
 

 

 

 

 کاوی برای پیشنهاد پرسش  کارگیری دادهبه

 های بازیابی اطالعاتدر نظام

 2، محسن نوکاریزی 1مهدی زینالی تازه کندی

 شناسیمطالعات دانش 

 18تا   1ص   ،99  تابستان، 23، شماره هفتمسال 

 03/98/ 15تاريخ دريافت: 

 12/98/ 10تاريخ پذيرش: 
 چکیده

ها به کار گرفته  که در بسیاری از رشته   هاستکاوی به مفهوم آشکارسازی الگوهای موجود در حجم انبوه داده داده 

توان از آن بهره برد. در بازيابی  در بازيابی اطالعات نیز می  ويژهبهشناسی  علم اطالعات و دانش   شده است. در رشته

پارادايم دوم به نیاز اطالعاتی    دايم کاربرگرا مطرح شده است که درا ارگرا و سپس پاطالعات ابتدا پارادايم نظام 

های نامناسب از سوی کاربران، دلیل اصلی عدم بازيابی مدارک  توجه شده است. در پارادايم دوم، ورود پرسش 

بازيابی   نظامرو، يکی از مباحث اصلی اين پارادايم، پیشنهاد و بسط پرسش مناسب در  شود. ازاين مرتبط تلقی می 

. چهار روش مهم برای پیشنهاد پرسش  کردکاوی برای آن استفاده  های داده توان از روش اطالعات است که می 

پرسش در واحد    یفراوانکه به    هاستش روازاين گر وجود دارد. قاعده سری زمانی يکی  جهت تقويت نظام توصیه 

ها توجه دارد.  يندی است که به وابستگی و تداعی پرسش ها، قانون هماپردازد. يکی ديگر از روشزمانی خاص می 

پرسش  تداعی  و  وابستگی  به  توجه  بر  افزون  اشتاين،  لون  فاصله  با  همراه  همايندی  قانون  روش  ترتیب  در  به  ها 

توجه  واژه  نیز  پرسش  روش  هرحالبه شود.  میهای  سه  هر  در  می يادشده،  استفاده  رخداد  ثبت  فايل  از  شود؛  ، 

های مدارک جهت ترمیم شکاف واژگانی بین پرسش و مدارک استفاده ر نظريه احتماالتی از واژه د  کهدرحالی 

روش احتمالی در پیشنهاد پرسش منجر به   ويژهبه  يادشدههای روش  کارگیریبه رسد، به نظر می  درنهايتشود.  می 

 تری شود. نتايج مناسب 

توصیه  کلیدی:  هایواژه  اشتاین  گرسامانه  لون  فاصله  قانون همایندی،  ،  زمانی،  قاعده سری   ،

 نظریه احتمالی

 

1.   تربیتی و   شجناسجی، گروه علم اطالعات و دانش شجناسجی، دانشجکده علومدانشججوی دکتری علم اطالعات و دانش

 Ma.zeynali@mail.um.ac.ir ، مشهد، ايران.، دانشگاه فردوسی مشهدشناسیروان

تربیتی و   وه علم اطالعات و دانش شجججناسجججی، دانشجججکده علومدانشجججیار رشجججته علم اطالعات و دانش شجججناسجججی، گر .2

 mnowkarizi@um.ac.ir ، مشهد، ايران.، دانشگاه فردوسی مشهدشناسیروان

mailto:Ma.zeynali@mail.um.ac.ir
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 مقدمه
تبديل اطالعات  از  عظیمی  مخزن  به  وب  موضوعات  امروزه  همه  تقريباً  که  است  شده 

دهد و اين امر موجب محبوبیت وب برای کاربران  موردعالقه کاربران انسانی را پوشش می

ها در سرورهای وب در  وب، مقدار حجیمی از داده  محبوبیت جهانیشده است. با افزايش  

توسط کاربران    شدهانجامها، تمامی رخدادهای  شود. در اين فايلهای تراکنش ذخیره میفايل

می ازاين ثبت  سالرو،  گردد.  دسترسدر  دلیل  به  اخیر  دادههای  انبوه  حجم  بودن  ها  پذير 

های اخیر محسوب  عنوان يکی از پیشرفتاست و آن بهکاوی معطوف شده  ها به دادهتوجه

 شود. می

 1ها توسط پیاتتسکی های اکتشاف دانش از پايگاه دادهکارگاه  1991و    1989های  در سال

کاوی به بررسی (. در داده1389و همکارانش برگزار شد )حیاتی، صادقی مجرد و جعفری،  

تجزيه دادهو  از  مقادير عظیمی  بهوتحلیل  معنامها  قوانین  و  الگوها  پرداخته  نظور کشف  دار 

دادهمی میشود.  را  دادهکاوی  پايگاه  از  مفاهیم  و  اطالعات  استخراج  که  توان  دانست  ها 

کند و برای انجام اين کار  ها را کشف میها و الگوخودکار تغییرات، وابستگیصورت نیمهبه

های  کاوی در زمینهتوان از داده(. می1394  العابدينی،برد )رحمانی و زين از علم آمار بهره می

های  کاوی در حوزهمختلف استفاده کرد. در اين رابطه پژوهشگران مختلف به کاربرد داده

کاوی در مطالعات اجتماعی )مرادی و قاسمی،  توان به کاربرد دادهاند که میمختلف پرداخته

