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Abstract- Based on the researches performed on search engines, most user queries contain more than one word.
For queries with more than one word, two models can be presented. In the first model, query words are assumed
to be independent of each other, and in the second model, the place and the order of words are assumed to be
dependent. Experiments show that there are dependencies among most query words. One of the parameters that
can determine the dependency between query words is the distance between the query words in the document. In
this paper, a new distance definition based on the minimum displacement of the document words in order to
match the query is presented. Also, given that most ranking algorithms use the word frequency in the documents
(Term Frequency) to score the documents and since there is no clear definition for this parameter for queries with
more than one word; in this paper, the frequency of the occurrence of a phrase (Phrase Frequency) and Inverted
Document Frequency are defined according to the new concept of distance and the proper algorithms are
presented to calculate them. Also, the results of the proposed algorithm are compared with the algorithm
implemented by the open source Lucene indexer, which shows a good increase in the mean accuracy.
Keywords- Search engine, Ranking, Distance, Proximity.
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چکیده -براساس تحقیقات انجام شده روي موتورهاي ج ستجو ،اکثر پرسوجوهاي کاربران بیش از یک کلمه میباشد .براي پرسوجوها
با بیش از یک کلمه دو مدل میتوان ارائه کرد .در مدل اول فرض میشووود کلمات پرسوجو مسووتقل از یکدیگر هسووت د و در مدل دوم
محل و ترتیب کلمات واب سته فرض می شود .آزمایشها ن شان میدهد که در اکثر پرسوجوها بین کلمات واب ستگی وجود دارد .یکی از
پارامترهایی که میتواند وابستگی بین کلمات پرسوجو را مشخص ک د فاصلهي بین کلمات پرسوجو در س د است .در این مقاله تعریف
جدیدي از فاصووله براسوواس حداقل جابجایی کلمات سوو د بهم ظور تطبیق بر پرسوجو ارائه میگردد .همچ ین با توجه به اینکه اکثر
الگوریتمهاي رتبهب دي از فرکانس رخداد یک کلمه در س د ( )Term Frequencyبراي امتیازدهی به ا س اد ا ستفاده میک د و براي
پرسوجو با بیش از یک کلمه تعریف روشوو ی از این پارامتر وجود نداردد در این مقاله پارامترهاي فرکانس رخداد یک عبارت ( Phrase
 )Frequencyو معکوس فرکانس سوو د ( )Inverted Document Frequencyبا توجه به مفهوم جدید فاصووله تعریف شووده اسووت و
الگوریتمهایی براي محا سبه آنها ارائه گردیده ا ست .همچ ین نتایج الگوریتم پی ش هادي با الگوریتم پیاده سازي شده تو سط نمایه ساز
متنباز لوسین مقایسه شده است که افزایش خوبی را در میانگین دقت نشان میدهد.
واژههاي کلیدي :موتور جستجو ،رتبهبندی ،فاصله ،وابستگی کلمات.

 -1مقدمه

بخش رتبهبندی یکی از مهمترین قسوومتهای موتورهای جسووتجو
میباشد .رتبهبندی فرآیندی است که در آن کیفیت صفحه توسط
موتور ج ستجو تخمین زده می شود .در حال حا ضر دو روش عمده
برای رتبهبندی صوووفحات وب وجود دارد .در روش اول رتبهبندی
براساس محتوای اسناد انجام میشود (رتبهبندی سنتی) .مدلهایی
مان ند مدل بولی ،مدل احت مالی و مدل فضوووای برداری ج هت
رتبهبندی اسوووناد مبتنی بر محتوا ارائه شووودهاند[ .]2در روش دوم
برا ساس گراف و ات صاالت وب و میزان اهمیت صفحات رتبهبندی
صورت میگیرد.
در رتبهبندی سوونتی ،موتور جسووتجو سووعی میکند با پیدا کردن
میزان ارتباط سوووند و پرسوجو رتبهبندی را انجام د هد .در این

پیدا کردن صفحات وب دارای کیفیت باال یکی از مهمترین وظایف
موتورهای ج ستجو میباشد .مفهوم میزان ارتباط اسناد پیداشده با
پرسوجو واب سته به نظر کاربر میبا شد و این مو ضوع باعث افزایش
پیچیدگی الگوریتمهای رتبهبندی میشوود .نکتهی دیگر این اسوت
که غال باً کاربران  10تا  20نتی جه اول را بررسوووی میکن ند[]1
درحالیکه برای یک پرسوجو ممکن اسوووت میلیونها صوووفحهی
مرتبط وجود داشووته باشوود .بنابراین موتورهای جسووتجو باید برای
یافتن مرتبطترین صوووفحات ،الگوریتم مناسوووا با کارایی باال ارائه
نمایند.
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بخواهیم از این روشها برای ج ستجوی عبارت ا ستفاده شود باید
پارامترهای مشابهی برای عبارت نیز تعریف گردد.
در ج ستجوی عبارت اگر از عالمت نقلقول ا ستفاده شده با شد که
ابهامی وجود ندارد و م شابه ج ستجوی تک کلمه میتوان عمل کرد
و الگوریتمهای متعددی برای آن ارائه گردیده اسووت[ .]11[]10اما
اگر عالمت نقلقول نباشد بهتر است بی شترین امتیاز برای اسنادی
با شد که بی شترین تکرار عبارت با همان ترتیا و با کمترین فا صله
در آن صورت گرفته ا ست .به همین منظور در این مقاله پارامتری
م شابه  TFبه نام  PF5تعریف شده ا ست که فرکان یک عبارت را
نشووان میدهد و الگوریتمی برای محاسووبه  IDFبراسوواس  PFارائه
میگردد.

الگوریتمها برای هر پرسوجو ،اسوناد با محتوای شوبیهتر به کلمات
موجود در پرسوجو امتیاز باالتری را دارا میباشوووند .بهعنوانمثال
ا ل گور ی تمهووای  ]4[BM25 ،]3[TF-IDFدو ن مونووه از را ی تر ین
الگوریتمهای این نوع رتبهبندی هستند.
وب شامل تعداد زیادی ا سناد غیر ساختیافته میبا شد که به هم
متصوول هسووتند و یک گراف خیلی بزرگ را ایجاد میکند .معموالً
تعداد کلمات پرسوجوها کم بوده ( 2.4کلمه در هر پرسوجو[)]5
و مجموعهی کل لغات خیلی زیاد میباشوود .این در حالی اسووت که
در اکثر الگوریتمهای بازیابی اطالعات معموالً برای تعداد ا سناد کم
و تعداد کلمات پرسوجوی زیاد کارایی خوبی دارند[.]1
یک عبارت ،1لیسووتی از کلمات اسووت که دارای ترتیا مشووخص وی
ه ستند .بهعنوانمثال "موتور ج ستجو" یک عبارت شامل دو کلمه
است که کلمه اول آن "موتور" و کلمه دوم آن "جستجو" میباشد.
طول اکثر عبارات دو کلمه میباشوود و کمتر از یک درصوود عبارات
طولی بیشتر از شش کلمه دارند[.]6
در یک کار تحلیلی بر روی یک و نیم میلیون پرسوجو در موتور
جستجوی  Exciteمشخص شد که  8.4در صد از پرسوجوها شامل
عالمت نقلقول (' یا ") میبا شند[ .]7تحقیقی دیگر ن شان میدهد
که مقصووود کاربران در  40درصوود از پرسوجوهایی که دو کلمه یا
بیشووتر هسووتند و عالمت نقلقول هم ندارند عبارت بوده اسووت نه
کلمات مجزا[.]8
2
روش ا صلی برای ج ستجوی یک عبارت ا ستفاده از نمایه معکوس
میبا شد[ .]9هر ردیف در نمایه معکوس شامل یک کلمه میبا شد
که لی ستی از سهتاییهای مرتا شامل شماره سند ،تعداد رخداد

