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 مقاله پژوهشی  

افزون اطالعات موجود در اینترنت و سربار زیاد اطالعاتی، چالش مهمی برای کاربران در جهت دسترسی به اطالعات رشد روز مقدمه:

یکی  .اندهای بازیابی اطالعات تبدیل شدهناپذیر سیستمجدایی ءوجو به یک جزگرهای پرسموردنیازشان ایجاد کرده است. امروزه توصیه
سازی سعی در تسکین مشکل کارگیری فرایندهای شخصیه ها با بزمینه علوم پزشکی است. این سیستمگرها در از کاربردهای این توصیه

 .سرریز اطالعات در وب و سرعت بخشیدن به جستجوی اطالعات پزشکی کاربران دارند

وجوها و نتایج پرسهای محتوایی ویژگی از استفاده با شد سعی پژوهش این این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است. در روش:

شان برساند. به تر به نیازهای اطالعاتیوجوی اصلی، کاربران را سریعروشی ارائه شود که ضمن حفظ ارتباط معنایی با پرس جستجو
 نویسی جاوا وسازی روش پیشنهادی با استفاده از زبان برنامهپیاده. استفاده شد K-meansوجوها از الگوریتم بندی پرسمنظور خوشه

 .صورت گرفت NetBeans IDE افزارنرم

وجوها و نتایج جستجو حاوی اطالعاتی مفیدی برای های ساختاری پرسبا توجه به سیستم پیشنهادی، استفاده توامان از ویژگی :نتایج

ه از نتایج جستجو وجوی کاربران وجود دارد، استفادجا که امکان وجود کلمات چندمعنا در پرسوجوهای مشابه است. از آنتشخیص پرس
 وجو مفید باشد.تواند در امر تشخیص هدف کاربر از پرسمی

 این بودن ثرؤم بیانگر جو،پارسی بومی جستجوی موتور به مربوط واقعی دادگان با پیشنهادی روش ارزیابی از حاصل نتایج گيري:نتيجه

است که  %24/77شده، دقت سیستم پیشنهادی برابر با انجام هایاست. طبق ارزیابی هاروش سایر به نسبت توصیه دقت بهبود در روش
 بهبود داشته است. %10در مقایسه با مطالعات مطرح در این زمینه، 

 

 اطالعات بازیابی جستجو، موتور وجو،پرس گر پزشکی، توصیهسیستم توصیه ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 تشکیل را افراد روزمره زندگی از بخشی گیریتصمیم فرآیند

 وجود یا و تجربه وجود عدم دلیل به اوقات گاهی اما؛ دهدمی
امروزه با توجه به . شوددشوار می یندآفر این بسیار، هایانتخاب

 پی در که هاییگیریتصمیم و هاانتخاب وسیع حجم وجود
 روش از استفاده است، آمده وجود به اینترنت روزافزون گسترش
 غیرعملی پیشنهاد، و توصیه افتدری منظوربه شخصی ارتباطات

 استفاده با بتواند که است نیاز سیستمی به دلیل همین به. است
. دهد ارائه وی به را مناسبی هایتوصیه کاربر قئعال و سابقه از

 تمام بررسی برای کاربر هزینه و وقت صرف از سیستمی چنین
 هستند ظفؤم هاسیستم این. کندمی جلوگیری موجود اطالعات

 ارسال طبیعی زبان به که کاربران وجوهایپرس برای که
 را کاربران که کنند توصیه را مرتبطی وجوهایپرس اند،شده

[. این حجم 1، 2] برسانند نیازشان مورد اطالعات به ترسریع
کاربران را در پیدا کردن اطالعات پزشکی  ،زیاد اطالعات

 کند.موردنیاز خود نیز دچار چالش می
ترین ابزار بازیابی اطالعات، جستجو به عنوان مهم موتورهای  

اند. توجه زیادی را در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده
تواند به منظور فهم های موتورهای جستجو میبررسی گزارش

ها، بندی نیازهای اطالعاتی آنرفتار جستجوی کاربران، دسته
به کار برده  وجوهای مفید،بندی اسناد و توصیه پرسبهبود رتبه

 Helath Information) [. بازیابی اطالعات سالمت3شود ]

Retrieval) HIR از فضای وب، یک عمل رایج و مهم از
سوی کاربران است. کاربران مختلف ممکن است جستجوهایی 
در حیطه پزشکی برای خود، خانواده و یا دوستان خود انجام 

یدا کنند. به دلیل های خود پاسخی پدهند تا بتوانند برای پرسش
حجم زیاد اطالعات موجود در زمینه پزشکی و تخصصی بودن 
اطالعات مربوط به این حوزه که توسط کاربران جستجو 

شوند، نیاز به سیستمی وجود دارد که بتواند به صورت کارا و می
ثر به کاربران در جهت جستجوی اطالعات مورد نیازشان ؤم

 اطالعات پاالیش ستمسی نوعی هاسیستم اینکمک کند. 
 حذف کاربران به ارائه از قبل را اضافی اطالعات و هستند

 اطالعات و شودمی کم اطالعات سربار طریق این به. کنندمی
 [.4] شودمی ارائه کاربر به شدهسازیشخصی

 مختلفی هایقالب در توانمی را وجوپرس به طور کلی، توصیه
 وجوپرس امالیی تصحیح ،[5] وجوپرس خودکار تکمیل جمله از
 اولین. برد کار به نیز[ 7] وجوپرس بسط و توسعه و [6]

 اوایل از وجوپرس گرتوصیه هایسیستم ساخت برای هاتالش
بررسی رفتارهای جستجوی  .شد آغاز میالدی 2000 دهه

موتورهای جستجو به منظور توصیه  کاربران از طریق گزارش
زیادی مورد مطالعه قرار  هایوجو تاکنون در پژوهشپرس

گرفته است، اما تالش کمی در زمینه فرموله کردن رفتارهای 
جستجوی کاربران در حیطه پزشکی و بهداشتی انجام شده 
است. اگرچه تاکنون موتورهای جستجو در بازیابی اطالعات 

اند، اما هنوز هم برای یافتن اطالعات موردنیاز خوب عمل کرده
وجوها وابسته هستند. به وجود در پرسکاربران، به کلمات م
 موجود عبارات تطابق اساس بر جستجو عبارتی این موتورهای

 تشخیص به ،(معنا اساس بر نه و) اسناد و وجوهاپرس در
وجویی نیاز بنابراین اگر پرس؛ [8] پردازندمی هاآن بین شباهت

نتایج مناسبی نیز اطالعاتی کاربران را به درستی بیان نکند، 
به عنوان مثال، فرض کنید کاربری به  شود.نمایش داده نمی

آیا هیچ درمان طبیعی برای بیماری "وجو جای وارد کردن پرس
را  "PCDبیماری "وجوی ، پرس"سندرم کارتاژنز وجود دارد؟

وارد کند، در این صورت موتور جستجویی که مبتنی بر کلمات 
اهت بین این دو تواند شبوجوها عمل کند، نمیموجود در پرس

وجوها را به درستی تشخیص دهد. از سویی دیگر هنگامی پرس
وجوهایی در حیطه پزشکی وارد خواهند پرسکه کاربران می

کنند، به دلیل دانش محدودی که اغلب افراد در رابطه با 
؛ کنندای وارد میوجوهای سادهواژگان پزشکی دارند، پرس

