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Abstract
Objective: The aim of this study was to explain the application of text corpus tagging method in
sense disambiguation from specialized homographs and increasing the retrieval precision of
scientific texts containing such homographs.
Methodology: This research was conducted experimentally and it is a supervised method that is
one of the three methods of word sense disambiguation. The research sample consisted of 442
scientific articles of two groups of experimental group and control group. The control group had
221 full-text articles without tags and the experimental group had the same 221 tagged articles,
which were tested in the information retrieval system to measure the effectiveness of tagging in
sense disambiguation from specialized homographs.
Findings: The research findings indicate that while retrieval in the control group due to sense
ambiguity of specialized homographs is accompanied with false drop and reduced precision,
tagging of specialized homographs in the full text of articles in the experimental group have
direct effect in sense disambiguation from specialized homographs. It is possible to retrieve
specialized homographs related to each tag, while in retrieval based on the control group, this is
not possible. The level of significance of the Wilcoxon signed-rank test (P = 0.0001, Z = -5/909)
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shows that the accuracy of retrieval results of specialized homograph after using the tagged text
corpus in the information retrieval system is significantly different. Examination of negative and
positive rankings shows that the accuracy of the results after using the tagged text corpus has
increased significantly and has reached its maximum level of 1.
Conclusion: The rate of precision in retrieving scientific texts in the research findings is
evidence of acceptable tagging effectiveness in sense disambiguation of specialized homographs
and its effective role in optimizing the information retrieval system. If retrieval system designers
focus on optimizing retrieval formulas in search of specialized homograph and empower
retrieval systems to search for related documents, researchers with any physiological,
experimental, and knowledge characteristics will be able to access related documents. Access
their information needs in a short time. In this study, the value of the text corpus as a rich
treasure of knowledge-based for information retrieval system was revealed in distinguishing the
semantic role of specialized homographs. Although the research was conducted on limited
corpus, the researcher believes that because this limited text corpus was designed in a principled
way and the texts were consciously selected, the results of the findings can be generalized to all
scientific texts in various fields.
Keywords: Specialized homograph, Information retrieval, Information organization, Tagging,
Text corpus.
Article type: Research
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چکیده
هدف :تبیین کاربرد روش برچسبگذاری پیکره متنی در رفع ابهام معنایی از همنویسه های تخصصی از نظر میزان دقت در بازیابی متون علمی حاوی این
گونه همنویسهها.
روش :این پژوهش از حیث هدف کاربردی است که به روش تجربی انجام شد و در رفع ابهام معنایی ،روشی با نظارت محسوب میشود .جامعه پژوهش را
 004مقاله علمی در قالب دو گروه گواه و آزمون تشکیل دادند .گروه گواه دارای  440متن کامل مقاله بدون برچسب و گروه تجربی دارای همان  440مقاله
اما این بار برچسب گذاری شده ،بود که در نظام بازیابی اطلاعات برای سنجش کارآیی برچسبها در رفع ابهام معنایی از همنویسههای تخصصی مورد آزمون
قرار گرفتند.
یافتهها :سطح معنیداری آزمون رتبههای علامتدار ویلکاکسون ( )Z = -9/616 ،P = 1/1110نشان میدهد که میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای
تخصصی بعد از به کارگیری پیکره تخصصی برچسبگذاریشده در نظام بازیابی اطلاعات نسبت به قبل از آن تفاوت معنیداری دارد .بررسی رتبههای منفی و
مثبت نشان میدهد میزان دقت نتایج بعد از به کارگیری پیکره تخصصی برچسبگذاریشده به میزان معنی داری افزایش یافته و به حد بیشینه آن یعنی 0
رسیده است.
نتیجهگیری :اگر طراحان سیستمهای بازیابی بر بهینهسازی فرمولهای بازیابی متمرکز شوند و نظامهای بازیابی را برای جستجوی اسناد مرتبط توانمند
سازند ،پژوهشگران با هر ویژگی فیزیولوژیکی ،تجربی و دانشی قادرند به اسناد مرتبط با نیاز اطلاعاتی خود با صرف زمانی اندک دسترسی یابند .در این
پژوهش ،ارزش پیکره متنی به عنوان گنجینه غنی دانشمحور ،در ایجاد تمایز نقش معنایی همنویسههای تخصصی ،آشکار شد.
کلیدواژهها :همنویسه تخصصی ،بازیابی اطلاعات ،سازماندهی اطلاعات ،برچسبگذاری ،پیکره متنی.
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مقدمه

همنویسهها 1آن دسته از کلمات چندمعنا هستند که به صورت یکسان نوشته میشوند؛ یعنی واژگانی که شکل
نوشتاری یکسان اما معنای متفاوتی از همدیگر دارند (هرست .)1991 ،2معنای این قبیل واژهها ،تنها وقتی در
متن قرار گیرند ،با توجه به بافت موضوعی و زمینه ،3قابل تشخیص است .بنابراین نتایج بازیابی همنویسهها
معمولا میتواند ضمن پراکندگی موضوعهای همانند و اجتماع موضوعهای بیربط ،کارایی نظام و سطح رضایت
کاربران را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
اصطلاحات تخصصی ،برای ارتباط علمی و انتقال صحیح اطلاعات به کار گرفته میشود و چنانچه دچار
هرج و مرج و نابسامانی شود ،زبان تفهیم و تفاهم و جریان درست اطلاعات مختل میشود (مرتضایی)1331 ،؛
بنابراین دقت و صراحت در ترجمه و گزینش اصطلاحهای تخصصی برای مفهومی خاص در هر یک از
رشتههای علمی و با هدف جلوگیری از همنویسگی اصطلاحها ،امری ضروری است؛ اما با وجود اهمیت این
موضوع ،تطبیق اصطلاحنامهها نشان میدهد که همنویسههای تخصصی زیادی در رشتههای علمی مختلف
وجود دارد .همنویسههای تخصصی در رشتههای علمی مختلف ،شکل نوشتاری یکسانی دارند اما از مفهوم و
تعریف منحصر به آن رشته برخوردارند .در حالی که یک متخصص ممکن است بتواند به لطف سوابق حرفهای
خود معنای صحیح همنویسه را در یک مقاله علمی تعیین کند ،برای ماشین ،شناسایی معنای یک همنویسه
تخصصی ،به سادگی انسان نیست و روشهای خودکار بازیابی اغلب بدون داشتن چنین دانشی نمیتوانند
اصطلاحات را به درستی از هم تفکیک کنند (پروکوفوی ،دمارتینی ،بویاراسکای ،روچایسکی و ماروکس،4
 .)2113در نتیجه این مسئله می تواند موجب ابهام زیادی در درک متن و ریزش کاذب شدید به خصوص در
جستجوهای تخصصی شود (مینایی بیدگلی ،اکبری و حسنی ،1331 ،نقل در :ستوده و هوشیار.)1391 ،
رچنر 5و گوش )1999( 1معتقدند حتی اگر تفکیک مدارک مرتبط از غیرمرتبط بیش از یک ثانیه طول نکشد،
به طور قابل توجهی گردش کار کاربر را مختل میکند و این آزاردهنده است.
اگر طراحان نظامهای بازیابی بر بهینهسازی فرمولهای بازیابی در جستجوی همنویسههای تخصصی
متمرکز شوند و نظام های بازیابی را برای جستجوی اسناد مرتبط توانمند سازند ،پژوهشگران با هر ویژگی
فیزیولوژیکی ،تجربی و دانشی قادرند به اسناد مرتبط با نیاز اطلاعاتی خود با صرف زمانی اندک دسترسی