در این مقاله در ابتدا کارهای مرتبط انجام شده توضیح داده میشود.
سپ اصطالحات استفاده شده ،تعریف میگردد .سپ الگوریتم
استفاده شده در نمایهساز لوسین برای محاسبه  PFو  IDFتحلیل
میشود .پ ازآن در بخش چهار الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه
 PFو  IDFمعرفی شده است .در پایان مقایسهای بین الگوریتم
مبتنی بر فاصلهی استفاده شده در نمایهساز لوسین و الگوریتم
پیشنهادی انجام پذیرفته است.
 -2کارهاي مرتبط
از قدیمیترین کار ها در مورد وابسوووتگی کل مات ،کار ریج
برگن )1977(6میباشوود که بهصووورت نظری رتبهبندی اسووناد را
براسوواس مجاورت کلمات پرسوجو بررسووی کرده اسووت[ .]12در
روش پیشووونهادی وی میزان ارتباط کلمات پرسوجو براسووواس
اطالعات زوش کلمه مشوووخص میگردید و برای باز یابی از درخت
پوشووای ماکزیمم ( )MST7اسووتفاده میشوود .سووالها بعد در سووال
 2002ناالپاتی 8و آالن 9ایده خود را در مورد نحوه مشووخص کردن
میزان ارتباط کلمات پرسوجو ارائه دادند[ .]13برای کاهش زمان،
آنها پیشووونهاد کردند که بجای اسوووتفاده از آمار اسوووناد ،از آمار
جمالت برای ساخت درخت پوشای ماکزیمم استفاده شود.
در سال  1991کین 10نتای تجربی خودش را منتشر کرد .او فرض
کرد که موقع یت کلمات پرسوجو در سوووند با غربال اسوووناد غیر
مرتبط میتوا ند ن تای را دقیقتر ک ند .کین برای اولین بار مفهوم
فاصووله بین دو کلمه را تعریف کرد .طبق تعریف او فاصووله عبارت
است از تعداد کلمات تطبیق داده نشده بین اولین و آخرین تطبیق
در یک جمله .او هفت د یدگاه مختلف برای اسوووتفاده از مجاورت
کلمات پیشوونهاد داد .در مطالعهی وی بهترین نتای زمانی بدسووت
میآمد که الگوریتم به کم بودن فاصله بین کلمات پرسوجو پاداش
میداد[.]14

کلمه در سوووند و موقعیتهایی که در آن کلمه موردنظر در سوووند
ظاهر شده است بهصورت زیر میباشد:
>]<d, tfd,t, [ p1, p2, ….

که در آن  dشنا سه سندی ا ست که شامل کلمه  tمیبا شد
تعداد رخداد  tدر سند  dمیبا شد و  piموقعیت  tدر سند را ن شان
میدهد .لیست زیر یک نمونه از این سهتاییها میباشد.
tfd,t

>]<101, 4, [5, 11, 25, 77

با ا ستفاده از لی ست نمایهی معکوس ،زمان پردازش برای شمارش
تعداد عبارت به تعداد کلمات پرسوجو و تعداد تکرار کلمات عبارت
در سوووند وابسوووته میباشووود .برای ارزیابی یک عبارت باید ابتدا
موقعیتهای کلمات پرسوجو اسووتخراش شووود و سووپ با ترکیا
آنها شمارش انجام شود.
برای رتبهبندی اسوووناد ،زمانی که پرسوجو فقط یک کلمه باشووود
پارامتر  3TFو  4IDFمهمترین پارامترها برای رتبهبندی ه ستند .این
پارامترها در روش های  TF-IDFو  BM25اسوووتفاده شووودهاند .اگر
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همچنین در سووال  1991کرافت 11و همکارانش [ ]15برای اولین
بار روش وی برای اسووتفاده از شووبکه اسووتنتاش برای کلمات مجاور با
عنوان  InQueryارائه دادند .آن ها همچنین کلمات با  DF12باال را از
پرسوجو حذف کردند مثالً کلمه "شووهر" را از پرسوجوی "اماکن
تفریحی شهر شیراز" حذف کردند .آنها دقت خوبی را در صفحات
ابتدایی جسووتجو بدسووت آورند ولی در کل دقت کاهش یافت .این
موضوع بعداً در سال  2005توسط متزلر 13و کرافت تائید شد[.]16
دنگ 14و همکارانش کار کرافت را دنبال کردند .آن ها براسووواس
کلمات ظاهر شووونده در پنجرهای که محل تمرکز کلمات پرسوجو
اسوووت و همچنین بازخورد کاربر امت یاز اسووو ناد را م حاسووو به
میکردند[17].
مدلهای زبانی متنوعی برای وابستگی کلمات پرسوجو ارائه شده
است .اولین بار در سال  1999سانگ 15و کرافت[ ]18مدل
17
تککلمهای 16استاندارد را بهوسیله درونیابی مدل زوش کلمهای
توسعه دادند .در مقیاس آزمایشی کوچک ،استفاده از زوش کلمات
نتای را بهبود بخشید .گائو 18و همکارانش در سال  2004مدل زبانی
وابسته ) (DLM19را پیشنهاد دادند[ .]19در این مدل آنها اتصال
بین توزیع مدل زبانی تککلمهای و اسناد شامل کلمات مجاور را در
پنجرهای به طول سه تعریف کردند .آنها با استفاده از مجموعهای
از اسناد ،بیشترین شباهت پیوندها را برای کلمات متوالی پرسوجوها
تخمین زدند .در مدل فقط زوش کلمات موردتوجه قرار گرفتند .این
الگوریتم در عمل قابلاستفاده نبود زیرا استخراش تمام ساختارهای
پیوند برای یک پرسوجو در زمان جستجو فوقالعاده زمانبر
بود[.]20

احتمال همرخدادی کلمات پرسوجو را بدست آوردند .مزیت اصلی
روش آنها سرعت باالی آن بود.
باتچر 23و همکارانش در سال  2006مدل تجمعی را پیشنهاد دادند
که بهطور مجزا امتیاز مجاورت پرسوجو را برای هر کلمه محاسووبه
میکرد[ .]23الگوریتم آن ها بهطور خاص بر اسووواس فا یل های
ایندک معکوس پ یادهسوووازی شووود .در موقع پردازش لیسوووت
موقعیتهای 24کلمات پرسوجو ،اگر کلمهای تغییر میکرد فاصووله
بهصووورت تجمعی افزوده میشوود .کار مشووابهی توسووط تائو 25و
همکارش در سوال  2007انجام شود[ .]24آنها پن ویژگی مربوط
به فاصله کلمات را به صورت تجمعی محاسبه کردند و بهعنوان وزن
کلمات در روشهای مبتنی بر محتوا ا ستفاده کردند .بهترین نتیجه
زمانی بدسووت میآمد که معیار وزن براسوواس حداقل کردن فاصووله
بین تمام کلمات پرسوجو در نظر گرفته میشد.
بر اساس نتای تائو و زای ،زائو 26و یان 27در سال  2009مدل زبانی
کل مات م جاور ) (PLM28را پیشووون هاد داد ند[ .]25در روش آن ها
کمترین فا صلهها بین تمام کلمات پرسوجو در متن سند بد ست
میآمد و مجموع آنها برای محاسبه امتیاز بهکاربرده میشد.
کارهای متعدد دیگری در این زمینه انجام شده ا ست[ .]26مطالا
مرتبط دیگری هم مطرح ا ست مثالً ج ستجوی عبارت بهطور دقیق
یعنی زمانی که کاربر با استفاده از عالئم نقلقول عبارت را مشخص
میکند .مو ضوع دیگر تو سعهی پرسوجو 29میبا شد .بهعنوانمثال
میائو و همکارانش در سال  2012از مفهوم کلمات مجاور با استفاده
از بازخورد کاربر ،توسعه پرسوجو را بهبود بخشیدند[.]27

