تغظ خغتد٘ ٗ ٗاکاٗی قضاٗت ستظ دس پایگإٖای اطالػاتی
ٍشٗسی تش پیؾیْٔ پژٕٗؼ
تا گغتشػ ٗب ٗ ت٘یژٓ ت٘عؼٔ ٍ٘ت٘سٕاي ماٗػ ،دعتشعي ماستشاُ تٔ اطالػات
افضایؼ چؾَگیشي یافتٔ اعت .دس ایِ صٍیْٕٔ ،شچْذ مٔ ماستشاُ تالػ ٍي مْْذ تا
اعتفادٓ اص اّ٘اع قاتيیتٖاي ٍ٘ت٘سٕاي ماٗػ تٔ خغتد٘ ٗ تاصیاتي اطالػات ٍ٘سد
ّیاص خ٘د تپشداصّذ اٍا ،دس دسخٔ ّخغت ایِ ٗظیفٔ طشاحاُ ٍ٘ت٘سٕاي ماٗػ اعت
مٔ اص پیؼ سإٖاي ٍْاعة مَل تٔ ماستشاُ سا تشاي خغتد٘ي ماسآٍذ سا دس ّظش
گشفتٔ ٗ پیادٓ عاصي مْْذ .تا ت٘خٔ تٔ إَیت چْیِ اٍشي ،ح٘صٓ پژٕٗؼ دس صٍیْٔ
ٍ٘ت٘سٕاي ماٗ ػ دس دٕٔ اخیش تغیاس پ٘یا ؽذٓ ٗ ادتیات آُ تغیاس غْي اعت .تشای
ؽْاعایی ٗ تاصیاتی ٍْاعة تشیِ ٗ ٍشتثظ تشیِ ٍْاتغ اطالػاتی دس صٍیْٔ ٕای ٍ٘سد
ّیاص ،پایگإٖای اطالػاتی ٗ ٍ٘ت٘سٕای کاٗػ اٍکاّات ٗ قاتيیتٖایی سا دس اختیاس
کاستشاُ قشاس ٍی دْٕذ .یکی اص ایِ اٍکاّات ،اعتفادٓ اص سإثشد تغظ خغتد٘
)(Query expansionاعت .تاصّگشی ٗ پاالیؼ ػثاست خغتد٘ ٍی ت٘اّذ احتَاه
تاصیاتی ٍْاتٔ ٍشتثظ تش سا افضایؼ دٕذ .دسػیِ حاهٍ ،یضاُ ٍشتثظ ت٘دُ ٍْاتغ
تاصیاتی ؽذٓ تٔ قضاٗت کاستش تغتگی داسد.
پژٕٗؾٖای فشاٗاّی دس عٔ دٕٔ گزؽتٔ دس صٍیْٔ تغظ خغتد٘ ٗ قضاٗت ستظ
) (Relevance judgementدس پایگإٖای اطالػاتی اّداً ؽذٓ اعت کٔ یافتٔ ٕای
اسصؽَْذی سا ّٔ تْٖا تشای تٖغاصی ػَيکشد پایگإٖای اطالػاتی تٔ دعت دادٓ تيکٔ
صٍیْٔ ٕای خذیذتشی سا تشای اّداً پژٕٗؾٖای تیؾتش فشإٌ آٗسدٓ اعت .آّچٔ دس