 .0در این پژوهش ،از بین سه واژه مترادف همنویسه ،همنگاره و جناس تام ،واژه همنویسه برای پرداختن به موضوع استفاده میشود.
2. Hearst
3. Context
4. Prokofyev, Demartini, Boyarsky, Mauroux
5. Pretschner
6. Gauch
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یابند .ایجاد و توسعه ابزارهای معنایی که مجموعهای از مفاهیم ،نمادها و همچنین روابط بین آنها را تبیین
میکند ،از راههایی است که به بازیابی اثربخش کمک میکند (هوشیار.)1394 ،
فنون رفع ابهام معنایی 1از همنویسهها ،نیاز به منابع ویژه و قابل توجه زبانی دارد و دانش ،یک مؤلفه پایه
برای رفع ابهام معنایی است .از جمله منابع دانش برای رفع ابهام معنایی ،اصطلاحنامهها ،سرعنوانهای
موضوعی ،2وب معنایی 3و پیکرهها 4هستند .در تعریفی ساده از پیکره میتوان گفت که مجموعه بزرگی از
متون معتبر نوشتاری و یا گفتاری آوانویسی شده است که طبق معیارهای خاصی در قالب الکترونیکی برای
هدف مشخصی ،جمعآوری و ذخیره شدند (بوکر .)2113 ،5برچسبزنی موضوعی متون پیکره ،امری مهم در
حوزه بازیابی اطلاعات و نوعی دستهبندی یا طبقهبندی در زبان طبیعی است .از طریق این نوع برچسبگذاری،
طبقهها یا ویژگی همنویسهها مشخص شده و از همدیگر متمایز میشوند .این واقعیت که هر کلمه دارای
مجموعه معانی خاص خود است ،هم مسئله را گسترده میکند و هم در نتیجه آن ،مقدار دادههای حاشیه
نویسی شده دستی مورد نیاز برای رسیدن به عملکردهای رضایت بخش ،افزایش مییابد و بنابراین فرایند کلی
حاشیهنویسی را بسیار سخت میکند .بنابراین ،تعجبآور نیست که حتی زبانهای با منابع زیاد (مانند
انگلیسی) ،هنوز از داشتن پیکرههای بزرگ با برچسب دستی فاصله دارند (باربا ،پروکوپیو ،لمپلوگنو ،پاسینی و
نویگلی.)2121 ،1
بنابراین مسئلهای که پژوهش حول آن شکل گرفت و به آن پرداخت تعیین میزان تأثیری است که
استفاده از پیکره برچسبگذاری شده میتواند در میزان رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی و دقت نتایج
بازیابی حاصل از آن داشته باشد .به عبارت دیگر ،پژوهش به منظور پاسخگویی به این سؤال طرحریزی شد که
آیا میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی قبل و بعد از به کارگیری پیکره تخصصی
برچسبگذاریشده در نظام بازیابی اطلاعات تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ در همین راستا و به منظور
پاسخ به این پرسش ،بررسی فرضیه زیر موردنظر است؛ برچسبگذاری معنایی همنویسههای تخصصی در
پیکره متون علمی ،دقت بازیابی را افزایش میدهد.
از جمله روشهای رفع ابهام معنایی که در این پژوهش نیز به کار گرفته میشود ،روش نظارتی 1است.
روشهای کنونی رفع ابهام معنایی تحت نظارت ،معانی را به عنوان برچسبهای مجزایی تلقی میکنند (کومار،

)1. Word Sense Disambiguation (WSD
2. Subject Headings
3. Semantic web
4. Corpus
5. Bowker
6. Barba, Procopio, Campolungo, Pasini & Navigli
7. Supervised
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جت ،ساکسنا و تلوکدر .)2119 ،1در این پژوهش ،مجموعهای از همنویسههای تخصصی به همراه
برچسبهایشان ،به عنوان مجموعه آموزش در دسترس است .از دیگر تسهیلاتی که برای رفع ابهام معنایی از
همنویسههای تخصصی ،ضروری به نظر میرسد ،امکان استفاده از انبوه دادههای متنی در قالب پیکره است که
مجموعه آزمون را تشکیل میدهند .در این پژوهش ،ارزش پیکره متنی برچسبگذاری شده ،به عنوان گنجینه
غنی دانشمحور برای نظام بازیابی اطلاعات ،در ایجاد تمایز نقش معنایی همنویسههای تخصصی ،آشکار
میشود.
پیشینه پژوهش
پیشینه نظری

راهحل سنتی و متداول در نظامهای بازیابی اطلاعات بر جستجوی مبتنی بر کلیدواژه تمرکز دارد (خان  ،مک
لود و هاوی .)2114 ،2پژوهشگران داخل کشور همچون دلیخون ( ،)1395شهبازی و شاهینی (،)1394
عبدالهی نورعلی ( ،)1331عبدالهی نورعلی و جوکار ( ،)1333گلتاجی و بذرگر ( ،)1339نوروزی و هماوندی
( )1394و نیز پژوهشگران خارج از کشور مانند لازارینیس ،)2111( 3لواندوفسکی )2113( 4و ژانگ و لین
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( )2111بر اهمیت نقش کلیدواژه بر بازیابی اطلاعات تأکید کردهاند .پژوهشهای بسیاری نشان میدهد که
پژوهشگران نیز به طور معمول ،بازیابی مدارک و اسناد علمی مانند مقالههای مجلات ،همایشها و پایاننامهها
را در نظامهای بازیابی خودکار اطلاعات ،با درج کلیدواژه انجام میدهند و جستجوی کلیدواژهای را به نوع
ترکیبی آن و جستجوی ساده را به استفاده از راهبردهای جستجو ترجیح میدهند؛ از قبیل این پژوهش
میتوان به پژوهشهای اسپینک ،والفرام ،جانسن و ساراسویک ،)2111( 6دلیخون ( ،)1394شاپوری (،)1319
شوتز ،)2114( 7طباطبایی جعفری ( )1391و عبدالهی نورعلی و جوکار ( )1333اشاره کرد .در برخی از
پژوهشها مانند زرداری ( )1395و یوسفیراد ( )1333کلیدواژهمدار بودن فرایند بازیابی اطلاعات ،مهمترین
دلیل نارسایی نظامهای بازیابی اطلاعات شمرده شده است .رچنر و گوش ( )1999نیز بر این عقیدهاند که
کلیدواژهها همیشه وسیله مناسبی برای یافتن اطلاعات مورد علاقه کاربر نیست و معمولا برای مفهومیسازی
نیاز و منظور کاربر ،کافی نیست .در چنین شرایطی بازنمون اطلاعات در نظام بازیابی با شبکه مفهومی متون

1. Kumar, Jat, Saxena & Talukdar
2. Khan, McLeod & Hovy
3. Lazarinis
4. Lewandowski
5. Zhang & Lin
6. Spink, Wolfram, Jansen & Saracevic
7. Schutze
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مورد نیاز کاربران همخوانی ندارد .تکیه ابزارهای جستجو بر شکل کلیدواژههای ورودی توسط کاربر ،ریزش
کاذب و کاهش دقت بازیابی را به ویژه در بازیابی همنویسهها بدیهی میسازد .مرور این قبیل پیشینهها نشان
میدهد وجود چالشهای ریختی در پایگاههای اطلاعاتی و موتورهای جستجوی عمومی و تأثیر آنها بر
جامعیت و مانعیت بازیابی اطلاعات ،تأیید شده و این چالشها میتوانند باعث کاهش نمایانی مدارک مرتبط و
افزایش نمایانی مدارک غیرمرتبط شوند؛ ابهام معنایی حاصل از وجود همنویسهها نیز از این امر مستثنی
نیست و این مسئله میتواند بر موفقیت و رضایت کاربر از نتایج بازیابی شده ،تأثیر سوء داشته باشد.

پیشینه تجربی

مطالعات در حوزه اثربخشی بازیابی اطلاعات بر سه محور کلی متمرکز است؛  )1بررسی دشواریهای نگارشی
در اثربخشی بازیابی اطلاعات  )2آزمایش تأثیر تکنیکها و یا ابزارهای خاص بر اثربخشی بازیابی  )3طراحی و
آزمایش تکنیکها ،الگوریتمها و یا ابزارهای خاص (ستوده و هنرجویان .)1391 ،این پژوهش در زمره
پژوهشهای محور سوم جای میگیرد.
پیشینههای مرتبط با طراحی و آزمایش تکنیکها ،الگوریتمها و یا ابزارهای خاص