(، 1396(، سالمت )قادر پور،  1389و حسینی،    توکلی، مرتضوی، کاهانی(، مديريت )1391

شناسی نیز  علم اطالعات و دانش   ( اشاره کرد. در رشته1396بديعی و غضنفری،  )مهندسی  

کردهداده تالش  مختلف  پژوهشگران  راستا،  اين  در  دارد.  فراوان  کاربردهای  تا  کاوی  اند 

زاده و  دين اثر نظیر صرافتوان به چنکه می  کنندکاوی و کاربرد آن را تشريح  مفهوم داده

 اشاره کرد.( 1389حیاتی و همکاران )( و 1390(، جعفرپور )1380حاضری )

شناسی است که به بازيابی اطالعات  بازيابی اطالعات يک شاخه از علم اطالعات و دانش 

ای نیاز دارد؛  پردازد. وقتی يک شخص به اطالعاتی برای حل يک مشکل يا مسئلهمرتبط می

 

1. Piatetsky 
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پردازد تا با استفاده از اطالعات مرتبط، نیاز خويش  ابزارهای مختلف به جستجو میاز طريق  

توان دارای دو بعد دانست که بعد اول . در حالت کلی، بازيابی اطالعات را میکندرا مرتفع 

(. در 1389، 1مربوط به بازنمون مدارک و بعد دوم مربوط به نیاز اطالعاتی است )اينگورسن

(. منظور از  1968،  2پارادايم وجود دارد )کنت و النکو   ابی اطالعات مرتبط دومورد عدم بازي

ای از  پارادايم، سرمشق و الگوی مسلط و چهارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه

در پارادايم اول به نظام و   .دهد ها را برای يک گروه يا يک جامعه شکل میالگوها و نظريه

بازنمون مدرک و در پارادايم دوم به کاربر و بازنمون نیاز اطالعاتی توجه شده است. البته  

الزم به يادآوری است که توجه به هر دو پارادايم توسط پژوهشگران بازيابی اطالعات نظیر  

يورلند و  باد 2000)  3کاپورا  گیب2004)  4(،  و  ثورنلی  ،  2007)  6ساراسويک (،  2007)  5(، 

( ضروری شمرده شده است. اگر هرکدام از اين دو پارادايم ناديده  2010( و يورلند )2012

 گرفته شود، رسیدن به اهداف دور از انتظار خواهد بود. 

بازيابی اطالعات و  تر ذکر شد، محبوبیت وب و نظامگونه که پیش همان   جه یدرنت های 

کاوی شد و اکنون خود به  ها موجب رشد و ترقی دادهش های حجیم در فايل تراکنثبت داده

های بازيابی اطالعات  های دانشگاهی تبديل شده است. اگرچه وب و نظاميکی از گرايش 

منظور تقويت  به  کاویتوان از دادهکاوی شده است، اما میموجب پیدايش و پیشرفت داده

کاوی  چنین آثاری که کاربرد داده جای خالی اما  ؛  های بازيابی اطالعات نیز استفاده کردنظام

کاوی اين  شود. البته به دلیل جديد بودن موضوع دادهرا در اين رابطه نشان دهد، احساس می

منظور بسط و کاربرد مفاهیم  های بیشتری بهرسد، اما نیاز به تالشامر دور از ذهن به نظر نمی

رو، در اين مقاله تالش شده است  ازاين   شود.کاوی در حوزه ما احساس میهای دادهو روش

  شناسی و دانش   کاوی در رابطه با رشته علم اطالعاتهای دادهای از کاربرد روشبه گوشه

ابتدا    ويژهبه امر،  اين  به  رسیدن  برای  پرداخته شود.  اطالعات  به    صورتبهبازيابی  خالصه 

 

1. Ingwersen 

2. Kent and Lancou 

3. Capurro and Hjørland 

4. Budd 

5. Thornley and Gibb 
6. Saracevic 
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جايگاه تا  است  شده  پرداخته  اطالعات  بازيابی  پیرامون  در    کاوی دادههای  روش  مباحث 

توان جهت تقويت  کاوی که از آن میبازيابی اطالعات مشخص شود. سپس چهار روش داده

 های کاربران استفاده کرد، تشريح شده است. گر و پیشنهاد و بسط پرسش نظام توصیه

اين به.  بازيابی اطالعات رايانهمحض  نظام  اولین  اطالعات در سال  که  بازيابی   1950ای 

شد که  ها نیز با استفاده کاربران آشکار گرديد. لذا اين سؤال مطرح ايجاد شد، مشکالت آن

(. در رابطه با به اين  1968شود )کنت و النکو،  چه عاملی موجب بازيابی منابع نامرتبط می

گیری اين رشته در  که کتابداران از ابتدای شکلسؤال دو پارادايم شکل گرفت. ازآنجايی

آنهدانشگاه فعالیت  عمده  و  داشتند  سروکار  مدارک  بازنمون  با  فهرستا  را  و  ها  نويسی 

میسازمان شکل  اطالعاتی  منابع  میدهی  نظر  به  نخستین  داد،  تا  شد  موجب  امر  اين  رسد 

نظامای که در ذهن آنانديشه نامرتبط در  منابع  بازيابی  مورد  رايانهها در  نقش  های  نیز  ای 

، نخستین پارادايم بدين گونه  ترتیباين بهح منابع اطالعاتی باشد.  ببندد، عدم بازنمون صحی 

شکل گرفت که دست نیافتن به اطالعات مرتبط ناشی از عدم بازنمون صحیح مدارک است؛  

فیدل می1998)  1البته  امر    کند ( خاطرنشان  اين  بر  نیز  پژوهش  بر  رويکرد کمی  تسلط  که 

های اولیه در اين رابطه مبتنی بر اين پارادايم  ، عمده پژوهش درنتیجهتأثیرگذار بوده است.  

