هاشم عطاپور

دکتری علم اطالعات و دانششناسی
استادیار دانشگاه تبریز

فاطمه فهیمنیا

دکتری علم اطالعات و دانششناسی
دانشیار دانشگاه تهران

دریافت95/09/10 :

پذیرش96/04/31 :

چکیده :این پژوهش مدل بازیدابی تصصدر را بدرای یدانتن ندیادنلبان ابدره از میدان

نصلنامۀ علوی پژوهشی

مقاالت دانشگاهی به کدار برنتده ،و از روشهدای ممودد در ارزیدابی ن دا هدای بازیدابی

شاپا(چاپی) 2 2 5 1 - 8 2 2 3
شاپا(ال ترونی ی) 2 2 5 1 - 8 2 3 1

اطالعات ،برای ارزیابی نتایج استفاده کرده اسد .هدلب بررسدی عول درد مدل بازیدابی
تصصر برای یدانتن ندیادنلبان ابدره در شدرایسی اسد .کده ندد رادلاد ندا اندراد در

پژوهشگاه علد و ننّاوری اطالعات ایران

نمایه در  S C O P U S ، L I S Aو I S C
http:// jist.irandoc.ac.ir

مقاالت مدرد تدجه قرار مدیبیدرد روش پدژوهش ترربدی اسد .و درنرایندل پدژوهش از
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روش پیوایشی نیز استفاده شله اسد .بدرای یدانتن ندیادنلبان ابدره ،مدل سدنل-محددر

نوع مقاله :پژوهشی

بازیابی تصصر مبنای کار قرار برن .و در بسن آن از مدل هدای رییدهدی نیدز اسدتفاده
شل مل ها بر روی مرودعه آزمدنی که برای این پژوهش تدسمه یانتده بددد ،پیدادهسدازی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:

شلنل یانتهها نشان داد در امر یانتن ندیانلبان ابره بدا اسدتفاده از مدل هدای ابدرهیدابی،
روی ردهای استنادمحدر در مقایاه با روی ردهای پلیلآور محدر عول رد بهتدری دارندل
هوچنین عول درد مدل هدای ریی دهدی اسدتفاده شدله در ایدن پدژوهش تفداوت ممنداداری

درون متن:
(عساپدر و نهیمنیا ،زودآینل)
فهرست منابع
عساپدر ،هاشم ،نهیمنیدا ،ناطوده زودآیندل کارباد.

نلاشتنل نا انراد در مقاالت دانشگاهی در ی ی از حداالت پلیدلآوری یدا اسدتنادی واقد

مل بازیابی تصصر برای یدانتن ندیادنلبان ابدره

می شدد ندآوری پژوهش حاضر آن اس .که عول رد مل بازیابی تصصر را بدا در ن در

پژوهشنامه پردازش و ملیری .اطالعات

برنتن ند رالاد نا انراد بررسی کرده اس.

کلیدواژه ها :ارزیابی ،استناد ،بازیابی اطالعدات ،بازیدابی تصصدر،پلیلآوری،

( http://Jipm.irandoc.ac.irدسترسی در
روز/ماه/سا )
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*هاشم عساپدر hashematapour@tabrizu.ac.ir

 .1مقدمه

با استقرار و تدسمه حدزۀ ملیری .دانش در اوایل دهۀ  1990میالدی ،کداندن تدجده بدر روی
تدسمۀ آن دسته از ن ا های اطالعاتی ممسدب بردیل کده از جادتردی تصصدر پشدتیبانی کنندل:
یمنی ن ا هدایی کده اندراد بداح داندش در حددزۀ مدضددعی ادا را شناسدایی و ممرندی کندل
1

2

(ابرهیابی ) یا حدزههای تصصصی هر نرد را سیاهه نوایل (تش یل پرونایل ابربان ) این تالشها
منرر به ایراد ن ا هایی شل که به آنها ن ا های بازیابی تصصر 3بفته مدیشددد ن دا هدای اولیده
بازیابی تصصر ممودالً برای ورود داده های تصصر به ادد ابربان مت ی بددنل؛ به طددری کده
ابربان داده های مربدط به مهارت و دانش ادد را بر طبق کلیلواژههای از پیشتمریف شله وارد
ن ا میکردنل این امر زمانبر و ماتلز کار زیاد بدد ،پرونایلهای ایراد شدله ایلدی زود تدازبی
ادد را از دس .داده و نیازمنل روزآملسازی ملاو بددنل هوچنین این ام دان وجددد داشد .کده
کارکنان با آباهی از استفادۀ احتودالی کارنرمایدان از دادههدای وارد شدله ،در تدبدیف تصصدر
ادد دچار انراط (به دلیل ترس از دس .دادن شدلل) یدا تفدریب (بده من ددر جلددبیری از اندزایش
مائدلی .ها و وظایف ادد) شدنل (م لونالل )2009 ،4در نتیره ،حرکد .بده سدو .ننداوریهدای
هدشونلی که نراینل ایراد و روزآملسازی پرونایلهای ابربان را به بددرت اددکدار درآورد،
آغاز شل در این میان ،پژوهشگران بازیابی اطالعات با ارائۀ مل هدای بدندابدن در تدسدمۀ متددن
پژوهشی ن ا های بازیابی تصصر و هوچنین تدسمۀ محصدالت کاربردی این حدزه نقش بادزایی
ایفا نوددنل
ن ا بازیابی تصصر ،چه در امر ابره یابی و چه در تش یل پرونایدل ابربدان ،بدر شناسدایی
ارتباط بین پرسوجد و نرد تأکیل دارد هر چقلر ارتبداط مدابین پدرسوجدد و ندرد قددیتدر باشدل،
احتوا ابره بددن وی در حدزۀ مدضدعی پرسوجد بیشتر اس .قدت ارتباط بین پرسوجد و نرد
بر اساس اسناد میانری مشصر میشدد ،بلین ترتی که هر چقلر نرد در اسناد مرتبب با پرسوجد
حضدر بیشتری داشته باشل ،ارتباط نرد با پرسوجد قدی تدر ،و در نتیرده ندرد در حددزۀ مدضددعی
1

Expert Finding
Expert Profiling
3
Expertise Retrieval Systems
4
Macdonald
2
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ابرهیابی ،رییدهی ،مرودعهآزمدنها ،مل ها

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

1

یانتهانل مل سنل-محددر 2ارائده شدله تدسدب بدالدآ ،آزوپداردی ،و دوراید

 )2006( 3و مدل

4

رییدهی م لونالل ( )2009که در بسن مل سدنل-محددر بده کدار برنتده مدیشددد ،دو مددرد از
مهوترین مل های بازیابی تصصر میباشنل که در پژوهش حاضر نیز مدرد استفاده قرار میبیرنل
مدل سند-محور بالوگ و همکاران :در این مل که بلان مل وابادته بده پدرسوجدد
(پت دوا و کران )2008 ،5.نیز می بدینل ،ابتلا با استفاده از ی مل بازیابی اطالعات ،اسنادی که
بوان میرود با پرسوجد مرتبب هاتنل ،بازیابی می شدنل سپس ،انراد مرتبب با اسناد بازیدابیشدله
به عندان ابربان احتوالی حدزۀ مدضدعی پرسوجد در ن در برنتده مدیشددنل امتیداز هدر ندرد در
ارتباط با پرس وجد ،از طریق جو امتیاز اسناد مرتبب با وی یا جود تمدلاد اسدناد مدرتبب بدا وی یدا
جو مم دس رتبه اسناد مرتبب با وی به دس .میآیل (در تبیین مل رییدهی به چگدنگی تروی
امتیاز اسناد مرتبب با هر نرد بیشتر پردااته میشدد) نوایش ریاضی مدل سدنل-محددر بده بددرت
ذیل اس:.
)𝑒|𝑑(𝑃 𝑃(𝑞|𝑒) = ∑ 𝑃(𝑞|𝑑) .
𝐷𝜖𝑑

که در آن)𝑒|𝑞(𝑃 احتوا ابربی نرد  eدر حددزۀ مدضددعی 𝑃(𝑞|𝑑)، qاحتودا ارتبداط بدین
سنل  dبا پرسوجدی  ،qو)𝑒|𝑑(𝑃 احتوا ارتباط بین سنل  dو نرد  eاسد .بدرای محاسدبۀ )𝑑|𝑞(𝑃
می تدان از مل های مصتلف بازیابی که قابلی .وزندهی به نتایج و رتبه بنلی آنها را داشدته باشدنل،
استفاده کرد )𝑒|𝑑(𝑃 احتوا ارتباط بین سنل  dو نرد  eاس .در بدرت عدل حضددر ندا ندرد در
سنل ،مقلار آن بفر ،و د ر غیر بدرت مقلار آن غیر بفر بدده و باته به راهبردهدای اتصداذ شدله
می تدانل مقادیر مصتلفی را به ادد ااتصا دهل در برای آثار ن یر م لونالل و اونیس)2006( 6
قدت ارتباط اسناد با کانلیلاها کوّیسازی نویشدد در نتیره ،در بدرت حضدر نا نرد در سدنل،
)𝑒|𝑑(𝑃 برابر با ی  ،و در غیر این بدرت برابر با بفر در ن ر برنته میشدد؛ امدا در برادی آثدار
دیگرماننل ناند و ژای )2007(7و پت ددوا و کراند ،)2008( .قددت ارتبداط اسدناد بدا کانلیدلاها

