاریبرچسب 

دیگر  ؟است  عبارت  به  میان    ،و  کاذب  زانیمآیا  قبل وتخصص  یهاسهینو هم  یابی باز  جینتا  ریزش  از  ی  گذاری،  برچسب   بعد 

 ریزی شده است.  گویی به این سؤال طرحپاسخ برایتفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر 

های  ( بررسی دشواری1.  محور کلی متمرکز است   تأثیر پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات بر سه  موضوعمطالعات در  

ها و یا  ها، الگوریتمتکنیکها،  روش ( طراحی و آزمایش  3  ؛ ای خاصها و یا ابزارهتکنیکها،  روش( آزمایش تأثیر  2  ؛نگارشی

   (.1391ستوده و هنرجویان، خاص )ابزارهای 

 اثربخشی بازیابی در ابزارهای خاص ها و یا تکنیکها، روشآزمایش تأثیر  به  های مربوطپیشینه

این محور این دسته  )  در  نیز در  ابزار و روشتأثیر تکنیک  که  گیرندمی  قرارهایی  ، پژوهشاست(که پژوهش حاضر  های  ها، 

اطالعات  در  خاص   بازیابی  تحلیل  آزمایش،را  اثربخشی  و  پیشینهاندکرده  بررسی  به  ادامه  در  کشور    داخلو    خارجهای  . 

 . شودتشریح می هاآنهای و یافتهپرداخته 

پژوهشگران   تأثیربرخی  پژوهش خود  لغوی،برچسب   در  بافتار  و  امالیی  های  و  و    دستوری  اطراف  ها برچسب )واژگان   )

 .(Hearst, 1991; Tesprasit et al., 2003) رساندنداثبات  ها بهنویسههم معنایی ابهام  رفع در رانویسه هم 

همکاران    پورکریم برچسب و  که  دادند  با  کالم  اجزای  زنینشان  دقت ریشه  همراه  افزایش  به  منتهی    جنتای   یابی،  بازیابی 

هستیالکسوپولو  .  (Karimpour et al., 2005)   شودمی بسزایی شناسی ساختاریافته  دریافت  مفاهیم    تفکیک  بهبود  در  تأثیر 

 1وردنت   و در بسترها  نام معنایی  شبکة  ها را از طریق  نویسهدایی از همزابهام  ائو یشائویشهسی و  .  (Alexopoulou 2009)  دارد

نیکالو  گورمن  .(Hasi & Xiaoxiao, 2003)  دادند  انجام  مغولستان و  مازوفسکی  دادند  ،  ابهام نظامنشان  رفع  ترکیبی    های 

طرز چشمگیری خطاهای  بهها  )مبتنی بر قانون و یادگیری ماشینی( دقت بیشتری دارند و با استفاده از آن ها  نویسههممعنایی  

 . (Gorman et al., 2018) یابدمیها کاهش نویسهحاصل از ابهام معنایی هم

پزشکی    قلمرو  شناسیهستان  در  دقیق  بازیابی  هایپزشکی روش  مستندات  در  مفهوم  24000  در فرایند بازیابی  (13۸7جاللی )

متنی بدون برچسب و   ةپیکربرای رفع ابهام از کلمات چندمعنا بیان داشتند که استفاده از  (13۸7سلطانی و فیلی ). کرد تعیینرا 

در پژوهش خود بر    (1391)  خیابانی  مدرسگراف وابستگی معنایی راهکار مناسبی برای افزایش کارایی و دقت بازیابی است.  

پیکره زباناهمیت  مطالعات  در  زبانی  تأکید  شنا های  از    (1392)  صدقی.  کردختی،  استفاده  ابهام   ة پیکربا  رفع  برای  کوچک 

مینویسههم  افزایش  درصد  سه  تا  دو  را  بازیابی  دقت  تصمیم،  لیست  الگوریتم  از  استفاده  دریافت   با   (1394)  عربدهد.  ها 

  هوشیار   و   ستوده.  رساند  اثبات  به  واژه  نهایی  معنی  تعیین  در   را   موضوع  سازیغنی  مثبت   تأثیر  برداری،  فضای  مدل  از   استفاده

  ارجاع،   عنوان  ارجاع،  متنی،  استناد  شامل  متنی  بافتار  پنج  ةمقایس  با  هانویسههم   معنایی  زداییابهام  برای  خود  پژوهش  در  (1397)

  و   پاریزی  خیرمند  .دارند  بازیابی  نتایج  بهبود  در  معناداری  نقش  ارجاع،  عنوان  و  متن  بافتار  دریافتند  مقاله  متن  و  عنوان

)نورمندی . دادند  نشان  درصد  ۸۸/ 31  ات  را  نمونه  بر  مبتنی  نظارتی  یادگیری   روش  صحت  خود  پژوهش  طی  (1395پور 

الگوریتم   رسیبر  با  ( 139۸)  و همکاران فریمانیانبایی از  دادند استفاده  پنهان نشان  پیکره در شناسایی مفهوم  از  استفاده  تأثیر 

شباهت    K نزدیکترین معیار  و  سازمان  2« لیبلر  کولبک»واگرای  همسایه  به  صحت  را  می   ۸2/ 5  میزاندهی  این درصد  رساند. 

فرایند سازمانروش   متون  پیچیدگی  بازیابی  و  است.    ةشدمطالعهدهی  داده  کاهش  را  همکاران   حافظی  پوریعلیپژوهش    و 

نویسة زبان فارسی نشان دادند امکان رفع  هم  -آوابنیاد در رفع ابهام معنایی از واژگان همبا استفاده از رویکرد پیکره  (139۸)

 ها وجود دارد.نویسه با استفاده از همایندهای آنابهام معنایی از واژگان هم
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2. Kullback–Leibler 
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است    (1399)  و همکاران  ذوالفقارکندری، پژوهش  بنیادپژوهی متون دانشگاهی با رویکرد پیکرههای فارسی واژهازجمله پیشینه

.  کردند  اقداممتون پزشکی به استخراج خودکار واژگان پایه علوم پزشکی    ة که در آن با استفاده از روش بسامدشماری در پیکر

طور خودکار از توانایی باالیی  علوم پزشکی به  ةپایهای آماری در استخراج واژگان  نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از روش

کار  های تخصصی بهدانشنامه  ةتهیتوان واژگان تخصصی را برای اهداف پژوهشی و  برخوردار است. با استفاده از این روش می

 برد.