اشاره کرد. در برابر پارادايم نخست    3و آزمون کران فیلد  2توان به اجالس ترک بود که می

( تأکید کردند  1968)  4ت، دروين و نیالن گرفقرار می  موردتوجهکه در آن بازنمون مدارک  

ويلسون رابطه  اين  در  شود.  توجه  نیز  کاربر  به  بايد  می2000)  5که  اشاره  که(  انتقاد    کند 

رويکرد کمی در حوزه روش پژوهش بر پژوهشگران رشته    نسبت به   ی ف یک  کرديرو  طرفداران

( نیز اعتقاد 2008)ستا فیدل  شناسی نیز تأثیرگذار بوده است. در همین را علم اطالعات و دانش 

گیری پارادايم کیفی در  دارد که ظهور رويکرد کیفی در حوزه روش پژوهش موجب شکل

بازيابی اطالعات شد. طرفداران اين پارادايم، علت عدم دستیابی به اطالعات مرتبط را ناشی  

 

1. Fidel 

2. Text Rerneval Conference 

3. and Cranfield tests 

4. Dervin and Nilan 

5. Wilson 
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دانند )کنت  از عدم درک صحیح نیاز اطالعاتی و تدوين و ارائه آن به ابزارهای جستجو می

 (. 1968و النکو، 

اطالعاتی  دانش .  نیاز  و  اطالعات  علم  در  اساسی  مفاهیم  از  يکی  اطالعاتی  شناسی  نیاز 

درر  نظیر  مختلف  پژوهشگران  که  تیمینز 1983)  1است  کول2006)  2(،  آن  2011)  3(،  به   )

( نیاز اطالعاتی، شکاف در دانش  2019)  5نوشته ريتز  4نامه برخط اودلیساند. در واژهپرداخته

يک درخواست يا تقاضا تجربه    عنوان بهکه در سطح آگاهانه    شخصی تعريف شده است وقتی 

شود. در همین راستا، بر اساس  منجر به انجام جستجو برای يافتن پاسخ می  درنتیجهشود و  می

شود که وقتی  رايندی اطالق می( نیاز اطالعاتی به حالت يا ف2008)  6نظر میراندا و تاراپانوف

شود که وی دريابد بین اطالعات و دانش موجود وی و اطالعات الزم برای در فرد آغاز می

مشخص است    ادشدهيحل يک مسئله يا مشکل شکاف وجود دارد. پس با توجه به تعاريف  

که فرد به    ن يبعدازاداند.  شود که فرد بداند که نمیکه نیاز اطالعاتی زمانی در فرد ايجاد می

اين مرحله رسید، وی بايد با استفاده از دانش خويش، ناآگاهی خود را در قالب کلمات برای  

 7انجام جستجو اظهار کند و اين خود مسئلۀ پیچیده و دشواری است. در همین رابطه میزارو 

آن   ( به1به پرسش پرداخته است که در ادامه )شکل    ( به مراحل تبديل نیاز اطالعاتی1998)

 اشاره شده است. 

 

1. Derr 

2. Timmins 

3. Cole 

4. https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx 

5. Reitz 

6. Miranda and Tarapanoff 

7. Mizzaro 

https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx
mailto:silvania.miranda@bcb.gov.br
mailto:kat309@unb.br
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 ( 1998نیاز اطالعاتی واقعی، نیاز اطالعاتی درک شده، تقاضا و پرسش )اقتباس از: میزارو،  .1شکل 

درستی  بسا کاربر نیاز اطالعاتی خود را بهشود، چهمشاهده می  1گونه که در شکل  همان

پرسش نیز خود مقوله ديگری  استنباط نکند. افزون بر اين، بیان نیاز درک شده و تبديل آن به  

است که بايد در پارادايم کاربر به آن توجه شود. برای مشخص شدن اين موضوع، کاربری  

را فرض کنید که نیاز اطالعاتی الف را دارد. او نیاز اطالعاتی را تبديل به پرسش کرده و  

داند اما نمیکند. او نیاز اطالعاتی دارد  پرسش را در جعبه جستجوی موتور جستجو تايپ می

ازآنجايی کند.  تدوين  را  خود  پرسش  کلماتی،  چه  با  بهکه  مدارک  موتورهای  که  وسیله 

پذير نیست، اغلب واژگانی توسط کاربران شود و برای کاربر مشاهدهسازی میجستجو نمايه

شود و اين امر  ختم نمی  موردنظرشود که به بازيابی مدارک  برای انجام جستجو انتخاب می

از شکاف بین فضای واژگان پرسش کاربران و فضای واژگان مدارک است )بهاشیا،  ناشی  

که بیشتر کاربران (. برای توجه به پارادايم کاربری و نیز ازآنجايی2011،  1معجوم دار، میترا

پرسش  تدوين  برای  و  نداشته  جستجو  موتورهای  با  کافی  آشنايی  جستجو  ها  موتورهای 

(، ضرورت آشنايی با فنون جستجويی وبی  2007،  2شی و يانگاند )آموزش الزم را نديده

های بازيابی اطالعات برای کمک به کاربران در  شود. نظامبرای حل اين مسئله احساس می

 

