
 
 

کارگیری پردازش زبان طبیعی در بازیابی   چهارچوبی نظری برای به اِن اِل پی آی آر:

 1اطالعات
 

 مهدی زینالی تازه کندی مترجم:

 

 

 چکیده
 مشکالت برخالف تبدیل شده است. توجهی دانش به موضوع قابل مدیریت و گیری تصمیم پشتیبانی از در اطالعات بازیابی نقش

 طبیعی زبان پردازش های فناوری پتانسیل مورد در پژوهشگران از بسیاری بازیابی اطالعات سنتی مبتنی بر کلیدواژه، مختلف

پردازش زبان  که این بر مبنی زیاد انتظارات و بازیابی اطالعات در پردازش زبان طبیعی گسترده کاربرد با وجود .اند کرده پژوهش

بازیابی  نظام یک برای پردازش زبان طبیعی جزء یک کند؛ توسعه برطرف سنتی را بازیابی اطالعات مشکالت تواند می طبیعی

« اِن اِل پی آی آر»با عنوان  نظری چهارچوب یک مقاله این در است. کننده منسجم پشتیبانی هم فاقد چهارچوب هنوز اطالعات

 آن در پردازش زبان طبیعی گسترده کاربرد تعمیم و بازیابی اطالعات در پردازش زبان طبیعی ادغام آن هدف که شده است ارائه

 فعلی های پژوهش برای تواند می تنها  نه که است شده ارائه چهارچوب تأیید برای موجود پردازش زبان طبیعی فنون از برخی است.

 است، پردازش زبان طبیعی شامل که بازیابی اطالعات آینده توسعه و ها پژوهش از که است شده بینی پیش بلکهشود،  به کارگرفته

 کند. پشتیبانی
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 مقدمه

اغلب  شده است، تر رایج ای رایانه های شبکه و یافته افزایش چشمگیری طور  به الکترونیکی اطالعات ارزش که آنجا از

 این، وجود با .کنند می استفاده اینترانت یا اینترنت در عالقه خود مورد اطالعات یافتن برای موتورهای کاوش مردم از

 طور  به و است اطالعات حجم زیاد از ناشی که شوند می رو همختلفی روب مشکالت با اطالعات بازیابی هنگام افراد به

اصطالح هوشمند به حد کافی کارا نیستند.   حتی موتورهای کاوش به .رفته است فراتر انسان پردازش توانایی از ای فزاینده

 طور  به دانش مدیریت و گیری تصمیم از پشتیبانی برای دقیق و موقع  به اطالعات بازیابی به باگذشت زمان، نیاز

 و ابهام از سرشار طبیعی پردازیم. زبان می متن بر مبتنی اطالعات بازیابی به ما مقاله، این در .است شده بیشتر توجهی قابل

های  روش یعنی های بازیابی اطالعات، نظام عملکرد زبانی است. این امر های سازه سطوح تمام در به هنگام اظهار غنا

 .کشد ها را به چالش می های آن تعیین شباهت و مطابقت مدارک با پرسش تحلیل مدارک، و  درک پرسش، تجزیه

 کاربردهای وجود با .هستند طبیعی زبان پردازش فنون های پتانسیل بررسی حال در پژوهشگران از بسیاری بنابراین،

 هنوز پردازش زبان طبیعی، عملکرد بهبود از زیاد انتظارات بسیار موارد و بازیابی اطالعات در پردازش زبان طبیعی گسترده

اطالعات برای نظام بازیابی  پردازش زبان طبیعی اجزای و توسعه پژوهش از پشتیبانی برای منسجمی چهارچوب هم هیچ

 سازی عمومی و پشتیبانی هدف را با« اِن اِل پی آی آر» با عنوان نظری چهارچوب یک ما این مقاله، در .وجود ندارد

 کنیم. در بازیابی اطالعات ارائه می پردازش زبان طبیعی برنامه

 وجود دارد. برایاست که فاصله بازنمونی بین پرسش و مدارک  استوار فرض این بر« اِن اِل پی آی آر» چهارچوب

های پردازش زبان  فناوری برخی این چهارچوب نظام بازیابی اطالعات، بهتر عملکرد به دستیابی و فاصله این کاهش

 در پنج را ادغام این رویکردهای مختلف چهارچوب این .کند فرایند بازیابی اطالعات ادغام می مختلف سطوح طبیعی را با

  .دهد اتحادی قرار می و تحولی استخراجی، گسترشی، مستقیم، رویکرد گروه

 بر کلیدواژه مبتنی بازیابی اطالعات سنتی در موجود مشکالت ابتدا ما است. شده سازماندهی زیر شرح به مقاله بقیه

 یک کنیم. سپس، می توصیف مشکالت این از برخی به پرداختن در را پردازش زبان طبیعی نقش و کنیم می بررسی را

 در پردازش زبان طبیعی گسترده های برنامه از بتواند که کنیم می پیشنهاد «اِن اِل پی آی آر» نام به نظری چهارچوب

 بعد، مرحله در .دهد اهداف ارائه این تحقق برای رویکردها از منظم بندی طبقه یک و کند پشتیبانی بازیابی اطالعات

درباره  خالصه طور  به سرانجام، شود. می استفاده چهارچوب دادن نشان برای پردازش زبان طبیعی دقیق فنون از برخی

اِن اِل پی آی » چهارچوب بالقوه کاربردهای و بازیابی اطالعات و پردازش زبان طبیعی بین رابطه به راجع مختلفی نظرات

 .کرد خواهیم بحث «آر
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 مشکالت بازیابی اطالعات سنتی مبتنی بر کلیدواژه

 و کند برآورده را کاربر نیازهای کند تا بتواند اطالعات مرتبط را شناسایی سرعت  به باید کارا نظام بازیابی اطالعات یک

 فنون و احتمالی های روش دانش، بر مبتنی روش شامل فنون سه از بیشتر افراد گیرد. تاکنون ربط را نادیده  بی قطعات

 اند. کرده استفاده «هوشمند» اطالعات بازیابی به دستیابی برای ماشین یادگیری

 پذیری اکتشاف و های جستجو استراتژی جویندگان اطالعات، و متخصصان دانش جذب در سعی بنیان دانش فنون

 محتوا تحلیل و  تجزیه توانایی دانش، (. پایگاه1991، 1های بازیابی اطالعات هستند )چن و دهر در نظام وجو پرس پاالیش

 پاسخ سؤاالت از وسیعی طیف به سازد تا می قادر را نظام بازیابی اطالعات و دهد می قرار کاربران اختیار در را استدالل و

نیست.  پذیر امکان ممکن، قواعد تمام با دانش ایجاد پایگاه کوچک نیز، حوزه یک برای حتی واقعیت، در هرحال،  دهد. به

 است. طی نیاز مورد پایگاه دانش از نگهداری و دانش کسب برای اغلب بشری چشمگیر های این، تالش بر عالوه

است )بوکستین  کرده جلب خود به توجهی را قابل توجه احتمالی های روش از استفاده با اطالعات گذشته، بازیابی های دهه

 کاربر گفته شود تا به ندارد بین کاربر و نظام وجود گفتگوی شفاهی (؛ زیرا1991، 3؛ مارون و کوهن1991، 2و سوانسون

تعیین ربط  برای ناقص خود دانش از است مجبور هستند یا نیستند، بلکه کاربر مرتبط مجموعه یک در موجود مدارک که