گروه دیگری از محققان روشهایی برای افزودن وابسوووتگی کلمات
در مدلهای احتمالی پیشوونهاد دادند .مثالً رسووولف 20و سوواوی در
سووال  2003روش  BM25را بر اسوواس وابسووتگی کلمات توسووعه
دادند[ .]21آنها تابعی از فاصووله را جایگزین پارامتر  TFکردند .در
روش آن ها فا صله زوش کلمات در یک پنجره پن کلمهای محا سبه
میشووود .هی 21و همکارانش در سوووال  2011از یک پنجره برای
 nکلمهای 22در یک سند استفاده کردند و BM25
شمارش فرکان
را تغییر دادند که از فرکان برای محاسوووبه امتیاز اسوووتفاده کند.
معیار فاصووله در مدل پیشوونهادی آنها ،حداقل تعداد کلمهای بود
که یک دنباله از کلمات شووامل تمام کلمات پرسوجو را از هم جدا

 -3اصطالحات استفادهشده
فاصووله  :حداقل تعداد جابجایی کلمات یک متن برای تطبیق بر
عبارت پرسوجو را فاصله مینامیم .مثالً اگر در سند ’ ‘a c bعبارت
’ ‘a bجسوتجو شوود فاصوله یک خواهد بود زیرا  bموجود در سوند
باید یک جابجایی داشوووته باشووود تا بر ’ ‘a bمنطبق شوووود (برای
سوووادگی هر یک از حروف التین را یک کلمه فرض کردهایم .یعنی
سند فوق دارای سه کلمه  aو  cو  bمیبا شد .).ج ستجوی عبارت
’ ‘b aدر سووند فوق به دو جابجایی برای تطبیق نیاز دارد و بنابراین
فاصله برابر با دو می شود .در حالتی که فاصله صفر باشد مفهوم آن
تطابق کامل بدون نیاز به جابجایی اسووت .مثالً جسووتجوی ’ ‘c bدر
سند فوق فاصله صفر را نتیجه میدهد.
البته این اصطالح در روشهای مختلفی که بخش قبلی آمد تعاریف
متفاوتی دارد .برخی از محققین حداقل فاصوووله بین زوش کلمات را
در نظر گرف تها ند و برخی جمع فاصووو له و روش های دیگر برای
محاسبه فاصله بکار بردهاند.

میکرد[ .]20در الگوریتم پیشنهادی از این ایده استفاده شده است
و پارامتر فر کان ع بارت) (PFتعریف میشوووود تا به جای  TFدر
الگوریتمهای رتبهبندی مورداستفاده قرار گیرد.
 Eickhoffو همکارانش با اسوووتفاده از ابزاری آماری به نام Copulas
مدل آماری خود را توسوووعه دادند] .[22آنها با اسوووتفاده Copulas
3
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پنجره ه ست ،ابتدای پنجره را ا ضافه میکند .به فا صله پیدا شده
یک واحد اضووافه میکند و وارون حاصوول را بهعنوان امتیاز در نظر
میگیرد .برای تطبیق ب عدی اب تدای پنجره را افزایش مید هد و
عمل فوق را برای جستجو انطباقهای بعدی تکرار میکند .درنهایت
 PFبهصورت زیر محاسبه میشود:

تابع ) : s(dتابع ) s(dتابعی اسوووت که فاصوووله را به امتیاز تبدیل
میکند .ورودی این تابع فاصووله میباشوود .این تابع باید با افزایش
فاصله کاهش یابد و همچنین در صفر برابر یک باشد .یعنی:
s(0)=1
)If d1>d2 then s(d1)<s(d2

بهعنوانم ثال ) s(d)=1/(d+1ویژگی های فوق را دارد و در ارز یابی
عبارت قابلا ستفاده ا ست[ .]28یا در [ ]21امتیاز به صورت عک
مربع فاصله محاسبه شده است یا در [ ]24از یک رابطهی لگاریتمی
استفاده شده است.
 : PFبرای مطابقت دادن تعداد عبارت در یک سند با روشهایی که
از  TFبرای محاسوووبه امتیاز اسوووتفاده میکنند پارامتری به نام PF
تعریف می شود که مخفف  Phrase Frequencyمیبا شد TF .همواره
یک عدد صحیح میبا شد ولی  PFمیتواند یک عدد اع شاری با شد.
 PFبهصورت زیر قابلمحاسبه میباشد:
𝑛
) 𝑖𝑑(𝑠 𝑃𝐹 = ∑𝑖=1
()1
که در آن  nتعداد عبارت پرسوجویی ا ست که در سند پیدا شده
اسووت و  diمقدار فاصووله برای عبارت  iام میباشوود .در حالت بهینه
ترکیا عبارات باید بهگونهای انتخاب شوند که  PFماکزیمم باشد.

()2

1

𝑛

∑ = 𝐹𝑃

𝑖𝑑𝑖=1 1+

الگوريتم استفادهشده در لوسين يک الگوريتم حريصانه ميباشد و
همواره نتايج درستي را به دنبال ندارد .اين موضوع توسط طراحان
لوسين نيز پذيرفته شده است .33عيب اساسي اين روش همانطور
که در توضيحات موجود در متن برنامه آمده است اين است که
ممکن است در شرايط خاصي تعداد عبارت ،درست شمارش نشود.
مثالً اگر در سند ’ ‘a a a b b bعبارت ’ ‘a bجستجو شود يک عبارت
بيشتر پيدا نميشود ( )PF=1درحاليکه سه بار ’ ‘a bبا فاصلههاي
مختلف در سند ظاهر شده است و بايد طبق تعريف لوسين
 PF=1.53باشد .يا مثالً اگر در متن ’ ‘a b aعبارت’ ’a bجستجو
شود  PFبرابر با  1.33خواهد شد درحاليکه ’ ‘a bفاصله صفر دارد.
اين در حالي است که اگر در متن ’ ‘b a bعبارت ’ ‘a bجستجو شود
مقدار  PFبرابر با  1خواهد شد.
حسون این الگوریتم سورعت باالی آن میباشود و در بدترین حالت
جسوووتجوی یک عبارت در سوووندی با  nکلمه را در ) O(nانجام
میدهد.
رابطه زير رابطهاي است که لوسين از آن استفاده ميکند:

 : QMT30اکثر موتورهای جسوووتجو برای پرسوجوها حداکثر تعداد
کل مه را مشوووخص میکن ند .مثالً در موتور گو گل حداکثر ت عداد
کلمات برابر  32میبا شد[ .]29این متغیر حداکثر تعداد کلمه مجاز
در پرسوجو را مشخص میکند.