بازیابی مدارک و مقاالت علمی، دانشجویان،  های  نظامه کاربران اصلی  کتوجه به این  با  دهدمی  نشان  مرتبط  هایپژوهش مطالعه  

علمی اطالعات  اطالعات،  عصر  در  و  هستند  پژوهشگران  و  و    ـ   اساتید  اجرایی  جدی  تصمیمات  هرگونه  زیربنای  فنی، 

، سهولت و دقت دسترسی این گروه از کاربران به مقاالت علمی در فرایند (13۸2بهشتی،  حسینی)  روندشمار میبه تحقیقاتی  

و   دقیق  و  مسیریابی  دانش  تولید  ازاین  ةتوسعدرست  دارد.  زیادی  اهمیت  آن،  از    معنایی   ابهام  که  درصورتیرو  ناشی 

  افزایش  غیرمرتبط  مدارک   نمایانی  و  کاهش  مرتبط   مدارک   نمایانی  نشود،  رفع  هستند  تخصصی  های نویسههم  که  هاییاصطالح 

های داخل و خارج پیشینهة  مطالع  .باشد  داشته  سوء  تأثیر  اطالعات  بازیابی  نظام  عملکرد  کیفیت   در  تواندمی  مسئله  این  و  یابدمی

می نشان  در  کشور  مسئلهزمینة  دهد  این  به  برچسب   پاسخ  معنکه  میگذاری  میزان  چه  به  از  ایی  معنایی  ابهام  رفع  با  تواند 

کاذب  نویسههم  ریزش  کاهش  به  تخصصی  اطالعات  منجر    های  ندارد.  شود،  وجود  به  همچنین  کافی  که  پژوهشی  تاکنون 

به و  علمی  متون  تخصصی  واژگان  همموضوع  معنایی  ابهام  ویژه  دانشگاهی  نویسهطور  و  تخصصی  و  های    رویکرد بپردازد 

پژوهی دانشگاهی  معدود مطالعات واژه  ةزمربه این موضوع داشته باشد مشاهده نشده است؛ بنابراین این پژوهش در  مدار  پیکره

با  یابی دقیق و کامل پژوهشهای تخصصی در مسیرنویسههمة  کنندتعییندلیل نقش مهم و  به  که  رودشمار میبه های علمی، 

کاهش ریزش کاذب در  آن  تأثیر  راهکار و آزمودن    عرضةبه  های تخصصی،  نویسهمعنایی هم  رفت از چالش ابهامهدف برون

 . پردازددر بازیابی اطالعات می

 روش پژوهش 

های پژوهش   ةدر زمر  مدار دارد و بنابراینپیکرههای تخصصی، رویکردی  نویسهاین پژوهش به موضوع رفع ابهام معنایی هم

 گیرد. یا کاربردشناسی تجربی قرار می ایکاربردشناسی پیکره

  برای تحقیق    نخست شود، در مراحل  های واژگانی مربوط به پردازش زبان طبیعی مطرح میازآنجاکه در این پژوهش، تحلیل

از روش  نویسهشناسایی هم این مرحله ریخت   مستقیم  ةمشاهدها در متون  نوع تحلیل در  استفاده شد.  واژه  شناسی  و تحلیل 

های  مقالهنمونهدر   نتایج  ة، بازیابی و مقایس و در مراحل مختلف شناسایی و تجمیع، ذخیره، پردازش  بودتخصصی    ة نویسهم 

 . شد استفادهشناسی جامعهزیستی، شیمی، فیزیک و  زمین، علوم علمی ریاضیات، علوم ةشش رشت

استاندارد   طبق  پژوهش  پیشنهادی  الگوریتم  سه  Semeval  12020در  هم  ة مرحل،  معنایی  ابهام  رفع  برای  های  نویسهمجزا 

 : بینی شده است تخصصی فارسی پیش 

 . ارزیابی ةمرحل .3 ؛آزمون ةمرحل .2 ؛آموزش ةمرحل .1 

 : است  زیرشده در هر مرحله به شرح در پژوهش حاضر اقدامات انجام

تهی  :آموزش  ةمرحل  (1 و    ةمجموع  ةبرای  هم   برایآموزش  از  معانی  تخصصی، نویسهاستنتاج    ی هانامهاصطالح   از  های 

این   .شد  استفاده  ((رانداک ی)ا رانیاطالعات اپژوهشگاه علوم و فناوری  های علمی و فنی  نامهاصطالح   نظام  از  هخذشدأ)

 ها عبارت است از:  نامهاصطالح 

 
1. Semantic Evaluation 2020 
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 [رانگیو د یبرج یقت فیلأت / یمیش ةامنطالح صا •
  ؛یاقبال یمهرداد نوروز و یبهشتینیالسادات حسملوک  ،یاکبر  لی اسماع فیتأل / یستیزعلوم ةامنطالح صا •

   ؛رلب لشیم ووث ارا باربب فیتأل / یاسنشهعامج ةامنطالح صا •

   ؛یاقبالیو مهرداد نوروز دهیسع  ،ییوفا ،یبهشتینیالسادات حسملوک  فیتأل / اتیاض یر ةامنطالح صا •

 ؛یاقبالیو مهرداد نوروز  یبهشتین ی حسالسادات ملوک  ،یقیصد یمهر فیتأل / نیزم علوم ةامنطالح صا •

 . یاقبالیو مهرداد نوروز  یبهشتینی السادات حسملوک  ،یاقبالینوروز میمر فیتأل / کیزیف ةامنطالح صا •

هم  یبرا پاالیش  و  اصطالح نویسهشناسایی  این  از  تخصصی  نرمنامههای  از  تاها،  شد  استفاده  اکسل  تطبیق   افزار  امکان 

فراهم شود.اصطالح  تخصصی  هم   های  شناساییهانویسهسپس  تعیین  شده،ی  موضوعی  برچسب  همراه   منزلةبهشده،  به 

 ذخیره شد. در نظام بازیابی اطالعات  ،مدنظر 1ر یمسآموزش در  ةمجموع

در متون علمی رفع ابهام کند.   مدنظر  ةواژگذاری شد تا از معنای  آزمون فراهم و برچسب   ةمجموع  این  ؛آزمون  ةمرحل(  2