صیش اسائٔ ؽذٍٓ ،شٗسی تش ادتیات تحقیق یا پیؾیْٔ پژٕٗؼ دس ایِ صٍیْٔ اعت کٔ
تشپایٔ ٍ٘ض٘ع تخصصی ،دعتٔ تْذی ؽذٓ اعت.
ٍ .2-2-4طاىؼات ح٘صٓ ػثاستٕای پیؾْٖادی ،گضیْؼ ٗ قضاٗت ستظ
ؽایذ تت٘اُ گفت اعتفادٓ اص کيیذٗاژٓ ٗ ػثاستٕای پیؾْٖادی دس ٍ٘ت٘سٕای کاٗػ
تخصصی ،سٗیکشد اعتفادٓ اص ٕغتیؽْاعیٕا دس اصالذ ػثاستٕای خغتد٘ی
کاستشاُ دس اسائٔ ىیغتٕای پیؾْٖادی دس ٍ٘ت٘سٕای کاٗػ اص دٕٔ ٍ٘0331سد
ٍطاىؼٔ خذی قشاس گشفتٔ اعت .دس ایِ ساعتاٗ ،یذیاّت٘سٗ (Widyantoro and
) Yen, 2110دس پژٕٗؾی کٔ دس ٍ٘ت٘س کاٗؽی کٔ چکیذٓ ٍقاالت اسایٔ ٍیداد ،تٔ
اصالذ ػثاست خغتد٘ی کاستشاُ تا اعتفادٓ اص ٕغتیؽْاعی فاصی پشداختّ .تایح
پژٕٗؼ ّؾاُ داد کٔ اصالذ ػثاست خغتد٘ اص طشیق کيیذٗاژٕٓای پیؾْٖادی ٕغتی-
ؽْاعی تٔ ط٘س ٍ٘ثشی ٍ٘سد ت٘خٔ کاستشاُ قشاس گشفتٔ ٗ سضایت کاستشاُ سا دس
پی داؽتٔ اعت .اعتفادٓ اص ایِ ٗیژگی دس ّظإًای تاصیاتی اطالػات ٍیت٘اّذ تٔ
ػْ٘اُ یک ٗیژگی ٌٍٖ ٍ٘سد ت٘خٔ قشاس گیشد.
یکی دیگش اص ایِ پژٕٗؼٕاٍ ،طاىؼٔ اّیک ٗ کاّتاٍْی

Anick and

) )Kantamneni, 2112ت٘د کٔ تٔ ٍْظ٘س تشسعی تفاٗت تیِ اعتفادٓ اص کيیذٗاژٓ ٗ
ػثاستٕای پیؾْٖادی ٗ ػذً اعتفادٓ اص آّٖا دس خغتد٘ دس ٍ٘ت٘سٕای کاٗػ اّداً
ؽذ .ایِ تشسعی تٔ ٍْظ٘س تحيیو داد ٗگشفت ّؾغتٕای خغتد٘ي دٗ گشٗٓ ماستشاُ
اّداً گشفتّ .تایح ّؾاُ داد مٔ ٕش چْذ اص ّظش ٍیضاُ «ٍ٘فقیت» دس گشٗٓ ٍ٘سد
تشسعي دس اّداً خغتدٕ٘اي ٍ٘سد ّظش تفاٗتي ٗخ٘د ّذاسدٗ ،ىي ماستشاُ اعتفادٓ-

مْْذٓ اص ایِ ٗ ميیذٗاژٓ ٗ ػثاستٕای پیؾْٖادي ،دس ص٘ست تذاًٗ خغتد٘ ٗ تنشاس
آُ دس آیْذٓ ٗ تٔ دىیو آؽْایي تا ایِ اٍناُ ،اص آُ تٔ ص٘ستي ماسآٍذتش دس خغتد٘ي
خ٘د اعتفادٓ خ٘إْذ کشد.
یکی اص صٍیْٕٔای ٍطاىؼاتی ایِ ح٘صٓ ،گضیْؼ کيیذٗاژٓ ٗ ػثاستٕای خغتد٘ تا
اعتفادٓ اص اتضاسٕای ٍ٘خ٘د ّظیش اصطالحْإٍٔا ٗ تشخی ٍْاتغ دیگش ت٘دٓ اعت .دس
ایِ ساعتا ،فیذه )ٍ (Fidel, 0330طاىؼٔ خ٘د سا تش دٗ ّ٘ع ٍْثغ ٌٍٖ تٔ ٍْظ٘س
گضیْؼ کيیذٗاژٕٓای خغتد٘ ٍتَشکض ٍیکْذٍ :تِ آصاد ٗ ت٘صیفگشٕا  .تٔ دّثاه
آُ) (Spink and saracevic, 0331دٗ سٗیکشد ػَذٓ اّتخاب کيیذٗاژٓ خغتد٘ سا
ؽْاعائی کشدّذ .سٗیکشد ّخغت ٍثتْی تش اىگ٘سیتٌ ٗ سٗیکشد دًٗ ٍثتْی تش اّغاُ
ت٘دَٕ .چْیِ اعپیْک ٗ عاساع٘یک ) (Spink and saracevic, 0331پْح ٍْثغ
ػَذٓ سا تشای گضیْؼ کيیذٗاژٓ ؽْاعائی َّ٘د :تیاُ پشعؼ ،تؼاٍو کاستش تا ساتظ،
اصطالحْأٍ ،ساتظ اّغاّی ٗ تاصخ٘سد ستظ کيیذٗاژٓ اص ػَذٓ ٍْاتغ گضیْؼ
کيیذٗاژٕٓا ت٘دّذ.
َٕاّط٘س کٔ اؽاسٓ ؽذ ،دس تشخی اص ٍطاىؼٕٔا گضیْؼ کيیذٗاژٕٓا ٍثتْی تش
سٗیکشد کاستشٍذاس ت٘دٓ اعت .دس ایِ صٍیْٔ ؽیشی (Shiri and Crawford,
) 2112پژٕٗؾی ٍشٗسی تٔ ٍْظ٘س تشسعی ٍطاىؼات ٍثتْی تش سٗیکشدٕای
کاستشٍذاس خٖت ؽْاعائی ٍْاتغ گضیْؼ کيیذٗاژٕٓای خغتد٘ اّداً داد .تشسعی ٗی
ّؾاُ داد کٔ ػَذٓ سٗػٕای گضیْؼ کيیذٗاژٕٓای خغتد٘ تا کَک اصطالحْإٍٔا ٗ
کيیذٗاژٕٓایی کٔ اص تغظ خغتد٘ی حاصو اص اعتفادٓ اصطالحْإٍٔا ت٘عظ کاستش
ّٖائی اّداً ٍیؽ٘د ،تذعت ٍیآیذ.

