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  مقدمه .1
 بـا وجـود   ،مراودات روزمره و مهمتر از همه در سطح وب ،ها اسناد الکترونیکی در سطح سازمانگسترش 

باعث بروز مشکالتی از جمله یافتن اطالعات مورد نیاز در میـان انبـوه    ،هاي کارآمد آن تمام مزایا و جنبه
ن اطالعات مورد نیاز حجم وتنوع اطالعات عرضه شده باال باشد، افراد براي پیدا کردوقتی . اطالعات است

هـاي   بایـد اطالعـات عرضـه شـده را بـا روش      –حتی اگر این اطالعات مهم و برجسته هم باشند  –خود 
به همین منظور موتورهاي جسـتجوي پیشـرفته عرضـه شـدند کـه قـادر        .خاصی جستجو و پاالیش کند

ج را به ترتیب اولویت به کاربر ارایه ها سند یافته و نتای هستند تا اطالعات مورد نیاز کاربر را از میان ملیون
یافتـه هسـتند کـه شـامل      شود، منظور ما، اسناد غیرساخت می) document(وقتی صحبت از سند  .دهند

بندي موضوعی براي اسناد انجام  انبوهی از کلمات و جمالت در مورد موضوعی خاص هستند و هیچ طبقه
  .نشده است

» کلیدواژه«یا » کلمات کلیدي«در موتور جستجو، از  رد نظر خودکاربر براي پیدا کردن سند یا مطلب مو
اما اینکه چقدر . گیرد ها کمک می موتور جستجو نیز براي یافتن اسناد مرتبط از کلیدواژه. کند استفاده می

بندي موتور جستجو به الگوریتم ذهنی کاربر، در بیان کلمات کلیـدي نزدیـک باشـد، خـود      الگوریتم رتبه
  .لی است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداختمقوله مفص

. ]1[ در این میان زبان فارسی ویژگیهاي خاصی دارد که بازیابی اطالعات براي آن را مشکل ساخته است
زبـان بـراي یـافتن مسـتندات و مطالـب مـورد نظـر خـود در صـفحه اول           کابران فارسی ،به نظر نویسنده

هاي دیگر  نسبت به زبان –شوند و معموال زمان بیشتري را  اغلب با شکست مواجه می ،موتورهاي جستجو
شود به کمبود منابع فارسـی در   البته بخشی از آن مربوط می. دهند براي جستجو در وب اختصاص می –

گیر براي دستور خط فارسی است؛ این مشکل باعـث   وجود قانون همهوب اما بخش عمده آن در اثر عدم 
از طرفـی   شده تا کلمات کلیدي انتخاب شده توسط کاربر و کلمات موجود در مستندات سازگار نبـوده و 

درك درستی از مرز کلمات و عبارات و نیز رفتار کاربر در انتخاب کلمـه کلیـدي    ،بندي هاي رتبه الگوریتم
  .نداشته باشند

هـا   براي کاستن از مشکالت عدم تفاهم بین کاربر و موتورهاي جستجو در زبـان فارسـی، برخـی از روش   
، بـا ایجـاد یـک واسـط بـین پرسـش       ]2[ پارسـیک در سایت  در یک نمونه بارز. اند پیشنهاد و انجام شده

کاربران و موتورهاي جستجو و تغییر و تبدیل کلمات فرستاده شده، با استفاده از سرویس وب موتورهـاي  
  . شود تجو، نتایج متفاوتی به کاربر داده میجس
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کـه ایـن تفـاوت در     شـود  از آن برداشـت مـی  شود، چندین مفهوم  مطرح می» سازي بهینه«وقتی اصالح 
ها ابهام ندارند امـا   داده. گیرد نشات می» بازیابی داده«و » بازیابی اطالعات«برداشت، از تفاوت بین مفهوم 
هـا را   سیستم بازیابی داده نیاز به رفع ایـن ابهـام  . شوند در نتیجه مبهم می اطالعات نیاز به تفسیر دارد و

ندارد اما در سیستم بازیابی اطالعات باید هر چه بهتر اطالعات را مدل کنیم تا ابهام ها در درك اطالعات 
داختـه  سازي پر هاي ذخیره گذاري و انباره هاي اندیس در بازیابی داده به روش. توسط سیستم کمتر شوند

سیسـتم   در. شـود  ها و ارتباط آن با نیاز کاربر پرداخته مـی  شود، اما در بازیابی اطالعات به تفسیر داده می
در  و شود، از نظر سرعت و فضا به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته می کارایی سیستم ،هاي بازیابی داده

به عنوان معیار  ،و شبیه به آن) recall( بازخوانیو ) precision( سیستم هاي بازیابی اطالعات، معیار دقت
  . درون به کار میارزیابی سیستم 

  

  حوزه مساله 1-1
به طـور   [3]همه مسایل مربوط به آن در . پردازیم در این گزارش ما به مسایل مربوط با بازیابی داده نمی

سازي در بازیابی اطالعـات اسـت کـه منظـور از آن      پردازیم بهینه کامل حل شده است؛ آنچه که بدان می
بطـور خالصـه منظـور مـا از     . هـاي بازیـابی اطالعـات اسـت     بهبود پارامترهاي ارزیابی مرتبط بـا سیسـتم  

ي آن، یـا صـفحه اول    این است که ترتیب نتایج بازگردانده شـده » ده از موتور جستجوسازي استفا بهینه«
  .نتایج، شامل درصد قابل قبولی از مستندات مرتبط با نیاز کاربر باشند

یـا بطـور اختصـاري    (، »Search Engine Optimization«یـا  » سازي موتور جسـتجو  بهینه«البته اصالح 
SEO(بـرد تـا    شود که طراح سایت آنها را بکار می هایی گفته می تر، به تکنیک، در ادبیات عمومی کامپیو

ایـن  . هاي باالتر، یا صفحه اول نتایج، آورده شود رتبه سایت مورد نظر در نتایج موتورهاي جستجو به رتبه
کنند و سایت خود را طوري طراحی  هاي موتورهاي جستجو به نفع خود استفاده می ها از الگوریتم تکنیک

اگرچه . هاي خاصی بیشترین امتیاز را بگیرد و در صفحه اول ظاهر شود کنند که در اثر ورود کلیدواژه یم
بندي موتورهاي جستجوي پر طرفـدار، از دسـترس عمـوم مخفـی اسـت، امـا همیشـه         هاي رتبه الگوریتم

کنند و  ا گمراه میها موتورهاي جستجو ر این تکنیک. ها وجود دارد هایی براي حدس زدن این الگوریتم راه
هاي مهم نمایش داده شوند، اما بـا ایـن وجـود،     سطح سایت اهمیت هم هاي بی شود تا سایت این باعث می

  .اي به مقابله با این مساله را ندارند موتورهاي جستجو عالقه
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؛ خواهیم پرداخت SEOبطور خالصه به مبحث  در کنار مسایل مربوط به بازیابی اطالعات، در این گزارش
بـراي طراحـان    دنتوان می بندي نیستند و هاي رتبه ارتباط با الگوریتم چرا که مسایل مطرح شده در آن بی

  .موتور جستجو نیز مفید باشند
نیازهاي الزم از جملـه تشـریح سـاختار موتـور جسـتجو       ما به بیان پیش 2در ادامه این گزارش در بخش 

در . شـود  سازي معرفی شده و در مـورد آنهـا بحـث مـی     در این بخش پارامترهاي بهینه. خواهیم پرداخت
هاي بعدي به مسایلی که  در بخش. کنیم بندي صحبت می ها و پارامترهاي رتبه الگوریتمدر مورد  3بخش 

  .پردازیم سازي فارسی سروکار دارند می به نحوي با بهینه
. یابی در فارسـی  به ریشه اختصاص دارد 5بخش . پردازیم به معرفی کلمات عمومی فارسی می 4در بخش 

. دهـیم  را مورد توجـه قـرار مـی    رفتار کاربر 7بخش را بررسی نموده و در  پذیر بازیابی تحمل 6 بخشدر 
سازي براي موتور  بهینهبه بررسی چگونگی  9بخش به متاجستجوگر تخصیص یافته و در نهایت  8بخش 

  .پردازد می جستجو
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  نیازها پیش .2
هدف این است تا اسناد یا رکوردهاي مرتبط با نیاز کـاربر  ) Information Retrieval(در بازیابی اطالعات 

کاربر نیاز خود را توسط تعدادي از کلمات کلیـدي بـه   . از میان انبوه رکوردهاي اطالعاتی استخراج شوند
نـد  توا از کـاربر، مسـتنداتی را کـه مـی    ) query(ش موتور جستجو با گرفتن پرسدهد و  موتور جستجو می

آوري و نگهـداري مسـتندات قابـل     جمـع  .دهـد  به کاربر نمـایش مـی   ،دنباش ويپاسخی به نیاز اطالعاتی 
ترین سند به پرسش کاربر و نمایش مستندات به ترتیـب   دستیابی در یک ساختار بهینه، تشخیص مشابه

  .میزان مرتبط بودن، از نکات اصلی در معماري یک موتور جستجو است
  . ساس از سه بخش تشکیل شده استموتور جستجو در ا

 .ي گردآوري مجموعه اسناد موجود را به عهده دارد است که وظیفه» وب خزنده«بخش اول  •

موتور جستجو است که مجموعه اسـناد کـاوش شـده توسـط     ) Indexer(» ساز نمایه«بخش دوم  •
 . نماید قابل استفاده تبدیل می) Index(هاي  کاوشگر را به نمایه

کـه هسـته اصـلی موتـور      اسـت » بنـدي  هاي بازیابی اطالعات و الگوریتم رتبه دلم«، بخش سوم •
بندي، اولویت در نمایش مستندات و صـفحات بازیـابی    منظور از رتبه. دهد جستجو را تشکیل می

   .شده است
  .کنیم ها را بررسی می ، هر کدام از بخشدر ادامه

  

  وب خزنده 2-1
بـراي ایـن منظـور از    . انتقال صفحات از وب بـه موتـور جسـتجو را بـه عهـده دارد      ي کاوشگر وب وظیفه

افـزاري اسـت کـه بـه صـفحات       این قسمت، نرم .نماید استفاده می) crawler(موسوم به خزنده  افزاري نرم
کند و آنرا در اختیار سـایر   آوري می زند و اطالعات مورد نیاز موتور جستجوگر را جمع مختلف وب سر می

  . دهد ها قرار می خشب
رود و صـفحات جدیـد را    در وقاع خزنده وب در درون یک گراف بزرگ از اتصاالت بین صفحات پیش می

در ایـن پیمـایش خزنـده نبایـد     . دهـد  ها مـی  دریافت کرده و محتوان آنرا استخراج کرده و به سایر بخش
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URL در واقـع  . جـایی نگهـداري شـوند   هاي تکراري را دریافت کند لذا باید لیست صفحات مرور شده در
ي که دریافت شد URLهر . رود ها شروع کرده و به ترتیب پیش میURLخزنده از یک لیست ابتدایی از 

 URL«بـه ایـن لیسـت    . شـوند  هاي موجود در آن صفحه بـه لیسـت اضـافه مـی    URLشود و  حذف می

Frontier «گویند می.  
در وب شروع کند، تمامی پیوندهاي آن صفحه را بگیرد از یک صفحه  تواند کاوشگر وب می ،از نظر تئوري

امـا   .و آنها را به نوبت کاوش نماید و این کار را آنقدر ادامه دهد تا تمامی صفحات اینترنت کـاوش شـوند  
بسـیاري از   زیـرا ي شـروع اسـت،    به تمـام صـفحات وب از یـک نقطـه     مشکل این ایده در عدم دستیابی

هاي  قبال توسط موتورهاي جستجو براي آدرسکاوشگر  بنابراین ،ندارنددیگر پیوندي به صفحات  ،صفحات
  .شود میریزي  خاصی برنامه

ها به صورت همروند کار  تشکیل شده است و این ریسمان) thread(خزنده وب معموال از چندین ریسمان 
معماري یک خزنده  1شکل در ). کنند شده عمل می هاي توزیع شده به صورت توزیع در معماري(کنند  می

  .[4] ساده نشان داده شده است 
  

 
  ]4[ معماري یک خزنده ساده - 1شکل 
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  ساز نمایه 2-2
تیـار  در اخسـازي در مخـزن،    کاوشگر وب بعد از طی مراحل ذخیره آوري شده توسط تمام اطالعات جمع

تحلیل صفحات . گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می در این بخش، اطالعات ارسالی. گیرد قرار می ساز نمایه
به این معنی است که اطالعات از کدام صفحه هستند، کلمات کلیدي صفحه کدامند، وزن هر یک چقـدر  

صفحات را به پارامترهـاي   ،ساز نمایهدر حقیقت .  ...اند و  ها در کدام قسمت صفحه به کار رفته است، واژه
بنـدي   کنـد تـا سیسـتم رتبـه     کند و تمام این پارامترها را به  یک مقیاس عددي تبدیل می آن تجزیه می

  .بتواند پارامترهاي مختلف صفحات را با هم مقایسه کند
 بـا  آن ارزش اههمـر  بـه  ها واژه کلید منظور استخراج به سند اطالعاتی محتواي تحلیل فرایند ،سازي نمایه
 بـراي  سربار زیادي سازي نمایه در متن کلمات ي همه حضور که آنجا از .سازي است نمایه نظام ویژه زبان

 هـایی  واژه کلید انتخاب سازي نمایه روند در ها ترین فعالیت مشکل از یکی رسد می نظر به دارد، سیستم
 براسـاس  بایـد  صورت الکترونیکـی  به اطالعات ذخیره هنگام .باشد سند محتویات ي دهنده نشان که است