 سطح دادن نشان برای معقول روش یک نه. یا باشد وجو پرس به مرتبط شده مدارک ارائه کند، خواه مدارک استفاده

 توزیع مورد در قبل از که است احتمالی فرضیات بر مبتنی رویکرد است. این آن ربط احتمال تصمیم، تخمین یک اطمینان

 فرض مستلزم هنوز احتمالی شناسی روش مختلف، الحاقات ایجاد شده است. باوجود نامربوط و مربوط مدارک در عناصر

 .سازگار شود صحیح رخداد اصطالحات تخمین های دشواری با باید و است اصطالحات مورد در مستقل

 هستند. 4هایی مثال یا آموزشی های مجموعه دانش از بازیابی اطالعات نیازمند کسب در ماشین یادگیری فنون

 های الگوریتم و نمادین یادگیری استقرایی، یادگیری های الگوریتم شامل گیرند می قرار استفاده مورد اغلب که فنونی

 را خبری مقاالت اولیه کاربر مجموعه کاربر، های مدل ساختن در عصبی شبکه فناوری از استفاده هستند. برای ژنتیکی

 و مثبت های نمونه این کند. سپس می گذاری عالمت عنوان مرتبط یا نامرتبط  را با توجه به عالقه خود به ها آن و بازیابی

 قرار استفاده مورد مرتبط مقاالت در متداول های ویژگی عنوان  منظور بازیابی به  به عصبی شبکه آموزش به برای منفی

 و ژن یک ،(1991 ، چن)بازیابی اطالعات  با سازگار ژنتیکی الگوریتم یک (. در1992، 1گیرد )جنینگز و هیگن چی می

 انتخاب مدارک شامل اولیه مجموعه .دهد می نشان را مدرک یک و کلیدی کلمه یک ترتیب به فردی کروموزوم یک

مدارک بیشتر خواهد  کامل مجموعه متوسط مناسبت برای فراهم آورد،منابع مرتبط را  کاربر، است. اگر کاربر توسط شده 

کند.  می پیشنهاد نیز را مرتبط بالقوه مدارک سایر و تسهیل را کاربران میانی جستجوی نتایج تحلیل و  تجزیه نظام، .بود

 
1. Chen & Dhar 
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4. Training corpus or examples 

5. Jennings & Higuchi 
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نتایج  است، ممکن بسا  که چه دارد بستگی آموزشی های مثال شدت به  به که است این ماشین یادگیری روش محدودیت

 باشد.  مغرضانه

 توسط که کنند می استفاده سنتی کلیدی کلمات بر مبتنی جستجوی از کاوش موتورهای اکثر حاضر، حال در

 عبارات یا کلمات توانند می که وزنی اصطالحات بردار یک با مدرک هر روش، این است. در شده تقویت بولی وجوی پرس

 ،«تی اف(. »1999، 2است )سالتون« 1تی اف در آی دی اف»این طرح استاندارد وزن دهی شود.  می داده باشند، نمایش

آی دی » و دارد، اشاره مدرک یک در «تی» اصطالح فرکانس وقوع است که به کوتاه شده فراوانی یک اصطالحشکل 

 در موجود مدارک کل که به تعداد شود می زده مدارک است که از طریق فرمول لگاریتم تخمین فرکانس معکوس «اف

ای به همراه  هایی از اصطالحات نمایه با اصطالح وجو پرس .اشاره دارد« تی»دارای اصطالح  مدارک تعداد و مجموعه یک

مدارکی  بولی، کاوش موتور یک .شود اظهار می« نه»و « یا»، «و» )منطق بولی( نظیر معمول منطقی پیوندهای از ترکیبی

های موجود در پرسش  دانسته و بازیابی خواهد کرد که این مدارک دارای اصطالح بط(را برای یک پرسش درست )مرت

 که ابهام ذاتی را دارد مشکالت از اما برخی رسد، می نظر به خوشایند کلیدی کلمه بر مبتنی بولی وجوی پرس هستند. یک

 اشاره شده است.شود که در ادامه به این مشکالت  می کارایی ضیف نظام بازیابی اطالعات به منجر

 بررسی شود؛ اظهار شود. بدون های مختلفی که مترادف خوانده می تواند با اصطالح یک مفهوم می :3ها مترادف .1

 فقط حاوی شدن مدارکی شود که گرفتن نادیده است باعث ممکن نظام مطابقت دقیق، یک در مترادف

  .کلیدی کلمات نه خود ،هستند کلیدی کلمات مترادف

بافت  از خارج که واژه  صورتی در است ممکن و باشد داشته حس چندین تواند می کلمه : یک4ها چندمعنایی .2

 نیز موجود باشد، مدرک یک در وجو پرس یک کلیدی کلمات اگر حتی. کند ایجاد ابهام )متن( بررسی شود،

نظیر شیر حیوان، شیر خوردنی و دارای معانی متعدی « شیر»باشد. مثالً واژه  داشته نامرتبط معنای است ممکن

 شیر آب است؛

 است ممکن کند، می سیاهه وجو پرس یک در را کلیدی کلمه چندین کاربر : وقتی1کلیدی کلمه اولویت .3

 باشد؛ داشته ها آن بین در نامشخص اما واضح ترجیحات

ای  گونه به وجو پرسبندی  فرمول که کند احساس است ممکن کاربر خاص، شرایط ناتوانی در تشخیص نیاز: در .4

 بانک» که این به عالقه بین تفکیک مثال،  عنوان  به .کنند، مشکل است بیانرا وی  عالیق وضوح  به که

 است؛ برانگیز چالش ،«اطالعاتی نیازمندیم بانک چرا به» و «چیست اطالعاتی

 
1. Term frequency–inverse document frequency 

2. Salton 

3. Synonyms 

4. Polysemy 

5. Keyword preference 
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 مقایسه کنند. هنگام می آن بازیابی معنای درک بدون را اطالعات کاوش موتورهای از : بسیاری1ریزش کاذب .1

 باشد؛ دقیق دنبال مطابقت به فقط است ممکن موجود، مدارک با وجو پرس یک در کلیدی کلمات

 در اطالعاتی چنین اما کند، می تعیین را آن معنای که است خاصی بافت دارای مدرک یک در کلمه : هر2بافت .9

 نیست؛  دسترس در کلیدی کلمه بر مبتنی وجو پرس یک

 عبارات در فقط خوبی ای نمایه های اصطالح کلمات منفرد، از ای: برخی های نمایه طوالنی از اصطالحسیاهه  .9

 آورد، به دست مدرک یک از را سازی نمایه شرایط کوشد می اطالعاتی نظام یک که هنگامی هستند. بنابراین،

 عنوان  به کلمه هر زیرا نظام با گیرد؛ب نظر در بالقوه نامزد عنوان  را به همسایه کلمات ممکن از ترکیب هر باید

 تعداد شود که اصالً ای ایجاد می نمایه های اصطالح از طوالنی های سیاهه نتیجه، در .کند می رفتار نماد یک

 جستجوی و ای نمایه بزرگ سازی ذخیره فضای یک به منجر نیستند. این یمهم های اصطالح ها از آن زیادی

 .شود می ناکارآمد

 فناوری اتخاذ .اند داده انجام کلیدی کلمه بر مبتنی بازیابی بهبود چگونگی مورد در ای گسترده مطالعات پژوهشگران

 مشکالت رفع برای پردازش زبان طبیعی فنون انواع امروز، به تا .بحث شده است گسترده صورت به  طبیعی زبان پردازش