گضیْؼ کيیذٗاژٓ اص ٍیاُ ٍدَ٘ػٔای اص کيیذٗاژٕٓای پیؾْٖادی ّیض یکی دیگش اص
صٍیْٕٔای پژٕٗؾی ایِ ح٘صٓ سا تؾکیو ٍیدٕذ .دس ایِ ٍ٘سد سٗتُ٘ (Ruthven,
) 2112سفتاس ٗاژٓگضیْی کاستشاُ سا دس ٍدَ٘ػٔای اص ٗاژگاُ تغظ یافتٔ کٔ اص
تیغت ٗ پْح ٍ٘سد ٍذسک تا تیؾتشیِ ٍ٘سد تاصیاتی ٍطاىؼٔ کشدّ .تایح پژٕٗؼ اٗ
ّؾاُ داد کٔ کاستشاُ سٗاتظ ٍؼْایی تیِ ٗاژگاُ ػثاست پشعؼ ٗ ٗاژگاُ تغظ یافتٔ
پیؾْٖادی سا دسک َّیکْْذ.
یکی دیگش اص ایِ پژٕٗؼٕا ت٘عظ ٕاّگ ) ٗ (Huang et al., 2112تٔ ٍْظ٘س
تشسعی ؽیٕ٘ٓای کاسآٍذ دس پیؾْٖاد کيیذٗاژٓ ٗ ػثاستٕای ٍشتثظ تا اعتفادٓ اص
عیإٕٔای حاصو اص ّؾغتٕای ٍختيف خغتد٘ ٗ تا سٗػ داد ٗ گشفت ،اّداً ؽذ.
ّتایح ٗی ّؾاُ داد کٔ ستظ تیِ کيیذٗاژٕٓای خغتد٘ ٗ کيیذٗاژٕٓای اعتخشاخي دس
حذ اّتظاس ّث٘د.
اص خَئ پژٕٗؼٕای دیگش ٍیت٘اُ تٔ پژٕٗؼ ىی٘ )(Liu and Belkin, 2112
کٔ تٔ ٍْظ٘س ّؾاُ دادُ إَیت تذٗیِ ػثاست خغتد٘ تا اعتفادٓ اص قاتيیت ػثاست
پیؾْٖادی ٍغتخشج اص تاصخ٘سد یا قضاٗت ستظ اّداً داد ،اؽاسٓ کشد .تٔ ط٘س کيی،
یافتٕٔاي حاصو اص ٍطاىؼات تذٗیِ تؼاٍيي ػثاست خغتد٘(تغظ خغتد٘ ت٘عظ
کاستش تشاعاط ّتایدی کٔ ّظاً اطالػاتی تٔ ٗی اسائٔ ٍیدٕذ ّؾاُ دادٓ اعت مٔ
ماستشاّی کٔ تشای خغتد٘ي اطالػات آٍ٘صػ ّذیذٓاّذ ٗ یا ماستشاّی کٔ داّؼ مَی
دستاسٓ ٍدَ٘ػٔ داسّذ قادس تٔ تؾخیص ٗاژگاُ ٍْاعة تشاي تاصیاتي ٗ دسك
ٍشتثظتش ّیغتْذ .اگش تغتش ٗ ح٘صٓ ٍ٘ض٘ػي ٍطشذ دس ػثاست خغتد٘ی ماستش

