
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hv

ie 
of

 S
ID

                                                                                  
 بندی اسناد یک راهکار پرسش و پاسخ دامنه باز مبتنی بر طبقه

 
  حسن ابوالحسنی 

  دانشگاه صنعتی شریف
 abolhassani@sharif.edu 

 حمیدرضا انواری
  دانشگاه صنعتی شریف

 anvari@ce.sharif.edu 

 
 

 ی مجموعـه  میـان  از اطالعات بازیابی جدید های روش از یکی :چکیده
ــیعی  روش. اســت متنــی وپاســخ پرســش از اســتفاده، اســناد از وس
 ارائـه  پرسش ازای به که است اطالعات بازیابی الگوی یک وپاسخ پرسش

 اسـتخراج  مـرتبط  اسـناد  میـان  از را متناظر پاسخ، طبیعی زبان به شده
باز بـر   مدل جدیدی برای پرسش و پاسخ دامنه پژوهش ینادر . نماید می

بندی متـون بـا هـدف بهبـود درسـتی و دقـت        های طبقه اساس تکنیک
پردازشـی   این معماری جدید شامل عملیات پیش. کارایی ارائه شده است
وجو جهت دستیابی به دقت قابل قبـول در مرحلـه    جهت گسترش پرس

آزمـایی جهـت بررسـی     تیبندی پرسش و همچنین یک مدل راسـ  طبقه
  .باشد شده برای پرسش می بندی تعیین طبقه

گسـترش  ، باز دامنه پاسخ-پرسش، اطالعات بازیابی :کلیدی واژه های
  .اسناد بندی وجو، طبقه پرس

  مقدمه -١
، وب نظیر الکترونیکی اطالعاتی مختلف منابع روزافزون رشد با

 با اطالعات بیبازیا ی زمینه محققان و اطالعاتی مدرن های فناوری
 اطالعات رشد به رو و زیاد حجم مدیریت پاالیش و، انتخاب مشکل
 میان از اطالعات بازیابی جدید های روش از یکی. هستند روبرو متنی

 روش. است متنی وپاسخ پرسش از استفاده، اسناد از وسیعی ی مجموعه
 که است اطالعات بازیابی الگوی یک Q/A خالصه بطور یا وپاسخ پرسش

 اسناد میان از را متناظر پاسخ، طبیعی زبان به شده ارائه پرسش ازای به
 قطعات یا جمالت از کوتاهی لیست قالب در و نموده استخراج مرتبط
 شده مطرح پرسش به مستقیم پاسخ که نماید می ارائه متن کوتاه

  .[5]هستند
 کلی ی دسته دو به پاسخ - پرسش های  سامانه، دیدگاه یک از
 در پاسخ -پرسش و باز دامنه پاسخ -پرسش: شوند می دیبن طبقه
 های پرسش که است این بر فرض، اول ی دسته در. [6]محدود ی دامنه

 با بنابراین و نبوده محدود خاصی تخصصی ی دامنه یا عنوان به ورودی
 قابل پرسش مختلف انواع برای، دسترس در اطالعاتی منابع به توجه

 بوده خاص تخصصی موضوع یک به مربوط مدو ی دسته. هستند استفاده

 موضوع با مرتبط خاص منابع به توجه با آن ایجاد و طراحی در که
 نظیر؛ گیرند می بهره خاص منابع این از که شده ایجاد راهکارهایی

  .[7]پزشکی پاسخ -پرسش های سامانه
بنـدی اسـناد    شامل ارائه مدل جدیدی مبتنی بر طبقه پژوهش این

 ایـن  مختلـف  هـای  جنبـه  که است باز دامنه پاسخ-پرسش ی سامانهبرای 
 در .شـده اسـت   ارائـه  معماری جامعی و گرفته قرار بررسی مورد ترکیب
 اسـتخراج  فرآینـد  در اسـناد  کامل ی مجموعه، شده انجام مشابه کارهای
 بـه  نـامرتبط  هـای  پاسـخ  ادامـه  در و گیـرد  مـی  قرار استفاده مورد پاسخ
 هـا  روش این ی عمده در که شود می حذف و شناسایی مختلف های روش

 و ها بندی طبقه، مفاهیم کمک به پاسخ معنایی کالس شناسایی اساس بر
 .[8,9,10]شود می انجام شده   تعریف پیش از های شناسی هستان
 تعیـین  بـرای  موضـوعی  بندی طبقه های روش یک، پژوهش این در
بـرخط اسـتفاده    به صورت  داده پایگاه در موجود اسناد و پرسش موضوع