 انجام صحیح اي گونه به محتوا تشخیص تا کرد پیروي زبان خاصی دستور و قواعد از زبان، هر هاي ویژگی
 نیـز  و سـاخت  ي نحـوه  بـه تفـاوت   فارسـی  متـون  خودکار سازي نمایه مورد در تحقیق ضرورت گیرد، لذا
   .گردد برمی طبیعی زبانهاي سایر با مقایسهدر  زبان این متون در واژگان بکارگیري

تواننـد بـه    مـی  ها آن. و دسترسی به اطالعات هستند و جو  جستکلمات کلیدي، عناصر بسیار مهمی در 
  جستسند در طی عملیات  ي کننده تشریح) اي از کلمات مه یا مجموعهیک کل(کلمات  ي عنوان مجموعه

به عبارت دیگر، هر عبارت مهمی که محتویات داخل سند را تشریح کند، کلمه  .مد نظر قرار گیرند و جو
  . شود میکلیدي گفته 

یکـی از ایـن   . ی باید روي متن باید انجام بگیـرد یها پردازش لمات کلیدي یک سري پیشبراي استخراج ک
مات آخر جملـه  کردن کلمات از فضاي خالی، عال معموال براي تعیین. ین کلمات استها، تعی پردازش پیش

ساز شود، چون بعضی از کلمـات   تواند مشکل فاده از فضاي خالی میفارسی است زباندر . کنند استفاده می
کلمه، چنـدین کلمـه متمـایز تشـخیص داده      کتند و ممکن است با این مکانیزم یفارسی چندبخشی هس

  . شود
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  ي متنساز نمایه براينمودار فعالیت  - 2شکل 

انجـام   2شـکل   نمودار فعالیتها مطرح شده در  معموال مجموعه فعالیتبراي ایجاد نمایه مناسب از متن 
شـکل در برخـی    ایـن  شـده در  مطـرح هـاي   البته الزم به ذکر است کـه برخـی از فعالیـت   . [5]گیرد  می

  :شود عبارتند از سازي انجام می هایی که در نمایه ه فعالیتعمد. شود ها انجام نمی سازي نمایه
 )stopword( هاي عمومی حذف واژه •

 )noun phrase( هاي اسمی استخراج عبارت •

 )stemming( یابی ریشه •

 ها ها و عبارت دهی به واژه وزن •

 استخراج کلمات •

 .اند در زیر هر کدام از موارد فوق توضیح داده شده
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  هاي عمومی  حذف واژه 2-2-1
در ارزیابی مـتن تـاثیر مثبـت    و  هستند که با تکرار باالیی در متون وجود دارند هاي عمومی، کلماتی واژه

در اولین  دازشکاهش حجم پر به منظور .نقش ندارند )discrimination(  تفکیکدر اصطالح  به ندارند یا
  .کنیم ها را از مجموعه کلمات سند، حذف می فعالیت، این واژه

  

  هاي اسمی  عبارتاستخراج  2-2-2
روند و به صـورت   هستند که در کنار هم به کار می از دو یا چند اسم هاي ترکیبی هاي اسمی، واژه عبارت

  .شود می )recall( هاي اسمی باعث باال بردن دقت بازیابی استخراج عبارت. شوند یک عبارت معرفی می
  

  یابی  ریشه 2-2-3
بـه منظـور   . ي دستوري متفـاوتی از یـک ریشـه هسـتند    ها حالت ،بسیاري از کلمات به کار رفته در متن

هاي دستوري متفاوت  معموال از ریشه کلمات به جاي حالت، کاهش حجم نمایه و باال بردن معیار بازیابی
  .شود آنها استفاده می

  

  ها  ها و عبارت دهی به واژه وزن 2-2-4
آنها به عنوان کلمات کلیدي متن سازي که نقش کلمات را از نظر میزان تاثیر  یکی از موارد مهم در نمایه

دهی، به هر کلمـه یـا    در این مرحله با استفاده از الگوهاي مختلف وزن. کند، وزن کلمه است  مشخص می
در موضوع اصـلی مـتن   این وزن بیانگر میزان تاثیر کلمه . شود عبارت استخراج شده وزنی نسبت داده می

  .استدر مقایسه با سایر کلمات به کار رفته در متن 
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  استخراج کلمات  2-2-5
 .شود هاي استخراج شده به همراه وزن آنها به صورت نمایه، معرفی می در نهایت کلمات و عبارت

کنیم و سپس کلمـات را   می یابی ریشهپس از تعیین کلمات، کلمات عمومی را حذف کرده و بقیه متن را 
در . شـود  مـی ست کلمات کلیدي استخراج کنیم و با اعمال آستانه، لی کرده و تبدیل به بردار می دهی وزن

 .کنیم ادامه، مراحل استخراج کلمات کلیدي را تشریح می

سـازي مناسـب    هاي اساسی و مهم در موتورهاي جستجو اسـت بطوریکـه نمایـه    ساز یکی از قسمت نمایه
واحـدهاي   متاسفانه پیشرفت. توانند تاثیر قابل توجهی در باال بردن کارایی موتور جستجو داشته باشد می

به این معنی که برخالف متون غیرفارسی، . بوده استکند سازي خودکار متون فارسی  تحقیقاتی در نمایه
ن هاي آ نمایهمتن فارسی را به یک باشد و بتواند  یابیي مناسب قابل دست ساز خودکاري که با هزینه نمایه

یابی کلمات، طراحی و  ساز خودکار فارسی با قابلیت ریشه یک نمایه ]6[ در. تجزیه کند در دسترس نیست
  . ساز متون فارسی انجام شده است سازي براي نمایه نیز یک پیاده ]7[ در. سازي شده است پیاده

  

  بازیابیهاي  مدل 2-3
هـاي   بازیابی اطالعات این است که مدلی براي توصیف و تعیین مشابهت طراحی سیستم اولین گام جهت

در ایـن بخـش مـدل یـا     . موجود میان اطالعاتی که در اختیار دارد با نیازهاي اطالعاتی کاربر تعریف کند
  .شود می بیانبندي آنها  ي موتور جستجوگر، براي بازیابی اطالعات و رتبه هاي مورد استفاده مدل

بدست آمده توسـط موتـور    بندي نتایج ي رتبه یکی از نکات اصلی که براي کاربر اهمیت زیادي دارد نحوه
هاي مختلفی است که در  ها و مدل تفاوت در کارایی موتورهاي جستجو ناشی از الگوریتم. جستجوگر است

هـا رفتـار متفـاوت آنهـا در      یکی دیگر از نکات این مدل. اند سازي شده این قسمت از موتور جستجو پیاده
هـاي بازیـابی اطالعـات کـه در      نـی کـه مـدل   به این مع. هاي مختلف و مجموعه اسناد مختلف است زبان

ترین سند بـه پرسـش کـاربر از میـان اسـناد موجـود اسـتفاده         موتورهاي جستجو به منظور یافتن مشابه
سازي وارزیابی شوند تا بتوان براي زبان  پیاده...) انگلیسی، فارسی و (هاي متفاوت  شود، باید براي زبان می

  .اده کردمقصد بهترین مدل را انتخاب و استف
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هـاي   بـراي سیسـتم  هـاي مختلفـی    مدلطراحی و معرفی  ،تحقیقات گسترده در بازیابی اطالعاتحاصل 
، )Binary(دودویـی  ، )Vector-Space( ترین آنها، مدل فضاي برداري برخی از مهم. بازیابی اطالعات است

ـ   هـا   این مدل. هاي استنتاجی هستند و شبکه N-gram، ، فازيآماري، شبکه عصبی-احتمالی  هبـا توجـه ب
تـوان در سـه    هاي فـوق را مـی   مدل .هاي مورد استفاده و زبان مقصد کارایی متفاوتی دارند مجموعه داده

   :بندي کرد کالس زیر طبقه
 ، )Boolean(مانند مدل دودویی : هاي جبري مدل •

 ، )Vector Space( مدل فضاي برداريمانند : اي هاي تئوري مجموعه مدل •

 )Probabilistic Models(آماري -تمالیاحهاي  مدل •

   .هاي مورد استفاده و زبان مقصد کارایی متفاوتی دارند مجموعه داده هبا توجه بها  این مدل

  مدل دودویی 1- 2-3
بیـان   NOTو  AND ،OR در مدل دودویی، نیاز اطالعاتی کاربر به صورت عبارتی منطقی با عملگر هاي

مثالً اگر نیاز اطالعـاتی بـه   . شود د آن صحیح باشد بازیابی میشود و هر سندي که این عبارت در مور می
را با هم دارند به کـاربر نمـایش    Oil و Iran ي بیان شود، تمامی اسنادي که کلمه Iran AND Oil صورت

سنجش میزان و هیچ معیاري براي ، متاسفانه در مدل دودویی سند یا باربط است یا نیست. شوند داده می
و دیگـري در مـورد   ، کنـد  دو سندي که یکی تماما در باره ایران و نفت بحـث مـی   مثال. نداردربط وجود 

کند و فقط از نام ایران و نفت به عنوان مثالی در یک جمله استفاده کرده است،  اقتصاد جهانی صحبت می
  .تدر صورتیکه در واقع سند اول بیشتر به نیاز کاربر مربوط اس. از نظر سیستم تفاوتی نیست

را داشـته   Trueکه براي پرس وجـو مقـدار    کند میي دوارزشی، اسنادي را بازیابی و جو  جستاستراتژي 
) کلمات کلیدي(ی قابل توجیه است که پرس وجو به صورت کلمات شاخص زماناین فرموله سازي . باشند

  .ش داده شودنمای  NOT ,OR ,ANDو ترکیب این کلمات با استفاده از عملگرهاي منطقی معمول مثل 
و جوي دوارزشی تمام   باشد، جست براي مثال اگر پرس وجو

چنین اسنادي کـه بـا    شاخص شده باشند و هم و اسنادي را بازیابی خواهد کرد که با استفاده از 
  .شاخص نشده باشند را نیز بازیابی خواهد کرد شاخص شده و با  استفاده از 
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  مدل برداري 2- 2-3
که ابعاد  تند را به صورت برداري از کلمات در نظر می گیریم و فضایی چند بعديدر مدل برداري، هر مس
سپس هر سند در این فضا به صورت یک بردار نمایش داده . دهند ایجاد می کنیم آنرا کلمات تشکیل می

دهند هر یک از کلمات چقـدر   هاي این بردار سند، در واقع وزن هایی هستند که نشان می مولفه. شود می
شود  ختصاص داده میا در مدل احتماالتی ، به هر سند احتمالی. در متمایز کردن آن سند دخیل هستند

  .کند که مربوط بودن آن مستند را به نیاز کاربر به صورت احتمال بین صفر و یک بیان می
قبـل نیـاز   در مدل برداري، براي سنجش میزان ربط اسناد و نیاز اطالعاتی کاربر، سیستم دقیقا به ماننـد  

برد و در نتیجه براي سنجش میزان شباهت میان  اطالعاتی کاربر را هم به فضاي چندبعدي از کلمات می
اسـنادي کـه بـا نیـاز     . ي که این دو بردار با هم مـی سـازند اسـتفاده کـرد    ا توان از زاویه این دو بردار می

نسـبت کلمـات نیـاز اطالعـاتی      اطالعاتی کاربر دقیقا هم جهت هستند مسلما نسبت کلماتشان به همان
  .دهد اي از ربط را می برتري این مدل این است که به ما درجه. تر خواهند بود است و در نتیجه مرتبط
در این  .شد معرفی  [8]در هاي بازیابی اطالعات است که  ترین مدل در سیستم اي مدل فضاي برداري پایه

که حاوي کلمات مهم متن سند، بـه همـراه وزن هـر کلمـه بـر       شود میمدل ابتدا سند به برداري تبدیل 
تهیه بردار براي هر سـند  . اساس میزان تاثیرگذاري کلمه بر محتوي متن در مقایسه با سایر کلمات است

ي ابتدا کلمـات عمـومی از مـتن حـذف     ساز ایهنمدر . گیرد ي صورت میساز نمایهبر اساس تکنیکی به نام 
سپس بر اساس پارامترهاي مختلفی مانند تعداد تکـرار  . شوند می یابی ریشهگردند و کلمات باقی مانده  می

سـازي   هـاي نرمـال   اسناد مجموعه و مولفه کلمه در متن، تعداد تکرار کلمه در متن، تعداد تکرار کلمه در
به این ترتیب . شود میها براي پرسش کاربر نیز تکرار  همین فعالیت. شود میوزنی به هر کلمه نسبت داده 

که در فضاي جدیدي به نام فضاي برداري قرار  شود میاي از کلمات به برداري تبدیل  هر سند از مجموعه
بعـدي اسـت، بـردار هـر سـند ترسـیم        nدر این فضا که بسته به تعداد کلمات مجموعه یک فضاي . دارد
کـه در فضـاي    شـود  میي به برداري تبدیل ساز نمایههاي  سش کاربر نیز بعد از اعمال فعالیتپر. شود می

تر باشد سـند مـرتبط شـناخته     در این فضا هر سندي که به پرسش کاربر نزدیک. گردد جدید ترسیم می
ز بردارهاي اي است که بردار پرسش با هر یک ا معیار نزدیکی در این فضا زاویه. گردد و بازیابی می شود می

، شـود  مـی که به نام مشابهت کسینوسـی شـناخته    زیر هن میزان نزدیکی، معموال با رابطای. سازد سند می
  :گردد محاسبه می
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وزن  ام در پرسش کاربر و  kوزن کلمه  ام، jبردار سند  بردار پرسش کاربر،  در این رابطه 
  .است ام در سند kکلمه 

  

  مدل احتماالتی 3- 2-3
احتماالتی هم به ازاي هر نیاز اطالعاتی، تمامی اسناد بر اساس احتمال این که این سند بـا نیـاز   در مدل 