1برای آباهی از سایر مل های بازیابی تصصر به بالدآ ،نان

 ،دورای

 ،سردیدکدب ،و سی( )2012مراجمده کنیدل اطالعدات

کتابشنااتی در نهرس .مناب آمله اس.
2

Document-centered model
3
Balog, Azzopardi, & de Rijke
4
Voting model
5
Petkova & Croft
6
Macdonald & Ounis
7
Fang & Zhai
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مدل رأیدهی :هوان طدر که بفته شل ،در مل سنل-محدر ابرهیدابی ،ن دا ابتدلا بدا بده
کاربیری ی مل بازیابی ،اسنادی را که بوان میکنل با پرسوجد مرتبب هاتنل بازیابی میکنل
()𝑑|𝑞(𝑃) ابر سنل  dکه در میان اسناد بازیابی شله قرار دارد ،بدا ندرد  eدر ارتبداط باشدل𝑃(𝑑|𝑒) ،
غیربفر اس .و ابر در ارتباط نباشل علد بفر به آن تملق مییابل در مل رییدهی نیز ،هر ید
از اسناد بازیابی شله که نا نرد در آن ذکدر شدله باشدل ،بده عنددان رییدی بدرای آن ندرد محادد
میشدد به عبارتی دیگر ،در بدرت رادلاد ندا ندرد  eدر سدنل  𝑃(𝑑|𝑒) ،dبرابدر بدا ید در ن در
برنته می شدد و در غیر این بدرت ،برابر با بفر شله و آن سنل رییی برای آن کانلیلا محادد
نویشدد بنابراین ،مل رییدهی کامالً بر مبنای مل سنل-محددر و منسبدق بدا آن اسد .نددآوری
مل رییدهی ،در ارائۀ شیدههای بدنابدن تلفیق آرائی اس .کده اسدناد بده اندراد اعسدا کدردهاندل:
مو ن اس .امتیاز سنل بر طبق مل بازیابی به نرد داده شدد ،یا رتبۀ سنل به نرد داده شدد ،یا به طدر
ساده هر سنل ی امتیاز محاد شدد م دونالل و اونیس ( )2006و م دونالل ( )2009بدا ات دا
به نندن همجدشی دادهها 3دوازده روش رییدهی ارائه کردهانل که سه مدرد از مهوتدرین آنهدا کده
در این پژوهش استفاده میشدد عبارتنل از:
4

 1روش مم دس رتبه  :در این روش ،رتبۀ آن دسدته از اسدناد بازیدابی شدله کده حداوی ندا
کانلیلا هاتنل ،مم دس شله و سپس باهم جو میشدنل تا رتبۀ نهایی کانلیلا مشصر شدد
5

 2روش جو امتیاز اسناد  :در این روش ،امتیاز هر ی

از اسناد بازیابیشله کده حداوی ندا

کانلیلا هاتنل ،با هم جو شله و امتیاز نهایی نرد را تش یل میدهنل
6

 3روش جو امتیاز نوایی اسناد  :در این روش ،امتیاز هر ی

از اسناد بازیابیشله که حاوی

نا کانلیلا هاتنل ،در تاب نوایی قرار میبیرد و سپس ،اعلاد بهدس.آمله با هم جو میشدنل تدا
امتیاز نهایی نرد را تش یل دهنل
مل های تدسمهیانته برای بازیابی تصصر در سازمانها ،محدلود بده سدازمانهدا نواندله و در
محیبهای دیگر نیز مدرد استفاده قرار برنتدهاندل :یدانتن اسدتادان راهنودا و مشداور در محدیبهدای
1

Set-based
Frequency-based
3
Data fusion techniques
4
RR: Reciprocal Rank
5
CombSum
6
expCombSum
2
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متناس با نراوانی رالادنا ندرد در اسدناد مدیباشدل روی درد او را
مرودعه-محدر ،1و روی رد دو را نراوانی-محدر 2میبدینل

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

2

(بدبِرس ،کدکس ،و وان دن بدش 2008 ،؛ اِنرون ،)2009 ،3یدانتن وبدالآنددیسهدای ابدره در
حدزه های مدضدعی اا

(بالدآ ،دو رای

 ،و ورکامپ2008 ،4؛ م لونالل و اوندیس،)2008 ،5

یانتن داوران ابره برای سپردن داوری مقاالت رسیله به کنفدرانسهدا و نشدریات علودی (میوندد و
م کالد  )2007 ،6نودنههایی از بهکداربیری مدل هدای بازیدابی تصصدر در محدیبهدای دیگدر
میباشل از میان حدزههای مککدر ،مقالۀ حاضر به امر یانتن ندیانلبان ابره میپردازد
 .2بیانمسأله

مل بازیابی تصصر برای یانتن ابربان ،ممودالً هوۀ اسناد مرتبب با نرد را به عندان شاار
تصصر وی در ن ر میبیرد بده کداربیری مدل مدککدر و محدلود کدردن شدداهل تصصدر بده
مقاالت علوی ،منرر به بازیابی و رتبهبنلی انرادی می شدد که با تدجه بده روی درد اتصداذ شدله در
این مقاله ،ندیانله ابره نامیله میشدنل در این پژوهش ،ملاالههای مصتلفی بر روی مل بازیابی
تصصر انرا می شدد تا مشصر شدد مل مککدر در کلا حال ،.عول رد بهتری بدرای بازیدابی
ندیانلبان ابره برجای میبکارد
در سدیی دیگر ،در متدن علمسنری برای شناسدایی ندیادنلبان اثربدکار و مدلّدل روشهدای
مصتلفی استفاده میشدد این روشها منرر به شاار هایی ماننل شاار تألیف ،اسدتناد ،تدألیف و
استناد (هرش )2005 ،7برای رتبه بنلی ندیانلبان شله اس .ضمفهدا و اههدایی در رتبدهبندلی
بدرت برنته تدسب شاارهای مککدر وجدد دارد؛ از جوله:
 نرد مو ن اس .به واسسه تألیف تملاد زیادی از اسدناد حاشدیهای و نده چندلان مربددط،8
رتبۀ باالیی را در رتبهبنلی به دس .آورد (شاار تألیف)

 نرد مو ن اس .به دلیدل دریاند .اسدتناد از اسدناد نده چندلان بدانفدذ 9رتبدۀ بداالیی را در
رتبهبنلی به دس .آورد (شاار استناد)
1

Alarfaj
Bogers, Kox, Van Den Bosch
3
Efron
4
Balog, de Rijke, and Weerkamp
5
Macdonald & Ounis
6
Mimno & McCallum
7
Hirsch
8من در اسنادی هاتنل که از دیلباه بازیابی اطالعات با مدضد پرسوجد مرتبب نبدده و یا ربب زیادی نلارنل
2

9من در از اسناد با نفدذ،اسنادی هاتنل که در شب ه استنادی ،جزو ملارک پراستناد میباشنل

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 16:31 IRDT on Monday August 20th 2018

دانشگاهی (آالرناج و دیگران ،)2012 ،1یانتن ندیانلبان ابدره در حددزههدای مدضددعی ادا

| 13X xxدورۀ  |xxشمارۀ x

ر شاار هرش مو ن اس .بصش قابلتددجهی از اسدتنادهای دریدانتی ندیادنله لحدا
نشدنل

1

 رتبهبنلیهای بدرت برنته تدسب شاارهای ندق مدرد ارزیابی روشمنل قرار نگرنته
اس .به عبارتی دیگر مشصر نیا .کلا ی
اساس تألیف یا استناد یا ترکی

از رتبهبنلیهای پیشبفته (رتبهبنلی بر

آنها) ،انراد را از ن ر ابربی در مدضدعی اا

به طرز

بهتری رتبهبنلی میکنل
 ممودالَ ندیانلبان در مدضدعات کلی و چنلبانه رتبهبنلی میشدنل و رتبهبندلیهدا در
سسح مدضدعات اا

تر و منفرد بدرت نویبیرد

مل بازیابی تصصر این قابلی .را دارد که توامی اسناد مرتبب با نرد و نیز وزن بازیابی اسناد
را در امر رتبه بنلی انراد لحا کنل هوچنین نتایج این مل در چارچد ارزیابی ن ا های بازیابی
اطالعات قابل ارزیابی اس .عالوه بر این مل مککدر میتدانل در حددزههدای مدضددعی ادا ،
انراد ابره را شناسایی و رتبه بنلی نوایل بنابراین ،مل بازیابی تصصر بصش عولهای از ضمفها
و اههای پیشبفته را پدشش داده ،و از این رو ،در پژوهش حاضر برای یانتن ندیادنلبان ابدره
مدرد استفاده قرار میبیرد
 .3سئواالت پژوهش

 1عول رد مل بازیابی تصصر در شرایسی که هر ند رادلاد ندا ندرد در سدنل بده عنددان
شاهل تصصر وی در ن ر برنته میشدد ،چگدنه اس.؟
 2در ن ر برنتن اسناد تألیف شله تدسب نرد به عندان شداهل تصصدر وی ،چده تداثیری بدر
عول رد مل بازیابی تصصر میبکارد؟
 3در ن ر برنتن اسناد استنادکننله به نرد به عندان شاهل تصصر وی ،چه تاثیری بر عول رد
مل بازیابی تصصر میبکارد؟
 4کلا ی از مل های رییدهی شامل مم دس رتبه اسناد ،جو امتیاز اسناد و جو امتیداز
نوایی اسناد در یانتن ندیانلبان ابره عول رد بهتری دارد؟

1برای مثا شاار هرش ندیانلهای با  6مقاله که به ترتی  ،3 ،4 ،5 ،6 ،100و  3استناد دریان .کردهانل ،برابر  4اس .هوان طدر
که مالح ه میشدد اثری که  100استناد دریان .کرده ،تاثیر چنلانی در شاار هرش نلارد
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 1-4در ایران