 تا است دشوار کاربران یبرا مواقع بعضی در گریدعبارتبه
 و کنند پیدا خود اطالعاتی نیاز بیان برای را مناسبی وجویپرس
 کردن امتحان و وجوپرس اصالح بار چندین با اغلب
 پیدا دسترسی خود موردنیاز اطالعات به مختلف وجوهایپرس

 افتدمی اتفاق مواردی در بیشتر موضوع این[. 9، 10] کنندمی
 را آن دقیق نام که دارد را مطلبی یجستجو قصد کاربر که

برای مثال . کندمی خود خواسته توصیف به اقدام و داندنمی
خواهد فرض کنید که کاربری اسم دقیق دارویی را که می

داروی "داند و به جای آن از عبارت جستجو کند، نمی
 کلمات هاهمچنین، این روشکند. استفاده می "ضدافسردگی

 به مسئله این. گیرندنمی نظر نیز در را مخففچندمعنا و کلمات 
 کمی کلمات تعداد حاوی وجوهاپرس که زمانی در خصوص

یک مطالعه نشان  .شودمی خطا ایجاد باعث بیشتر باشند،
وجوهای عمومی و با پرس معموالً HIRدهد که کاربران می

[. به عبارتی کاربران 11کنند ]طول خیلی کم وارد می
کنند وارد نمی 3یا  2ا طول میانگین بیش از وجوهایی بپرس

 اطالعات حاوی اغلب نتایج جستجو دیگر طرف از[. 12]
 .هستند مشابه وجوهایپرس کردن پیدا برای مفیدی
مطرح شده  وجوپرس توصیه برای تاکنون متعددی هایروش
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ها با رویکردی متفاوت به این مبحث پرداخته که هر کدام از آن
 مفهومی به نام گراف بار اولین برای همکاران و Boldiاست. 
 ها،در این گراف، گره. کردند معرفی را وجوپرس جریان
یال از  هر و هستند کاربران توسط واردشده وجوهایپرس

 که است آن دهندهنشان وجوی به پرس وجوی پرس

 از بعد الفاصلهب وجوی پرس نشست، یک در حداقل

 تعداد با برابر وزن هر یال نیز. است آمده وجوی پرس
 تکرار شده است کاربران جستجوی این زوج در که است دفعاتی

وجوهای پیدا کردن پرس منظور به گراف این از سپس[. 13]
در  که است این روش این اصلی عیب. شودمشابه استفاده می
 در بار یک فقط وجوپرس هایزوج از ینیم این گراف بیش از

 شدت به گراف این طرف دیگر از. است آمده کاربران جستجوی
. ندارند معکوس یال های آن،یال از %93 زیرا است، نامتقارن
 برای توصیه ارائه به قادر تنها روش این همچنین

 هایگزارش در بار یک حداقل قبالً که است وجوهاییپرس
 .باشند آمده جستجو موتور

 گراف از ،دادندانجام  و همکاران Meiروش دیگری که  در
 وجوپرس توصیه برای "اینترنتی آدرس-وجوپرس" دوبخشی

 موجود وجویپرس هر ازای به روش این در. است شده استفاده
دادگان که منجر به کلیک بر روی یکی از نتایج جستجو  در

 استخراج( شدهکلیک آدرس وجو،پرس) زوج یک شده است،
 گراف یک توانمی ها،سپس با استفاده از این زوج. گرددمی

 و وجوهاپرس شامل آن هایگره که ساخت دوبخشی

 آدرس و وجوی پرس بین یال هر است و اینترنتی هایآدرس

 کردن وارد از کاربر بعد که است این دهندهنشان اینترنتی 

. است کرده کلیک  اینترنتی آدرس روی بر ، وجویپرس
وجوها با استفاده از زمان اصابت سپس شباهت بین پرس

(Hitting time) [14] آیدالگوریتم گام تصادفی به دست می. 

Zhang  برای کاربر با مرتبط اسناد توزیع از [15]و همکاران 
 است این مقاله این اصلی ایده. کردند استفاده وجوپرس توصیه

 زمان ترتیب به را کاربر توسط شدهمشاهده اسناد که زمانی که
 اسنادی که توزیع که دید خواهیم کنیم، مرتب هاآن کلیک
 توزیع ولی است، هستند، متمرکز کاربر وجویپرس با مرتبط
 در کاربر یادگیری آن هم، علت. است نامتمرکز غیرمرتبط اسناد
 عبارات وزن در این مقاله، از خاطر مینه به. است زمان طول

 وجوپرس توصیه برای کاربر توسط شدهکلیک اسناد در موجود
 اسناد تراکم کمک به عبارات این وزن. شده است استفاده
. آیدمی به دست هستند، عبارات این شامل که ایشدهکلیک

 با کمتری ارتباط که صفحاتی محتوای ثیرأت ترتیببدین
 هر برای بنابراین ؛شودمی کمتر باشند، داشته ربرکا وجویپرس
 بین شباهت و شده ساخته مرتبط کلمات از برداری وجو،پرس
 شود.می محاسبه هاآن بردارهای از استفاده با وجوهاپرس

Mitsui  به توصیه  تا اندکرده سعی [16]و همکاران
 موردنظر وجویپرس موضوع حیطه در که وجوهاییپرس

ها از این جهت مورد استفاده قرار ایده آن. ردازندبپ هستند،
 وجود توصیه هایسیستم اکثر مشکلی که در کهگرفته است 

 کلمات با وجوهاییپرس مواقع اغلب در که است این دارد
دلیل در  همین به. شوندمی توصیه کاربر وجویپرس با مشابه

 وی توسط که اسنادی و کاربر وجوهایابتدا پرس این مقاله،
 که اسنادی بر اساسسپس . شوندمی بررسی اند،شده مرور
شود و می استخراج اسناد موضوع اند،بوده کاربر توجه مورد اخیراً
شود. توصیه می کاربر به و تولید موضوع آن در وجوییپرس

شده ممکن وجوی ارائهعیب اصلی این روش این است که پرس
کند. برای مثال فرض  است کاربران را از هدف واقعی خود دور

د و نکنید کاربری به دنبال روش درمان سرطان پوست باش
میر سرطان پوست ووجوهایی در رابطه با آمار مرگسیستم پرس

 به وی توصیه کند.

و همکاران انجام شد، از  Zengدر تحقیق دیگری که توسط 
وجوها منطق فازی برای به دست آوردن فاصله معنایی پرس

ها برای به دست آوردن فاصله معنایی آن استفاده شد.
وجوها از سلسله مراتب پزشکی و ارتباط معنایی در واژگان پرس

های کاربران را نیز به منظور کنند. کلیکپزشکی استفاده می
های برند. عیب اصلی روشوجوها به کار میاصالح پرس

مرتبط با سلسله مراتب مفهومی این است که ممکن است 
ایی به کاربران توصیه شود که کلمات موجود در وجوهپرس

ها ها به دلیل دانش کم کاربران در حیطه پزشکی، برای آنآن
 [.11نامأنوس باشد ]

 مزایای کنار در هاروش این از کدام هر شد، گفته که طورهمان
 وجود روشی ارائه به نیاز وجود، این با. دارند نیز معایبی خود،
 زبان هایپیچیدگی معتبر، هایوصیهت ارائه ضمن که دارد

 کارهای. بگیرد در نظر نیز را فارسی زبان جمله از طبیعی
 طبق. اندشده انجام انگلیسی زبان در همگی شدهاشاره

 در فارسی وجوهایپرس توصیه تاکنون شدهانجام هایبررسی
 برعالوه بنابراین ؛است نگرفته قرار تحقیق مورد حیطه پزشکی