 بازخورد کاربر و پروفایل از استفاده مانند وجو، پرس گسترش های روش از شده است. برخی به کار گرفته  باال در ذکرشده

 پتانسیل دارای نیز مدت کوتاه گیری مانند وزن فضایی،-استاندارد بردار بازیابی، های نظام عملکرد بهبود رویکردهای و ربط

 شده است.  در این مقاله به فنون پردازش زبان طبیعی پرداخته .هستند

 

 کارگیری پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات  چهارچوبی برای به

مردم معنای یک جمله یا مدرکی را درک  چگونه که دهند پاسخ می مهم سؤال پردازش زبان طبیعی به این های پژوهش

 .است داده انجام را چیزی چه کسی انجام داده، داده، برای چه انجام را کاری  چه کسی چه که این دانستن با کنند؛ می

 بافت نیز هستند. بافت یعنی، آنچه و مدرک ها دارای رابطه با جمله، واژه اما هستند، معنا های بلوک منفرد کلمات اگرچه

 به پردازش زبان طبیعی بنابراین، .کند می منتقل را متن یک واقعی معنای که دانیم می جهان مورد در حاضر حال در

فرض است  این پیش بر است که مبتنی شده  شناخته متن تحلیل و  تجزیه و درک در تسهیل برای قدرتمند ابزاری عنوان 

 .معنای آن شود تواند موجب درک نمی ساده کلمات شمارش و کند می کشف مدارک در را 3معنایی انتقادی اطالعات که

 استخراج متن، بر مبتنی بازیابی اطالعات های زمینه در خصوص  اخیر به های سال در پردازش زبان طبیعی های پژوهش

هدف پردازش زبان طبیعی در بازیابی  .است داشته چشمگیری چندزبانه دستاوردهای ترجمه و سازی خالصه اطالعات،

 
1. False drops 

2. Context 

3. Critical semantic information 
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را  ای رایانه های برنامه بتوانند افراد تا است زبان از محاسباتی های مدل ایجاد با متون بازنمایی و درک اطالعات، بهبود

 باشند. طبیعی زبان جمله از مختلفی کارهای انجام به قادر ها آنبنویسند که  ای گونه به

 اظهار( 1999) 1ژاکوبز و راو بحث شده است.  گسترده طور  به پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات مزایای

 و متن پردازش طبیعی، زبان شامل رابط عمومی بازیابی اطالعات سه زمینه تواند در می پردازش زبان طبیعی که داشتند

 بررسی کامل متن در جستجوی را پردازش زبان طبیعی نقش( 1999) 2جونز و دانش به کار گرفته شود. لوئیس کسب

 پردازش دستگاه توسط شده ضبط جمالت و عبارات کلمات، (الف)کند:  کمک چیز نوع سه به تواند می آن در که کردند

 اصطالحات بین پارادایمی روابط دهنده نشان که کل یک عنوان  به مدرک یک روی بر «بندی طبقه» متن؛ )ب( ساختار

 و جستجو برای پردازش زبان طبیعی بر مبتنی های شود )پ( مکانیسم شده می جایگزینی واژگان کنترل موجب و است

نظر وی در  از ،کرده است سازی بحث خالصه بازیابی اطالعات و در طبیعی زبان کاربرد مورد در( 1999) 3مطابقت. هوی

 های الگوریتم زمینه چهار در تکواژشناسی کلمه، سطح در ویژه، به استفاده است. کلمه قابل سطح از باالتر و سطح دو هر

کلمه  زدایی حس ابهام و کلمه حس سازی نمایه ماشین، با خواندن قابل های اصطالح و لغات فرهنگ توسعه ،4یابی ریشه

 نحوی سازی نمایه مفهومی، بازنمایی شامل کلمه که در باال یاد شد، سطح این حوزه از است. استفاده ( قابل1)وی اس دی

ارزشمند شناخته  در بازیابی اطالعات زدایی حس کلمه است. در حالت کلی، ابهام خودکار نویسی چکیده و معنایی و

ویلکس استفاده از موقعیت را پیشنهاد   (1999 ،9؛ ویلکس1994، 9نیست )ساندروسن کننده قانع آن نتایج اگرچه شود؛ می

 یک به نیاز پرسش و پاسخ عمومی مکانیسم یک ،«9ان جی آی آر» پروژه در اصلی کارکردهای از یکی عنوان  داد. به

 اجزا ناهماهنگ حتی از یا تکه  تکه اطالعات از را خود پاسخ خودکار صورت به  بتواند تا دارد بازیابی اطالعات نظام

 .(2111 9کند )استارالیزکوئسکی، استاین، وایز و باقا، آوری جمع متعدد منابع یا مدارک بین در شده توزیع

 
1. Rau and Jacobs 

2. Lewis and Jones 
3. Hui 

4. Stemming 

5. word sense disambiguation 

6. Sanderson 

7. Wilks 

8. NGIR 

9. Strzalkowski, Stein, Wise, & Bagga 
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 کارگیری پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطالعات چهارچوب به .1شکل 

 

 نشان «ان جی آی آر»تجربه  .بود خواهد نیاز مورد تحلیل گفتمان نیز و سطح تحلیل معنا در زبان پردازش بنابراین،

الزم است تا  کند، پشتیبانی را پیشرفته اطالعاتی نیازهای ای که گونه بخش به رضایت عملکرد به دستیابی برای که داد

بازیابی اطالعات نظیر  مراحل تمام در تقریباً پردازش زبان طبیعی فناوری .یکپارچه شوند زبان طبیعی پردازش های قابلیت

پردازش  قدرتمند فنون مدارک، پردازش مرحله طول در است. استفاده تطبیق قابل و وجو پرس پردازش مدارک، پردازش

 بهبود بر عالوه .کنند کمک اهداف جستجوی و سازی نمایه برای متنی مدارک بهتر بازنمایی به توانند می زبان طبیعی

 نیازهای تر دقیق درک به  وجو پرس پردازش در تواند می کاربران، پردازش زبان طبیعی پرسش گسترش و تحلیل

 و ساختار سطح در بندی رتبه و تطبیق به دادن اجازه با پردازش زبان طبیعی تطبیق، مرحله طی کند. در کمک اطالعاتی

 ها از پاسخ آوری جمع امکان این، بر عالوه .دهد می ارائه را باالتری دقت و پذیری انعطاف کلمه، سطح جای  به معنی

  شود. می فراهم های جداگانه اطالعاتی تکه

 بازیابی اطالعات را های نظام عملکرد تواند می پردازش زبان طبیعی که است  داده نشان ها پژوهش خالصه، طور  به

اول  بحث شده است. مشکل بندرت که کردیم شناسایی را مشکل دو ما این، وجود بخشد. با مختلف بهبود های جنبه در

 یک از پشتیبانی فاقد بازیابی اطالعات نظام یک در پردازش زبان طبیعی های مؤلفه توسعه و پژوهش این است که

 .شود می بازیابی اطالعات در پردازش زبان طبیعی نقش از متناقض ظاهر  به و ناقص درک به منجر و است چهارچوب
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 از یکی تنها اطالعاتبازیابی  زیرا هم هستند؛  به  متصل پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطالعات کامالً که دوم این

 بازیابی اطالعات های نظام تقویت برای رویکردی صرفاً پردازش زبان طبیعی و است پردازش زبان طبیعی کاربردهای