جاترد در پایگاه های اطالعاتی داال کشدر آش ار کرد که تا کندن در ایران در ارتبداط بدا
امر یانتن ابربان به جز پژوهشی که تدسب پرندر و رضایی ( )1394انرا شدله ،پدژوهش مدلونی
بدرت نگرنته اس .از سدی دیگر ،در ایران پژوهشهایی تح .لددای علدمسدنری و کتابادنری
بدرت می بیرد که نقسۀ اشتراک پژوهش حاضر با پژوهشهای علمسدنری و کتابادنری در بده-
کاربیری مؤلفههایی ن یر پلیلآوری و استناد میباشل پژوهشهای علمسنری و کتابانری ایدران
را که ی ی از کاندن های تورکز آنها ،ندیانلبان اس ،.می تدان در سه دسته قدرار داد دسدته او ،
مسالماتی هاتنل که به تحلیل استنادی نشریات یا ملارک حدزه مدضد ممینی میپردازندل و ی دی
از نتایج چنین پژوهشهایی شناسایی ندیانلبان پراستناد در مرودعه نشدریات یدا مدلارک ادا
میباشل پژوهشهای محولی و متقدی دادبدر ( ،)1386کریودی و سدلیوانی ( ،)1387محودددی و
اادتی ( ،)1387ریاحینیا و نداییندژاد ( ،)1390محودلی اسدتانی و ابدلرپدر مهربدانی ( ،)1390و
احولی ،سلیوی و نتحی ( )1392از جوله این پژوهشها هاتنل دسدته دو  ،پدژوهشهدایی هادتنل
که تح .عندان بررسدیهدای علدم سدنری و تدلیدلات علودی ید حددزۀ مدضددعی ،ید حددزۀ
جلرانیایی ،ی دانشگاه یا سازمان یا مرکزپژوهشی یا حتی ی بروه آمدزشی و ن دایر آن انردا
می شدنل شناسایی و ممرنی ندیانلبان پرکار و باهاً ندیانلبان پراستناد ی ی از نتایری اس .که
در این ند پژوهش ها ،در کنار سدایر نتدایج ارائده مدیشددد پدژوهشهدای پشددتنیزاده و عصداره
( ،)1388دانش ،سهیلی و مصریندژاد ( ،)1388عبلادلا ،محودلی و بیگدللی ( ،)1388تقدیزاده و
وزیری ( ،)1389عصاره ،ندروزی چاکلی و کشدری ( ،)1389دوس.محولی ،اابه و محودددی
( ،)1390نتاحی ،دانش و نرامرزی ( ،)1390حولیپدر و کددکبی ( ،)1391و یدسدفی ،بیلددری و
شهویرزادی ( )1391از جوله این پژوهش ها هاتنل دسته سد  ،مسالماتی هاتنل که اایراً در ایدران
رواج زیادی پیلا کردهانل و آن کاربرد روشهدای تحلیدل شدب ههدای اجتوداعی در پدژوهشهدای
علمسنری و کتابانری اس .در این پژوهش ها برای بررسی عول درد هدر ید از ندیادنلبان در
شب ههای استنادی ،همتألیفی و هماستنادی از شاارهای ارد تحلیل شب ههای اجتواعی استفاده
میشدد پژوهشهای حریری و نی زاد ( ،)1390حانزاده ،الادوس .و زنلیان ( ،)1391عصداره،
سهیلی ،نرجپهلد ،و ممربزاده ( ،)1391عرنانمنش و بصیریان جهرمی ( ،)1392و عصاره ،براطی
شیرازی و اادمی ( )1393از جوله پژوهشهایی هاتنل که در آنهدا از شداارهدای ادرد تحلیدل
شب ه های اجتواعی برای شناسایی ندیانلبان تاثیربکار در شب ه هدمتدألیفی ندیادنلبان اسدتفاده
شله اس.
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شب ه محدر اس ،.به مقایاه نتایج روش ترکیبی با روش محتدامحددر پردااتندل روش ترکیبدی یدا
هوان مل پیشنهادی پژوهشگران شامل ترکی مل نضای برداری با ماتریس هوباتگی کلوات و
الگدریتم پیجرن  ،و مل محتدامحدر برناً شامل مل نضای برداری بدد نتایج پژوهش نشان داد
عول رد مل ترکیبی بهتر از مل محتدامحدرِ برب میباشل
 2-4در خارج از ایران

در اارج از ایران پژوهش های متملدی در حدزۀ بازیابی تصصر بددرت برنتده اسد .در
این قاو .به تملاد محلودی از آنها که ارتباط نزدی ی با این پژوهش دارنل ،اشاره میشدد
بالدآ ( )2008در پایان نامۀ دکتری ادیش بر روی الگدریتم هاته برای ابرهیابی و تشد یل
پرونایل ابربان تورکز میکنل وی در بصشدی از پدژوهش اددد ،تدأثیر سدااتار داالدی سدنل بدر
عول رد ابرهیابی را مدرد تدجه قرار داده و برای این من در ،ی ند اا سنل ،یمنی ایویلها را
مدرد بررسی قرار می دهل بلین ترتی که برای استصراج ارتباطات اسناد و اندراد ،سدااتار داالدی
سنل نیز در ن ر برنته می شدد زمانی که سااتار سنل مل ن ر نیا ،.هر بدنه رالاد نا نرد در هر
جایی از سنل به عندان شاار ارتباط نرد و سنل در ن ر برنته میشددد کده روش پایده را تشد یل
میدهل زمانی که سااتار سنل مل ن ر اس ،.رالاد ندا ندرد در بصدشهدای مصتلدف ،اهوید .آن
ی اان در ن ر برنته نویشدد؛ یمنی بین رالاد نا نرد در نیللهای نرستنله ،دریان.کننلۀ ابلی،
دریان.کننلۀ ناصه ای از نامه ابلی ،و محتدا تفاوت قائل مدیشددنل نتدایج نشدان داد کده تشد یل
ارتباطات اسناد و انراد بر پایۀ نیللهای سهبانۀ مککدر ،عول رد مل ابرهیابی را ناب .بده حالد.
پایه بهبدد میبصشل
م لونالل ( )2009در پایاننامۀ دکتری ادد ادعا میکنل که امر جاتردی ابربان در محیب
سازمانی را میتدان با استفاده از پاردایم رییدهی به ش لی مدنقی.آمیز و کارا مدل سدازی نوددد
وی با استفاده از نندن همجدشی دادهها ،دوازده روش رییدهی را برای تلفیدق آرا ارائده کدرده و
آنها را به طدر کامل در سه مرودعه استانلارد مدرد ارزیابی قرار داد نتایج نشان داد کده دو روش
جو امتیازات اسناد و حابلضر جو امتیازات اسناد در تملاد حامدلهدا ،بهتدرین عول درد را در
مقایاه با سایر روشها داشتنل هوچنین ،ویرایشهای آنها در قال تاب نوایی ،عول رد بازیدابی را
بیشتر بهبدد میبصشنل روش مم دس رتبه ،در سسح  P@10از عول رد بهتری براددردار بددد کده
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پرندر و رضایی ندر ( )1394در پژوهشی به ارائدۀ مدل جلیدلی
برای یانتن ابربان پردااتندل پژوهشدگران بدا ایدن ندرر کده رتبدهبندلی ابربدان بدا اسدتفاده از
روشهای ترکیبی بهتر از رتبده بندلی ابربدان تنهدا بدر اسداس ی دی از روشهدای محتدامحددر یدا

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

دانشگاه های ایلیندیز و مدساده ت ندلددژی ماساچدسد )MIT( .تدلارک دیدله و بدر روی آنهدا بده
مقایاه روشهای سنل-محدر و کانلیلا-محدر ابرهیدابی پردااد .نتدایج پدژوهش وی نشدان داد
روش کانلیلا-محدر در مقایاه با روش سنل-محدر از عول درد بهتدری براددردار اسد .ایدن در
حالی اس .که در غال پژوهشهای قبلی عول رد روش سنل-محدر بهتدر از روش کانلیدلامحدر
بزارش شله اس .از دیگر نتایج پژوهش وی ،نبدد تفاوت مل های بازیابی اطالعات مصتلدف در
یانتن ندیانلبان ابره با استفاده از روش کانلیلا-محدر اس.؛ در حدالی کده پدژوهشهدای قبلدی
حاکی از برتری روش مل زبانی بدد و حتی مل هدای ارائده شدله تدسدب بدالدآ ،آزوپداردی ،و
دورای ( )2006بر مبنای روش مل زبانی پایهبکاری شله اس .انرون بیان میکنل که تفاوتها
به این دلیل اس .که پی ره آزمدن ،پرسوجدها و قضداوت ربدب اسدتفادهشدله در پدژوهش وی بدا
پژوهشهای بازیابی استانلارد متفاوت اس.
آالرناج و دیگران ( )2012در پژوهشی به امر یانتن استاد راهنوای ابره در محیب دانشگاهی
پردااتنل آنها دو روی رد را در پژوهش ادد بده کدار برنتندل :روی درد مبتندی بدر پایگداه داده 1و
روی رد مبتنی بر داده 2روی رد مبتنی بدر پایگداه داده ،از مرودعده ثدابتی از ابربدان نامدلار بهدره
میبیرد؛ در حالی ه روی رد مبتنی بر داده بدر تشدصیر اددکدار مدجددید.هدای اسدوی 3اسدتدار
اس .این پژوهشگران ،هر دو روی رد ندق را مدرد آزمدن قرار دادنل مل او که از آن به عندان
مل پایه یاد شدله اسد ،.بدرناً از نراواندی رادلاد ندا اندراد در  20سدنل او بازیدابیشدله بدرای
رتبه بنلی آنها استفاده میکنل در مل دو  ،عالوه بر نراوانی رالاد نا اندراد ،نزدی دی یدا دوری
محل رالادنا ابرۀ بالقده در سنل از محل رالادکامل عبارت پدرسوجدد نیدز مددرد تدجده قدرار
برنته و امتیاز آن به امتیازات مل پایه اضانه میشدد نتایج پژوهش نشان داد روی ردهای مبتنی بر
پایگاه داده عول رد بهتری از روی ردهای مبتنی بر داده دارنل هوچندین ،در ن در بدرنتن نزدی دی
بین پرسوجد و نا ابره به بهبدد عول رد مل پایه میانرامل
نشاطی ،هاشوی و بیگی ( )2014به امدر یدانتن ندیادنلبان ابدره در شدب ههدای کتابشدنااتی
پردااتنل آنها روشهای قبلی ابره یابی را که امتیاز ی اانی برای هوۀ ندیانلبان مدرتبب بدا ید
سنل تصصیر میدهنل ناکانی داناته و ممتقلنل که ندیانلبان بدانفدذ در حددزۀ مدضددعی مقالده
1

Database-driven
Data-driven
3
automatic named-entityrecognition
2
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نشان میدهل اسناد رتبهباال در شنااته شلن نرد به عندان ابره مشارک .بیشتری دارنل
اِنرون ( ) 2009در پژوهشی بده امدر یدانتن ندیادنلبان ابدره در مصدازن سدازمانی دانشدگاهی
پرداا .در راستای پژوهش مککدر ،وی دو مرودعه آزمدن از اسناد مدجدد در مصازن سدازمانی
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بدانفدذ براددردار هاددتنل -شناسدایی کردنددل سدپس بددرای محاسدبۀ نفدددذ ندیادنلبان ،بددا ات دا بدده
مشصصه های مککدر دو الگدریتم یادبیری را تدسمه داده و در بسن مل ابرهیدابی مددرد اسدتفاده
قرار دادنل نتایج پژوهش نشان داد استفاده از شاار نفددذ ندیادنلبان در محدل ارتبداط اسدناد و
اشصا عول رد مل های پایۀ ابرهیابی را به طدر ممناداری بهبدد میبصشل
 3-4جمعبندی پیشینههای پژوهش