ماننـد مـدل   (شوند و لیست اسناد در نهایت به صورت درجه بندي شده  مرتب می ،اطالعاتی مرتبط باشد
مه بیشتر احتمال شود به نحوي که اولین سندي که کاربر می بیند از ه به کاربر نمایش داده می) برداري

  .دارد که به نیاز او ربط داشته باشد
کاربران  معموال. بعد از تعریف این مدل، سیستم اکنون آماده است که نیاز اطالعاتی کاربر را دریافت کند

سیستم سپس بر . کنند نیاز اطالعاتی خود را در قالب چندین کلمه یا عبارات معمولی به سیستم بیان می
اساس مدلی که اطالعات را در آن مدل کرده است، میزان ربط هر سند را با نیاز اطالعاتی کاربر محاسـبه  

 .به عنوان خروجی باز می گرداند کند و آن سندهایی را که از همه باربط تر تشخیص داده شده اند می

 

  معیارهاي ارزیابی  2-4
اطالعات و یا مقایسه دو سیسـتم بازیـابی اطالعـات، معیارهـایی وجـود       بازیابی هاي سیستمبراي ارزیابی 

در نهایت هدف طراح سیستم بهبـود ایـن پارامترهـا    . کنیم این معیارها را در این بخش معرفی می. دارند
  .باشد سازي، بهبود این پارامترها می ارش، منظور از بهینهدر واقع در این گز. است
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  دقت 2-4-1
این مقدار نسبت مستقیمی با . بیانگر قابلیت سیستم براي ارائه فقط موارد مربوط به درخواست کاربر است

نسبت تعداد اسناد  ، حاسبه پارامتر دقت بر اساس رابطهبراي م. کنندگی کلمات در متن دارد میزان تعیین
  .شود میبازیابی شده بر کل اسناد بازیابی شده براي پرس و جو، محاسبه مرتبط 

 
  .نام برده شده است» مانعیت«از این معیار به عنوان  ]9[ ها در برخی ترجمه

  

  بازخوانی 2-4-2
این مقـدار نسـبت مسـتقیمی بـا     . ارائه موارد مربوط به درخواست کاربر استبیانگر قابلیت سیستم براي 

نسبت تعداد اسناد مرتبط بازیابی شـده بـر    براي محاسبه بازخوانی. میزان دربرگیري کلمات در متن دارد
بـراي محاسـبه پـارامتر بـازخوانی بـه کـار        زیـر  ي رابطه. شود میکل اسناد مرتبط با پرس و جو محاسبه 

  .رود می

 
  .نام برده شده است» جامعیت«از این معیار به عنوان  ]9[ ها در برخی ترجمه

  

 Fall-outپارامتر  2-4-3

و با محاسبه نسبت تعداد اسناد نامرتبط بازیابی شده بر کل . باشد این پارامتر بیانگر نسبت میزان خطا می
  .دهد را نشان می  Fall-outمحاسبه پارامتر  زیررابطه . شود میاسناد نامرتبط با پرس و جو محاسبه 
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 Fmeasureپارامتر  2-4-4

هـاي   هـدف در سیسـتم  . باشد هارمونیک پارامترهاي بازخوانی و دقت می  در حقیقت این پارامتر میانگین
  . شود میمحاسبه  زیراساس رابطه  رب  Fmeasure. باشد بازیابی اطالعات بیشینه کردن این معیار می

 
غالبا نسبت معکوس با هم دارند و بهبود یکی باعث افـت دیگـري    »بازخوانی«و » دقت« مقدار دو پارامتر

، روشی شود میاي از پرس و جوها انجام  عملیات ارزیابی با استفاده از مجموعه این کها توجه به ب. شود می
به . که براي مجموعه پرس و جوها میانگین بهتري داشته باشد شود میبه عنوان روش برتر در نظر گرفته 

اشد، نتـایج پـرس و   ب Bاز پرس و جوي  تر بیش Aعنوان مثال، اگر مقدار هر دو پارامتر در پرس و جوي 
  .بهتر خواهد بود Aجوي 

  
معیارهـاي عملکـرد   ) Fallout( براي سنجش کارآمدي بازیابی اطالعات، میزان جامعیت، مانعیت و ریزش

    .روندهاي بازیابی اطالعات به شمار میکارآمدي نظام
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  بندي  رتبههاي  الگوریتم .3
بندي در یک جسـتجو   که تعداد پارامترهاي رتبه اند بندي پیچیده شده هاي رتبه امروزه به قدري الگوریتم

در اینجـا بـه   . ها در این تحقیق ممکـن نیسـت   لذا تحلیل و بررسی این الگوریتم. رسد به هزاران مورد می
  .پردازیم بیان برخی از مشهورترین پارامترهاي آنها می

  

  بندي پارامترهاي رتبه 3-1
  :بندي کرد دسته طبقه 3توان در  پارامترها را میاین . هاي زیادي دخیل هستند بندي پارامتر در رتبه
 )تعداد و موقعیت( کلمات .1

 )تعداد ارجاعات( ها لینک .2

  )کلیک یا راي کاربر( آمار کاربران .3
دهی به کلمـات و   هاي وزن در بخش بعد روش. شوند به کلمات بندي مربوط می بیشترین پارامترهاي رتبه

تعداد و تنوع این پارامترها بسیار زیاد است در این تحقیق فقط به بیـان کلـی   . کنیم عبارات را بررسی می
  . کنیم هاي مهم بسنده می برخی از پارامتر

به یک سایت در اینترنت بیشتر باشد، نشان دهنـده اهمیـت آن سـایت    هاي داده شده  هرچه تعداد لینک
اولین بـار در   .هاي اینترنت تاثیر به سزایی در رتبه یک سایت دارند پارامترهاي مربوط به لینک. باشند می

  .کنیم صحبت می 9در این مورد در بخش  .[10]گوگل این پارامتر استفاده شد 
اند که از رفتار کاربر به عنوان یک پارامتر استفاده  بندي ابداع شده اي براي رتبه هاي پیشرفته اخیرا تکنیک

تواند نشان دهنده ارتبـاط   شود می هایی که بر روي یک لینک در نتایج جستجو می تعداد کلیک. کنند می
وسط همچنین اخیرا در موتور جستجوي گوگل امکان نظردهی بر نتایج ت. بیشتر آن با کلمه جستجو باشد

  .کنیم صحبت می 7در این مورد در بخش . کاربر وجود دارد
  .کنیم بندي مربوط به کلمات صحبت می در ادامه در مورد پارامترهاي رتبه 
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  به کلمات و عبارات دهی هاي وزن روش 3-2
 داده نسـبت  وزنـی  شـده  هـاي اسـتخراج   واژه از یـک  هـر  به مختلف، الگوهاي از استفاده با مرحله این در
 .اسـت  رفتـه  کـار  به کلمات سایر با مقایسه در متن موضوع به تاثیر کلمه میزان بیانگر وزن، این. شود می
تـوان بـر پایـه     اهمیـت کلمـات را مـی   . گیرد در متن انجام می ها آنبه کلمات بر اساس اهمیت  دهی وزن

  :[5 ,4]د شرایط زیر مشخص کر
  توزیع کلمات در متن ي بر پایه    ،تکرار کلمات در متن ي بر پایه: وزن آماري کلمه •
عنوان متن، زیـر عنـوان، بدنـه مـتن و یـا       اهمیت کلماتی که در : مکان قرارگیري کلمه در متن •

 .توان از موقعیت کلمه براي ارزش دهی به کلمه استفاده کرد می. یده متن باشد متفاوت استچک

 ).متضادو  کلمات مترادف( هاي دیگر است مفهوم هر کلمه، که بیانگر ارتباط کلمه با کلمه •

گـردد داراي اهمیـت    ، اسامی در سیستمی که به دنبال اسامی خاص میمثالً :کاربرد خاص کلمه •
 .تاس تر بیش

بـه کلمـات بـر اسـاس معیـار       دهی وزني معمول، براي استخراج کلمات کلیدي از ها روشدر بسیاري از 
  :شود میفراوانی کلمات نیز به دو صورت زیر در اسناد بررسی . شود میفراوانی کلمات در متن استفاده 

  )Absolute Frequency(ق فراوانی مطل •

  )Relative Frtequency( فراوانی نسبی •
ولی در فراوانی نسبی، تعداد تکرار  شود میدر فراوانی مطلق، فقط تعداد تکرار کلمه در یک سند سنجیده 

کلمه در یک سند به همراه تکرار سایر کلمات در آن سند و تعداد تکرار کلمه در سایر اسناد مورد ارزیابی 
   .گیرد قرار می

  

  ارزیابی کلمات کلیدي 1- 2- 3
کننـد،   استخراج شده از متن که از آستانه تعیین شده براي وزندهی عبور میبراي ارزیابی کلمات کلیدي 

  :باید معیارهاي زیر را در نظر داشت
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  )Exhaustivity(جامعیت  2-1-1- 3

در واقع هر چه کلمات . اند بیانگر میزانی است که همه کلمات متن در استخراج کلمات کلیدي ظاهر شده
کلمـات کلیـدي و نیـز نسـبت      جامعیتکار روند، میزان  تري از متن در استخراج کلمات کلیدي به بیش
  .توانند بازیابی شوند زیاد خواهد بود هایی که با آن می آیتم

  

  )Specifity(تعیین کنندگی  2-1-2- 3

کلمـه کلیـدي کـه داراي    . کند هاي مربوط را مشخص می کلیدي تا چه حد دقیق، متن ي یعنی هر کلمه
  .کند امربوط را به کلمات به کار رفته در آن نگاشت نمیکنندگی است، موارد ن سطح باالیی از تعیین

  

  دهی وزن پارامترهاي 2- 2- 3
  .شماریم برمیرا  ها آناز  برخی زیرد که ما در نباش به کلمات زیاد می دهی وزن پارامترهاي

  

 tf.idfپارامتر  2-2-1- 3

ضـرب   کـه از حاصـل  ، [5] باشـد  مـی  tf.idf، پارامتر ترین روابط در حوزه بازیابی اطالعات یکی از پرکاربرد
باشد،  این روش یک روش مبتنی بر چند سند می. آید فراوانی کلمه در فراوانی معکوس سند به دست می

منظـور از   نچنـی  هـم . که در آن منظور از فراوانی کلمه، فقط تعداد تکرار کلمه در یک سند خاص اسـت 
دلیـل  . فراوانی معکوس سند، تعداد اسنادي است که این کلمـه خـاص در آن اسـناد ظـاهر شـده اسـت      

تـوان بـا توجـه بـه سـهولت در اسـتفاده از ایـن روش،         را مـی  ها روشمقبولیت این روش نسبت به سایر 
  .محاسبات کم و نتایج قابل قبول دانست
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  پارامتر سیگنال و نویز 2-2-2- 3

در این تئـوري، هـر چـه احتمـال رخـداد کلمـه       . [5] ري اطالعات استفاده شده استدر این روش از تئو
کلمات با اهمیت که داراي توزیـع متمرکـز   . گیرند ي براي آن در نظر میتر کمباشد، بار اطالعاتی  تر بیش

  .ی از اسناد متنی ظاهر شده اند میزان نویز کمی دارندهستند، یعنی تنها در بعض
  

  پارامتر مقدار تمایز 2-2-3- 3

 شـود  دهی کلمات از قدرت تمییزدهندگی کلمات بین اسناد مختلف استفاده مـی  در این روش، براي وزن
. کننـد  را با استفاده از معیارهـاي مشـابهت محاسـبه مـی     )Discrimination Value( مقدار تمایز. [5 ,4]

کلیدي که باعث کاهش مشابهت این سـند بـا سـایر اسـناد      ي اي از سند به عنوان  کلمه استفاده از کلمه
تـر آن در   تر بـودن ایـن کلمـه و اهمیـت بـیش      تر باشد، بیانگر تخصصی بیش هر چه مقدار تمایز. شود می

اي از یـک سـند بـا     در واقع انتخاب کلمـه . متمایز کردن سندي که در آن ظاهر شده، از سایر اسناد است
براي تعریف . شود مقدار تمایز زیاد به عنوان کلمه کلیدي، باعث کاهش شباهت این سند با سایر اسناد می

  .شود بین دو سند متنی از معیارهاي مشابهت استفاده می شباهت
  

  ساز فارسی دهی در یک نمایه وزن 3- 2- 3
در اولین گام کلمات عمومی بر اساس یک لیست . معرفی شده استسازي متون فارسی  نمایه یک ]7[ در

اي بـر اسـاس تعـداد تکـرار      کلمه 180براي کلمات عمومی یک لیست . شوند از قبل آماده شده حذف می
 ونـد  پـیش و  ونـد  پسکلمات از یک روش مبتنی بر حذف  یابی ریشهبراي . کلمه در سند ایجاد شده است

بـراي  . استفاده کرده است tfidf , Lnu , ltn, ntc دهی وزنسینا از چهار روش  ساز نمایه. کرده انداستفاده 
 بـراي  کـه  الگوهـایی  .متن شامل چکیده مقاالت مرتبط با کـامپیوتر اسـتفاده شـده اسـت     450پیکره از 

  :اند جدول زیر آمده در اند شده سازي پیاده ]7[ سینا ساز نمایه در واژگان دهی به وزن
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  دهی الگوي وزن  نام روش
tf.idf 

Lnu 

ltn 

ntc 

 
  :باشند می زیر شرح به جدول در رفته کار به پارامترهاي

N :باشد می سندها کل تعداد. 

idf :است رفته کار به آنها در کلمه که است اسنادي تعداد معکوس. 

NUT :باشد می سند در واحد هاي واژه تعداد. 

Slope :است مجموعه اسناد نرمالسازي در منحنی شیب.  
Pivot :باشد مستندات می مجموعه در واحد هاي واژه تعداد میانگین.  