1. Bhatia, Majumdar & Mitra 

2. Shi andYang 
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می راستا  پرسش اين  پرسش توانند  به  مشابه  و  های  )بهاشیا  کنند  پیشنهاد  را  کاربران  های 

های مرتبط به پرسش اصلی  يافتن پرسش (. پیشنهاد پرسش عبارت است از  2011همکاران،  

کاربر که توسط وی وارد شده است. برای نمونه، وقتی کاربر پرسش »هواپیمايی ايران« را  

»بلیط برخط  کند، موتور جستجو پرسش وارد موتور جستجو می »بلیط هواپیما«،  هايی نظیر 

(. افزون  2016،  1)ويندلی و اوزاکان کند  هواپیما«، »رزرو هواپیمايی ايران« را به او پیشنهاد می

بر اين، پیشنهاد پرسش شامل پیشنهاد پرسش يا تايپ بخشی از پرسش توسط کاربر، اصالح  

 شود. می خطای امالئی و نگارشی پرسش کاربران

گروه  دو  در  که  دارد  وجود  کاربران  به  پرسش  پیشنهاد  مورد  در  مختلفی  متون 

آثاریطبقهقابل اول  است: گروه  فايل  بندی  از تحلیل  استفاده  با  ثبت رخداد  است که  های 

های  دهند؛ گروه دوم آثاری است که نیاز به تحلیل فايلهايی را پیشنهاد میکاربران پرسش 

رخداد وب  ثبت  محتوای  تحلیل  از  بلکه  استفاده  سايتندارد،  شده  بازيابی  مدارک  و  ها 

هايی را  د با درک بافت کاربر، پرسش شوکند. افزون بر اين، در برخی آثار نیز تالش میمی

نام  سن،  جنسیت،  نظیر  کاربران،  اطالعات  که  است  گفتنی  رابطه  اين  در  دهند.  پیشنهاد 

شود )ويندلی و اوزاکان،  منزلۀ بافت تلقی می  های قبلی او، بهو پرسش   IPکاربری، نشانی  

ازآنجايی2016 اطالعات(.  علم  رشته  در  کاربری  پارادايم  به  توجه  دانش   که  از  و  شناسی 

های بازيابی اطالعات برای  ای برخوردار است و درنهايت موجب تقويت نظاماهمیت ويژه

کاوی که موجب کمک های مختلف دادهشود، در ادامه به روشتر میبازيابی منابع مرتبط

شود،  های بازيابی اطالعات میبه درک صحیح نیاز اطالعاتی و ورود پرسش مناسب به نظام

 اره شده است. اش

  شودهای زيادی در موتورهای کاوش ثبت و ذخیره میهامروزه داد .  کاویهای دادهروش

کاوی را  شود. دادهها موجب رسیدن به دانش در آن حوزه میکه شناخت الگوهای بین آن

کشف الگوهای موجود در دادهای انبوه دانست که در آن از فنون آماری، رياضی،   توانمی

(. در 1391قاسمی،    و  شود )مرادیمصنوعی، يادگیری ماشین و نظیر آن استفاده میهوش  

 

1. Vidinli & Ozcan 
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 3، نظريه احتماالت 2، قواعد همايندی1های مختلفی نظیر درختواره تصمیم کاوی از روشداده

شود که در اين مقاله، چهار نوع روش مهم برای پیشنهاد پرسش در  و نظیر آن استفاده می

 .ها پرداخته شده استهر يک از آن  ايی شد و در ادامه بهموتورهای کاوش شناس

زمانی زمانی   4قاعده سری  همبستگی  می   5که  نامیده  و  نیز  بروکول  نظر  اساس  بر  شود، 

مشاهدات  2016)  6ديويس مجموعه  به  زمان   یاشدهثبت(  در  مشاهده  هر  که  دارد  اشاره 

های آماری است که در  ای از دادهخاصی ثبت شده است و منظور از سری زمانی مجموعه

( توالی يا يک رشته  2013)  7فواصل زمانی مشخص و منظمی گردآوری شده باشند. عمادالل 

شده   نمايه  تصادفی  متغیرهای  اساساز  د  بر  تغییر  دارای  فرآيند  يک  را  زمانزمان  های  ر 

گر استفاده  توان برای تقويت نظام توصیهيا سری زمانی نامیده است. از اين قاعده می  8مختلف 

های مرتبط  اين روش بايد از همبستگی زمانی برای پیشنهاد پرسش   کارگیریبه  منظوربهکرد.  

آنگاه آن دو  بهره برد. به بیانی ديگر، اگر محبوبیت دو پرسش در طول زمان مشابه باشد؛  

با استفاده  پرسش مرتبط تلقی می يک پرسش در    توان فهمید که چراش میروازاين شود. 