دهد.  می ارائه ها را آن بین رابطه از بینشی منسجم، چهارچوب یک در پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطالعات ادغام .است

 فوق موضوع دو به پرداختن برای که کرد خواهیم ارائه را« اِن اِل پی آی آر» عنوانبا  چهارچوبی بعدی بخش در

 است. پیشنهادشده

 

 «اِن اِل پی آی آر»چهارچوب 

پردازش زبان طبیعی و بازیابی  ترکیبی از توسعه و پژوهش گسترش و پشتیبانی برای «اِن اِل پی آی آر» چهارچوب

: است شده تشکیل مؤلفه نوع سه از اصل در چهارچوب داد شد، نشان 1 شکل در که طور همان .است شده  اطالعات ارائه

 های فلش تطبیق آن با و مدارک تحلیل و  تحلیل پرسش، تجزیه و  تجزیه بازنمون شده در یک دایره؛ مدارک و پرسش

 عمق .اند شده مشخص روشن سایه خطوط توسط دو هر و پرسش، مدارک به مربوط مختلف رویکردهای مستقیم و

 ممکن مدرک یا وجو پرس یک مثال،  عنوان  یابد. به می افزایش 1شکل  در باال به پایین از تدریج  به پردازش زبان طبیعی

 بگیرد. ما در ادامه سه قرار پردازش زبان طبیعی معنا تحت سپس تحلیل و تحلیل نحوی تا گرفته تکواژشناسی از است

 .کنیم می معرفی جداگانه صورت به  را مؤلفه نوع

 که مدارکی با کاربر درخواست اما است، مدارک با پرسش مطابقت برای فرایندی بازیابی اطالعات اصل، در

 مختصر توجهی  قابل طور  به پرسش یک که است این تفاوت یک .است متمایز کند، بازیابی طریقی هر به خواهد می

 به وجو پرس یک است ممکن است. حتی شده  تشکیل طبیعی زبان به تقاضایی یا کلیدی کلمه چندین از معموالً که است

 بازیابی اطالعات نظام یک در مدارک و پرسش بین نمونی باز فاصله  یک شود. بنابراین، بیان یک مدرک از متفاوت زبانی

، کاربردشناسی گفتمان، معنایی، ساختار نحوی، کلمه، ساختار کاربرد در تفاوت از ناشی تواند می ای فاصله چنین .دارد وجود

 پایه توان می بازنمونی، ابهامات و فاصله کاهش باشد. برای سطوح این تمام ابهامات در از همچنین و زبان خود و معنی

 به نزدیک مستقیم فلش پرسش و مدارک ایجاد کرد. سه برای مقایسه پردازش زبان طبیعی از استفاده با را مؤثری زبانی

 و  هاست. تجزیه سنتی بازیابی اطالعات شامل تحلیل پرسش، مدارک و مطابقت بین آن فرایندهای نمایانگر 1 شکل مرکز

 طور  شود. به استفاده و ذخیره بازیابی نظام توسط تواند می که کند می پردازش ای گونه به را مدرک یک مدارک، گر تحلیل

بازیابی  پردازش، و بازنمونی از آن تولید شود تا نظام وجو پرس گر تحلیل و  تجزیه طریق از باید وجو پرس یک مشابه،

 پیش از با مدارک شده تفسیر وجوی پرس یک تطبیق، فرایند مقایسه کند. در مدرک یک با بازنمون بتواند آن را اطالعات

توان از  می فرآیند، سه این از یک در هر .وجو مشخص شود پرس با مدرک یک شود تا ربط شده مقایسه می پردازش 

به  مدارک جو و و  پرس تحلیل و  تجزیه شود، نزدیکی مشاهده می 1 شکل در که طور سطوح مختلف استفاده کرد. همان

 تر انجام خواهد عمیق زبانی سطح در مطابقت اساس، این دهد. بر تر به پردازش زبان طبیعی را نشان می فلش، نیاز عمیق
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برای استفاده بیشینه سطوح  را بیشتری مسئولیت تواند می تطبیق زیرا باشد، افقی نیست که الزم سر دو تطبیق شد. فلش

 مختلف پردازش زبان طبیعی در پرسش و مدارک بر عهده گیرد.

 سری یک رویکرد هر هم پرسش و هم مدارک در مجموعه رویکردهای چهارچوب با همدیگر مرتبط هستند.

 از استفاده نتیجه است. شده داده نشان دار نقطه خط یک توسط که کند یبازنمودهای واسطه از پرسش یا مدارک ایجاد م

 یکدیگر به خط جفت یک طول کرد که در مشاهده پرسش یا مدرک حرکت عنوان  به توان می را پردازش زبان طبیعی

مشاهده  1 شکلگونه که در  شود. همان می تر دقیق و تر ساده پرسش و مدارک بین تطابق بنابراین شوند؛ می تر نزدیک

 .دارد نیاز کمتری تالش به تطبیق روند شوند، تر نزدیک پرسش و مدارک خط دو هر باالی انتهای نقاط هرچه شود، می

 پیچیدگی و ابهامات کند و می تر نزدیک هریک به را پرسش و مدارک های بازنمایی دیگر، پردازش زبان طبیعی عبارت  به

پردازش زبان  چگونه که دهند می نشان «اِن اِل پی آی آر »رویکردهای  همین راستا،در  دهد. می کاهش را تطبیق روند

 شرح جزئیات بیشتر با ها یک از رویکرد هر اند. در ادامه شده  یکپارچه چهارچوب در شدت  به بازیابی اطالعات و طبیعی

 شده است.  داده

 

 «اِن اِل پی آی آر»رویکردهای 

عنوان راهنمایی برای   به «اِن اِل پی آی آر » شده برای چهارچوب طراحی «اِل پی آی آر اِن » سازی رویکردهای کلی

 عمق به توجه با رویکردها این قابل انتقاد است. بازیابی اطالعات در منابع و فنون مختلف پردازش زبان طبیعی اقتباس از

 .شوند می بندی طبقه دسته پنج به بازیابی اطالعات فرآیندهای در درگیر پردازش زبان طبیعی

 

 1رویکرد مستقیم

 کلیدی کلمات با تطابق به شبیه بسیار این امر .است مدرک و وجو پرس بین کلمات مقایسه بر مبتنی اساساً رویکرد این

 .به کار گرفته شوند 2یابی واژه یابی و بن سطوح پردازش زبان طبیعی نظیر ریشه از برخی است، ممکن که این جز  به است،

بازیابی اطالعات  در موجود گوناگون ابهامات به دلیل ساده صورت به  کلیدی کلمات تطابق شد، گفته که طور همان

 معموالً نتایج و است مانده باقی تغییر پرسش و مدارک بدون بین بازنمایی فاصله نتیجه، در ساز باشد. تواند مشکل می

 و پرسش از تری کامل تحلیل و  تجزیه بهتر، جستجوی نتایج تولید برای است. قبول غیرقابل مطابق دقیق جز  به بازیابی

 .است نیاز مورد مدارک

 

 

 
1. Direct Approach 

2. Stemming and lemmatization 
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 1رویکرد گسترشی

 محققان است، مدارک و ها پرسش درباره معنایی-واژگانی اطالعات وجود عدم مستقیم رویکرد اصلی مشکل که آنجا از

 توسعه را گسترشی بازیابی اطالعات های نظام ها آن .کنند پیدا اطالعات گرفتن برای هایی روش تا ندهست تالش در

