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 چکيده

( 1فزاری تهیه و در نظام رایسست تلفیق شود که بتواند: )هدف از انجام پژوهش حاضر آن بود تا نرم

رسانی علوم و فناوری محقق ای اطالعمتن فارسی مرکز منطقهجستجوی موضوعی را در پایگاه مقاالت تمام

وجو را وجو، پنج کلیدواژه پیشنهادی پرسدر جعبۀ پرس( پس از درونداد حداقل دو کاراکتر 2سازد و )

)البتّه، صرفاً  های رایسستبرای انجام تحقیق از مخزن کلیدواژه برای استفادۀ احتمالی کاربر ارائه نماید.

بررسی و برای استفادۀ  هاهای فارسی( به عنوان منبع اصلی دادۀ تحقیق استفاده شد. این کلیدواژهکلیدواژه

های مخزن از ترکیبات پیچیده به ترکیبات ساده تبدیل سازی شدند. مدخلآماده ش حاضر اصالح ودر پژوه

افزار حاوی دو افزار پروژۀ حاضر تهیه و به برنامه تبدیل گردید. این نرمشد. سپس الگوریتم ساخت نرم

کند و کار میبخش اساسی است. بخش اوّل مربوط به کاربر سیستم است که به عنوان پشتیبان سیستم 

افزار را به انجام برساند. بخش دوّم که تولید نسخۀ جدید از صفحۀ الزم است روزآمدسازی اطالعات نرم

افزار اصلی در آن تلفیق گردیده است. کاربران عادی در متن مقاالت فارسی است و نرممربوط به پایگاه تمام

افزار کاربران را را روئیت خواهند کرد. این نرممتن مقاالت فارسی حقیقت نسخۀ اصالح شدۀ پایگاه تمام

( با 2های موضوعی مورد عالقه به انجام برسانند و )( جستجوی خود را بر اساس حوزه1سازد: )قادر می

وجوهای پیشنهادی )پنج مورد( را از سیستم دریافت نمایند. ها و پرسدرونداد حداقل دو کاراکتر، کلیدواژه

شناسی با مدرک کارشناسی ر، نتیجۀ کار توسط سه متخصص علم اطالعات و دانشافزاپس از ساخت نرم

گرفت. افراد مورد آزمایش ارشد و پنج کاربر نهائی از مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مورد ارزیابی قرار 

د تر است. دوّم آنکه به دلیل ارائۀ تعدااذعان داشتند که نسخۀ جدید در مقایسه با نسخۀ قدیمی موفّق

شود. سوّم آنکه به دلیل انجام رسان میجوئی در وقت کاربر یا اطالعکمتری از رکوردها، سبب صرفه

شود و چهارم آنکه با ارائۀ پیشنهادها های موضوعی خاص، باعث افزایش دقّت بازیابی میجستجو در حوزه

 .گرددمیها توسط کاربر کلیدواژه دهی به انتخابسبب کاهش مشکالت تایپی و نیز جهت

متن فارسی، فراخوان خودکار زبانشناسی رایانشی، پایگاه اطالعاتی مقاالت تمام :يديکل واژگان

 .  ها، نظام پیشنهاددهندۀ کلیدواژهکلیدواژه
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 مقدمه
کنیم، عصری که در آن مجموعۀ متنوعی از منابع اطالعاتیِ چاپی و غیرچاپی بر امروزه در عصر انفجار اطالعات زندگی می

ها نیز آنچنان رو به فزونی است که گاه مخاطبان برای دستیابی به های اطالعاتی قرار گرفته است. تعداد این پایگاهوی پایگاهر

گونه که برای مطالعۀ منابع ای خاص، ناگزیرند زمان زیادی را صرف کنند. همانپایگاهِ مورد نظر و یا پایگاهی کیفی در حوزه

های اطالعاتی نیز اصول و ضوابط خاصی وجود د، برای استخراج و مطالعۀ محتوای علمی پایگاهچاپی اسلوب خاصی وجود دار

شوند و هدف عمدۀ آنها ارایۀ اطالعات یا تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران های اطالعاتی با ساختاری خاص تهیّه میدارد. پایگاه

باشند و اطالعاتی به صورت مستمر در حال روزآمدسازی و ارتقاء میهای باشد. از این رو، پایگاهترین شکل ممکن میبه آسان

تر و تر، در زمانی کوتاهای عمل نمایند تا کاربران اطالعات خود را سهلکوشند با لحاظ نمودن متغیّرهای الزم به گونهپیوسته می

 با دقّتی بیشتر بازیابی نمایند.

گردد. به عبارات جستجو، نخستین گام در فرایند بازیابی اطالعات محسوب میها و های اطالعاتی، ورود کلیدواژهدر پایگاه

جو وارد نکند، جستجوئی انجام وجو در جعبۀ پرسوبیانی دیگر، تا زمانی که کاربر کلیدواژه یا عبارتی را به عنوان واژه)های( پرس

جو از اهمیّتی وهای درونداد شده در جعبۀ پرسکیفیّت واژه شود. بنابراین،پذیرد و بنابراین نیاز اطالعاتی کاربر مرتفع نمینمی

ها در جعبۀ جستجو دخالت دارند نیز متفاوت و ها و درونداد آنخاص برخوردار است. از طرفی افرادی که در تعیین کلیدواژه

 توان دو گروه عمده را شناسایی نمود:متعددند. از این لحاظ می

نمایند، کاربر عمومی د، دانشجویان و تمامی افرادی که به نوعی اطالعاتی را جستجو می. محققان، اساتیکاربران عمومی (1

کنند، با این حال، بیشتر اوقات درخصوص گردند. کاربران عمدتاً موضوعاتی در محدودۀ تخصص خود را جستجو میمحسوب می

 یابی و ترفندهای تعیین کلیدواژه، اطالعات محدودی دارند.های اطالعروال

ها، رسانی، کتابخانهاین گروه به طور عمده در مراکز اطالع. محققان و متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی( 2

یابی دارند، به کاربر در تعیین های مشابه حضور دارند و با اشرافی که به روال اطالعهای مجازی و خودکار و سازمانکتابخانه

هایی را نیز برای این دسته گاه آموزشرسانند. ات جستجو را به نیابت از او به انجام میکلیدواژه یاری رسانده و گاه خود عملی

گردد. وجه اشتراک هر دو نوع کاربر )عمومی و یابی کاربران منجر میهای اطالعبینند که به ارتقاء مهارتکاربران تدارک می

در پایگاه اطالعاتی وارد نمایند و وجه افتراق آنها نیز در کیفیت هایی را رسانی( آن است که هر دو باید کلیدواژهمتخصص اطالع

 شود.هایی است که به سیستم درونداد میکلیدواژه

ای کاربران، رسانی، دانش زمینهرسانی از ابزار کمکی نظیر تجارب پیشین متخصصان اطالعالبتّه در مراکز اطالع

ها استفاده ی موضوعی و ... به عنوان ابزار کمکی برای استخراج کلیدواژهها، سرعنوانهاهای تخصصی، اصطالحنامهنامهواژه

شود و از این رو یابی را طوالنی نماید، یک مزیّت محسوب نمیشود. با این همه، استفادۀ از ابزار جانبی چنانچه فرایند اطالعمی

 تر نمایند.تر و کاربر پسندتر، دقیقیابی را سهلکوشند روال اطالعهای اطالعاتی و طراحان آنها همواره میاست که پایگاه

های اطالعاتی متعددی را در خود جای داده است. برخی از رسانی علوم و فناوری )رایسست( پایگاهای اطالعمرکز منطقه

مخاطبین باال محسوب  های بامتن فارسی و پایگاه نشریات الکترونیکی فارسی( از پایگاهها )مانند پایگاه مقاالت تماماین پایگاه

تواند بر رضایت یابی میهائی از این دست و افزایش سهولت اطالعهای پایگاه(. بنابراین، ارتقاء زیرساخت1232گردند )مهراد، می

دهد که این نظام در طی و میزان استفادۀ کاربران تأثیر مستقیم داشته باشد. نگاهی به موتور جستجوی گوگل نشان می

(. یکی از این 2112مورد( را به جامعۀ علمی ارائه نماید )موهان،  151شته توانسته خدمات متعددی )بیش از های گذسال

باشد. بر این اساس و با توجه به ( میGoogle Suggest/Google Autocompleteخدمات، سرویس گوگل ساجست )

ای ترسیم شد تا چنین خدمتی در نظام گونهتأثیر این خدمت در تسهیل و تسریع فرایند جستجو، هدف پژوهش حاضر به

افزاری تولید و در نظام سازی گردد و بنابراین هدف آن بود تا نرممتن فارسی، پیادهرایسست و برای پایگاه اطالعاتی مقاالت تمام

در یک حوزۀ موضوعی ( مقاالت مورد نظر خود را 1متن فارسی بتوانند: )رایسست تلفیق گردد تا کاربرانِ پایگاه مقاالت تمام

های رایسست )پنج مورد( های برگرفته از مخزن کلیدواژه( با وارد کردن حداقل دو کاراکتر، کلیدواژه2خاص جستجو نمایند و )

 جهت انتخاب به کاربران پیشنهاد شود.
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امه برخی از هائی مواجه بوده است که در ادالبته مانند هر پژوهش دیگری در تحقیق حاضر نیز محقق با محدودیت

 شود:ها به اختصار ذکر میترین آنمهم

ها، در تحقیق حاضر، صرفاً بر روی های اطالعاتی موجود در رایسست از نظر محتوا، زبان و زیرساختبا توجه به تنوع پایگاه

ربوط بود. ضمن آنکه های رایسست به این پایگاه ممتن فارسی تمرکز شد چرا که مخزن کلیدواژهپایگاه اطالعاتی مقاالت تمام

های انگلیسی خود به ملزومات دیگری نیاز داشت که ترجیح داده شد در گام نخست صرفاً در حوزۀ پایگاه پرداختن به پایگاه

 مربوطه فعّالیّت شود.

ی ها از چهار متغیّر با وزن یکسان استفاده شد که عبارت بودند از: فراواندهی به کلیدواژهدر این پژوهش برای وزن

ای که کلیدواژه در آن ظاهر شده وجو در آن تاریخ زده شده است، تاریخ جدیدترین مقالهوجو، جدیدترین تاریخی که پرسپرس

ای. علت استفادۀ از وزن یکسان آن بود که پیرو بازخورد متن فارسی مرکز منطقهاست و فراوانی کلیدواژه در پایگاه مقاالت تمام

ترین و ترین، معروفن روش نتیجۀ مناسب حاصل گردید. هر چند این چهار متغیر از برجستهاخذ شده از سیستم، با همی

آیند، متغیّرهای دیگری نیز وجود دارد که به دلیل پیچیدگی فرایند پرکاربردترین متغیّرها در این حوزه از تحقیق به حساب می

مرحلۀ ارزیابی، از عملکرد سیستم نیز عامل دیگری بود که  ها در پژوهش حاضر استفاده نشد. رضایت کاربران درتحلیل، از آن

 جو و استفاده قرار نگیرد. وباعث شد متغیرهای دیگر، مورد جست

های موضوعی مقاالت امری ضروری بود، همزمان با آغاز با توجه به اینکه برای تحقّق جستجوی موضوعی، تفکیک حوزه

ای و در قالب یک سید تا از سوی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعۀ منابعِ مرکز منطقهمکاتبات الزم در این خصوص به انجام ر طرح

پژوهش دیگر، تفکیک موضوعی نشریات نیز محقّق گردد. بنابراین، کیفیت تفکیک موضوعی در پژوهش حاضر با کمّ و کیف 

 تفکیک موضوعی نشریات در آن پژوهش ارتباط مستقیم خواهد داشت.