قرار گرفته است؛ برای مثال »شکالت« پرسشی است که در ماه فوريه    موردتوجهزمانی خاص  

های مرتبط  بینی کرد که پرسش توان پیش گیرد؛ همچنین میکاربران قرار می  موردتوجهبیشتر  

کاربران خواهد بود. در اين راستا،    موردتوجهن عید نوروز در زمان جشن عید نوروز  با جش

های  ان پرسش اس( با استفاده از فايل تراکنش موتور جستجوی ام2005)  9چن و ايمورولیکا 

قاعده ياد شده به دست آوردند و در انتها فرمول زير را برای استخراج    بر اساسمرتبط به هم را  

ارائه کردند. طبق نظر آنهای مپرسش    qو    pها، برای محاسبه همبستگی دو پرسش  رتبط 

 ها به شرح ذيل استفاده کرد.آن 10توان از ضريب همبستگی تابع فراوانیمی

 

1. decision tree 

2. association rule 

3. probability theory 

4. time series 

5. temporal correlation 

6. Brockwell and Davis 

7. Imdad Ullah 

8. stochastic 

9. Chien & Immorlica 

10. correlation coefficient of their frequency functions 

http://itfeature.com/author/admin
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1
𝑑

∑ (
𝑥𝑝𝑖   − ϻ(𝑥𝑝)

𝜎(𝑥𝑝)
) (

𝑥𝑞𝑖  −ϻ(𝑥𝑞)

𝜎(𝑥𝑞

) 

از  منظور  فرمول  اين  𝑥𝑞𝑖در 
پرسش     زمان    qفراوانی  است.    iيا    iدر  زمانی  واحد  امین 

توان آن را همچنین می
𝑛𝑞𝑖

𝑁𝑖
𝑛𝑞𝑖  گرفت که در نظر    

يا     iزمان    در  qتعداد رويدادهای پرسش    

i  و  یزمان  واحد  ن ی ام 𝑁𝑖   ها در زمان  تعداد کل پرسشi  يا  i  واحد زمانی است.پس   ن ی ام𝑥𝑞𝑖
 ،

انحراف معیار فراوانی    ،σ(xq )و    qمیانگین فراوانی پرسش  ،  q،M(xq )تابع فراوانی پرسش  

و    pدهد. نتیجه حاصل از فرمول ياد شده، ضريب همبستگی دو پرسش  را نشان می  qپرسش  

q     دهندۀ رابطه  + خواهد بود. عدد منفی يک، نشان1و    -1عددی بین    که  دهدیمرا نشان

مثبت کامل است )چن و ايمورولیکا،    دهندۀ رابطهکامل غیرمستقیم و عدد مثبت يک، نشان

2005  .) 

الگوهای مکرر توجه  در میان فنون داده.  قاعده همايندی کاوی، پژوهشگران به کشف 

گونه که از نام اين قاعده پیداست؛ در آن به دنبال الگوهايی هستیم  اند. همانخاصی نشان داده

وابستگی عمده میان اقالم موجود در پايگاه  شوند. در قوانین همايندی  تکرار می  مراتب بهکه  

حضور برخی از اقالم بر حضور برخی    کهینحوبهشوند،  داده يا فايل تراکنش مشخص می

  ، گريدانی ببه(.  1395از اقالم ديگر در فايل تراکنش داللت دارد )نورانی، ستاری و موالجو،  

ای را نشان ظیمی از اقالم دادههای متقابل بین مجموعه عقاعده همايندی روابط و وابستگی

؛ شب و روز؛ و بسته و باز د ی وسف اهی س(. برای نمونه،  1394دهد )مرادی، منعم و مرادی،  می

می  طورمعمولبه هم  کنار  تداعی میدر  را  يکی ديگری  يا کاربرد  نظر  آيند؛  به  کند. پس 

تداعی می قانون  يا  »قاعده  يا  همايندی«  قانون  يا  »قاعده  عناوين  مناسبرسد،  عنوان  «  از  تر 

(، مرادی 1390)  رضازاده، اگرچه در اغلب آثار نظیر شاهین و  رون يازا»قوانین انجمنی« باشد.  

( همکاران  )  (1394و  همکاران  و  نورانی  استفاده شده  1395و  انجمنی«  »قوانین  عنوان  از   )

پیدا  هرحالهباند.  است، نويسندگان مقاله حاضر از عنوان »قاعده همايندی« استفاده کرده  ،

بوده و کاربردهای    موردتوجه شناسی  تواند در علم اطالعات و دانش کردن چنین قواعدی می

های رفتار کاربران  مثاًل کشف روابط همايندی بین حجم عظیم تراکنش   متفاوتی داشته باشد؛
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قرار گیرد. افزون بر اين، قاعده همايندی در تقويت سامانه    مورداستفاده سازی  برای شخصی

های بازيابی اطالعات نیز کاربرد دارد. در همین راستا، فونسکا، مورا، گلگهر  گر نظامتوصیه

استفاده و    2های وارد شده به موتور جستجوی برزيلی فرجودور ( از پرسش 2003)  1و زيوانی 

پرسش  پیشنهاد  برای  را  خودکاری  آن  منظوربه  روش  کردند.  ارائه  کاربران  به  ها  کمک 

استخراج    — های قباًل وارد شدهپرسش   — خود را از فايل ثبت رخداد  از ی موردناطالعات  

  2.3قوانین همايندی را مشخص کردند. اين پژوهشگران در پژوهش خود از بیش از  ه وکرد

ی را ارائه کردند که  میلیون پرسش وارد شده به موتور جستجوی فرجودور استفاده و روش

درصد گزارش شد. روش اين پژوهشگران    90.5دقت اين روش در پنج پرسش پیشنهادی  

 نشان داده شده است.  2بود که در شکل  یادومرحلههای مرتبط برای شناسايی پرسش 

 

 ( 2003های مرتبط )اقتباس از: فونسکا و همکاران، . تشخیص پرسش 2شکل 

شود، در مرحله اول فايل ثبت رخداد موتورهای  مشاهده می  2که در شکل    گونههمان

می  شدهلی تحلجستجو   استخراج  کاربر  جلسات  از  و  همايندی  قوانین  دوم  مرحله  در  شد. 