ی هـا  تکنیـک  اعمـال  پـردازش بـا   در مرحلـه پـیش   مقابل در. شده است
 الگـوریتم  بـه  ارائـه  جهـت  را شـده  مطـرح  پرسـش  وجـو،  گسترش پرس

، و بـه طـور خـاص از یـک روش گسـترش      دهـیم  مـی  بسط بندی طبقه
اسـتفاده   ]1[وجو مبتنی بر عناوین عناصـر پیونـد در صـفحات وب    پرس
آن را جهـت   ،موضـوع  حسـب  بـر  پرسـش  بندیِ هطبق از پس .نماییم می

بـرای   به طور خاص. نماییم استخراج پاسخ به زیرسامانه مربوطه ارائه می
 پاســخ-پرســش ی ســامانه آنهــادر دامنــه موضــوعی  کــه هــایی پرســش

 غیـر  در .نمـاییم  اسـتفاده مـی   سامانه آن در اختیار باشد از محدود دامنه
کنـیم؛ در ایـن حالـت     تفاده مـی اسـ  باز دامنه عمومی روش از صورت این

 .گردد با موضوع پرسش استخراج می متناظر ی )ها(طبقهپاسخ از میان 
وپاسخ  های پرسش به معرفی سامانه 2در ادامه این نوشتار در بخش 

مدل جدید پیشـنهادی ارائـه شـده و     3در بخش . پردازیم و انواع آن می
ر پایان در بخـش  د. های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است بخش

  . به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای کارهای آتی خواهیم پرداخت 4

 پاسخ -های پرسش سامانه -٢
های بازیابی اطالعـات اسـت کـه بـرای      پاسخ یکی از زیرشاخه -پرسش«

به زبان طبیعی از میـان مجموعـه     شده کشف پاسخ در ازای پرسش ارائه
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چنین فرآیندی به ویژه . [5]»رود یوسیعی از متون و مستندات به کار م
در مواقعی که کاربر نیاز به دسترسی فوری به بخش خاصی از اطالعـات  
داشته و فرصت کافی برای خواندن و جستجوی کامل مستندات موجـود  

  . ندارد، مفید خواهد بود
یک پرسش بـه زبـان طبیعـی از     ،پاسخ، ورودی -در فرآیند پرسش

طعات کوتاهی از متن است کـه حـاوی   خروجی آن ق وطرف کاربر است 
مستقیماً از این خروجی یا  باشد؛ میشده  پاسخ مستقیم به پرسش مطرح

زبـان طبیعـی   به  پردازش در یک مرحله پسو یا  شود میمتون استخراج 
  .[11]شود میتولید 

های مختلف ارائه شده برای این مفهوم، اجـزاء   ها و مدل در معماری
تـوان   شود، لیکن به طور کلی می ی و مطرح میو ساختار گوناگونی معرف

) 1(ها در نظر گرفت که در شـکل   مدلی کلی از اجزای اصلی این سامانه
  .[11]نشان داده شده است

  
  

 [11]» پاسخ -ی پرسش ی یک سامانه دهنده های اصلی تشکیل المان: 1شکل «

  
به  ها را توان این سامانه پاسخ، می -ی پرسش از منظر کاربرد سامانه

بنـدی در   تـرین طبقـه   بنـدی مهـم   دو دسته تقسیم نمود که این تقسـیم 
پاسـخ   -؛ و پرسش1 پاسخ دامنه باز -پرسش: ها است رابطه با این سامانه

 [5].2دامنه محدود
پاسخ دامنه باز، هدف ایجاد مدلی است که بر اساس آن -در پرسش

هـای مطـرح شـده بـه صـورت کلـی و بـدون وجـود          بتوان برای پرسش
ی کاربرد مورد استفاده، پاسـخ   فرض در مورد موضوع سؤال و دامنه یشپ

پاسخ  -واضح است که چنین فرضی منجر به ایجاد یک مدل پرسش. داد
مـرتبط بـا   عمومی خواهد شد که تنها فرض آن وجود منـابع اطالعـاتی   

  .ستهای مطرح شده ا پرسش
 پاسخ دامنه محـدود، هـدف ایجـاد    -های پرسش در مقابل در مدل

های دانش مختص به  ساختاری است که بر اساس منابع اطالعاتی و مدل
قادر بـه پاسـخگویی و اسـتدالل در مـورد     ی موضوعی خاص،   یک دامنه

هـای   از نمونـه . ی موضـوعی باشـد   شده در این دامنـه  های مطرح پرسش
پاسـخ   -های ایجاد شـده بـرای پرسـش    توان به مدل موفق این دسته می
 .[11]پاسخ اطالعات جغرافیایی اشاره نمود -پزشکی و نیز پرسش