 جمله از دیگری هایچالش حوزه، این در شدهطرحم هایچالش
 زبان برای مناسب دادگان و دقیق پردازشپیش ابزار نبود

 .دارد وجود نیز فارسی
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وجوهای پزشکی و کمک به پرس توصیه باالی اهمیت به نظر
ترین کاربران در جهت یافتن اطالعات موردنیاز خود در سریع

 ترکیب با ستا شده سعی پژوهش این در زمان ممکن،
 روشی وجوها و نتایج جستجو،پرس محتوایی هایویژگی
 وجوهای پزشکیپرس توصیه در دقت افزایش هدف با ترکیبی

به خوبی  مرتبط وجوهایپرس شناسایی زمینه این در. شود ارائه
 گرفته صورت موجود هایروش به نسبت قبولی قابل دقت و با

 برای وجوهای پزشکیپرس توصیه همچنین. است
 رفتهنگ قرار بررسی مورد تاکنون که فارسی زبان وجوهایپرس
 روش پیشنهادی ارزیابی نتایج. است شده پذیرامکان بود،

 با مقایسه در پیشنهادی روش قبول قابل دقت دهندهنشان
 .است موجود هایروش

 

 روش
 ترکیب مقاله این توصیفی است. در-این مطالعه از نوع کاربردی

 وجوهانتایج حاصل از جستجوی پرس و ساختاری هایویژگی
مورد استفاده قرار گرفته  وجوپرس توصیه دقت بهبود منظور به

( 1) اصلی گام سه از پیشنهادی روش ساختار. است
 توصیه( 3) و وجوهاپرس بندیخوشه( 2) دادگان، پردازشپیش
 گام از پس بر این اساس ابتدا. است شده تشکیل وجوپرس
 موجود امالیی هایغلط اصالح شامل که دادگان زشپرداپیش

یابی، مترادف، ریشه کلمات گذاریبرچسب دادگان، مجموعه در
 به است، توقفی کلمات حذف سازی نوشتاری ویکسان
 بندیخوشه برای. شودمی پرداخته وجوهاپرس بندیخوشه
 و "وجوهاپرس روی بر گرام-N" ویژگی دو از وجوهاپرس

 صفحه در شده داده نمایش اینترنتی هایرسآد مجموعه"
 در گام سوم، بعد .شودمی استفاده "هاآن رتبه و وجوپرس نتایج

 اجرای با وجوها،پرس بین شباهت آمدن دست به از
در . پردازیممی وجوهاپرس بندیشهبه خو  K-meansالگوریتم
 هتوصی به قادر است، اقدام سیستم وجو،پرس هر ورود نهایت، با

 معتبر نماید. وجوهایپرس

 دادگان پردازشالف( پيش

 داده پایگاه در موجود وجوهایپرس کلیه مرحله این در
 امکان حد تا هاآن تمامی نوشتاری ساختار و شده پردازشپیش

 شود.می تبدیل مشابهی فرم به

 وجوهایپرس در موجود امالیی هایغلط اول فاز در 
 هایبررسی طبق. وندشمی تصحیح دادگان به مربوط
 خطاهای نرخ جوپارسی بومی جستجوی موتور در گرفتهانجام

 درصد 20 با برابر وجوهاپرس در زبانفارسی کاربران امالیی

 پژوهش این به مربوط دادگان در موجود امالیی هایغلط. است
است.  شده حذف کاربران وجوهایپرس از دستی صورت به

را وارد  "درمان واریث"وجوی برای مثال اگر کاربری پرس
 "درمان واریس"وجو به کرده باشد، پس از این فاز، این پرس

 شود.تبدیل می

 هایشکل در توانندمی کلمات از برخی که جاآن از 
 این نوشتاری سازیلذا یکسان شوند، ظاهر مختلف نوشتاری

از  وجود برخی علت این کار. گیردمی در این فاز صورت کلمات
 برای. است فارسی زبان حروف مجموعه در عربی زبان حروف
 یک متفاوت هاینگارش موجب که "ئ" و "ی" حرف مثال
 یونیکدهای این دو حرف دارای کهحالی در شوند،واحد می کلمه

 حروف این است در این فاز الزم بنابراین ؛هستند متفاوتی
ثال، برای م. شوند داده نمایش یونیکد یک با تنها و شده نرمال
 شود. ازتبدیل می "آمنیوتیک"به  "آمنئوتیک"وجوی پرس

 هایعالمت و همزه ها،حرکت مانند حروف برخی طرف دیگر،
های یک کلمه را از یکدیگر نگارش "؟! : . " مانند گذارینشانه

 وجوهاپرس داخل از حروف این مرحله این در کنند،متمایز می
های جمع نیز از المتشوند. همچنین در این فاز، عمی حذف
 شوند.وجوها حذف میپرس

 وجوهاپرس در موجود اعداد بعدی مرحله در 
 در رفته کار به در حالت کلی، اعداد. شوندسازی مینرمال
 در جزء به و شده شناخته معنیبی عبارات عنوان به وجوهاپرس

 برای. گردندمی حذف هستند، خاصی معنای حاوی که مواردی
-ویتامین ب" یا "T4آزمایش تیروئید " وجویپرس در مثال

 نباید و هستند مشخصی معنی دارای شده وارد عدد دو هر "6
 حروفی، صورت به است ممکن اعداد. شوند حذف وجوپرس از

 به تنها هاآن تمام که شوند ظاهر انگلیسی و فارسی به عددی
 شوند.می تبدیل فارسی به عددی شکل یک

 لغوی ریشه یک تصریف هک کلماتی تمامی تبدیل 
 نخوردهدست هاآن معنای که ایگونه به خود، ریشه به هستند

 رفته کار به کلمات مجموعه گوناگونی کاهش باعث بماند، باقی
کلمات  تشخیص قدرت شود و در نتیجه،وجوها میپرس در

 شود تایند باعث میآیابد. به عبارتی این فرمی افزایش
 متن یک داخل در مختلف هایلشک به را که هایتصریف

 کلمه یک عنوان به هاآن تمامی و شده شناسایی اند،شده ظاهر
 این در. شده و به یک کلمه نگاشت شوند گرفته نظر در

 وجوهای حیطهپرس در موجود کلمات یابیریشه پژوهش

 پیش از جدول یک قالب در و دستی صورت به پزشکی
 است. گرفته صورت ،شدهتعریف
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  یکسانی برچسب مترادف، کلمات از یک هر بهسپس 
 این. شوند گرفته نظر در شکل یک مشابه کلمات تا شودمی زده
به . دهد از یکدیگر کاهش را کلمات معنایی فاصله تواندمی امر

 که فارسی زبان مترادف کلمات دادگان مجموعه همین خاطر از
 دهش استفاده ،[17] است واژه 135000 و مدخل 15000 شامل
بنابراین هر کلمه با پرکاربردترین کلمه مترادف خود  ؛است

شود و در صورتی که خود آن کلمه پرکاربردتر از جایگزین می
 کند.هایش باشد، تغییری پیدا نمیسایر مترادف

 و کلمات حذف دادگان، پردازشپیش در آخر فاز 
 به توقفی عبارات و کلمات. است وجوهاپرس از توقفی عبارات

 از باالیی درصد در که شودمی گفته عباراتی و کلمات وعهمجم
. باشندنمی خاصی معنای حاوی ولی شوندمی ظاهر وجوهاپرس
نه تنها بار پردازشی سیستم را افزایش  عبارات و کلمات این
 نیز سیستم دقت کاهش باعث مواردی در دهند، بلکهمی
 مختلف هایروش از استفاده با مرحله این بنابراین، در ؛شوندمی
 از فهرست در جستجو و منظم هایعبارت از استفاده جمله از