 شد.های مرتبط استخراج میمجموعه جلسات کاربر واکاوی شده و پرسش 

اشتاين  لون  بافاصله  همراه  همايندی  قاعده در  .  قاعده  از  استفاده  با  پرسش  پیشنهاد 

شود و ممکن  استفاده می  یاقهیدقدههای کاربران در بازه زمانی  فايل ثبت پرسش   همايندی، از

( 2007؛ شی و يانگ )کنداست اين خطا رخ دهد که موضوع پرسش در اين بازه زمانی تغییر  

 

1. Fonseca, Golgher, Moura, & Ziviani 

2. Farejador 
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های مرتبط  تخراج پرسش برای غلبه بر اين مشکل، روش ديگری متشکل از سه مرحله برای اس

 پیشنهاد دادند که در ادامه به آن اشاره شده است. 

 های جلسات کاربر از فايل ثبت رخداد مربوط به پرسشمرحله نخست: استخراج داده

داده به  مرحله  اين  میدر  پرداخته  جستجو  موتورهای  پرسش  سوابق  اصلی  شود.  های 

شود. سوابق مربوط به  مربوط به پرسش استخراج میهای  جلسات کاربر با استفاده از گزارش

خود مشخص شده    1اينترنت   فردمنحصربهپرسش متعلق به همان کاربری است که با پروتکل  

شود.  های مشترک عمومی استفاده شود، فرض ما تضعیف میاز رايانه  کهیدرصورت است.  

از سردرگمی جلسات کاربران تواند اثرات منفی احتمالی ناشی  می  بازهم، روش ما  ن يباوجودا

پرسش  شناسايی  زيرا  کند؛  خنثی  مرتبط  را  تراکنش  صورتبههای  بر  مبتنی  و   2آماری 

 های استخراجی است نه جلسات کاربران.پرسش 

 های پرسشمرحله دوم: تقسیم جلسات کاربر به تراکنش 

ورودی پذيرفته و سپس هر يک از    عنوان بهکاربر    شدهاستخراجدر اين مرحله جلسات  

های پرسش  شود. در ادامه تراکنش های پرسش تقسیم میمناسب به تراکنش  صورتبهها آن

می  شدهمیتقس جمع  هم  نشانبا  و  کاربر  هويت  از  مرحله،  اين  پايان  تا  زمانی  شوند.  های 

 شود.تراکنش پرسش استفاده نمی

 های پرسشهای مرتبط از تراکنش مرحله سوم: کشف پرسش 

کاربر  توسط  شده  وارد  اولیۀ  پرسش  باشد،  مهیا  شرايط  از  برخی  اگر  مرحله،  اين  در 

های پرسش از  شود. تراکنش درونداد اين روش در نظر گرفته می  عنوانبهمستقیم    صورتبه

شود و سپس ارتباط بین پرسش ورودی و هر پرسش ديگر دارای  ها جمع میتراکنش   نهی گنج 

میهای  محدوديت محاسبه  شده  تعريف  پیش  محدوديتاز  و  معیارها  پیش  شود.  از  های 

 . ها باشد اما فقط محدود به آن نیستتعريف شده ممکن است مبتنی بر فراوانی خام پرسش 

 

1. internet protocol 

2. transaction 
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( در پژوهش خود افزون بر استفاده از قاعده همايندی، از فاصله لون  2007شی و يانگ ) 

نیاز به سنجش ارتباط    های مرتبط، برای استخراج پرسش   که يیازآنجااستفاده کردند.    1اشتاين

کم شود،    آمدهدستبه)شباهت و نزديکی( دو پرسش است؛ پس اگر از عدد يک، فاصله  

نتیجه حاصل شباهت و نزديکی دو پرسش را نشان خواهد داد. بدين ترتیب، شباهت و ارتباط  

زير   فرمول  از  اشتاين  لون  فاصله  اساس  بر  پرسش  دو  و    محاسبهقابلبین  )شی  است 

 (: 2007يانگ،

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛 = 1 −
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑞1 ,   𝑞2)

max  (𝑤𝑛(𝑞1),𝑤𝑛(𝑞2))
  

از  منظور  فرمول،  اين  پرسش؛  𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛در  دو  ارتباط   ،

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑞1 ,   𝑞2) ؛ و  2و    1، فاصله لون اشتاين پرسش𝑤𝑛(𝑞1)  ،

ترين ارتباط  بیشترين ارتباط و صفر کم  1است. در اين فرمول عدد    1تعداد کلمات پرسش  

منظور تعیین دقت روش خويش، آن  دهد. پژوهشگران ياد شده بهبین دو پرسش را نشان می

ها اظهار داشتند که دقت قاعده همايندی بیشتر از قاعده  و روش قبلی مقايسه کردند. آنبا د  را

ها که استفاده از قاعده همايندی همراه بافاصله  روش پیشنهادی آن  درنتیجهسری زمانی است.  

 لون اشتاين بود، دقت بااليی در مقايسه با دو روش قبلی داشت.  

