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پرس و جو گسترشدر  کلمات طیفی نمایش کاربردهاي بررسی
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نتایج مقدمه
یک کاربر از  بازیابی اطالعات بھ علم پیدا کردن اسناد مرتبط با نیاز اطالعاتی 

می. میان حجم انبوھی از اسناد خام گفتھ می شود در  توان کاربردھای این علم را 
JJJھ ھا دیJJJالوگ کتابخانJJJده و کاتJJJنھاد دھنJJJتم ھای پیشJJJت وجو، سیسJJJای جسJJJدموتورھ

یک پر.  لب  کاربر را در قا یاز اطالعاتی  س وجو سیستم ھای بازیابی اطالعات ن
وجھ بھ مشتمل بر چند واژه دریافت می کنند و اسناد موجود در بانک اسناد را با ت

.میزان ارتباط با پرس وجو مرتب می کنند و بر می گردانند
با  روش ھایی برای بھبود نتایج معرفی شده اند کھ با گسترش پرس وجوی  یھ  اول

یج??اد اس??تفاده از ب??ازخورد مس??تقیم ی??ا غیرمس??تقیم ک??اربر پرس وج??وی جدی??دی ا
بود ببخ ید بھ با پرس وجوی جد یھ را  کی . شندمی کنند و سعی می کنند نتایج اول ی

ب??اط از معیارھ??ایی ک??ھ می توان??د در امتی??ازدھی اس??ناد مفی??د باش??د، اس??تفاده از ارت
برای گ. معنایی اسناد با پرس وجو است غات  نایی ل سترش می توان از ارتباط مع

.پرس وجو نیز استفاده کرد

 باالعاتاط بازیابی مسئلھ در پرس وجو عبارت گسترش با داریم سعی تحقیق این  در
 .ببخشیم بھبود را نھایی نتایج کنیم سعی kl-divergence[2] الگوریتم از استفاده

 بھ را pseudo relevance feedback  نتایج از آمده دست بھ اسناد مسئلھ این در ما
 و ورچط را مرتبط اسناد در موجود لغات اینکھ .می گیریم نظر در مرتبط اسناد عنوان
 موضوع این و دارد زیادی اھمیت کنیم نزدیک پرس وجو عبارت بھ احتمالی چھ با

 لغات مامت ابتدا ما پرس وجو عبارت گسترش برای .می دھد تشکیل را تحقیق این اصلی
 ینا گرفت درنظر باید کھ موضوعی .می گیریم نظر در را بازخورد اسناد در موجود
 بدتر را ازیابیب برخی بلکھ نیستند مفید بازیابی شدن بھتر برای لغات این ھمھ کھ است
.گذارندنمی نتیجھ در تاثیری برخی و کرده

 تقسیم  یخنث لغت و بد، لغت خوب، لغت :دستھ سھ از یکی بھ را لغت ھر دلیل ھمین بھ 
 راحیط با کھ داریم سعی بازخورد اسناد در موجود لغات بندی دستھ از پس .کنیممی
 کدام رد پرس وجو عبارت ھر برای شده داده لغت ھر کھ بگیریم یاد عصبی شبکھ یک
 بھ تعلق احتمال یک (  عصبی شبکھ جواب بھ توجھ با نھایت در و .دارد قرار کالس
 .نھ یا یمکن اضافھ پرس وجو عبارت بھ را لغت کھ میگیریم تصمیم )خوب لغات کالس

 :پیشنھادی عصبی شبکھ ساختار
 بھ کھ کنیم فادهاست مخفی الیھ یک با الیھ چند عصبی شبکھ یک از کھ گرفتیم تصمیم ما

 نمایش میانگین و گسترش (glove[1])کلمھ طیفی نمایش تفاوت از ورودی عنوان
.میکند استفاده پرس وجو عبارت در موجود کلمات طیفی

 

است کھ شامل مقاالت  APدیتاست مربوطھ کھ در این تحقیق استفاده شده است دیتاست 
: با کیفیت اخبار است کھ اطالعات دقیق آن در جدول زیر قابل مشاھده است

رای این ھمچنین نتایج بدست آمده از تحقیق ما نسبت بھ نتایج پایھ پیاده سازی شده ب
. قابل مشاھده است ردیتاست در جدول زی

 

جمع بندي

روزه ھمانطور کھ ھمھ ما ھر(با توجھ بھ اینکھ بازیابی اطالعات بسیار پرکاربرد است، 
یدن بھ می توان گفت کھ بھبود بخش) از موتور ھای جست وجوی تحت وب استفاده می کنیم

. نتایج موجود ھرچند جزئی می تواند بسیار مفید واقع شود
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Dataset Metric MLE AWE Our method
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