محور طراحی و آزمایش تکنیکها ،الگوریتم ها و یا ابزارهای خاص در زمره مطالعات تحقیقاتی و عملیاتی قرار
میگیرد .در این گونه مطالعات دو محور دیگر را نیز مدنظر قرار میدهند تا مؤثرترین تکنیک ،الگوریتم و یا
ابزار برای اثربخشی بازیابی اطلاعات طراحی و آزمایش شود و یا تکنیکهای موجود بهبود داده شوند.
یوسفان نجفآبادی ( )1332نظام بازیابی را با استفاده از نمایهگذاری معانی و ریشهیابی برخی واژههای
عربی در زبان فارسی طراحی نمودند .نتایج پژوهش وی بهبود کلی در کارایی نظام پیشنهادی را نشان داد.
آزاد ( )1331از مدل بازیابی فضای برداری برای طراحی سیستم بازیابی اطلاعات بهره برد و تأثیر
سیاستهای مختلف وزندهی واژهها را در کارایی سیستم مورد بررسی قرار داد.
حسنزاده ( )1339در پژوهش خود دریافت کارایی مدل نمایهگذاری معنایی پنهان از کارایی مدل
نمایهگذاری مفهومی بیشتر است.
نتایج پژوهش معروفی و پیلهور ( )1391نشان داد که الگوریتم پیشنهادی در رفع ابهام معنای  15کلمه
با افزودن فاکتور ارتباطی میان دستهبندی موضوعی در پیکره ،دقت بیشتری نسبت به الگوریتم اولیه دارد.
پژوهش مهرنهاد ،قاسمزاده و نظارات ( )1391نیز نشان داد طراحی و پیادهسازی یک سامانه بازیابی
اطلاعات دوزبانه با استفاده از پیکرههای زبانی ،دقت بازیابی اطلاعات را در موتورهای جستجو افزایش میدهد.
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مسعودی و راحتی قوچانی ( )1394در مدل پیشنهادی خود ،برای رفع ابهام از واژگان مبهم فارسی از
روش دستهبندی بیشینه بینظمی استفاده کردند و دقت رفع ابهام معنایی واژگان مبهم را  %91تخمین زدند.
مظفری ،تاکی ،صباغ جعفری و یوسفیان ( )1391در پژوهش خود سامانهای قاعدهمند برای رفع ابهام
معنایی از حروف اضافه (از -در -با -تا) در زبان فارسی پیشنهاد دادند .نتایج آزمایش دادهها ،دقت بالای
عملکرد سامانه 99/11درصد را نشان داد.
دستغیب ( )1391برای رفع ابهام واژگان ،پیکره تک زبانه ،ابزارک تجزیه متن ،دیکشنری واژگان و مدل
آماری زبان را تهیه کردند تا به عنوان منابع تحقیق در حوزه زبان فارسی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
کامیابیگل ،اخلاقی باقوجری ،عسگریان و حبیبی ( )1391در پژوهش خود پیکرهای از مقالههای علمی-
پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی نموده و برای تحقیقات دادهکاوی و توصیفهای دادهمحور در وبگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه بارگذاری نمودند.
قیومی ( )1393نوعی الگوریتم محاسباتی خوشهبندی برای تعیین خودکار معانی واژههای همنویسه با
توجه به بافت زبانی در یک مدل فضای برداری معرفی کرد .وی دریافت الگوریتم پیشنهادی بسیار خوب
توانسته اطلاعات مربوط به واژه را از بافت به دست آورد.
گیل ،چرچ و یاروسکای )1992( 1در پژوهش خود روشی کمَی و تفکیکپذیر را برای تفکیک و تمایز
معنای اسامی که دارای تعدد معنا هستند ،طراحی کردند که میزان دقت آن تا  92درصد برآورد شده است.
در پژوهش خان ،مک لود و هاوی ( ) 2114یک مدل مبتنی بر مفهوم با استفاده از هستیشناسی
پیشنهاد شده است .در این تحقیق بر داده های صوتی تمرکز شده و به صورت تحلیلی و تجربی نشان داده
شده است که این مدل ،در مقایسه با جستجوی مبتنی بر کلیدواژه ،جامعیت و مانعیت بیشتری دارد.
ولت ،فرناندز و کستلز )2115( 2در پژوهش خود ،یک مدل مبتنی بر هستیشناسی را با استفاده از
حاشیهنویسی نیمهخودکار اسناد در نظام بازیابی ،برای بهبود جستجوی مخازن اسناد بزرگ پیشنهاد دادند.
آزمایش نمونه ،پیشرفتهایی را در رابطه با جستجوی کلمات کلیدی نشان میدهد و زمینه را برای تحقیقها و
بحثهای بیشتر فراهم میکند.
فانژو ،کین و تائو ) 2113( 3یک الگوریتم هیبرید به نام یادگیری مبتنی بر تبدیل هدایت شده درختی
( )TTBLکه ترکیبی از درخت تصمیم و یادگیری مبتنی بر تبدیل ( )TBLاست برای رفع ابهام معنایی
همنویسهها معرفی کردهاند .آنها دریافتند  TTBLبه طور قابل توجهی بهتر از درخت تصمیم عمل میکند.
1. Gale, Church & Yarowsky
2. Vallet., Fernandez & Castells
3. Fangzhou, Qin & Tao
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همو )2119( 1با استفاده از یک بنیانگر قاعدهمند و یک پایگاه داده رابطهای معنایی که در یک
اصطلاحنامه آزمایشی جمعآوری شده بود ،چارچوبی را برای افزایش کارایی بازیابی موتورهای جستجو برای
جستجوی متن عربی پیشنهاد داد .یافته این تحقیق نشان داد کارایی موتورهای کاوش با استفاده از این ابزار
افزایش مییابد.
نتایج تحقیق شن ،وو ،ونگ و کای )2111( ،2نشان داد که الگوریتمهای نیمهنظارتی ) (SSLو یادگیری
فعال ( )ALهنگام رفع ابهام همنویسهها با استفاده از داده های بدون برچسب قادرند ،ضمن حفظ کارایی،
هزینههای برچسبگذاری دستی را ،تا حد زیادی کاهش دهند.
منای ) 2114( 3الگوریتم ژنتیک را برای رفع ابهام معنایی واژگان زبان عربی پیشنهاد داد .نتایج پژوهش،
دقت پیشبینی نتایج را تا  19درصد نشان داد.
هارادا و سودا )2114( 4روشی را برای طبقهبندی همنویسهها برای جلوگیری از آثار سوء آنها در تحلیل
دادههای متنی رسانههای اجتماعی ،ارائه دادند .روش ارائه شده ایشان بهبود دقت تا  3.5درصد و کاهش 11.5
درصد میزان بدتشخیصی را در مقایسه با روشهای متداول نشان دادند.
محمود ،صلاح کریم و الشیشتاوی )2113( 5استفاده از مدل بولین و تشخیص الگو ،سیستمی برای
تسهیل بازیابی اسناد بر اساس توسعه پرس و جو و ملزومات استخراج روابط معنایی از اسناد زیستشناسی
ارائه دادند .نتایج پژوهش مقدار دقت و جامعیت بازیابی را  111درصد نشان داد.
به طور کلی عمده راهحلها و پیشنهادات پیشینههای فارسی مطالعه شده در این موضوع ،بر ضرورت
تدوین استاندارد نگارش فارسی ،تدوی ن دستنامه یا راهنمای جستجو ،آموزش کاربران و توجه طراحان
پایگاههای اطلاعاتی به رسمالخط فارسی معطوف شده است؛ اما به نظر میرسد این راهکارها گرچه در بعد
نظری مفید و سازنده هستند ولی تأثیر سوء این چالشهای زبانی در مرحله اجرا به دلیل عواملی چون نبود
وحدت رویَ ه در تدوین استانداردها ،تمایل کاربران به کمترین کوشش و سادهنگاری ،عدم تمایل کاربران به
صرف وقت و هزینه برای آموزش و توجه ناکافی طراحان پایگاههای اطلاعاتی به چالشهای نگارش فارسی ،بر
جامعیت و مانعیت بازیابی به قوت خود باقی است .برخی دیگر از پیشینههای فارسی و غیرفارسی ،متناسب با
مقتضیات و محدودیتهای زبانی خود ،طراحی نظامهای بازیابی اطلاعات را بر مبنای مدلهای مختلف از قبیل
فضای برداری ،الگوریتم ژنتیک ،درخت تصمیم ،مدلهای ترکیبی ،روشهای وزندهی ،ریشهیابی ،نزدیکترین
1. Hammo
2. Shen, Wu, Wang & Cai
3. Menai
4. Harada & Tsuda
5. Mahmoud, Salah Kareem & El-Shishtawy
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همسایگی فراوانی وقوع همرخدادی ،روابط پنهان کلمات و  ...مورد بررسی قرار داده و پس از طراحی ،کارایی
نظام را در بازیابی اطلاعات متنی آزمودهاند .پژوهشگران در برخی دیگر از پیشینهها ،رفع ابهام از همنویسهها را
با روشهای مختلف مبتنی بر قانون و یا مبتنی بر دانش ،روشهای نظارتی ،نیمهنظارتی و بدون نظارت مورد
مداقه قرار دادهاند و برخی دیگر ،از مجموعههای کوچک آموزش یا به عبارتی پیکرههای برچسبگذاری شده و
یک مجموعه آزمون برای رفع ابهام معنایی همنویسهها استفاده کردهاند.
به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهشها حاکی از آن است که ریختشناسی عبارات و واژگان جستجو
بر نتایج بازیابی مؤثر است و تکیه ابزارهای جستجو بر شکل کلیدواژههای ورودی توسط کاربر است که این
می تواند بر موفقیت و رضایت کاربر از نتایج بازیابی شده ،تأثیر سوء داشته باشد .این پژوهشها عمدتا به
بررسی نقاط ضعف و قوت سامانههای جستجو معطوف شدهاند و با هدف ارائه راهکارهای لازم به شناخت
چالشها و دشواریهای زبانی پرداختهاند.
اسکارلینی ،پاسینی و ناویگیلی )2121( 1بر این عقیدهاند که امروزه دادهها به عنوان سوخت عمل
میکنند و ثابت شده داده های آموزشی بیشتر ،عملکرد بهتری را باعث میشوند .ایجاد پیکرههای بزرگ
حاشیه نویسی شده به ویژه وقتی به زبان خاصی مربوط میشوند زمانبر و گران است .این ابزار برای زبان
انگلیسی محدود و برای سایر زبانها تقریبا وجود ندارد .وقتی تمرکز از زبان انگلیسی به سمت زبانهای با
منابع کم تغییر میکند ،دسترسی به دادههای حاشیهنویسی معنایی به طور فزایندهای ،ضرورت مییابد .مرور
پیشینهها همچنین نشان داد که عمده رویکردهای رفع ابهام معنایی بر مفاهیم اسمی تمرکز دارند و کمتر به
رفع ابهام معانی سایر واژگان پرداخته شده این مسئله به ویژه در زبانهایی که فقر داده آموزشی دارند از جمله
زبان فارسی ،محسوستر است.
پس از مرور تحلیلی -انتقادی پیشینههای مطالعه شده داخل و خارج از کشور ،میتوان گفت تاکنون
پژوهشی که به موضوع واژگان تخصصی متون علمی و به طور ویژه ابهام معنایی همنویسههای تخصصی و
دانشگاهی و به طور مشخص ،همنویسههای تخصصی فارسی ،رویکرد پیکرهمدار داشته باشد ،مشاهده نشده
است و این پژوهش پیکرهمدار در زمره معدود مطالعات واژهپژوهی دانشگاهی محسوب میشود .بنابراین به
دلیل نقش مهم و تعیینکننده همنویسههای تخصصی در مسیریابی دقیق و کامل پژوهشهای علمی ،با هدف
برونرفت از چالش ابهام معنایی همنویسههای تخصصی ،ارائه راهکاری برای آن ضروری به نظر میرسد.