توقفی موجود  عبارات و کلمات توقفی، کلمات شده تعیین پیش
 .شوندمی حذف وجوهاپرس از و در حیطه پزشکی شناسایی

کنترل فشارخون چگونه " عنوان با وجوییپرس مثال برای
 شامل که توقفی عبارات و کلمات حذف از بعد ،"است

 "کنترل فشارخون" صورت به باشند،می "است" و "چگونه"
با وجود اینکه شامل یک  نیز عبارات از برخی اما ؛شودمی تبدیل

 یا چند کلمه توقفی هستند، اما دارای معنی هستند، برای مثال
در . هستند توقفی کلمه "بین" و "از" آن در که "بردن بین از"

ت حذف کلمات و عبارت توقفی، معنای چنین مواردی در صور
 برای وجو از دست خواهد رفت که مطلوب نیست.آن پرس
 و کلمات این از فهرستی موضوع، در این مقاله این از جلوگیری

شده  کلمات توقفی استخراج استثنائات فهرست عنوان با عبارات
 توقفی عبارت و کلمات حذف مرحله به آن کلمات ورود از و

وجوی پرس یک پردازشپیش ،1 جدول شود. درمی جلوگیری
 است. آمده پزشکی

 
 

 پردازش دادگانپيش وجو در مرحلهپردازش یک پرس: پيش1جدول 
هاي اصالح غلط وجوپرس

 امالیی

سازي یکسان

 نوشتاري

گذاري برچسب یابیریشه سازي اعدادنرمال

 كلمات مترادف

 وجوي نهاییپرس حذف كلمات توقفی

توان هایی که میرد از روشسه مو
برای کاهس تپش قلب استفاده 

 کرد؟

به  "کاهس"تبدیل 
 "کاهش"

 "ها"، حذف "؟"حذف 
 ی جمعنشانه

و  "3"تبدیل سه به 
 "3"سپس حذف 

به  "توانمی"تبدیل 
، تبدیل "توانستن"
 "کردن"به  "کرد"

به  "تپش"تبدیل 
 "ضربان"

، "که"، "از"، "مورد"حذف 
، "برای"، "توانستن"
 "کردن"و  "استفاده"

روش کاهش ضربان 
 قلب

 

 وجوهاپرس بنديب( خوشه

گر مبتنی های توصیهطور که بیان شد، امروزه اکثر سیستمهمان
ی نهایاما کلمات به ت ؛وجوها هستندبر کلمات موجود در پرس

اعث بار توانند هدف کاربر از جستجو را بیان کنند. این کنمی
 شوند،ارائه می که هاییتوصیه مواقع از بسیاری تا در شودمی

 ینا چه اگر نباشد، کاربران اطالعاتی نیازهای با متناسب
 کاربران وجوهایپرس با مشابهی دارای کلمات وجوهاپرس
شود که کلمات از طرف دیگر، این رویکرد باعث می. باشند

ا یر ره شچندمعنا در نظر گرفته نشوند. برای مثال کاربری واژ
 م بهیستسکند تا از فواید شیر آگاهی پیدا کند، ولی می جستجو

 مینگرداند. به هوی صفحاتی در رابطه با حیوان شیر برمی
نظر  عالوه بر در برای رفع این مشکل، مقاله این منظور در

 به وجو از نتایج جستجو نیزهای ساختاری پرسگرفتن ویژگی
ها استفاده وجوبندی پرسعنوان یک ویژگی دیگر برای خوشه

 .گر را بهبود دارددقت سیستم توصیه شده است تا

 بندیخوشه به مرحله این در پردازش دادگان،پیش از بعد
وجوها پرس بندیخوشه منظور به. شودپرداخته می وجوهاپرس

 هاآن نبی شباهت میزان استفاده شده است تا زیر ویژگی دو از
 محاسبه شود:

 N-وجوهاپرس روی بر گرام 

 در شده داده نمایش اینترنتی هایآدرس مجموعه 
 هاآن رتبه و وجوپرس نتایج صفحه

  وجوهاپرس روي بر گرام-N: اول ویژگی

 باشند، مشابهی کلمات دارای وجوپرس دو اگر کلی طور به
بدین منظور،  .دهندمی نمایش را یکسانی اطالعاتی نیاز احتماالً

 بین لغوی هتشبا میزان بررسی برای پژوهش این در
. است شده استفاده گرام-3 سقف تا هاگرام-N از وجوها،پرس

هایی که در موتور گرام این است که بررسی-3علت استفاده از 
دهد که جو انجام شده است، نشان میجستجوی بومی پارسی

تواند به خوبی مفهوم جستجو گرام برای عبارات فارسی می-3
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مان در" عنوان با وجوییپرس برای مثال را نشان دهد. برای
 داریم: "بیماری واریس پا

 "پا" ،"واریس" بیماری" ،"درمان": هاگرام-تک

 "پا واریس" ،"بیماری واریس" ،"درمان بیماری": هاگرام-دو

 "ابیماری واریس پ" ،"درمان بیماری واریس": هاگرام-سه

 وجوها بر اساسپرس بین شباهت میزان محاسبه حال برای
 از بردار وجو یکپرس هر ازای ابتدا به ها،ت لغوی آنشباه

 اریم:دشود. پس برای مثال باال می ساخته آن هایگرام-1/2/3

س، اریودرمان، بیماری، واریس، پا، درمان بیماری، بیماری }
 {واریس پا، درمان بیماری واریس، بیماری واریس پا

 اساس بر وجوپرس دو بین شباهت میزان محاسبه برای سپس
 :شودمی استفاده( 1) رابطه این ویژگی، از

 
 
 
 (1) 

 

 
 دهندهنشان ترتیب به و   آن در که

و  وجوهای پرس به مربوط هایگرام-1/2/3 شامل بردار
 .هستند 

 
 

 

 

بینید، طور که میهمان. بگیرید نظر در را 2 جدول مثال رایب
 با برابر ترتیب به که دارد وجود وجوپرس دو جدول این در
علت ایجاد کلیت عصبی " و "عوامل تشدید سرطان روده"

 این از یک هر هایگرام-1/2/3 بردار حال. است "روده
 .کنیممی محاسبه را وجوهاپرس

 وجوي نمونهگرام دو پرس-1/2/3ار برد : محاسبه2جدول 
 هاگرام -1/2/3بردار  وجوپردازش پرسپيش وجوعنوان پرس وجوپرس

 
 )عوامل، سرطان، روده، عوامل سرطان، سرطان روده، عوامل سرطان روده( عوامل سرطان روده عوامل تشدید سرطان روده

یت، عصبی، روده، علت کلیت، کلیت عصبی، عصبی روده، علت )علت، کل علت کلیت عصبی روده علت ایجاد کلیت عصبی روده 
 کلیت عصبی، کلیت عصبی روده(

 

 :داریم بنابراین

 }عوامل، سرطان، روده، عوامل سرطان، سرطان روده، عوامل سرطان روده{

 }علت، کلیت، عصبی، روده، علت کلیت، کلیت عصبی، عصبی روده، علت کلیت عصبی، کلیت عصبی روده{

 پس
  }روده{
 }علت، کلیت، عصبی، روده، عوامل، سرطان، علت کلیت، کلیت عصبی، عصبی روده، عوامل سرطان، 