پاسـخ از دو دیـدگاه علمـی     -ی پرسش تحقیق و پژوهش در زمینه
ــابی     ــنوعی و بازی ــوش مص ــت؛ ه ــی اس ــعه و بررس ــل توس ــاوت قاب متف

  [10].اطالعات

ی هـوش   پاسـخ در تحقیقـات اولیـه    -کار بـر روی مفهـوم پرسـش   
ها بر اساس دانـش   هایی جهت پاسخ به پرسش مصنوعی، منجر به سامانه

ی ویژه به عنوان منبع اطالعاتی گردیـده   های داده ذخیره شده در پایگاه
هـایی تنهـا در مـواردی قـادر بـه       واضح اسـت کـه چنـین سـامانه    . است
ی مـورد بررسـی    گویی هستند که از قبل اطالعات مربوط به دامنه پاسخ
زیت چنین م. ی منسجمی گردآوری شده باشد ها در قالب پایگاه داده آن

ی کـاربرد مـورد    راهکاری در این است که یک مدل مفهومی برای دامنه
سـازد   استفاده در قالب پایگاه داده وجود دارد؛ چنین مدلی ما را قادر می

ای نظیر اثبات قضیه و اسـتدالل بـه    های پیشرفته تا با استفاده از تکنیک
ن مـدلی مـا   در مقابل چنی. های اطالعاتی پیچیده پاسخ دهیم درخواست

سازد که دانش از قبـل بـه صـورت پایگـاه داده      را محدود به مواردی می
ای بـه صـورت سراسـری میسـر      آوری شده باشد که چنین مسـئله  جمع

ی کاربرد خاص قابل تشکیل  ی دامنه نبوده و در عمل تنها برای محدوده
واضـح اسـت کـه چنـین مـدلی بـرای فرآینـدهای         .[7]و استفاده اسـت 

باشــد کــه در آن امکــان  دامنــه محــدود مناســب مــی پاســخ -پرســش
ی مورد بررسی مسئله در یک پایگـاه   ی دانش دامنه سازی و ذخیره مدل

 .دانش وجود دارد
پاسـخ   -هـای پرسـش   ی بازیابی اطالعات، تمرکـز سـامانه   در زمینه

هـا و   هـا، پـردازش   هایی است که بـا انجـام تحلیـل    ها و مدل یافتن روش
کـه عمـدتاً بـه صـورت      -م بر روی منابع اطالعاتی های الز پردازش پیش

هـای   قیق و مسـتقیم بـرای پرسـش   پاسخی د - مستندات متنی هستند
روشـن اسـت کـه در صـورت داشـتن      . شده استخراج و تولید نمایـد  ارائه

های کاربری مختلـف و موضـوعات    چنین مدلی، استفاده از آن در زمینه
ای از مسـتندات   وجود مجموعهگوناگون ممکن بوده و تنها نیازمندی آن 

در مقابـل چنـین   . باشد متنی شامل دانش مورد نیاز برای پاسخگویی می
و  شـود  میپایگاه دانش تشکیل در آن ای به نسبت حالت قبل که  سامانه

، از دقت و قابلیت اسـتدالل کمتـری برخـوردار    داردمدل مفهومی وجود 
پاسـخ   -هـای پرسـش   ی عمدتاً برای روشیها چنین مدل .[7]خواهد بود

بنـدی و یـا    دامنه باز مناسب هسـتند کـه در آن مـدل مفهـومی، طبقـه     
 .ی مورد کاربرد وجود ندارد ی مسئله مفروضاتی در رابطه با دامنه

پاسخ بسته بـه نـوع    -ی پرسش در مورد کارایی و دقت یک سامانه
ایـن  . ی مورد بررسی معیارهای ارزیابی مختلفی قابل تعریف است سامانه

ی بازیـابی اطالعـات    یارهای عمدتاً همان معیارهای مطـرح در زمینـه  مع
گیرنـد و یـا بـرای کـاربرد      هستند که یا مستقیماً مورد استفاده قرار مـی 

 4، یـادآوری 3توان به دقت ترین معیارها می از مهم. شوند خاصی بهینه می
دو معیـار دقـت و یـادآوری را بـا هـم       Fمعیـار  . اشاره نمـود  F5و معیار 

دار ایـن دو معیـار    کیب نموده و در حقیقت میـانگین هارمونیـک وزن  تر
همچنین بسته به کاربرد مورد استفاده، معیارهـای دیگـری   . [6]باشد می