افزار نیز به همان نسبت بهتر تر باشد عملکرد نرمط به رکوردهای اطالعاتی مقاالت فارسی کاملهر چه اطالعات مربو

خواهد شد و به همین نسبت به هر میزان که این رکوردهای اطالعاتی ناقص باشند، به همان میزان نیز از عملکرد سیستم کاسته 

اند. با متن فاقد کلیدواژه بودهدرصد مقاالت فارسی تمام 12اد که هائی که محقق حاضر به انجام رساند نشان دخواهد شد. بررسی

درصد از مقاالت یکی  12توجه به اینکه کلیدواژه، پایگاه دادۀ اصلی در پژوهش حاضر بوده است، بدیهی است نبود کلیدواژه برای 

 ز جریان تحلیل کنار گذاشته شد.درصد مقاالت ناگزیر ا 12گردد. بدین معنی که های پژوهش حاضر محسوب میاز محدودیت

 

 پيشينه پژوهش
وجو در سطح دنیا کارهای متعددی انجام شده است )هر چند های پیشنهاد دهندۀ کلیدواژه و پرسدر خصوص نظام

باشد(. البتّه، اطالعات و های اطالعاتی فارسی محدود میهای انجام شده در این خصوص برای زبان فارسی و پایگاهفعّالیّت

های موجود بر عموم محققان آشکار نیست. در حقیقت، در موارد بسیار محققان باید به طور غیرمستقیم در های نظامیرساختز

با وجود اهمیّت بسیار »دارند: ( بیان می2، ص. 2112ها اطالعات اخذ کنند. وایتینگ و جوزِ )خصوص نحوۀ عملکرد اینگونه نظام

ها آنطور که باید مطالعه صورت نگرفته است که دلیل آن هم وجو، برای ارتقاء این گونه نظامسهای پیشنهاد دهندۀ پرزیاد نظام

های خاص ها برای شرکتوجوها برای عامۀ محققان و انحصاری بودن این گونه دادهعمدتاً در دسترس نبودن اطالعات پرس

های گذشته باشد، در سالچون گوگل محدود میافزارهای عمده و رایجی هر چند اطالعات ما در خصوص نرم«. باشدمی

تواند به عنوان منبع مفیدی از اطالعات مورد استفاده قرار گیرد. ها و مقاالت متعددی در این زمینه نگاشته شده که مینامهپایان

 ارند مرور خواهند شد.تری نیز داز این رو، در ادامه برخی از کارهای عمدۀ انجام شده که با محتوای پژوهش حاضر ارتباط بیش

 How google instant’s autocomplete suggestions»( در مقالۀ مفصل خود با عنوان 2111سولیوان )

work »ها اشاره کرد عبارت بودند از: ترین نکاتی که وی به آنبه تفصیل به بررسی مختصات گوگل ساجست پرداخت. مهم

ی برای ارائۀ پیشنهادات؛ حساسیت به مکان جغرافیایی و زبان؛ سابقۀ جستجوها؛ استفادۀ از جستجوهای واقعی به عنوان مبنائ

دهی به بندی پیشنهادها؛ اصالحات؛ تازگی اطالعات؛ حذف پیشنهادها؛ خطای برنامه و نقش کاربران در جهتنحوۀ رتبه

وجو در طول شبانه روز مانِ درونداد پرسافزاری را پیشنهاد دادند که به ز( نرم2111پیشنهادها. همچنین سِنگ استاک و گِرتز )

http://www.rcsj.ir/


 48 -48، ص 7911، بهار 71، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

بندی وجو وارد شده، رتبهتوانست بر حسب اینکه در چه زمانی از شبانه روز پرسافزار میحساس بود. به عبارت دیگر، نرم

بندی هو سپس رتب ( نیز برای استخراج2111را ارائه نماید. بَهاتیا، مِجومدار و میترا ) وجوهای پیشنهاد دهندۀ پرسنظام

هائی را ارائه نمودند و در انجام این مهمّ بر روی عبارات عامی تمرکز کردند که از اسناد نمایه شده استخراج وجوها شیوهپرس

توانست ضمن شناسائی ( یک مدل رگراسیون را پیشنهاد دادند که می2112گُلبَندی، کاتزیر، کورِن و لَمپِل ) شده بود.

وجوهای پیشنهادی را ارتقاء بخشد. اِستریژوسکایا، بایتین، گالینسکایا و ناسائی و عرضۀ پرسوجوهای مطرح، فرایند شپرس

جوی ووجوی موتور جستهای معروف مختلف برای جعبۀ پرسوجو را در مدلبینی پرس( نیز دقّت پیش2112سِردیوکوف )

محور را برای -( در مقالۀ خود روشی بافت2111) یوسِف و کراس-گیری کردند. در اثری دیگر، بار( اندازهYandexیاندِکس )

وجو وقتی که بر مبنای درونداد یک وجو ارائه دادند. طبق نظر این دو محقق، پیشنهاد خودکار پرسپیشنهاد خودکار پرس

که با استفاده از زنجیرۀ کوتاه )یک یا دو کاراکتر( انجام شود، نتیجه چندان رضایت بخش نخواهد بود. از این رو، آنها نشان دادند 

توان پیشنهادهای بهتری را حتّی با درونداد یک یا دو کاراکتر، از سیستم دریافت کرد. آنها می« وجوهای اخیر کاربرپرس»متغیّر 

( پیشنهاد دادند. کاری که این متغیّر انجام Nearest Completion« )ترین گزینهنزدیک»یک متغیّر حسّاس به بافت را با نام 

وجوی ترین پرسکند و شبیهوجوی حاضر مقایسه میوجوهائی را که کاربر پیشتر وارد کرده با پرساین است که پرس دهدمی

ها را به عنوان وجوها و بافتدهد. این محققان برای محاسبۀ میزان شباهت نیز پرسوجوی حاضر را ارائه میپیشین با پرس

میزان  Cosineوجوها مشخص شده بود. سپس با استفاده از روش وزن پرس بردارهائی در نظر گرفتند که بر روی هر کدام

وجوها به بردارها از طریق یک روش وجوی قبلی به کاراکترهای درونداد شدۀ فعلی تعیین شد. نگاشت پرسشباهت پرس

وجو که ریشۀ آن وجو از طریق بررسی درخت پیشنهاد پرسوجو انجام شد. در این روش، پرسپیشنهادی جدیدِ گسترش پرس

وجوی اخیر که کاربر در حال تایپ آن است مربوط وجوهای کاربر به پرسیابد. وقتی که پرسوجو است، گسترش مینیز در پرس

تر از مقدار متوسط این متغیر در حالت عادی درصد ببیش 21« ترین گزینهنزدیک»باشد، پس از تایپ یک کاراکتر، متغیّر 

برابر با صفر خواهد بود. برای رفع این مشکل « ترین گزینهنزدیک»تی که بافت نامرتبط باشد مقدار متغیّر خواهد بود. ضمناً، وق

 Most Popular« )مشهورترین گزینه»در ترکیب با متغیّر دیگری با نام « ترین گزینهنزدیک»این دو محقق از متغیّر 

Completionدۀ از این مدل ترکیبی در مقایسه با استفادۀ از هر یک از این دو ها نشان داد که استفا( استفاده کردند. بررسی

 دهد.وجو را بهبود میدرصد کیفیت پرس 5/21مدل به صورت مجزا به میزان 

ها، وجو ارائه دادند. طبق نظر آنپذیر را برای پیشنهاد خودکار پرس( در مقالۀ خود مدلی انعطاف2112وایتینگ و جوزِ )

( با وارد کردن کمترین طول زنجیرۀ حروف فعّال شود و 1های زیر باشد: )وجو باید دارای قابلیّتکار پرسپیشنهاد دهندۀ خود

بندی دهندۀ خودکار جستجو، برای رتبه های پیشنهادبندی کند. غالباً نظاموجوهای پیشنهادی را اولویت و رتبه( پرس2)

وجوهائی که پیشتر ها غالباً برای پرسکنند. از این رو، این گونه سیستموجو از معیار مقبولیت و شهرت پیشین استفاده میپرس

ها را وجوها و موضوعاتی را هم وارد نمایند که پیشتر آنکنند. امّا کاربران ممکن است پرساند موفق عمل مینیز جستجو شده

خیره نشده باشد. در نتیجه، سیستم باید هم وجوها ذای در سیستم برای آن پرسجستجو نکرده باشند و بنابراین هیچ تاریخچه

بندی پیشنهادها ارائه دادند. رویکرد اول پذیر و هم حساس به زمان باشد. وایتینگ و جوزِ سه رویکرد عملی را برای رتبهانعطاف

 Nوجو را در سکند. رویکرد دوم توزیع معروفیت پرروز گذشته بررسی و تعیین می 21تا  2وجو را در طی میزان معروفیت پرس

وجو را در کوتاه مدّت و بر کند. سرانجام، رویکرد سوم معروفیت پرسوجو با یک زنجیرۀ حروف خاص تعیین میتعداد پرس

کند. این محققان متغیّرهای ضروری برای ارتقاء کارائی سیستم را با بینی میاند، پیشاساس روندهایی که به تازگی مشاهده شده

کاراکتر بررسی کردند. مقایسۀ مدل پیشنهادی  5تا  2و برای  Sogouو  MSN ،AoLهای وجو به نامسسه بانک رایگان پر

کاراکتر کار  2تا  2های قبلی نشان داد که با استفاده از متغیّر جدید وقتی که سیستم بر مبنای درونداد این محققان با مدل

شود. این بهبود عملکرد از آنجا ناشی می شود که مدل اصل میوجوها بهبود حدرصد در کیفیت پرس 2/3کند، به میزان می

ها در سیستم وجود ای از آنوجوهائی را که هیچ تاریخچهپیشنهادی این محققان به دلیل انعطاف پذیری قادر بوده است پرس

 ای بهتر پردازش نماید.ندارد با کمک سه متغیر معرفی شده به گونه
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وجو ارائه نمودند های پیشنهاد دهندۀ پرسهائی را برای بهبود نظام( در مقالۀ خود روش2111کاستریناکیس و زیتزیکاس )

وجوهای پیشنهادی متمرکز شدند. آنها روشی جدید را برای تفکیک ها بر روی افزایش تعداد و کیفیت پرسو در ارائۀ این روش

(Partitioningساختار دادۀ درونی پیشنهاد کردند که ضمن حفظ تعد )وجوهای پیشنهادی قادر است سرعت نظام و اد پرس

بندی که این محققان ارائه وجوهای پیشنهادی را افزایش داده و سنجش عملکرد آن را نیز تسهیل نماید. در مدل رتبهتعداد پرس

ری برخوردار دادند هرچه پیشنهادی بتواند به پیشنهادهای مرتبط بیشتری ختم شود، آن پیشنهاد از اهمیّت و اولویت بیشت

وجو و نیز تعداد پیشنهادهایی که شود. شهرت پرسهای ارجح در رأس پیشنهادها ظاهر میخواهد بود و لذا به عنوان انتخاب

بندی پیشنهاد حاضر را به عنوان پیشوند در ساختار خود دارند نیز دو عامل مهمّ دیگری است که محققان حاضر در فرایند رتبه

 بهره بردند.ها وجوها از آنپرس

تواند در وقت کاربر وجو میهای پیشنهاد پرس( در مقالۀ خود اذعان داشتند که بکارگیری نظام2112ژیائو، کین و وانگ )

وجو در جوئی قابل توجهی ایجاد نماید. این محققان به موضوع تحمل خطاهای تایپی کاربران در حین تکمیل پرسصرفه

های موجود برای حل مشکل خطاها، عنوان پرداختند. این محققان ضمن اشاره به روش وجوهای پیشنهاد دهندۀ پرسنظام

هائی ها عنوان داشتند که تعداد مدخلهائی نیز رو به رو هستند. به عنوان مثال، آنها با مشکالت و محدودیتداشتند این روش

کند. بر این اساس، محققان در ها را کند میسی مدخلشوند بسیار زیاد است و این امر فرایند بررکه با حروف یکسان شروع می

( را  Novel Neighborhood Generation Based Algorithmمقالۀ حاضر خود یک الگوریتم تولید همسایگی جدید )

وجو، از سرعتی معادل دو برابر سرعت پیشنهاد دادند که ضمن پرداختن به خطاهای نگارشی در جعبۀ پرس IncNGTrieبا نام 

کند و بدین ترتیب فرایند ( فعّال استفاده میNodeهای مشابه دیگر برخوردار است. این نظام از تعداد محدودی گره )نظام

 رسد.تر به انجام میوجو در زمان و فضائی کمپردازش پرس

 1تا  6وجوی گوگل ساجست را در صفحات ( به تفصیل کاربردهای مختلف نظام پیشنهاد دهندۀ پرس2112کیراسال )