{سرطان روده، علت کلیت عصبی، عوامل سرطان روده، کلیت عصبی روده  

 :داریم( 1) رابطه ها طبقآن گرام-1/2/3 اساس بردار بر وجوبین این دو پرس شباهت میزانی به دست آوردن برا حال
 

 
 داده نمایش اینترنتی هايآدرس مجموعه: دوم ویژگی

 هاآن رتبه و وجوپرس نتایج صفحه در شده

 بین شباهت میزان آوردن دست به برای آن از که دومی ویژگی
  در شده برگردانده اول نتیجه  شود،می تفادهاس وجوهاپرس

  مقدار  پژوهش این در که است وجوپرس یک نتایج صفحه
این است  10علت انتخاب مقدار . شد گرفته نظر در 10 با برابر

که تحقیقات نشان داده است که ترافیک صفحه اول نتایج در 
به طور  گل بیشتر از صفحات دیگر است.موتور جستجوی گو

از ترافیک را به خود اختصاص داده  %5/91تر صفحه اول دقیق
 %1/1و  %8/4است، در حالی که صفحات دوم و سوم به ترتیب 
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[. این امر باعث 18دهند ]از ترافیک را به خود اختصاص می
وجوی کاربر شود تا موتورهای جستجو نتایجی را که به پرسمی
تر هستند، در صفحه اول نتایج ارائه دهند. به همین علت بطمرت

در این مقاله نیز از نتایج صفحه اول برای محاسبه میزان 
 گفت توانمی کلی . به طوروجوها استفاده شدباهت بین پرسش
 دو پاسخ در شده برگردانده اول نتیجه 10 که صورتی در

 باشند، اشتراک یدارا بهتر عبارت به یا و باشند مشابه وجوپرس
 برای. هستند یکدیگر مشابه وجوپرس دو آن زیاد احتمال به

 دو پاسخ در شده برگردانده اول نتیجه 10 در اگر مثال
 هایآدرس "ناکازاکی حادثه" و "اتمی سالح" وجویپرس

 دو این که گفت توانمی باشد، داشته وجود یکسانی اینترنتی
رغم اینکه این دو هستند، علی یکدیگر مشابه وجوپرس
وجو دارای کلمات یکسانی نیستند و از ویژگی اول ما، هیچ پرس

 آورند.امتیازی به دست نمی

فرض کنید  مثال برای. نتایج جستجو نیز مهم است رتبه البته  
وجوی فردی به دنبال پیدا کردن فواید میوه سیب باشد و پرس

"apple" موقع خواهد  آن گوگل وارد کند، جستجو موتور را در
 و اپل شرکت با رابطه در نتیجه اول جستجو دید که، چند

 اگر کهحالی در است، سیب میوه با رابطه در بعدی هایآدرس
اول نتایج کند، وارد گوگل در را "apples" وجویپرس

 کهاین رغمعلی بنابراین ؛است سیب میوه با رابطه در جستجو 
 هدف اما هستند، یکدیگر شبیه لغوی نظر از وجوپرس دو این

 همین به. است متفاوت کامالً وجوپرسدو  این بیان از کاربران
 میزان تشخیص در تواندمی نتایج آن رتبه و جستجو نتایج دلیل

 دو بین شباهت محاسبه باشد. برای مفید وجوهاپرس شباهت
 بر جستجو نتایج باید ابتدا دوم، ویژگی اساس بر وجوپرس

 در آدرس یک رتبه که چه هر. دهی شوندوزن شان،رتبه اساس
 هم آن اهمیت آن و در نتیجه وزن باشد، باالتر نتایج صفحه

 جستجو، موتورهای که است این هم علت. بیشتر خواهد بود
وجوی کاربر با پرس شانارتباط میزان اساس بر قبل از را نتایج
 بگیرد، قرار باالتری رتبه در آدرس یک اگر و کندمی بندیرتبه

 [.15، 19] تر استوجوی کاربران مرتبطبه پرس

وزن  دارد، قرار رتبه  در که به آدرسی ترتیببدین

 شباهت میزان محاسبه برای اکنون. دهیممی 

 تکتک ازای اساس ویژگی دوم بایستی به بر وجوپرس دو بین
 مشترک وجوپرس هر دو اول نتیجه 10 در که هاییآدرس

شود.  نرمالو  محاسبه کسر  مقدار هستند،

 ( داریم:2بنابراین طبق رابطه )
 
 

(2) 
 

 
 

 در مشترک اینترنتی هایآدرس تعدادبرابر با  جا این که در
 و   .است و  وجوی پرس دو اول نتیجه 10
وجوی نتایج پرس در اممشترک  اینترنتی آدرس رتبه ترتیب به

 دهندهنشان نیز و  هستند.  و  
تر بیان طور که پیشهمان. های مشترک استآن آدرس وزن

 شود،یم استفادهاول جستجو  نتیجه 10 از مقاله این شد، در
 

 
 

برابر  است و عبارت  10 با برابر مقدار  بنابراین
 شود.گرفته میبا یک در نظر 

تب " و "CCHFبیماری " وجویپرس دو مثال، برای
ی جستجو اول نتیجه 10 که بگیرید نظر در را "کنگوکریمه

 .آمده است 3در جدول  هاآن
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 وجونتيجه اول جستجوي دو پرس 10: 3جدول 
ن هاي یکسارتبه آدرس هاي یکسانآدرس وجوي نمونهنتيجه اول جستجوي دو پرس 10

 در صفحه نتایج 

هاي یکسان رتبه آدرس

 CCHFبيماري  در صفحه نتایج 

() 

 كنگوتب كریمه

() 

fa.wikipedia.org 
/wiki کنگو-کریمه_دهندهخونریزی_تب/  

rooziato.com/1396101740 -ریمهک-تب/
 کنگو/

fa.wikipedia.o

rg/… 
1 2 

doc.umsha.ac.ir/uploads/راهنمای_cchf.p

df 
https://fa.wikipedia.org 

/wiki کنگو-کریمه_دهندهخونریزی_تب/  
doc.umsha.ac.

ir/…. 
2 5 

bbc.com/persian/science-40077261 tabnak.ir/fa/news/698439/ -کنگوکریمه-تب
گرفت-را-نفر-سه-جان-تاکنون  

bbc.com/…. 3 8 

pezeshk.us/?p=30055 zoomit.ir/2017/5/28/157017 
/what-is-crimean-congo-

haemorrhagic-fever-iran/ 

rooziato.com/

…. 
5 1 

rooziato.com/1396101740/ -کریمه-تب
 /کنگو

doc.umsha.ac.ir/uploads _راهنمای/ cchf.p

df 
zoomit.ir/…. 7 4 

home.sums.ac.ir/~aliasghar_su/files 
/powerpoints/CCHF.ppt 

fardanews.com/fa/news/678384 -عالئم/
بشناسید-را-کنگو-کریمه-تب  

   

zoomit.ir/2017/5/28/157017 
/what-is-crimean-congo-

haemorrhagic-fever-iran/ 

infosalamat.com/blog/articles -چیز-همه/
کنگو-کریمه-تب-مورد-در  

   

treatment.sbmu.ac.ir/uploads/kerime.p

df 
bbc.com/persian/science-40077261    

fararu.com/fa/news/113077 
/ کنگو-کریمه-تب-درباره-جدی-هشدار  

namnak.com کنگو.-کریمه-تب/ p17247    

ana.ir/news/37611 tasnimnews.com/fa/news/1396/03/28 
/1440044 -در-کنگو-کریمه-تب-وضعیت-آخرین/

ایران-در-مبتالیان-تعداد-تهران  

   