تـوان معیارهـایی بـر حسـب طـول       قابل تعریف است که برای مثال مـی 
  .شده اشاره نمود های ارائه پاسخ

 دل پیشنهادیعماری مم -٣

درخواست
 اطالعات

پردازش و درک 
پرسش

انتخاب   
 منابع

  بازیابی 

 اطالعات

تعیین و تشخیص 
 پاسخ

  تولید قالب 

 نهایی پاسخ
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. پـردازیم  ید پیشنهادی این پژوهش میدر این بخش به تشریح مدل جد
در این مدل سعی شده تـا بـا اسـتفاده از فازهـای مختلـف پردازشـی و       

سازی، حداکثر دقت و پوشش ممکـن بـا در نظـر     های متنوع بهینه روش

معماری ساختار تجزیه و ارتباطات . گرفتن منابع در اختیار حاصل گردد
  .ارائه شده است) 2(مدل پیشنهادی در شکل 

بندی اسناد است که بـر   ر این مدل، چارچوب کلی موردنظر طبقهد
ی )هـا ( ی آن، در طبقـه  اساس آن پاسخ هر پرسش بـا توجـه بـه طبقـه    

گیرد و از ایـن طریـق    متناظر از اسناد مورد جستجو و استخراج قرار می
در این راستا بـا توجـه بـه اینکـه تنهـا در      . یابد کارایی فرآیند بهبود می

شـده هسـتند بـه جسـتجو      اد که متناظر با پرسش مطـرح های اسن طبقه
بنـدی تـا حـد     شود، الزم است تا میزان دقت فرآینـد طبقـه   پرداخته می

هـایی از   ی حذف بخـش  صورت به واسطه امکان افزایش یابد؛ در غیر این
بـه  . اسناد، ممکن است سامانه با کـاهش دقـت و کـارایی مواجـه گـردد     

وجـو   ون، از تکنیـک گسـترش پـرس   بندی مت منظور افزایش دقت طبقه
هـا را گسـترش داده و    استفاده شده است تا بر اساس آن بتـوان پرسـش  

پاسـخ را   -بندی و در نهایت دقت کلی سامانه پرسـش  دقت فرآیند طبقه
هـای   توانـد بـر اسـاس روش    چنین فرآیند گسترشـی مـی  . بهبود بخشید

در ایـن  . رددهای آماری و غیرمعنـایی بنـا گـ    معنایی و یا بر اساس روش
 گسترش مبتنی بر عناوین عناصر پیوند در صفحات وبپژوهش از روش 

  .]1[از همین نویسندگان استفاده شده است
ای طراحی شده است کـه هـر    الزم به ذکر است که این مدل بگونه

مؤلفه امکان جایگزینی با روشی جدید را دارا باشد، بدون اینکه تغییـری  
تـوان   بـه ایـن طریـق مـی    . ایجـاد گـردد  منـدی کلـی سـامانه     در وظیفه

های مختلف را بصورت جداگانه مورد بررسی و بهبود قرار داد و در  مؤلفه
  .ها ایجاد ننمود عین حال تغییری در ساختار کلی سامانه و سایر مؤلفه

ــامانه    ــامانه، زیرس ــن س ــاری ای ــه  در معم ــای جداگان ــرای  ه ای ب

همچنین . رفته شده استباز در نظر گ پاسخ دامنه/پردازش و پرسش پیش
در  -محـدود   پاسـخ دامنـه  /ی پرسـش )ها( سازی با سامانه امکان یکپارچه
  .مد نظر قرار گرفته است -صورت وجود 

 پردازش زیرسامانه پیش 3-1
پـویش، گسـترش و   : این زیرسامانه از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است

  . بندی رده
ربر و اسـتخراج  ، مسئول پردازش پرسش کـا مؤلفه پویش و پردازش

. های کلیدی الزم جهت استفاده در مراحل بعـدی اسـت   اطالعات و داده
ترین حالت، مسئول استخراج کلمات کلیدی پرسش،  این مؤلفه در ساده

در . باشـد  سـازی ایـن کلمـات مـی     یـابی و نرمـال   انجام فرآیندهای ریشه
 6نـام های بـا   تر، این مؤلفه شامل شناساگر موجودیت های پیشرفته حالت

تـوان در   مـی در مقابل . باشد در پرسش می جهت تشخیص اسامی خاص
پاسـخ اختصاصـی انـواع خـاص     /های پرسـش  صورت دسترسی به سامانه

از این مؤلفه جهت   -... های کجا، کِی، چه کسی و  نظیر پرسش -سؤال 
ای جملـه اسـتفاده    هـای هسـته   شناسایی نوع پرسش از طریق پـردازش 