مرور پژوهشهای انرا شله در داال نشان میدهل عولتاً در مسالمات علمسنری بده مقدلدۀ
"ندیانلبان" پردااته شله اس .این پژوهشها ممودالً به شناسایی ندیانلبان پرکار ،پراستناد ،و
یا با نفدذ در شب ههای اطالعاتی در حدزههای مدضدعی کلدی پردااتدهاندل ن تدهای کده پدژوهش
حاضر را از مسالمات پیشبفته متوایز میکنل ،اسدتفاده از روی درد و مدل هدای بازیدابی تصصدر
برای یانتن ندیانلبان اس.؛ بلین ترتی که با استفاده از مل های بازیابی تصصدر ،ندیادنلبان
در پاسخ به پرس وجدهای نابتاً ادا بازیدابی مدی شددنل ،قضداوت ربدب در مددرد آنهدا بددرت
می بیرد و عول رد مل با استفاده از سنرههای ارزیابی ن ا هدای بازیدابی اطالعدات اندلازهبیدری
میشدد
مرور پژوهشهای اارجی هم نشدان مدیدهدل کده مدل هدای بازیدابی تصصدر بدرای یدانتن
ابربان و تصصرها در سازمان ها تدسمه یانته و سپس در باترهای مصتلفدی بده کدار برنتده شدله
اس .یانتن ندیانلبان ابره با ات ا به انتشارات دانشگاهی ی ی از نیللهای مدرد تدجده در حددزۀ
بازیابی تصصر میباشل که در پیشینههای پژوهش به تملادی از آنها اشاره شدل ن تدهای کده ایدن
پژوهش را از پژوهشهای مککدر متوایز میکنل تأکیل آن بر سااتار مقاالت دانشگاهی اسد.؛ بده
قاوی که در بهکاربیری مل های ابرهیابی ،بین ند و نراوانی رالاد نا انراد در مقاالت تفاوت
قائل میشدد
 .5روششناسی پژوهش

این پژوهش از ند ترربی بدده و در نراینل پژوهش از روش پیوایشی استفاده شله اس .در
پژوهش حاضر از مل سنل-محدر بازیابی تصصر استفاده شدله اسد .کده مشدتول بدر دو مرحلدۀ
بازیابی اسناد و انتاا اسدناد بده اندراد اسد .از ایدن رو ،بدرای پیدادهسدازی ایدلههدای پدژوهش و
پاسصگدیی به سئداالت ،مرودعه آزمدن جلیلی تش یل شل مرودعه آزمدن مشتول بر مرودعده
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بایل امتیاز بیشتری را دریان .کننل بدلین من ددر ،آندان سده بدروه از
مشصصهها -شامل مشصصههای سااتاری (ماننل تملاد همتألیفی) ،زمانی (ماننل سا های نمالی .در
حدزه مدضدعی) ،و نمالی-.محدر (ماننل تملاد استناد) را که به ن ر آنها از قابلی .توییز ندیانلبان

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

مقدله علم اطالعات و کتابلاری نوایه شلهانل ،بصش اسناد مرودعده آزمددن را تشد یل مدیدهندل
دلیل انتصا مقاالت این حدزه به عندان مرودعه ملارک آزمدن ،آشنایی پژوهشدگران بدا مفداهیم
آن حدزه اس .که میتدانل در بررسی اعتبار قضاوتها و تحلیل نتایج نهدایی کود کنندله باشدل
این مرودعه هوچنین شامل  55پرس وجد اس .که تدسب دانشدردیان و ندار التحصدیالن دکتدری
1

علم اطالعات و دانششناسی ایران سااته شلنل این پرسوجدها در باتر نر انزار منب باز تِریئر بده
اسناد مرودعه آزمدن ارائه ،و  6مل مصتلف بازیدابی اطالعاتشدامل مدل نضدای بدرداری بدا ن دا

وزدهی  ،TF_IDFمل احتواالتی ،Okapi BM25مللاازی زبانی 2با دو ند هودارسازی 3دیری له
و هیواترا ،5و مل های بربرنته از چارچد وابرا با تصادب )DFR( 6شامل  PL2و  DLH13بدرای

4

بازیابی اسناد به کار برنته شل 100 7نتیره او بازیابی شله تدسب هر مل بدرای هدر پدرسوجدد،
تدسب سازنلۀ آن مدرد قضاوت ربب قرار برن .سپس عول درد ایدن شدش مدل بازیدابی بدا هدم
مقایاه ،و با تدجه به عول رد آنها ،نتایج ی ی از مل های بازیابی برای مرحله بمل انتصا شل
بمل از مرحلۀ بازیابی اسناد ،ندب .به انتاا اسناد به انراد میرسل بدرای اسدتصراج و تشد یل
پرونایل نا ها ،از نر انزار بی اکال 8استفاده شل اسامی استصراجشله برای هر پدرسوجدد کده در
واق کانلیلاهای ابربی آن پرسوجد به شوار میرونل ،پردازش شدل ،اشد ا مصتلدف ندا هدای
ندیانلبان به ی ش ل درآملنل ،و ندیانلبانی تنالگانی حکب بردیلنل با در ن ر بدرنتن ندد
9

و نراوانی رالاد نا انراد10 ،رتبه بنلی مصتلف از اسامی ندق ایراد شل ده نتیرده او هدر روش
1

Terrier
Lnguage Modeling
3
Smoothing
4
Bayesian smoothing using Dirichlet priors
5
Hiemstra
2

6ترجوۀ  Divergence From Randomnessمیباشل
7عالقونلان برای کا

اطالعات کامل در مدرد مل های بازیابی اطالعات میتداننل به بیزا ییتس و ریبرو-نتد ( ،)1384براسون و

نریلر ( ،)1384آماتی و وانرایزبربن ( ،)2002و مانین

 ،رغدان و شدتز ( )2009مراجمه کننل اطالعات کامل کتابشنااتی این

آثار در بصش مناب آمله اس.
8نر انزار بی اکال تدسب ی ی از پژوهشگران مشهدر حدزۀ علمسنری با نا  Olle Perssonتهیه شله و از آدرس
 http://www.umu.se/inforsk/Bibexcelبه بدرت رایگان در دسترس اس.
9برای انرا رتبهبنلیها ،از برنامهندیای رایانهای استفاده شل
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ع یوی از اسناد بدده و دارای سه مؤلفه اساسی بدده اس :.مرودعدۀ اسدناد ،مرودعدهای از عنابدر
مدضدعی (پرسوجدها) ،و مرودعهای از قضاوتهای ربب (سنلرسدن )2010 ،مرودعه مقداالت
انگلیای علم اطالعات و دانششناسی که از سا  1989تا  2014در پایگاه و آو ساینس در ذیدل
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حدزۀ پرس وجد بدد ،تدسب پژوهشگران به دو نفر ندق اضانه شل پس از قضداوت ربدب ،عول درد
روشها مدرد مقایاه قرار برن .تا روش یا روشهای برتر شناسایی شدنل
برای سنرش پایایی قضاوت ربب اسناد از روش آزمدن های هوتا (بنرانلن مدارد ت راری)،
و برای پایایی قضداوت ربدب در مددرد ندیادنلبان ابدره از روش آزمددنهدای مددازی (قضداوت
هوزمان چنل نفر) استفاده شل میزان هوباتگی به دس .آمله در قضداوت ربدب اسدناد و قضداوت
ربب ندیانلبان ابره به ترتی برابر با  0/96و  0/89شل بر این اساس ،پایدایی هدر دو مددرد تأییدل
شل
برای ارزیابی عول رد مل های بازیابی اطالعات و هوچنین عول رد مل بازیابی تصصر در
امر یانتن ندیانلبان ابره ،از سنره های ارزیدابی عول درد بازیدابی اطالعدات اسدتفاده شدل کده در
ارزیابیهای رسوی ترِک 1نیز از آنها استفاده میشدد این سنرهها عبارتندل از دقد .در سدسح پدنج
نتیره او  ،میانگین متدسب دق ،.و میانگین مم دس رتبه

دقت در سطح  5نتیجه اول ( :)P@5دق .عبارت اس .از ناب .اسناد مربددط بازیدابی-
شله به کل اسناد بازیابی شله برای ی پرسوجد (بیزا ییتس و ریبرو -نتد )1384 ،به طدر ممود ،
دق .در بین  ،30 ،20 ،15 ،10 ،5( nو  )100سنل او بازیابی شدله محاسدبه مدیشددد در پدژوهش
حاضر ،دق .در سسح  5نتیرۀ او ( )n=5مل ن ر قرار میبیرد
میاااان ین متوساا

2

دقااات ( :)MAPعبدددارت اسددد .از مرودددد امتیدددازات متدسدددب

دق (𝐴𝑣𝑒𝑃(𝑞)).برای هر پرسوجد تقایم بر تملاد کل پرسوجدهدا متدسدب دقد .بدا اسدتفاده از

نرمد زیر محاسبه میشدد (تدرپین و شدلر)2006 ،3

))𝑘(𝑙𝑒𝑟 × )𝑘(𝑃(∑𝑛𝑘=1

= )𝑞(𝑃𝑒𝑣𝐴

تملاد اسناد مرتبب
در ممادلۀ ندق) p(kبرابر با دق .در سسح بازیابی  kمدیباشدل )rel(kتداب شااصدی اسد .کده
مقلار ی یا بفر به ادد میبیرد ابر آیتوی که در رتبۀ  kقرار دارد ،مرتبب باشل rel(k) ،برابر بدا
ی و در غیر این بدرت ،برابر با بفر من در میشدد
1

TREC: Text REtrieval Conference
MAP: Mean Average Precision
3
Turpin& Scholer
2
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انتصا و با نتایج سایر روشها ادغا شل تا انبدهۀ ندبانلبان برای هر
پرس وجد تش یل شدد برای قضاوت ربب در مدرد ندیانلبان بازیابیشله ،از دو نفدر کده تدسدب
طراحان پرس وجد ممرنی شله بددنل ،استفاده شل هوچنین ی نفر کده دارای سدابقۀ پژوهشدی در

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

اولین پاسخ بحیح (مربدط) اس .میانگین مم دس رتبده ،از تقادیم مرودد مم ددس رتبده هوده
پرسوجدها بر تملاد کل پرسوجدها به دس .میآیل(ورهیس)1999 ،2
 .6یافتههای پژوهش