𝑚

 -4الگوریتم استفادهشده در لوسین

()3

نمایهسوواز لوسووین 31یکی از ابزار متنباز میباشوود که به زبانهای
مختلف مثل  C#و جاوا پ یادهسوووازی شوووده اسوووت .این ابزار با
ک تاب خا نه هایی که در اخت یار کاربر قرار مید هد ام کان ن ما یه و
ج ستجو را فراهم میکند .روشهای مختلفی برای ج ستجو در این
موتور پیش بینی شده ا ست مثل ج ستجوی یک کلمه ،یک عبارت
بهطور دقیق ،یک ع بارت بهطور تقریبی ،32پرسوجوی بولین و
موارد دیگر .روشوووی که با موضووووع این مقاله مرتبط می باشووود
جستجوی عبارت بهطور تقریبی میباشد.
لوسوووین برای جسوووتجو عبارت بهطور تقریبی بدینصوووورت عمل
میکند که از ابتدای متن سوووند کلمات را بررسوووی میکند و یک
پنجره روی کل مات ای جاد میک ند .با پ یدا کردن اولین کل مه در
پرسوجو شروع پنجره را مشخص میکند .سپ متن را برای پیدا
کردن ت مام کل مات پرسوجو پی مایش میک ند و ز مانی که ت مام
کلمات پرسوجو پیدا شود پایان پنجره را مشوخص میکند .در این
حالت اولین انطباق رخ داده است و فاصله محاسبه می شود .در این
حالت برای محاسبه فاصله ،تا زمانیکه تمام کلمات پرسوجو داخل

) 𝑖𝑡(𝐹𝐷𝐼 ∑ = )𝑞(𝐹𝐷𝐼
𝑖=1

در رابطه  q ،3عبارت مورد جسووتجو ti ،کلمه  iام موجود در عبارت
و  mتعداد کلمات عبارت است.
روش محاسبه  IDFدر لوسین دارای اشکال است زیرا از جمع IDF
کلمات موجود در نمایه مقدار  IDFعبارت را محا سبه میکند .طبق
تعریف DF ،م شخص کننده تعداد ا سنادی ا ست که کلمه موردنظر
در آن وجود دارد و  IDFبا عک  DFرابطه م ستقیمی دارد و ن شان
دهنده میزان اهمیت کلمه اسووت .این موضوووع برای پرسوجوهای
بیش از یک کلمه هم باید صووادق باشوود اما در فرمول پیشوونهادی
لو سین این مو ضوع صادق نی ست .مثالً اگر پرسوجو " شبکه یک"
با شد  DFکلمه " شبکه" مقدار باالیی ا ست و کلمه "یک" هم DF
باالیی دارد و درنتیجه جمع  IDFاین دو کلمه مقدار کمی می شود
اما عبارت " شبکه یک" دارای  DFکمی ا ست و درنتیجه باید IDF
باالیی داشووته باشوود .این مثال نشوواندهندهی ضووعف رابطه  3در
محاسبهی  IDFمیباشد.
4
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براي الگوريتمهايي که جستجو در فيلدهاي مختلف با وزنهاي
مختلف انجام ميشود  IDFنقش بيشتري دارد .مثالً در الگوريتم
 BM25fبراساس هر پرسوجو ،جستجوها در فيلدهاي بدنه ،عنوان،
متن ارجاع 34و ...انجام ميشود و با ترکيب امتيازهاي حاصل شده از
بخشهاي مختلف امتياز کلي محاسبه ميشود[.]30

Algorithm Distance
01: Input Query q, Text T
02: Output Distance
03: Assumption
>04: q include <t1, t2,…, tm
>)05: T include <(t1,p1), (t2,p2),… , (tm, pm
06: Begin Algorithm
>07: sort <p1, p2, …, pm
>08: Mid← midpoint of <p1, p2, …, pm
09: For i=1 to m
10:
//move (ti, pi) to Mid+i-1
11:
)Distance ← Distance+abs(Mid+i-1-pi
12: Return Distance

 -5الگوریتم پیش هادي
در الگوریتم پی شنهادی دو مو ضوع را دنبال میکنیم ،یکی محاسبه
فاصله و دیگر محاسبه  .PFهمچنین  IDFهم براساس تعریف  PFبا
رابطهای واقعیتر ارائه میشوووود .در موقع محاسوووبه فاصوووله فرض
میگیریم که در سند فقط یکبار کلمات عبارت ظاهر شده است و
سووپ مکانی را برای جمع شوودن کلمات مییابیم که جابجاییها
حداقل باشد .در بخش دوم الگوریتمی با استفاده از روش جستجوی
کامل ارائه میدهیم که تمام ترکیاهای عبارات را ا ستخراش کند و
ترکیبی که بیشترین امتیاز را شامل می شود استخراش کند تا از آن
برای محاسبه  PFاستفاده نماییم.

الگوریتم  : 1الگوریتم محاسبه فاصله

برای اثبات درسوووتی الگوریتم شوووکل  1فرض میکنیم که عبارت
دارای  mکلمه باشد و کلمات عبارت به صورت  t1,t2,…,tmمیباشند.
همچنین موقعیت کلمه  tiدر سوووند  piدر نظر میگیریم(piها لزوماً
مرتا شوووده نیسوووتند) .میتوان ثابت کرد که این الگوریتم برای
محاسبه فاصله بهینه است و کمترین مقدار جابجایی با فرض محور
قرار دادن میانه piها حاصووول خواهد شووود .زیرا اگر نقطهای غیر از
میانه بهعنوان محور فرض شود جابجایی بی شتری ن سبت به میانه
نیاز اسووت زیرا الاقل نیمی از کلمات باید بیشووتر از فاصوولهشووان تا
میانه جابجا شووووند و نیم دوم که به ظاهر جابجایی کمتری دارند
درمجموع جابجایی بیشتری را باید داشته باشند.

 -5-1الگوریتم محاسبه فاصله

در موقع انطباق یک عبارت در یک سند برا ساس موقعیتهایی که
کلمات عبارت در سووند دارند فاصووله محاسووبه میشووود .در اینجا
فاصووو له برابر کمترین جابجایی کلمات پرسوجو در سوووند برای
ساختن عبارت پرسوجو میباشد .برای مثال اگر در متن ‘a d f c d
’ b eعبارت ’ ‘a b cرا جستجو کنیم؛ در یک روش میتوان  aرا ثابت
در نظر گرفت و  bو  cرا جابجا کرد که در این حالت تعداد جابجایی
برای  bچهووار میبوواشوووود و برای  cیووک و درنتیجووه مجموع
جابجایی(فاصوووله) پن میشوووود و اگر  cرا ثابت بگیریم مجموع
جابجایی چهار می شود زیرا  bبه سه جابجایی نیاز دارد تا قبل از c
قرار گیرد و  aتنها به یک جابجایی نیاز دارد تا قبل از  bقرار گیرد.
بهعنوانمثال دیگر اگر پرسوجو  a b cباشد و در سند مفروض  aدر
مکان  100و  bدر مکان  300و  cدر مکان  200قرار گرفته باشوود
یعنی سند بهصورت … ….a….c…bباشد منظور از میانه  cمیباشد.
با اسووتفاده از لم  1و  2و قضوویه یک ثابت میشووود اگر میانه ثابت
با شد و کلمات دیگر جابجا شوند کمترین جابجایی صورت گرفته
ا ست یعنی در مثال فوق باید  cثابت با شد و  aو  bجابجا شوند تا
پرسوجو ساخته شود.
در ادامه نشوووان میدهیم که میانه موقعیت کلمات عبارت در متن
بهترین مکان برای انتخاب محور جابجایی ها هسوووت و با ید تمام
کلمات را در آنجا جمع نمود و فاصووله را محاسووبه کرد .الگوریتم 1