  
 ه است،شد انجام ]7[در  آن از نتایج از حاصل و دهی وزن مختلف روشهاي از استفاده در که اي مقایسه با

 دو این بودن تر بهینه دلیل. کند می عمل تر مناسب الگوها سایر tf.idfو  Lnuروش  دو که گردید مشخص
 واژه هـر  وزن دیگـر  بـه عبـارت  . است واژه یک به دهی وزن در سند هاي واژه سایر پارامترهاي روش تاثیر

براي ارزیابی . شود می دهی وزن سند در موجود هاي واژه به سایر نسبت آن به مربوط پارامترهاي بر عالوه
یـابی   و بدون ریشه% 66یابی  میانگین پارامتر دقت با ریشه. اند از معیارهاي بازخوانی و دقت استفاده کرده

  .بوده است% 54
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  ومی فارسیکلمات عم .4
 بـه  توجه با. گردند می حذف متن ورودي عمومی در هاي واژه سازي، نمایه روند در فعالیت اولین عنوان به

هـا،   واژه گونـه  ایـن . دارنـد  وجـود  زیـاد  تکرار با متون همه در ها واژه زبان، بعضی واژگان از استفاده شیوه
 و اضـافه  حـروف  قیـود،  ضمایر، هایی مثل واژه ها، واژه این واقع در. شوند می نامیده زبان عمومی هاي واژه
 توسـط زبـان   یـا  زبـان  عمومی هاي واژه. ندارد سند محتوایی ارزش تاثیري بر بازیابی، در که هستند ربط

  .آیند می سند بدست هر در تکرار نرخ اساس بر یا و شود می معرفی شناسان
ي متون با فراوانی زیاد وجود دارند که ارزش محتوایی ندارند، مثل ضمایر، قیود،  بعضی از کلمات در همه

بـا حـذف   . شـود  مـی به این کلمات، کلمات عمـومی گفتـه   . حروف اضافه و ربط و بعضی از افعال پرتکرار
در . دشـو  مـی  تر یشبنیز  ها روشکلمات عمومی در متن کاوي آماري میزان محاسبات کم شده و کارآیی 

  .اند جدول زیر برخی کلمات عمومی فارسی آمده
  

 عمومی فارسیکلمات برخی از 

ـ ، آهـا  آنه، ک، آنچه، آنجا آن، آنان،  ان، آمد، آمده، آنی، آقايخواهند، آر، آقا، آقا ،  نونکا امروز، گفتم،  ـ ا، اخی ر، از، ی
ـ يام، اما، امروزه، اند، انـد  ،ی، اش، افزود، اگر، اگرچه، اال، البته، الیاست، اسالم ـ ، اين، ای، او، اول ـ شـان، ا یران، ای م، ی

ـ م، باالخره، باید، باشیه، بار، باز، باشد، باشکنین، باای، با، باااین گونهه، کنی، اجا اینن، یا ـ د، بجـز، بده ی د، بـدون، بـر،   ی
،   ه، بماند، به، بود، بودند، بـوده کم، بلییم، بگوید، بگذارینک، بعد، ببه طور، ياریار، بسی، بس ، برلزومین، برخی، برايبرا

ـ    ي، تو، توسط، توی، تماميش، تا، تر، تری، پین، پس، پیش، بی، بیب ن، چـه، چـو،   ی، جا، جز، ، چـرا، چنـان، چنـد، چن
ش، داخل، یقتا، خانم، خانمها، خواهد، خود، خودم، خودمان، خوی، حدود، حقی، حتحالی که، یه، حال، حالکچون، چون
ن، دربـاره، دربـر،   یم، داشت، داشته، داند، دانند، در، درآن، درای، دارند، دار ، دارديدادند، داده، دار، دارا داد، دادم،

ـ ل، درک، دردو، درحالی که، دری، درحال، درحالي، درجاین، درپیدربعد، درب ،  يده، رو، رویگـر، را، رسـ  ین، دور، دی
رد، کـ ر، فقـط،  یه، غیرغم، علی، علی، شده، شما، شود، ط، شامل، شد، شدن، شدندي، سو، سویزدند، ساعت، سر، سع

، گرچه، گردنـد، گرفـت، گرفتـه، گفـت،     يه، گذارکم، ینکد، ینکنند، کنم، کند، کنار، کرده، کردند، کردن، کردم، ک
شـود،  یرسـد، م یدانـد، م یم، میخـواه یتوانـد، م یان، میشود، م ی، می، مثال، من، می، ما، مانند، متوال گفتند، گفته، لزوم

ـ نـد، ن یک، نمید، نموده، نمـ ینند، ندارد، ندارم، ندارند، نداشته، نشدند، نظر، نمایکنم، میکم سـتند، هـا،   یسـت، ن یز، نی
ـ  ین، هنوز، هـ یم، هم، همان، همه، همید، هستی، هست ، هست، هستم، هستندیک، هر، هریی، هايها ،  یچ، و، وجـود، ول
 یکیم، یکگر، یدیک، یعنیافت، یا، ی، يو
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 و سند در واژه تکرار تعداد اساس بر اي واژه 180 یک فهرست فارسی زبان عمومی هاي واژه براي ،]7[ در
 از بعـد  ورودي متن گام کلمات اولین در. گردیده است تهیه شده، تعریف آستانه از رتکرا بودن نرخ باالتر

  .شوند می برابري حذف صورت در ها واژه این با مقایسه
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  یابی در فارسی ریشه .5
بخشی از  شناسی ریخت. پردازیم کلمات در زبان فارسی می» شناسی ریخت«یا  یابی ریشهبه  بخشدر این 

بـه عمـل   . پـردازد  یـابی واژگـان مـی    هـاي کلمـات و ریشـه    که به ساختارعلم پردازش زبان طبیعی است 
شناسی به علم شناختن  ریخت در واقع .گویند) stemming( یابی آوردن ریشه اصلی یک واژه؛ ریشه بیرون

) morpheme(دار تکـواژ   عنـی سازد؛ به ایـن اجـزاي م   دار از یک واژه گویند که آن واژه را می اجزاي معنی
  .ویندگ

 در ).derivation(و اشـتقاق  ) inflection(تصـریف  : یابنـد  به دو طریق بسط می ها  واژه ،شناسی در ریخت
اي جدید در همان نـوع و ردة واژة قبلـی ایجـاد     از ترکیب یک واژه با اجزاي دستوري دیگر، واژهتصریف، 

کردنش به هر اسمی یک اسم جدید به  در فارسی که با اضافه »ها«به عنوان مثال عالمت جمع . گردد می
شود که در این صورت، هـم   تبدیل می »ها کتاب«به » ها«شدن  با اضافه »کتاب«آید؛ مثالً واژة  وجود می

در اشتقاق با افزودن یـک  . است  روش دوم، روش اشتقاق. ها کتاب از نوع دستوري اسم است و هم کتاب
را به » ِش-«به عنوان مثال اگر تکواژِ . آید ژه، یک واژه در رده جدیدي به وجود میجز دستوري به یک وا

آید که واژه جدید دیگر از نـوع مصـدر نیسـت و     اضافه کنیم، واژة کنش به وجود می» کن«واژة مصدري 
  .پردازیم یابی تصریفی می یابی موتورهاي جستجو ما فقط به ریشه در ریشه. تیک اسم اس

  

  یابی هاي ریشه روش بندي طبقه 1- 5
یابی داده  هاي مختلف از جمله زبان فارسی براي ریشه یابی در زبان هاي گوناگون زیادي براي ریشه الگویتم

هاي جداگانـه   توانیم با توجه به نحوه عملکرد و میزان دقت آنها در دسته ها را می این الگوریتم. شده است
  .کنیم یان میها را در ادامه ب این دسته. بندي کنیم طبقه
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  یاب جدولی ریشه 1- 5-1
 ایـن  در. است جدول یک در واژه هر ریشه رسد، نگهداري می نظر به یابی ریشه براي که روشی ترین ساده
 نتـایج  توان می روش این چند از هر. گردد می مشخص واژه ریشه جدول، این در واژه با جستجوي روش
از  کلمات به محدود تنها و داشت خواهد سیستم براي زیادي جدول سربار این نگهداري اما گرفت، خوبی
  .هستیم شده تعیین پیش
ن روش ریشه کلمات در یک جدول در ای. ها است نسازي در بین ریشه یا ب ترین روش از جنبه پیاده ساده
کـرده و ریشـه متنـاظر را     و جو  جستو براي یافتن ریشه، کلمه مورد نظر را از جدول . شود میداري نگه

 یـاب  ریشـه . یـابی  ریشـه است تـا   و جو  جستشبیه یک عمل  تر بیشدر واقع این روش . کند میمشخص 
داري جـدول و  از معایب آن سربار زیاد بـراي نگهـ  ولی . ها دارند یاب ریشهجدولی بهترین نتایج را در بین 

  .باشد فارسی می واژگاندر دسترس نبودن این جدول براي  چنین هم
  

  یابی بر اساس الگوریتم پورتر ریشه 2- 5-1
 زبـان در  یابی ریشهي ها روشترین  یک روش توانمند و در عین حال یکی از قدیمی) Porter(پورتر  روش

ها و هجاها بنا نهاده شده  ها به کمک واج کلمه بندي دستهسی و شنا زباناین روش بر پایه . انگلیسی است
  .[12 ,11] شوند طور خودکار برداشته می ون گردایه بهپس از آن وندهاي کلمات در. است
شناسـی زبـان    انین ریخـت یابی هستند که بر اساس قـو  هاي ریشه اي دیگر از کارها، شامل الگوریتم دسته

گیرنـده ماننـد یـک     ها، برنامه از درون سـاختاري تصـمیم   در این الگوریتم. [15-13]کنند  مربوطه کار می
در یافتن ریشـه   فلوچارت عبور کرده و با افزودن و کاستن وندها با رعایت قواعد امالیی و دستوري، سعی

این کارها عمدتا مشابه الگوریتم پورتر هستند که بـراي زبـان انگلیسـی    . کلمات یا بطور خاص افعال دارد
بـا توجـه بـه اینکـه در     . ها براي کلمات جدا از هم اسـت  مشکل این دسته از الگوریتم. طراحی شده است

در . کننـد  هـا خـوب عمـل نمـی     شفارسی مرز دقیق کلمات مشخص نیست، براي کلمات چندپاره این رو
  .یک سیستم ساده مبتنی بر قانون براي افعال فارسی ارایه شده است [16]
 از هـا  یـاب  ریشـه  ایـن  الگـوریتم  .رسـند  می واژه ریشه به پسوند یا و پیشوند حذف با ها یاب ریشه نوع این

پسـوند،   یا و پیشوند حذف براي ممکن و مناسب قانون اولین یافتن که با شود می تشکیل قوانین تعدادي
 بزرگتـرین  زدودن بـه  اقـدام  نـوع،  از این موجود هاي یاب ریشه اکثر. گیرد می قرار استفاده مورد قانون آن
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 حرف دیگري هیچ تا یابد می ادامه آنقدر فرایند این. نماید می قوانین بر طبق واژه حروف از ممکن دنباله
 .شود زدوده نتواند

 بنـابراین . کنـد  مـی  اسـتفاده  و پیشـوندها  پسـوندها  الحـاق  از کلمـات  ساخت و اشتقاق براي فارسی زبان
بـراي   کلـی  و مـدون  قـانون  متأسفانه طرفی از .است الحاقات این فرایند حذف فارسی زبان در یابی ریشه

 یافـت  زیـادي  استثناهاي پیشوند پسوند و هر مورد در و ندارد وجود فارسی زبان اشتقاقی واژگان ساخت
 را شناسایی آن استثنائات باید قانون هر مورد در بنابراین. کند می بس مشکل را یابی ریشه کار که شود می
   .یابد بهبود خودکار یاب ریشه دقت تا کرد، نگهداري و
  

  یابی بر اساس مدل حالت متناهی ریشه 3- 5-1
اي از آن را  نمونـه  [18] و ]17[ متناهی، روش متداولی اسـت کـه در  -شناسی بر اساس مدل حالت ریخت

تعریـف الگـو بـر    . ارایه شده اسـت  [19]ر آنها بر یک مدل زبان جهانی است که در اساس کا. توان دید می
طراحـی  . متناهی است-شود و پیاده سازي آن بر اساس مدل ماشین حالت اساس عبارات منظم انجام می

طـرح  «مربوط به بخش : توان به دو بخش مجزا تقسیم کرد متناهی را می-شناسی حالت پردازشگر ریخت
منظور از طرح زبانی، ارایه توصیف نظري جامع و کامـل  . ]17[» اي طرح رایانه«و بخش مربوط به » زبانی

شناسی در زبان فارسی به  ارایه توصیف جامع از ریخت. شناسی افعال در زبان فارسی است و مانع از ریخت
هـاي کـاربردي    امـه اي باشد، نخستین گام جهـت طراحـی برن   هاي رایانه اي که قابل کاربرد در برنامه گونه
بخش دوم، طرح . هاي تصریفی فعل در زبان فارسی را ارایه دهد بایست تمام صورت این توصیف می. است
شـود، طـرح زبـانی     افزاري پردازشگر تعریـف مـی   افزاري و نرم در این بخش نیازهاي سخت. اي است رایانه
  .گردد یح میها و ساختار داخلی فایلهاي برنامه تشر سازي شده و ویژگی پیاده

  

  ي آماريها روشبه کمک  یابی ریشه 4- 5-1
هرچـه  . شـود  میهاي گوناگون گردآوري  ها با ساخت بزرگ از کلمه ي یک گردایه ها روشدر این دسته از 
در این روش تحلیل آماري به کـار  . کنند ها بهتر کار می یاب ریشهتر باشد این  تر و کامل این گردایه بزرگ