 هایی تالش چنین از 2آمیخته نتایج .شود می استفاده وجو پرس گسترش برای ها نامه اصطالح از آن در که اند داده

 در وجو پرس گسترش در دقت افزایش برای .هستند عمومی ها نامه اصطالح که دلیل این به حدی است، تا شده گزارش

 اساسی اصل حال، این اند. با کرده زیادی توجه دامنه شناسی هستی به متخصصان بازیابی اطالعات اخیراً ، دامنه یک

 .است نامه اصطالح مشابه  شناسی، هستی یک با بازیابی اطالعات های نظام تقویت

 

 3رویکرد استخراجی

 برای توجه قابل اطالعات از خاصی انواع استخراج آن استخراج اطالعات مرتبط است. هدف فناوری استخراجی با رویکرد

 گرفته نادیده مرتبط هستند، که متون از هایی بخش حال، همین است. در وجو پرس و یا مدرک یک از کاربر نیازهای

 شده، تعیین پیش از حقایق انواع استخراج برای آماری های فن و طبیعی زبان پردازش انواع از های عمده شوند. روش می

 زبان به لغات فرهنگ و ها نامه واژه این، بر کند. عالوه می استفاده متن از پولی مبالغ و ها مکان سازمان، مانند شخص،

 ویلکس شود، می گرفته نظر در آماری نظر ماهوی، بازیابی اطالعات سنتی، از اگرچه شوند. می درگیر شدت  به طبیعی

فناوری  در یادگیری های روش رشد با اطالعات و فناوری استخراج اطالعاتبازیابی  بین تمایز که دریافت( 1999)

 اخیر از بین رفته است. های سال در استخراج اطالعات

 

6رویکرد تحولی
 

 این .کند می تبدیل متوسط بازنمایی نوعی  به را پرسش و مدرک عمیق، نسبتاً پردازش زبان طبیعی از استفاده با روش این

 دارد.  مهمی نقش عناصر متن اصلی به آن کاهش و پاالیش اولیه، مواد تبدیل در

 
1. Expansion Approach 

2. Mixed results 

3. Extraction Approach 

4. Transformation Approach 
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 «اِن اِل پی آی آر»بندی رویکردهای  . گروه1شکل

 

 تواند می واسطه کند. بازنمون مدرک توجه می یک یا وجو پرس یک در( عبارات یا) کلمات بافت تحولی به رویکرد

عبارات  یا کلمات اساس بر پرسش و مدرک بین های شباهت تطبیق فرایند یا تحلیل معنا باشد. تحلیل نحو بر مبتنی

 .شود مشخص می دارند، متن ها در که آن هایی نقش همچنین ها و موجود در آن

 

 1رویکرد اتحادی

 را مدارک از مختلفی انواع ساختار اتحادی است. رویکرد شده  گرفته نظر در گرایانه و گفتمانی در این رویکرد تحلیل عمل

نظر  را مورد مدرک و پرسش محتوای از یعنی فراتر جهانی سوی دانش تقاضای بدنه دانش آن و داده قرار بررسی مورد

 یک به را ها جواب بهترین تا است الزم بازیابی اطالعات نظام در حس ایجاد و استنتاج برای دهد که این امر قرار می

 برای مفید اطالعات تمام تواند می که است زبان یک طراحی اتحادی، رویکرد اجرای های راه از یکی .بازگرداند پرسش

 ساختارهای از تواند می کند. پردازش زبان طبیعی مختلف ثبت کاربردهای و ها زبان ، ها گفتمان در را بازیابی اطالعات

 پیدا متحد بازنمون توانیم می ما اگر .مدرک استفاده کند یک در اطالعاتی های تکه شناسایی نقش برای بینی قابل پیش

است.  نیاز تری برای مطابقت بین پرسش و مدارک کم تالش به به آن تبدیل شود، تواند می پرسش و مدرک هر که کنیم

 هم به نهایت در که است شده  داده نشان پرسش و مدرک از گرفتهبر خط دو توسط رویکرد اتحادی اثر ، 1 شکل در

پرسش و  بین بازنمایی فاصله زیرا است؛ نیاز تری کم مطابقتی اقدامات به رویکرد در این دیگر، عبارت  شوند. به می متصل

 دانش محققان که است برانگیز چالش بسیار کار یک هم هنوز عمل، در حال، این با .یافته است  کاهش حداقل به مدرک

 
1. Uniform Approach 
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 نیستند، بلکه متضاد هم «اِن اِل پی آی آر» مختلف رویکردهای .کنند تعریف آن به نیاز هنگام در را خود نیاز مورد جهانی

 در بلکه تحلیل، های مدل در تنها  نه بازیابی اطالعات در پردازش زبان طبیعی کاربرد یکدیگرند. افزون بر این، مکمل

بازیابی  در رفته کار  به منابع و پردازش زبان طبیعی تحلیل نظر از .شود می منعکس ها نامه اصطالح مانند زبانی منابع

 از اند. برخی شده  برخی از رویکردها در عمل ترکیب .است شده  داده نشان 2 شکل در رویکرد پنج بین روابط اطالعات،

 و نویسی چکیده های فناوری مثال،  عنوان  بالعکس. به و ترند مناسب ها پرسش در مقایسه با مدارک پردازش برای ها آن

است،  شده  داده نشان «ان جی آی آر» اولیه نمونه در که طور همان است، مدارک با مرتبط معموالً متون کردن خالصه

 .کنند گردآوری عالقه مورد موضوعات مورد در را ای خالصه اطالعات تعاملی صورت به  توانند می کاربران

 

 «اِن اِل پی آی آر»فنون کاربردپذیر پردازش زبان طبیعی در چهارچوب 

 پردازش زبان طبیعی در هر فنون از برخی در ادامه با جزئیات خاص، «آی آر اِن اِل پی» چهارچوب اعتبارسنجی برای

 .شده است  داده شرح خالصه طور  به انتخاب و« آی آر اِن اِل پی» یک از رویکردهای

 

 رویکرد مستقیم

 واحدهای به منظور جستجو  به را متن باید بازیابی اطالعات های نظام ترین سطح، : در پایین1یابی ها و ریشه جدا کردن واژه

چینی یک چالش  یا آلمانی مانند دیگر های زبان اما در است، ساده زبان انگلیسی در ها بشکنند. جدا کردن واژه اساسی آن

 متداول تورمی انتهای بردن بین از منظور  به بازیابی اطالعات های نظام از بسیار بزرگی است. افزون بر این، بسیاری

  عنوان  به .ظاهر شود مختلف اشکال در است ممکن واژه گیرند. یک کار می هیابی را نیز ب ریشه تکواژشناسی واژها، فرایند

 که گذارند. هنگامی می اشتراک به را« خوان» مشابه معنای و اصلی فرم همه خواندم خوانا، خوانش، خواندن، مثال

 حذف باعث ها واژه مختلف های انتخاب دلیل به تکواژ شناختی ممکن است که تغییرات هستند، کوتاه بولی وجوهای پرس

 جمع و مفرد اشکال از را وجو پرس خودکار ریشه کلمات طور  به کاوش موتورهای بیشتر امروزه، .شود مربوطه مدارک

 است. شده تدوین ها سال طی زبانی اساس قواعد بر یابی ریشه های الگوریتم از تعدادی گیرند. می