 

 داریم:( 2) ویژگی دوم، طبق رابطه اساس بر وجوپرس دو این بین شباهت برای محاسبه حال

 

 این اساس بر و   وجویپرس دو بین شباهت میزان

ژگی وجو براساس ویاین دو پرس .است 32/0 با برابر ویژگی

 کنند.اول، هیچ امتیازی کسب نمی

 باید وجو،پرس دو بین کلی شباهت آوردن دست به برای حال

و به ( 3) رابطه طبق را ویژگی این دو از آمده به دست مقادیر

 کرد. بنابراین: ترکیبصورت خطی با یکدیگر 

(3)  
 

مقدار ضرایب این دو ویژگی در بخش نتایج ارزیابی محاسبه 
با استفاده از  وجوهاپرس بین شباهت محاسبه از شده است. پس

 بندیخوشه به K-means الگوریتم اجرای ( با3رابطه )
. شودمی پرداخته ویژگی دو این از استفاده با وجوهاپرس

 پرکاربردترین از یکی K-means بندیخوشه الگوریتم
 این الگوریتم این قوت نقاط از. است بندیخوشه هایالگوریتم

 هایدادهپایگاه برای باال، سرعت و سادگی برعالوه که است

الگوریتم  سرعت بودن باال علت. است ارتقاپذیر و کارا بزرگ،
K-meansبه نسبت این الگوریتم تکرارهای تعداد بودن ، کم 

به عبارت دیگر  ؛شوند بندیخوشه باید که است هاییداده تعداد
 که است با  برابر الگوریتم این محاسباتی پیچیدگی

 تعداد   و هاخوشه تعداد  وجوها،پرس کل تعداد 
 K-means تر دقیق عبارت [. به20است ] الگوریتم هایتکرار
 کند، بهمی تقسیم فرد به منحصر خوشه را درون  هاداده
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 را ممکن شباهت بیشترین خوشه یک درون هایداده کهطوری
 باشند. داشته دیگر هایخوشه با را تفاوت بیشترین و یکدیگر با

 وجوپرس ج( توصيه

 وجویپرس شدن وارد وجو، بابندی پرسل بعد از خوشهحا
 هایخوشه در آن وجود عدم یا وجود ابتدا سیستم، به کاربر
 این که صورتی در. گیردمی قرار بررسی مورد وجو،پرس
 هایگزارش در و باشد شده وارد کاربران توسط قبالً وجوپرس
 که را یاخوشه ابتدا سیستم باشد، موجود جستجو موتور قبلی
 برای سپس. کندمی پیدا دارد، تعلق آن به موردنظر وجویپرس

 آن در موجود وجویپرس ترینشبیه وی،  به وجوپرس توصیه
و از قبل  دارند خوشه مرکز به را شباهت بیشترین که خوشه

 اما اگر ؛شوندمی توصیه و انتخاباند، محاسبه و ذخیره شده
 باید باشد، نداشته وجود سیستم در قبل از وجوی کاربرپرس

 منظور این برای. شود پیدا وجوپرس این به خوشه تریننزدیک
 با وجوپرس این شباهت (، میزان3با استفاده از رابطه ) ابتدا

 به وجوپرس این سپس. آیدها به دست میخوشه مراکز
 اضافه دارد، آن مرکز به را شباهت بیشترین که ایخوشه

 بیشترین وجویی کهپرس قبل،  حالت اکنون مانند. شودمی
 در. شوندمی به کاربر توصیه دارند، خوشه مرکز به را شباهت
 خوشه این به جدیدی وجویپرس اینکه به توجه با نهایت
خوشه  آن مرکز که دارد وجود امکان این است، شده اضافه
 کار این. شودمی سبهمحا مجدداً خوشه مرکز بنابراین کند، تغییر

و در ساعاتی که بار کاری سیستم  خطبرون و ایدوره صورت به
 شدهعنوان هایروش از یک هر شود. اگرچهکم است، انجام می

 به وجوپرس توصیه به متفاوتی رویکرد با قبل هایبخش در
 از عمومی دادگان مجموعه وجود عدم اما پردازند،می کاربران

ها، حفظ محرمانگی سایت رقابت دلیل به کاربران رفتار
 شدن دشوار باعث تجاری، موضوعات و جستجوی کاربران

 عموماً  بنابراین ؛شودمی هاروش این مقایسه و ارزیابی عملیات
 هایگزارش از شدهاستخراج هاینمونه بررسی به هاارزیابی
 محدود ارزیابی، معیارهای محاسبه و خبره افراد توسط هاسایت

 .ودشمی

 

 نتایج

 مقاله این در پیشنهادی روش ارزیابی به بخش این در
 کنیم.می بیان را هاارزیابی از آمده دست به نتایج و پردازیممی

 الف( مدل ارزیابی

ها را ثیر هر کدام از ضرایب ویژگیأبرای ارزیابی مدل ابتدا باید ت
 gridبه دست آورد. برای این منظور، با استفاده از الگوریتم 

search exhaustive هر کدام از این ضرایب  مقدار بهینه
  متقابل  اعتبارسنجی روشآید. حال با استفاده از به دست می

 روش، این در. شودبخشی به ارزیابی مدل پرداخته می
 مساوی بخش  به  تصادفی صورت به آموزشی هاینمونه

و  ارزیابی داده عنوان به بخش سپس یک شوند،می تقسیم
 این. شودمی استفاده آموزشی داده عنوان به بخش 

 برای هانمونه تمامی از صورتبدین شود،می بار تکرار  فرایند 
 رزیابیا برای باریک نیز نمونه هر و شده استفاده آموزش مدل

 به نتایج میانگین نهایت، در. گرفته است قرار استفاده مورد
در نظر گرفته  نهایی تخمین عنوان به دور هر در آمده دست

مقدار  از علمی تحقیقات اکثر نیز همانند مقاله این در. شودمی
 شد استفاده خشیب 10 متقابل اعتبارسنجی یعنی 

[21.] 
 زمینه در خود پیشنهادی هایروش ارزیابی برای نمحققا  

. کنندمی استفاده متفاوتی معیارهای از گرتوصیه هایسیستم
 داده مجموعه گر،توصیه سیستم ماهیت به معیارها این انتخاب

 برد،می بهره آن از که تکنیکی چنینهم و آن استفاده مورد
ترنتی مثل این فروشگاه یک در مثال عنوان به. دارد بستگی
 آن خرید با کاال یک از کاربران بازدید که صورتی در آمازون،
 سایت یک در اما شود؛می تلقی موفقیت یک باشد، همراه

 کاربر، وسیله آموزش و یا دانلود آن به یک مرور آموزشی
 طور به. شود گرفته نظر در سیستم موفقیت عنوان به تواندمی

: دارد وجود گرتوصیه هایتمسیس در ارزیابی معیار نوع دو کلی
 به سیستم برخط رویکرد خط. دربرون ارزیابی ،برخط ارزیابی

 و در گیردمی قرار آزمایش مورد کاربران توسط واقعی طور
 سیستم روش این در اما ؛است برخوردار باالیی دقت از نتیجه
 قابل نتایج به بتواند که دارد کاربران از بزرگی اجتماع به احتیاج

 این زیاد هزینه عالوهبه موارد این که کند پیدا دست تنادیاس
 رویکرد در. شود ذکر آن بزرگ عیب عنوان به تواندمی رویکرد،