لم  : 1اگر تمام کلمات عبارت که در سند موجود ه ستند را جابجا
کنیم تا در م یانهی  piها متمرکز شووووند موقع یت م یانه در ت عداد
جابجاییها تأثیرگذار نیست.
اثبات  :ابتدا فرض میکنیم که  mعددی زوش باشووود .برای یافتن
میانه باید کلمات موجود در عبارت را براسوواس موقعیت مرتا کرد.
فرض می کنیم که موقع یت کل مات ع بارت پ از مر تاسوووازی
بهصورت زیر درآید:
𝑚

𝑖𝑝 𝑝𝑖 , 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑖 𝑚 , 𝑝𝑖𝑚+1 , … ,
2

2

2

1

اگر موقعیت میانه  xفرض شود جمع تعداد جابجایی کلمات قبل از
 xبرابراست با :
()4

𝑚𝑖
2
𝑖=𝑗∑ = 𝑡𝑓𝑒𝑙𝑑
)(𝑥 − 𝑝𝑗 + 𝑗 − 1
1

که با توجه به این که  jمحل کلمه در عبارت را مشوووخص میکند
 𝑗 − 1جابجایی برای تطبیق کامل نیاز اسووت .بهطور مشووابه جمع
تعداد جابجایی کلمات در سمت را ست  xبه صورت رابطه  5خواهد
بود.
𝑚𝑖
)𝑑𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = ∑𝑗=𝑖𝑚+1(𝑝𝑗 − 𝑥 − 𝑗 + 1
()5
2

روش محاسبه فاصله را نشان میدهد
5
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درنتیجه در محا سبه جمع رابطه  4و  5متغیر  xحذف خواهد شد
و رابطه  6نتیجه میشود که مستقل از  xمیباشد(همچنین مستقل
از .)j
𝑚𝑖

𝑖

()6

کمتری نسووبت به میانه داشووته باشوویم .طبق لم  2محل  yباید یا
میانه با شد یعنی  dmدر لم  1یا  dyدر لم  2باید با شد که  yبر یکی
از مقادیر piها منطبق هسووت .در ادامه نشووان میدهیم که  dyاز dm
همواره بزرگتر است.
ابتدا فرض میگیریم که  k<m/2با شد و بنابراین ضریا  yدر رابطه
 7منفی خواهد بود .در این حالت رابطه 7را میتوان بهصورت رابطه
زیر تغییر داد:

𝑚
2
𝑖=𝑗∑ = 𝑚𝑑
𝑖=𝑗∑ (−𝑝𝑗 ) +
) 𝑗𝑝(
𝑚+1
2

1

برای حالتی که  mفرد با شد موقعیت میانه بر موقعیت کلمه و سط
منطبق هست و درصورتیکه کلمه واقع در میانه ثابت فرض شود و
کلمات دیگر جابجا شوند تعداد جابجاییها رابطهای مشابه روابط 4
و  5و  6پیدا خواهد کرد و مستقل از  xخواهد بود.

𝑖

𝑚𝑖

(𝑝𝑗 ) +
𝑘+1
𝑚𝑖
) 𝑗𝑝(∑𝑗=𝑖𝑚+1

کمترین جابجایی زمانی اتفاق میافتد که تمام کلمات عبارت که
در سووند موجود هسووتند را جابجا کنیم تا در میانهی piها متمرکز
شوند یا دقیقاً روی یکی از  piها.

()7

1

𝑚𝑖

()8
در رابطه  8سیگما اول به دو سیگما تبدیل شده ا ست .یکبار تا
میانه ح ساب شده ا ست و یکبار بخش ا ضافه کم گردیده ا ست و
بهطور م شابه سیگما دوم نیز به دو بخش تق سیم شده ا ست بخش
قبل از میانه و بخش بعد از میانه .همچنین با توجه به این که در
حد پایینی dy
سوویگمای نهایی تمام pjها بزرگتر از  yهسووتند پ
بهصورت زیر نتیجه خواهد شد:
) 𝑗𝑝(

𝑖=𝑗∑ = 𝑑𝑚 + (2𝑘 − 𝑚)𝑦 + 2
2

𝑘+1

𝑚
𝑦 )− (𝑘 + 1) + 1
2

𝑖

𝑘
𝑚
𝑖=𝑗∑ = 𝑦𝑑
𝑖=𝑗∑ (𝑦 − 𝑝𝑗 + 𝑗 − 1) +
)(𝑝𝑗 − 𝑦 − 𝑗 + 1
1
𝑘+1

𝑖

𝑚𝑖

2
2
𝑖=𝑗∑ = (2𝑘 − 𝑚)𝑦 +
𝑖=𝑗∑ (−𝑝𝑗 ) −

𝑘+1

2

اثبات  :برهان خلف .اگر فرض کنیم در حالت بهینه نقطهای غیر از
میانه مثل نقطه  yمحلی مناسوووا برای تجمیع کلمات باشووود و k
تعداد کلماتی از عبارت اسوووت که قبل از موقعیت  yدر متن ظاهر
شده است .بنابراین مجموع جابجاییها برای تطبیق کامل به صورت
رابطه  7خواهد بود.
𝑖

𝑚𝑖

2
𝑖=𝑗∑ (−𝑝𝑗 ) +

لم  : 2در تطبیق کل مات یک ع بارت با کل مات موجود در متن

𝑖

𝑘
𝑚
𝑖=𝑗∑ 𝑑𝑦 = (2𝑘 − 𝑚)𝑦 +
𝑖=𝑗∑ (−𝑝𝑗 ) +
) 𝑗𝑝(
1
𝑘+1

( 𝑑𝑦 > 𝑑𝑚 + (2𝑘 − 𝑚)𝑦 + 2

𝑖

𝑘
𝑚
𝑖=𝑗∑ ≈ (2𝑘 − 𝑚)𝑦 +
𝑖=𝑗∑ (−𝑝𝑗 ) +
) 𝑗𝑝(
1
𝑘+1

𝑚𝑑 > 𝑦𝑑 ⇒

()9
و این خالف فرض میباشووود .برای حالتی که  k<m/2باشووود هم به
همین تناقض میرسوویم .پ حالت بهینه زمانی اسووت که رابطه 7
م ستقل از  yبا شد و یا به عبارتی  yباید میانه با شد .که در لم  1به
این موضوع رسیدیم.

دلیلی که رابطه  7تقریا زده شده ا ست به خاطر حذف تعدادی از
jها میباشوود که با توجه به تعداد کم کلمات در عبارت قابلاغماض
میباشد .تعداد کلمات پرسوجو در مقابل اغماض است.
اگر  k>m/2باشوود ضووریا  2k-mمثبت خواهد بود و کاهش  yباعث
کاهش  dyخواهد شوود و بنابراین  dyبهینه نخواهد بود .البته کاهش
 yتا رسووو یدن به آخرین کل مه ماقبلش dy ،را کاهش مید هد و
پ ازآن سیگماهای اول و دوم تغییر میکند .بنابراین در این حالت
موقعیت  yو 𝑘𝑖𝑝 یکی خواهد شد.
بهطور مشووابه اگر  k<m/2باشوود ضووریا  2k-mمنفی خواهد شوود و
افزایش  yباعث کاهش  dyخواهد شووود و بنابراین  dyبهینه نخواهد
بود .البته افزایش  yتا ر سیدن به اولین کلمه مابعدش dy ،را کاهش
میدهد و پ ازآن سیگماهای اول و دوم تغییر میکند .بنابراین در
این حالت موقعیت  yو  𝑝𝑖𝑘+1یکی خواهد شد.
بنابراین در دو حالت  yمنطبق بر یکی از کلمات خواهد شد.

