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 ار شباهت حساس به پرسش برایيک معيمعرفی 
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 دهيچک
 

استفاده  مورد   ستميی س يبا هدف باال بردن سرعت و کارا       ري اخ ایبه صورت گسترده ای در ساهل       اطالعات بیبازيانه  ي در زم  یخوشه بند 
گر هستند و انتظـار     يکديه  يک پرسش خود شب   ي  با  استوار است که اسناد مرتبط     هين فرض يه ا يستم بر پا  يی س يارتقاء کارا . قرار گرفته است  

از است که با آن بتوان      يار شباهت مورد ن   يک مع يجهت عمل خوشه بندی     . رنديک خوشه قرار گ   يمی رود که در عمل خوشه بندی در         
  پرسش کاربر حماسبه     به  توجه  بدون را    سند    دو نوس، شباهت   يستا مانند کوس  يارهای شباهت ا  يمع.  سند را اندازه گرفت    وشباهت د 

-Query(ارهای شباهت حساس به پرسـش  يمع. کسان خواهد بودي سند حتت پرشس های خمتلف کاربر وجه شباهت د يکنند و در نت   می  

Sensitive Similarity Measures( ـ مع کين مقاله يدر ا .ک پرسش خاص را دارندي سعی در آشکار کردن شباهت دو سند حتت ار ي
ابی قرار  يابی اطالعات مورد ارز   ينه ی باز  ين جمموعه اسناد استاندارد در زم     يه شده است که با استفاده از چند       يشباهت حساس به پرسش ارا    

ه شـده   يارهای شباهت حساس به پرسش ارا     ين با مع  يستا که به پرسش توجهی ندارند و مهچن       يار شباهت ا  يی آن با مع   يگرفته است و کارا   
ن يبر اساس ا  . ه شده است  يار ارا يشرفت قابل مالحظه ی مع    يش ها، نشان دهنده ی پ     يج  آزما  ينتا.  سه شده است  ير حمققان، مقا  يتوسط سا 

 .ابی اطالعات مبتنی بر خوشه بندی شوديستم های بازيی سيش کارايشنهادی، باعث افزايار پين معيانتظار می رود که استفاده از اج ينتا
 

 کلمات کليدی
 

  سيستم های بازيابی اطالعات متنیهای شباهت ،، معيار منتدیخوشه بن
 
 مقدمه _۱
 

 خوشه بندی ارتباط .در فضای چند بعدی را می دهد  مشابه  اءياشی از يجاد گروه هايخوشه بندی روشی است که اجازه ی شناخت و ا
ست يدر انتهای لن با پرسش ييزان شباهت پايعلت مکه به سناد مرتبطی امی تواند ن روش يا. ن اسناد جمموعه را مورد توجه قرار می دهديب

 [1,2]. ی شوديکارا شيجه باعث افزايابی آهنا شده و در نتي کرده و باعث بازگر گروهي با اسناد مرتبط دگرفته اند راقرار 
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 یرمرتبط، متايل بيشتريا اسناد غسه بي کند که اسناد مرتبط با پرسش در مقای است، فرضيه بيان ميی اساس هببود کارایفرضيه خوشه بند
 به کار رود، اسناد ثابتک جمموعه اسناد يه برای ين فرضياگر ا [3].  گيرندی شبيه به هم بودن دارند، بنابراين در يک خوشه قرار میبرا

ه بندی کارامد ار جستجوی مبتنی بر خوشيک معين، ي بنابرا).به صورت گروهی( رمرتبط را به خوبی از هم جدا می کنديمرتبط و غ
 .خواهد بود

مضافا، هر دو سند دارای شباهتی هستند که  حساس به . ستيستا می باشند که به پرسش وابسته نيک شباهت ايهر دو سند دارای  
ن نوع يا در. ک پرسش خاص را دارنديسعی در آشکار کردن شباهت دو سند حتت  به پرسش ارهای شباهت حساسيمع. پرسش است