برای پاسصگدیی به سئداالت پژوهش و پیاده سازی مل بازیابی تصصدر ،ابتدلا الز هاد.
ند مل بازیابی اطالعات که در بسن مل بازیابی تصصر برای بازیدابی اسدناد بده کدار مدیرود،
مشصر شدد بنابراین ،ابتلا عول رد مل های بازیابی اطالعات در بازیابی اسناد از مرودعهآزمدن
تدبیف و مقایاه میشدد سپس عول رد مل بازیابی تصصر در امر ندیادنلبان ابدره پردااتده
میشدد
جلو  1االبه عول رد مل های بازیابی اطالعات را نشان میدهل بیشدترین نتدایج مربددط
در این حال .تدسب  DLH13بازیدابی شدله اسد .بیشدترین میدانگین دقد .در سدسح  5نتیرده او
مربدط به مل هدای  OkapiBM25و  ،DLH13بیشدترین  MAPمربددط بده مدل  ،DLH13و بیشدترین
 MRRمربدط به مل زبانی با هودارسازی دیری له اس.
جدول  .1خالصه عملکرد مدلهای بازیابی اطالعات

مدل

میان ین P@5

MAP

MRR

تعداد نتایج مربوط

نضای برداری

0/884

0/564

0/920

3844

OkapiBM25

0/887

0/563

0/921

3823

مل زبانی دیری له

0/836

0/471

0/946

3455

مل زبانی هیواترا

0/731

0/438

0/819

1783

PL2

0/876

0/545

0/930

3786

DLH13

0/887

0/567

0/903

3855

هوان طدر که از دادههای جلو  1پیلاس ،.بین مل هدای بازیدابی اطالعدات از ن در تمدلاد
نتایج مربدط بازیابی شله و عول رد تفاوت هایی وجدد دارد حا بایل دیل که آیا این تفاوتهدا از
ن ر آماری ممنادار هاتنل یا نه با تدجه به این ه در این مرحله ،تملاد دادهها برابدر بدا  55و بیشدتر از
Mean Reciprocal Rank

Vorhees

1

2
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1

میان ین معکوس رتبه ( :)MRRمن در از مم دس رتبه ید

پدرسوجدد ،مم ددس رتبده
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بنابراین برای مقایاه عول رد مل های بازیابی بر حا این سنرههدا از آزمددنهدای ناپارامترید
استفاده شل اما وضمی .تدزی دادههای  APاز تدزی نرما برادردار بدده و واریانس بین بروههدا
تفداوت ممنداداری نشدان ندلاد بندابراین بدرای مقایاده عول درد بدروههدا بدر حاد ایدن سددنره از
آزمدنهای پارامتری استفاده شل
جلو  2نتایج آزمدن کروس ا والیس برای مقایاده میدانگین  P@5و هوچندین میدانگینRR
مل های بازیابی اطالعات را نشان میدهل ابر ممیار تصویم کدچ تر از  0/05باشل ،نرضدیه بدفر
رد شله ،و نرضیه مصالف آن که بر وجدد تفاوت یا رابسه اشاره دارد ،تأییل میشدد بر این اسداس
و با تدجه به دادههای جلو  ،2این نتیره حابل میشدد که بین میانگین  P@5مدل هدای بازیدابی
اطالعات تفاوت ممناداری وجدد دارد ،اما بین میانگین  RRمل ها تفاوت ممناداری وجدد نلارد
جدول  .2نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میان ین P@5و میان ین  RRمدلهای بازیابی اطالعات

آماره خی دو

نتایج

درجه آزادی

معیار تصمیم

سنجه
P@5

19/587

5

0/001

RR

9/823

5

0/080

جلو  3نتایج آزمدن تحلیل واریانس ی طرنه برای مقایاه میانگین  APمدل هدای بازیدابی
اطالعات را نشان میدهل با تدجه به پایین بددن ممیار تصویم از  0/05این نتیرده حابدل مدیشددد
که بین میانگین  P@5مل ها تفاوت ممناداری وجدد دارد
آماره F

نتایج
سنجه
AP

5/554

درجه آزادی

درجه آزادی

بینگروهها

درونگروهها

5

324

معیار تصمیم

0/000

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میان ین  APمدلهای بازیابی اطالعات

برای پی بردن به این امر که تفاوت میان چه مل هایی منرر به تفاوت ممنادار میان  P@5مدل هدا و
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 30میباشدل ،در بددرت نرمدا بدددن تدزید دادههدا و نبددد تفداوت
ممنادار بین واریانسبروهها ،میتدان از آزمددن هدای پارامترید بدرای مقایاده میدانگین بدروههدا
استفاده کرد بررسیها نشان داد که دادههای  P@5و  RRغالبداً از تدزید نرمدا براددردار نیادتنل

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

1

ویتنی و در مدرد  APبا استفاده از آزمدن تمقیبی تدکی انرا شل جلو  4نتایج این آزمدنهدا را
به بدرت ی را ارائه میکنل در این جلو  ،داده های باالی قسر ابلی مربدط به مقایاه عول درد
دو به دوی  P@5مل ها و دادههای پایین قسر ابلی مربدط به مقایاه عول رد  APمل ها میباشل
جدول  .4مقایسه دو به دوی میان ین  P@5و  APمدلهای بازیابی اطالعات

OkapiBM25

مدل زبانی دیریکله

مدل زبانی هیمسترا

PL2

DLH13

عل تفاوت

عل تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

مدلها

فضای برداری

OkapiBM25

عل تفاوت

مدل زبانی دیریکله

عل تفاوت

عل تفاوت

مدل زبانی هیمسترا

تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

PL2

عل تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

تفاوت

DLH13

عل تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

تفاوت

فضای برداری

عل تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت
عل تفاوت

عل تفاوت

هوان طددر کده از دادههدای جدلو  4پیلاسد ،.تفداوت ممندادار در میدان مدل هدای بازیدابی
اطالعات از ن ر سنرههای  P@5و ،APبه تفاوت سایر مل ها با مل زبانی هیواترا مربدط میشدد
با تدجه به پایین بددن سنرۀ میانگین  P@5و میانگین  APمل هیواترا در مقایاه با سایر مل هدای
بازیابی اطالعات ،می تدان نتیره برن .که این تفاوت از برتری نابی سایر مل ها بر مل هیوادترا
حابل شله اس.
با تدجه به یانته هایی که در بفحات قبل آمله اس ،.نتایج هر ی از  5مل نضدای بدرداری
با ن ا وزندهی  ،TF-IDFمل  ،OkapiBM25مل زبانی با هودارسازی دیری له ،مل  ،PL2و مل
 DLH13را می تدان برای مرحلۀ بمل انتصا کرد؛ چرا که هیچ تفاوت ممناداری میان آنها از ن ر سه
شاار عول رد یمنی ،MAP ،P@5و  MRRمشاهله نشل لی ن بایل از بین این مل هدا ید مدل
برای مرحلۀ بملی انتصا شدد برای این من در ،تصویم برنته شل با تدجه به نقش پررند اسدناد
بازیابی شله مربدط در شناسایی بهتر ابربان ،مللی که تملاد نتایج مربدط آن بیشتر از سایر مل ها
بدد ،برای ادامه پژوهش انتصا شدد با نراادانی نتایج جلو  1میتددان مشداهله کدرد کده مدل
 DLH13با تملاد  3855نتیره ،بیشترین نتایج مربدط را بازیابی نودده اس .این مل هوچنین از ن ر
سنرههای میانگین  P@5و میانگین  APبهترین عول رد را داشته ،و به طدر کلی سنرههای عول رد
Tukey

1
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هوچنین  APمل ها شله اس ،.در مدرد  P@5مقایاۀ دو به دوی مل ها با استفاده از آزمدن مدان-
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نا نرد در سنل ،سه روش مربدط به رالاد پلیلآوری نرد در سنل ،وچهار روش مربدط به رالاد
استنادی نرد در سنل اس .عناوین هر کلا از رتبهبنلیهای مککدر در ادامه و در بصش پاسدخ بده
سئداالت پژوهش آمله اس.
پا سخ سئوال اول پژوهش :جلو  5عول رد مل بازیابی تصصر را در شرایسی نشدان
میدهل که هر ند رالاد نا نرد در سنل (پلیلآوری یا استنادی) به عندان شاهل تصصر وی در
ن ر برنته شله اس .این مل در سه حال .پیادهسازی شله ،به طدری که هر حال .نواینلۀ ی دی
از مل های رییدهی میباشل هوان طدر که مشاهله میشدد ،مللی که امتیاز اسناد مرتبب با نرد را
به وی ااتصا می دهل ،در هر سه شاار عول رد بهتری داشته اس .بررسی ممنداداری تفداوت
بین مل های رییدهی ذیل سئدا چهار پژوهش انرا اداهل شل
جدول  .5عملکرد مدل بازیابی تخصص در امر یافتن نویسندگان خبره با اِعمال هر نوع رخداد

P@5

MAP

MRR

مرود امتیاز اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب ندیانله

0/740

0/253

0/868

مرود مم دس رتبه اسناد استناد کننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب ندیانله

0/640

0/193

0/836

نردردردردردردردردردردردردردرد
کننله به ندیانلهیا تألیفشله تدسب ندیانله
مرود امتیاز نوایی اسناد استناد

0/647

0/204

0/864

مدل خبرهیابی

پاسخ سئوال دوم پژوهش :جلو  6عول رد مل بازیابی تصصر را در شرایسی نشدان
میدهل که نقب رالاد پلیلآوری نا نرد در سنل به عندان شاهل تصصر وی در ن ر برنته شله
اس .این مل نیز در سه حال .پیادهسازی شله ،به طدری که هر حال .نواینلۀ ی ی از مدل هدای
رییدهی می باشل در اینرا نیز ،مل ریی دهی که امتیاز اسناد مدرتبب بدا ندرد را بده وی ااتصدا
میدهل ،در هر سه شاار عول رد بهتری داشته اس.
جدول  .6عملکرد مدل بازیابی تخصص در امر یافتن نویسندگان خبره با اِعمال رخداد پدیدآوری

P@5

MAP

MRR

مرود امتیاز اسناد تألیفشله تدسب ندیانله

0/460

0/127

0/658

مرود مم دس رتبۀ اسناد تألیفشله تدسب ندیانله

0/300

0/084

0/462

مدل خبرهیابی

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 16:31 IRDT on Monday August 20th 2018