وجو، کند تا با وارد کردن بخش کوچکی از پرسمقالۀ خود تشریح کرد. وی بیان داشت که این نظام به کاربران کمک می

گردد. ضمناً، او اعالم جویی زیادی در زمان کاربر حاصل میوجوهای پیشنهادی را از نظام دریافت دارند و بدین ترتیب صرفهپرس

به طور غیرمستقیم هم استفاده کرد. برای مثال، چنانچه کاربر امالی درست کلمه یا عبارتی را نداند  توان از این نظامکرد که می

تواند با وارد کردن آن حروف بازخورد نظام را دریافت دارد. البتّه، منظور اصلی کیراسال از و فقط چند حرف آغازین را بداند می

های امالئی کاربران را تصحیح نماید و با وجود تواند خطاوش آن است که میاستفادۀ غیرمستقیم از این نظام در موتورهای کا

خطای امالئی در زنجیره حروف وارد شده، کلمات درست را به روئیت کاربر رسانده و در صورت تأئید کاربر، متناسب با آن نتایج 

وجوهای مشهور و ازد بدین ترتیب که نظام از پرسپردجستجو را ارائه نماید. وی در مورد دقّت این نظام نیز به ذکر توضیحی می

 افزاید.کند که بر دقّت اطالعاتِ پیشنهادی میوجوها استفاده میرایج به عنوان یک متغیّر اساسی برای پیشنهاد پرس

وجو، از سهای پیشنهاد دهندۀ پر( بر این نکته تاکید کردند که با توجه به اینکه در نظام2112وایتینگ، مَک مین و جوزِ )

شود، وقایع و حوادث اخیر که پیشتر مورد جستجو قرار نگرفته وجوی کاربر به عنوان یک عامل کلیدی استفاده میسوابق پرس

یا کم جستجو شده شانس زیادی را برای ظهور در فهرست پیشنهادها نخواهند داشت. بر این اساس، این محققان روشی را برای 

ۀ جستجوها ارائه دادند تا بتوانند اتّفاقات جدید را به عنوان پیشنهاد احتمالی بهتر منعکس نمایند. محدود و کوتاه کردن تاریخچ

کاراکتر  5تا  2روز در نظر گرفتند و طول زنجیرۀ متنی را نیز  12تا  2ها را ها زمان بررسی تاریخچۀ کلیدواژهبر این اساس، آن

وجوی درونداد شده توسط کاربر و عملکرد نظام پیشنهاد دهندۀ کلیدواژه رسها نشان داد که بین طول پتعیین کردند. تحلیل

های زمانی مختف مورد بررسی قرار بگیرد، رابطۀ خطی و مستقیمی وجود دارد. محققان به ویژه گزارش کردند که وقتی که دوره

وجو بهتر رد نظام پیشنهاد دهندۀ پرسوقتی طول کاراکترهای وارد شده کمتر باشد، با کاهش طول تاریخچۀ مورد بررسی، عملک

وجو بیشتر باشد، با افزایش طول تاریخچۀ مورد بررسی، شود و بر عکس هر چه طول کاراکترهای درونداد شده در جعبۀ پرسمی

 عملکرد نظام ارتقاء خواهد یافت.

ساجست به مطالعه پرداختند. های پنهان از طریق گوگل ( در خصوص ارسال داده2112بیالزاک، مازورزیک و زیپیورسکی )

ها و مزایای این امکان در موتور کاوش گوگل، روشی را با عنوان استگ ساجست این محققان در مقالۀ خود ضمن تشریح ویژگی
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(StegSuggestپیشنهاد کردند. هدف شبکه )( های استِگانوگرافیSteganography آن است که در خالل تعامالت کاربران )

های ارائه شده توسط گوگل ساجست به عنوان کند. در این روش از پیشنهادهای محرمانه را مخفی میات و دادهبا شبکه، اطالع

یک ناقل اطالعات پنهان استفاده شد. محققان برای توجیه روش خود، شبکۀ ترافیکی تولید شده توسط گوگل ساجست را مورد 

ها از تحلیل ترافیک شبکه همچنین برای کشف خود را توجیه کردند. آن تجزیه و تحلیل قرار دادند و از این طریق کارائی مدل

کند. ارزیابی مدل ها کار میاستفاده کردند که گوگل ساجست بر اساس آن Timestampو  Window Scaleدو مختصۀ 

شود، ست ارسال میبیت اِستِگانوگرام را در هر فهرست پیشنهادی که توسط گوگل ساج 111توان ارائه شده نشان داد که می

 وارد نمود.

وجو، از های پیشنهاد دهندۀ پرس( نیز در مقالۀ خود ضمن تشریح مفهوم ومختصات نظام2112کایز، لیانگ و دو ریکِ )

ها تأکید کردند ها یاد کردند. با این همه، آنهای رایج در این گونه نظاموجوها در گذشته به عنوان یکی از مختصهشهرت پرس

ها به دو عامل عمده در این زمینه اشاره تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد. آنوجو میع شهرت یک پرسکه موضو

( امکان تغییر مختصۀ شهرت در میان کاربران مختلف. با این مقدمه 2( امکان تغییر مختصۀ شهرت با گذشت زمان و )1کردند: )

های ها ضمن استفادۀ از مدلا الزم است این عوامل نیز در نظر گرفته شوند. آنبندی پیشنهادهها بیان داشتند که در رتبهآن

حساس به زمان و حساس به کاربرِ موجود، روشی ترکیبی و برگرفتۀ از این دو مدل را ارائه نمودند. نتایج به دست آمده از این 

مدل ترکیبی از عملکرد هر یک از دو مدل  مدل ترکیبی بر روی دو مجموعه دادۀ متفاوت حاکی از آن بود که عملکرد این

 درصد بهتر بوده است. 2و  2پیشین )حساس به زمان و حساس به کاربر( به ترتیب به میزان 

های جستجو بررسی کردند. وجو را در واسطافزار پیشنهاد دهندۀ پرس( نحوۀ استفادۀ از نرم2112وارد، هان و فیست )

اربران را برای استفادۀ از این نظام در بافت جستجوهای دانشگاهی تعیین کنند. کاربردهائی که های کها در صدد بودند اولویتآن

های به عمل آمده استخراج گردید به شرح زیر بود: همۀ کاربران بر این باور بودند که یکی از کاربردهای عام این پیرو آزمایش

وجوی ها یا عبارات پرسرسوم غالباً با روش آزمایش و خطا کلیدواژهوجو است؛ کاربران برخالف روال منظام، اصالح امالئی پرس

تواند تواند بسیار مفید باشد؛ استفادۀ از این نظام میوجو میکنند و از این منظر نظام پیشنهاد دهندۀ پرسخود را انتخاب می

تواند تمرکز بیشتری را در ها میونه نظامیابی شود و سرانجام استفادۀ از این گسبب سرعت بخشیدن به فرایند جستجو و اطالع

فرایند جستجو سبب گردد. البتّه، دانشجویان پیشنهادهائی را نیز ارائه نمودند. برای مثال، برخی اعالم کردند چنانچه تعداد 

 وجوهای پیشنهادی بیشتر شود نظام از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود.پرس

های ها و عبارت( در مقالۀ بسیار مؤثر و کاربردی خود، کارآمدی کلیدواژه1232)خسروی، فتّاحی، پریرخ و دیّانی 

پیشنهادی موتور کاوش گوگل را در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بررسی نمودند. طبق 

اند. این که این پیشنهادی را پیاده نمودههای ها و عبارتنظر این محققان، موتورهای کاوش قابلیّت جدیدی به نام کلیدواژه

ها پژوهش کاربردی خود را به روش پیمایشی به ای اساسی است. آنها تا چه میزان با نیاز کاربران همخوان است، مسئلهکلیدواژه

در مجموع از یک های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و به هنگام جستجوی کاربران در گوگل به دست آمد. انجام رساندند. داده

ها استفاده مهندسی برای گردآوری داده-نفری از دانشجویان مربوط به دو حوزۀ علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنّی 61نمونۀ 

های این پژوهش نشان داد هائی به صورت جداگانه ترتیب داده شد. یافتهها نشستبه عمل آمد. در ضمن، با هر یک از آزمودنی

ن ربط نتایج بازیافتی حاصل از عبارت جستجوی اوّلیّه و نتایج بازیافتی حاصل از بسط جستجوی مبتنی بر که بین میزا

های پیشنهادی گوگل در بهبود ربط ها/عبارتهای پیشنهادی، تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی، کلیدواژهها/عبارتکلیدواژه

فتی حاصل از استفادۀ از عبارت جستجوی اوّلیّه و نتایج بازیافتی حاصل از ها مؤثر بوده است. همچنین بین نتایج بازیابازیافت

بسط جستجو بین دو حوزۀ مورد بررسی تفاوت معناداری مشاهده نشد. این محققان در پایان به منظور بهبود نتایج بازیافتی 

های پیشنهادی در تدوین درست ها و عبارتاژهبا توجه به کارآمدی کلیدو»هائی را ارائه دادند، به ویژه آنکه توصیه کردند توصیه

افزارهای های بازیابی اطالعات از جمله نرمتر ... طراحان نظامعبارت جستجو و کمک به کاربران در بازیابی اطالعات مرتبط

به کارگیری این قابلیّت در  ای دارند، درها( که قابلیّت جستجوی کلیدواژهنامهها و پایانهای اطالعاتی )مقالهای و پایگاهکتابخانه

 (.121)همان، ص. « افزارهای خود اقدام نمایندرابط کاربر نرم
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های موتورهای کاوش ترین ویژگیوجو را به عنوان یکی از برجسته( در مقالۀ خود مختصۀ پیشنهاد پرس2112شکوهی )

وجو درونداد یک یا چند کاراکتر در جعبۀ پرسوجو پیرو های پیشنهاد دهندۀ پرسجدید معرفی کرد. او بیان داشت که نظام

کنند. نکتۀ جالبی ها غالباً از متغیر جستجوهای پیشین به عنوان یک متغیر اساسی استفاده میشوند و اینکه این نظامفعّال می

ت است. برای های مختلف، متفاوکه شکوهی به آن اشاره کرد این است که شهرت پرس وجوها برای کاربران مختلف و نیز محیط

های جوان و محیط کند که محیط اول بیشتر مورد عالقۀ خانم( اشاره میImdbهای اینستاگرام و ایمدیب )مثال، او به محیط

تواند متغیّری بسیار مهمّ قلمداد گردد. او در مقالۀ وجوها میسازی پرسدوم بیشتر مورد توجه آقایان است و بنابراین شخصی

دهی وجوها ارائه داد. او یک رویکرد برچسببندیِ پرسسازی رتبه( را برای شخصیSupervisedشده )خود چارچوبی نظارت 

سازی شده را یاد گرفته و تولید نماید. او ضمن بررسی متغیّرهای های شخصیبندیتواند رتبهجدیدی را نیز ارائه داد که می

توانند طوالنی مدت یک فرد در جستجو، دو متغیّری هستند که میمختلف به این نتیجه رسید که موقعیت مکانی و نیز سابقۀ 

 Bingو نیز  AOLوجوهای ها بیشترین نقش را ایفا نمایند. او آزمایش خود را بر روی پرسبندیسازی رتبهدر فرایند شخصی

اند در مقایسه ارتقاء یافتهسازی شده های شخصیبندی نظارت شده که توسط مشخصهانجام داد. نتایج حاکی از آن بود که رتبه

درصد( برخوردارند.  3اند، از عملکرد بهتری )تا سازی شدههای شخصیهای متداول فعلی که فاقد مشخصهبا آن دسته از نظام

وجو، الگوهای بدست های پیشنهاد دهندۀ پرس(  برای افزایش کارائی نظام2111( و نیز شکوهی )2112شکوهی و رادینسکی )

 بندی کردند.وجو را در گذشته مدلآمده پرس

ای با دریافت کمک را با الگوی جستجوی بدون ( نیز در پژوهشی دیگر الگوی جستجوی کلیدواژه1211طاهریان و حیاتی )

دریافت کمک در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران بررسی کردند. نتایج به دست آمده توسط محققان حاکی از آن بود که 

ای با دریافت کمک، از ربط متوسط به باال صد از پیشنهادهای گوگل ساجست بتا به عنوان یک الگوی کلیدواژهدر 21حدود 

برخوردار بود. ضمناً، استفادۀ از این امکان افزایش رضایت کاربران را از کاربرپسند بودن سیستم و عملکرد کلی نظام سبب 

 گردید.