تؼییِ ؽ٘د ٗ دس مَل تٔ ماستش تشاي تذٗیِ ٍدذد ػثاست خغتد٘ی خ٘د تٔ ماس
تشٗدّ ،ظاً تؼاٍيي تاىق٘ٓ تٔ ٕذفؼ سعیذٓ اعت.
دس ٍطاىؼٔای دیگش افتیٍیادیظ ) (Efthimiadis, 2111تغظ خغتد٘ی تؼاٍيی
ٍثتْی تش اسصیاتی کاستش دس ٍحیظ تاصخ٘سد ستظ سا ٍ٘سد ٍطاىؼٔ قشاس داد .دادٕٓا اص
 22خغتد٘ی اّداً ؽذٓ دس پایگآ  INSPECخَغآٗسی ؽذ .ایِ پژٕٗؼ تش اّداً
ٍطاىؼٕٔای تیؾتش تشای تغظ خغتد٘ ٗ اّداً ٍطاىؼات کاستشاُ دس ّظإًای تاصیاتی
ػٍَ٘ی تأکیذ کشد.
ٍ .4-2-4طاىؼات ح٘صٓ تاس ؽْاختی ٗ 0خغتد٘
یکی اص سٗیکشدٕای پژٕٗؾی ح٘صٕٓای خغتد٘ ،یافتِ سإي تشاي مإؼ تاس
ؽْاختی ماستشاُ ْٕگاً تاصیاتي اطالػات اعت .دس ایِ ساعتا تائ٘ ) (Tao, 2112تا
ٕذف تشسعی افضایؼ تاس ؽْاختی دس ّتایح صیاد ٗ ّاٍشتثظ ،پژٕٗؾی اّداً دادّ .تایح
ٗی ّؾاُ داد مٔ ظشفیت حافظٔ ماسي (م٘تآ ٍذت) ٍحذٗد اعت ٗ حذامثش ؽؼ
ػْصش غیش ٍشتثظ سا ٍيت٘اّذ تط٘س َٕضٍاُ دس خ٘د ّگٔ داسد ٗ تْٖا یک چٖاسً اص
ػْاصشي مٔ دس رِٕ ماستشاُ تاقي ٍاّذٓ اعت آّٖایي اعت مٔ استثاطي تا ٕذف
خغتد٘ ّذاسد .تٔ ػثاست دیگش ،حافظٔ ماسي ماستشاُ تَایو ّذاسد ػْاصش غیش
ٍشتثظ سا ْٕگاً خغتد٘ دس خ٘د ّگٖذاسّذ.
ّتایح پژٕٗؾی کٔ گ٘یضکا ( )Gwizdka, 2112تٔ ٍْظ٘س اسصیاتی تأثیش تاس
ؽْاختی تش سٗی خغتد٘گشاُ ٗب اّداً دادّ ،ؾاُ داد کٔ تیِ ٍؤىفٕٔای ػَيکشد
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1

فؼاىیت اٗىیٔ خغتد٘(2حقیقتیاتی )2تا عختی فؼاىیت رْٕی 4استثاط ٍؼْیداسی ٗخ٘د
داسد .اٍا تیِ ػَيکشد فؼاىیت ثاّ٘یٔ خغتد٘(گشدآٗسی اطالػات) تا عختی فؼاىیت
رْٕی استثاط ٍؼْاداسی یافت ّؾذ.