آن ،حائز رتبههای او یا دو اس.
پس از انتصا مل  ،DLH13اسامی مدجدد در اسناد بازیابی شله تدسب این مل اسدتصراج،
و براساس 10روش مصتلف رتبهبنلی شلنل سه روش از این رتبهبنلی ها مربدط به هر ند رادلاد
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سددئدا دو پددژوهش بددر روی مقایاددۀ عول ددرد مددل بازیددابی تصصددر در حالدد .راددلاد
پلیلآوری با هر ندد رادلاد تورکدز دارد بدا تدجده بده غیرنرمدا بدددن تدزید دادههدای P@5و
دادههای ،RRبرای مقایاۀ میانگین P@5و  RRمل ها از آزمدن کروسد ا والدیس ،و بدا تدجده بده
نرما بددن دادههای ،APبرای مقایاۀ میانگین  APمل ها از آزمدن آنالیز واریانس استفاده شل
جلو  7نتایج آزمدن کروسد ا والدیس بدرای مقایاده میدانگین  P@5و میدانگین  RRمدل
بازیابی تصصر در دو حال .رالاد پلیلآوری و هر ند رالاد را نشان میدهل با تدجه به این ه
در هر دو مدرد ممیار تصویم کدچ تر از  0/05اس ،.میتددان نتیرده برند .کده میدانگین  P@5و
هوچنین میانگین  RRمل در دو حال .تفاوت ممناداری دارنل با تدجه به بیشتر بددن شاارهدای
 P@5و  RRدر مل بازیابی مبتنی بر هر ند رالاد (جلو  )5از مل بازیابی مبتنی بر پلیدلآوری
(جلو  ،)6چنین نتیرهبیری می شدد که عول رد مل بازیابی تصصر از ن ر شاارهدای P@5
و  RRدر حالتی که هر ند رالاد نا نرد در سدنل بده عنددان شداهل تصصدر وی در ن در برنتده
می شدد ،از حالتی که نقب رالاد پلیلآوری ندرد در سدنل بده عنددان شداهل تصصدر وی لحدا
میشدد ،بهتر اس.
جدول  .7نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میان ین  P@5و میان ین  RRمدل بازیابی تخصص در دو حالت
رخداد پدیدآوری و هر نوع رخداد

نتیجه

آماره خی دو

درجه آزادی

معیار تصمیم

سنجه
P@5

44/879

5

0/000

RR

37/564

5

0/000

با تدجه به این که ام ان انرا آزمدن تمقیبی در آزمدن کروس ا والیس وجدد نلارد ،برای
پی بردن به این ه تفاوت چه مل هایی منرر به تفاوت ممنادار میانگین  P@5و هوچنین میانگین RR
مل ها شله اس ،.برای مقایاه دو به دوی مل ها از آزمددن مدان-ویتندی اسدتفاده شدل نتدایج ایدن
آزمدن در جلو  8آمله اس .دادههای زیر قسر ابلی مربدط به میانگین  P@5و دادههدای بداالی
قسر ابلی مربدط به میانگین  RRاس .هوان طدر کده از دادههدای جدلو پیلاسد ،.تفداوتهدای
مدجدد ،ناشی از تفاوت مل بازیابی تصصر مبتنی بدر هدر ندد رادلاد ندا ندرد بدا مدل بازیدابی
تصصر مبتنی بر رالاد پلیلآوری نا نرد اس .هوچنین ،عل تفاوتها مربدط به روشهایی اس.
که ند رالاد آنها ی اان بدده ،اما مل رییدهی آنهدا متفداوت اسد .امری کده حداکی از عدل
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مرود امتیاز نوایی اسناد تألیفشله تدسب ندیانله

0/313

0/090

0/484
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جدول  .8مقایسه دو به دوی میان ین  P@5و میان ین  RRمدل بازیابی تخصص در دو حالت رخداد پدیدآوری و هر نوع
رخداد

مدل بازیابی تخصص

امتیاز اسناد

امتیاز اسناد
تألیفشله تدسب
ندیانله

مم دس رتبه

مم دس رتبۀ

امتیاز نوایی اسناد

استنادکننله به

اسناد تألیفشله

تألیفشله

ندیانله یا

ندیانله

ندیانله

تألیفشله تدسب

عل تفاوت

اسناد
استنادکننله به

وی

امتیاز اسناد تألیفشله تدسب ندیانله

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت

تفاوت

تفاوت

تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

عل تفاوت

امتیاز نوایی اسناد تألیفشله ندیانله

تفاوت

تفاوت

تفاوت

مم دسرتبه اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب وی

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

امتیاز نوایی اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب وی

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

جلو  9نتایج آزمدن آنالیز واریانس برای مقایاه میانگین  APمل بازیدابی تصصدر در دو
حال .رالاد پلیلآوری و هر ند رالاد را نشان میدهل با تدجه به کدچ بددن ممیار تصدویم
از  ،0/05می تدان نتیره برن .که بدین میدانگین  APمدل بازیدابی تصصدر در دو حالد .رادلاد
پلیلآوری و هر ند رالاد تفاوت ممناداری وجدد دارد
جدول  .9نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میان ین  APمدلبازیابی تخصص در دو حالت رخداد پدیدآوری و هر
نوع رخداد

AP

14/038

درجه آزادی

درجه آزادی

بینگروهها

درونگروهها

5

174

برای پی بردن به این امر که تفاوت میان چه مل

وی

عل تفاوت

عل تفاوت

سنجه

تألیفشله تدسب

تفاوت

عل تفاوت

نتایج

تدسب وی

ندیانله یا

عل تفاوت

مم دس رتبۀ اسناد تألیفشله ندیانله

Fآماره

تألیفشله

استنادکننله به

عل تفاوت

عل تفاوت

امتیاز اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب وی

ندیانله یا

امتیاز نوایی اسناد

معیار تصمیم

0/000

هایی منرر بده تفداوت ممندادار میدانگین AP

عل تفاوت
عل تفاوت
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تفاوت مل های مصتلف رییدهی اس.
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ن رد با مل بازیابی تصصر مبتنی بر رالاد پلیلآوری نا نرد اس .هوچنین ،عل تفاوتها مربدط
به روشهایی اس .که ند رالاد آنها ی اان بدده ،اما مل رییدهی آنها متفاوت اس.
جدول  .10مقایسه دوبه دوی میان ین  APمدل بازیابی تخصص در دو حالت رخداد پدیدآوری و هر نوع رخداد

مدل بازیابی تخصص

امتیاز اسناد

مم دس رتبۀ

امتیاز نوایی

تألیفشله

اسناد

اسناد

تدسب ندیانله

تألیفشله

تألیفشله

ندیانله

ندیانله

امتیاز اسناد
استنادکننله به
ندیانله یا

مم دس رتبه

امتیاز نوایی

اسناد

اسناد

استنادکننله به

استنادکننله به

ندیانله یا

ندیانله یا

تألیفشله

تألیفشله

تدسب وی

تدسب وی

تألیفشله
تدسب وی

امتیاز اسناد تألیفشله تدسب ندیانله
مم دس رتبۀ اسناد تألیفشله ندیانله

عل تفاوت

امتیاز نوایی اسناد تألیفشله ندیانله

عل تفاوت

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت

تفاوت

مم دسرتبه اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب وی

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

امتیاز نوایی اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب وی

عل تفاوت

تفاوت

تفاوت

عل تفاوت

امتیاز اسناد استنادکننله به ندیانله یا تألیفشله تدسب وی

عل تفاوت

پاسخ سئوال سوم پژوهش :جلو  11عول رد مل بازیابی تصصر را در شرایسی نشان
میدهل که نقب رالاد استنادی نا نرد در سنل به عندان شاهل تصصدر وی در ن در برنتده شدله
اس .این مل نیز در سه حال .پیادهسازی شله ،به طدری که هر حال .نواینلۀ ی ی از مدل هدای
رییدهی می باشل در اینرا نیز ،مل ریی دهی که امتیاز اسناد مدرتبب بدا ندرد را بده وی ااتصدا
میدهل ،در هر سه شاار عول رد بهتری داشته اس.
جدول  .11عملکرد مدل بازیابی تخصص در امر یافتن نویسندگان خبره با اِعمال رخداد استنادی
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مل ها شله اس ،.از آزمدنهای تمقیبی استفاده شل جلو  10نتایج این آزمدنهدا را بده بددرت
ی را ارائه میکنل این جلو از ن ر ش لی و تفایر دادهها بدا جدلو  8کدامالً ی ادان اسد .بده
طدری که تفاوتهای مدجدد ،ناشی از تفاوت مل بازیابی تصصر مبتنی بر هدر ندد رادلاد ندا

| 13X xxدورۀ  |xxشمارۀ x

مرود امتیاز اسناد استناد کننله به ندیانله

0/733

0/254

0/862

مرود امتیاز اسناد استناد کننله به ندیانله منهای ادداستنادیها

0/727

0/249

0/862

مرود مم دس رتبه اسناد استناد کننله به ندیانله

0/647

0/197

0/808

مرود امتیاز نوایی اسناد استناد کننله به ندیانله

0/660

0/204

0/838

مدل خبرهیابی

سئدا سد پژوهش بر روی مقایاۀ عول رد مل بازیابی تصصر در حال .رالاد اسدتنادی
با هر ند رالاد تورکز دارد با تدجه به غیرنرما بددن تدزی دادههدای  P@5و ،RRبدرای مقایادۀ
میانگین  P@5و  RRمل ها از آزمدن کروس ا والیس ،و با تدجه به نرما بدددن تدزید دادههدای
 ،APبرای مقایاۀ  APمل ها از آزمدن آنالیز واریانس استفاده شل
جلو  12نتایج آزمدن کروس ا والدیس بدرای مقایاده میدانگین  P@5و میدانگین  RRمدل
بازیابی تصصر در دو حال .رالاد استنادی و هر ند رالاد را نشان میدهل با تدجه به این ه در
هر دو مدرد ممیار تصویم بزربتر از  0/05اس ،.می تدان نتیره برن .که میانگین  P@5و هوچنین
میانگین  RRمل در دو حال .تفاوت ممناداری نلارنل بنابراین ،عول رد مل بازیابی تصصدر از
ن ر شاارهای  P@5و  RRدر حالتی که هر ند رالاد نا نرد در سنل به عندان شداهل تصصدر
وی در ن ر برنته می شدد ،با حالتی که نقب رالاد استنادی نرد در سنل به عندان شداهل تصصدر
وی لحا میشدد ،تفاوتی نلارد و می تدان آنها را به جای ی لیگر در مل بازیابی تصصر مدرد
استفاده قرار داد
جدول  .12نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میان ین  P@5و میان ین RRمدل بازیابی تخصص در دو حالت
رخداد پدیدآوری و هر نوع رخداد

