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 و جستجوی وب بازیابی اطالعات مبانیدرس  2 شماره تمرین

 نفره( ۳)به صورت گروهی حداکثر 

 گذاری معکوسشاخص

 ۳0/09/1۳96: گزارشمهلت ارسال 

  1دادگانمجموعه  1
شد. این بامی OpinRankDatasetمجموعه دادگان متنی بخشی از  ،دادگان در نظر گرفته شده برای این تمرین  

، ۲۰۰۷های کاربران درمورد تعدادی از اتومبیلها در سالآوری شده از نظرات جمعن ومجموعه دادگان شامل مت

 1۰.۲ایل باشد )حجم فباشد. این بخش از مجموعه دادگان از طریق لینک زیر قابل دسترس میمی ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸

 مگا بایت(.

opbox.com/s/ufzyoghgpd8nps1/OpinRankDataset.zip?dl=0https://www.dr 

 OpinRankDataset.pdfاین مجموعه دادگان و تگهای مختلف آن، در فایل محتوا و ساختار جزئیات مربوط به 

 به همراه فایلهای اصلی مجموعه دادگان قابل دسترس و مشاهده است. 

 شرح تمرین  ۲
شاخص و  Term Frequency ،Document Frequency مفاهیمی همچون تمرین آشنایی دانشجویان باهدف این 

وجود دارند که  uceneLهمچون  ایهای آمادهی باشد. امروزه کتابخانهدر فرایند بازیابی اطالعات م ۲معکوس

 invertedرا انجام داده و خروجی نهایی شامل موردنیاز در فرایند بازیابی اطالعات بسیاری از محاسبات و عملیات 

index  از این کتابخانه ها  لیات دیگر را خواهد داشت.دهند که قابلیت جست و جو و بسیاری از عمه میرا ارائ

اما سازی یک سیستم بازیابی اطالعات استفاده نمود و از قابلیتهای آنها استفاده کرد میتوان به راحتی در پیاده

پارس نمودن فرایند دانشجویان باید  در نتیجه .باشدن میهدف ما ملموس بودن بیشتر این مفاهیم برای دانشجویا

 ان بهرا خودش inverted indexپردازش متون و تشکیل ساختار پیشاولیه محتوای مجموعه دادگان و عملیات 

 :باشدمیکار به صورت زیر کلی مراحل  د.سازی نماینپیاده ،نویسی دلخواهزبان برنامه یک

-توانید از کتابخانهبرای این کار می .دادگانی است که در اختیار داریدمجموعه های فایل 3قدم اول تجزیه .1

و یا اینکه  استفاده نمایید Luceneیا  SAX Parserمثل  XMLهای های موجود برای پارس نمودن فایل

خام مجموعه  هایکارهایی که باید در مرحله تجزیه فایلسازی نمایید. لذا پارسر خاص خودتان را پیاده

 دادگان انجام دهید شامل موارد زیر است:

                                                           
1 Dataset 
2 Inverted Index 
3 parse 

https://www.dropbox.com/s/ufzyoghgpd8nps1/OpinRankDataset.zip?dl=0
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 را به ترتیب پارس نمایید. تمام فایلهای مجموعه دادگان 

  را می نظرقطعه اطالعات متناظر با هر( توان به عنوان یک سندdocumentمتنی فرض نمو ).د 

 شماره یک ، به هر سندDOCID اختصاص دهید. 

o  شود در فهرستی در کنار آن استخراج میسعی کنید نام فایلی که نظرات ازDOCID ها

 بتوانید استفاده نمایید. queryذخیر کنید تا در تمرینات آتی از آن به عنوان 

  تگ  محتوای سندموجود در متن(<TEXT>  و<FAVORITE>) .را استخراج نمایید 

روی آنها اعمال  4پردازشنیاز است که برخی عملیات پیش ی دادگانهاپس از استخراج متن خام از فایل .۲

گردد. همانگونه که در مبحث مطرح پردازش روی متون استخراج شده اعمال میعملیات پیش نمایید.