گیری از زبان طبیعی، پژوهشی را پیرامون ز رویکرد بسط جستجو و با بهره( در پژوهش خود با استفاده ا1215فتّاحی )

موتور کاوش گوگل انجام داد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که استفادۀ از واژگان عمومی برای بسط جستجو، به 

 شود.ان در فرایند جستجو توصیه میانجامد و از این رو استفادۀ از این نوع واژگتر میتر و دقیقتولید نتایج مرتبط

ها و اطالعات را با توجه به حجم گستردۀ اطالعات در وب مورد توجه قرار ( مبحث فیلترینگ داده1211کالنتر و منصفی )

سی ای اساها ضمن اشاره به رشد انفجاری اینترنت به ویژه وب جهان گستر، یافتن اطالعات مورد نیاز کاربران را دغدغهدادند. آن

ای در رفع این مشکل ها تأکید کردند با وجود اینکه ابزار کالسیک یافتن اطالعات مانند موتورهای کاوش تا اندازهبر شمردند. آن

پذیری با تغییر نیازها و بازخورد متناسب سازی، تطبیقهای شخصیکمک نموده، ولی هنوز جایگاه ابزارهائی که دارای ویژگی

 WIFS (Webها، نظامی را با نام ن مقاله، محققان با تلفیق دو فنّاوری فیلترینگ اطالعات و عاملباشند، خالی است. در ای

Information Filtering System)   پیشنهاد دادند. در این نظام محققان از الگوریتم جدیدی استفاده کردند که برای

های ژنتیک برای به دست آوردن همچنین از الگوریتم کند.فیلترینگ اطالعات از بازخورد مثبت و منفی کاربر استفاده می

 وجوی بهینه که نمایش دهندۀ نیازهای اطالعاتی کاربر باشد، استفاده شده است.پرس

افزارهای پیشنهاد دهندۀ کلیدواژه و های کاربردی در خصوص نرمشمار بودن پژوهشاندکبا توجه به منبع برشمرده و 

ای به انجام برسد. انجام پژوهش حاضر نیز های گستردهن فارسی، الزم است در این زمینه پژوهشوجو در ایران و برای زباپرس

 دقیقاً با چنین هدفی صورت پذیرفت.

 

 روش پژوهش
های مقاالت رایسست به عنوان منبع اصلی دادۀ تحقیق استفاده شد. برای انجام تحقیق حاضر از مخزن کلیدواژه

ت فارسی و انگلیسی در این مخزن وجود دارد که البتّه برای انجام پژوهش حاضر صرفاً از های مربوط به مقاالکلیدواژه

دهندۀ افزار پیشنهادبا توجه به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ساخت نرم .های فارسی استفاده به عمل آمدکلیدواژه
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به عنوان اولین ابزار  #Cار بومی بوده است، از زبان برنامه نویسی افزکلیدواژه و تلفیق آن در نظام رایسست با هدف ارتقاء این نرم

های رایسست عمدتاً از طریق اطالعات مورد استفاده در این پژوهش استفاده به عمل آمد. ضمناً با توجه به اینکه مخزن کلیدواژه

ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد. به عبارت  متن مقاالت فارسی نیز به عنوان دومینشود، از پایگاه تماممقاالت علمی تغذیه می

 5جوی موضوعی و نیز پیشنهاد ومتن مقاالت فارسی مبنا قرار گیرد و امکانی جدید )امکان جستدیگر، سعی شد پایگاه تمام

 وجو( به این پایگاه اضافه شود.پرس

های رایسست به عنوان دادۀ لیدواژهبرای انجام پژوهش حاضر به ترتیب کارهای زیر به انجام رسید: نخست، مخزن ک

پشتیبان مورد بررسی و وارسی قرار گرفت و راهکارهای استفادۀ از اطالعات آن برای پژوهش حاضر بررسی شد. ضمناً، در این 

های مخزن از ترکیبات مخزن برای استفادۀ بهینه از اطالعات آن در پروژۀ حاضر اصالحات الزم انجام شد ضمن آنکه مدخل

افزار رایسست به عنوان دادۀ پشتیبان مورد بررسی قرار ده به ترکیبات ساده تبدیل شد. همچنین الگوریتم ساخت نرمپیچی

ها را های متعددی است که این بخشافزار دارای بخشافزار پژوهش حاضر تهیه شد. این نرمگرفت. سپس الگوریتم ساخت نرم

قسیم کرد: بخش مربوط به کاربر سیستمی و بخش مربوط به کاربر نهایی. در توان از نظر نوع کاربر به دو بخش عمده تمی

شوند، صرفاً از سوی کاربر افزار مربوط میها و روزآمدسازی بانک دادۀ نرمهائی که به پردازش دادهحقیقت، تمامی بخش

افزار در رفع نیاز اطالعاتی ت نرمکند. شرط موفقیگیرند که به عنوان بخش پشتیبان عمل میسیستمی مورد استفاده قرار می

افزار را به صورت ماهیانه روزآمد کرده های الزم را به انجام رسانده و نرمکاربر نهائی آن است که کاربر سیستم، نخست پردازش

صفحۀ  رسد. بخش دوم همان تولید نسخۀ جدید ازنهائی است، نمیباشد. این بخش هیچگاه به رویت کاربر عادی که همان کاربر 

متن افزار تولید شده در این پژوهش در نسخۀ اولیۀ پایگاه تماممتن مقاالت فارسی است. به عبارت دیگر، نرممربوط به پایگاه تمام

متن مقاالت فارسی پایگاهی است که پیش از انجام این پژوهش مقاالت فارسی تلفیق گردید )منظور از نسخۀ اولیۀ، پایگاه تمام

ای که وجود داشته است یعنی همان نسخه www.ricest.ac.irرسانی علوم و فناوری به آدرس ای اطالعنطقهدر وبگاه مرکز م

اند. به همین ترتیب مراد از نسخۀ جدید، نسخۀ شدهمتن فارسی وارد آن میکاربران برای دسترسی به متن کامل مقاالت تمام

متن مقاالت فارسی، شده و تلفیق آن در پایگاه تمام افزار ساختهفتۀ همین پایگاه است. به این ترتیب که با تولید نرمارتقاء یا

توانند برخالف نسخۀ قبلی پایگاه، گیرد. بدین معنی که کاربران نهائی میهای جدیدی در معرض استفادۀ کاربران قرار میقابلیت

عی خاص مانند علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی، علوم پزشکی و ... به انجام برسانند، جستجوی خود را در یک حوزۀ موضو

مورد( را به صورت  5وجوهائی )کاراکتر پرس 2ضمن آنکه برخالف نسخۀ قبلی کاربران امکان می یابند با درونداد حداقل 

ته اما دو امکان ارائه شده و تلفیق شده در آن پایگاه پیشنهاد دریافت دارند. بنابراین، پایگاه مربوطه در وبگاه مرکز وجود داش

 شود.کامالً جدید محسوب می

 

 هاتحليل داده

 افزارمراحل ساخت نرم

 وجو و نوع پایگاه دادة مربوطهافزار رایسست جهت ارتباط بين پرسپردازش: توسعة نرم مرحلة پيش

ها، چکیده، سال انتشار، نام مجله، توان به عنوان، کلیدواژههر مقالۀ علمی دارای ارکان مختلفی است که از آن جمله می

های ذخیره و بازیابی اطالعات و با توجه به اینکه این ها در نظامشماره، جلد و ... اشاره نمود. با توجه به جایگاه اساسی کلیدواژه

افزار ها به عنوان مبنائی برای ساخت نرمکلیدواژهافزار این مرکز موجود بوده است، از ، در نرماندازی رایسستمختصّه از بدو راه

 جو استفاده شد.وپیشنهاددهنده پرس

ها استفاده کرد. سپس نیاز بود این برای ایجاد این امکان نیاز بود تا مختصّاتی تعریف شوند تا بتوان در مراحل بعدی از آن

هایی باید به کاربران ها تصمیم بگیریم که چه کلیدواژهاساس آنمختصّات استانداردسازی و پردازش شوند تا در نهایت بتوانیم بر 

« هاوجوپرس»ترین قرابت موضوعی را داشته باشد. یکی از این مختصّات ها بیشپیشنهاد شود که با موضوعات مورد نظر آن

وجوها از اجرای پروژۀ حاضر، پرساند. نکته اینجاست که پیش افزار رایسست وارد نمودهها در نرمبودند که کاربران در طی سال

شدند ولی معلوم نبود که در چه پایگاهی )در موتور جستجوی جامع یا در پایگاهی دیگر( توسط کاربر در رایسست ذخیره می
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اند. به همین خاطر، مرحلۀ پیش پردازش در پژوهش حاضر گنجانده شد. کاری که در مرحلۀ پیش پردازش به انجام درونداد شده

این بود که کدبندی رایسست توسعه یافت. نحوۀ انجام این توسعه نیز به این ترتیب بود که در پایگاه دادۀ رایسست بین هر رسید 

وجو در آن درونداد گردیده، لینک متن مقاالت فارسی و یا موتور جستجوی جامع( که آن پرسوجو و پایگاهی )پایگاه تمامپرس

 مستقیم برقرار شد.

دهند برای جستجوی شود، کاربران گاه ترجیح میمتن فارسی زده میوهائی که در پایگاه مقاالت تماموجدر کنار پرس

های مختلف در آن وجود دارد نیز استفاده نمایند. در موتور اطالعات خود، از موتور جستجوی جامع که درهمکرد اطالعات پایگاه

تاب، طرح و ... قابل جستجو است. با توجه به اینکه کاربران غالباً از جستجوی جامع همه نوع فراوردۀ اطالعاتی شامل مقاله، ک

کنند، در نمایند و ضمناً گاه برای جستجو، همۀ موارد )کتاب، مقاله، طرح و ...( را انتخاب میمقاالت موجود در پایگاه استفاده می

اوردۀ اطالعاتی، در موتور جستجوی جامع، توان تشخیص داد که کاربر برای دسترسی به چه نوع فربسیاری از موارد نمی

های درونداد شده در موتور جستجوی وجوئی خاص را درونداد کرده است. به همین خاطر و با توجه به اینکه تعداد کلیدواژهپرس

ی را که در وجوهایهای موجود در این پایگاه، پرسجامع قابل مالحظه بود، محقق تصمیم گرفت برای استفادۀ از ظرفیت کلیدواژه

متن فارسی، ثبت نماید. به های مرتبط با پایگاه اطالعاتی مقاالت تمامموتور جستجوی جامع زده شده بود نیز به اسم کلیدواژه

متن مقاالت فارسی شناخته های پایگاه تمامهای درونداد شده در موتور جستجوی جامع به عنوان کلیدواژهبیان ساده، کلیدواژه

وجوها( در هر دو پایگاه )شامل موتور جستجوی جامع و پایگاه مقاالت های درونداد شده )پرسن از کلیدواژهشدند و بنابرای

 های تحقیق استفاده شد.متن فارسی( به عنوان مخزن دادهتمام

 

 وجوها(افزار فراخوان خودکار کليدواژه )پردازش پرسسازي فاز اوّل نرم: طراحی و پياده1مرحلة 

 ORو  ANDها عملگرهایی نظیر اند یعنی در ساختار آندر موتورهای جستجوی منطقی، ترکیباتی منطقیوجوها پرس

 دهند.وجوها نشان میرا در ساختار پرس« یا» ORو « و» ANDبه ترتیب عملگرهای  2و  1به کار رفته است. تصویرهای 

 

 مورد( 344334« )و» AND وجوي حاوي عملگر. پرس1تصویر 
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 مورد( 14411« )یا» ORوجوي حاوي عملگر . پرس4تصویر

وجوهای ساده وجوی پیچیدۀ منطقی به پرسوجوهای ترکیبیِ کاربران الزم بود که هر پرسبنابراین، برای دریافت پرس