نتیجه

آماره خی دو

درجه آزادی

معیار تصمیم

سنجه
P@5

6/114

6

0/411

RR

0/964

6

0/987

جلو  13نتایج آزمدن تحلیل واریانس ی طرنه برای مقایاده میدانگین  P@5مدل بازیدابی
تصصر در دو حال .رالاد استنادی و هر ند رالاد را نشان میدهدل بدا تدجده بده این ده ممیدار
تصویم بزربتر از  0/05اس ،.می تدان نتیرده برند .کده میدانگین  APمدل در دو حالد .تفداوت
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P@5

MAP

MRR
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جدول  .13نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میان ین  APمدل بازیابی تخصص در دو حالت رخداد
استنادی و هر نوع رخداد

آماره F

نتایج
سنجه
AP

درجه آزادی

درجه آزادی

بینگروهها

درونگروهها

2/964

203

6

معیار تصمیم

0/09

پاسخ سئوال چهارم :این سئدا بر مقایاه عول رد مدل هدای مصتلدفهدای رییدهدی در
بسن مل بازیابی تصصر تورکز دارد برای جلدبیری از تأثیر ند رالاد بر عول رد مل بازیابی
تصصر ،عول رد روشهای سهبانۀ ریی دهی بایل در شرایسی مقایاه شدد که ند رالاد نا نرد
در سنل ی اان ها .بر این اساس عول رد مل هدای رییدهدی در سده حالد .هدر ندد رادلاد،
رالاد پلیلآوری و رالاد استنادی مقایاه میشدد
جلو  14نتایج مقایاه عول رد مل های رییدهی را در شرایسی نشان میدهل کده هدر ندد
رالاد نا نرد در سنل به عندان شاهل تصصر وی در ن ر برنته شله اس .با تدجده بده غیرنرمدا
بددن تدزی  P@5و RRبرای مقایاۀ میانگین  P@5و  RRمل ها از آزمدن کروس ا والدیس ،و بدا
تدجه به نرما بددن تدزی دادههای ،APبرای مقایاۀ میانگین APمل ها از آزمدن آندالیز واریدانس
استفاده شل هوان طدر که از دادههای جلو پیلاس ،.عول رد سه مدل رییدهدی در حالد .هدر
ند رالاد بر حا سنرههدای  P@5و  RRناقدل تفداوت ممندادار ،و بدر حاد سدنرۀ  APدارای
تفاوت ممنادار هاتنل آزمدن تمقیبی تدکی نشان داد این تفاوت از برتری مل رییدهی مبتندی بدر
امتیاز اسناد بر مل رییدهی مبتنی بر مم دس رتبه اسناد میباشل
جدول  .14نتایج مقایسه عملکرد مدلهای رأیدهی در هر حالت هر نوع رخداد

نوع آزمون

نتیجه

آماره F

آماره خی دو

درجه آزادی

معیار تصمیم

سنجه
P@5

کروس ا والیس

-----

3/288

2

0/193

RR

کروس ا والیس

-----

0/337

2

0/845

AP

آنالیز واریانس

3/754

----

2

0/028
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ممناداری نلارد بنابراین ،عول رد مل بازیابی تصصر از ن ر شاار  APدر حالتی کده هدر ندد
رالاد نا نرد در سنل به عندان شاهل تصصر وی در ن ر برنته میشدد ،با حالتی که نقب رالاد
استنادی نرد در سنل به عندان شاهل تصصر وی لحا میشدد ،تفاوتی نلارد
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پلیلآوری نا نرد در سنل به عندان شداهل تصصدر وی در ن در برنتده شدله اسد .بدا تدجده بده
غیرنرما بددن تدزی  ،RR ،P@5و  APبرای مقایادۀ میدانگین  ،RR،P@5و  APمدل هدا از آزمددن
کروس ا والیس استفاده شدل هودان طددر کده از دادههدای جدلو پیلاسد ،.عول درد سده مدل
رییدهی در حا ل .رادلاد پلیدلآوری تفداوت ممنداداری نلارندل بده عبدارتی ،در حالد .رادلاد
پلیلآوری ،هیچ لا از مل های رییدهی بر ی لیگر برتری نلارنل
جدول  .15نتایج مقایسه عملکرد مدلهای رأیدهی در هر حالت رخداد پدیدآوری

آماره خی دو

نتیجه

درجه آزادی

معیار تصمیم

سنجه
P@5

4/391

2

0/111

RR

4/619

2

0/099

AP

5/624

2

0/060

جلو  16نتایج مقایاه عول رد مل های رییدهی را در شرایسی نشان میدهدل کده رادلاد
استنادی نا نرد در سنل به عندان شاهل تصصر وی در ن ر برنته شله اس .با تدجه به غیرنرمدا
بددن تدزی  P@5و RRبرای مقایاۀ میانگین  P@5و  RRمل ها از آزمدن کروس ا والدیس ،و بدا
تدجه به نرما بددن تدزی دادههای ،APبرای مقایاۀ میانگین APمل ها از آزمدن آندالیز واریدانس
استفاده شل هوان طدر که از داده هدای جدلو پیلاسد ،.عول درد سده مدل رییدهدی در حالد.
رالاد استنادی تفاوت ممناداری نلارنل به عبارتی ،در حالد .رادلاد اسدتنادی نیدز ،هیچ دلا از
مل های رییدهی بر ی لیگر برتری نلارنل
جدول  .16نتایج مقایسه عملکرد مدلهای رأیدهی در هر حالت رخداد استنادی

نوع آزمون

نتیجه

آماره F

آماره خی دو

درجه آزادی

معیار تصمیم

سنجه
P@5

کروس ا

-----

1/770

2

0/413

RR

وال
کروسیسا

-----

0/418

2

0/812

AP

یسیانس
آنالیزوالوار

3 /1

----

2

0/064
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جلو  15نتایج مقایاه عول رد مل های رییدهی را در شرایسی نشان میدهدل کده رادلاد

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

برای پاسصگدیی به سئداالت پژوهش ،ابتلا بایدل مدل بازیدابی اطالعدات کده در بسدن مدل
بازیابی تصصر به کار میرود ،انتصا میشل بلین من درمرودعه آزمدنی اا بدرای ارزیدابی
مل های بازیابی اطالعات تش یل شل نتایج پژوهش نشان داد در مرحلۀ بازیابی اسناد ،به جز مدل
زبانی هیواترا که عول رد ضمیفتری در مقایاده بدا سدایرمل هدا داشد ،.بقیده مدل هدا عول درد
ی اانی داشتنل این در حالی اسد .کده در برادی از پدژوهشهدای قبلدی ن یدر بدالدآ ( )2008و
بدبرس ،کدکس ،و وان دن بدش ( )2008مل زبانی با انددا هودارسدازیهدا عول درد بهتدری را
نشان دادهاس .این امر را می تدان با تفاوت مدجدد بین مرودعده آزمددن پدژوهش حاضدر (شدامل
اسناد ،پرسوجدها و قضاوت ربب) و مرودعه آزمدنهای پژوهشهای قبلی مرتبب دانا.
مل بازیابی تصصر در حال .نرما  ،هر ندد رادلاد ندا ندرد در سدنل را بده عنددان شداهل
تصصر وی در ن ر میبیرد که عول رد آن در سئدا ید پدژوهش حاضدر مددرد بررسدی قدرار
برنته اس .از سدیی دیگر ،در این پژوهش ،عول رد مل بازیابی تصصر بر حا ندد رادلاد
نا نرد در سنل مدرد سنرش قرار برن .بلین ترتی کده در سدئدا دو  ،عول درد مدل بازیدابی
تصصر در حال .رالاد پلیلآوری ،و در سئدا سد عول رد مدل در حالد .رادلاد اسدتنادی
مدرد ارزیابی قرار برن .سپس عول رد آنهدا بدا حالد .نرمدا مدل بازیدابی تصصدر (هدر ندد
رالاد) مقایاه بردیل نتایج نشان داد برن .که بدین عول درد مدل بازیدابی تصصدر در حالد.
رالاد پلیلآوری و هر ند رالاد تفاوت ممناداری وجدد دارد ،به قادوی کده عول درد مدل در
حال .هر ند رالاد بهتر از عول رد آن در حال .رالاد پلیلآوری اس .عول رد مل بازیدابی
تصصر در حال .رالاد استنادی با عول رد مل در حالد .هدر ندد رادلاد تفداوت ممنداداری
نلاش ،.و در نتیره میتدان آنها را به جای ی لیگر بده کدار بدرد بندابراین ،در مدل سدنل-محددر
بازیابی تصصر و در مرحلۀ تصویم بیری برای تمیین وجدد یا عل وجدد ارتباط نرد با سنل ،نبایل
تنهددا بدده رالادپلیددلآوری اکتفددا شدددد و الز اسدد .کدده یددا هددر نددد راددلاد نددا نددرد (اعددم از
رالادپلیلآوری یا استنادی) به عندان شاار تصصر نرد در ن ر برنته شدد یا برناً به رادلاد
استنادی نرد ات ا شدد در ن ر برنتن هر ند رالاد نا نرد بده عنددان شداار تصصدر وی ،در
واق ترکی انتشارات و استنادات نرد میباشل و این انلیشه را در میتدان شاار پیشنهادی هرش
نیز مشاهله کرد لی ن چدن عول رد مل در حال .هر ند رالاد با حال .رالاد استنادی تفاوت
ممناداری نلارد ،از نقسده ن در کدارایی در جاند ن دا اطالعداتی ،بده کداربیری رادلاد اسدتنادی
منسقیتر به ن ر میرسل؛ چرا که در نراینل محاسبۀ امتیاز انراد ،به جای دو نیلدل ،عولیدات محاسدبه
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ات ای مل های ابرهیابی سنل-محدر به رالاد نا انراد و چیربی رالاد استنادی بر رالاد
پلیلآوری ن تهای قابل تأمل را به ذهن متبادر میکنل این ه کارکرد ن ا های ابرهیابی ،شناسایی
و ممرنی انرادی اس .که بتدان از دانش تصصصی آنان در زمیندۀ برادی مدضددعات و مادألههدای
پیشآمله بهره برد لی ن غال بددن رادلاد اسدتنادی در ایدن مدل  ،بداهی مداقد مدجد بدروز
ااتال در ن ا ابرهیابی میشدد؛ به طدری که ن ا انرادی را به عندان ابره در حددزۀ مدضددعی
پرسوجد ممرنی می کنل که یا در قیل حیات نیاتنل و یا به علد .بازنشادتگی سدا هدای زیدادی از
نضای دانشگاهی دور بدده انل برای مقابله با این ماأله که به ویژه در انتشارات دانشدگاهی مشدهدد
اس .بایل چارهای انلیشیل ی راهحل سر انگشتی ،ادغا رالاد استنادی با نمالی .انتشاراتی اایر
انراد اس ،.به طدری که ابر نرد در سا های نزدی به عول جاترد از ن ر انتشاراتی نما نباشل،
رالاد استنادی وی نیز در ن ر برنته نشدد
در ی ی از روشهای رتبهبندلی و در بصدش مربددط بده بررسدی عول درد رادلاد اسدتنادی،
ادداستنادی ندیانلبان حکب بردیل تا اثر آن بر عول رد مل ابدرهیدابی سدنریله شددد بدلین
ترتی که در بدرت رالاد نا نرد در هر دو نیلل پلیلآوری و استنادی ی سنل ،امتیاز آن سنل
برای نرد محاسبه نویشل نتایج نشان داد عول رد این روش با روشی که ادداستنادیها را حدکب
ن رده بدد ،تفاوت ممناداری نلاشته و رتبهها تفاوت چنلانی نویکننل چنین میتددان تحلیدل کدرد
که هر چنل مو ن اس .ندیانلبان مشهدر میزان ادداستنادی باالیی داشته باشنل ،اما تملاد اسدتناد
دریانتی آنان از دیگر ندیانلبان به قلری اس .که با حکب ادداستنادی ،تلییر محادسی در رتبۀ
آنها ایراد نویشدد
سئدا چهار پژوهش به مقایاۀ عول رد مل های رییدهی میپدردازد بدر ایدن اسداس ،سده
مدرد از مل های رییدهی ارائهشله تدسب م لونالل ( )2009شدامل تصصدیر امتیداز سدنل ،رتبده
مم دس سنل ،و امتیاز نوایی سنل در بسن مل سنل-محدر ابرهیابی و در هدر سده حالد .هدر ندد
رالاد ،رالاد پلیلآوری ،ورالاد استنادی مدرد استفاده قرار برن .نتدایج نشدان داد در اغلد
مدارد ،بین مل های رییدهی استفاده شله در این پژوهش تفاوت ممناداری وجدد نلارد لدی ن در
برای مدارد ،مل ریی دهی که امتیاز اسناد را به انراد تصصیر میدهل ،عول درد بهتدری از سدایر
مل ها داشته اس .از این رو ،استفاده از روش تصصیر امتیداز سدنل بده اندراد در بسدن مدل هدای
ابرهیابی میتدانل بهتر از سایر مل های رییدهی باشل
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در ی نیلل بدرت میبیرد و در نتیره ،زمان کوتری برب شله و
کارایی ن ا اطالعاتی مسلد تر میشدد بنابراین ،بهکداربیری رادلاد اسدتنادی بده عنددان شداهل
تصصر انراد پیشنهاد میشدد