 دهد.آزمون را تشکیل می ةمجموعمتنی که برای انجام پژوهش ساخته شد، پیکرة 

 ةاندازتواند به  کوچک هم می  ةپیکرمعتقدند    (Jones & Waller, 2015)  مناسب پیکره  ةانداز  ةزمیندر  جونز و والر  

صورت  هایی که بهساخت آن پیکره است بستگی دارد. پیکره  ةپشتوانپیکره بزرگ مؤثر باشد و این به هدف و اصولی که  

(.  Stefanowitsch, 2006)مدار باشند  های پیکرهتوانند منبع ارزشمندی برای پژوهششوند میگذاری میدستی برچسب 

ای  دستی و با هدف اطمینان از دقت فرایندها، مجموعه  گذاری و برچسب   وجو جست دلیل نوع روش  در این پژوهش، به

محدود بررسی شد. این تصمیم همچنین باعث شد حصول نتیجه، مستلزم صرف وقت و انرژی افزون بر توان پژوهشگر 

 2یر پذامکانموجود فارسی    ةشدشناختههای  یک از پیکرها استفاده از هیچپژوهش ب  دلیل اینکه پاسخ به پرسشنباشد. به

نرم  متخصص  کمک  با  پژوهشگر  ناگزیر  نیست،  پیکرافزار،  ایجاد  همان  تخصصی  ةبه  تقسیمبود.  از  که    انواع   یبندطور 

و از تمام متون   است  ایمتنی این پژوهش از نوع نمونه ةپیکر آید،برمی 1992در سال  استلر  و رییکل  نز،یاتک دست به کرهیپ

  علوم تخصصی ریاضیات، شیمی، فیزیک،  ةای از مقاالت علمی شش رشتپژوهشی، تنها نمونه ـ   لمی دانشگاهی و علمیع

قابلیت  آوری  بعد از جمعای آن  ه دادهای باز است که  این پیکره، پیکره.  انتخاب شد  شناسی و علوم زمین، جامعهزیستی

زبانه است که به  ای منفرد و تکپیکرهشود.  میآوری  زمانی است و در مدت معینی جمعهم . همچنین از نوع  داردافزایش  

دارد.   تعلق  فارسی  این  استلر  و  رییکل  نز، یاتک  هایبندیتقسیمسایر  زبان  نم   در  مصداق  به    برای   یابد.یپژوهش  پاسخ 

تجربی شامل دو گروه آزمودنی   پژوهشگیرد. طرح  قرار می تجربی    هایپژوهش   ةزمرپرسش پژوهش، این پژوهش در  

 است.  4و گروه کنترل 3گروه تجربی 

، زیستی  علوم، علوم زمین،  ریاضیاتعلمی    ةاست که از شش رشت  ایمقاله  221  شامل  ،گروه گواه، شاهد و یا کنترل(  1

  ریزش   زانیمارزیابی  صورت خام در پیکره و تحت آزمون اولیه برای  آوری شده و بهجمعشناسی  شیمی، فیزیک و جامعه

 اند؛هگرفتکاذب نتایج بازیابی قرار 

متنی   ةپیکرگذاری  های موضوعی است و برای ارزیابی تأثیر برچسب بار با برچسب ها اما اینگروه تجربی، همان مقاله(  2

، تحت آزمون ثانویه برای ارزیابی نتایج  متغیر وابسته  ة منزلبهمیزان ریزش کاذب مقاالت علمی    در   متغیر مستقل  ةمنزلبه

 دوم بازیابی قرار گرفتند. ةمرحل

 .شدآوری و در پیکره گنجانده علمی کشور جمع هایهمجل هایگاهوبهای زبانی نمونه پژوهش از داده

 
1. Directory 
2. Atkins, Clear & Ostler 
3. Experimental Group 

4. Control Group 
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ها،  و بر روی این پیکره  ها افزوده شددر این پژوهش کاربردشناسی، اطالعات کاربردشناختی الزم به آن   از پیکره  استفاده  برای

کاربردشناختی حاشیه موضوعی  .شدانجام    1نویسی  برچسب   برچسب  در  شامل    ةپیکرگذاری  که  شد،  استفاده  پژوهش  این 

هم  ة رشت  ششعناوین   به  که  بود  تخصصی  نویسهعلمی  در    ةنمونهای  و    ةمجموعپژوهش  گرفت  تعلق  آزمون  و  آموزش 

  داد.خاص نشان می ایرشته دربارةنویسه را وابستگی علمی آن هم

مقالهة  تهی  برای نوشتاری  اسناد  تمام  قالب    هاپیکره،    شدند؛ تبدیل    4تکست  قالب   به...  و  3اف  دی  پی  ،2ورد  مایکروسافت در 

  پیکره  منزلةبه)سازگار با زبان فارسی(    5و فایل نهایی با کدگذاری یونیکد  گذاری شدبرچسب   و   شناساییها  های آننویسههم 

 .شد  استفاده بازیابی اطالعات نظامهای آزمون( در مسیر داده ةمجموع)

ارزیابی، ریزش کاذب نتایج حاصل از بازیابی    ةمرحلها یعنی در  در سومین مرحله از رفع ابهام معنایی واژه  :ارزیابی  ةمرحل(  3

آشکار    ی پژوهشهایافته  ، ی هر دو گروههادادهتحلیل و تفسیر  پس از مقایسه، آزمون،    .در دو گروه گواه و تجربی محاسبه شد

 شد.