ی آشکار ينوس، توانايستا مانند کوسيارشباهت ايمع. کسان خنواهد بوديزان شباهت دو سند حتت پرسش های خمتلف، ي مار شباهت،يمع
 .را به پرسش که شباهت دو سند حتت آن بررسی می شود توجهی نداردين شباهت را ندارد، زيکردن ا

ا است و به پرسش وابستگی يک مفهوم پويه، شباهت ه استوار است کين پايعی است و بر ايار شباهت حساس به پرسش روش بديمع
 استفاده از معيار قين حتقياپيشنهاد .  آشکار کردن اين شباهت استی برا)فرمولی(اری يمعدست آوردن ه  تالش ما بر ب.ادی دارديز

 صفات یرا دارد  که دارا ی است زيرا اين معيار متايل به آشکار کردن ارتباط بين هر دو سندیشباهت حساس به پرسش در خوشه بند
 .با پرسش باشندی مشترک

ار شباهت حساس به پرسش برای يمع. اند ان شدهينه های الزم بيش زميدر خبش دوم پ. ر سازماندهی شده استيادامه مقاله به صورت ز
ان شده اند و خبش پنجم يش ها بيج آزمايدر خبش چهارم، کارهای اجنام شده و نتا. ه شده استين اسناد در خبش سوم ارايحماسبه ارتباط ب

  .جاء شده است بيان شده اند در پايان منابعی که به آهنا ار.افته استيری اختصاص يجه گيبه نت
 
 نهيش زميپ _۲
 

در خوشه بندی اسناد معموال . از استي نمورد اء نسبت به هميار شباهت برای حماسبه شباهت اشيک معيدر هر روش خوشه بندی، به 
ره می يس بزرگ ذخيک ماتريحماسبه شده و در ) بصورت دو به دو(  زان شباهت مهه اسناد، با هميم ستم،يه پرسش کاربر به سياقبل از ار
ر يير وابسته به پرسش است و با تغيرا شباهت هر دو سند، غيافته است زيستا شهرت ين نوع از خوشه بندی به خوشه بندی ايا. شوند

ک ي. شنهاد شده اندينه پين زميستای گوناگونی در ايارهای شباهت ايدر گذشته مع. ابت باقی می ماندستم،  ثيه شده به سيپرسش ارا
 .ان کردير بينوسی است که می توان آن را به صورت رابطه زيار شباهت کوسين نوع، معيار متعارف از ايمع
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 می X و D ب در سندهایيام به ترتk وزن  ترم kx و kd. معرف بردارهای دو سند در فضای برداری هستندX و D معادله باال در

 .ه گذاری اسناد مورد استفاده قرارگرفته انديی است که برای مناي نشان دهنده تعداد ترم هاn باشند،
ار يک معيآهنا . ه شديارا [4] ن بار توسط حمققان دريک پرسش، اوليار شباهت برای حماسبه شباهت دو سند بر اساس حمتوای يک معيده يا

ر جمموعه ای از اسناد که در يی زب که آهنا از خوشه بندی براين ترتيبه ا.  شنهاد کردندين شباهت پي برای حماسبه ا)implicit(ضمنی 
ابی ي سند بازnتعداد ( ر جمموعه از اسناديک زيتفاوت به کار بردن خوشه بندی برای . ابی شده، استفاده کردنديپاسخ به پرسش کاربر باز

ع ترم ها در يوجه به توزن است که وزن ترم های اسناد با تيو نه متام جمموعه در ا) ابی اطالعاتيستم بازيست خروجی سيشده در ابتدای ل
، هر X و D د که اسناديفرض کن. وندشمی ر جمموعه دوباره وزن دهی ين زيقت ترم ها با توجه به اير کرده و در حقيير جمموعه، تغين زيا