 -5-2الگوریتم محاسبه PF

یکی از الگوریتم هایی که میتواند  PFرا محاسوووبه کند الگوریتم
جسوووتجوی کامل می باشووود .در این روش تمام ترکیا هایی که
می توان با اسووتفاده از آن عبارت را ایجاد کرد اسووتخراش میشووود و
شکلی که مجموع امتیاز آن باالتر است انتخاب میشود.
درروش پیشنهادی ابتدا با استفاده از " "and queryاسنادی که تمام
کلمات عبارت را دارا هستند را استخراش میشوند .سپ با استفاده
از نمایه معکوس به ازای تمام کلمات عبارت تمام جایگشوووتهای
ممکن از انطباق های عبارت بررسوووی میگردد و سوووپ برای هر
جایگ شت جمع فا صله محا سبه می شود .پیدا کردن جایگ شتی که
جمع بیشینهی فاصله را تولید کند هدف اصلی است.
الگوریتم  2روش محاسوووبه  PFرا نشوووان میدهد .در این الگوریتم
متغیر  Maxبرای نگ هداری بیشوووترین م قدار مجموع فاصووو له
مورداستفاده قرارگرفته است .کار اصلی در این الگوریتم تولید تمام
ترکیبات عبارت مورد جستجو در متن میباشد.

قضیه  : 1برای تطبیق کلمات یک عبارت با کلمات موجود کمترین
جابجایی زمانی اتفاق میافتد که تمام کلمات عبارت که در سوووند
موجود هستند را جابجا کنیم تا در میانهی piها متمرکز شوند.
اثبات  :برهان خلف .فرض کنیم غیر از میانه نقطهای مثل  yوجود
داشووته باشوود که در صووورت تجمیع کلمات در آن نقطه جابجایی
6

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) .......................................................... (JSCITجلد  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان 1396
روش ديگر براي ب هينخخه کردن الگوريتم فوپ پردازش آمخخاري
پرسوجوها و ا ستخرا مرز ت صميمگيري برا ساس  tfو  idfه ست.
يعني براي  idfهاي پايين  tfهاي کم پردازش نشود.
البته در لوسخخين هم مفهومي به نام  Slopتعريف شخخده اسخخت که
مشابه همين وظيفه را بر عهده دارد .در لوسين طول پنجره حداکثر
بهاندازه  Slopميباشد.

Algorithm PF
01: Input Query q,Document d
02: Output PF
03: Assumption
>04: q is <t1, t2,…, tm
05:
d includes <t1,(P11,P12,…)> , <t2,(P21,P22,…)> ,…,
>)…<tm,(Pm1,Pm2,
06: Begin Algorithm
07: Max← 0
08: Repeat
09:
Make a new permutation
10:
S← Calulate Distance of all phrases
11:
If S>Max Then
12:
Max←S
13:
Until no new permutation
14: Return Max

 -5-3محاسبه IDF

در موقع جسوووتجوی یک عبارت پارامتر  IDFنیز باید به شوووکل
منا سبی تعریف شود تا بهدر ستی میزان اهمیت عبارت را م شخص
کند IDF .پارامتری ا ست که با لگاریتم وارون  DFرابطه م ستقیمی
دارد و  DFن شان گر تعداد اسنادی است که شامل عبارت مورد نظر
می باشد .هر چه تعداد اسناد کمتر باشد اهمیت عبارت بیشتر است.
یکی از مشهورترین تعاریف برای  IDFبهصورت رابطه زیر میباشد.

الگوریتم  :2الگوریتم محاسبه  PFبراي یک عبارت

()10

𝑁
𝑔𝑜𝑙 = 𝑡𝑓𝑑𝑖
𝑡𝑓𝑑 1 +

که در آن  Nتعداد کل اسووناد میباشوود  dftتعداد سووندی را نشووان
میدهد که شامل کلمه  tهستند.
اگر بخواهیم به شووکل مشووابه  IDFرا برای یک عبارت تعریف کنیم
باید  DFرا برای یک عبارت محا سبه نماییم .برای محا سبه  DFیک
عبارت میتوان اسناد را به دو دسته تقسیم کرد:
اسنادی که  PFبزرگتر یا مساوی یک دارند.

اسنادی که  PFکوچکتر از یک دارند.

وا ضح ا ست که در شمارش ا سناد شامل عبارت ،ا سنادی که PF
بزرگتر یا مساوی یک دارند باید شمارش شوند.

در الگوريتم  2از متغير  Pijبراي مشخخخخر کردن -jامين موقعيت
کلمه -iام عبارت اسخختفاده شخخده اسخخت .خط  9الگوريتم وظيفهي
توليد جايگشخختهاي مختلف تطابق کلمات عبارت با کلمات معادل
در سند را بر عهده دارد .مثالً اولين جايگشت ميتواند بهصورت زير
انتخاب شود:
>Phrase1: <t1,P11>,<t2,P21>,…,<tn,Pn1
>Phrase2: <t1,P12>,<t2,P22>,…,<tn,Pn2
.
.
.
براي جايگشخخت بعدي ميتوان موقعيت  t1در  Phrase1را تغيير داد

اما اسنادی که  PFکمتر از یک دارند باید شمارش شوند ولی با یک
ضوووریا کمتر از یک .رابطه  11را برای این منظور بهصوووورت زیر
تعریف میکنیم و در راب طه  12م قدار  dfیک ع بارت م حاسووو به
میشود.

و  P12در نظر گرفت و بهطور مشخخابه موقعيت  t1در  Phrase2را P11

قرار داد و يک جايگشت جديد به دست آورد.
الگوريتم در خط  10براي تکتک عبارات اسخخختخرا شخخخده در هر
جايگشخخخت مقدار حداقل جابجايي را محاسخخخبه و جما امتيازهاي
حاصل را در  Sذخيره ميکند.
اين الگوريتم با اين که در بدترين حا لت به دل يل م حدود بودن
 QMTخطي ا ست ولي به خاطر اهميت ضريب خطي در ج ستجو
انبوه بايد بهينه شخخخود .براي بهينه کردن اين الگوريتم ميتوان از
حرص کردن برا ساس فا صله کلمات ا ستفاده کرد .يکي از روشها
براي حرص کردن ا ستفاده از همين مفهوم فا صله ا ست .م شخر
اسخخت که از يک فاصخخلهاي بيشخختر ارتباب بين کلمات تقريبًا قطا
ميشخخخود و با اين فری مي توان فاصخخخله کلمات را محدود کرد و
بخشي از درخت را حرص نمود .مثالً اگر دو کلمه در فاصله 1000
از يکديگر قرار گرفته با شند امتياز قابلتوجهي را توليد نميکنند و
بنابراين ميتوان بررسي آن حالت را ادامه نداد.

()11

1 𝑃𝐹 ≥ 1
{ = )𝑞 𝐹(𝑑,
𝑃𝐹 𝑃𝐹 < 1

()12

)𝑞 𝑑𝑓𝑞 = ∑ 𝐹(𝑑,
𝑑

حال با اسووتفاده از  dfبهسووادگی میتوان از رابطه  10مقدار  idfرا
محاسبه است .الگوریتم  3مراحل محاسبهی  IDFرا نشان میدهد.