ها و جمالت زبان  هایی برای شناسایی و تحلیل نقش اخیراً پژوهش. نمود
 ]2[تـوان بـه    ها مـی  فارسی انجام گرفته است که از جمله جدیدترین آن

ی  ها، به تحلیـل پیشـرفته   گروه با استفاده از مفهوم پیشاشاره نموده که 
های بالقوه این مؤلفه در  از دیگر قابلیت. گرامر زبان فارسی پرداخته است

توان به شناسـایی و اسـتخراج روابـط معنـایی میـان       ه میحالت پیشرفت

 »بندی اسناد مدل جدید پیشنهادی پرسش و پاسخ مبتنی بر طبقه: 2شکل «

پاسخ دامنه باز/پرسش
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، 7بنـدی  عناصر پرسـش اشـاره نمـوده کـه در مقابـل در مراحـل خوشـه       
شده مورد اسـتفاده قـرار    استخراج پاسخ و نیز امتیازدهی نتایج استخراج

توان به پـژوهش   شده در این حوزه می های انجام از نمونه روش. گیرد می
های پـردازش زبـانی    وده که به با استفاده از روشآقای خیامیان اشاره نم

  . ]3[به استخراج روابط معنایی از مستندات متنی پرداخته است
ی مربـوط بـه بسـط    )هـا (شامل الگـوریتم  وجو گسترش پرسمؤلفه 

باشد که از این طریق دقت و وسعت پوشـش   مجموعه کلمات کلیدی می
توانـد   ایـن مؤلفـه مـی    .دهـد  فرآیند را به مقدار قابل توجهی افزایش می

معنـی بـا    های معنایی برای استخراج کلمـات و عبـارات هـم    شامل روش
، و یــا WordNet  [13,14]شناســی  اســتفاده از منــابعی نظیــر هســتان

. معنی باشد های آماری و زبانی جهت شناسایی کلمات مرتبط و هم روش
گسترش مبتنی بـر عنـاوین   «در این پژوهش به صورت خاص از تکنیک 

در ایـن روش، در  . اسـتفاده شـده اسـت   » عناصر پیوند در صـفحات وب 
مرحله اول کلمات کلیدی اولیه از طریق موتورهای جسـتجوگر اینترنـت   

در . گـردد  مورد جستجو قرار گرفته و در  مقابـل نتـایجی اسـتخراج مـی    
مرحله بعد به ازای هر یک از نتایج، پیوندهای موجود در اینترنت به این 

جستجو قرار گرفته و از عنوان پیوند استفاده شده برای ایـن   نتیجه مورد
. کنـد  وجـو اسـتفاده مـی    صفحه به عنوان نامزدی جهت گسـترش پـرس  

جهـت  . آمـده اسـت  ) 3(وجو به این روش در شـکل   فرآیند توسعه پرس
  .از همین نویسندگان مراجعه نمایید ]1[آشنایی بیشتر با این روش به 

  
بندی پرسش با توجه  ، برای رده8بندی پرسش ردهو در نهایت مؤلفه 

محدود مورد  پاسخ دامنه/های پرسش های در دسترس برای سامانه به رده

های  این مؤلفه بر دریافت عناوین موضوعی سامانه. گیرد استفاده قرار می
سـش  بنـدی پر  های مجاز، اقدام به رده محدود موجود به عنوان رده دامنه
گیــری در مــورد اســتفاده از  توضــیح اینکــه، جهــت تصــمیم. نمایــد مــی

محـدود موجـود و یــا انجـام فرآینــد     پاسـخ دامنــه /هـای پرســش  سـامانه 
شده  باز، الزم است تا موضوع پرسش مطرح پاسخ به صورت دامنه/پرسش

هـای   مورد تحلیل قرار گرفته و در صورت وجود موضوع مشابه در سامانه
صـورت از   ارجاع داده شود؛ در غیر ایـن ) ها(آن سامانهموجود، پرسش به 

نحـوه کـار ایـن    . شـود  باز جهت استخراج پاسخ استفاده مـی  روش دامنه
بنـدی از معیـار شـباهت     مؤلفه به این صورت است که جهـت انجـام رده  

استفاده نموده و میـزان تعلـق پرسـش بـه هـر یـک از        [15]کسینوسی
در نهایت اگر میزان تعلق، بیشتر از . نماید های موجود را مشخص می رده

یک حد آستانه معـین بـود، پرسـش جهـت ادامـه پـردازش بـه سـامانه         
صورت همین سـامانه   شود و در غیر این محدود مرتبط فرستاده می دامنه