 ارزیابی برای کاربران گذشته رفتار به مربوط دادگان از خطبرون
 رویکرد از نیز مقاله این در. [22شود ]می استفاده سیستم
 روش ارزیابی منظور است. به شده استفاده خطبرون ارزیابی

دقت  ارزیابی سه معیار از مقاله این در خود پیشنهادی
(Precision( پوشش ،)Coverageو ) بندیخوشه کیفیت 

 .شد استفاده

گر را برای تولید این معیار، توانایی سیستم توصیهمعيار دقت: 

( 4) دهد که با استفاده از رابطههای دقیق نشان میتوصیه
 شود:می محاسبه
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(4) 
 

  
 مرتبطی وجوهایپرس تعداد بیانگر که در اینجا، معیار 

 نیز  معیار. اندشده داده تشخیص مرتبط درستی به که است
 مرتبط اشتباه به که است نامرتبطی وجوهایپرس تعداد بیانگر

 اند.شده داده تشخیص
دهد هایی را نشان میر درصد توصیهاین معیا معيار پوشش:

 هاگر قادر به ارائه حداقل یک توصیه برای آنکه سیستم توصیه
 ست.ل
 بندیخوشه کیفیت ارزیابی برایبندي: معيار كيفيت خوشه 

 وجوپرس هر فاصله نسبت ،(5) رابطه از استفاده با وجوهاپرس
 تا آن فاصله به () دارد تعلق آن به که ایخوشه مرکز تا

است. به عبارتی  شده ( محاسبهدیگر ) هایخوشه مراکز
ها محاسبه وجو، به تعداد خوشهاین مقدار برای هر پرس

 شود.می

(5) 
 

 ارزیابی ب( دادگان

 6 به مربوط هایگزارش پژوهش، این در استفاده مورد دادگان

 بازه ( درparsijoo.ir) جوپارسی بومی تجویجس موتور روز
رکورد  799190است که شامل  28/2/1395 تا 23/2/1395

هر رکورد از دادگان که در یک سطر آمده است، جستجو است. 
 کاربر، شناسه شامل یک جستجوی کاربر است که دهندهنشان
 آدرس شده،ارسال وجویپرس وجو،پرس ارسال تاریخ و زمان
IP آن به پاسخ در شدهبرگردانده اول نتیجه 10 کاربر، اهدستگ 

کاربر )در صورت  توسط شدهکلیک اینترنتی آدرس و وجوپرس
 شد، پردازش اشارهدر مرحله پیش که طورهماناست.  کلیک(
 از برخی و رفع سازینرمال جهت استفاده، از قبل دادگان
رد از این رکو 1000اند. گرفته قرار پردازشپیش مورد نواقص،

دادگان به صورت تصادفی برای مجموعه آزمایشی انتخاب 
 دهند.شدند و مابقی رکوردها، دادگان آموزشی را شکل می

 ارزیابی ج( نتایج

نویسی جاوا نوشته شده روش پیشنهادی با استفاده زبان برنامه
الگوریتم ها از ثیر ضرایب ویژگیأاست. برای ارزیابی ت

exhaustive grid search های مختلف استفاده شده در بازه
ده است، بهترین مقادیر آم 4طور که در جدول است. همان

به دست  7/0و  3/0ه ترتیب برابر با ب و  برای پارامترها 
 آمده است.

 
 هابراي تعيين ضرایب ویژگی grid search: نتایج اجراي الگوریتم 4جدول 

 بهترین مقدار گام محدوده ضرایب

 [1-0] 1/0 3/0 

 [1-0] 1/0 7/0 

 

سیستم، تعداد  دقت بر هاتوصیه تعداد ثیرأت به منظور ارزیابی
 شده برای دادگان مجموعه آزمایشی را در بازههای ارائهتوصیه

، مشاهده 5طور که در جدول ایم. همانتغییر داده [10-5]
، دقت سیستم کاهش پیدا ها، با افزایش تعداد توصیهشودمی
ها بیشتر هر چه تعداد توصیه . علت آن هم این است کهکرد

شود که شباهت کمتری با هایی ارائه میشود، توصیه
ها کمتر بنابراین هر چه تعداد توصیه ؛وجوی کاربر دارندپرس

شود. در اینجا های با دقت بیشتری ارائه میباشد، توصیه
 نتیجه بدترین و به دست آمد وصیهت 5بیشترین دقت با تعداد 

 باشد. 10 با برابر هاتوصیه تعداد که است هنگامی
 

 : ارزیابی مدل پيشنهادي با استفاده از معيار دقت و پوشش5جدول 

 تعداد توصيه       

 معيار
5N= 6 N= 7 N= 8 N= 9 N= 10 N= 

TP 3862 4431 5033 5544 5912 6309 
FP 1138 1569 1967 2456 3088 3691 
 %09/63 %68/65 %3/69 %9/71 %85/73 %24/77 دقت

 %100 پوشش
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طور که در بخش قبل، بیان شد، هنگام ارائه توصیه به همان
وجوها به مرکز دسته به وی توصیه ترین پرسکاربر، نزدیک

وجو برای وی جایی که همیشه حداقل یک پرسشوند، از آنمی
 است. %100شش مدل برابر با شود، بنابراین پوبرگردانده می
(، 5بندی با استفاده از رابطه )معیار کیفیت خوشه برای محاسبه

تمامی  برای 1/0 فواصل به شده  محاسبه مقادیر رخداد تعداد
دادگان موجود در مجموعه آزمایشی به دست آمده است. توزیع 

بندیخوشه که این است دهندهنشان 1 شکل شده دررسم

 در فرکانس بیشترین زیرا بوده است، مناسب وجوهاپرس 
 به وجوهاپرس دیگر عبارت به ؛است افتاده اتفاق کمتر هایبازه

 ترنزدیک دیگر هایخوشه به نسبت خود خوشه مرکز به درستی
 هستند.

ای از نتایج مقایسه روش پیشنهادی با نیز خالصه 2در شکل 

که در بخش بحث و  ن زمینه آمده استهای مطرح در ایروش

 گیری به تفصیل به توضیح آن پرداخته شده است.نتیجه

 

 

 
 متفاوت هايخوشه تعداد ازاي به  نسبت :1شکل 

 

هادیگر پژوهش با پيشنهادي دقت روش مقایسه: 2شکل 
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 گيريبحث و نتيجه

گیری و یند تصمیمآگسترش روزافزون اطالعات در وب، فر
انتخاب را برای بسیاری از کاربران دشوار کرده است. برای رفع 

هایشان، این مشکل و کمک به کاربران در انجام انتخاب
 اخیر هایسال گر به وجود آمدند. درهای توصیهسیستم
ناپذیر های جدایییکی از بخش عنوان به گرتوصیه هایسیستم

 به طور کلی و جتماعیهای اجستجو، شبکه و حیاتی موتورهای
از . شده است با کاربران در ارتباط است، که برخطی سیستم هر

هر چه  دسترسی برای کاربران به کمک ها با هدفاین سیستم
 یکی. شودبری میبهره موردنیازشان اطالعات به بهتر و ترسریع

جستجوی مفاهیم پزشکی  حوزه در گرها،توصیه کاربردهای از
یکی از  پزشکی و بهداشتی، اطالعات نماییرشد است.
رو هستند. از طرف ههایی است که کاربران با آن روبچالش

ها را برای دیگر دانش کم اغلب افراد در حیطه پزشکی آن
رو کرده است. هیافتن اطالعات موردنیازشان با مشکل روب

تواند باعث می کاربران، به معتبر و مناسب وجوهایپرس توصیه
 کارایی و کیفیت ضایتمندی کاربر از سیستم شود وافزایش ر