1. Scarlini, Pasini & Navigli
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روش پژوهش

اغلب مطالعات پیکرهای جایی میان کمیتگرایی مطلق و کیفیتگرایی مطلق قرار دارند (گریس 2111 ،1نقل
در افراشی ،عاصی و جولایی .)1394 ،ماهیت چندوجهی مسئله ،پژوهش حاضر را در زمره تحقیقات تجربی
قرار میدهد.
از دو بعد میتوان به روششناسی این پژوهش پرداخت؛
 .1بعد جزءمحور روششناسی پژوهش که عمدتا بر استفاده از پیکره در پژوهش تمرکز دارد.
از این منظر ،رویکرد پژوهش ،پیکرهمدار است زیرا به دنبال ارائه و آزمون راهکاری بدیع برای رفع ابهام معنایی
همنویسه های تخصصی با استفاده از پیکره متنی است .از این بعد ،همچنین میتوان این پژوهش را در زمره
پژوهشهای کاربردشناسی پیکرهای یا کاربردشناسی تجربی محسوب کرد.
 .2بعد کلی پژوهش که روششناسی همه مراحل پژوهش را مورد مداقه قرار میدهد.
از این بعد پژوهش ،ابتدا طی روش کیفی از نوع اسنادی یا کتابخانهای ،مشاهده و مطالعه متون انجام و
مفاهیم و فرایندها شناسایی و تحلیل شدند .از آنجا که در این پژوهش ،تحلیلهای واژگانی مربوط به پردازش
زبان طبیعی مطرح میشود ،در مراحل ابتدایی تحقیق به منظور شناسایی همنویسهها در متون از روش
مشاهده مستقیم و تحلیل واژه بهره گرفته شد .نوع تحلیل در این مرحله از پژوهش ،از نوع ریختشناسی
هم نویسه تخصصی است و در مراحل مختلف شناسایی و تجمیع ،ذخیره ،پردازش ،بازیابی و مقایسه نتایج در
نمونه مقالههای شش رشته علمی ریاضیات ،علوم زمین ،علوم زیستی ،شیمی ،فیزیک و جامعهشناسی مورد
توجه و استفاده قرار گرفت.
در الگوریتم پیشنهادی پژوهش طبق استاندارد  ،Semeval 2020سه مرحله مجزا برای رفع ابهام معنایی
همنویسههای تخصصی فارسی پیشبینی شده است؛
 -1در مرحله آموزش ،تحلیلگر از مجموعه آموزش استفاده میکند تا معانی را از واژههای چند معنی
استنتاج کند .در این پژوهش ،برای تهیه مجموعه آموزش از منابع زیر که از سامانه اصطلاحنامههای
علمی و فنی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ،اخذ شد ،استفاده شد؛
 اصطلاحنامه شیمی /تألیف تقی رجبی ،حسین غریبی ،ملوکالسادات حسینیبهشتی و مهرداد
نوروزیاقبالی

1. Gries
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 اصطلاحنامه علوم زیستی /تألیف اسماعیل اکبری ،ملوکالسادات حسینی بهشتی و مهرداد
نوروزیاقبالی
 اصطلاحنامه جامعهشناسی /باربارا بوث و میشل بلر
 اصطلاحنامه ریاضیات /ملوکالسادات حسینی بهشتی ،وفایی ،سعیده و مهرداد نوروزیاقبالی
 اصطلاحنامه علوم زمین /مهری صدیقی ،ملوکالسادات حسینی بهشتی و مهرداد نوروزیاقبالی
 اصطلاحنامه فیزیک /مریم نوروزیاقبالی ،ملوکالسادات حسینی بهشتی و مهرداد نوروزیاقبالی
با استفاده از نرمافزار مایکروسافت اکسل ،1طی فرایند تطبیق واژگان تخصصی اصطلاحنامههای مورد نظر،
همنویسهها شناسایی و پالایش شد .سپس ،این همنویسهها به همراه برچسب موضوعی تعیینشده ،به
عنوان مجموعه آموزش سامانه در مسیر 2مورد نظر ،ذخیره شد.
 -2در مرحله آزمون ،تحلیلگر یک مجموعه آزمون را فراهم می کند تا با استفاده از فهرست معانی در
مرحله آموزش ،از معنای واژه موردنظر رفع ابهام کند .مجموعههای آزمون ابزار تحقیقاتی هستند که
وسیلهای برای محققان برای کشف مزایای نسبی استراتژیهای مختلف بازیابی در یک محیط
آزمایشگاهی فراهم میکند .به این ترتیب ،آنها انتزاعی از یک محیط بازیابی عملیاتی هستند که به
آزمایشگران این امکان را میدهد تا برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد بازیابی را کنترل کنند و
در نتیجه قدرت آزمایشهای مقایسهای افزایش مییابد (ورهیس.)2112 ،
استفاده از رویکردهای آماری برای نمونهگیری از متون در تولید پیکره -به عنوان مجموعه آزمون -بسیار
آرمانی است اما متأسفانه کاربردشان در این زمینه چندان عملی نیست (صفری .)1391 ،اتکینز ،کلیر و

استلر3

( )1992نیز بر این عقیدهاند که رویکردهای استاندارد برای نمونهگیری آماری به سختی در ساخت یک پیکره
زبانی کاربرد دارد .در این راستا ،جونز و والر )2115( 4معتقدند که یک پیکره کوچک هم میتواند به اندازه
یک پیکره بزرگ مؤثر باشد و این به هدف و اصولی که پشتوانه ساخت آن پیکره است ،بستگی دارد .در این
پژوهش ،به دلیل نوع روش جستجو و برچسبگذاری دستی و با هدف اطمینان از دقت فرایندها ،مجموعهای
محدود بررسی شد .این تصمیم همچنین باعث شد که حصول نتیجه ،مستلزم صرف وقت و انرژی افزون بر
توان پژوهشگر نباشد .به دلیل این که پاسخ به پرسش پژوهش با استفاده از هیچیک از پیکرههای شناختهشده
موجود فارسی امکانپذیر نیست ،پژوهشگر با کمک متخصص نرمافزار ،ناگزیر به ایجاد پیکره تخصصی بود.