در ادامه، افزار فراخوان خودکار کلیدواژه محقق گردید. سازی فاز اوّل نرمشکسته شود. انجام این مهمّ از طریق طراحی و پیاده

 شود.مختصّات فاز اوّل تشریح می

سازی شد. افزاری مبتنی بر ویندوز طراحی و پیادهوجوهای ساده ، نرموجوهای پیچیدۀ منطقی به پرسبرای شکستن پرس

باشند و وجوها از یک ترکیب منطقی برخوردار میاز آنجائی که موتور جستجوی رایسست، یک موتور جستجوی بولی است، پرس

تر شکسته شوند. بدین صورت که بر اساس ه همین دلیل نیاز بود که این ترکیبات بر اساس نوع عملگرها به ترکیبات سادهب

وجوها را بر اساس این افزار، پرسمنطقی، نوع درخواست کاربر کامالً متفاوت خواهد بود. این نرم ORو  ANDترکیبات 

کند و در پایگاه دادۀ مخصوص به خود که برای آن طراحی شده است، ولید میوجوهای جدید را تترکیبات تفکیک کرده و پرس

افزار اطالعاتِ آخرین کند. همچنین این نرموجو و آخرین تاریخ درخواست، به روزرسانی میبه همراه میزان فراوانی پرس

تا در اجراهای بعدی، تنها  گرددنماید. این امر سبب میهای آتی ذخیره میوجوی پردازش شده را برای پردازشپرس

 دهد:افزار فوق را نشان مینمائی از نرم 2وجوهای جدید وارد پایگاه داده شود. تصویر پرس
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 وجوها(افزار فراخوان خودکار کليدواژه )پردازش پرسوجوهاي پردازش شده در فاز اوّل نرم. نمایش پرس4تصویر 

 وجوها، به سه مثال زیر توجه کنید:د پردازشگر پرستر شدن موضوع و بررسی نحوۀ عملکربرای روشن

و  ANDکه ترکیبی از کلمات، کمانک و عملگرهای  )زن یا زنان یا بانوان( و )شاغل یا کارمند( ایرانیوجوی پرس: 1مثال 

OR د داشت، وجوی اصلی خواهنوجوی مجزّا و ساده که هر کدام فراوانی یکسانی با پرسمی باشد، به شرح زیر به شش پرس

 گردد:تفکیک می

 .زن شاغل ایرانی، زن کارمند ایرانی، زنان شاغل ایرانی، زنان کارمند ایرانی، بانوان شاغل ایرانی، بانوان کارمند ایرانی 

 شود:وجوی سادۀ زیر تفکیک میبه دو پرس مشارکت و )زن یا زنان(وجوی : پرس2مثال 

 مشارکت زن، مشارکت زنان 

ا به کتابخانه و دیجیتالی و توسعه وووچالش و هوجوی پرسدهد، ساده را نشان می ANDکه حالت  : در این مثال2مثال 

 یابد:ترکیب زیر تغییر می

 کتابخانه دیجیتالی توسعه و چالش ها 

 

 افزار فراخوان خودکار کليدواژه )پردازش کليدواژگان(سازي فاز دوّم نرم: طراحی و پياده4مرحلة 

های الزم شود و پس از انجام بررسیمتن فارسی از پایگاه دادۀ رایسست دریافت میواژگان مقاالت تمامدر این مرحله، کلید

 (.2گردد )تصویر افزار درج میبه همراه اطالعات تکمیلی در پایگاه دادۀ نرم
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 دواژگان(افزار فراخوان خودکار کليدواژه )پردازش کلياي از محتواي فاز دوّم نرم. نمایش نمونه3تصویر 

 شود:این اطالعات موارد زیر را شامل می

 متن فارسی،ها در کلیۀ مقاالت تمامفراوانی )تعداد تکرار( کلیدواژه 

 ای های مشابه، مقولهای که از کلیدواژه در آن استفاده شده است )تاریخ و زمان در سیستمتاریخ جدیدترین مقاله

ای نیز این متغیّر، متغیّری مهمّ به شمار متن فارسی مرکز منطقهاتی مقاالت تمامگردد. در پایگاه اطالعتاثیرگذار محسوب می

 رود.می

   شناسۀ موضوعی مقالۀ حاوی کلیدواژه )شناسۀ موضوعی برای مجالت حاوی مقاالت در رایسست تعریف شده است که

 گردد.هائی چون علوم انسانی، فنی مهندسی و ... را شامل میحوزه

افزار نیز به روز رسانی شود. نحوۀ این اطالعات با گذشت زمان و درج در پایگاه دادۀ رایسست، الزم است در پایگاه دادۀ نرم

 آورده شده است. 2-2از بخش  2اجرای این عملیات و جزئیات آن در مرحلۀ 

 

 ها(وجو به کليدواژهاشت پرسافزار فراخوان خودکار کليدواژه )نگسازي فاز سوّم نرم: طراحی و پياده4مرحلة 

وجو و کلیدواژه نام دارد که خود حاوی دو قسمت است: افزار پردازش خودکار کلیدواژه، نگاشت پرسبخش سوّم نرم

 شود:( که در ادامه هر یک به اختصار توضیح داده می5)تصویر « وجوهای پردازش شدهپرس»و « وجوهای جدیدپرس»
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 افزاروجو و کليدواژه در نرمشت پرس. نمایش قسمت نگا5تصویر 

اند )با افزار پردازش نشدهوجوهائی است که تاکنون توسط نرموجوهای جدید پرسمنظور از پرس: وجوهاي جدیدپرس

وجوئی که وجوهای جدید مواجه هستیم ضمن آنکه هر پرستوجه به پیشرفت علوم و نیازهای خاص کاربران همواره با پرس

شود و در لیست انتظار برای نگاشت بعدی های موجود در پایگاه دادۀ رایسست نگاشت شود جدید محسوب میدواژهنتواند با کلی

ایم )کلیدواژگان پردازش هائی که از پایگاه دادۀ رایسست دریافت کردهوجوها و کلیدواژهگیرد.(. در این مرحله، بین پرسقرار می

وجوئی در پایگاه داده مرتبط است یا خیر؟ این کند که آیا یک کلیدواژه با پرسمیشود. نگاشت مشخص شده(، نگاشت انجام می

هائی که توسط کاربران بیشتری گیرد. بدیهی است کلیدواژهارتباط در نهایت در فرایند پیشنهاد کلیدواژه مورد استفاده قرار می

 ترند.اند، محبوبوجو شدهپرس

وجوهائی است که قبالً حداقل یک بار ارتباط وجوهای پردازش شده، پرسسمنظور از پر هاي پردازش شده:وجوپرس

وجوها بررسی شده و و این پرس هاافزار بررسی شده باشد. در اینجا نیز ارتباط بین کلیدواژهآنها با کلیدواژگان موجود، توسط نرم

 گردد.ستفادۀ در الگوریتمِ پیشنهاد کلیدواژه، درج میافزار جهت ادر صورت وجود ارتباط، همانند مرحلۀ قبل، در پایگاه دادۀ نرم

شد. حال فرض کنید که یک سری اطالعات در می اطالعات جدید نگاشت« وجوهای جدیدپرس»در قسمت قبل یعنی 

مرحلۀ قبل پردازش شده امّا نگاشت نشده باشند. به خاطر وجود این عامل، پس از مدّتی در پایگاه داده یک سری کلیدواژه 

ها قابل وجوهای نگاشت نشده و باقی مانده در پایگاه داده به این کلیدواژهخواهیم داشت. این امکان نیز وجود دارد که این پرس

دقیقاً انجام این مهمّ است. این بخش، بخشی بسیار گسترده « وجوهای پردازش شدهپرس»نگاشت باشند. علّت وجودی بخش 

دهد. همین حجم اند در خود جای میها نگاشت نشدهون پردازش شده ولی با کلیدواژهوجوهائی را که تاکناست و همۀ پرس

شود تا برای پردازش اطالعات یک بازۀ زمانی محدود تعیین کنیم. بازۀ زمانی مربوطه به روز، ماه و سال ها سبب میباالی داده

افزار در فواصل زمانی ها استفاده به عمل آمد تا نرمل دادهگردد )در این پروژه از بازۀ زمانی یک ماهه برای تحلیمیالدی ثبت می

 تری به روز رسانی شود.(.کوتاه

« دریافت اطالعات»کنیم و بعد بر روی دکمۀ را وارد می 2112-11-11تا تاریخ  2112-11-11برای مثال، بازۀ زمانی 

شود. مثالً فرض کنید ای نگاشت نشده، فهرست میواژهزنیم. بدین ترتیب، اطالعاتی که پیشتر تحلیل شده ولی به کلیدکلید می

درخواست کرده باشد و در آن زمان هیچ  13/11/2112بار در تاریخ  2را « آمار کتابداری»وجوئی با محتوای کاربری پرس

باشد. باز فرض متن فارسی( وجود نداشته وجو در پایگاه دادۀ رایسست )مربوط به مقاالت تمامای متناسب با آن پرسکلیدواژه

افزار، درج شده باشد، کنید پس از مدّتی سندی با این کلیدواژه در پایگاه دادۀ رایسست و بعد از انجام مراحل پردازش توسط نرم

درج »، دکمۀ «دریافت اطالعات»بنابراین، نیاز است مراحل نگاشت دوباره تکرار شود. بدین صورت که با کلید زدن بر روی دکمۀ 

شوند. اگر این ها جستجو میوجوها در پایگاه کلیدواژهشود. پس از کلید زدن بر روی این دکمه، پرسفعّال می «در پایگاه

وجوی نگاشت نشده شود در غیر این صورت همچنان به عنوان پرسوجوها در این پایگاه وجود داشتند نگاشت انجام میپرس

آورده شده است.  2-2از بخش  2ت تکمیلی در این خصوص در مرحلۀ توضیحاماند. های احتمالی آتی باقی میبرای نگاشت
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توان به نوعی در مقولۀ کالن پیش پردازش جای داد. در تمامی توضیحاتی که تا این لحظه در این فصل آورده شده است را می

 شود.ادامه، طراحی الگوریتم پیشنهاد کلیدواژه آورده می

 

 ليدواژه: طراحی الگوریتم پيشنهاد ک3مرحلة 

افزار توضیح داده شد. در ادامه، نحوۀ استفادۀ از این اطالعات و الگوریتم پیشنهاد کلیدواژه به کاربر، تمامی مراحل کار با نرم

 کند که عبارتند از:مختصّه استفاده می 2شود. این الگوریتم از توضیح داده می

کند اند، عمل میوجوئی خاص را درونداد کردهاربران پرسوجو: این مختصّه بر اساس تعداد دفعاتی که کفراوانی پرس  .1

 وجو بیشتر باشد، پس طبیعتاً از اهمّیت بیشتری نیز برخوردار بوده است.بدین صورت که هر چه فراوانی درونداد یک پرس

 وجو در آن تاریخ درونداد شده است.جدیدترین تاریخی که پرس  .2

افزار به عنوان ای که کلیدواژه در آن ظاهر شده است توسط نرمترین مقالهتاریخ خود کلیدواژه: همیشه تاریخ جدید  .2

 شود.تاریخ خود کلیدواژه انتخاب می

 متن فارسیفراوانی کلیدواژه در پایگاه مقاالت تمام  .2

ین وزن، به های دارای بیشترشود که بر اساس آن کلیدواژهنهایتاً بر اساس این چهار مختصّه، به هر کلیدواژه وزنی داده می

شود. در این راستا، الزم است ابتدا مقدار هر مختصّه نرمال سازی شود. برای انجام این مهمّ از فرمول زیر کاربر پیشنهاد داده می

 استفاده به عمل آمد )الزم است فرمول زیر از راست به چپ خوانده شود(:

 

 اي بازه()داده منهاي ابتداي بازه( تقسيم بر )انتهاي بازه منهاي ابتد

 

دهیِ نهائی از طرفی تصمیم بر آن شد تا برای هر یک از این چهار مختصّه ارزش یکسانی در نظر گرفته شود و بنابراین وزن

برای هر کلیدواژه، بر اساس برآیند وزنِ چهار مختصّه انجام شد )علّت تخصیص ارزش یکسان به چهار مختصّه، عملکرد مثبت 

 دهی بود(.افزار با این روال وزننرم

 

سازي موتور جستجو بر اساس امکان جدید )جستجوي موضوعی با پيشنهاد : طراحی و پياده5مرحلة 

 کليدواژه به کاربر(

باشد که می« متن فارسیپایگاه مقاالت تمام»رسانی علوم و فنّاوری دارای موتور جستجوئی با عنوان ای اطالعمرکز منطقه

رساند. در اس کلیدواژه، نام نویسندگان، عنوان مقاله، شمارۀ مدرک و چکیده به انجام میجستجوی مقاالت فارسی را بر اس

( پیشنهاد 2( جستجوی موضوعی و 1پژوهش حاضر، این موتور جستجو با افزودن دو امکان مهمّ ارتقاء یافت که عبارت بودند از: 

 کلیدواژه.