 و ترآسان را کاربران که چرا را افزایش دهد، سیستم کل
 رساند.می مطلوبشان نتایج به ترسریع

 از گیریبهره با ترکیبی روشی ارائه ،حاضر پژوهش هدف
 به نتایج جستجو، همراه به وجوهاپرس محتوایی هایویژگی
در گام اول . است در حیطه پزشکیوجو پرس توصیه منظور

پردازش قرار گرفتند تا نواقص های پژوهش، مورد پیشداده
سازی شوند. در گام دوم با ها رفع شده و یکسانموجود در آن

نتیجه  10وجوها و گرام بر روی پرس-Nاستفاده از دو ویژگی 
وجوها پرداخته شد و در بندی پرساول نتایج جستجو به خوشه

وجوی جدید به تواند با ورود پرسدر گام آخر سیستم مینهایت، 
 پژوهش این در استفاده مورد دادگانوجو بپردازد. توصیه پرس

 موتور در کاربران جستجوی روز شش به مربوط دادگان شامل
 مورد استفاده از قبل که است بوده جوپارسی بومی جستجوی

 که دهدمی ننشا ارزیابی نتایج. اندگرفته قرار پردازشپیش
 از حیطه این در مطرح هایروش با مقایسه در پیشنهادی روش
تر، دقت روش است. به طور دقیق برخوردار باالتری دقت

و پوشش آن  %78حدود وجو پرس 5پیشنهادی برای توصیه 
و  Zengشده توسط است که در مقایسه با روش ارائه  100%

و  Zhang وشو در مقایسه با ر %10[ بیش از 11] همکاران
 بهبود داشته است. %9[ حدود 15] همکاران

 وجویپرس توصیه روش دو با پیشنهادی الگوریتم دقت
 این به اشاره برای. است شده مقایسهشده در باال مطرح

الگوریتم  QS وHIQR الگوریتم  از ترتیب به هاالگوریتم
 و سازیپیاده را هاروش این ابتدا مقایسه، برای. شد استفاده
 را هاآن دقت و برده کار به داده پایگاه روی بر را هاآن سپس

جایی که از آن HIQR الگوریتم سازیپیاده در. محاسبه نمودیم
مراتبی از مفاهیم پزشکی به فارسی وجود ندارد، ابتدا با سلسله

از  مراتبیهای بالینی با افراد خبره، سلسلهاستفاده از مشاوره
یز و از کلیک کاربر بر روی نتایج ن اج شدمفاهیم پزشکی استخر

، وزن عبارات QSسازی . در پیادهبرای ساخت مدل استفاده شد
کاربران را به دست آوردیم. برای  شدهموجود در اسناد کلیک
های برای خزش آدرس Jsoupآماده  این منظور از کتابخانه

 .استفاده شدکاربران  شدهکلیک
 به که دهدمی نشان است، آمده 2 شکل در که نتایج خالصه

 در را تریدقیق هایوجوپرس ما پیشنهادی روش میانگین طور
 مشخص که طورهمان. دهدمی ارائه موجود روش دو با مقایسه
 دقت پیشنهادی روش کم، هایتوصیه تعداد ازای به است،

 هاتوصیه تعداد چه هر که است این هم آن علت دارد، بهتری
 مرکز تا شوندمی ارائه که هاییتوصیه فاصله کند، پیدا افزایش
 توصیه احتمال نتیجه در و شودمی زیاد نیز خوشه
 دارند، ورودی وجویپرس با کمتری شباهت که وجوهاییپرس

  یابد.می افزایش

و  Boldiتوسط همچنین روش پیشنهادی با روش مطرح شده 
سازی این ه[ نیز مقایسه شده است. برای پیاد13] همکاران در

دقیقه  30وجوهایی که کاربران در مدت زمان روش ابتدا پرس
وجوهای نشست جاری کاربر در کنند، به عنوان پرسوارد می

وجوهای شوند. سپس گراف حاصل از توالی پرسنظر گرفته می
شود. از توالی های مختلف کاربران رسم میشده در نشستارائه

وجوهای وجو به پرسپرس موجود در این گراف برای توصیه
شود. دقت به دست آمده از این روش بر ورودی استفاده می

است. علت دقت  %53روی دادگان ارزیابی این پژوهش برابر با 
کم این روش این است که این روش تنها قادر به ارائه توصیه 

حداقل یک بار در  وجوهایی است که قبالًبرای پرس
 رد شده باشند.های موتور جستجو واگزارش

های دهند که استفاده توامان از ویژگیبنابراین نتایج نشان می
گیری از نتایج وجوها در کنار بهرهساختاری و محتوایی پرس

تواند میزان شباهت بین دو وجوها میحاصل از جستجوی پرس
وجو را بهتر محاسبه کرده و اهداف کاربران از بیان پرس
های قبلی فقط از یک هند. روشوجو را بهتر تشخیص دپرس

وجوها ویژگی برای به دست آوردن میزان شباهت بین پرس
کردند، به همین خاطر هدف کاربر از بیان یک استفاده می
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دادند، این موضوع بیشتر وجو را به درستی تشخیص نمیپرس
وجوی کاربر حاوی کلمات چندمعنا باشد در زمانی که پرس

اما روش پیشنهادی با در نظر  ؛شودباعث ایجاد مشکل می
وجوها و نتایج گرام بر روی پرس-Nهای گرفتن ویژگی

وجوها برطرف تواند این مشکل را در توصیه پرسجستجو می
 کند.

ها و توانند بر ایجاد، بهبود و ارتقای الگوریتممطالعات آینده می  
وجوها تمرکز کنند. های موجود در زمینه توصیه پرستکنیک
 زبان برای استاندارد دادگان توسعه و ساخت با توانین میهمچن

 را دادگان پردازشپیش برای محاسباتی عملیات حجم فارسی،
و مجموعه  معنایی ابزارهای از استفاده. به حداقل رساند

 ها و عالئم پزشکی بر دقتهای مرتبط با مفاهیم، مخففداده
 دیگر از توانمی ینبر اعالوه. افزایدوجو میتوصیه پرس سیستم

 پشتیبان بردار ماشین جمله از ماشین یادگیری هایالگوریتم
برای  نیز عصبی هایشبکه و تقویتی یادگیری ای،هسته چند

 .کرد ساخت مدل استفاده
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Introduction: The rapid growth of information in the Internet and high informational overload has 

created an important challenge for users in accessing their needed information. Nowadays, query 

recommendation systems have become a major part of information retrieval systems. One of the 

applications of these recommendation systems is in medical sciences. Through applying 

personalization approach, these systems attempt to decrease the problem of informational overload 

in Web and to accelerate users' medical search. 

Method: In this applied and descriptive study, by using the lexical features and search results of 

queries, we tried to propose a method that helps users to access their desired information in a short 

time while maintaining the lexical relationship with the original query. The popular k-means 

algorithm was used to cluster queries. The implementation of the proposed method was done by 

using java programming language and in NetBeans IDE software. 

Results: According to the proposed method, the combined use of the lexical features and search 

results of queries leads to useful information for detecting similar queries. Since there is a possibility 

that a query contains multi-meaning words, using search results can be useful in identifying the 

user’s intent of a query. 

Conclusion: Evaluation of the proposed model with the real search log of the Parsijoo search engine 

indicated the precision rate of 77.4% for this method that in comparison to other methods shows 

10% improvement of precision. 

 

Keywords: Medical recommendation system, query recommendation, Search engine, Information 

retrieval 
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