ایـن روش بـه   . گردنـد  ها تکرار شده اند، شناسایی می با روش آماري وندهایی که در کلمه. شود میگرفته 
ي هند و اروپـایی، اغلـب   ها زبان تر بیشدر . باشد ترین برتري این روش می بستگی ندارد و این بزرگ زبان
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اي بدهـد؛   سـته انگلیسـی پاسـخ شای   زبـان اگر این روش بتواند بـراي  . شود میوند اشتقاق انجام  ي بر پایه
این روش با سه مشـکل بـزرگ   . هند و اروپایی ساده خواهد بود ي ي دستهها زبانگسترش آن به دیگران 

  :روبروست
این گردایه باید کامـل باشـد و کلمـات    . ها نیاز است بزرگ از کلمه ي در این روش به یک گردایه •

اثر بسیار بد  یاب ریشهیی این وجود کلمات نادرست در گردایه بر کارا. درون آن نیز درست باشند
بزرگی از کلمات صد در صد درست فارسـی   ي گردآوري گردایه. کند میگذارد و آن را گمراه  می

 .نماید نیز، ناممکن می

 .گیر نیست ها چشم آندر حال آزمایش هستند و کارایی  ها روشهنوز این  •

هاي نوشته شده  ارند و اجراي برنامههاي با سرعت زیاد و حافظه بزرگ د نیاز به رایانه ها روشاین  •
هـاي در دسـترس بایـد     با رایانه ها روشبراي اجراي این . بر استزمانبسیار  ها روشاین  ي بر پایه

گرچـه  . گرفته شـود  زمانبا هم موازي شوند و شاید براي یک بار اجرا، چند روز  ها آنتعدادي از 
  .پی برد ها آنتوان به نیازهاي  بهتر می ها روشاین  سازي پیادهدر 

  

  یابی فارسی شده در ریشه کارهاي انجام 2- 5
 یاب آماري ریشه، [20]توان به پروژه بن  کلمات فارسی می یابی ریشهاز جمله کارهاي انجام شده در زمینه 

  .اشاره نمود [22] و ]21[
فارسی طراحی گشته است که به عنوان جزئی از یـک موتـور بازیـابی     زبانخاص  یاب ریشهیک  [20] در

اولین قدم الگوریتم پیدا . است Porter یاب ریشهشبیه  یاب ریشهالگوریتم این . گیرد مورد استفاده قرار می
که از روي گرامر فارسی تهیـه  (هاي فارسی وند پساي از لغت ورودي است که در لیست  کردن زیر رشته

تـرین   بـراي لغـت پیـدا شـد، الگـوریتم طـوالنی       وند پساز یک  تر بیشاگر . وجود داشته باشد) شده است
در مثالً . (از حد مجاز نکند تر کمرا ) بخش اصلی لغت(که تعداد حروف ریشه  کند میي را انتخاب وند پس

 ونـد  پـس توان دو  می» دستشان«براي لغت مثالً ) کاراکتر است 3ین تعداد حروف براي ریشه تر کماینجا 
 تـر  بیشحرف یا  3، »دست«تر است و چون حروف باقی مانده  طوالنی» شان«را دید که » شان«و » ان«

استفاده  DFAآخر لغت از یک  وند پسدر این کار براي تعیین . ،مشکلی براي انتخابش وجود نداردهستند
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هـا در آن حالـت    حالـت  ي هورودي است و همـ ) ي هکلم( ي هرشت ي هشده است که ورودي آن وارون شد
  .اند نهایی

وندهایی را برمی دارد تا به  وندها یا پیش یعنی در هر قدم پس. است» حذف وند«یاب  یک ریشه، [20] بن
رت است که الگوریتم بن به این صو .هاست دیکشنري بن شامل مصدر و بن مضارع فعل. لغت اصلی برسد

کند تـا   و این کار را آنقدر تکرار می) برمبناي قواعدي(ترین کاراکترهاي ممکن را از لغت برمی دارد  بیش
مـثالً بـا   . ي به دسـت آمـده ممکـن اسـت صـحیح نباشـد       ولی با این روش ریشه. پذیر نباشد دیگر امکان
براي حل این مشکل، بـن از  . آید به دست می» خانگ«ي  ، ریشه»خانگی«از لغت » ي« وند برداشتن پس

زمینـه   C و Aدر آن   اسـت و  »AXC→AYC« کند که تبـدیلی بـه شـکل    استفاده می Recodingروش 
  .رشته تغییر یافته است Yي ورودي و  رشته Xکنند و  تبدیل را مشخص می

 دو هـر . [23]اسـت   انگلیسی زبان براي Porterیاب  ریشه مشابه سینا ساز نمایه در شده طراحی یاب ریشه
 پسـوندها و  تـا  دهنـد  مـی  تطـابق  مرحلـه  چنـد  در پسـوندها  و پیشوندها یک سري با را کلمه یاب ریشه

. گـردد  برمـی  آنهـا  زبـان  تفاوت به یابها ریشه این تفاوت. آید دست به کلمه ریشه و شوند حذف پیشوندها
 در. کند می مشخص اطالعات محتواي تخمین براي صدا بی و صدادار حروف از الگوهایی Porterالگوریتم 

 ایـن  در. کنـد  اسـتفاده  آنها از تواند نمی یاب ریشه لذا. شوند نمی نوشته صدادار حروف از بسیاري فارسی
 ریشه این تفاوت دیگر. ایم کرده استفاده ریشه طول حداقل تعریف روش از این مشکل رفع براي یاب ریشه
 در کنـد  مشـخص  را پیشـوندها  توانـد  مـی  یاب است، ریشه پیشوند تشخیص در Porterیاب  ریشه با یاب

  .است نداده ارائه پیشوند تشخیص براي الگوریتمی Porterیاب  ریشه حالیکه
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  پذیر بازیابی تحمل .6
اینست که موتور جسـتجو بتوانـد اشـتباهات کـاربر در     ) tolerant retrieval(پذیر  منظور از بازیابی تحمل

تـوان   از این روش می .نموده یا پیشنهاد اصالح آنرا به کاربر ارایه نماید جبرانورود کلیدواژه یا عبارات را 
چنـدین روش در  . هاي امالیی کاربر را اصالح نمود یا عبارات مشابه متداول را بـه کـاربر ارایـه کـرد     غلط

  .کنیم پذیر وجود دارد که در این بخش آنها را معرفی می بازیابی تحمل
  

  غلطیابی امالیی 6-1
این دو . شود که در اینجا به معرفی آنها خواهیم پرداخت یابی امالیی استفاده می دو روش عمده براي غلط

  :روش عبارتند از
 )edit distance( فاصله ویرایشی •

 )k-gram )k-gram overlapهمپوشانی  •

وجود دارند کـه بـه دلیـل مشـکل زبـان      » phnetic«هاي آوایی  هاي دیگري مانند الگوریتم الگوریتمالبته 
 .فارسی در اعراب گذاري زیاد کارایی ندارند و به آنها نخواهیم پرداخت

هاي امالیی  اندازیم به عملکرد موتور جستجو در قبال غلط ها بپردازیم نگاهی می قبل از اینکه به این روش
  .ه کاربراز نگا

  :این دو عبارتند از. شویم یابی متمرکز می ما بر روي دو شیوه خاص غلط
 )isolated word(کلمه مجزا  •

 )context-sensitive(حساس به متن  •

یعنی اگـر پرسـش شـامل چنـد     . شویم ما هر بار بر روي یک کلمه متمرکز می» کلمه مجزا«یابی  در غلط
یـابی   در غلـط . دهـیم  ر روي کلمات آن به طور جدا گانه انجـام مـی  یابی را هر بار ب کلمه باشد، عمل غلط

به عنـوان مثـال اگـر    . شود ، مجاورت کلمات از نظر تشکیل عبارات متداوط بررسی می»حساس به متن«
ي تشکیل دهنده آن، درست است؛ امـا   هر سه کلمه  را وارد کند،» گاه مهرآباد تهرانشفرو«کاربر پرسش 
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هاي حسـاس بـه مـتن     این کار توسط الگوریتم. بوده است» فرودگاه مهرآباد تهران« احتماال منظور کاربر
  . شود انجام می

خـواهیم  » k-gramهمپوشـانی  «و » فاصـله ویرایشـی  «هاي کلمه مجـزا یعنـی    در ادامه ابتدا به الگوریتم
  .دهیم را توضیح می» حساس به متن«هاي  پرداخت و سپس الگوریتم

  

  موتور جستجو یاب در بکار بردن غلط 6-2
  :برد یابی امالیی را در چند طریق مختلف بکار می موتور جستجو امکان غلط

زمانی که کلمه غلط در پرسش کاربر وارد شد، کلمات صحیح متناظر آنرا پیدا کـن و بـه همـراه     .1
وارد شد، مستنداتی را بازیابی کن » ارتبات«مثال اگر کلمه . ي بعدي بفرست کلمه غلط به مرحله

 .موجود باشند» ارتداد«و » ارتباط«شده آن مانند  یا اصالح» ارتبات«آنها کلمه  که در

یعنی اگر کلمـه  . نامه نباشد مانند حالت اول عمل کن فقط به شرطی که کلمه وارد شده در لغت .2
 .عمل کن 1نامه نبود به مانند حالت  در واژه» تارتبا«

 –شده در اثر پرسش واردشده  ندات یافتهمانند حالت اول عمل کن فقط به شرطی که تعداد مست .3
 .اي باشد کمتر از مقدار از پیش تعیین شده -» ارتبات«مثال 

اي را بازگرداند، در  وقتی که پرسش وارد شده تعداد مستنداتی کمتر از مقدار از پیش تعیین شده .4
 .دهد اینصورت موتور جستجو پیشنهادي براي اصالح کلمه واردشده به کاربر می

  

  فاصله ویرایشیالگوریتم  6-3
فاصله ویرایشی بـین دو رشـته کـاراکتر عبـارت اسـت از تعـداد اعمـالی کـه الزم اسـت تـا یکـی را بـه             

ــد  ــدیل کن ــري تب ــی . دیگ ــال م ــن اعم ــامل حــذف و درج و جابجــایی باشــند    ای ــد ش ــه (توانن بســته ب
اصـله ویرایشـی   تعـدادي الگـوریتم بـراي تعریـف یـا محاسـبه ف      ). کننـد  الگوریتم ایـن اعمـال فـرق مـی    

  :وجود دارند که به صورت زیر هستند
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• Hamming distance 
• Levenshtein distance 
• Damerau-Levenshtein distance 
• Jaro-Winkler distance 
• Wagner-Fischer edit distance 
• Ukkonen 
• Hirshberg 

  
ــه ســازي . اســت Levenshteinهــاي مهــم، الگــوریتم  یکــی از الگــوریتم ــراي کــه از روش برنام ــا ب پوی

  . کند محاسبه فاصله بین دو رشته استفاده می

  
  

. اســـت 3برابـــر  Levenshteinدر الگـــوریتم » sitting«و » kitten«فاصـــله بـــین دو کلمـــه : مثـــال
  :شود مراحل تبدیل در زیر دیده می

1. kitten → sitten (substitution of 's' for 'k') 
2. sitten → sittin (substitution of 'i' for 'e') 
3. sittin → sitting (insert 'g' at the end) 

  

  گرم-الگوریتم مجاورت کا 6-4
ــر کاربرد N-gramمــدل  ــراي بررســی مجــاورت دو رشــته اســتفاده مــی   هــايعــالوه ب . شــود دیگــر، ب

  . تایی یک رشته است Nهاي  شامل دنباله N-gramمجموعه 
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  :ورت زیرندهاي آن بص gram-4. را در نظر بگیرید informationرشته : مثال
Info, nfor, form, orma, rmat, mati, atio, tion 

کنـیم   هـاي کلمـات دیکشـنري را تولیـد مـی      N-gramابتـدا تمـام   روش کلی به این صورت اسـت کـه   
خـواهیم اصـالح کنـیم همـین کـار       وقتـی یـک کلمـه اشـتباه را مـی     . کنـیم  و آنها را اندیس گذاري مـی 

  . کنیم را با آن کلمه می
  : د داردوجو روشدو 

ــا  پیــدا مــی کلمــههــاي  N-gramابتــدا  • هــاي دیکشــنري مقایســه  N-gramکنــیم و آنهــا را ب
فرض بر اینست که کلمـه اشـتباه فقـط دو یـا سـه کـاراکتر اشـتباه یـا گـم شـده یـا            . کنیم می

 .توان نزدیکترین کلمه درست را پیدا کرد ها می N-gramبا مقایسه . تغییر یافته دارد
ــه  • ــات مشــابه کلم ــدا کلم ــوریتم   ابت ــتفاده از الگ ــا اس ــتباه را ب ــک  Levenshteinي اش ــراي ی ب

هـا را تولیـد    N-gramکنـیم سـپس بـراي هـر کـدام از آنهـا،        فاصله ویرایشی معـین، پیـدا مـی   
مشـابه بـا کلمـه غلـط داشـت را بـه        N-gramهر کدام از کلمات کـه تعـداد بیشـتري    . میکنیم

  .کنیم عنوان پیشنهاد ارایه می
  

هـا اسـت کـه نیازمنـد یـک انـدیس        N-gramسـازي وجـود دارد انـدیس گـذاري      اي که در پیاده مساله
  . گذاري متن کامل است

بـراي اینکـار   . کنـد  نیـز کـار مـی   ) space(براي کشف غلط هاي ناشی از جـاي خـالی    N-gramالگوریتم 
الوه بـر افـزودن و   عـ (حروف قرار دهـیم  جاي خالی را بین   توانیم در تولید مشابه هاي نزدیک کلمه ، می

  ).کاستن و جابجایی
  

  یابی حساس به متن غلط 6-5
در مواردي که عبارت وارد شده توسط کاربر شامل کلمات صحیح از نظـر امـال باشـد، نیـز ممکـن اسـت       