 .شود می موجب را مشکالت از برخی در بازیابی اطالعات نشده کنترل واژگان از : استفاده2متوقف کردن ادات سخن

 را متن هر از بیشتر یا درصد 11 است ممکن انگلیسی در کلمه متداول 311 تا 211 که اند داده نشان مطالعات از بسیاری

 بین در فرکانس اختالف تأثیر کاهش به تمایل و دارند کمی بار معنایی خود  خودی  به کلمات این .دهد اختصاص خود به

 غیرمعمول این شوند. بنابراین، می غیرضروری پردازش زیادی مقدار باعث ها آن این، بر دارند. عالوه متداول کمتر کلمات

 زبان به مربوط سؤاالت تحلیل هنگام در اغلب متوقف کلمات نتیجه، در .کلمات توقف تهیه کنیم که یک سیاهه نیست

 
1. Tokenization and stemming 

2. Stop-POSing 
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ادات -ایست مفهوم( 2112) 1و ژانگ بوکر، ، ژو جمله، توقف فن از الهام شوند. با می گرفته و مدارک نادیده طبیعی

 برابر در کدام از کلمات هر 3بخشی از گفتار یا سخن است، پردازش حال در متن یک که درحالی .کردند پیشنهاد را 2سخن

 بدون پردازش اضافی مربوطه کلمه باشد، داشته قرار سیاهه این در اگر .شود می بررسی ادات سخن -سیاهه ایست 

 های گفتاری بخش از برخی که  درحالی شوند، می حفظ بازیابی اطالعات در ها صفت و ها اسم شود. معموالً می شپاالی

 مجموعه یک که دادند ( گزارش2111) 4بومم و کوستر ، واید آرامپاتیز، .شوند می حذف فردی شرایط با مطابق دیگر

 بهبود اندک حتی یا بازیابی، به رساندن آسیب بدون فقط را صفت و اسم تواند می کلیدواژه بر مبتنی اصلی بندی فهرست

 .کند حفظ آن در

 

7رویکرد گسترشی
 

 یک و مدرک یک محتوای دادن نشان برای اگر .دهد دهد یا نمی پاسخ می را سؤال یک مدرک یک بدیهی است که

 بردار دو کسینوس تابع با ها آن بین شباهت کنیم، استفاده فضای برداری مدل از جداگانه طور  به وجو پرس

 در شده  مشخص کلیدی کلمات زمانی هم فراوانی بر اساس همسان (. مدارک1999است )سالتون،  گیری اندازه قابل

 بین که این باشد، بدون داشته مطابقت وجو پرس یک با است ممکن مدرک یک حال، این با .شوند می بندی رتبه وجو پرس

 عملکرد تواند می مرتبط اصطالحات یا ها مترادف با کاربر جستجوی گسترش .ها کلمات مشترک وجود داشته باشد آن

 بازیابی» عبارت حاوی کاربر درخواست اگر مثال،  عنوان به .متن را بهبود بخشد بر مبتنی بازیابی نظام جستجوی

گسترش  برای معمول کرد. منابع اضافه اولیه پرسش به «اطالعات بازیابی» معادل عبارت یک توان می باشد، «اطالعات

 شناسی است. و هستی نامه اصطالح شامل شده یاد

 

 4نامه اصطالح

 نامه اصطالح یک استفاده از اصلی، پرسش به آن با مرتبط یا مشابه اصطالحات کردن اضافه وجو، پرس گسترش رویکرد

 منابع نوع دو طورکلی  به .نمایه مدرک مطابقت دارند با تبدیل شوند که به عباراتی وجو پرس اصطالحات تا است آنالین

 تمام تقریباً .متن شرکت و ماشین با خواندن قابل های لغت فرهنگ: دارد وجود واژگانی های داده به دستیابی برای متنی

 تحلیل و  با تجزیه که کلمات هستند انواع آماری مبتنی بر هم رخدادی خودکار، صورت به  شده تهیه های نامه اصطالح

 دست به یک نظام مرجع واژگانی آنالین است که توسط دانشگاه پرینستون برای 9اند. ورد نت شده متون ایجاد نحوی

 
1. Zhou, Booker, and Zhang 

2. Stop-POSing 

3. Part-of-speech 

4. Arampatzis, Weide, Koster, and Bomme 

5. Expansion Approach 
6. Thesauri 

7. WordNet 
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 شده است )میلر،  گرفته است، ساخته قرار استفاده مورد گسترده طور  که به معین کلمه یک مترادف های مجموعه آوردن

 آوردن دست به وردنت برای در مترادف های مجموعه بین  رابطه از (1999) 1اسمیتون مثال،  عنوان  (. به1999

 دو که بود مترادف مجموعه اولین اطالعات محتوای که کرد استفاده بازیابی اطالعات در ها اسم بین معنایی های شباهت

 برچسب شباهت محاسبه شده نشان داد که انجام های است. آزمایش شده  گرفته ورودی اسم دو آن از مترادف مجموعه

  بخشد. معناداری بهبود می صورت به  ها، کارآمدی بازیابی اطالعات را پرسش

 

  1شناسی هستی

 طورکلی، به .است پیداکرده رواج اطالعاتی نظام جوامع در ها با سرعت شتابناکی شناسی هستی گذشته، دهه یک طول در

 یک در را مفاهیم آن معموالً (.1993 ،3شود )گروبه می گرفته نظر در دامنه یک سازی مفهوم عنوان  به شناسی هستی

 در .دهد پیوند می به هم را ها آن معنایی روابط از غنی ای مجموعه طریق از و کند می سازماندهی تنیده درهم مراتب  سلسله

 هر .است شده تشکیل محتوای یک یا چند واژه از که شود می تعریف دار معنی واحد عنوان  به اصطالح یک شناسی، هستی

 از گروهی با معنایی روابط از خاصی انواع با است ممکن و است مشخصی های ویژگی دارای متون، در اصطالح

های مرتبط به یک اصطالح را با  توان اصطالح اطالعات میطور ویژه، در بازیابی   باشد. به مرتبط دیگر اصطالحات

 نظام یک از استفاده با( 1999) 4گرینس مک ها در رابطه با آن اصطالح موردنظر به دست آورد. ردیابی روابط آن

 خاص، شرایط وجود صورت در که داد گزارش وی .داد انجام را آزمایش یک 1جستجوگر نام به بنیان دانش جستجوی

 .بخشند می بهبود وجو پرس گیری شکل سهولت و دقت بازیافت، ازنظر را ابزارها جستجوی عملکرد ها شناسی هستی

 

  4بندی ساختار رده

 بین پارادایمی روابط تا دادند ارائه کل یک بر اساس را« کننده بندی طبقه»ساختار  ایده( 1999) جونز و لوئیس

پردازش زبان طبیعی  بر مبتنی جستجوی و سازی نمایه در شده های کنترل واژه جایگزینی  به و دهند نشان را اصطالحات

 منبع کد و ها داده دیکشنری ،9نظام خبره های پایگاه دانش، های پایگاه در موجود نمادهای مثال،  عنوان  به اجازه دهند.