را يمتفاوت خواهد بود، ز  ۲Q و ۱Q حتت پرسش های  )X و D(شباهت دو سند . ابی شوندي باز۲Q و ۱Q یدو در جواب پرسش ها
 ).ابی شده در پاسخ به پرسشيباز( ر جمموعه استيگر در زيحالت وابسته به اسناد د ش هر دو سند درهريامن
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آهنا خوشه بندی سلسله مراتبی را .  بررسی شد[5]  حمققان در ابی اطالعات  توسطيستم های بازير خوشه بندی سلسله مراتبی، در سيتاث
ن جمموعه يار شباهت ضمنی ذکر شده و چنديآهنا با استفاده از مع. واست کاربر، اعمال منودندابی شده در پاسخ به درخيبر روی اسناد باز

ن است که خوشه بندی يگزارش آهنا حاکی از ا. اده سازی کردنديتم خوشه بندی سلسله مراتبی را به چهار روش خمتلف پياسناد، الگور
ست مرتب يابی اطالعات مبتنی بر ليستم های بازيستا و سيخوشه بندی اسه با دو روش يار شباهت حساس به پرسش در مقايبر اساس مع

 . ی باالتری برخوردار استي از کارا)ranked list(شده 
ک يبرای . [6]ه دادند ي شباهت حساس به پرسش ارا)explicit(ح يار صرينه ادامه داده و دو معين زميقات خود را در اين فوق حتقيحمقق

 .نوسی هستنديار شباهت کوسيشنهاد کردند که  بر اساس معير را پيا دو فرمول ز، آهن)Q( پرسش داده شده
 

M۲:           ),()/,( 21 QCCosQDDSim =                                                                                  (۲) 
M۳:           ),(),()/,( 2121 QCCosDDCosQDDSim =                                                             (۳) 

 
ن وزن يانگي برابر با مCک ترم مشترک در يوزن . است  ۲D و ۱D  برداری است که شامل ترم های مشترک اسنادC در فرمول های باال

 ). ر می باشدفر مشترک دو سند صيوزن ترم های غ( است ۲D و ۱D ترم های مربوطه در اسناد
، )N-Nearest Neighbor(  کتري نزد هي مهسا N روش  با توجه به ۱ فرمول به  نسبت۳ و ۲فرمول های  ی ياراآهنا برای بررسی ک

کتر به آن سند يه نزدي مهسا۵ک پرسش خاص، يش های اجنام شده آهنا برای هر سند مرتبط با يدر آزما. ش های متعددی اجنام دادنديآزما
زم يمکان ،ن کاري در ا.ار شباهت استفاده منودنديی معيگی ها به عنوان کاراين مهساي مرتبط در ان تعداد اسناديانگيدا کردند و از ميرا پ

   SMART [8]ستم يه اسناد از روش  سيابی اولين برای بازيمهچن ترم های اسناد و پرسش استفاده شد و  برای  tf-idf [7] وزن دهی
ار شباهت حساس يقت معير جمموعه دوباره وزن دهی شده و در حقين زيع ترم ها در ايابی شده با توجه به توزياسناد باز . ديگرداستفاده 

بعد . ديزان شباهت دو سند استفاده می منايجهت حماسبه م)  ۳و  ۲فرمول های ( ح يار صريبه پرسش هم از اطالعات ضمنی و هم از مع
 و ۲فرمول های (  ارهای شباهت حساس به پرسشيش کردند که معش های متعدد بر روی پنج جمموعه اسناد استاندارد، آهنا گزارياز آزما

 ۲M و ۱Mارهای ينسبت به مع ۳Mار ي معني و مهچنشتری برخوردار هستنديار بيی بسي از کارا،نوسيار شباهت کوسيسه با معيدر مقا) ۳
 .ستيشتری برخودار بوده و به طول پرسش وابسته نيی بياز کارا

 
 ه شدهيار شباهت اراي مع_۳
 

ح يبرای توض.  خاص می باشد)Q( ک پرسشيحتت  ) ۲D و ۱D(ار شباهت وابسته به پرسش، حماسبه شباهت دو سند يک معيهدف 
دن به هدف يتوانند ما را در رس می که ن برای مشخص کردن آن دسته از منابع اطالعاتیيافتد و مهچنيموارد خمتلفی که می تواند اتفاق ب