کلمـه بـه   اشتباهی که منجر شود یـک  . اشتباهی از سوي کاربر در وارد کردن عبارت صورت گرفته باشد
را وارد کـرده  » فروشگاه مهرآبـاد تهـران  «مثال فرض کنید کاربر عبارت . ت دیگري تبدیل شودکلمه درس
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بوده باشـد و  » فرودگاه مهرآباد تهران«باشد؛ اگرچه این عبارت درست است اما ممکن است منظور کاربر 
هـاي   وریتمتـوان از الگـ   براي ارایه چنین اصالحات یا پیشنهاداتی نمی. ممکن هم هست که اینطور نباشد

در اینجـا  . گیـریم  هاي حساس به متن کمک مـی  براي این منظور از الگوریتم. استفاده کرد» کلمه مجزا«
  .شوند ها معرفی می یابی عبارت هاي حساس به متن براي غلط تکنیک

  

  روش اول 6-5-1
مشابه را ترین روش این است که براي هرکدام از کلمات عبارت وارد شده را به طور جداگانه، کلمات  ساده

پیدا کنیم و ترکیبـات  » گرم-کا«و » فاصله ویرایشی«مانند » کلمه مجزا«هاي  با استفاده از یکی از روش
هر کدام از عبارات تشکیل شده را بازیابی کرده و هرکدام کـه تعـداد   سپس . مختلف آنها را تشکیل دهیم

فروشگاه مهرآباد «براي مثال در عبارت . یمنتایج بیشتري را باز گرداند به عنوان پیشنهاد به کاربر ارایه ده
را با ترکیبات » هرانم«و » نهرآباد«و » گاهدفرو«عبارت معادل هر کدام از کلمات مانند توانیم  می» تهران

  . مختلف بازیابی کنیم
تواند سربار زیادي ایجاد کند مخصوصا وقتی تعداد کلمات مشابه براي هـر کـدام از کلمـات     میاین روش 

   .باشدزیاد 
  

  روش دوم 6-5-2
بـه جـاي اینکـه تمـام     . هاي تشخیصی براي بهبود نتایج جستجو اسـتفاده کـرد   توان از برخی از روش می

ترکیبات متـداول  . کنیم ترین ترکیبات را تولید می ترکیبات ممکن با کلمات مشابه را تولید کنیم، متداول
. دهیم و آنرا براي سه کلمه گسترش می آوریم بدست می) biwords(اي  را از روي آمار همنشینی دوکلمه

مهرآبـاد  «همچنـین عبـارت   . است» فروشگاه مهرآباد«تر از  بسیاد متداول» فرودگاه مهرآباد«مثال عبارت 
  .تر است محتمل» فرودگاه مهرآباد تهران«لذا ترکیب . است» مهرآباد مهران«تر از  متداول» تهران

  :اي وجود دارد هاي دو کلمه نشینیآمار همدو منبع متداول براي بدست آوردن 
 گذاري شده همنشینی کلمات در اسناد نمایه •

  هاي وارد شده توسط کاربران همنشینی کلمات در پرسش •



  

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 هاي متنی زبان فارسی سازي استفاده از موتورعاي جستجو در پیکره ارایه مشاوره براي بهینه

 20/05/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو خ  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   37 -) خ - 3(صفحه 

   



  

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 هاي متنی زبان فارسی سازي استفاده از موتورعاي جستجو در پیکره ارایه مشاوره براي بهینه

 20/05/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو خ  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   38 -) خ - 3(صفحه 

  رفتار کاربربررسی  .7
ها یا عبارات به موتور  در نهایت منظور خود را در قالب واژه ،گردد وقتی کاربر به دنبال موضوعی خاص می

طبیعی است که همه کـاربران مثـل   . کند و انتظار دارد تا مطالب مورد نظر خود را بیابد جستجو وارد می
گردند ممکن اسـت از   کنند و در نتیجه وقتی دو کاربر مختلف به دنبال موضوعی یکسان می هم فکر نمی

میزان موفقیت کاربر از نظر سرعت و دقت، بستگی به هوش و طرز . اوتی استفاده کنندکلمات کلیدي متف
  . از عملکرد موتور جستجو دارد وي فکر و دریافت ذهنی

شود و کلماتی را که انتخاب  تجربه نشان داده است که کاربر پس از مدتی به رفتار موتور جستجو آشنا می
عملکرد موتور جستجو در رفتار کاربر در انتخاب کلمـات  . کند می کند، با مشاهده نتایج جستجو تغییر می

  .گذارد کلیدي تاثیر می
هاي موفق براي موتورهاي جستجو باشـد، لـذا در    بخش طراحی الگوریتم تواند الهام تحلیل رفتار کاربر می

هـاي   ابتدا مفهوم ربط از دیدگاه کاربر و سیستم در این بخش .این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت
کنـیم و سـپس    بندي معرفی مـی  سپس روش نظرخواهی از کاربر را براي رتبه. کنیم بازیابی را بررسی می

  .کنیم چالشی تحقیقی براي کاربران فارسی زبان مطرح می
  

  مفهوم ربط 7-1
هـا را بایسـتی   کلیدواژه .گذاردیر میتأث هاي جستجوي جامعیت و مانعیت بر پارامتر بیان درخواست دقیق

ا آیـا   . بـود  موتور جسـتجو بـود  با شکل صحیح و در قالبی مناسب وارد کرد و در انتظار پاسخ از سوي  امـ
هاي مناسب به نظام عرضه کند؟ آنچه تواند آنچه را در تفکر خود دارد در قالب کلیدواژههمیشه کاربر می

یک نظام بازیـابی  . هاي متفاوتی با یکدیگر دارند، دانش، و مهارتمسلم است این است که کاربران تجارب
 .آرمانی باید قادر باشد کمال مطلوب کاربرانی با شرایط مختلف را مهیا کند

ها و دانش خاصـی  براي اینکه کاربر بتواند نیاز خود را با زبانی قابل فهم براي نظام تبیین کند باید مهارت
به نظر بر ضروري انش ذهنی و فنی و معنایی را براي رسیدن به مقصود براي کارسه د. را نیز به کار بگیرد

  :]9[رسد  می
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دانش مورد نیاز براي تبدیل یک نیاز اطالعاتی بـه یـک درخواسـت قابـل جسـتجو      : دانش ذهنی •
  .است

  هاي موجود در نظام را باید بکار برد؟ چگونه و کی قابلیت: یدانش معنای •
-عنوان عبارتهاي وارد شده بهمهارتهاي اساسی بکارگیري رایانه و ترکیب درخواست: دانش فنی •

  .هاي جستجوي خاص
گذارد چرا کـه بکـارگیري   هر یک از سه دانش فوق تأثیر شایانی بر میزان جامعیت نتایج بازیابی شده می

  .شودسه نوع دانش، افزایش میزان اسناد بازیابی شده را سبب میاین 
همه . کندنکته قابل توجه اینکه نیاز کاربر همیشه همان چیزي نیست که در قالب سؤال آن را مطرح می

جهـل کـاربر   . کاربران قادر نیستند تا فضاهاي خالی ذهن خود را از یک مسأله به خـوبی توصـیف کننـد   
عمدتاً مرزي مشخص ندارد و به همین دلیل است که رفتار کاربران در حین جستجو نسبت به یک مسأله 

  .کنیمشود و ما از برخی از ابزارها براي مطالعه رفتار آنها استفاده میبینی میتا حدي غیر قابل پیش
تباط است، از آنجا که هدف بازیابی اطالعاتی برقراري ار. ربط عامل حاکم بر تأثیر هر فرآیند ارتباطی است

ربط . توان مالك توفیق بازیابی دانستربط را می. از این رو ربط هم کلید جدایی ناپذیر بازیابی مؤثر است
ربط کیفیتی انتزاعی است، کیفیتـی یگانـه   . مقیاس مؤثر بودن میان منبع اطالعات و دریافت کننده است

. تواند داوري کنـد نها کاربر اطالعات میمیان فرد و مدرکی معین که پشتیبان این پذیره است که آن را ت
ربط کیفیتی فردي دارد که به وضعیت شناختی کاربر، مشکلی باید گشوده شود، دانـش قبلـی از همـان    

  .]9[ موضوع، فوریت کاربرد دانش جستجو شده و ارزشی که به اطالعات نهاده میشود بستگی دارد
  شده است مقایسههاي بازیابی اطالعات وب نظامو  ربط از نظر کاربر، مالك هاي ]9[در 

  ربط از نظر کاربر
 وضعیت شناختی کاربر •

 شود نهاده میارزشی که به اطالعات  •

 فوریت کاربرد دانش جستجو شده •

 دانش قبلی از همان موضوع •

 مشکلی که باید گشوده شود •
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  هاي بازیابی ربط از نظر سیستم
 محل کلیدواژه •

 بسامد نسبی •

 یدواژه در متاتگلوجود ک •

 محبوبیت وب سایت •

شود که آنچه مالك ربط براي کاربر است با آنچه مالك ربط از نظر نظام است به در این دو مدل دیده می
  . طور آشکار متفاوت است

هاي بازیابی اطالعات، سنجش میزان ربط اطالعات ذخیره شده یا ارتباط بـین  بنابراین مشکل اصلی نظام
ئه یک سؤال به نظـام، نظـام   به عبارتی دیگر، با ارا. اطالعات درخواست شده و اطالعات بازیابی شده است

امـا ایهـام و اسـتعارات    . بازیابی باید بررسی کند که آیا اطالعات ذخیره شده مربوط به پرسش است یا نه
  .سازد این ارتباط را مشکل میپشت واژگان و نقص بیان مفاهیم با برخی واژگان، 

  

  کاربر در رتبه بندي نظرخواهی از 7-2
اخیرا  ،هاي موتور جستجو مفهوم ربط بین ذهن کاربر و الگوریتم ردبراي برطرف کردن مشکل سوء تفاهم 

کنند که در آنها نظر کاربر بـه   بندي استفاده می اي براي رتبه هاي پیشرفته موتورهاي جستجو از الگوریتم
پیشتاز این روش گوگل است که براي اولیـل بـار امکـان نظرخـواهی از     . شود عنوان یک پارامتر لحاظ می

  . در نتایج جستجو براي کاربران فراهم کردکاربر را 
اي است که مـدتی اسـت    بندي نتایج جستجو موضوع تحقیقات گسترده استفاده از نظر کاربران براي رتبه

 انـد در  ها مورد مطالعه قرار گرفته یکی از جدیدترین موارد که در آن مجموعه روش. رواج پیدا کرده است
  .آمده است [24]
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  کاربران فارسی زبان 7-3
را واداشـته تـا در   ضعف عملکرد موتورهاي جستجو در زبان فارسـی، کـاربران    تجربه نشان داده است که

در ایـن  . الگوها باید مورد مطالعه قرار گیـرد این . انتخاب کلمات کلیدي از الگوهاي خاصی استفاده کنند
تحقیق مجال پرداختن به این موضوع به طور مستقل وجود ندارد و صرفا به عنوان یـک چـالش معرفـی    

  .شود می
رسد ایـن موضـوع    در مورد رفتار کاربران فارسی زبان هیچ کاري تا کنون گزارش نشده است و به نظر می

  .لعاتی جاي زیادي براي کار داردهاي مطا به عنوان یکی از زمینه
  

    



  

  :عنوان پروژه

  یفارسی زبان متن کرهیپ جادیای مطالعاتی با موضوع فاز اول فارسزبان  کرهیپفاز اول طرح جامع 

 

  :عنوان زیرپروژه

 هاي متنی زبان فارسی سازي استفاده از موتورعاي جستجو در پیکره ارایه مشاوره براي بهینه

 20/05/1388 :خیتار  0/1 :شیرایو خ  3 فارس  متن پیک: کد زیرپروژه

 

   42 -) خ - 3(صفحه 

  متا جستجوگر .8
سـایتی اسـت کـه بطـور واسـطه بـین کـاربر و موتورهـاي         » metasearch engine«یک متاجستجوگر یا 

کند و آنرا پاالیش کرده و بـا اسـتفاده از سـرویس وب     پرسش کاربر را دریافت می ؛گیرد جستجو قرار می
 ارایـه  و حاصل را ترکیب کرده و بـه کـاربر   ،نتایج را از چندین موتور جستجو دریافت ،موتورهاي جستجو

. شود دامنه جسـتجو وسـیع شـود و نتـایج بهتـري حاصـل شـود        استفاده از این روش باعث می. دهد می
  . توان یافت می [25]جستجوگر را در متا ساخت و طراحی کارامدبراي  مجموعه نکات الزم

استفاده از متا جستجوگرها در زبان فارسی در برخی کارها گـزارش شـده اسـت مشـهورترین آن سـایت      
هـاي موتورهـاي    این امکان وجود دارد که با استفاده از متاجستجوگرها برخی از نقص. است ]2[پارسیک 

  . را پوشش داد و نتایج بهتري به دست آورد در مورد زبان فارسی جستجوگر
  .گذاري در فارسی حل شد الخط و فاصله بسیاري از مشکالت مربوط به رسم ]26[با آمدن گوگل فارسی 

  .اند برشمرده شده ]1[عات در مشکالت مربوط به زبان فارسی در بازیابی اطال
جا نیافتاده و  ،نوز آنطور که بایدهایده استفاده از سایت واسطه براي بهبود نتایج جستجوي زبان فارسی، 

ما این ایده را راهگشاي برخی از مسایل موجود در . اند بسیاري از مسایل مربوط به آن هنوز بررسی نشده
سازي بسـیار محـدود    پیاده شد، اما این پیاده ]2[اگرچه این ایده ابتدا در پارسیک . دانیم زبان فارسی می

تـوان در یـک    بسیاري از کارهـاي دیگـر را مـی   . شود هاي کاراکترها می است و فقط شامل اصالح کدینگ
  .متاجستجوگر فارسی انجام داد