ای، های موضوعی نشریات مرکز منطقهایل در یکی از حوزهیابند در صورت تمدر جستجوی موضوعی، کاربران امکان می

را وارد کرده « جوش»ۀ موضوعی فنی مهندسی کلیدواژۀ جستجوی خود را به انجام برسانند. برای مثال، کاربری که در حوز

های شجو»و « جوش چند پا سه محیطی»، «پذیریجوش»، «جوش نفوذ کامل»، «جوش ترمیت»باشد، با پیشنهاداتی مانند 

های (. حال، چنانچه همین کلیدواژه در حوزۀ موضوعی پزشکی جستجو شود، کلیدواژه6شود )تصویر مواجه می« غیرمشابه

جوش نخوردگی »و « جوش خوردگی»، «جوش خوردن»، «جوش نخوردن»، «جوش شیرین»پیشنهادی به شرح زیر خواهد بود: 

ۀ موضوعی و درونداد یک کلیدواژه، تمامی اسنادی که کلیدواژۀ مربوطه در (. با انتخاب یک حوز2)تصویر « استخوان اسکافویید

شوند. بدیهی است چنانچه ها وجود داشته باشد )صرفاً از میان مجالت مربوط به حوزۀ موضوعیِ انتخاب شده( بازیابی میآن

استفاده کند. در حقیقت، برای  سیستم« پیش فرض»تواند از حالت کاربر مایل به انتخاب یک حوزۀ موضوعی خاص نباشد می

از منوی « کلیدواژه»افزار را از حالت پیش فرض خارج نموده و با انتخاب لفظ استفادۀ از جستجوی موضوعی الزم است کاربر، نرم
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شود، پیشنهادات سمت راست، یک حوزۀ موضوعی را برگزیند. اگرچه این نوع تفکیک موضوعی در گوگل ساجست انجام نمی

 کند. با تفکیک موضوعی در پژوهش حاضر سعی شد، حجم پیشنهادهای نامرتبط به حداقل برسد.بیشتری هم تولید مینامرتبط 

 5افزار به صورت خودکار فعّال شده و در مورد پیشنهاد کلیدواژه نیز پیرو درونداد حداقل دو کاراکتر توسط کاربر، نرم

افزار صرفاً نقطۀ شروع است و با ادامه سازی نرماست ورود دو کاراکتر برای فعّال دهد. شایان ذکرکلیدواژه را به کاربر پیشنهاد می

 تواند یکی را برگزیند.ورود کاراکترهای بعدی فهرست پیشنهادها تغییر می یابد که کاربر بسته به نیاز خود می

 

 
 افزارتوسط نرم در حوزة موضوعی فنی مهندسی« جوش»هاي پيشنهادي براي . نمایش کليدواژه6تصویر 

 
 افزاردر حوزة موضوعی پزشکی توسط نرم« جوش»هاي پيشنهادي براي . نمایش کليدواژه1تصویر 

افزار توسط کاربر افزار رایسست ساجست در ادامه به معرفی چگونگی استفادۀ از این نرمپس از معرفی مختصّات نرم

افزار بر های نرمت که مسئولیت روزآمد نگه داشتن اطالعات و دادهشود. منظور از کاربر سیستم فردی اسسیستم پرداخته می
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افزار را در فواصل زمانی منظم )در این شود و با کاربر نهائی فرق دارد. به عبارت دیگر، کاربر سیستمی نرمعهدۀ او گذاشته می

تأمین نیاز اطالعاتی خود به وبگاه مرکز  کند و کاربر نهائی فردی است که برایپژوهش بازۀ زمانی یک ماهه( روز آمد سازی می

متن فارسی درونداد نموده و اطالعات خود را در قالب مقاله دریافت وجوئی را در پایگاه مقاالت تماممراجعه نموده و پرس

 نماید.می

 

 توسط کاربر سيستم  افزارراهنماي استفادة از نرم

 شود.ربر سیستم به تصویر کشیده میافزار توسط کادر این قسمت چگونگی استفادۀ از نرم

 

 :1مرحلة 

رسانی ای اطالعافزار، کاربرِ سیستم نام کاربری و کلمۀ رمز عبور خود را که توسط مرکز منطقهدر گام نخستِ اجرای نرم

 (.1ویر افزار در اختیارش گذاشته شده، وارد می نماید )تصعلوم و فناوری و برای روزآمد نگه داشتن و نیز نگهداری نرم

 

 

 افزار فراخوان خودکار کليدواژه: نمایش صفحة ورود به نرم8تصویر 

گیرد. معموالً افزار صورت میدرخواست نام کاربری و کلمۀ رمز عبور به خاطر حفظ امنیّت سیستم و کنترل عملیاتی نرم

 افزار را خواهد داشت.ور و استفادۀ از این نرمگردد، اجازۀ دسترسی به نام کاربری و رمز عبافزار محسوب میفردی که کاربرِ نرم

 (.3شود )تصویر افزار باز میپس از ورود نام کاربری و رمز عبور، صفحۀ اصلی نرم

 

 
 وجوهاافزار فراخوان خودکار کليدواژه و گزینة پردازش پرسنمایش صفحة اصلی نرم. 9تصویر 
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 :4مرحلة 

پردازش ده می شود.  بخش اوّل )نخستین گزینه از سمت راستِ منو(، های مختلفی )سه بخش( دیدر این صفحه، بخش

 شود.نشان داده می 11، تصویر وجوهاپردازش پرسپس از کلید زدن بر روی گزینۀ نام دارد.  وجوهاپرس

 

 
 افزار فراخوان خودکار کليدواژهوجوها در نرم: نمایش بخش پردازش پرس14تصویر 

شود. در قسمت صفحه، تاریخ آخرین رکوردِ پردازش شده به تقویم میالدی نشان داده می در قسمت باالی 11در تصویر 

«. درج در پایگاه داده»و « پردازش اطالعات»، «دریافت اطالعات»پائین صفحه هم، سه دکمه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: 

، 1اند. در حقیقت، با ادامۀ کار و تکمیل مرحلۀ گر غیرفعّالفعّال است و دو دکمۀ دی« دریافت اطالعات»در ابتدا، صرفاً گزینۀ 

 نیز فعّال خواهد شد.« درج در پایگاه داده» 2، دکمۀ 2و با تکمیل کار در مرحلۀ « پردازش اطالعات» 2دکمۀ 

ر جستجوی وجوهائی که یا از موتوشود. با این کلید زدن، تمامی پرسکلید زده می« دریافت اطالعات»ابتدا بر روی دکمۀ 

اند، از زمان پردازش قبلی تا تاریخ جاری )پردازش فعلی( ای گرفته شدهمتن فارسیِ مرکز منطقهجامع و یا از پایگاه مقاالت تمام

، ماحصل کار در بخش دریافت اطالعات، به صورت پر شدن پنجرۀ سمت راست نشان داده شده 11شود. در تصویر دریافت می

وجوها متغیّر شروع شده و تعداد نهائی آن متناسب با تعداد پرس 1نجره، ردیف وجود دارد که از است. در سمت راست این پ

 Dateوجوی کاربران است و ستون آخر نیز ستون وجود دارد که همان پرس SearchWordاست. در ستون وسط، گزینۀ 

 رسد:، عملیاتی به شرح زیر به انجام می«العاتپردازش اط»وجو است. با کلید زدن بر روی دکمۀ است که در حقیقت تاریخ پرس

توانند ترکیبات منطقی ساده یا پیچیده باشند، به ترکیبات ساده )در صورتی که وجوها که می: نخست این پرس1عملیات 

نیز  و« ورزشکار مرد»به دو ترکیب « ورزشکار و )مرد یا زن(»شوند. برای مثال، ترکیب ترکیبی غیرساده باشند( تبدیل می

 شود.تبدیل می« ورزشکار زن»

وجوها رسد. علّت اهمّیت این مرحله آن است که همواره بعضی از پرس: سپس، عملیات فیلترینگ به انجام می2عملیات 

(، عالمت Dashوجوهائی که فقط نقطه، خط فاصله )شود این است که پرسنامعتبرند. در بخش فیلترینگ کاری که انجام می

 های زیر باشد نیز فیلتر خواهد شد:وجو حاوی یکی از نشانه. ضمناً، اگر پرسشونددر ترکیب خود دارند فیلتر میرا  &سؤال و 

 ترکیبی ازحروف التین کوچک، بزرگ یا هر دو 

 ( فضاهای سفیدWhite Spaces شامل( )Tab ،Space ،Newline)... ، 
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  3تا  1ارقام 

  رب، تقسیم، درصد، بعالوه( و عالمت گذاری، عالئم ریاضی )عالئم ضعالئم نشانه.$ 

شود چون حذف نمی« آمد-رفت»وجوی شوند ولی پرسحذف می catو  cat-pen ،cat9وجوهای بر این اساس، پرس

 دار است.هم فیلتر نشد چون در ترکیبات منطقی معنی« -»تمامی حروف آن فارسی هستند. در حقیقت، عالمت خط تیره/منها 

 

 
 وجوها(ة حاصل از پردازش اطالعات )پرس. نتيج11تصویر 

اطالعات پردازش شده در پنجرۀ سمت چپ نشان داده شده است ولی هنوز در پایگاه داده درج نشده است.  11در تصویر 

ل فعّا« درج در پایگاه داده»افزار درج شود. در این زمان دکمۀ بعد از انجام فیلترینگ، این اطالعات باید در پایگاه دادۀ نرم

شود. نحوۀ ذخیرۀ اطالعات نیز افزار ذخیره میشود. با کلید زدن بر روی این دکمه، اطالعات در پایگاه دادۀ مخصوص نرممی

 بسیار حائز اهمّیت است. برای روشن شدن نحوۀ ذخیرۀ اطالعات، به مثال فرضی زیر توجه کنید:

وجو در سیستم درونداد شده است. حال نوان یک پرسبه ع 16/12/2115در تاریخ « دمای مؤثر»وجوی برای مثال، پرس

وجوها در پایگاه دادۀ را در جدول پرس« دمای مؤثر»وجوی دهد این است که اوّل پرسانجام می« درج در پایگاه داده»کاری که 

در واقع، فراوانی  کند.کند. چنانچه رکوردی متناسب با آن وجود داشت، فراوانی و تاریخ موجود را بررسی میخودش جستجو می

زده شده  5و با فراوانی  2112وجو آخرین بار در سال کند. برای مثال، چنانچه پرسرا اضافه کرده، تاریخ را هم به روز رسانی می

افزایش خواهد یافت و اگر این رکورد پیشتر وجود نداشته باشد، به عنوان یک  6فراوانی آن به  16/12/2115بود، حاال در تاریخ 

 شود.و تاریخ درونداد شده، ثبت می 1رد جدید با فراوانی رکو

 

 :4مرحلة 

و دکمۀ « دریافت اطالعات»است که دو دکمه دارد: دکمۀ « پردازش کلیدواژگان»، 3بخش دوّم منوی اصلی در تصویر 

 شود.در ادامه، مختصّات هر یک به اختصار توضیح داده می«. درج در پایگاه داده»
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 افزارزش کليدواژگان در نرم. پردا14تصویر 

 

اش شود این است که آخرین سندی که کلیدواژه( انجام می12: کاری که در این قسمت )تصویر دریافت اطالعات

نماید که قاعدتاً این سندها، مقاالت کند و سندهای بعد از آن را از پایگاه دادۀ رایسست دریافت میپردازش شده را پیدا می