ن شکل، اسناد و يدر ا. ميده اي تدارک د۱ند، تعدادی مثال را در شکل ياری مناي) حساس به پرسشار شباهت يک معيمعرفی ( فوق
ن دو جمموعه مربوط به ترم های مشترک دو جمموعه است يه مشترک بيناح.  ش  داده شده انديپرسش  به صورت جمموعه ای از ترم ها منا

م که می توانند برای حتقق هدف حماسبه شباهت اسناد يدر ادامه، ما به دنبال دسته ای از منابع اطالعاتی هست. که با تعداد آهنا تناسب دارد
 .رنديک پرسش، مورد استفاده قرار گيحتت 

 

                 
لف)                          (ب)                                  (ج)                                              (د)                 ا ) 

 ار شباهت حساس به پرسشيمنابع اطالعاتی برای مع: ۱ شکل
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و ) شباهت عمومی(ه پرسش است ن دو سند بدون توجه بيان کننده ترم های مشترک بين شکل، بيا) د(ه مشخص شده در قسمت يناح
ن دو منبع ي از ا[5 ]قات قبلی يدر حتق. ن  دو سند و پرسش می باشديمربوط به ترم های مشترک ب) ج(ه مشخص شده در قسمت يناح

 فقط از منبع اطالعاتی نشان داده شده ۲M اريمع. ک پرسش خاص استفاده شده استياطالعاتی جهت حماسبه ی شباهت دو سند حتت 
ه ی مشخص شده در يناح .ندناستفاده می ک) د( و )  ج(  از هر دو منبع اطالعاتی نشان داده شده در ۳M اريو مع) ج(قسمت در 

 حماسبه  )COS(C,Q)( توسط رابطه ی  ) ج (  قسمت در ه ی مشخص شده ي و ناح)۲D( COS و ۱D((توسط رابطه ی  ) د(قسمت 
 . ب می کنديصورت ضرب ترک منابع اطالعاتی را به ۳M ريامع. می شوند

ار يچ کدام از ترم های مشترک دو سند، ترم های پرسش نباشند هر دو معين است که اگر هيا ۳M و ۲Mار يضعف بزرگ هر دو مع
کی از سندها ي باال و فقط   عمومی د که دو سند دارای شباهتيريحالتی را در نظر بگ. زان  شباهت دو سند را صفر بر می گرداننديم
اد با يز به احتمال زيتی سند دوم نين موقعيدر چن). اد با پرسش مرتبط می باشديبه احتمال ز(ی با پرسش مشترک داشته باشد ي هاترم

 .باشدتی شده ين موقعيباعث بروز چن می تواند پرسش مرتبط می باشد و مساله ی کلمات هم معنا
 با پرسش ترم های )۱D(کی از سند ها يهت عمومی باال و فقط شکل مثالی را نشان می دهد که دو سند دارای شبا) ب( قسمت 

شکل مثالی ) الف(قسمت . اد با پرسش مرتبط می باشديچ ترم مشترکی با پرسش ندارد به احتمال زيگر اگر چه هيسند د. مشترک دارد
ن دو سند صفر ياد ترم های مشترک بنکه تعديی با پرسش مشترک دارند ولی به علت ايش می دهد که اگر چه هر دو سند ترم هايرا منا

 . است، دو سند حتت پرسش داده شده شباهتی ندارند
ی و مورد استفاده قرار ير شناسايار شباهت حساس به پرسش، به صورت زيک معيبا توجه به مثال های فوق، منابع اطالعاتی جهت 

 .گرفتند
         نوسی  حماسبه می شوديسوار  کيله ی  معي به  وس که می باشدشباهت عمومی دو  سند منبع اطالعات اول مربوط به  -١

 ))١D ٢ وD (COS(.    
  است  منبع اطالعات دوم با توجه به اشتراک هر کدام از سندها با پرسش در نظر گرفته شده -٢

) )  Q ١وD (COS)+  Q ٢وD (COS (. 
ان می ير بي شباهت حساس به پرسش به صورت زاريت معيب و در هنايگر ترکيکديمنابع اطالعاتی فوق توسط عملگر مجع با 