  :ی انجام داد به صورت زیر هستندتوان در یک ابرجستجوگر فارس مجموعه کارهایی که می
 کاراکترها اصالح کدگذاري •

 هم معنیهاي  ایجاد ترکیبات منطقی با واژه •

 هاي تصریفی مختلف یک کلمه یابی و فرستادن حالت ریشه •

  گذاري اصالح فاصله •
  .در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت
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  اصالح کدگذاري 8-1
اي در یافتن مستندات فارسی در اینترنت  قبل از آمدن گوگل فارسی، کاربران فارسی زبان مشکالت عمده

هاي مختلفی نوشته شده بودند که نه کاربران و نه موتورهاي  مستندات فارسی اینترنت با کدینگ. داشتند
شـد   که باعـث مـی  » ي«و » ك«به عنوان مثال تفاوت در کد کاراکتر . جستجو بر روي آن توافق داشتند

بـراي رفـع    ]2[ها مانند پارسیک  براي این منظور برخی از سایت. اي دیگر تبدیل شود یک کلمه، به کلمه
در واقع در سایت پارسیک براي رفع مشکالت کدینگ فارسی، کلمات وارد . شدندبرخی از مشکالت ابداع 

شدند و نتـایج بـا هـم ترکیـب      شده توسط کاربر با چندین کدگذاري به چندین موتور جستجو ارسال می
  .کند عمل می» metasearch engine«در واقع این سایت به صورت یک سایت . شدند می
  

  معنی هاي هم ترکیب با واژه 8-2
توان بـا   معنی زبان آگاه نباشد، می بندي خود از کلمات هم در صورتی که موتور جستجو در الگوریتم رتبه

  . معنی، نتایج بهتري را توسط متاجستجوگر فراهم کرد هاي هم استفاده از این روش یعنی ترکیب با واژه
توان براي کلمـاتی کـه    می. فراهم است ORو  ANDهاي منطقی با  در موتور جستجو امکان تولید عبارت

معنی آنرا یافت و با ترکیبات منطقی مقتضی بـراي موتـور جسـتجو     شود، کلمات هم توسط کاربر وارد می
را بـا آن  » اصـفهان «گـردد، معـادل آن،    می» سپاهان«به عنوان مثال وقتی کاربر به دنبال کلمه . فرستاد

  .ترکیب منطقی کرد
مـثال وقتـی کـاربر عبـارت      ؛عبارات معادل نیز استفاده نمـود  گزینیجای توان از این روش می ي توسعه در
، تولید کرد و براي موتـور  »حضرت محمد«توان عبارت معادل آنرا، مثال  کند می را وارد می» رسول اکرم«

  .جستجو فرستاد
تلف از توان یا از ترکیب منطقی استفاده کرد یا اینکه پرسش را در دو وهله مخ هاي فوق می البته در روش

  .موتور جستجو انجام داد و نتایج را در متاجستجوگر ترکیب کرد و براي کاربر فرستاد
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هنوز تحقیق مستقلی در مورد کارایی این روش در زبان فارسی انجام نشده است و در این گزارش صـرفا  
د اما میزان البته طبیعی است که بهبودي در نتایج حاصل خواهد ش. به بیان این ایده پرداخته شده است

  .گیري شود آن باید اندازه
  

  یابی و تصریف ریشه 8-3
زمانی که یک موتور جستجوگر از نحو و نگارش و دستور خط زبان فارسی آگاه نیست، وقتی یک سـایت  

و . کند ها نگاه می اي از رشته کند، به کلمات موجود در داخل آن به صورت توده گذاري می فارسی را نمایه
مـثال پـارامتر تعـداد تکـرار کلمـات بـه       . بندي خدشه وارد شـود  که به پارامترهاي رتبهشود  این باعث می

یکـی اسـت،   » لباسها«با » لباس«گذار نتواند تشخیص دهد که کلمه  اگر نمایه. شود درستی محاسبه نمی
  .شود تعداد تکرار کلمه به درستی محاسبه نمی

خت یک موتور جستجو هیچ دخل و تصـرفی  حال فرض کنید ما در شرایطی هستیم که در طراحی و سا
در . در این حالت تنها را چاره استفاده از یک واسطه براي بهبود نتایج فوق است. توانیم داشته باشیم نمی

دریافـت کنـد، و آنـرا بـه صـورت      » لبـاس «مورد مثال فوق فرض کنید یک سایت واسط پرسش کاربر را 
توانـد نتـایج بهتـري     نطقی به موتور جستجو بفرسـتد، مـی  ، یا با ترکیبات مختلف م»ها لباس ORلباس «

  .دریافت کند
رسد  یابی کلمات را مرتفع کرده است و به نظر می اغلب مشکالت مربوط به ریشه ]26[البته گوگل فارسی 

اغلـب مشـکالتی کـه اکنـون بـاقی      . یابی و تصریف در واسط کمکی به بهبود نتـایج نکنـد   که دیگر ریشه
  . هاي یک کلمه ن بخشفاصله گذاري در بی شود به نحوه فاصله یا نیم اند مربوط می مانده

  

  گذاري اصالح فاصله 8-4
تـوان شـکلهاي    در این گونـه مـوارد مـی   . کند گذار دشوار می این مشکل تشخیص مرز کلمه را براي نمایه

  . هاي کلمه را تولید کرد و به موتور جستجو فرستاد مختلف اتصال بخش
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. اسـت  n-gramگـذاري   هاي انـدیس  هاي مشکل فاصله گذاري در فارسی، استفاده از روش یکی از راه حل
و همچنین تشخیص » کلمات عمومی«این روش که در زبان انگلیسی معموال براي غلبه بر مشکل حذف 

ي اسـتفاده  تواند در زبان فارسی براي غلبه بر مشکل فاصله گـذار  شود، می استفاده می» عبارات متداول«
در مورد کلمات عمومی در زبان انگلیسی وجود دارد که وقتی کـاربر بـه دنبـال     کیک مثال کالسی. شود

گردد چون تمام آنها کلمات عمومی هستند باید حذف شـوند؛ امـا ایـن     می» to be or not to be«عبارت 
کاربرد دیگر . سناد مرتبط را یافتتوان ا می n-gramگذاري  هاي اندیس افتد و با استفاده از روش اتفاق نمی

تـوان بـه کـارایی ایـن روش بـراي حـل        در فارسی نیز می. در مورد عبارات متداول و اصالح امالیی است
  . سازي شود با این وجود کاربرد این روش براي این منظور باید بومی. گذاري اتکا کرد مشکل فاصله

رسی و نبود یـک قـانون فراگیـر بـراي آن، کلمـات و      الخط زبان فا با توجه به مشکالت ساختاري در رسم
در نتیجـه وقتـی   . شوند و تعیین مرز کلمات کار دشواري است هاي گوناگونی نوشته می عبارات به صورت

تواند به درستی کلمه کلیدي را انتخاب و  گردد، نمی کاربر در موتور جستجو به دنبال موضوعی خاص می
ها این کلمه  گردد و اگر در بسیاري از سایت می» آبسردکن«به دنبال کلمه به عنوان مثال کاربر . وارد کند
تواند به نتیجه دلخواه خود دست  نوشته شده باشد، کاربر نمی» سردکن آب«دار مثال  هاي فاصله به صورت

 ها و پسوندها در زبان فارسی چندان قانونمند نیست و این مساله باعث همچنین نحوه اتصال پیشوند. یابد
  . گذاري کاهش یابد یابی و اندیس شود که دقت موتورهاي جستجو در ریشه می

. براي زبان فارسی باید حالتهاي مختلف تصـریف فارسـی را در نظـر گرفـت     n-gramدر استفاده از روش 
ارایـه  » آب سـرد کـن  «دار فارسی ماننـد   اگرچه گوگل فارسی اخیرا نتایج قابل قبولی براي کلمات فاصله

  . اما هنوز جاي بهبود براي آن وجود دارددهد،  می
  

  بندي جمع 8-5
توانند به بهبود نتایج  هاي واسط یا ابرجستجوگرها می بندي باید گفت که اگرچه استفاده از سایت در جمع

گذاري در داخل موتور جستجو بسیار کارامدتر  هاي نمایه جستجوي فارسی کمک کنند اما بهبود الگوریتم
     . از آن است
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  سازي براي موتور جستجو بهینه .9
کـه بـه اختصـار    » Search Engine Optimization«یـا  » سـازي بـراي موتـور جسـتجو     بهینه« منظور از

»SEO «شود، این است که سایت خود را طـوري طراحـی کنـیم کـه رتبـه آن در موتورهـاي        نامیده می
شود و از این طریق ترافیک سایت یا تعـداد بازدیـد    نمایش دادهصفحات اول  درجستجو افزایش یافته و 

   .یابدکنندگان آنرا افزایش 
بیشـترین   مشـهور، یک موتـور جسـتجوي     ین است که در نتایجا وب سایتبهینه سازي به عبارت دیگر 

جا ناشی می شود که اکثر مردم از موتورهاي جستجو بـراي  آناهمیت این موضوع از . امتیاز را داشته باشد
اکثر مردم فقـط بـه صـفحه ي اول نتـایج      ودن به مطلب یا محصول مورد نظر خود استفاده میکنند رسی

، ایـن مسـئله الزامـی    ال از طرف موتورهاي جسـتجو بنابراین براي داشتن ترافیک با. جستجو نگاه میکنند
  .دقرار گیر ي اول نتایج جستجو صفحه در مزبور است که سایت

بـراي بـاال بـردن     از بازاریابی بر پایه موتـور جسـتجو   است اي شاخه ،جستجوموتور  برايسازي  بهینه علم
سـازي موتـور جسـتجو از     در بهینـه . وندگان یک سایت به کمک موتـور جسـتج  تعداد و کیفیت بازدیدکن

شود کـه   هاي موتور جستجو را اصطالحا فریب داده و باعث می شود که الگوریتم هایی استفاده می تکنیک
در مورد روشهاي فنی ، سازي موتور جستجو علم بهینه. مورد نظر در نتایج در صفحه اول قرار گیردسایت 

و عبارات کلیدي و توضیحات مناسب سـایت   ها کلیدواژهها،  ها و متاتگ ي مناسب، تگ مانند عنوان صفحه
  .دکن دوست دارند، مطالعه می آنها را و کال محتوایی که موتورهاي جستجو

سازي براي موتور جستجو چنان گسترده شده کـه تحقیقـات مبسـوطی بـر روي آن      حث بهینهامروزه مب
ي  تـوانیم نمونـه   مـی  [27]در . انـد  ها و مقاالت زیادي در این زمینه منتشـر شـده   گیرد و کتاب صورت می

  . سازي را بیابیم هاي بهنه ها و تکنیک جامعی از اصطالحات و روش
گـذار آنـرا    و توسط نمایهبندي  پیدا و فهرست هافزار خزند صفحات وب را به وسیله نرم جستجو موتورهاي

بـراي مثـال   . کنند موتور جستجو از یک الگوریتم استفاده نمیتمام  طبیعی است که. کنند دهی می امتیاز
گر موتورها این در یکی از موتورهاي جستجو امتیاز باالیی داشته باشد، ممکن است در دی یاگر صفحه وب
یکـی از  آیند امـا   بندي از اسناد محرمانه موتورهاي جستجو به حساب می هاي رتبه الگوریتم .دچنین نباش

تمـام تغییـرات عملکـرد داخـل      و حـدس  سازي انجـام میدهنـد، پیگیـري    کارهایی که متخصصان بیهنه
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بـه عـالوه آنهـا    . سازي کنند صفحات وب را بر طبق این تغییرات بهینه تا بتوانندموتورهاي جستجو است 
  .دهند همراه با تغییرات موتورهاي جستجوي مختلف خود را تابع این موتورها قرار می

بندي موتورهـاي   هاي رتبه ارتباط با الگوریتم گیرند بی هایی که در این حوزه مورد استفاده قرار می تکنیک
همچنین طراحان موتور جسـتجو  . ار کاربران در استفاده از کلمات کلیدي نیستندجستجو و همچنین رفت

اهمیت خـود را   هاي بی ها مقابله کنند تا سایت براي کیفیت بخشیدن به نتایج جستجو باید با این تکنیک
ده فایـ  بـی را » سازي براي موتور جسـتجو  بهینه«لذا در اینجا پرداختن به مبحث . در صدر نتایج جا نزنند

  .دانیم نمی
) کتابها و مقاالت(بیشتر منابع . کنیم را معرفی می SEOدر حوزه هاي مورد استفاده  در این بخش تکنیک

موجود در این زمینه بیشتر براي زبان انگلیسی هستند و به طور خاص براي زبان فارسـی منبعـی یافـت    
ها که مـرتبط   نیکهستند اما برخی از تکها مشترك  هاي بکار رفته براي تمام زبان بیشتر روشالبته . نشد

در این . خاص زبان هستند -شوند به انتخاب کلمات کلیدي  و عمدتا مربوط می -با ساختار زبان هستند 
  .هاي مزبور با گرایش زبان فارسی توضیح داده شوند شود تکنیک بخش سعی می

پـردازیم و دلیـل محبوبیـت     مـی  در ادامه این بخـش، ابتـدا بـه اهمیـت تبلیغـات و فعالیـت در اینترنـت       
  . پردازیم می ي آنها بعدي به بیان تکنیک هاي در بخش. کنیم سازي را بیان می بهینه

   

  سازي سایت بهینهاهمیت  9-1
شوند که  ها صفحات اینترنتی با حجم انبوهی از اطالعات مواجه می روزانه ملیونها کاربر اینترنتی با میلیون

گردانندگان سایت با  موتورهاي جستجو تقریبا امکان ناپذیر است، به طبع دستیابی به این اطالعات بدون
هـا در   افزایش رتبه سـایت  توانیم به هدف خود که بندي موتورهاي جستجو می هاي رتبه دانستن الگوریتم