شش متخصص موضوعی از شش توسط  صورت دودویی و  شده بهبرای پاسخ به پرسش پژوهش، قضاوت ربط نتایج بازیابی

  5حداقل    علمی  ةسنجی شد. برای هر رشتپژوهشگر صحت توسط  . سپس برای کسب اطمینان،  شدعلمی مدنظر انجام    ةرشت

متون    وجویجست های  کلیدواژه  منزلةبه تخصصی    ةنویسهم  16تخصصی در قالب    ةواژ  46و در مجموع  تخصصی  ة  نویسهم 

ای گزینش شدند که از مقایسه و  واژهتک  نویسةهم   ۸99نویسه از میان  مدنظر تعیین شد. این تعداد هم   تةعلمی در شش رش

  ة های دربردارندهش را به همراه رشتههای مدنظر پژونویسههم 1دست آمد. جدول مدنظر به  ة های شش رشتنامهتطبیق اصطالح

 . دهدآن نشان می

 
1. Pragmatic Nnnotation 

2. Microsoft Word   

3. PDF 

4. Txt 

5 .Unicode 
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 های انتخابی پژوهشنویسه هم -1 جدول

 دهد.های علمی نشان میهای تخصصی منتخب پژوهش را به تفکیک رشتهنویسهتعداد هم  2ولجد

 علمی ة های تخصصی منتخب پژوهش در شش رشتنویسه تعداد هم -2جدول 

 جمع یشناس جامعه  ی ستیز علوم یمیش کیزیف اتیاضیر نیزم علوم ها رشته 
 

 درصد  یفراوان درصد  یفراوان درصد  یفراوان درصد  یفراوان درصد  یفراوان درصد  یفراوان درصد  یفراوان مقادیر 

12 1/62  10 7/21  9 5/19  5 9/10  5 9/10  5 9/10  46 100 

 

که جدول  همان مدنظر،    ةرشتشده در شش  انتخابدهد، مجموع واژگان تخصصی  نشان می  2طور  اما    46علمی  است  واژه 

دهد،  نشان می  1جدول  ها در دو رشته، سه رشته یا چهار رشته، همچنان که  نویسگی آنهم   ،همپوشانی و به عبارت بهتر  دلیلبه

 .روندمی شماربهفرد منحصربه ةواژ 16

 های پژوهش یافته
 ؛دادپژوهشگر انجام که ارزیابی سه بخشی است  ةپاسخ به پرسش پژوهش شامل یک مرحل

بازیابی هم نتایج  ارزیابی، میزان ریزش کاذب  در دو گروه   رمدنظهای علمی  های تخصصی رشته نویسهدر بخش اول و دوم 

 گواه و تجربی محاسبه شد.

  گران ید   و  رجودیمدر پژوهش    رفته  کاربهفرمول    ازپیشنهادی  اولیه و    نظامریزش کاذب نتایج در دو    ةبرای محاسبه و مقایس

 شد.  استفاده (1394)

 (1) ةرابط
 تعداد مدارک  بازیابی  شدة  نامرتبط 

شده بازیابی   تعداد مدارک  
 ریزش کاذب = 

 خواهد بود.  1و در بدترین حالت ممکن برابر   0آل، مقدار ریزش کاذب نتایج برابر با در شرایط ایده

هم  ۸تا    3  یهاجدول بازیابی  نتایج  کاذب  ریزش  تفکیک  نویسهمیزان  به  را  پژوهش  مدنظر  در    ةرشتشش  های    نظام علمی 

 . کندمیقایسه مبازیابی پیشنهادی  نظامبازیابی اولیه و 

بازیابی هم  3جدول   نتایج  کاذب  اولیه و    نظامشناسی را در  زیست   ةرشتهای مدنظر  نویسهمیزان ریزش  بازیابی    نظامبازیابی 

 دهد.پیشنهادی نشان می

 

 

 حالل  برگ چشمه آرایه  پروانه  پیچش صفحه جرم 

 فیزیک 

 شیمی

زمین  علوم  

شناسی جامعه  

 ریاضی 

 شیمی

زمین  علوم  

شناسی جامعه  

 ریاضی 

 فیزیک 

زمین  علوم  

زیستیعلوم  

 ریاضی 

 فیزیک 

زیستی علوم  

 ریاضی 

 فیزیک 

زمین  علوم  

 فیزیک 

 شیمی

زمین  علوم  

 ریاضی 

 علوم زمین 

زیستی علوم  

 ریاضی 

 شیمی

زمین  علوم  

 پالسما یال دوران تقلب تورم  بازیابی قطر درخت 

 ریاضی 

 علوم زمین 

زیستیعلوم  

 ریاضی 

 علوم زمین 

شناسی جامعه  

 فیزیک 

 شیمی

 علوم زمین 

 فیزیک 

شناسی جامعه  

 فیزیک 

شناسی جامعه  

 ریاضی 

 علوم زمین 

 ریاضی 

زمین علوم   

 فیزیک 

زیستیعلوم  
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 ی اولیه و پیشنهادی ابی باز نظامشناسی در زیست  ةپژوهش رشتنمونة شده در میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی  -3 دولج

 سه ینوهم

 ی شنهادیپ ی اب یباز نظام هیاول ی اب یباز نظام

کل مدارک 

 شده بازیابی

شده بازیابیتعداد مدارک 

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

کل مدارک   

 شده بازیابی

  ةشدبازیابیتعداد مدارک 

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

 0 0 5 76/0 16 21 پیچش 

 0 0 5 67/0 10 15 پروانه 

 0 0 16 64/0 2۸ 44 برگ 

 0 0 ۸ 6/0 12 20 درخت 

 0 0 5 5۸/0 7 12 پالسما 

 0 0 39 65/0 73 112 مجموع

  در درصد    65شناسی از  مدنظر در متون زیست   ةنویسهم  پنجبازیابی    ریزش کاذبمیانگین    ،دهدنشان می   3همچنان که جدول  

 پیشنهادی رسیده است.  نظام در 0یعنی  ،ی اولیه به کمترین حد آنابیباز نظام

هم  4جدول   بازیابی  نتایج  کاذب  ریزش  مدنظر  نویسهمیزان  در    رشتةهای  را  و  ابیباز  نظامریاضیات  اولیه  ی ابیباز  نظام ی 

 دهد.دی نشان میپیشنها

 بازیابی پیشنهادی  نظامبازیابی اولیه و  نظامریاضیات در رشتة پژوهش نمونة شده در میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی  -4جدول 