7
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Algorithm IDF
01: Input Query q
02: Output IDF
03: Assumption
>04: q include <t1, t2,…, tm
05: N is total document in corpus
06: Begin Algorithm
07: DF ← 0
08: For every document di
09:
)PF ← calculate PF(q,di
10:
If PF>=1 Then
11:
DF ← DF+1
12:
Else
13:
DF ← DF+PF
))14: IDF ← Log(N/(1+DF
15: Return IDF

) 𝑖𝑡(𝑓𝑡 ∏ = )𝑚(𝑇

()13

𝑖=1

اما برای پیچیدگی زمانی محاسوووبهی  PFباید سوووه حالت بهترین،
بدترین و حالت متوسوط را بدسوت آوریم .واضوح اسوت که بهترین
حالت زمانی اسووت که  tfتمام کلمات عبارت یک باشوود و درنتیجه
پیچیدگی زمانی در بهترین حالت ) O(1میباشد.
همچنین بدترین حالت زمانی اتفاق میافتد که متن بهطور مطلق
شوووامل فقط کلمات عبارت باشووود .لم  3و قضوووایای  2و  3برای
محاسبهی پیچیدگی زمانی محاسبهی  PFدر بدترین حالت و حالت
متوسط ارائه میشود.

الگوریتم  :3الگوریتم محاسبه  IDFبراي یک عبارت

با یک تغییر سوووواده میتوان الگوریتم  3را در الگوریتم  2یعنی
الگوریتم محاسووبه  PFادغام کرد .یعنی میتوان در موقع محاسووبه
 PFبرای کلیه اسووناد مقدار  IDFعبارت را نیز محاسووبه کرد .البته
مسووئله کارایی این الگوریتمها نسووبت به روشهای سوونتی برای
استخراش  TFو  IDFبسیار متفاوت خواهد بود.
در روشهای سووونتی  TFهر کلمه برای هر سوووند بهسوووادگی در
دسووترس میباشوود و همچنین  IDFپایگاه برای هر کلمه در زمان
ایندک می تواند محا سبه و ذخیره شود و در موقع ج ستجو بدون
هیچ پردازشی در اختیار بخش رتبهبندی قرار داده شود .اما در این
روش این دو پارامتر باید در موقع ج ستجو با یک پردازش محا سبه
گردد که نسبت به روش سنتی ازنظر زمانی کندتر خواهد بود.

لم  : 3اگر

𝑚∑
𝑖𝑎 𝑖=1

= 𝑛 ثابت باشووود آنگاه

∏m
i=1 𝑎i

زمانی بیشوووینه

هست که aiها مساوی باشند.
اثبات این لم با اسووتفاده از ضوورایا الگرانژ بهسووادگی امکانپذیر
است[.]32
ق ضیه  : 2پیچیدگی زمانی  PFدر بدترین حالت ) O(nQMTمیبا شد
که  nتعداد کلمات سند میباشد.
اثبات  :مشوووخص اسوووت بدترین حالت زمانی اتفاق میافتد که
𝑚∑ = 𝑛
) 𝑖𝑡(𝑓𝑡 𝑖=1

تکتک کلمات سند در کلمات عبارت با شد پ
میبا شد .طبق لم  3برای اینکه حا صل ضرب  tfها بی شینه با شد
)tf(tiها مساوی باشند .پ در بدترین حالت داریم:
𝑛
()14
= ) 𝑖𝑡(𝑓𝑡
𝑚

با توجه به اینکه حداکثر مقدار  mبرابر با  QMTمیباشوود بنابراین
پیچیدگی زمانی محاسبه  PFدر بدترین حالت ) O(nQMTمیباشد.
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درصورتیکه بخواهیم یک عبارت را تطبیق دهیم طبق قضیه 1باید
میانه را بیابیم .اگر برای یافتن میانه از مرتا سازی سریع ا ستفاده
شوووود پیچیدگی زمانی ) O(nlognاسوووت که  nنشووواندهنده تعداد
مقادیری میبا شد که میخواهیم میانه آنها را ح ساب کنیم .البته
الگوریتم های سوووریعتری برای یافتن م یا نه نیز وجود دارد که
پیچیدگی زمانی آن ن سبت به  nخطی ا ست[ ]31ولی خواهیم دید
که تأثیری روی پیچیدگی محاسبه  PFندارند.
همانطور که در بخش  2دیدیم ،موتورهای جسوووتجو یک حداکثر
تعداد کلمه در پرسوجو را مشوووخص میکنند که ما آن را با مقدار
ثابت  QMTتعریف کردیم .پ پیچیدگی زمانی پیدا کردن فاصووله
بهصووورت )) O(QMT*log(QMTخواهد بود و با توجه به ثابت بودن
 QMTاین پیچیدگی بهصورت ) O(1میباشد.
پیچیدگی زمانی محاسوووبه  PFطبق الگوریتم ارائهشوووده ،رابطه
مسوووتقیمی با تعداد جایگشوووت های عبارت در متن دارد .تعداد
جایگشوووت یک پرسوجو بهصوووورت  t1t2…tmبهصوووورت رابطه 13
خواهد بود.

قضیه  : 3پیچیدگی زمانی  PFدر حالت متوسط در ) O(1میباشد.
اثبات :برای حالت متوسوووط باید امید ریاضوووی  tfها را پیدا کرد.
می توان اثبات کرد که توزیع هر کلمه در هر سوووند دارای توزیع
پواسون میباشد[ ]33و بدیهی است که تعداد تکرار هر کلمه در هر
سوووند یک توزیع دوجملهای اسوووت .این موضووووع با اسوووتفاده از
دی تاسوووت های  TREC2003و  ]30[TREC2004نیز قابلبررسوووی
میباشوود .بنابراین داریم 𝜇 = )𝑓𝑡(𝐸 که 𝜇 میانگین توزیع پوآسووون
میباشد.
اگر فرض کنیم  tfها از هم مستقل هستند امید ریاضی حاصلضرب
را میتوان به حاصوولضوورب امید ریاض ویها تبدیل کرد[ .]34یعنی
حد باالیی تعداد جایگشتها در حالت متوسط را میتوان با استفاده
از رابطه  14بهصورت زیر بدست آورد:
𝑚
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𝑚

𝑄𝑇𝑀 𝜇 ≤ 𝑚 𝜇 = )) 𝑖𝑡(𝑓𝑡(𝐸 ∏ = ]) 𝑖𝑡(𝑓𝑡 ∏[ 𝐸
𝑖=1

𝑖=1
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و با توجه به ثابت بودن 𝜇 و  QMTپیچیدگی زمانی محا سبه  PFدر
حالت میانگین ) O(1خواهد بود.