1. Microsoft Excel
2. Directory
3. Atkins, Clear & Ostler
4. Jones & Waller
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همانطور که از تقسیمبندی اتکینز ،کلیر و استلر ( )1992برمیآید ،پیکره متنی این پژوهش از نوع نمونهای
است و از تمام متون علمی دانشگاهی و علمی -پژوهشی ،تنها نمونهای از مقالات علمی شش رشته تخصصی
ریاضیات ،شیمی ،فیزیک ،علوم زیستی ،جامعهشناسی و علوم زمین انتخاب شده است .این پیکره ،پیکرهای باز
است که دادههای آن بعد از جمع آوری قابل افزایش است .همچنین از نوع همزمانی است و در مدت معینی
جمعآوری میشود .پیکرهای منفرد و تکزبانه است که به زبان فارسی تعلق دارد .سایر تقسیمبندیهای
اتکینز ،کلیر و استلر ( )1992در این پژوهش مصداق نمییابد.
به منظور پاسخ به پرسش پژوهش ،از دو گروه آزمودنی شامل گروه تجربی 1و گروه کنترل 2استفاده شده
است .گروهی که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار میگیرد ،گروه آزمایشی یا تجربی و گروهی که از متغیر
مستقل دور هستند را گروه شاهد ،گواه یا کنترل میگویند .در مرحله بعد ،نتیجه آزمون گروه تجربی با نتیجه
آزمون گروه گواه یا کنترل مقایسه می شود .مقایسه گروه تجربی و کنترل ،ارتباط یا همبستگی بین دو متغیر
را نشان میدهد .پژوهشگر در روش تجربی به استفاده از طرحهای اجرا شده دیگران ،محدود نیست و میتواند
طرح مناسب پژوهش خود را تهیه کند .در این پژوهش ،تعداد مقاله به ازای هر همنویسه به منظور ورود به
مجموعه آزمون ،در مرحله برنامهریزی حداقل  5مقاله تعیین شد؛ اما در مرحله اجرا ،تعداد دقیق آن را دو
عامل تعیین میکرد -1 :تعداد همنویسههای موجود در متن هر مقاله  -2سهم هر رشته از همنویسههای
انتخابی و این گریزناپذیر بود .بنابراین از تعداد  151مقاله برنامهریزی شده،
)= 151رشته( ) * 1مقاله( ) * 5همنویسه( 5
به تعداد  221مقاله و در مجموع دو گروه آزمون و تجربی به  442مقاله افزایش یافت.
بنا بر آنچه گفته شد ،در مرحله عملی این پژوهش با استفاده از روش تجربی ،دو گروه وجود داشت؛
 -1گروه گواه ،شاهد و یا کنترل 221 ،مقالهای است که از شش رشته علمی ریاضیات ،علوم زمین ،علوم
زیستی ،شیمی ،فیزیک و جامعهشناسی جمع آوری شده و به صورت خام در پیکره قرار گرفته و
تحت آزمون اولیه برای ارزیابی نتایج مرحله اول بازیابی قرار گرفتند.
 -2گروه تجربی ،همان مقالهها اما این بار با برچسبهای موضوعی است و برای ارزیابی تأثیر
برچسبگذاری پیکره متنی به عنوان متغیر مستقل بر میزان دقت مقالات علمی به عنوان متغیر
وابسته ،تحت آزمون ثانویه برای ارزیابی نتایج مرحله دوم بازیابی قرار گرفتند.

1. Experimental Group
2. Control Group

واکاوی اثربخشی برچسبگذاری معنایی در رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی از نظر میزان دقت ...
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دادههای زبانی نمونه پژوهش از وبگاههای مجلههای علمی کشور جمعآوری و در پیکره گنجانده شد .در
نها یت ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از آزمون دو گروه گواه و تجربی با استفاده از روش کمی پیمایشی انجام
شد و دادهها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته ،یافتهها آشکار شد.
به منظور استفاده از پیکره در این پژوهش کاربردشناسی ،باید اطلاعات کاربردشناختی لازم به آنها
افزوده شود و بر روی این پیکرهها ،حاشیهنویسی کاربردشناختی 1انجام گیرد .پیکرههایی که به صورت دستی
برچسبگذاری میشوند میتوانند منبع ارزشمندی برای پژوهشهای پیکرهمدار باشند (استفانویچ.)2111 ،2
نقش معنایی که در برچسبگذاری پیکره این پژوهش استفاده میشود ،شامل عناوین  1رشته علمی است که
به همنویسه های تخصصی نمونه پژوهش در مجموعه آموزش و آزمون تعلق میگیرد و وابستگی علمی آن
همنویسه را نسبت به یک رشته خاص نشان میدهد.
به منظور تهیه پیکره ،تمام اسناد نوشتاری مقالهها در قالب  PDF ،Microsoft Wordو  ...به قالب txt

تبدیل میشوند؛ همنویسههای آنها شناسایی و برچسبگذاری شده و فایل نهایی با کدگذاری

یونیکد3

(سازگار با زبان فارسی) به عنوان پیکره (مجموعه آزمون) در مسیر دادههای سامانه مورد استفاده قرار
میگیرد.
 -3در سومین مرحله از رفع ابهام معنایی واژهها یعنی در مرحله ارزیابی ،پاسخهای حاصل از مرحله
آزمون در یک چارچوب نظارتی یا بدون نظارت ارزیابی میشوند.
به منظور پاسخ به پرسش پژوهش قضاوت ربط نتایج بازیابیشده توسط شش متخصص موضوعی از شش
رشته علمی موردنظر به صورت دودویی انجام گرفت و سپس توسط پژوهشگر صحتسنجی شد .برای هر
رشته علمی حداقل  5همنویسهتخصصی و در مجموع  41واژه تخصصی در قالب  11همنویسه تخصصی به
عنوان کلیدواژههای جستجوی متون علمی در شش رشته مورد نظر ،تعیین شدند .این تعداد همنویسه از میان
 399همنویسه تکواژهای ،گزینش شدند که از مقایسه و تطبیق اصطلاحنامههای شش رشته موردنظر ،به
دست آمد.
مبنای جستجو برای هر رشته ،تعداد  5همنویسه بود ،اما به دلیل خاصیت همنویسگی و نوعی تکرار در
ظاهر واژه ،از  5تا  12واژه در بین رشتههای مختلف متغیر بود و در مجموع  41کلیدواژه جستجو را تشکیل
دادند.

1. Pragmatic Annotation
2. Stefanowitsch
3. Unicode
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جدول  1همنویسههای مورد نظر پژوهش را به همراه رشتههای دربردارنده آن نشان میدهد.
جدول .0همنویسههای انتخابی پژوهش
جرم
فیزیک

صفحه
ریاضی

پیچش
ریاضی

پروانه
ریاضی

آرایه
ریاضی

چشمه
فیزیک

برگ
ریاضی

حلال
ریاضی

شیمی

شیمی

فیزیک

فیزیک

فیزیک

شیمی

علوم زمین

شیمی

علوم زمین

علوم زمین

علوم زمین

علوم زیستی

علوم زمین

علوم زمین

علوم زیستی

علوم زمین

جامعهشناسی

جامعهشناسی

علوم زیستی

درخت

قطر

بازیابی

تورم

تقلب

دوران

یال

پلاسما

ریاضی

ریاضی

فیزیک

فیزیک

فیزیک

ریاضی

ریاضی

فیزیک

علوم زمین

علوم زمین

شیمی

جامعهشناسی

جامعهشناسی

علوم زمین

علوم زمین

علوم زیستی

علوم زیستی

جامعهشناسی

علوم زمین

جدول  2تعداد همنویسههای تخصصی منتخب پژوهش را به تفکیک رشتههای علمی نشان میدهد.
جدول  .3تعداد همنویسههای تخصصی منتخب پژوهش در شش رشته علمی
رشتهها
مقادیر

علوم زمین

ریاضیات

شیمی

فیزیک

علوم زیستی

جمع

جامعهشناسی

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
04

49/0

01

40/1

6

06/9

9

01/6

9

01/6

9

01/6

09

011

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،مجموع واژگان تخصصی انتخاب شده در شش رشته علمی مورد
نظر 41 ،واژه است؛ اما به دلیل همپوشانی و به عبارت بهتر همنویسگی آنها در دو رشته ،سه رشته یا چهار
رشته ،همچنان که جدول  1نشان میدهد 11 ،واژه منحصر به فرد محسوب میشوند.

یافتههای پژوهش

پاسخ به پرسش پژوهش شامل یک مرحله ارزیابی سه بخشی است و توسط پژوهشگر انجام شد؛
در بخش اول و دوم ارزیابی ،دقت نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی رشتههای علمی موردنظر در دو گروه
گواه و تجربی ،محاسبه شد.