 ممکن ساختارها این موجود در اصطالحات بین روابط .هستند طبیعی زبان ترکیبات یا کلمات که بگیرند هایی نام معموالً

 .باشد خاص دامنه یک در متون بازیابی برای عمومی نامه اصطالح یک از مفیدتر است

 

 
1. Smeaton 

2. Ontology 

3. Gruber 

4. McGuinness 

5. FINDUR 
6. Classificatory” structure 

7. Expert-system 
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 رویکرد استخراجی

 بازیابی اطالعات نهایی هدف -مدارک یا کلیدی کلمات خود نه -متنی مدارک در موجود مربوطه اطالعات کاربر، دید از

 اطالعات موضوع استخراج بنابراین، مدارک. بر مبتنی نه باشد مفهوم بر مبتنی باید اطالعاتبازیابی  نظام یک .است

 .شود مطرح می

 

 استخراج واقعیت و مدخل

 های پرسش انواع بیشتر کنترل در ضروری جزء یک اغلب نامدار، موجودیت استخراج مانند پایین سطح اطالعات استخراج

 عملکرد ارزیابی بر( ترک) متن بازیابی اجالس در ها پرسش به دادن پاسخ مسیر، 1999 سال است. از طبیعی زبان

« کرد؟ دیدار چین از نیکسون زمانی چه» مانند طبیعی زبان پرسش یک .است متمرکزشده پرسش و پاسخ های نظام

 از( مدارک کل جای به کوتاه پاراگراف یا جمله) صحیح های پاسخ بازیابی به ملزم کننده در اجالس شرکت های نظام

 مفید زمانی چه و کسی چه های پرسش به پاسخ کردن مشخص برای نامدار موجودیت استخراج .بودند مدارک مجموعه

 نیاز است. جغرافیایی بزرگ داده پایگاه یک به های کجا، پرسش به پاسخگویی برای .است

 

 1استخراج قالب پرسش

 در مدارک در موجود جمالت و طبیعی زبان به مربوط های پرسش اجالس بازیابی متن، در گسترشی رویکرد در

هسته  پاسخ، نوع شامل ها قالب در موجود های شوند. شکاف می تجزیه مشابه الگوهای شده تعیین پیش از ساختارهای

 شده را با الگوی جمله موجود در مدرک پرسش ثبت الگوی نظام، سپس .است غیره و نامدار های موجودیت و پرسش

نظر  احتمال بیشتری دارد که پاسخ پرسش مورد ها آن قالب های شباهت اساس پاراگرافی که بر یا جمله مطابقت داده و

 محتوا های قالب تولید برای اطالعات استخراج با را اکتشافی قوانین مبتنی بر قالب، رویکرد شود. این باشد، بازیابی می

 .کند می پذیر امکان زبانی های سرنخ از برخی اساس بر را شباهت گیری اندازه که کند می ادغام

 پاسخ-پرسش خدمت یک تا کند ادغام می را انسانی قضاوت ویراستاری با طبیعی زبان پردازش فناوری 2جوز آسک

 از پرسش این .کنند ارائه می انگلیسی زبان به را پرسش یک کاربران .دهد ارائه آنالین جستجوگرهای اطالعاتی به را

 برابر در شده تفسیر پرسش سپس، .شود می تفسیر پرسش پردازش موتور توسط زبان دستور و متن معنای واژه، لحاظ

 از کوتاهی سیاهه کاربر، .شود می مقایسه دانش پایگاه یک در شده تعریف پیش پرسش از الگوهای از ای مجموعه

 به را وی اطالعاتی نیازهای که کند انتخاب را پرسشی شود تا می خواسته وی از و کند می دریافت را خاص های پرسش

 دانش پایگاه را از ، اطالعات مرتبط کاربر انتخاب بر اساس ، نظام یادشده سرانجام .کند می برآورده ممکن شکل بهترین

 
1. Question template extraction 
2. AskJeeves 
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اجالس  در موجود های نظام همانند هایی پرسش به واقعاً جوز آسک که کرد استنباط توان می این وجود با .کند می بازیابی

 شده، پیشنهاد پرسش چندین میان از دارد که کاربران نیاز امر این جوز به آسک  زیرا دهد؛ نمی پاسخ بازیابی متن

 است. شده  ها از قبل طراحی که پرسش آن کنند انتخاب را هایی گزینه

 

1رویکرد تحولی
 

 دقیق و سریع بازیابی به دستیابی برای که است بازیابی اطالعات نمایه در مدارک تحلیل و  تجزیه عمده محصول یک

 مناسب موارد بازیابی و شناسایی از اطمینان برای را متنی مدارک به برچسب اختصاص وظیفه ساز نمایه .است مهم بسیار

 ها آن با مرتبط اطالعات و شده  انتخاب اصطالحات از ای سیاهه شامل مدرک، یک نمایه .بر عهده دارد مناسب زمان در

 مدارک از تر عمیق زبانی دانش اساس بر هایی نمایه ایجاد مدارک، سازی نمایه بهبود برای دیگر های گزینه از یکی .است

 مدارک توانند فنون پردازش زبان طبیعی می این واضح است که .(1999کلمات )سالتون،  فراوانی دفعات تعداد نه و است

کنند )پرز  تبدیل کلمه بر مبتنی ساده های روش در مقایسه با جستجو و سازی نمایه اهداف برای بهتر های به بازنمون را

 ( که در ادامه به برخی از این فنون اشاره شده است.1999، 2کابولوی و استرزال کاوسکی

 

 9عبارت سازی نحوی

 سازیعبارت خاص، طور به .است سازی مفیدعبارت که در حالت کلی بود این اجالس بازیابی متن هاییافته از یکی

 سازی اسامی نحوی شاملدر میان انواع مختلف عبارت .است آماری سازیعبارت به نسبت احتمالی پیشرفت یک نحوی

 عالوهه کلمات منفرد ب ،4مادیفایر -هدهای  های اسمی، جفت های مجاور در عبارت های اسامی کامل، خرده عبارت عبارت

خود  به نسبتدرصد  13 دقت حدود میانگین شدند.« 9کالریتیچ ان ال پی» فقط باعث مؤثرترین اجرا در 1فایرهاادیهدم

 که است شده دریافت زبانی انگیزه با سازی های نمایه ها اصطالح آزمایش (. از1999، 9است )وهیز یافته افزایش کلمات پایه

 دو هر برای مدارک بازیابی اثربخشی در داری معنی بهبود به منجر مرکب اصطالحات با نمایه های مجموعه افزایش که

در نظام پرسش و  (. بنابراین2111، 9بومل و ، واید، کوستر شود )آرامپاتزیس، می سر کننده اصالح جفت و مجاور جفت

 مجموعه اساس بر و شود می ایجاد مدارک در جمله هر اسمی در رابطه با و فعلی عبارات برای جداگانه پاسخ، بردارهای

 .(1999 ، 9سرینیواسان و )آیشمن یابد اختصاص می نمره پرسش از شده  استخراج ویژگی

 
1. Transformation Approach 

2. Perez-Carballo & Strzalkowski 

3. Syntactic phrasing 

4. Head-modifier pairs 

5. Headmodifier pairs 

6. CLARITECH NLP 

7. Voorhees 

8. Arampatzis, Weide, Koster, & Bommel 

9. Eichmann & Srinivasan 
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 1تحلیل وابستگی

 کارآمد بازیابی اطالعات در کاربران های به پرسش صحیح های پاسخ یافتن در وابستگی تحلیل و  تجزیه فنون از برخی

-فعل-موضوع مانند ، ها آن بین وابستگی و اصلی عبارات که است عمق کم نحوی حلیل وت  تجزیه شامل ها این .هستند

  (. به2111کند )استرزال کاوسکی و دیگران،  می مشخص دیگر موارد و ها نام و ها تاریخ برای را 2هسته وضوح و اشیاء