باز بر اسـاس منـابع موجـود اقـدام بـه       به صورت برخط و به روش دامنه
 .نماید استخراج و ارائه پاسخ می

  

 باز پاسخ دامنه/نه پرسشزیرساما 3-2
یافته و مبتنی بر مؤلفه برای یک  این زیرسامانه در حقیقت مدلی ساخت

سـاختار تجزیـه و   ) 2(باز است کـه در شـکل    پاسخ دامنه/سامانه پرسش
در این زیرسامانه سعی شـده  . های آن ارائه شده است نحوه ارتباط مؤلفه

ای  تیاری بـه گونـه  های ضروری و همچنین اخ مندی است تا کلیه وظیفه
در کنار یکدیگر قرار گیرند تا حداکثر بهبـود در کـارایی سـامانه حاصـل     

  :پردازیم ها می در ادامه به شرح مختصر هر یک از مؤلفه. گردد
، بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از مراحــل  بازیــابیمؤلفــه 

هـای مـرتبط از مجموعـه دادگـان      پردازشی، اقدام به استخراج قلم پیش
هـا و   تواند هر پایگاهی شـامل داده  مجموعه دادگان می. نماید د میموجو

باز  های مطرح شده باشد که به صورت دامنه اسناد حاوی پاسخ به پرسش
جهـت دسـتیابی بـه    . گیـرد  جهت استخراج پاسخ مورد استفاده قرار می

های رسـیده،   کارایی بهینه در این مدل و داشتن حداکثر پوشش پرسش
بـه عنـوان مجموعـه دادگـان اسـتفاده       9گستر نمای جهاناز مجموعه تار

به صورت خـاص موتـور     -کنیم و همچنین از موتورهای جستجوگر  می
ایـن   10هـای  به عنوان واسط دسترسی به نمایـه  - [16]جستجوگر گوگل

الزم به ذکر است کـه بسـته بـه کـاربری      .نماییم پایگاه داده استفاده می
توانـد   می بازیابی واحد، در دسترسهای  مجموعه دادههمچنین سامانه و 

  .سند و یا پاراگراف باشد
شده را  بندی مجموعه بازیابی ، وظیفه طبقهبندی برخط خوشهمؤلفه 

های بازیابی شده، توسط یک  پاراگراف/، اسناددر این مؤلفه. بر عهده دارد
. شود بندی موضوعی می بندی برخط تحلیل شده و طبقه الگوریتم خوشه

ــورد ایــن مؤلفــه آن اســت کــه در روش  نکتــه قا ــل توجــه در م هــای  ب
بندی برخط، عمدتاً تمرکز بر روی نتـایج کیفـی و قابـل اسـتفاده      خوشه

ها بصورت  باشد؛ لیکن در این مدل نیازمند داشتن خوشه برای انسان می

ي  نتيجه nجستجوي اوليه و واکشي 
  اول

ي  صفحه پيوند دهنده mيافتن 
ي  صفحه nنخست به هر کدام از 
  بازيابي شده

سايي،بازيابي و پااليش عناوين شنا
  آوري شده هاي جمع پيوند

وجو با استفاده از  گسترش پرس
  استخراج شده  عناوين

 ]۱[»وجو  فرآيند توسعه پرس): ۳(شکل « 
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به همین . محاسباتی هستیم تا در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد
شده به ازای هر خوشـه یـک بـردار شـامل      انجام بندی منظور، در خوشه

گیریم  ها در نظر می کلمات کلیدی خوشه به همراه وزن اهمیت برای آن
ترین حالت،  و به این ترتیب در مراحل بعدی قادر خواهیم بود تا در ساده

هـا را از طریـق معیـار کسینوسـی      تعلق یک سند یا پرسـش بـه خوشـه   
ه طور خاص از روش آقای در این پژوهش ب .گیری و ارزیابی نماییم اندازه
از مزایـای ایـن روش   . کنیم بند استفاده می برای مؤلفه خوشه اکبری علی
  .]4[ها اشاره نمود توان به سرعت باال و دقت باال در تعیین خوشه می

به  قبلآمده در مرحله  دست های به ، خوشهبند پرسش ردهدر مؤلفه 
گیرند و بر اساس  ورد استفاده قرار میم بندی رده های مجاز کالسعنوان 

الزم به ذکر اسـت کـه در ایـن مرحلـه     . شود آن رده پرسش مشخص می
هـا نیـز بـر     یافته و خوشه پرسش در قالب برداری از کلمات کلیدی بسط