واکاوی اثربخشی برچسبگذاری معنایی در رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی از نظر میزان دقت ...
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مانعیت (دقت) عبارت است از؛ تعداد کل مقالات مرتبط بازیابی شده تقسیم بر کل مقالات بازیابی
شده .این معیار ،میزان مرتبط بودن مدارک بازیابی شده با مورد جستجو را محاسبه میکند.
رابطه )0
تعداد مدارک بازیابی شده مرتبط
کل مدارک بازیابی شده

=دقت

زمانی که فقط اسناد مرتبط بازیابی شوند ،دقت به مقدار حداکثری خود یعنی عدد  1.1میرسد.
جداول  3تا  3میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای موردنظر پژوهش را به تفکیک شش رشته علمی
در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی مورد مقایسه قرار میدهد.
جدول  3میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای موردنظر رشته زیستشناسی را در نظام بازیابی اولیه و
نظام بازیابی پیشنهادی نشان میدهد.
جدول  .2میزان دقت نتایج بازیابی شده در نمونه پژوهش رشته زیستشناسی در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی

نظام بازیابی اولیه
همنویسه کل مدارک
بازیابی شده

نظام بازیابی پیشنهادی
مدارک

تعداد مدارک تعداد

شده

بازیابی

شده بازیابی

مرتبط

نامرتبط

میزان

کل مدارک

دقت

بازیابی شده

مدارک

تعداد مدارک تعداد

شده

بازیابی

شده بازیابی

مرتبط

نامرتبط

میزان
دقت

پیچش

40

9

09

1/40

9

9

1

0

پروانه

09

9

01

1/11

9

9

1

0

برگ

00

09

42

1/19

09

09

1

0

درخت

41

2

04

1/0

2

2

1

0

پلاسما

04

9

1

1/04

9

9

1

0

مجموع

004

16

11

1/19

16

16

1

0

همچنان که جدول  3نشان میدهد میانگین دقت بازیابی  5همنویسه موردنظر در متون زیستشناسی از
 1/35در نظام بازیابی اولیه به حد بیشینه آن یعنی  1در نظام پیشنهادی افزایش یافته است.
جدول  4میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای موردنظر رشته ریاضیات را در نظام بازیابی اولیه و نظام
بازیابی پیشنهادی نشان میدهد.
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جدول  . 0میزان دقت نتایج بازیابی شده در نمونه پژوهش رشته ریاضیات در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی

همنویسه

نظام بازیابی پیشنهادی

نظام بازیابی اولیه
کل مدارک تعداد مدارک تعداد مدارک
بازیابی
شده

بازیابی شده بازیابی
مرتبط

شده

نامرتبط

میزان
دقت

کل مدارک تعداد مدارک
بازیابی

بازیابی شده

شده

مرتبط

تعداد
میزان

مدارک

بازیابی شده دقت
نامرتبط

صفحه

49

1

06

1/41

1

1

1

0

پیچش

40

9

09

1/40

9

9

1

0

پروانه

09

9

01

1/11

9

9

1

0

آرایه

09

9

01

1/11

9

9

1

0

برگ

00

9

16

1/00

9

9

1

0

حلال

46

9

40

1/01

9

9

1

0

درخت

41

9

00

1/1

9

9

1

0

قطر

19

9

46

1/01

9

9

1

0

دوران

09

9

6

1/0

9

9

1

0

یال

10

9

42

1/02

9

9

1

0

مجموع

490

99

062

1/44

99

99

1

0

همچنان که جدول  4نشان میدهد میانگین دقت بازیابی  11همنویسه مورد نظر در متون ریاضیات از
 1/22در نظام بازیابی اولیه به حداکثر مقدار آن یعنی  1در نظام پیشنهادی افزایش یافته است.
جدول  5میزان دقت نتایج بازیابی همنویسه های موردنظر رشته علوم زمین را در نظام بازیابی اولیه و
نظام بازیابی پیشنهادی نشان میدهد.
جدول  . 3میزان دقت نتایج بازیابی شده در نمونه پژوهش رشته علوم زمین در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی

نظام بازیابی اولیه
همنویسه کل مدارک
بازیابی شده

نظام بازیابی پیشنهادی

تعداد مدارک تعداد مدارک
بازیابی

شده بازیابی

مرتبط

نامرتبط

شده

میزان

کل مدارک

دقت

بازیابی شده

تعداد مدارک تعداد مدارک
شده

بازیابی

شده بازیابی

مرتبط

نامرتبط

میزان
دقت

جرم

11

1

49

1/40

1

1

1

0

صفحه

49

9

41

1/41

9

9

1

0

پیچش

40

9

09

1/40

9

9

1

0

آرایه

09

9

01

1/11

9

9

1

0
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چشمه

41

6

00

1/16

6

6

1

0

برگ

00

9

16

1/00

9

9

1

0

حلال

46

9

40

1/01

9

9

1

0

درخت

41

9

09

1/49

9

9

1

0

قطر

19

9

46

1/01

9

9

1

0

بازیابی

41

9

00

1/1

9

9

1

0

دوران

09

9

01

1/11

9

9

1

0

یال

10

09

06

1/00

09

09

1

0

مجموع

109

16

419

1/49

16

16

1

0

جدول  5نشان میدهد میانگین دقت بازیابی  12همنویسه موردنظر در متون علوم زمین از  1/25در

نظام بازیابی اولیه به حداکثر مقدار آن یعنی  1در نظام پیشنهادی افزایش یافته است.
جدول  1میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای مورد نظر رشته جامعهشناسی را در نظام بازیابی اولیه و
نظام بازیابی پیشنهادی نشان میدهد.
جدول  .3میزان دقت نتایج بازیابی شده در نمونه پژوهش رشته جامعهشناسی در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی

نظام بازیابی اولیه
همنویسه  کل مدارک
بازیابی شده

نظام بازیابی پیشنهادی

تعداد مدارک تعداد مدارک
شده

بازیابی

شده بازیابی

مرتبط

نامرتبط

میزان

کل مدارک

دقت

بازیابی شده

تعداد مدارک تعداد مدارک
شده

بازیابی

شده بازیابی

مرتبط

نامرتبط

میزان
دقت

جرم

11

01

41

1/1

01

01

1

0

صفحه

49

9

40

1/06

9

9

1

0

قطر

19

9

11

1/00

9

9

1

0

تورم

01

9

1

1/09

9

9

1

0

تقلب

01

9

9

1/9

9

9

1

0

مجموع

001

10

29

1/49

10

10

1

0

همانطور که جدول  1نشان میدهد میانگین دقت بازیابی  5همنویسه مورد نظر در متون جامعهشناسی
از  1/21در نظام بازیابی اولیه به حداکثر مقدار آن یعنی  1در نظام پیشنهادی افزایش یافته است.

03
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جدول  1میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای موردنظر رشته شیمی را در نظام بازیابی اولیه و نظام
بازیابی پیشنهادی نشان میدهد.
جدول  .3میزان دقت نتایج بازیابی شده در نمونه پژوهش رشته شیمی در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی

همنویسه

نظام بازیابی اولیه
تعداد مدارک تعداد مدارک
بازیابی شده بازیابی شده

کل مدارک بازیابی شده

نامرتبط

مرتبط

نظام بازیابی پیشنهادی
کل
میزان

مدارک

دقت

بازیابی
شده

تعداد مدارک تعداد مدارک

میزان

بازیابی شده بازیابی شده
مرتبط

دقت

نامرتبط

جرم

11

9

42

1/09

9

9

1

0

صفحه

49

9

40

1/06

9

9

1

0

چشمه

41

9

02

1/44

9

9

1

0

حلال

46

00

02

1/12

00

00

1

0

بازیابی

41

2

04

1/0

2

2

1

0

مجموع

010

10

61

1/49

10

10

1

0

همچنان که از دادههای جدول  1برمیآید میانگین دقت بازیابی  5همنویسه مورد نظر در متون شیمی از
 1/21در نظام بازیابی اولیه به حداکثر مقدار آن یعنی  1در نظام پیشنهادی افزایش یافته است.
جدول  3میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای مورد نظر رشته فیزیک را در نظام بازیابی اولیه و نظام
بازیابی پیشنهادی نشان میدهد.
جدول  .3میزان دقت نتایج بازیابی شده در نمونه پژوهش رشته فیزیک در نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی

نظام بازیابی اولیه
همنویسه

کل مدارک
بازیابی شده

تعداد مدارک تعداد مدارک
بازیابی شده بازیابی شده
مرتبط

نامرتبط

نظام بازیابی پیشنهادی
میزان

کل مدارک

دقت

بازیابی شده

مدارک

تعداد مدارک تعداد

شده

بازیابی شده بازیابی

میزان
دقت

مرتبط

نامرتبط

جرم

11

1

49

1/40

1

1

1

0

پیچش

40

9

09

1/46

9

9

1

0

پروانه

09

9

01

1/11

9

9

1

0

آرایه

09

9

01

1/11

9

9

1

0

چشمه

41

9

01

1/49

9

9

1

0
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بازیابی

41

9

09

1/49

9

9

1

0

تورم

01

9

2

1/12

9

9

1

0

تقلب

01

9

9

1/9

9

9

1

0

پلاسما

04

9

9

1/9

9

9

1

0

مجموع

094

91

004

1/10

91

91

1

0

نتایج جدول  3نشان میدهد که میانگین دقت بازیابی  9همنویسه مورد نظر در متون فیزیک از  1/31در
نظام بازیابی اولیه به حداکثر مقدار آن یعنی  1در نظام پیشنهادی افزایش یافته است.
در بخش سوم ارزیابی ،نتیجه حاصل از میانگین دو بخش پیشین ارزیابی ،مقایسه و به پرسش پژوهش
پاسخ داده شد .برای پاسخ به پرسش پژوهش از آزمونهای آماری مقایسهای استفاده شده است .از آنجا که در
دادههای حاصل از به کارگیری نظام بازیابی پیشنهادی واریانس وجود ندارد و بنابراین دادهها دارای توزیع
نرمال نیستند ،برای مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری نظام بازیابی اولیه و نظام بازیابی پیشنهادی ،نمیتوان
از آزمون  tجفتی استفاده کرد لذا برای مقایسه از آزمون ناپارامتریک رتبههای علامتدار ویلکاکسون 1استفاده
شده است .این آزمون به جای مقایسه میانگین مقادیر ،با محاسبه رتبههای مقادیر ،بر اساس تعداد رتبههای
منفی و مثبت در مقایسههای زوجی ،نتیجه به کارگیری دو نظام بازیابی را مورد بررسی قرار میدهد.
برای مقایسه دقت نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی در رشتههای علمی موردنظر ،نتایج آزمون
ویلکاکسون در به کارگیری دو نظام بازیابی اولیه و پیشنهادی در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3رتبهها :مقایسه دقت نتایج دو نظام بازیابی
تعداد میانگین رتبهها جمع رتبهها
رتبههای منفی*
نظام بازیابی پیشنهادی  -نظام بازیابی اولیه

1

رتبههای مثبت** 09
گرهها***

1

جمع

09

1/11

1/11

41/91

0120/11

 = 1/1110سطح معنیداریZ = -9/616 ،
* نظام بازیابی پیشنهادی < نظام بازیابی اولیه
** نظام بازیابی پیشنهادی > نظام بازیابی اولیه
*** نظام بازیابی پیشنهادی = نظام بازیابی اولیه

1. Wilcoxon Signed Ranks Test
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سطح معنیداری آزمون رتبههای علامتدار ویلکاکسون ( )Z = -5/919 ،P = 1/1111در جدول  9نشان
میدهد که میزان دقت نتایج بازیابی همنویسههای تخصصی بعد از به کارگیری پیکره تخصصی
برچسبگذاریشده در نظام بازیابی اطلاعات نسبت به قبل از آن تفاوت معنیداری دارد .بررسی رتبههای
منفی و مثبت نشان میدهد میزان دقت نتایج بعد از به کارگیری پیکره تخصصی برچسبگذاری شده به
میزان معنیداری افزایش یافته است.

نتیجهگیری

در امر بازیابی اطلاعات ،نگاه علمی به پدیدههای زبانی و بررسی آنها بر پایه یافتههای معتبر ،راهگشای
چالشهای پردازش زبان طبیعی است .مطالعه پژوهشهای داخلی و خارجی نشان میدهد به طور معمول
تکیه نظامهای بازیابی بر شکل واژه ورودی است .در این صورت نتیجه جستجوی کلیدواژهها به بازیابی نتایج
نامرتبط و کاهش دقت منجر خواهد شد .از آنجا که بیشتر پژوهشهای رفع ابهام معنایی به زبانهای
غیرفارسی و عموما به زبان انگلیسی معطوف میشود ،پرداختن به ابهام معنایی همنویسهها در زبان فارسی
فوریت و اهمیت بیشتری مییابد و به ویژه اگر مسئله همنویسههای تخصصی مطرح باشد ،به سبب حساسیت
موضوع ،اهمیت آن دوچندان می شود .در این پژوهش استفاده از پیکره متنی و دستاوردهای زبانشناسی
پیکرهای ،به عنوان راهکاری مناسب برای مطالعه بر روی دادههای واقعی و رفع ابهام معنایی از همنویسههای
تخصصی شناسایی شد .با توجه به اهمیت رفع ابهام معنایی از همنویسههای تخصصی در متون علمی و در
راستای دستیابی به هدف پژوهش ،عملکرد نظام بازیابی متون علمی در دو وضعیت برچسبگذاری شده و
برچسبگذاری نشده بررسی شد و میزان دقت بازیابی در این دو حالت محاسبه شده و مورد مقایسه قرار
گرفت .ارزیابی میزان دقت بازیابی متون علمی شش رشته موردنظر نشان داد که میزان دقت در نظام بازیابی
پیشنهادی به میزان معناداری بهبود یافته و به حد بیشینه ان یعنی  1رسیده است .به عبارت دیگر
برچسبگذاری معنایی پیکره متون تخصصی موجب بهبود بازیابی و افزایش دسترسپذیری متون حاوی هم
نویسههای تخصصصی میشود .بر اساس روش مورد استفاده در پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده از آزمون
فرضیه میتوان نتیجه گرفت که امکان تعمیم یافتهها در مورد رفع ابهام معنایی همنویسههای تخصصی برای
متون همه رشتههای علمی وجود دارد .مقایسه یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین نشان میدهد
که روش مورد استفاده در این پژوهش ،گامی رو به جلو در پیدانمایی و دسترسپذیری بیشتر متون حاوی هم
نویسههای تخصصصی خواهد بود و با توجه به تکیه نظامهای بازیابی اطلاعات بر شکل ظاهری کلیدواژههای
ورودی ،این دستاورد حائز اهمیت است .بنابراین طراحی نظام بازیابی تمام متن از مقالات علمی با قابلیت رفع
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ابهام معنایی همنویسههای تخصصی با رویکرد پیکرهمدار شایان توجه است .همچنین رویکرد پیکرهمدار نظام
بازیابی اطلاعات ،فرصتهای بسیاری را برای مطالعه سایر چالشهای پردازش زبان طبیعی بر روی دادههای
عینی و واقعی فراهم مینماید.
پیشنهادها

با توجه به این که فرایندها ،فنون و ابزارهای به کار رفته در این روش به متون علمی رشتهی خاصی محدود
نیست ،ارزیابی الگوی پیشنهادی برای متون علمی همه رشتهها امکانپذیر است .پژوهش در زمینه
موضوعهای زیر به عنوان پژوهشهای آینده مطلوب خواهد بود؛
-

روش پیشنهادی برای متون علمی سایر زبانها از جمله زبان انگلیسی بررسی و امکانسنجی شود.

-

در مرحله آزمون ،به جای استفاده از پیکره خام از دیگر رویکردهای رفع ابهام معنایی به ویژه رویکرد
با ناظر برای رفع ابهام معنایی از همنویسهها استفاده شود و سپس نتایج آن با نتایج بازیابی در پیکره
برچسبگذاری شده ،مقایسه و معناداری اختلاف نتایج بازیابی این دو روش ،بررسی شود.

-

اگرچه این پژوهش به رشته های علمی معینی محدود شده است ،اما نتایج رویکردهای به کار گرفته
شده آن ،میتواند نقشه راهی برای بازیابی همنویسههای تخصصی در سایر رشتههای علمی باشد و در
ایجاد نظام کارآمد بازیابی متون و مدارک علمی ،راهگشا باشد .به این منظور تهیه پیکره بزرگ متون
دانشگاهی پیشنهاد می شود .نهادهایی همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،پژوهشگاه علوم و
فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ،پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ،بانک اطلاعات نشریات
کشور ،کتابخانههای دانشگاهی و عمومی بزرگ و بسیاری از نهادهای دیگر میتوانند با ایجاد
هماهنگی لازم ،زمینه ایجاد پیکره و تحقیقات وسیع در زمینه واژگان و متون علمی را فراهم کنند و
پیکره متون فارسی دانشگاهی را ایجاد کنند.