 .شود
)۴       (                         ) )  Q ١وD (COS)+  Q ٢وD (COS+(  )١D ٢ وD (COS  =) |Q١D ٢ وD (M: Sim 
 
 جيش ها و نتاي  شرح آزما_۴
 

عات اطال.  اجنام شده استLisa  وCran ،Medش بر روی جمموعه اسناد استاندارد ين آزمايشنهادی، چنديار پيی معيجهت بررسی کارا
 .آمده است۱ن جمموعه ها در جدول يآماری ا

 مشخصات آماری جمموعه اسناد استفاده شده: ۱جدول
 LISA MED CRAN 

 ۱۴۰۰ ۱۰۳۳ ۶۰۰۴ تعداد اسناد جمموعه
ن تعداد ترم هابرای هر سنديانگيم  ۳۹,۷ ۵۱,۶ ۵۶ 

 ۲۲۵ ۳۰ ۳۵ تعداد پرسش ها

 ترم ها برای هر ن تعداديانگيم
 پرسش

۱۹,۴ ۹,۹ ۹ 

ن تعداد اسناد مربوط برایيانگيم
 هر پرسش

۱۰,۸ ۲۳,۲ ۸ 

 ۹۲۴ ۶۹۶ ۳۷۹ تعداد کل اسناد مرتبط
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 :ر عمل شديش برداری سندها و پرسش ها مطابق روال زيه منودن منايجهت هت

 ترم های اسناد و پرسش ها استخراج شدند -١
 .استفاده شد   SMARTستم يه شده توسط سيست اراياز لجهت حذف حروف اضافه و کلمات ربط  -٢
ر يمطابق فرمول ز) ntcروش (  tf-idf  زمي از مکان مانده در اسناد و پرسش هايبرای وزن دهی به ترم های باق -٣

 .[6]استفاده شد 
 

( )∑
=

=
t

k
kik

iij
ij

dfntf

dfntf
W

1

2)/ln(.

)/ln(.
                              )۵(  

 
 تعداد i ، n در سند jان کننده ی تعداد تکرار ترم يب  tfij ، اسناد تعداد ترم ها در کل جمموعه  i ، t سند در j وزن ترم  Wij،در فرمول باال

 .هستند j تعداد اسنادی است که دارای ترم   dfj کل اسناد جمموعه و
 
 ابیي ارز_۱_۴
 

 Nک پرسش، يب که برای هر سند مرتبط با ين ترتيا به . کتر استفاده شديه ی نزدي مهساNشنهادی از روش يار پيابی معيجهت ارز
مورد نظر دا شده و تعداد سندهای مرتبط با پرسش ي پ۳M و M ،۱M ،۲Mار های شباهت يکتر به آن سند با استفاده از معيه ی نزديمهسا

انگر يک عدد که بيت يدر هنا و اجنام شده موعه جمو برای مهه پرسش های ن عمل برای متام سندهای مرتبط با پرسش يا. مشارش می شوند
زان آن باالتر يار شباهت می باشد و هر چه ميی معيانگر کاراين عدد بيا. گی است حماسبه می شوديمتوسط تعداد اسناد مرتبط در مهسا

ه ل بيجه متاي نت  و در دارد گر يکدي اورت جمار شباهت مورد نظر در قرار دادن سندهای مرتبط در يت معيباشد نشان دهنده ی موفق
 . ابدياد می يخوشه بندی جهت اسناد مرتبط ازد

 
 جي نتا_۲_۴
  

ش های اجنام يدر آزما.  بررسی شده است Lisa و Cran ،Medی فرمول مذکور بر روی جمموعه های يش های اجنام شده، کارايدر آزما
ج حاصل يش ها مهراه با نتايمده از آزماج به دست آينتا. ک حماسبه شده استيه نزدي مهسا۱۵و  ۵ ی برای يشده، برای هر پرسش، کارا

قات ي که طبق حتق۳Mار يشنهادی نسبت به معيشرفت فرمول پيدرصد پ. آورده شده اند ري در جداول ز۳M و ۱M ،۲Mاز فرمول های 
 .ه شده استيز ارايگر دارد نيارهای شباهت ديی هبتری نسبت به معيقبلی کارا