 سه ینوهم

 ی شنهادیپ ی اب یباز نظام هیاول ی اب یباز نظام

کل مدارک   

 شده بازیابی

  ةشدبازیابیتعداد مدارک 

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

کل مدارک   

 بازیابی شده 

  ةشدبازیابیتعداد مدارک 

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

 0 0 7 73/0 19 26 صفحه 

 0 0 5 76/0 16 21 پیچش 

 0 0 5 67/0 10 15 پروانه 

 0 0 5 67/0 10 15 آرایه 

 0 0 5 ۸9/0 39 44 برگ 

 0 0 5 ۸3/0 24 29 حالل 

 0 0 6 7/0 14 20 درخت 

 0 0 6 ۸3/0 29 35 قطر 

 0 0 6 6/0 9 15 دوران 

 0 0 6 ۸2/0 2۸ 34 یال

 0 0 56 78/0 198 254 مجموع

بازیابی اولیه به    نظامدر    درصد   7۸از    اتیاض یرمتون    درمدنظر    سهینو هم  10  یابی باز  کاذب  زش یر  نیانگی م  ،4جدول    براساس 

 رسیده است.  پیشنهادی نظامدر  0کمترین حد آن یعنی 

هم  5ل  جدودر   بازیابی  نتایج  کاذب  ریزش  رشتنویسهمیزان  مدنظر  در    ةهای  زمین  و    نظامعلوم  اولیه  بازیابی    نظامبازیابی 

 . آمده است پیشنهادی 
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بازیابی  نظامبازیابی اولیه و  نظامعلوم زمین در  ةپژوهش رشت ةشده در نمونبازیابی میزان ریزش کاذب نتایج  -5جدول 

 پیشنهادی 

 سه ینوهم

 ی شنهادیپ ی اب یباز نظام هیاول ی اب یباز نظام

کل مدارک 

 شده بازیابی

  ةشدتعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

کل مدارک 

 شده بازیابی

  ةشدتعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

 0 0 7 79/0 26 33 جرم 

 0 0 6 77/0 20 26 صفحه 

 0 0 5 76/0 16 21 پیچش 

 0 0 5 67/0 10 15 آرایه 

 0 0 9 61/0 14 23 چشمه 

 0 0 5 ۸9/0 39 44 برگ 

 0 0 5 ۸3/0 24 29 حالل 

 0 0 5 75/0 15 20 درخت 

 0 0 6 ۸3/0 29 35 قطر 

 0 0 6 7/0 14 20 بازیابی 

 0 0 5 67/0 10 15 دوران 

 0 0 15 56/0 19 34 یال

 0 0 79 75/0 236 315 مجموع

بازیابی   نظام  در  درصد  75از    نیزم  علوممتون    در  مدنظرة  نویسهم  12بازیابی    ریزش کاذبدهد میانگین  نشان می   5جدول  

 . است  پیشنهادی رسیده نظامدر  0آن یعنی حد  اولیه به کمترین

در  بازیابی پیشنهادی    نظامبازیابی اولیه و    نظامرا در    شناسی های مدنظر رشته جامعهنویسهمیزان ریزش کاذب نتایج بازیابی هم 

 .آمده است  6جدول 

 بازیابی اولیه و پیشنهادی  نظامدر  شناسیجامعه  ةپژوهش رشت ةنمونشده در میزان ریزش کاذب نتایج بازیابی  -6جدول  

 سه ینوهم

 ی شنهادیپ ی اب یباز نظام هیاول ی اب یباز نظام

کل مدارک 

 شده بازیابی

  ةدشتعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

کل مدارک 

 شده بازیابی

  ةشدتعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

 0 0 10 7/0 23 33 جرم 

 0 0 5 ۸1/0 21 26 صفحه 

 0 0 5 ۸6/0 30 35 قطر 

 0 0 6 54/0 7 13 تورم 

 0 0 5 5/0 5 10 تقلب 

 0 0 31 74/0 86 117 مجموع

در درصد  74از  یشناسجامعهمتون  در مدنظر ةنویسهمپنج بازیابی  ریزش کاذبمیانگین  ،دهدن مینشا 6طور که جدول همان

 است.  پیشنهادی رسیده نظامدر  0به کمترین حد آن یعنی  بازیابی اولیه نظام

 7در جدول  بازیابی پیشنهادی    نظامبازیابی اولیه و    نظامشیمی در    ةهای مدنظر رشتنویسهمیزان ریزش کاذب نتایج بازیابی هم 

 شود. مشاهده می



 

 دینانیی/ رضایی بازیابی متون علم های تخصصی از نظر ریزش کاذب درنویسهگذاری معنایی در رفع ابهام همتأثیر برچسب 118

 بازیابی پیشنهادی  نظامبازیابی اولیه و  نظامشیمی در  ةپژوهش رشت ةشده در نمونمیزان ریزش کاذب نتایج بازیابی  -7جدول 

 سه ینوهم

 ی شنهادیپ ی اب یباز نظام هیاول ی اب یباز نظام

کل مدارک 

 شده بازیابی

شده تعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

کل مدارک بازیابی  

 شده

  ةشدتعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

 0 0 5 ۸5/0 2۸ 33 جرم 

 0 0 5 ۸1/0 21 26 صفحه 

 0 0 5 7۸/0 1۸ 23 چشمه 

 0 0 11 62/0 1۸ 29 حالل 

 0 0 ۸ 6/0 12 20 بازیابی 

 0 0 34 74/0 97 131 مجموع

بازیابی   نظام  در  درصد   74از    یمیشمتون    در  مدنظر  ةسینو همپنج  بازیابی    ریزش کاذبمیانگین    ،7جدول  های  داده  بر اساس

 . پیشنهادی رسیده است  نظام در 0کمترین حد آن یعنی  اولیه به

بازیابی پیشنهادی   نظامبازیابی اولیه و  نظامفیزیک را در  ةنظر رشتمدهای نویسهمیزان ریزش کاذب نتایج بازیابی هم ۸جدول 

 دهد.نشان می

 بازیابی پیشنهادی نظامبازیابی اولیه و  نظامفیزیک در  ةشده در نمونه پژوهش رشتریزش کاذب نتایج بازیابی میزان  -۸  جدول