انجام چنین پژوهش هایی نه تنها منجر به مقایسه و بازآزمون روش پیشنهادی این پژوهش میشود،
همچنین زمینه غنای ادبیات نظری و پژوهشهای عملیاتی بیشتر در این حوزه را با رویکرد بینرشتهای فراهم
میکند.
سپاسگزاری

نگارندگان بر خود لازم میدانند از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) به خاطر حمایت معنوی در
اجرای پژوهش و همچنین داوران محترم جهت ارائه نظرات ارزشمند ،سپاسگزاری نمایند.
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منابع
آزاد ،احسان ( .)0129طراحی و پیادهسازی یک سیستم بازیابی اطلاعات متنی جدید برای زبان فارسی .پایاننامه کارشناسی ارشد.
گروه مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی .دانشکده فنی-مهندسی .دانشگاه شیراز ،شیراز.
افراشی ،آزیتا؛ عاصی ،مصطفی؛ جولایی ،کامیار ( .)0169استعارههای مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و
پیکرهمدار .زبانشناخت.90-16 ،)04( 9 ،
اکبری ،اسماعیل؛ حسینی بهشتی ،ملوکالسادات؛ نوروزیاقبالی ،مهرداد ( .)0120اصطلاحنامه علوم زیستی .تهران :مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
بوث ،باربارا؛ بلر ،میشل ( .)0124اصطلاحنامه جامعهشناسی .ترجمه مهوش معترف .تهران :مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

حسنزاده ،شیرین ( .)0126یک سیستم بازیابی اطلاعات متنی برای زبان فارسی .چهارمین کنفرانس دادهکاوی ایران .تهران،
دانشگاه صنعتی شریف.
حسینیبهشتی ،ملوکالسادات؛ وفایی ،سعیده؛ نوروزیاقبالی ،مهرداد ( .)0161اصطلاحنامه ریاضیات .تهران :مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.

دستغیب ،محمدباقر ( .)0161تولید پیکره متنی برای زبان فارسی با استفاده از راهحلهای مبتنی بر دانش .چهارمین کنفرانس ملی
دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع .اسفراین ،مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین.

دلیخون ،لیلا ( .)0169بررسی راههای گسترش پرسش کاربران در موتورهای جستجو و پایگاه دادههای تخصصی :مطالعه موردی
دانشجویان کارشناسی ارشد فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س) .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی .دانشگاه الزهرا ،تهران.
رجبی ،تقی؛ غریبی ،حسین؛ حسینیبهشتی ،ملوکالسادات؛ نوروزیاقبالی ،مهرداد ( )0121اصطلاحنامه شیمی .تهران :مرکز اطلاعات
و مدارک علمی ایران.
زرداری ،سولماز ( .)0169مهندسی هستینگاری علم اطلاعات و دانششناسی بر اساس دائرۃالمعارف کتابداری و اطلاعرسانی.
پایاننامه دکتری ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز.
ستوده ،هاجر؛ هنرجویان ،زهره ( .)0160مروری بر دشواریهای زبان فارسی در محیط دیجیتال و تأثیرات آنها بر اثر بخشی
پردازش خودکار متن و بازیابی اطلاعات .کتابداری و اطلاعرسانی.64-96 ،)0(09 ،

ستوده ،هاجر؛ هوشیار ،مژگان ( .)0161بررسی نقش انواع بافتار هم نویسهها در تعیین شباهت بین مدارک .پژوهشنامه پردازش و
مدیریت اطلاعات.0419-0021 ،)1(11 ،
شاپوری ،سودابه ( .)0116مشکلات جستجوی موضوعی استفادهکنندگان از فهرست رایانهای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد .کتابداری و اطلاعرسانی.92-06 ،)4(1 ،أ
شهبازی ،مهری و شاهینی ،شبنم ( .)0160بررسی میزان کارآیی پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران ،نورمگز و اس.آی.دی .در بازیابی و
ربط مباحث علم اطلاعات و دانششناسی با استفاده از کلیدواژههای آزاد و مقایسه آنها از نظر میزان استفاده از کلیدواژههای
مهارشده .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.090-010،)4(10 ،
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صدیقی ،مهری؛ حسینیبهشتی ،ملوکالسادات؛ نوروزیاقبالی ،مهرداد ( .)0120اصطلاحنامه علوم زمین .تهران :مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
صفری ،سعید ( .)0160طراحی و ایجاد پیکرهی تولیدی زبانآموز فارسی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده ادبیات و علومانسانی.
دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران.

طباطبایی جعفری ،زهرا ( .)0161بررسی شیوههای بسط پرسش در رفتار جستجوی اطلاعاتی کاربران در موتورهای جستجو :مطالعه
در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای سراسری شهر تهران .پایاننامه کارشناسی
ارشد .دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه قم ،قم.

عبدالهی نورعلی ،محمدصادق ( .)0129کندوکاو مسائل ریخت شناسی زبان فارسی در بازیابی اطلاعات از جستجوگرهای وب.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه علم اطلاعات و دانششناسی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه شیراز ،شیراز.
عبدالهی نورعلی ،محمدصادق؛ جوکار ،عبدالرسول ( .)0122چالشهای شیوه نگارش زبان فارسی در بازیابی اطلاعات از موتورهای
کاوش وب .مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.61-91 ،)4(01 .

قیومی ،مسعود ( .)0162تعیین خودکار معنای واژههای فارسی با استفاده از تعبیه معنایی واژه .پژوهشنامه پردازش و مدیریت
اطلاعات.91-49 ،)0(19 ،
کامیابیگل ،عطیه؛ اخلاقی باقوجری ،الهام؛ عسگریان ،احسان؛ حبیبی ،هانیه ( .)0161استخراج اطلاعات از پیکره زبانی؛ معرفی
پیکره مقالههای علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد .کتابداری و اطلاعرسانی.49-1 ،)4(40 .
گل تاجی ،مرضیه؛ بذرگر ،سعیده ( .)0126بررسی مشکلات ریختشناسی زبان فارسی در سه پایگاه اطلاعاتی مرکز منطقهای
اطلاعرسانی علوم و فناوری ،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و جهاد دانشگاهی .کتابداری و اطلاعرسانی،)4(01 ،
.400-060
مرتضایی ،لیلا ( .)0120مسائل زبان و خط فارسی در ذخیرهسازی و بازیابی اطلاعات .فصلنامه اطلاعرسانی.1-0 ،)4-0(01 ،

مسعودی ،بابک؛ راحتی قوچانی ،سعید ( .)0160رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی  .LDAپردازش علائم و
دادهها.049-001 ،)49(0 ،
مظفری ،زهرا؛ تاکی ،گیتی؛ صباغ جعفری ،مجتبی؛ یوسفان ،پاکزاد ( .)0161سامانه رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان
فارسی با استفاده از قالبهای معنایی .پژوهشهای زبانی.001-66 ،)0(6 ،
معروفی ،افسانه؛ پیلهور ،عبدالحمید ( .)0164رفع ابهام از معنی کلمه مبهم فارسی با استفاده از روشها مبتنی بر پیکره و قاموس.
اولین همایش منطقهای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات .رودسر ،دانشگاه آزاد اسلامی.
مهرنهاد ،زینب؛ قاسمزاده ،محمد؛ نظارات ،امین ( .)0169به کارگیری پیکرههای زبانی در طراحی یک سامانه بازیابی اطلاعات
دوزبانه .دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم .دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ،دانشگاه گیلان.
نوروزی ،یعقوب؛ هماوندی ،هدی ( .)0160بررسی مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر
ویژگیهای نگارشی زبان فارسی .کتابداری و اطلاعرسانی.444-419 ،)4(9 ،
نوروزی اقبالی ،مریم؛ حسینی بهشتی ،ملوکالسادات؛ نوروزی اقبالی ،مهرداد ( .)0129اصطلاحنامه فیزیک .تهران :مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
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. پایاننامه کارشناسی ارشد. مقایسه قدرت انواع بافتار متن در ابهامزدایی معنایی از همنویسههای انگلیسی.)0160(  مژگان،هوشیار
. شیراز، دانشگاه شیراز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.گروه علم اطلاعات و دانششناسی
 پایاننامه. یک سیستم بازیابی اطلاعات متنی برای زبان فارسی بر پایه نمایهگذاری معانی پنهان.)0124(  احمد،یوسفان نجفآبادی
. شیراز، دانشگاه شیراز، مهندسی کامپیوتر،کارشناسی ارشد
.44 -6 ،16 . فصلنامه کتاب. الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی: اف. دی. آر.)0122(  ابراهیم،یوسفیراد
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