است. این بخش اطالعات سندها  PDFها در قالب فایل و متن مقاله Textدر قالب   هاستند. اطالعات آنمتن فارسی هتمام

 (.12دهد )تصویر ( و سال مربوط به سند( را به ما نشان میID)شامل فراوانی، کلیدواژه، شناسۀ موضوع اصلی )

 

 
 . پردازش کليدواژگان پس از دریافت اطالعات14تصویر 

 1216بار ظاهر شده و سال  2در سندهای اخیر « روایت»نشان داده شده است، کلیدواژۀ  12ونه که در تصویر مثالً همانگ

فعّال « درج در پایگاه داده»آخرین سالی بوده که از این کلیدواژه در آن استفاده شده است. پس از دریافت اطالعات، دکمۀ 

کند که این اطالعات، فراوانی، ول مخصوص پایگاه دادۀ خود ذخیره میافزار اطالعات را در جدشود. در این مرحله، نرممی
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شود. نحوۀ تحلیل نیز مثل حالت قبل است. یا رکوردی ( و سال مربوط به سند را شامل میIDکلیدواژه، شناسۀ موضوع اصلی )

یابد، یا نبوده که در افزایش می شود و فراوانی آناز قبل در جدول وجود داشته که در این صورت اطالعات آن به روزرسانی می

شود. نکتۀ مهمّ آنکه ممکن است کلیدواژۀ این صورت به عنوان مدخل جدید و با فراوانی روئیت شده و سال جدید ثبت می

افزار موجود باشد ولی با موضوع اصلی دیگری ثبت شده باشد که در این صورت یک مدخل مجزا در در پایگاه دادۀ نرم« روایت»

 شود.رفته مینظر گ

 

 :3مرحلة 

نام دارد که خود حاوی دو قسمت است « وجو و کلیدواژهنگاشت پرس»افزار پردازش خودکار کلیدواژه، بخش سوّم نرم

 شود:( که در ادامه هر یک به اختصار توضیح داده می12)تصویر « وجوهای پردازش شدهپرس»و « وجوهای جدیدپرس»

 

 
 افزاروجو و کليدواژه در نرمپرس . نمایش بخش نگاشت13تصویر 

وجو به کلیدواژه (، صفحۀ اتصال پرس12)تصویر « وجوهای جدیدپرس»با کلید زدن بر روی دکمۀ وجوهاي جدید: پرس

 (.15شود )تصویر ظاهر می

 

 

 افزار )بخش اوّل(وجو به کليدواژه در نرم. نمایش صفحة اتصال پرس15تصویر 
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ایم، نگاشت انجام هائی که از پایگاه دادۀ رایسست دریافت کردهوجوها و کلیدواژهه بین پرسهدف این مرحله آن است ک 

وجوئی در پایگاه داده مرتبط است یا کند آیا یک کلیدواژه با پرسدهد آن است که مشخص میشود. کاری که نگاشت انجام می

به روز رسانی تعیین شود. علّت این امر آن است که در صورت خیر؟ برای انجام این کار الزم است بازۀ زمانی از تاریخ آخرین 

عدم تعیین بازۀ زمانی، فرایند پردازش بسیار طوالنی خواهد بود. از این رو، این بازۀ زمانی را در قالب تعداد روز از آخرین به روز 

سانی تا یک روز بعد از آن انجام دهیم. سپس، توانیم این بروز رسانی را از آخرین تاریخ به روز رکنیم. مثالً میرسانی تعیین می

خواهیم آنها را به وجوهایی هستند که میشود پرسشود. آنچه ظاهر میکلید زده می« دریافت اطالعات»بر روی دکمۀ 

بعد، دکمۀ شوند. در مرحلۀ شان نشان داده میوجوها به همراه فراوانی و جدیدترین تاریخها نسبت دهیم. در اینجا، پرسکلیدواژه

گردد و در پایگاه داده شود. پس از کلید زدن بر روی این دکمه، کار پردازش اطالعات آغاز میفعّال می« درج در پایگاه داده»

وجو به کلیدواژه ای نگاشت شده است یا خیر. انجام این کار مزایای بسیاری دارد و به طور خالصه شود که آیا این پرسثبت می

 دهد:در اختیار ما قرار میاطالعات زیر را 

 چه محتوایی در مرکز وجود ندارد که مورد مطالبۀ کاربران بوده است 

 اند.  ها مطلع نبودهاند یا از وجود آنها درخواستی نداشتهچه اطالعاتی داریم که کاربران برای استفادۀ از آن 

 

گفته شد، انجام « وجوهای جدیدپرس» در این قسمت نیز کاری مشابه آنچه در بخشوجوهاي پردازش شده: پرس

افزار یک بار وجوهائی سر و کار داریم که توسط این نرمشود، تنها تفاوت با آن بخش در این است که در این مرحله با پرسمی

د روز بود امّا کند. در مرحلۀ قبل بازۀ زمانی بر اساس تعدااند. تفاوت دوّم در این است که  اینجا بازۀ زمانی فرق میپردازش شده

 (.16در این مرحله چون قبالً پردازش شده، بر اساس تاریخ شروع و پایان است )تصویر 

 

 

 وجو به کليدواژه )بخش دوّم(. نمایش اتصال پرس16تصویر 

 

 افزار توسط کاربر نهائیگام از نرمراهنماي استفادة گام به

شود. در گام نخست الزم است کاربرِ نهائی آدرس ائی نشان داده میافزار توسط کاربر نهنرمدر این قسمت چگونگی کار با 

www.ricest.ac.ir (.12)تصویر  را در مرور گرِ سیستم خود وارد نماید 
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 رسانی علوم و فناورياي اطالع. آدرس وبگاه مرکز منطقه11تصویر 

های الکترونیکی، (. گزینۀ مقاله12کلید زده شود )تصویر « های الکترونیکیمقاله»روی گزینۀ در مرحلۀ بعد الزم است بر 

های مقاله»و « های الکترونیکی عربیمقاله»، «های الکترونیکی فارسیمقاله»خود دارای سه زیر بخش است که عبارتند از: 

 «.الکترونیکی انگلیسی

 

 

 ايی و اجزاء آن در وبگاه مرکز منطقههاي الکترونيک. گزینة مقاله18تصویر 

(. با کلید زدن بر روی این 11شود )تصویر کلید زده می« های الکترونیکی فارسیمقاله»در گام بعدی، بر روی گزینۀ 

ر وجو را د، صفحۀ ورود پرس13های الکترونیکی باز خواهد شد. تصویر وجو در پایگاه اطالعاتی مقالهگزینه، صفحۀ درونداد پرس

 دهد.افزار نشان میاین پایگاه پیش از بارگذاری نرم
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 افزاراي پيش از بارگذاري نرمهاي الکترونيکی مرکز منطقهوجو در پایگاه اطالعاتی مقاله. صفحة درونداد پرس19تصویر 

 دهد.صفحۀ جدید این پایگاه را نشان می 21به همین ترتیب، تصویر 

 

 هاي فارسیاحی شده براي پایگاه اطالعاتی مقاله. نمایش صفحة جدید طر44تصویر 

غیرفعّال « حوزۀ موضوعی»را انتخاب نکند، « کلیدواژه»گزینۀ «  جستجو بر اساس»در این صفحه، چنانچه کاربر از قسمت 

از گزینۀ خواهد بود و سیستم مانند زمان قبل از اجرای پروژۀ حاضر، فرایند جستجو را انجام خواهد داد. حال چنانچه کاربر 

تواند بر اساس فعّال خواهد شد. در این حالت، کاربر می« حوزۀ موضوعی»را برگزیند، « کلیدواژه»گزینۀ « جستجو بر اساس»

های موضوعی )فنّی مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، علوم کشاورزی، ... ( یا همۀ موارد را عالئق تحقیقاتی خود یکی ازحوزه

افزار های موضوعی را انتخاب کرده باشد، نرمن حداقل دو حرف و در صوتی که کاربر یکی از حوزهانتخاب نماید. با وارد کرد

کلیدواژه هم بر  5دهد. این کلیدواژه را پیشنهاد می 5شود و برای حوزۀ موضوعیِ انتخاب شده پیشنهاد دهندۀ کلیدواژه فعّال می
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نشان  21شوند. برای مثال همانگونه که در تصویر نزولی مرتب می و به صورت  اساس بیشترین وزنِ کسب شده برای متغیّرها

وجو وارد کرده و را در جعبۀ پرس« من»دو حرف « فنی مهندسی»داده شده است کاربر نهائی پس از انتخاب حوزۀ موضوعی 

را پیشنهاد داده « هیدمنحنی حد شکل»و « منابع آبهای سطحی»، «منسوج»، «منگنز»، «منطق فازی»های افزار کلیدواژهنرم

 است.

وجو ادامه دهد و کلیدواژۀ مورد نظر را از میان تواند به تایپ پرسالبتّه، کاربر چنانچه موارد پیشنهادی را مناسب نداند می

های جدید پیشنهاد شده انتخاب نماید. بدیهی است با تایپ هر کاراکتر یا حرف جدید، فهرست پیشنهادها نیز متناسب با گزینه

یابد. البتّه، این امکان هم وجود دارد که کاربر هیچ یک از موارد پیشنهاد شده را مناسب نداند و خود رأساً نسبت به ن تغییر میآ

 درونداد کلیدواژۀ کامل اقدام کند.

 

 

 . نمایشی از رکوردهاي بازیابی شده از پایگاه، پيرو کليد زدن بر روي یکی از پيشنهادها41تصویر 

، مقاالت مرتبط و موجود در پایگاه «جستجو»کلیدواژۀ پیشنهاد شده و کلید زدن بر روی گزینۀ  5اب یکی از پس از انتخ

تواند می« اطالعات بیشتر»(. در این مرحله کاربر با کلید زدن بر روی گزینۀ 21شود )تصویر اطالعاتی مقاالت فارسی بازیابی می

 (.22یده )در صورت موجود بودن( دست یابد )تصویر به اطالعات کتابشناختی مقالۀ مورد نظر و چک
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 . نمایش اطالعات کتابشناختی مقاله و چکيده در پایگاه44تصویر 

تواند با ثبت نام در نظام پرداخت الکترونیک چنانچه کاربر مایل باشد متن کامل مقالۀ مربوطه را نیز دریافت کند می

 (.22نۀ متن کامل، به متن کاملِ مقالۀ مورد نظر دسترسی پیدا کند )تصویر موجود در وبگاه مرکز و کلید زدن بر روی گزی

 

 

 . نمایش متن کامل مقاله در پایگاه44تصویر 
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 مقایسة جستجو در نسخة قدیمی و جدید پایگاه مقاالت فارسی

متن فارسی الت تمامتر مزایای دو امکان اضافه شده به پایگاه مقاای شفافدر این قسمت برای اینکه بتوان به گونه

وجو( را به تصویر کشید، یک جستجوی آزمایشی با یک کلیدواژۀ خاص در نسخۀ قدیمی )جستجوی موضوعی+پیشنهاد پرس

 شود.)فاقد این دو امکان( و جدید پایگاه انجام شد که نتایج این بررسی در ادامه آورده می

 

 

 ایگاهدر نسخة قدیمی پ« گندم». جستجوي کليدواژة 43تصویر 

وجو به صورت کامل شود، در نسخۀ قدیمی پایگاه الزم است یک کلیدواژه یا پرسهمانگونه که در این تصویر مشاهده می

و « گندم»توان با تایپ دو یا چند کاراکتر جستجوئی موفق داشت. به هر تقدیر، پس از درونداد کلمۀ تایپ و وارد شود و نمی

تواند با تنظیم گزینۀ مربوطه در هر شود. کاربر میبازیابی می 25مقاله مطابق تصویر  2161کلید زدن بر روی گزینۀ جستجو، 

 مقاله را مشاهده نماید. 111تا  11صفحه، 

 

 

 در نسخة قدیمی پایگاه« گندم». تعداد رکوردهاي بازیابی شده با کليدواژة 45تصویر 
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تواند با وارد ت. برخالف نسخۀ قبلی، در این نسخه کاربر می، نسخۀ ارتقاء یافتۀ پایگاه نشان داده شده اس26در تصویر 