 
 )Cranجمموعه ( کتريه نزديسا مهNن سندهای مرتبط در يانگيم: ۲جدول 

Cran M۱ M۲ M۳ M ( هببود% ) 
کتريه نزديمهسا  ۱۵ ۲,۴۷ ۱,۳۵ ۲,۸ ۳,۳۱( ۱۸,۲۱ %) 

کتريه نزدي مهسا    ۵ ۱,۳۹ ۰,۶۶ ۱,۶ ۱,۹۶(۲۲,۵%) 
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 )Medجمموعه ( کتريه نزدي مهساNن سندهای مرتبط  در يانگيم: ۳جدول 

Med M۱ M۲ M۳ M ( هببود% ) 
کتريه نزديمهسا  ۱۵ ۶,۸۳ ۵,۶۳ ۸,۰۶ ۹,۱۷(۱۳,۷۷%) 

کتريه نزدي مهسا    ۵ ۲,۸۵ ۲,۲۳ ۳,۱۴ ۳,۵۸(۱۴,۰۱%) 
 
 

 )Lisaجمموعه ( کتريه نزدي مهساNن سندهای مرتبط  در يانگيم: ۴جدول 
Lisa M1 M2 M3 M ( هببود% ) 
کتريه نزديمهسا  ۱۵ ۱,۴۱ ۱,۱۹ ۲,۲۸ ۲,۸۳(۲۴,۱۲%) 

کتريه نزدي مهسا    ۵ ۰,۷۶ ۰,۵۲ ۱,۱۴ ۱,۴۱(۲۳,۶۸%) 
 

    کتر برای هر دو مقداريه نزدي مهساN شيشنهادی در آزمايار پيش  معيمهانطور که مالحظه می شود در هر سه جمموعه مورد آزما
ز در ستون آخر جداول ي ن۳M اريشرفت نسبت به معي درصد پ.ارهای شباهت قبلی را داراستيی هبتری نسبت به متام معي، کاراn =۱۵و۵

 .را نشان می دهد) ۱۵%ش از يب(شرفت قابل مالحظه ای ي که پآورده شده است
 
 ری يجه گي  نت_۵
 
ک سند جواب پرسش باشد و يده استوار است که اگر ين ايه شد که اساس آن بر ايار شباهت حساس به پرسش ارايک معين مقاله يدر ا

 . ز جواب پرسش خواهد بودياد، سند دوم نيزه باشد، به احتمال يگر که ترم مشترک با پرسش ندارد شبيآن سند با سندی د
ش ها ين آزمايا. ه شديج آهنا در خبش قبل ارايش های متعددی بر روی چند جمموعه اجنام گرفت که نتايشنهادی آزمايار پيابی معيجهت ارز
ار شباهت اسناد يگر، هر اندازه معيان ديبه ب. دنريمی گدر نظر  زان در کنار هم قرار دادن اسناد مرتبطيار شباهت را  ميی معيدرجه کارا

ش های اجنام گرفته که يبا توجه به آزما. شتری استيی بي، دارای کارا)ک خوشه قرار دهديدر (  گر قرار دهديکديک يمرتبط را نزد
نوس يسو از فرمول کشتريب زان قابل مالحظه ایيبه م) سندگان مقالهيه شده توسط نويارا (Mی فرمول يجه آهنا در باال آمده است، کاراينت

 .شنهادی قبلی استيو فرمول های  پ
. ک پرسش باشديابی شده در پاسخ به يار شباهت جهت دسته بندی اسناد بازين معيری ايق می تواند به کارگين حتقيقدم بعدی در ادامه ا

ازش شود و به طور مهزمان يتی مورد نابع اطالعانه مش سرعت دسترسی کاربر بيه ی خوشه های حاصل به کاربر می تواند باعث افزايارا
 .ز شوديابی اطالعات نيستم بازيی سيش کارايبا آن باعث افزا
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