 نظريه احتماالت: استفاده از مدارک

می  سه روش  در استفاده  موتورهای جستجو  ثبت رخداد  فايل  از  اين  قبلی  در  لذا  شد؛ 

پرسش روش پرسش ها،  از  برخاسته  پیشنهادی  ازاين های  بود.  شده  وارد  امکان  های  رو، 

( 2002)  2های پیشنهادی وجود داشت. بر همین اساس چو، ون، نی و ما جامعیت پرسش عدم

( همکاران  و  بهاشیا  واژه2011و  از  استفاده  مسئله،  اين  حل  برای  برای  (  و  مدارک؛  های 

 های پیشنهادی، استفاده از نظريه احتماالت را پیشنهاد دادند.بندی پرسش رتبه

رود، به اين معنی که ارتباط يا  مفهوم احتمال در مورد ارتباط يا پیوند دو چیز به کار می

به صورتی است که حضور، شکل، وسعت و اهمیت هر يک وابسته به حضور،  ها  پیوند آن

 

1. Levenshtein distances 

2. Cui, Wen, Nie & Ma 
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های تصادفی به بررسی  و اهمیت ديگری است. نظريه احتمال عالوه بر توضیح پديده  شکل

پردازد که لزوماً تصادفی نیستند؛ ولی با تکرار زياد دفعات آزمايش نتايج از  هايی میپديده 

می پیروی  مشخص  مثالً الگويی  می  کند،  آزمايش  تکرار  با  پرتاب سکه  آزمايش  توان  در 

(. در همین راستا، بهاشیا و  2019،  1های مختلف را حدس زد )سیگموند احتمال وقوع پديده 

پیشنهاد    کارگیریبههای مرتبط،  ( برای کشف پرسش 2011همکاران ) نظريه احتماالت را 

 به آن اشاره شده است.  3دادند که در شکل 

 

 ( 2011استفاده از نظریه احتماالت برای پیشنهاد پرسش )اقتباس از بهاشیا و همکاران، . 3شکل 

 𝑐𝑚تا   𝑐1دهد؛ امکان دارد اين پرسش از چند واژه يک پرسش را نشان می  q𝑡، 3در شکل  

  معنا ازهمکه يک واژه، چندين واژه مترادف و   شده باشد. افزون بر اين ممکن است تشکیل

𝑝11  تا𝑝𝑛1  واژه اين  باشد.  تشکیلداشته  واژههای  و  پرسش  مدارک  های همدهندۀ  از  معنا 

 پذيرد. های پیشنهادی با استفاده از نظريه احتماالت انجام میبندی پرسش استخراج و رتبه

 گیریبحث و نتیجه 
توان شامل دو بعد مهم بازنمون مدرک و بازنمون نیاز اطالعاتی  بازيابی اطالعات را می

بازيابی، در  گريدانی ببه.  دانست و  نظام ذخیره  يا تجلیاتی    سوکي، در هر  با درک آغازين 

و در سوی ديگر با پرسشگر يا کاربر روبرو    اندذهنی که در قالب متون مضبوط عینیت يافته

 

1. Siegmund 

https://www.britannica.com/contributor/David-O-Siegmund/3760
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رو، بازيابی مدارک مرتبط به هر دو بعد ياد شده بستگی  (. ازاين 2007هستیم )ساراسويک،  

 دارد.

مطالعات نشان داده است که توانايی کاربران در رسیدن به نتايج مطلوب ضعیف است   

مهم در  که  مناسب  عملگر  و  صحیح  واژه  انتخاب  در  کاربران  ناتوانی  آن،  علت  ترين 

(. لذا به نظر 2005،  2؛ لوکاس و توپی 2000،  1جستجوهاست )اسپینک، جانسون و اوزمولتو 

نیاز به توجه    -بازنمون نیاز اطالعاتی-ايند بازيابی اطالعات رسد که توجه به بعد دوم فرمی

کلیدواژه پیشنهاد  دارد.  ويژگیبیشتری  از  يکی  جستجو  بسط  و  مناسب  مهم  های  های 

يابی کاربر مؤثر است و به او کمک موتورهای کاوش است که در شکل دادن به رفتار اطالع

 کند تا به نتايج بهتری دست يابد. می

های اخیر رونق يافته است و به  کی از موضوعات جديدی است که در سالکاوی يداده

الگوهای موجود و همیشگی و روابط   ديگربیانبهپردازد. های عظیم میداده کشف دانش از

را  داده )رحمانی،  می  وتحلیلتجزيهها  های  پرسش   کهازآنجايی(.  1394،  العابدينیزين کند 

به جعبه جستجوی   نظاموارد شده  ساير  و  ساير  موتورهای کاوش  و  اطالعات  بازيابی  های 

توان در اين حجم  شود، لذا می های کاربران در فايل تراکنش نظام ثبت و ذخیره میفعالیت

داد دادههانبوه  از  استفاده  با  دادهها،  بین  موجود  الگوهای  شناسايی  و  کشف  به  ها  کاوی 

الگوی موجود در فايل تراکنش    کارگیریبهبا    درنتیجه(.  1389پرداخت )حیاتی و همکاران،  

. در اين  کردبه درک صحیح نیاز اطالعاتی و تدوين مناسب پرسش توسط کاربران ياری  

روش دادهراستا،  در  مختلفی  میهای  که  دارد  وجود  آنکاوی  از  استفاده  با  برای  توان  ها 

( زمانی  قاعده سری  استفاده کرد که  کاربران  به  پرسش  ايمورولیا،    چنپیشنهاد  ، (2005و 

شی  (، قاعده همايندی همراه بافاصله لون اشتاين )2003و همکاران،    فونسکاقاعده همايندی )

يانگ،   )   و(  2007و  احتماالت  همکاران،  نظريه  و  همکاران،  2002چو  و  بهاشیا   (2011؛ 

فايل ثبت  های ثبت شده در  در قاعده سری زمانی، پرسش   هاست.ترين اين روشمهم  ازجمله