. گیرنـد  ها در الگوریتم مورد استفاده قرار می اساس بردارهای نماینده آن
هـای   ن میزان تعلق پرسـش بـه رده  نکته دیگر در مورد این مرحله، تعیی

توضیح اینکه در این مؤلفه به جـای انتصـاب پرسـش بـه     . مختلف است
هـای   صرفا یک رده خاص، تعلق آن بـر حسـب میـزان شـباهت بـه رده     

شـود کـه در سـایر مراحـل      این امر باعث مـی . شود مختلف مشخص می
ا دلخواه، یـک یـا چنـدین خوشـه مـرتبط ر      11بتوان با تعیین حد آستانه

جهت جستجوی پاسخ مورد استفاده قرار داد و ادامه با تغییـر ایـن حـد    
 . آستانه نتیجه را بهبود بخشید

، برای پرسـش مطـرح شـده در    های نامزد استخراج پاسخدر مؤلفه 
بندی شده است، بـه   یی که پرسش در طبقه متناظر با آن رده)ها(خوشه

ظور، بر اساس یک به این من. شود جستجو و استخراج پاسخ پرداخته می
که در ادامه جهـت بهبـود کـارایی قابـل تغییـر و       -حد آستانه مشخص 

های متناظر با پرسش مشخص شده و در میان این  خوشه -تنظیم است 
ایـن اسـتخراج شـامل    . نمـاییم  اسـتخراج پاسـخ مـی   ها اقـدام بـه    خوشه

شـده   هایی است که بر اساس پرسش مطـرح  شناسایی و بازیابی پاراگراف
. هسـتند  -در قالب کلمات کلیـدی   -ای بیشترین اشتراک موضوعی دار

های نامزد بـرای پرسـش در نظـر گرفتـه      ها به عنوان پاسخ این پاراگراف
  .شوند می

، جهت انجام فرآینـدهای دلخـواه بـا منظـور     12آزمایی راستی مؤلفه 
در این . اصمینان از صحت نتایج استخراج شده در نظر گرفته شده است

شـود، لـیکن در    پژوهش به طور خاص این مؤلفه استفاده نمـی  مرحله از
هـای   سازی موقعیت و روابـط آن جهـت افـزدون فرآینـد     چارچوب پیاده

در نظـر گرفتـه شـده     -بر حسب نیاز و کاربرد  -آزمایی در آینده  راستی
  .است

 13بنـدی  ، مسـئول رتبـه  امتیـازدهی و تعیـین ترتیـب نتـایج    مؤلفه 
بنـدی در حالـت سـاده، بـر      ایـن رتبـه  . باشد یشده م های استخراج پاسخ

اسـاس میــزان شــباهت کسینوسـی بــردار پرســش بـا بردارهــای پاســخ    
تـر در صـورت وجـود     در حالت پیشـرفته . شود شده مشخص می استخراج

توانـد از نتـایج آن نیـز جهـت تعیـین ترتیـب        آزمایی، می فرآیند راستی
  . ها استفاده نمود پاسخ

ها با توجه به کاربرد  ، قالب پرسش)ها(سخچینش نهایی پادر مؤلفه 
بـرای  . گیـرد  سازی نهـایی قـرار مـی    مورد استفاده مورد بازسازی و آماده

های مکانی، زمـانی،   مثال در صورت وجود الگوهای مشخص برای پرسش
توان پاسخ را در قالب الگوی مشخص برای پاسخ متناظر بـا نـوع    می... و 

  . نمودشده به کاربر ارائه  پرسش مطرح
، بـا هـدف افـزودن قابلیـت     ذخیـره نتـایج مفیـد   در نهایت مؤلفـه  

ایـن  . سازی برای این مدل در نظـر گرفتـه شـده اسـت     یادگیری و بهینه
های یـادگیری   تواند به صورت کامالً خودکار بر اساس روش یادگیری می

وجـود چنـین   . خودکار مبتنی بر بـازخورد کـاربر باشـد    ماشین و یا نیمه
تواند باعث بهبود چشمگیر کارایی سامانه گـردد کـه    گیری میفرآیند یاد

طی آن با گذشت زمان، پارامترهای مختلف اصالح شـده و همچنـین در   
تـر مـورد    هـای متـداول جهـت بازیـابی سـریع      صورت نیاز نتایج پرسش

هـای موفـق یـادگیری خودکـار در      از نمونه. گیرد قرار می 14سازی ذخیره
  .[9]ه پژوهش پاسکا و همکارانش اشاره نمود توان ب فرآیند بازیابی می

  