نشان داده شده است کاربر ابتدا از منوی سمت راست  26پیشنهاد را مالحظه نماید. همانگونه که در تصویر  5کردن دو حرف، 

را درونداد « گن»دو حرف افزار ضروری است، انتخاب نموده و سپس را که برای فعّال سازی نسخۀ جدید نرم« کلیدواژه»گزینۀ 

« های سرداری و پارسیگندم»و « کارانگندم»، «گندم نان»، «گندم دوروم»، «گندم»کلیدواژۀ  5کرده است. بدین ترتیب 

 کلید زده است.« مشاهده»را انتخاب نموده و بر روی گزینۀ « گندم»پیشنهاد شده است. کاربر در این آزمایش کلیدواژۀ 

 

 

 در نسخة جدید پایگاه« گندم»کليدواژة  . جستجوي46تصویر 

 (.22مقاله بازیابی شده است )تصویر  135مقاله، تنها  2161در این نسخه و با طی همان مراحل قبلی این بار به جای 

 

 

 در نسخة جدید پایگاه« گندم». تعداد رکوردهاي بازیابی شده با کليدواژة 41تصویر 
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دهد که در نسخۀ جدید، متن فارسی با صورت ارتقاء یافتۀ آن نشان میاالت تماممقایسۀ عملکرد نسخۀ قدیمی پایگاه مق

 2161مقاله در مقابل  135آمد )تعداد مدارک بازیابی شده بسیار کمتر از تعداد مدارکی است که از نسخۀ قدیمی به دست می

موضوعی خاص صرفاً مقاالتی را که به آن حوزۀ  مقاله(. دلیل این امر نیز آن است که در نسخۀ جدید، کاربر با انتخاب یک حوزۀ

موضوعی مربوط بوده، جستجو کرده و بنابراین با وجود کاهش بازیابی دقّت جستجو افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، 

ۀ دو نسخه کنند. نکتۀ دیگر در مقایستر به رکوردهای مورد نظر خود دسترسی پیدا میتر و سریعکاربران در نسخۀ جدید راحت

آن است که ترتیب مقاالت نیز در دو نسخه با هم فرق دارد که این به خاطر محدود کردن جستجو به یک حوزۀ موضوعی خاص 

دهی است که در پژوهش حاضر از آن استفاده شد. به بیان دیگر، در نسخۀ قدیمی با درونداد کلیدواژۀ و نیز روش خاص وزن

شود ولی در نسخۀ به عنوان مقالۀ نخست بازیابی می« کندکند؟ و چه وارد می؟ چه صادر میکاردایران چه می»مقالۀ « گندم»

شده و اصالح نشده در روش پارامتری ارزیابی تناسب های اراضی اصالحمقایسۀ شاخص»جدید با درونداد همان کلیدواژه مقالۀ 

های ه، امکان جستجوی مقاله به طور همزمان و از تمام حوزهشود. نکتۀ پایانی اینکه در نسخۀ ارتقاء یافتبازیابی می« اراضی

 های نسخۀ قبلی در نسخۀ فعلی نیز موجود است.موضوعی نیز وجود دارد و بنابراین تمامی قابلیّت

 

 افزارارزیابی نسخة جدید نرم

بلی و نیز لینک نسخۀ ارتقاء افزار، از معیارهای کیفی استفاده شد. به عبارت دیگر، نسخۀ قبرای ارزیابی نسخۀ جدید نرم

کاربر  5رسانی( و نیز سال سابقۀ کار در مراکز اطالع 5شناسی )با حداقل کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش 2افزار به یافتۀ نرم

گروه ای، داده شد و پس از معرّفی مختصّات کار از دو نهائی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و مراجعه کنندۀ به مرکز منطقه

خواسته شد تجربه و نظر خود را در مورد نسخۀ جدید اعالم دارند. درخواست شد در نگارش نظرات، به نقش خود به عنوان 

دهند )گروه اوّل( و نیز جویندۀ اطالعات )گروه دوّم( توجّه کنند. نظرات دو رسانی را به کاربران ارائه میافرادی که خدمات اطالع

 گروه به شرح زیر بود:

 ظرات گروه اوّل:ن

اندازی این نسخه، فرایند بازیابی اطالعات شد. با راهها پیش برقرار مینفر اوّل: این امکان بسیار خوبی است و باید مدّت

شود، دقّت مقاالت بازیابی شده و ارتباط آن شود و به دلیل اینکه مقاالت به تفکیک حوزۀ موضوعی ارائه میتر میتر و آسانکوتاه

 ف کاربر بیشتر است.با هد

کند. امکان خوبی است که به جهت ارائۀ خدمت تر مینفر دوّم: جالب و مفید است، استفادۀ از آن کار ما و کاربر را سادّه

 شود.جدید و کاربردی بودن آن، باعث ارتقاء نام سازمان می

های دیگر هم ت. البتّه، الزم است که در بخشنفر سوّم: اینجور امکانات در حوزۀ بازیابی اطّالعات بسیار مفید و مؤثر اس

 پشتیبانی الزم انجام شود و تفکیک موضوعی مجالت و مقاالت با دقّت و به صورت کامل انجام شود. 

 نظرات گروه دوّم:

د ها، نظر خوکاربر نهائی( که همگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بودند، پس از روئیت دو نسخه و کار با آن 5گروه دوّم )

 را در خصوص کارائی احتمالی نسخۀ جدید برای کاربران نهائی اعالم داشتند که متن این نظرات در ادامه آورده شده است:

 تر است.تر و سریعنفر اوّل: راحت

 کنیم.شود و مقاالت مربوط به رشتۀ خودمان را بهتر مشاهده میجوئی در وقت مینفر دوّم: باعث صرفه

 گردیم که در پایگاه مرکز نیست.بلی خیلی بهتر است ولی در هر دو نسخه گاهی دنبال چیزی مینفر سوّم: از نسخۀ ق

ای را ندانم با وارد نامه هم در اختیار دارم. اگر کلیدواژهنفر چهارم: به نظرم نسخۀ جدید خیلی بهتر است. انگار یک واژه

 ببینم. های موجود در پایگاه را همتوانم کلیدواژهکردن چند حرف می

هایی توانم بفهمم در پایگاه چه کلیدواژهتر شود. تازه میشود اشکاالت تایپی کمنفر پنجم: خیلی مفید است. باعث می

های دیگر که دنبالش نیستم، شود چون اطالعات حوزهها استفاده کنم. دقّت بازیابی هم بیشتر میتوانم از آناستفاده شده که می

 شود.بازیابی نمی
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های مشابه در زمان انجام پژوهش حاضر برای انجام مقایسه کمّی(، هدف از های تحقیق )و نبود نسخهوجه به محدودیتبا ت

هائی با طیف وسیع نبوده است. از اینرو، بررسی نظرات تعداد اندکی از افراد مورد آزمایش )کارشناسان ارشد ارزیابی، انجام ارزیابی

های مختلف( نشان داد که اوّالً تقریباً همگان ربران نهائی با مدرک کارشناسی ارشد و از رشتهشناسی و کاعلم اطالعات و دانش

تر است. دوّم آنکه به دلیل ارائۀ تعداد کمتری از رکوردها، سبب اذعان دارند که نسخۀ جدید در مقایسه با نسخۀ قدیمی موفّق

های موضوعی خاص، باعث افزایش که به دلیل انجام جستجو در حوزهگردد. سوّم آنرسان میجوئی در وقت کاربر یا اطالعصرفه

ها توسط دهی به انتخاب کلیدواژهگردد. چهارم آنکه با ارائۀ پیشنهادها سبب کاهش مشکالت تایپی و نیز جهتدقّت بازیابی می

 شود.کاربر می

 

 گيري نتيجه
( جستجوی موضوعی 1نظام رایسست تلفیق شود که بتواند: )افزاری تهیه و در هدف از انجام پژوهش حاضر آن بود تا نرم

( پس از درونداد حداقل دو 2رسانی علوم و فناوری محقق سازد و )ای اطالعمتن فارسی مرکز منطقهرا در پایگاه مقاالت تمام

 وجوی پیشنهادی را برای استفادۀ احتمالی کاربر ارائه نماید.وجو، پنج پرسکاراکتر در جعبۀ پرس

های فارسی( به عنوان منبع اصلی دادۀ تحقیق )البتّه، صرفاً کلیدواژه های رایسسترای انجام تحقیق از مخزن کلیدواژهب

های مخزن از ترکیبات سازی شدند. مدخلها بررسی و برای استفادۀ در پژوهش حاضر اصالح و آمادهاستفاده شد. این کلیدواژه

افزار پروژۀ حاضر تهیه گردیده و به برنامه تبدیل گردید. این پس الگوریتم ساخت نرمپیچیده به ترکیبات ساده تبدیل شد. س

کند و الزم افزار حاوی دو بخش اساسی است. بخش اوّل مربوط به کاربر سیستم است که به عنوان پشتیبان سیستم کار مینرم

ولید نسخۀ جدید از صفحۀ مربوط به پایگاه مقاالت افزار  را به انجام برساند. بخش دوم که تاست روزآمدسازی اطالعات نرم

متن افزار اصلی در آن تلفیق گردیده است. کاربران عادی در حقیقت نسخۀ اصالح شدۀ پایگاه تماممتن فارسی است و نرمتمام

های موضوعی اس حوزه( جستجوی خود را بر اس1سازد: )افزار کاربران را قادر میمقاالت فارسی را روئیت خواهند نمود. این نرم

وجوهای پیشنهادی )پنج مورد( را از ها و پرس( با درونداد کردن حداقل دو کاراکتر، کلیدواژه2مورد عالقه به انجام برسانند و )

افزار، نتیجۀ کار توسط سه متخصص علم اطالعات و دانش شناسی با مدرک سیستم دریافت نمایند. پس از ساخت نرم

گرفت. افراد مورد آزمایش اذعان داشتند ج کاربر نهایی از مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مورد ارزیابی قرار کارشناسی ارشد و پن

جویی در تر است. دوّم آنکه به دلیل ارائۀ تعداد کمتری از رکوردها، سبب صرفهکه نسخۀ جدید در مقایسه با نسخۀ قدیمی موفّق

های موضوعی خاص، باعث افزایش دقّت بازیابی ه به دلیل انجام جستجو در حوزهگردد. سوّم آنکرسان میوقت کاربر یا اطالع

ها توسط کاربر دهی به انتخاب کلیدواژهشود و چهارم آنکه با ارائۀ پیشنهادها سبب کاهش مشکالت تایپی و نیز جهتمی

 گردد.می

ر این قسمت مختصری از آن آورده نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر دارای کاربردهای عملی متعددی است که د

توان از طریق افزار در ارتقاء زیرساخت موتورهای کاوش فارسی و به ویژه رایسست استفاده نمود. میتوان از این نرمشود. میمی

غیب شناسی، جامعۀ علمی را به استفادۀ از امکانات ارائه شده ترآموزش کاربران نهایی و نیز متخصصان علم اطالعات و دانش

ای نیز بسیار شناسی و نیز زبانشناسی رایانههای پژوهش حاضر برای دانشجویان و اساتید علم اطالعات و دانشنمود. یافته

سودمند است چرا که پژوهش حاضر از تعامل صورت گرفته بین این دو حوزۀ موضوعی حاصل گردیده است. نتایج پژوهش حاضر 

کارهائی بهینه را برای عملیاتی سازی توانند راهازیابی اطالعات نیز مفید است چرا که میهمچنین برای محققان حوزۀ رایانه و ب

 ها ارائه نمایند. اینگونه پژوهش

توان ریزی کرد. به عنوان مثال، میهای دیگری را نیز پایهتوان پژوهشبر اساس نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر می

توان چنین اندازی کرد. میرسانی علوم و فناوری نیز راهای اطالعفارسی دیگر مرکز منطقه افزار را برای پایگاههایاین نرم

افزاری را با استفادۀ از متغیّرهای دیگر یا بیشتر تولید کرد و نتایج را با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مقایسه نمود. نرم

  رسانی علوم و فناوری به انجام رساند.ای اطالعمنطقه های انگلیسی مرکزتوان این کار را با پایگاههمچنین می
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