نظام بازهرخداد  در  اطالعات  بازيابی  تحلیل  های  و  منظم گردآوری  و  مساوی  زمانی  های 

 

1. Spink, Jansen & Ozmultu 

2. Lucas & Topi 
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شود. در قاعده همايندی افزون  توان گفت که فقط به زمان توجه میشود. در اين روش میمی

اما بازهم ممکن  ؛  شودهای مختلف نیز توجه میبر توجه به زمان، به وابستگی و تداعی پرسش 

يابد.  است   تغییر  شده  مشخص  زمانی  بازه  در  کاربران  توسط  وارده  پرسش  موضوع  که 

( استفاده از فاصله لون اشتاين را همراه با قاعده همايندی پیشنهاد  2007، شی و يانگ )روازاين 

اگرچه روش اخیر از دو    ها نیز توجه شود.شود که به ترتیب واژهدادند. همین امر سبب می

اين    همآناست، اما مسئله ديگری نیز در اين رابطه وجود دارد و    ترفتهايتکاملروش قبلی  

است.   اطالعات  بازيابی  نظام  رخداد  ثبت  فايل  شده،  ياد  روش  سه  هر  مبنای  که  است 

های بازيابی اطالعات وارد شده  توسط کاربران به نظام  ترش یپهايی که  ، پرسش ديگربیانبه

های موجود در  ممکن است پرسش   روازاين هاست.  پرسش است مبنايی برای رسیدن به کل  

و   احتماالت  نظريه  از  استفاده  پیشنهاد  موجب  عامل  همین  نباشند.  جامع  رخداد  ثبت  فايل 

رسد،  ( شد. درنهايت به نظر می2011بهاشیا و همکاران ) توسط  های مدارکاستفاده از واژه

م در  احتماالت  نظريه  از  استفاده  پرسش  پیشنهاد  بابرای  قاعده    قايسه  زمانی،  سری  قاعده 

 را به همراه داشته باشد. همايندی و قاعده همايندی به همراه فاصله لون اشتاين نتايج بهتری

 منابع 
 . ترجمه هاجر ستوده. تهران: کتابدار تعامل بازيابی اطالعات(. 1389اينگورسن، پیتر. )

کاوی در کتابداری (. مروری بر کاربردهای داده 1390)   . باج پای، آر پی؛ دويودی، روپش کی 

 .85- 80(،  9)14  کتاب ماه کلیات، . ترجمه اسماعیل جعفر پور.  ی رساناطالع و  

کاوی در مهندسی تولید محصول از  (. کاربرد داده1396) .غضنفری، مهدی و بديعی، اقدس

 . 61-45، 57،ین تأم فصلنامه مديريت زنجیره طراحی مفهومی تا تولید نهايی. 

داده(.  1380)  .آن  يکو  پاتکار،  کتابخانهکاربردهای  در  و  کاوی  .  دانشگاهی  مؤسساتها 

علمی،    ترجمه ارتباط  حاضری.  افسانه  و  زاده  صراف  در5)3مريم  شده  بازيابی   .) 

scientific/1582-https://www.unp.ir/article/university/sources 

https://www.unp.ir/article/university/sources-scientific/1582
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زهرا حسینی،  و  محسن؛  کاهانی،  سعید؛  مرتضوی،  احمد؛    کارگیریبه(.  1389)  .توکلی، 

دا برای  دهفرايند  بیمه.  بینییش پکاوی  در  مشتری  رويگردانی  فصلنامه    الگوهای 
 . 55-41(، 4)9، مديريت بازرگانی اندازچشم

(. کشف مسیر حرکت کاربران  1389) .حیاتی، زهیر؛ صادقی مجرد، مرجان؛ و جعفری، نیما

داده در  وابستگی  قوانین  الگوريتم  از  استفاده  با  الکترونیکی  مطالعه  اطالعات  کاوی: 

استرالیا.    يت ساوبموردی   اس  تی  يو  دانشگاه  و  کتابخانه  کتابداری  فصلنامه 

 . 283-251(، 1)13، یرسان اطالع

کاوی در علم اطالعات  ردهای داده(. کارب1394)  .، محسن العابدينی زين رحمانی، مهدی؛ و  

 . 32-23(، 3) 2، فصلنامه مديريت اطالعات و دانش شناسی و دانش شناسی.

رفتار    وتحلیل تجزيهنیازهای مشتريان و    یبندطبقه(.  1390)  .شاهین، آرش؛ و صالح زاده، رضا 

انجمنی  هاآن قوانین  و  تلفیقی کانو  الگوی  از  استفاده  بازاريابی    .با  تحقیقات  فصلنامه 

 .16-1(، 2) 1، نوين 

نشريه نخبگان علوم  کاوی با الگوريتم داده در روند سالمت.  (. داده 1396)  .قادر پور، نیلوفر

 109-103(، 1)2، و مهندسی

وحید قاسمی،  و  گلمراد؛  داده1391)  .مرادی،  تکنیک  مطالعات  کا(.  در  آن  کاربرد  و  وی 

 . 178-157(، 1)9،  نشريه علوم اجتماعیاجتماعی. 

(. روش ترکیبی درخت تصمیم و  1395) .؛ و موالجو، امیریمحمدتقنورانی، وحید؛ ستاری، 

- 330(،  2)6،  مجله مديريت آب و آبیاریبلندمدت بارش.    بینییش پقوانین انجمنی در  

346 . 
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