 وابستگی کرد. همچنین، روابط ترجمه هسته وضوح با خاص به تاریخ را «ژوئن» یا «چهارشنبه» توان می مثال،  عنوان

 (.1999 ،3شود )لین بازیابی مشابه کلمات خودکار طور به تا است شده اتخاذ نیز گرامری

 

4تحلیل معنایی
 

 جمالت معمول، طور  (. به1994، 9؛ هولس1994، 1تواند بر مبنای معنا و مفهوم باشد )کوالنتس های مدارک می نمایه

ها برای تشخیص  نامه و واژه شوند. سپس برخی از قوانین گرامری می تجزیه ساختار درختی به ابتدا مدارک در موجود

شده و در  شناسایی ها شود. سپس برخی از روابط معنایی بین موجودیت ها به کار گرفته می عنوان موجودیت  ها به عبارت

شود  رکوردهای پایگاه داده مطابقت داده می شده با  نهایت روابط معنایی در پرسش مطرح در شوند. پایگاه داده ذخیره می

 هدف که است واژگانی منبع یک ساختن حال در« 9فریم نت» های پژوهش (. پروژه1999، 9؛ لیت کوسکی1999، 9)کتز

 یا ها ظرفیت مورد در موثق اطالعات توان می آن از که است نحوی و معنایی شده نویسی حاشیه های جمله ارائه آن

 رود می (. انتظار2111، 11کرد )فیل مول و بیکر گزارش تحلیل را و  تجزیه برای شده موارد در نظر گرفته ترکیبی احتماالت

 فعال و رقیب های بخش بین از معتبر های انتخاب معنایی، ترکیب زدایی حس کلمات، ابهام به «فریم نت»های  داده که

 در عضویت طریق از متن یک متوالی های قسمت در حس انتخاب و شناخت منظور  به موضوع با مرتبط واژگان کردن

 .کنند کمک مشترک قاب

 

 11فرمالیسم منطقی

شوند. این کارکردها  های منطقی ترجمه می متون از طریق کارکردهای خاص که نوعی از قوانین تولیدی هستند به فرمول

 متغیر پیوندهای یافتن برای فرایندی توان می را (. بازیابی1999، 12بستگی دارند )سوود و بولک به ساختار نحوی جمالت
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3. Lin 
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 پیچیده استنتاج که است این روش عیب این .کند می برآورده را طبیعی زبان به پرسش یک منطقی مایشن که دانست

هایی  است؛ اگرچه تالش گرایی واقع از تر مطلوب بسیار که است گرایی آرمان بیش از اتحادی چیزی رویکرد امروزه .است

است  پیشگام پژوهشی محصوالت از یکی 1سیسشده است. پایگاه دانش حس مشترک   برای رسیدن به این هدف انجام

 در استفاده  قابل پردازش زبان طبیعی های فناوری .(1991، 2است )لنت سلیم عقل دانش مبنایی برای که هدف آن ایجاد

 دهند نشان تا اند شده  ارائه ها نیستند بلکه، این مثال شده توصیف های مثال به محدود« اِن اِل پی آی آر» چهارچوب

 پشتیبانی بازیابی اطالعات در پردازش زبان طبیعی از استفاده در را ای گسترده های پژوهش تواند می شده  چهارچوب ارائه

         برای مثال  .اند پیوسته  هم  به بازیابی اطالعات واقعی های نظام در همیشه انفرادی که فنون است ذکر به الزم .کند

 امکان کاربران که به (2111، 3)زاهانگ و نونامیکر ای برای یادگیری الکترونیکی است چندرسانهیک نظام « ان ال بی»

 هاست، پرسش پاسخ شامل احتماالً که را مناسب ویدیویی های کلیپ سپس و ارائه کنند طبیعی پرسش خود را به دهد می

 و نامه اصطالح بر مبتنی گسترش نامدار، موجودیت استخراج تکواژ شناختی، تحلیل و  تجزیه کنند. این نظام، بازیابی

 کند. می ادغام را فریم بر مبتنی معنایی بازنمایی

 

 بحث و بررسی

کیفیت اطالعات مهمتر از کمیت آن است.  زیرا است؛ زیاد بسیار سنتی کلیدی کلمه بر مبتنی جستجو های محدودیت

 های نظام عملکرد بهبود و سنتی بازیابی اطالعات مشکالت رفع برای اغلب که است رویکردی پردازش زبان طبیعی

 سازی نمایه روند اطالعات، بازیابی اخیر، های سال در شبکه فناوری سریع گسترش با شود. می استفاده بازیابی اطالعات

 ایجاد و امر باعث افزایش اهمیت، توسعه این .است داده نشان شده  توزیع محیط یک در را مفید مدارک جستجوی و متن

 با بازیابی اطالعات ناهمگن با ادغام پردازش زبان طبیعی  های پژوهش از بتواند شود که این چهارچوب چهارچوبی می

در راستای دستیابی به « آی آر اِن اِل پی»گسترده پشتیبانی کند. چهارچوب  صورت به  بازیابی اطالعات های فناوری

این  مناسبی پردازش زبان طبیعی را با بازیابی اطالعات ادغام کرده است و صورت به  شده است. آن هدف یاد شده طراحی

 ما شده، های دقیق از پردازش زبان طبیعی در چهارچوب یاد ارائه مثال ادغام را در پنج رویکرد عمومیت بخشیده است. با

کند. افزون  پشتیبانی انجام حال در اطالعات بازیابی توسعه و ها پژوهش از تواند شده می چهارچوب یاد که ایم داده نشان

بالقوه  های جهت مورد در بینشی و باشد موجود کارهای از فراتر تواند می« آی آر اِن اِل پی» چهارچوب اهمیت بر این،

ما در این مقاله درباره تلفیق پردازش زبان طبیعی  .دهد ارائه بازیابی اطالعات در عملی کاربردهای و های آینده پژوهش

جای   حال، برخی از پژوهشگران درباره استفاده از پردازش زبان طبیعی به هر  ایم. به در بازیابی اطالعات بحث کرده

 پژوهشگران(. برخی از 1999اند )اسپارک جونز،  افزوده برای بازیابی اطالعات یاد کرده عنوان ارزش  به های آماری تحلیل

 
1. Cyc Common Sense Knowledge Base 

2. Lenat 

3. Zhang & Nunamaker 



 اطالعات  کارگیری پردازش زبان طبیعی در بازیابی اِن اِل پی آی آر:  چهارچوبی نظری برای به                                             11

کمک  گسترده در سطح بازیابی اطالعات عملکرد بهبود به موارد برخی در فقط پردازش زبان طبیعی فنون که دریافتند

 مختلف سناریوهای مطابق باید آماری رویکردهای پردازش زبان طبیعی و که معتقدیم (. ما1994کند )ساندرسون،  می

برد بلکه، در عمل نیز آن را به کار  های بازیابی اطالعات بهره می از پژوهشتنها   شوند. پردازش زبان طبیعی نه انتخاب

گیرد. با ادامه دادن به دستاوردهای پردازش زبان طبیعی و ادغام مناسب رویکردهای مختلف، همچنان چه در  می

مهمی در آینده  کنیم که پردازش زبان طبیعی نقش خیلی فکر می شده است، ما طراحی« آی آر اِن اِل پی»چهارچوب 

 بازیابی اطالعات ایفا خواهد کرد.
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