 سه ینوهم

 ی شنهادیپ ی اب یباز نظام هیاول ی اب یباز نظام

کل مدارک   

 شده بازیابی

  ةشدتعداد مدارک بازیابی

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

کل مدارک 

 شده بازیابی

  ةشدبازیابیتعداد مدارک 

 نامرتبط 

میزان ریزش 

 کاذب

 0 0 7 79/0 26 33 جرم 

 0 0 6 71/0 15 21 پیچش 

 0 0 5 67/0 10 15 پروانه 

 0 0 5 67/0 10 15 آرایه 

 0 0 6 74/0 17 23 چشمه 

 0 0 5 75/0 15 20 بازیابی 

 0 0 5 62/0 ۸ 13 تورم 

 0 0 5 5/0 5 10 تقلب 

 0 0 6 5/0 6 12 پالسما 

 0 0 50 69/0 112 162 مجموع

بازیابی    نظامدر  درصد    69فیزیک از  در متون  نظر  مد  ةنویسهم  9بازیابی    ریزش کاذب دهد که میانگین  نشان می  ۸نتایج جدول  

   .پیشنهادی رسیده است  نظامدر  0اولیه به کمترین حد آن یعنی 

نتیج ارزیابی،  سوم  بخش  دو    ةدر  از  رتبهحاصل  ناپارامتریک  آزمون  از  استفاده  با  قبلی،  عالمت بخش  ویلکاکسون،  های  دار 

 .دپژوهش پاسخ داده ش پرسشمقایسه و به 

بازیابی اولیه و    نظامکارگیری دو  های تخصصی با بهنویسههم  یابی باز  ریزش کاذب   زانیم  ةمقایسنتایج آزمون ویلکاکسون برای  

 . است  آمده 9پیشنهادی در جدول 
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 ی ابیباز  نظامدو ریزش کاذب نتایج بازیابی   زانیم ةها: مقایسرتبه -9 جدول

 هارتبه  جمع ها رتبه  میانگین تعداد 

 یه اول یابی باز نظام ـ یشنهادیپ یابی باز نظام

 00/10۸1 50/23 46 * های منفیرتبه

 00/0 00/0 0 ** های مثبت رتبه

   0 *** هاگره

   46 جمع

 Z=  -909/5داری، سطح معنی = 0001/0

 اولیه  بازیابی نظام  >پیشنهادی بازیابی نظام *

 اولیه  بازیابی نظام  <پیشنهادی بازیابی نظام **

 اولیه  بازیابی نظام   =پیشنهادی بازیابی نظام *** 

ریزش کاذب نتایج   زانیمدهد ( نشان میP ،909/5-  =Z=   0001/0دار ویلکاکسون )های عالمت داری آزمون رتبهسطح معنی

ری  داامعننسبت به قبل از آن تفاوت    اطالعات  ی ابیباز  نظامدر    شده گذاریبرچسب   تخصصی  ةکریپ  ی ریارگ ک هب  ازبعد  بازیابی  

میرتبه  بررسیدارد.   نشان  مثبت  و  منفی  بازیابی    زانیمدهد  های  نتایج  کاذب  از  ریزش    تخصصی   ةکریپری  ارگیکهببعد 

   داری کاهش یافته است.به میزان معنی شدهگذاریبرچسب 

 گیرینتیجه
طور معمول مبتنی بر شکل واژة ورودی است و تأکید بر ویژگی  بازیابی بههای  نظام دهد عملکرد  ها نشان میپژوهش   ةمطالع

کلیدواژه صرف متن، ظاهری  در  آن  معنایی  نقش  از  نتایج  نظر  بازیابی  در  کاذب  برمی  منجر  به ریزش  های  چالش  شود. غلبه 

این پژوهش   جویی فناورانه است.های زبانی و چارهعلمی پدیده   بررسیپردازش زبان طبیعی هنگام بازیابی اطالعات مستلزم  

( خیابانی  مدرس  پژوهش  راستای  پیکره1391در  رویکرد  از  برای  (  همبرونمحور  چالش  از  اصطالحنویرفت  های  سگی 

 ,Hearst؛  1397ستوده و هوشیار،    ؛1394عرب،  )  برخی پژوهشگران  هایتخصصی بهره گرفت. نتایج پژوهش همسو با یافته

1991; Tesprasit et al., 2003; Karimpour et al., 2005)  گذاری در  برچسب از طریق    ازی موضوعس غنیداد که  نشان   و

  نظام تواند عملکرد  و استفاده از روش رفع ابهام معنایی نظارتی می  یتأثیر مثبت دارد و یادگیری ماشین  ،تعیین معنی نهایی واژه

های تخصصی در این  نویسهگذاری معنایی هممدار و برچسب بازیابی را در کاهش ریزش کاذب بهبود بخشد. رویکرد پیکره

 های تخصصی استفاده و آزمون نشده بود.  نویسهم معنایی هم برای رفع ابها  شدههای اشارهیک از پیشینهپژوهش، در هیچ

گذاری  بازیابی اطالعات و برچسب  نظاممدار در دهد استفاده از رویکرد پیکرهها در پاسخ به سؤال پژوهش نشان میآزمون داده

دهد. طور معناداری کاهش میها بهنویسههای تخصصی، ریزش کاذب را در بازیابی متون علمی حاوی این همنویسهمعنایی هم

های  نویسهبازیابی در تمایز بین هم  نظامدلیل توانمندسازی  به  ،بازیابی با استفاده از این رویکرد  نظامرسد کارایی بهتر  به نظر می

نقش آنتخصصی و شناسایی  معنایی  از برچسب های  استفاده  با  در  ها  که  معنایی است  برای    ةمجموعهای  آموزش  آزمون و 

میآن  که  است  رویکردی  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  حاوی    نظامتواند  ها  متون  بازیابی  هنگام  را  اطالعات  بازیابی 

تنویسههم  واژههای  بازیابی  از  بر  خصصی  عالوه  رویکرد  این  از  استفاده  مزایای  از  دهد.  محتوامحور سوق  بازیابی  به  محور 

شده،  وجو جست نویسگی اصطالح تخصصی  متن، غلبه بر موانعی مانند ناآگاهی کاربران از همتمام  بازیابی  امکان  کردن  فراهم

از راهبردهای    نداشتن  تمایل  ـ   پذیری هزینهها به اصل کمترین کوشش و توجیهبندی آن یو پا  وجو جست کاربران به استفاده 

 .  کردتوان ذکر  سودمندی بازیابی را می
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کاربران در    مدنظرهای تخصصی با نتایج  نویسهسازی فرایند ذخیره و بازیابی متون علمی حاوی همدر این پژوهش با هماهنگ