2

ٍ .2-2-4طاىؼات داخو کؾ٘س
دس ایشاُ دس ح٘صٓ تغظ خغتد٘ تٔ خض فتاحی کٔ دس پیؾیْٔ پژٕٗؼ ٍطاىؼٕٔای تغظ
خغتد٘ دسخاسج اص کؾ٘سٍطشذ گشدیذ ،پژٕٗؼ خذی اّداً ّگشفتٔ اعت .تشخی اص
پژٕٗؼٕا ّظیش مؾاٗسص()0222؛ ) (Tabatabai & shore, 2112؛ آصادی
( )0224دس ّتایح خ٘د تٔ ٍؾکالت کاستشاُ دس تذٗیِ ػثاست خغتد٘ ٗ تشخی اص
ٍؾکالت ایِ ح٘صٓ اؽاسٓای داؽتٔاّذ ،اٍا تٔ چگّ٘گی خغتد٘ تٔ صتاُ طثیؼی ٗ تا
تغظ خغتد٘ ت٘خٖی ّکشدّذ .تٔ ط٘س کيیٕ ،یچ پژٕٗؾی تاکُْ٘ دس صٍیْٔ تغظ
خغتد٘ تش اعاط ػثاستٖای پیؾْٖادی ٍ٘ت٘سٕای کاٗػ ،تٔ ؽی٘ٓای کٔ ٍ٘سد ّظش
پژٕٗؼ حاضش اعت ،اّداً ّگشفتٔ اعت.
.2-4اعتْتاج اص پیؾیْٔ پژٕٗؼ
تشسعی ٍتُ٘ ّؾاُ ٍیدٕذ کٔ ٍ٘ض٘ع تغظ خغتد٘ اص ٍذتٖا پیؼ تٔ ٍ٘اصات
ت٘عؼٔ ّظإًای تاصیاتی اطالػات ٍ٘سد ت٘خٔ خذی پژٕٗؾگشاُ قشاس گشفتٔ اعت.
اص دٕٕٔای  31تٔ تؼذ ٌٕصٍاُ تا سؽذ ایْتشّت ٗ ت٘عؼٔ ٍ٘ت٘سٕای کاٗػ ایِ
Primary task performance
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Fact finding
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Subjective task difficulty
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َ 5مبوگًوٍ كٍ در بخص ريش ضىبسي مطرح خًاَذ ضذ ،در پژيَص حبضر ويس وظير َميه رييكرد مًرد استفبدٌ قرار خًاَذ گرفت .در ابتذا،
جستجًي ايليٍ بر اسبس عببرتُبي پيطىُبدي اوجبم خًاَذ گرفت ي ديذگبٌ كبربران در مًرد مرتبط بًدن آوُب بب ويبز آوبن مًرد ارزيببي قرار
خًاَذ گرفت .سپس ،بعذ از آوكٍ كبربران ريي يك يب چىذ مًرد از عببرتُبي پيطىُبدي كليك كردٌ ي وتبيج حبصل را مًرد بررسي قرار
دادوذ ،از آوُب در ببرٌ ميسان مرتبط بًدن وتبيج در مقبيسٍ بب ارزيببي ايليٍ آوُب بر اسبس جستجًي ايليٍ سئًال خًاَذ ضذ ي مطكالت مرتبط بب ايه
فرايىذ ويس مًرد مطبلعٍ قرار خًاَذ گرفت.

سإثشد دس ٗب ٌٕ ٍ٘سد ت٘خٔ قشاس گشفتٔ اعت .تذیِ ٍْظ٘س ،ػَذٓ پژٕٗؼٕا
تاکُْ٘ تٔ دىیو ّ٘پا ت٘دُ ایِ سإثشد دس ّظإًای خذیذ تاصیاتی اطالػات اص دیذگآ
ّظاًٍذاس ت٘دٓ اعت.
تشسعی ٍتُ٘ ّؾاُ داد کٔ تٔ دىیو ّ٘ ت٘دُ ٍ٘ض٘ع ،اغية پژٕٗؾٖا تا سٗؽٖای
پیَایؾی ٗ تدشتی ٗ سٗیکشد کَی ٗ تا اعتفادٓ اص اتضاسٕایی ّظیش پشعؾْأٍ،
ٍؾإذٓ ،پشٗتکو تيْذاّذیؾی ،ثثت ٗقایغ ٗ عیإٕٔای داد ٗگشفت ٗ خاٍؼٔ ٍ٘سد
پژٕٗؼ اغية آّٖا کيیذٗاژٕٓای پیؾْٖادی ٗ ٍتخصصاُ کاٍپی٘تش ت٘دٓ اعت .دس
ح٘صٓ تغظ خغتد٘ تٔ صتاُ طثیؼی ،دیذگآ عایش کاستشاُ تٔ ٗیژٓ داّؾد٘یاُ ٍ٘سد
تشسعی قشاس ّگشفتٔ اعت .دس ایِ ساعتا تشسعی دیذگإٓای کاستشاُ ٍ٘ت٘سٕای
کاٗػ تٔ ٍْضىٔ یکی اص ؽکافٕای پژٕٗؾی دس ایِ ح٘صٓ اعت کٔ ٍیت٘اّذ ع٘دٍْذ
تاؽذَٕ .چْاُکٔ تشخی پژٕٗؼگشاُ ،تٔ ایِ ّ٘ع تشسعی ٗ کاسآٍذی اص خْثٔ
کاستشٍذاسی تأکیذ َّ٘دٓ ت٘دّذ.