جدول  :2مقایسه بین  PFها در لوسین و الگوریتم پیش هادي
PF
PF
الگوریتم

 -6مقایسه الگوریتم پیش هادي با لوسین
در این بخش مقایسوووهای بین کارایی الگوریتم اسوووتفادهشوووده در
لوسین و الگوریتم پیشنهادی در جدول  1انجام گردیده است.
جدول  :1مقایسه پیچیدگی زمانی لوسین و الگوریتم پیش هادي

پارامتر

لوسین

الگوریتم
پیشنهادی

’‘a b
’‘a b
’‘a b
’‘a b c
’‘a b c
’‘a b c

’‘b a b
’‘a b a
’‘a a b b
’‘b c a
’‘a b c a
’‘a b c b a

پیشنهادی
1
1
1.33
0.25
1
1

1
1.33
1
0.25
1.25
1.2

 -7نتایج ارزیابی
بهمنظور ارزيابي الگوريتم پيشنهادي از داده تست موتور جستجوي
پارسي جو 36که بخشي از داده واقعي موتور مذکور ميباشد ،استفاده
شده ا ست .اين داده ت ست م شتمل بر حدود چهار صد هزار سند
صفحه وب و حدود سي پرسوجوي ارزيابي شده ميباشد .همچنين
از معيار د قت 37در مکان -nام ( )p@nو ميانگين متوسخخخط د قت
( )MAP38براي مقايسخخه بين الگوريتم پيشخخنهادي با لوسخخين و با
حالتي که پرسوجو به صورت منطقي ج ستجو شود ،ا ستفاده شده
است.
معيار دقت در مکان -nام يا  P@nنشخخخاندهندهي نسخخخبت تعداد
ا سناد مرتبط در  nسند اول رتبهبندي نهايي براي هر پرسوجو به
 nميباشد .فرمول  P@nدر معادلهي زير نشان داده شده است:

فاصله
)O(n
محاسبه  PFدر بدترین حالت
)O(1
)O(1
محاسبه  PFدر حالت
)O(nQMT
)O(1
در بدترین
محاسبه IDF
متوسط
)O(1
)O(1
حالتدر حالت
محاسبه IDF
متوسط
همانطور که جدول  1نشووان میدهد ازنظر سوورعت اجرا ،لوسووین
کارایی بهتری را دارد ولی در حالت متو سط دو الگوریتم پیچیدگی
یکسانی دارند.
اما ازنظر صحت عملکرد رفتار لوسین غیرقطعی است و این موضوع
در کوود لوسوووین نیز ذکر شووووده اسووووت .در خط  90مووالول
 SloppyPhraseScorer.java35در نسووو خهی  4.9لوسوووین (آخرین
نسخهی لوسین در زمان نگارش این مقاله) این مسئله بهصورت زیر
عنوان شده است:
)O(1

عبارت

متن

لوسین

)O(1

)O(nQMT

𝑛

()16

1
𝑗𝑟 ∑ = 𝑛@𝑃
𝑛
𝑗=1

که  rjنشخخخاندهندهي مرتبط بودن سخخخند -jام در رتبهبندي نهايي
است.
همچنين م يانگين متوسخخخط د قت يا  MAPبراي هر پرسوجو
بهعنوان ميانگين مقادير -P@nها براي همهي ا سناد مرتبط تعريف
ميشود.

"به خاطر کارایی امکان دارد در شووورایطی تمام ترکیاهای ممکن
برر سی ن شود و ما همی شه تعداد محدودی از ترکیاها را برر سی
کنیم .این روش باعث می شود که بازگشت به عقا نداشته باشیم و
سریعتر امتیاز را محا سبه کنیم ولی نتای همی شه صحیح نی ست.
برای مثال اگر در متن ’ ‘a b c b aیک بار عبارت ’ ‘a b cو یک بار
عبارت ’ ‘c b aرا جستجو کنیم نتای متفاوت خواهد بود درحالیکه
باید یک سان با شد .این م شکل شاید در ن سخههای بعدی حل شود
(ولی فعالً به خاطر مسائل کارایی این کار انجام نمیشود)".
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𝑁
1
𝑗@𝑃 × 𝑗𝑟 ∑
|𝐷+ | 𝑗=1

= 𝑃𝐴

 Nن شاندهندهي تعداد کل ا سناد D+ ،ن شاندهندهي تعداد ا سناد
مرتبط و  rjنشخخاندهندهي مرتبط بودن سخخند -jام اسخختم متوسخخط
ميخانگين دقخت ( )MAPبخهعنوان ميخانگين مقخادير  APهمخهي
پرسوجوهاي ارائه شده است.
شکلهاي  4و  5و  6مقاي سهي بين سه الگوريتم ج ستجو را ن شان

جدول  2مقای سهای بین چند پرسوجو در چند سند با ا ستفاده از
لوسین و الگوریتم پی شنهادی را ن شان میدهد و بهو ضوح اشکاالت
مشخص است.

ميدهد .در اين شکلها منظور از ج ستجوي منطقي ترکيب نتايج
هر کلمه بهطور مجزا ميباشد که با عملگرهاي منطقي يعني  andو
 orباهم ترکيب شخخخده باشخخخند .براي الگوريتم حداقل جابجايي نيز
بهاختصار  MRM39انتخاب شده است .در اين سه شکل از سه تابا
متفاوت براي ) s(dاسخخختفاده گرديد اسخخخت .در شخخخکلهاي  5و ،6
9

ارائه یک مدل جدید از فاصله بین کلمات پرس و جو براساس حداقل جابجایی ...................................................................پاکسیما و همکاران
با توجه به نزديک بودن نتايج  p@nاز معيار  MAPنيز استفاده شده
است .شکل  7نشان ميدهد که در حالت متوسط با استفاده از معيار
 MAPنيز دقت الگوريتم پيشنهادي بيشتر از دو الگوريتم ديگر است.

الگوريتم پي شنهادي  p@1و  p@2بي شتري دارد و مابقي  p@nها
1
نزديک به هم ميباشخخخد .اما در شخخخکل  4که از تابا = )𝑑(𝑠
𝑑√
استفاده شده است ،نتايج الگوريتم پي شنهادي ضعيفتر ميباشد و
دليل آن تأثير فاصله روي نتايج ميباشد .بنابراين انتخاب تابا )s(d
اهميت دارد .يعني با جذر گرفتن از فا صله و سپس معکوس کردن
عمالٌ تأثير فاصله کمتر ميشود.

MAP
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شکل  :7مقایسه بین الگوریتم پیش هادي و چ د الگوریتم دیگر با

1

استفاده از معیار  MAPدر حالت [26] s(d)=1/d

Lucune phrase

 -8نتیجهگیري و کارهاي آی ده

شکل  :4مقایسه بین الگوریتم پیش هادي) (MRMبا الگوریتم لوسین و
جستجوي م طقی با استفاده از معیار  P@nدر حالت

𝟏
𝒅√

در این مقاله یکی از موضوعات موتورهای جستجو یعنی جستجو
عبارت بدون عالمت نقلقول بررسی گردید .در جستجوی یک
عبارت در یک متن ممکن است کلمات عبارت در جاهای مختلف

= )𝒅(𝒔

0.7
0.6
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0.4
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0.2
0.1
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8

MRM

7

6

5

4

Boolean Query

3

2

متن موجود باشند و درنتیجه مفهوم فاصله تعریف شد که
نشاندهندهی حداقل جابجایی برای تطبیق عبارت بود و با استفاده
از فاصله برای محاسبه  PFو  IDFالگوریتمهایی ارائه شد و بین
الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم استفادهشده در لوسین مقایسهای
ازنظر سرعت و صحت انجام شد.
بهعنوان چ شمانداز آینده میتوان روی افزایش سرعت محا سبه PF
و  IDFالگوریتمهای سریعتری ارائه داد .همچنین موازی سازی نیز
می تواند یک روش برای افزایش سووورعت محاسوووبهی  PFو IDF
قابلبررسووی اسووت .برای بخشووی از یک عبارت در سووند هم باید
امتیازی لحاظ شود که شاید بتوان با روشهای آموزش این امتیاز

1

Lucune phrase

شکل  :5مقایسه بین الگوریتم پیش هادي با الگوریتم لوسین و
جستجوي م

Lucune

MRM

Boolean

طقی با استفاده از معیار  P@nدر حالت s(d)=1/d2

محاسبه گردد.
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