تخصصی   ةزمینمدار این پژوهش و استخراج  آن یعنی صفر رسید. رویکرد پیکره  ةبهینبازیابی اطالعات، ریزش کاذب به حد  

هم  به  آن  اختصاص  و  علمی  میهای  نویسهمتون  متون  در  زمینهموجود  آینده  در  برای   ة عرضساز  تواند  جدید  راهکارهای 

 شود.     صورت کاربردیهبازیابی اطالعات محتوامحور بی هانظامسازی پیادههای پردازش زبان فارسی و طراحی و چالش

در این پژوهش   کار رفتهبهنتایج بازیابی با روش نظارتی    ةمقایسنظارتی و بدون نظارت برای  های نیمهشود از روشپیشنهاد می

محدود به زبان فارسی نیست و   شدهو مؤثر شناسایی و معرفی شود. با توجه به اینکه روش استفادهرا  استفاده شود تا روش کا

قابلیت تعمیمبه سایر زبان ها نیز شایان توجه است.  ریزش کاذب در متون علمی سایر زبان  بررسیدارد، آزمون آن برای    ها 

با استفاده از دو   وجو جست شده برای  ه و زمان صرفدشییابمندی کاربران از ربط نتایج بازهای بیشتر پیرامون رضایت پژوهش

 . کندمیها، ابعاد بیشتری از موضوع را تبیین آن ةپیشنهادی پژوهش و مقایسو رویکرد موجود 

 منابع 

اسماعیل ملوک   ،اکبری،  بهشتی،  مران ه ت .زیستیعلوم  هامنطالح ص ا(.  13۸4)  مهرداد،  اقبالینوروزیو  السادات  حسینی  اطالعرک :  و   اتز 

 .ران ای  یملع دارک م

بر  جستاری بر فرایند سازمان   (.139۸)  مجتبی  ،کاخکیکفاشان   و  حمید  ،طباطبایی  ،سعیده  ،فریمانیانبایی بازیابی متون وبی مبتنی  دهی و 

  .1904-1۸79 ،(4)34 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتدهی دانش. تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازمان

 .ران ای  یملع دارک و م ات ز اطالع رک: م ران ه ت. ترجمه مهوش معترف. یاسنشهع امج هامنطالح اص(. 13۸2بوث، باربارا و بلر، میشل )

پاورسی الحوائجی  ،مهدی  ،علیپورحافظی  ،نجال  ،حریری  ،حمیده  ،جعفری  )  ،خادمی  و  فهیمه  ،باب  معنایی 1399مریم  بازیابی  ارتقای   .)

 .  3۸-1۸(، 1)31،  کتابداری و سازماندهی اطالعات مطالعات  . فصلنامهشناسیگذاری و هستان اطالعات با استفاده از برچسب 

نامه کارشناسی  پایان  مبتنی بر کلیدواژه.  وجویجست بازیابی معنایی اطالعات با استفاده از بسط مفاهیم حاصل از  (.  13۸7جاللی، وحید ) 

 ، تهران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ه دانشکد ،ارشد

نجال فهیمه باب   ، حریری،  )فرزندی   ،الحوائجی،  سمیه  راوندی،  نادی  و  مهرداد  معیارهای 1393پور،  بازیابینظام  در  ربط  ارزیابی (.   های 

 . 221-199(، 1) 30، اطالعات مدیریت و پردازشها. ندانسته  و هااطالعات: دانسته 

ملوک حسینی ) بهشتی،  اصطالح 13۸2السادات  کاربرد  واژه(.  و  نمایهشناسی  در  اطالعات.  گزینی  بازیابی  و  ماشینی  و  سازی  کتابداری 
 . 44-31(، 3)1۸، رسانیاطالع 

 دارک و م  اتز اطالع رک: م رانهت  .نامه ریاضیاتاصطالح(.  1393)  مهرداد،  اقبالی  نوروزی  و  وفایی، سعیدهالسادات؛  هشتی، ملوک ب  حسینی

 . رانای  یملع

.  IBL  هایشده الگوریتم نظارت رفع ابهام معنایی کلمات فارسی با استفاده از رویکرد  (.  1395پور، رضا )خیرمند پاریزی، منیر و نورمندی 

 . 73-63 (،2) 1، علوم رایانشی

 ( لیال  راه (.  1395دلیخون،  موتورهای  بررسی  در  کاربران  پرسش  گسترش  داده  وجوجست های  پایگاه  تخصصو  موردی   ی:های  مطالعه 

الزهرا دانشگاه  مهندسی  و  فنی  ارشد  کارشناسی  ارشدپایان  (.س)  دانشجویان  کارشناسی  روانشناسی.  نامه  و  تربیتی  علوم  . دانشکده 

 . دانشگاه الزهرا 

وکیلیزهره   کندری،  ذوالفقار و  بلقیس  روشن،  طیبه،  میانگاه،   ،( امیررضا  تکنیک  (. 1399فرد،  روش بررسی  عملکرد  بهبود  های های 

پیکره  استخراجبسامدشماری  در  پزشکی(.    بنیاد  علوم  پایه  واژگان  مطالعه:  )مورد  واژگان  مدیریت  خودکار  و  پردازش  پژوهشنامه 
 . 1064-1039، (4) 35. اطالعات

 ات ز اطالع رک : مران ه ت.  یم یش  هامنطالح اص   . ( 13۸3)  مهرداد،  اقبالی  السادات و نوروزی ملوک   بهشتی،   حسینی،  حسین  ،غریبی  ،رجبی، تقی

 .ران ای  یملع دارک و م
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هستی(.  1395)   سولماز  ،زرداری رساله    .رسانیاطالع   و  کتابداری  المعارف ۃ دائر اساس  بر  شناسیدانش   و  اطالعات   علم  نگاریمهندسی 

 . دانشگاه شهید چمران اهواز  ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتری، 

بر دشواری 1391) ستوده، هاجر و هنرجویان، زهره   ت(. مروری  زبان فارسی در محیط دیجیتال و  پردازش  أهای  اثربخشی  بر  آنها  ثیرات 

 . 92-59  ،(4) 15، یرسانبداری و اطالع کتا  .خودکار متن و بازیابی اطالعات 

( مژگان  هوشیار،  و  هاجر  نویسه(.  1397ستوده،  هم  بافتار  انواع  نقش  مدارکبررسی  بین  شباهت  تعیین  در  و  .  ها  پردازش  پژوهشنامه 
 . 1206-11۸3، (3) 33 ،مدیریت اطالعات