 نتیجه گیری و کارهای آتی -۴
وپاسخ به همراه مدل  های پرسش سامانه برایجدید  مدلیدر این نوشتار 

 مــدلدر . ســازی اولیــه ارائــه گردیــد تجزیــه معمــاری ســامانه و پیــاده
سازی  مندی، امکان بهینه های وظیفه با تکیه بر تفکیک مؤلفهپیشنهادی 

هـای مختلــف سـامانه فـراهم شـده و همچنــین      یـا جـایگزینی مؤلفـه   و 
بینـی   محدود پـیش  های دامنه های موجود برای کاربری بکارگیری سامانه

کـاوی   هـای داده  روشرا بـا اسـتفاده از    ش، پرسـ مـدل ایـن   .شده اسـت 
بندی نموده و با توجه به رده موضوعی پرسش، اقدام بـه اسـتفاده از    رده

در فرآینـد  . نمایـد  باز عمـومی مـی   ود و یا سامانه دامنهمحد سامانه دامنه
بندی بـرخط اسـناد موجـود در مجموعـه      باز با طبقه پاسخ دامنه/پرسش

دادگان، تنها در میان مجموعه متناظر با پرسـش بـه جسـجتوی پاسـخ     
شود که این مسئله بهبود دقـت ایـن سـامانه را در برداشـته      پرداخته می

  . است
در کـه  ای  کاربردهـای گسـترده  ، با توجـه بـه   در ادامه این پژوهش

، پیشـنهاداتی بـرای ادامـه ایـن     پاسـخ مطـرح هسـتند   -ی پرسش مسئله
از . باشـد  پژوهش قابـل ارائـه اسـت کـه بخشـی آن در حـال انجـام مـی        

 15پاسـخ آگـاه از زمینـه   -های پرسش توان به مدل ترین کاربردها می مهم
استخراج و ایجاد پاسـخ  اشاره نموده که از اطالعات مختلف زمینه جهت 

مـرتبط بـا ایـن    کاربردهـای  همچنـین از دیگـر   . کنند دقیق استفاده می
است که در آن طی  16پاسخ مبتنی بر سناریو -ی پرسش مسئلهموضوع، 

یک سناریو، در پاسخ به هر پرسش از دانش به دست آمـده از پرسـش و   
تـا   ریـم داتـالش   این پژوهش در ادامه. شود های قبلی استفاده می پاسخ

توضـیح اینکـه در   . دانش زمینه را وارد فرآیند پرسـش و پاسـخ نمـاییم   
بنـدی   بندی پرسش و همچنین در ادامـه در مؤلفـه خوشـه    مرحله طبقه
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بندی نماییم تـا بـه    اسناد، با بکارگیری دانش زمینه اقدام به انجام طبقه
همچنـین  . این شکل با توجه به زمینه موجود، کارایی را بهبـود بخشـیم  

به عنوان یـک مـدل آگـاه از    توان  را میپاسخ مبتنی بر سناریو  -پرسش
های قبلی  ؛ به این شکل که دانش مربوط به پرسشدر نظر گرفت زمینه 

    .های جدید مورد استفاده قرار گیرد به عنوان دانش زمینه برای سؤال
هایی برای ادامه این پژوهش  در مورد معماری کلی سامانه نیز طرح

هـای   حلقـه توان به افزودن  ها می ترین آن اقدام است که از مهمدر دست 
سازی کارایی با توجه به نظر کاربر، هـم در پرسـش    جهت بهینه بازخورد

ای جهـت   همچنین افزدون مؤلفه. جاری و هم در طول زمان اشاره نمود
توضیح اینکه . در حال بررسی استاسناد ) سازیچکیده (خالصه سازی 

ها در مجموعـه دادگـان و اینکـه هـر سـند       وسیع داده با توجه به حجم
شامل اطالعـات متنـی گسـترده اسـت، مجموعـه اطالعـات نـامرتبط و        

تواند موجب کـاهش دقـت و همچنـین     غیرضروری موجود در اسناد می
افزایش دقـت  لذا جهت رفع این مشکل و همچنین . کاهش کارایی گردد

سـازی مـتن    های چکیده ششود که از رو اسناد، پیشنهاد می بندی خوشه
چنـین  اسـت کـه در    بـدیهی . سازی اسناد استفاده نمـاییم  جهت فشرده

سازی مواجه باشیم  حالتی، ممکن است با کاهش دقت در مرحله چکیده
هـای مبتنـی بـر     که در نتیجه الزم اسـت ایـن مسـئله در توسـعه روش    

 .سازی اسناد مدنظر قرار گیرد چکیده
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