کاربا .مل بازیابی تصصر برای یانتن ندیانلبان ابره | عساپدر و نهیمنیا

احولی ،حویل ،علی سلیوی ،و الدن نتحی  1392تحلیدل اسدتنادی و روابدب هدمندیادنلبی مقالدههدای مرلدۀ علودی-
پژوهشی انرون زبان و ادبیات عربی مرلۀ علوی-پژوهشی انرون زبان و ادبیات عربی170-149 :29 ،
بیزا-ییتس ،ری اردو ،و برتیه ریبرو-نتد  1384قلوروهای ند در بازیابی اطالعات ترجوه علیحادین قاسدوی ،سدیروس
آزادی ،و علی جدام جلل او تهران ،نشر چاپار
پرندر ،احاان ،و جال رضاییندر  1394مل جلیل پیشنهادبر نرد ابدره بدا اسدتفاده از مداتریس هوبادتگی کلودات
پژوهشنامه پردازش و ملیری .اطالعات1171-1147 :)4( 30 ،
پشدتنی زاده ،میترا ،و نریله عصاره  1388تحلیدل اسدتنادی وترسدیم نقشده تداریخنگاشدتی تدلیدلات علودی کشداورزی
درنوایه استنادی علد درسا های  2000تا  2008نصلنامه علد ونناوری اطالعات52-23 :)1(25 ،
تقیزاده ،علی ،و اسواعیل وزیری  1389تدلیلات علوی دانشگاه آزاد اسالمی ازسا  1990تا  2007مدیالدی براسداس
آمار پایگاههای مدساه اطالعات علوی آیاسآی نصلنامه کتابلاری واطال رسانی91-73 :)1( 13 ،
حریری ،نرال ،و مهاا نی زاد  1390شب ههدای هدمتدألیفی در مقداالت ایراندی رشدتههدای کتابدلاری و اطدال رسدانی،
روانشناسی ،ملیری .و اقتصاد در پایگاه  ISIبین سا های  2000تا  2009نصلنامه علد و ننداوری اطالعدات26 ،
(844-825:)4
حان زاده ،محول ،رضدا الادوسد ،.و ناطوده زندلیان  1391بررسدی شداارهدای هدمتدألیفی ،مرکزید .بینید ،.و

چالههای سااتاری پژوهشگران ناندننّاوری ایران نوایهشله در نوایده اسدتنادی علدد ( 1991تدا  ،)2011پژوهشدنامه
پردازش و ملیری .اطالعات249-223: )1( 28 ،
حولیپدر ،انشین ،و مرتضی کدکبی  1391بررسی کوّی و مصدرسازی سااتار انتشدارات علودی در حددزه مدلیری.
اطالعات در پایگاه و آو ساینس در سا های  1998تا  2009نشریه علد و نناوری اطالعات70-39 :)1( 28 ،
دانش ،نرشیل ،نرامرز سهیلی ،و نائزه مصری نژاد  1388ترسیم نقشه علودی محققدان علدد پزشد ی بدا اسدتفاده از ندر
انزار  :HistCiteمدرد پژوهشی در دانشگاه علد پزش ی ابفهان اطال شناسی80-59 :)24( 6 ،
دوس .محولی ،احول ،علی اکبر اابه ،و مهلی محوددی  1390تحلیلی بدر تدلیدلات علودی کشددرهای جهدان در
حدزه روابب بین الولل علد سیاسی163-139 :)2( 6 ،

ریاحینیا ،نصرت ،و ش ده تدایینژاد  1390تحلیل محتدایی و استنادی مقاالت نصلنامه تحقیقات زندان زن :حقددق و
تدسمه (تحقیقات زنان)111-99 :)1( 5 ،
عبلالا ،هیدا ،لیال محولی ،و عبلالحاین بیگللی  1388بررسدی میدزان تدلیدلات علودی کتابدلاری و اطدال رسدانی
ایران بر مبنای ملارک مدجدد در پایگاه اطالعاتی چ یله نامده کتابدلاری ،اطدال رسدانی و ندن آوری اطالعدات
) (LISTAدر ی

دهه اایر ( )2009-1999اطال شناسی38-23 :)8( 30،

عرنان منش ،امین ،و رضا بصیریان جهرمدی  1392شدب ه هدم تدألیفی مقداالت منتشدر شدله در نصدلنامه مسالمدات ملدی

کتابلاری و سازمانلهی اطالعات با استفاده از شاارهای تحلیدل شدب ههدای اجتوداعی نصدلنامه مسالمدات ملدی
کتابلاری و سازمانلهی اطالعات96-76 :94 ،
عصاره ،نریله ،نرامرز سهیلی ،عبلالحاین نرجپهلد ،و عبلالحویل ممربزاده  1391بررسی سنره مرکزید .در شدب ه
همندیانلبی مقاالت مرالت علم اطالعات پژوهشنامه کتابلاری و اطال رسانی200-181 :)2( 2 ،
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 بررسدی شدب ه1393  و روحاهلل ادادمی، منصدره بدراطی شدیرازی، نریله،عصاره
. مدلیری2000-2012 :هم تألیفی پژوهشگران ایران در حدزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه و آو سداینس
45 -33 :)56( 17 ،.سالم
 هدمندیادنلبی پژوهشدگران ایدران در نوایدههدای1389  و مدریم کشددری، عبلالرضا ندروزی چاکلی، نریله،عصاره

 علدد2006  تا2000  در سا هایWeb of Science  هنر و علد اناانی در پایگاه، علد اجتواعی، استنادی علد
595-573 :)4( 25 ،و نناوری اطالعات
 جهدانی تدلیدلات علودی دانشدگاه نردوسدی. بررسی وضدمی1390  و نرامرز سهیلی، نرشیل دانش، اهلل. رحو،نتاحی
) با هلب ترسدیم نقشده علدم ایدن دانشدگاهWeb of Science(  در وبگاه علد2010  تا1990 مشهل در سا های
196-175 :)1( 1 ،پژوهشنامه کتابلاری و اطال رسانی

.423–400 :50- 49 ، تحلیل استنادی نصلنامه علد حلیث علد حلیث1387  و راضیه سلیوانی، رضا،کریوی
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Abstract
This research applied Expertise Retrieval model for finding expert
authors, and used evaluation methods of Information Retrieval
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systems for measuring the performance of those
models. Current research is an experimental one. Besides, a variety of
methods including survey method has been used in the research
process. Various models were developed for finding expert authors,
all built on a known expertise retrieval model- called documentcentered model. Voting models were used within these models, too.
All models were implemented and evaluated on the test collection
developed specially for this research. Results showed that citationcentered models outperformed authorship-centered models in term of
expert author finding task. In addition, there was no significant
difference among retrieval performance of voting models. Individuals
name occur in academic papers in two ways: either as author of paper
or cited in the paper. Measuring retrieval performance of ER model
considering kind of occurrence is our contribution in this research.
Keywords: evaluation, citation, information retrieval, expertise
retrieval, authorship, expert finding, voting models, test collections,
models
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متدلل  ،1362دارای ملرک دکتری علم اطالعات و دانششناسی از دانشگاه تهران اس .ایشدان هدم اکنددن
استادیار دانشگاه تبریز اس .بازیابی اطالعات ،بازیابی تصصر و یانتن ابربان با ات ا به مل های بازیابی
اطالعات ،سنرش اثربکاری آکادمی

و اجتواعی علم ،و پیادهسازی مدلیری .داندش از عالیدق پژوهشدی

وی اس.

فاطمه فهیمنیا
متدلل  ،1345دارای ملرک دکتری علم اطالعات و دانششناسی از دانشگاه تهران اس .ایشدان هدماکنددن
دانشیار و ملیربروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران اس .حدزۀ مسالمات اقتصادی و مدلیری.
اطالعات ،آمدزش علم اطالعات ،نراهمآوری و مسالمات کددکان از جوله عالیق پژوهشی وی اس.
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