کنفرانس . چهاردهمین  ن زبانی اطالعاتزدایی معنایی واژگان در بازیابی بیاستفاده از تکنیک ابهام (.  13۸7سلطانی، محمود و فیلی، هشام )

 . دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، .انجمن کامپیوتر ایران، ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران

.  ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدکنندگان از فهرست رایانه موضوعی استفاده  وجویجست مشکالت  (.  1379)شاپوری، سودابه  

 . 6۸-49(،  2) 3، رسانیکتابداری و اطالع

های اطالعاتی مگ ایران، نورمگز و اس.آی.دی. در بازیابی و ربط  . بررسی میزان کارآیی پایگاه(1394)  شبنم  ،شاهینی  و   مهری  ،شهبازی

از کلیدواژهمباحث علم اطالعات و دانش با استفاده  از کلیدواژهشناسی  از نظر میزان استفاده  آنها  آزاد و مقایسه  های مهارشده.  های 

 . 454-431  ،(2) 31. پردازش و مدیریت اطالعات هپژوهشنام

)صدق فاطمه  هم (.  1392ی،  از  ابهام  با روشنویسه رفع  فارسی  متون  در  نظارتی ها  نیمه  پایانهای  مهندسی  .  گروه  ارشد.  کارشناسی  نامه 

 . مهندسی. دانشگاه الزهرا ـ  هوش مصنوعی. دانشکده فنی ـ کامپیوتر

 دارک و م   اتز اطالع رک : م ران هت   علوم زمین. نامه  اصطالح (.  13۸4)  مهرداد،  اقبالینوروزی   السادات وبهشتی، ملوک حسینی  ،صدیقی، مهری

 .ران ای  یملع

 ( زهرا  جعفری،  شی(.  1390طباطبایی  رفتار  وهبررسی  در  پرسش  بسط  موتورهای    وجویجست های  در  کاربران  :  وجوجست اطالعاتی 
اطالع  کتابداری و  دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم  میان  دانشگاهمطالعه در  نامه کارشناسی پایان  .های سراسری شهرتهرانرسانی 

 . . دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارشد. 

محمدصادق عبدالهی  ریخت (.  13۸6)   نورعلی،  مسائل  از  کندوکاو  اطالعات  بازیابی  در  فارسی  زبان  وب وجوجست شناسی  .  گرهای 

 شناسی. دانشگاه شیراز  شناسی. دانشکدة علوم تربیتی و روان گروه علم اطالعات و دانش  ،کارشناسی ارشد ةنامایانپ
) نورعلیعبدالهی  عبدالرسول  جوکار،  و  محمدصادق  چالش (13۸۸،  شیو.  موتورهای    ةهای  از  اطالعات  بازیابی  در  فارسی  زبان  نگارش 

 . 90-67(، 2)10 مشهد. فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی مطالعات کاوش وب. 

مهندسی کامپیوتر.  نامه کارشناسی ارشد. گروه  . پایاناستفاده از روابط پنهان بین کلمات در رفع ابهام معنایی کلمات(.  1394عرب، میثم )

   .مهندسی. دانشگاه شیراز ـ الملل دانشکده فنیواحد بین

 رویکرد:  فارسی  نویسههم   –آوا  رفع ابهام معنایی از واژگان هم  (. 139۸)  مولودی، امیرسعید و بیات، محمدکریم  ،پوری حافظی، حامدعلی
 . ن اطالعات، تهرا تعاملی بازیابی کنفرانس دومینبنیاد. پیکره

،  عاتالژوهشنامه پردازش و مدیریت اط پاستفاده از تعبیه معنایی واژه.    با  فارسی  هایواژه   معنای  خودکار  (. تعیین139۸قیومی، مسعود )

35 (1  ،)25-50 . 

)  ،بذرگر  و  مرضیه  ،تاجیگل ریخت13۸9سعیده  مشکالت  بررسی  منطقه (.  مرکز  اطالعاتی  پایگاه  سه  در  فارسی  زبان  ای  شناسی 

-191  ،(2)13،  رسانیکتابداری و اطالع.  رسانی علوم و فناوری، پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران و جهاد دانشگاهیاطالع 

214 . 

 . 105-۸5(، ۸) 30، پاژندمعنی. های هم بنیاد واژه(. بررسی پیکره1391مدرس خیابانی، شهرام ) 

و  نژاد،کوچکی   ،سعی  دلیری،   ،میترا  قیاسی،  ، سیدحسین  میرجود،   موتورهای   دقت   مقایسه(.  1394)   آمنه  جوشقانی،  عباسیان  لیال 

   .13۸-131  ،(2) 6 ،شاپور جندی آموزش توسعة. پزشکی تصاویر بازیابی در  تخصصی و  عمومی وجویجست 

هماوندی،  نوروزی، و  بررسی1394) هدی  یعقوب  برگزیده موتورهای  در تصاویر بازیابی و وجوجست  مشکالت  (.   بر مبتنی کاوش 

 .222-206 (،2)5  ،رسانیاطالع  و  کتابداریفارسی.  زبان نگارشی هایویژگی

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43351/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-33-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-93-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43351/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-33-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-93-
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=60
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=60
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f7a617c5c0f7c29c9b497130dfc28a76/search/47cd5ebcea2e08df10ec85eaf82a2826
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f7a617c5c0f7c29c9b497130dfc28a76/search/47cd5ebcea2e08df10ec85eaf82a2826
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مریم اقبالی،  ملوک ،  نوروزی  بهشتی،  )حسینی  مهرداد  اقبالی،  نوروزی  و  فیزیکاصطالح (.  13۸5السادات  م رانه ت .  نامه  و    اتاطالع ز  رک: 

 .ران ای  یملع دارک م

 . 19-10،  (1) 13  ،پردازش و مدیریت اطالعات پژوهشنامهریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطالعات. (.  1376یوسفی، احمد ) 

   .22-9،  (3) 20 ،کتاب فصلنامه(. آر. دی. اف: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی. 13۸۸راد، ابراهیم )یوسفی
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