از ایـن رو تـالش تمـامی    . نـد دسـت یاب  موتورهاي جستجو و در نتیجه آن افزایش بازدید کنندگان است،
 ،در نهایت یک سایت بهینـه شـده  . باشد رار گرفتن در باالترین رتبه هنگام جستجو میق ،یسانوبسایت نو

از سـوي  . تبا هزاران دالر تبلیغات مجانی اسـ برابر با بینندگان و بازدید کنندگان بیشتر و در نهایت برابر 
تـري بـه    و مـرتبط  ر صدد نمایش نتـایج مطلـوب  هاي متفاوت، د دیگر موتورهاي جستجو با ارائه الگوریتم

  . دان از موتورهاي جستجو خواهد گردیاین امر باعث رضایت کاربر و کاربران هستند
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حضور ندارند یا به نوعی حضورشان ضعیف مـی باشـد، اشـباع نشـده      ي جستجوهاموتور سایتهایی که در
اینترنت اشـباع و حـل   استفاده از لغت اشباع به این معنا که نتوانسته اند به گونه اي در . نامیده می شوند

شده و در جاهاي مختلف حضور داشته باشند که در صـفحات ابتـدائی آمـده یـا در معـرض دیـد عمـوم        
اینترنتـی کـه بـر روي اینترنـت انجـام       کـاربران  در حقیقت به علت بی توجهی به فعالیتی که ؛قرارگیرند

امروزه موتورهاي جستجو جز . دخود می باشن دهند، این سایتها در حال از دست دادن فعالیت تجاري می
   .اولین و قویترین ابزار اطالع رسانی در اینترنت مطرح هستند

اساس کار به این ترتیب است کـه اکثـر بازاریابهـایی کـه در زمینـه اینترنتـی فعالیـت مـی کننـد البتـه           
نـه مسـائل بـه    بازاریابهایی که به صورت بین المللی کار می کنند نه صرفا ایران، چـون در ایـران ایـن گو   

متد مورد استفاده آنها، تحقیقات بروي کلمات کلیدي است که می تواند آن . صورت سنتی انجام می شود
ممکن است پیدا کردن کلمات کلیدي خیلی سخت باشد و در عین حال کار طاقـت  . را تکان دهد تجارت

کلمات کلیدي دقت به خرج  بتواند در انتخاب که کسی. فرسایی می باشد و نیاز به دانش خاص خود دارد
هاي موفقی که به آنهـا خیلـی توجـه نمـی شـود را       کلیدواژهدهد و توانایی پیدا کردن قسمتهاي نهفته و 

  .تر است ، موفقداشته باشد
  

  سازي براي موتور جستجو هاي بهینه تکنیک 9-2
  :کنیم بندي می سازي را در دو دسته کلی طبقه هاي بهینه ما تکنیک

 نکلمات و جایگاه آ •

  هاي بین صفحات لینک •
   :گیرند؛ مثال هاي فوق قرار نمی ها در هیچ کدام از دسته البته برخی تکنیک

 نحوه طراحی و چینش سایت •

 ها فرمت فایل •

 وبهاي پیشرفته طراحی  استفاده از تکنیک •

 تعداد صفحات سایت •
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 در سایت  RSSامکان  •

• ... 

هـاي   هـایی اسـت کـه در کتـاب     ها حدس سازي سایت کمک کند؛ اما این ممکن است به بهینهموارد فوق 
  .پردازیم ما به آنها نمی تا حدي خارج از موضوع این تحقیق هستند و و [28 ,27]اند  سازي زده شده بهینه

هـا را   این تکنیک. [28 ,27] پردازیم سازي براي موتور جستجو می هاي بهینه یکدر ادامه این بخش با تکن
سـپس بـه معرفـی     .کنـیم  بررسـی مـی  » هاي بین صـفحات  لینک«و » کلمات و جایگاه آن«در دو بخش 

  .پردازیم سازي می ابزارهاي بهینه
  

  یگاه کلماتکلمات و جا 9-3
انتخاب کلمات کلیدي . سازي سایت، انتخاب کلمات کلیدي مناسب و مربوط است مهمترین کار در بهینه

طبیعـی  . شـود  بندي می از دست دادن برتري در رتبهبه قدري اهمیت دارد که اشتباه کردن در آن باعث 
  .است که کلمه کلیدي باید با توجه به موضوع و فعالیت سایت انتخاب شود

  

  انتخاب کلمه 1- 9-3
گـردد، از   در انتخاب کلمه کلیدي باید توجه داشت که کاربر وقتی به دنبال موضوع یا محصولی خاص می

. باید کلماتی را انتخاب کرد که به طرز فکر کاربران نزدیکتـر باشـد  . کند کدام کلمات کلیدي استفاده می
ورت به کاربردن کلمات رسمی و علمی ممکن است کاربران از میان قشر عمومی اجتماعی باشند، در اینص

کرده باشند که در این صورت  برعکس ممکن است مخاطبان از میان طبقه تحصیل. دهد خوب جواب نمی
 [27]هاي تشخیصی در  تعدادي از روش انتخاب کلمات درستبراي . باید از اصطالحات فنی استفاده کرد

نتخاب کلمات کلیدي قانون خاصی ندارد و نیاز به زیرکی و مهـارت دارنـده   به طور کلی ا. اند معرفی شده
  .سایت است
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  چگالی کلمات کلیدي 2- 9-3
کلمه  1000اي  اگر صفحه. چقدر باید باشد چگالی کلمات کلیدياي که قابل بحت است، اینست که  نکته

اینکـه  . درصد اسـت  1گوییم که چگالی کلمه  ي کلیدي به کار رفته باشد، می بار کلمه 10داشته باشد و 
  .[27] اند را گفته% 7و % 5برخی رقم . چگالی کلمه چقدر باشد تا سایت بهینه شود، دقیقا معلوم نیست

ي کلیدي بیش از حد مشخصی  اگر کلمه. کلمه است تکرار بیش از حداز آن اجتناب کرد،  چیزي که باید
در این . رود تکرار شود، از طرف موتور جستجو به عنوان سایت فریبکار شناسایی شده و به لیست سیاه می

  .کشد تا بتوان آنرا از لیست سیاه بیرون آورد ها طول می صورت مدت
  

  سند جایگاه کلمات کلیدي در 3- 9-3
و  <title>هـایی ماننـد    مثال اگر کلمه کلیدي اگر در بین تـگ . محل قرار گرفتن کلمه در سند مهم است

<h1> شـود  هاي زیادي می زنی ها گمانه در مورد ارزش و اهمیت تگ. شود گذاري بیشتري می باشد ارزش .
 هـاي متـا   تـگ ي قابل توجهی در مـورد   نکته. یافت [29]توان در  ها را می اي از ارزش و اهمیت تگ نمونه

ها میدادنـد و باعـث شـد تـا بسـیاري از       در ابتدا موتورهاي جستجو اهمیت زیادي به این تگ. وجود دارد
هاي امروزي توجه بسیار کمی  الگوریتم. سازي براي سوء استفاده از این روش ایجاد شود هاي بهینه تکنیک
  .دهند اي متا دارند و امتیاز بسیار کمی به این کلمات میه به تگ

نبایـد در نمـایش کلمـات     بطوریکـه طـراح سـایت    اند بندي بسیار پیشرفته شده هاي رتبه امروزه الگوریتم
  .چیز طبیعی به نظر برسد طوري طراحی شود که همه سایت کلیدي اغراق کند و باید

  

  اندازه صفحه 3-3-1- 9

داشته باشند کم ارزش  100صفحاتی که طول کمتر از . ممکن است در امتیازهی موثر باشد اندازه صفحه
تواننـد   داشته باشند اگر به چند صفحه تقسیم شوند می 250و صفحاتی که بیش از  [28]شوند  تلقی می
  .[28] تري براي سایت به همراه داشته باشندامتیاز بیش
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  هاي بین صفحات لینک 9-4
ها به یـک سـایت در اینترنـت     هرچه تعداد لینک. سزایی در تعیین رتبه یک سایت دارند ها تاثیر به لینک

  .التر خواهد بودي آن با بیشتر باشد، رتبه
  

  به سایت  لینک 9-4-1
هاي وارد شونده به یک سایت هرچه بیشتر باشند، اهمیـت سـایت    به عنوان یک اصل، هرچه تعداد لینک

در اینترنـت  . هاي درسـت و معتبـر وارد شـوند    ها از سایت اما شرط آن این است که لینک. شود بیشتر می
دهند تا امتیاز  کرده و به صورت مدور به هم لینک می هایی وجود دارند که از این امر سوء استفاده سایت

. دهنـد  هاي بدرفتاري وجود دارند که سـرویس لینـک را ارایـه مـی     همچنین سایت. همدیگر را زیاد کنند
هـاي فریبکـار شناسـایی     هاي پیشرفته موتور جستجو، به عنوان سایت ها توسط الگوریتم امروزه این سایت

هـا   لذا استفاده از این روش لینک دهی درست نیسـت و لینـک  . گیرند ار میشوند و در لیست سیاه قر می
دهنده بیشتر باشد، امتیاز سایت لینـک گرفتـه    ي سایت لینک هرچه رتبه. هاي معتبر باشند باید از سایت
اگـر کلمـات کلیـدي    . هـا نیـز اهمیـت دارد    هاي پیشـرفته موضـوع سـایت    البته در الگوریتم. بیشتر است

  .دهنده بیشتر باشد، امتیاز داده شده به آن بیشتر است نکهاي لی سایت
در واقع تحلیـل  . ها بسیار پیچیده شوند هاي امتیازدهی بر اساس لینک این مسایل باعث شده که الگوریتم

  .اي بر روي گراف اینترنت انجام شود پیچیده
  

  لینک به بیرون 9-4-2
رونـده   وجود تعدادي لینک بیرون. ت تاثیر دارندهاي بیرون رونده از سایت نیز در امتیازدهی به سای لینک

دهنـده   داده شـوند نشـان  ) یـا مشـابه  (هاي مـرتبط   ها به سایت البته اگر لینک. تواند مثبت تلقی شود می
اگـر  . رونده، نظرات مختلفی وجـود دارد  هاي بیرون در مورد تعداد لینک. ها است حساب شده بودن لینک

احتمال اینکه کـاربرانی کـه    .اثر منفی روي امتیاز صفحه دارد. بیشتر باشدها از تعداد معینی  تعداد لینک
در واقع صفحاتی که فقـط شـامل لینـک     .کنند از صفحه خارج شوند زیاد است صفحه مزبور را تماشا می
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لینک براي هر صـفحه پیشـنهاد    15و حداکثر  2تعداد حداقل  [28] در. گیرند هستند هیچ امتیازي نمی
  .شده است

  

  هاي داخلی لینک 9-4-3
هـا   هرچـه تعـداد ایـن لینـک    . هاي درون صفحات یک سایت به همدیگد، در امتیازدهی نقش دارند لینک

ین وجـود  همچنـ . بیشتر باشد، احتمال اینکه بازدیدکننده سایت، درون سایت بـاقی بمانـد بیشـتر اسـت    
هـا داخلـی    در مورد امتیاز منفی لینک. دهنده گستردگی اطالعات ارایه شده است هاي داخلی نشان لینک
  .ها در حد معقول باشد زنی خاصی وجود ندارد اما بهتر است تعداد این لینک گمانه

  

  هاي نامعتبر لینک 9-4-4
اند یا اینکه سایت مقصد  تایپ شده کنند؛ یعنی یا اشتباه هایی هستند که کار نمی نامعتبر لینکهاي  لینک

  .منقضی شده است
  

  سازي ابزارهاي بهینه 9-5
باز را  هاي منبع  افزار برخی از نرم سازي وجود دارند که در این بخش بهنه کمک به امر براي بسیار ابزارهاي

  .کنیم معرفی می
  

  باز افزارهاي منبع نرم 9-5-1
  ابزار یافتن کلمات کلیدي مناسب: NickeBot [30]افزار  نرم
سایتی است که به یافتن رتبه در گوگل و سایر موتورهاي جستجوي مهم کمـک  : SERPS [31]افزار  نرم
  .کند می
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  .کند اطالعات متا را از نظر میزان ارتباط به متن سایت ارزیابی می: Meta Tag Analyzer [32]افزار  نرم
  .یمپرداز که به آنها نمی افزارهاي تجاري بسیار زیادي نیز وجود دارند نرم
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  خالصه  .10
هـاي مختلفـی آنـرا     بندي در موتور جستجو پـرداختیم و از جنبـه   سازي رتبه در این مقاله به مساله بهینه

براي . را توضیح دادیم» کلمات عمومی«و » یابی ریشه«هاي مربوط به زبان،  در مورد جنبه. بررسی کردیم
در واقع هدف . ، عملکرد کاربر را بررسی کردیمایجاد ارتباط بهتر بین مفهوم ذهنی کاربر و موتور جستجو

  .سازي ایجاد یک ارتباط بهتر بین کاربر و موتور جستجو است بهینه
و مکـانیزم اصـالح اشـتباهات کـاربر و ارایـه اصـالحات در موتـور         پذیر پرداختیم به مساله بازیابی تحمل
  .جستجو را توضیح دادیم

باشـند کـه در مـورد     ارتباط بهتر بین کاربر و موتور جستجو مـی گر روش دیگري براي برقراي متاجستجو
  .هایی پیشنهاد کردیم هاي قابل انجام براي زبان فارسی راه جنبه

هاي خود را بر اساس آن  ، باعث شده تا موتورهاي جستجو الگوریتمسازي براي موتور جستجو بهینهمساله 
گردد که در بخـش   بهتر از کار موتور جستجو می هاي آن باعث درك تعدیل کنند لذا پرداختن به تکنیک

  .به آن پرداختیم 9
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