تواند متنوع و به صالحدید شما انجام شود ولی حداقل پردازشی میشده در کالس دیدیم، عملیات پیش

 کارهایی که باید انجام دهید، شامل موارد زیر است:

 Tokenizing :و حذف کاراکترهای ناخواسته استخراج کلمات موجود در متن محتوای هر سند 

 .مثل عالئم و ..

 کلمات به صورت حروف کوچک انگلیسی تمام سازی نمایشنرمال 

 ِعمال عملیات حذف اstop wordبا استفاده از لیست  هاstop wordشده در فایل های داده

stopwords.txt .به همراه دیگر فایلهای مربوط به این تمرین 

 یاتعملstemming : Stemming وجود از مسازیهای توانید با استفاده از الگوریتمها و پیادهرا می

بانهای زبه  Porterسازیهای مختلف از الگوریتم پیاده) انجام دهید Porterآنها مثل الگوریتم 

نیازی  برداریست وراحتی قابل جستجو، دسترسی و بهرهنویسی وجود دارد که به مختلف برنامه

 سازی نمایید(.نیست خودتان آن را پیاده

   شاخص معکوسساخت  .3

را  توان ساختار شاخص معکوسهای نهایی، می tokenپردازش و استخراج پس از انجام عملیات پیش

جو یجه جستدر آن و نمایش نت جوجست بلیتاای که قانجام این مرحله به ساختار داده برایتشکیل داد. 

اسناد حاوی  IDساختار داده شاخص معکوس، باید عالوه بر کلی در قالب  باشد.میرا داشته باشد، نیاز 

ته باشد. نیز محاسبه شده و وجود داش (TF) یک کلمه، به ازای هر سند، تعداد تکرار آن کلمه در سند

اخص ( نیز محاسبه و در شDFهمچنین برای هر کلمه موجود در شاخص، تعداد اسناد حاوی آن کلمه )

لی بهتر است وکنید دلخواه است سازی از آن استفاده میای که در پیادهساختار داده معکوس ذخیره شود.

 ورت گیرد.صتر نویسی باشد که مدیریت آنها سادهی برنامهموجود در زبانها mapاز ساختارهای لیست یا 

                                                           
4 Preprocessing 
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 گزارش 3
های کد فقطدانشجویان باید فرایند کار خود در این تمرین را به صورت یک گزارش مستند نوشته و به همراه 

پرداخته شود شامل . از جمله نکاتی که باید در گزارش به آنها )و نه فایل پروژه و ... ( سازی شده ارسال نمایندپیاده

 :موارد زیر است

و توضیح مختصری درمورد نحوه استفاده از های مختلف کار در بخش استفاده شده هایکتابخانهمعرفی  .1

 .stemmingکردن فایلهای مجموعه دادگان و یا عملیات  parseبرای  مثالً هااین کتابخانه

های ، تعداد کل اتومبیلاستخراج شده از  مجموعه دادگان جدول از تعداد اسنادیک تهیه آمار اولیه در قالب  .۲

تعداد تعداد کل نظرات در هر سال و در تمام سالها، متمایز )از لحاظ برند(، تعداد اتومبیلها در هر سال، 

 .در کل سالها ومیانگین نظرات برای هر مدل اتومبیل در سالهای متفاوت 

ای مختصری از آن. بدیهیست اگر کار اضافهو جزئیات متن پردازش عملیات پیشمراحل انجام تشریح  .3

از مستند جاری انجام داده اید باید در این بخش شرح دهید  ۲-۲نسبت به حداقلهای بیان شده در بخش 

اید چه تاثیری پردازشی که انجام دادهدرنهایت توضیح دهید که فرایند پیش تا در ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

 خواهد داشت. بر فرایند بازیابی

 ایمقایسه تهیه آماری از تعداد کلمات متمایز موجود در کل مجموعه اسناد پردازش شده در قالب جدولی .4

ها، stop wordها پس از حذف tokenحذف عالئم ناخواسته، تعداد قبل و بعد از ها tokenشامل تعداد کل 

 .stemmingها پس از tokenتعداد 

سازی، عملیات قابل انجام )نحوه پیاده آنمربوط به و جزئیات  معکوسشاخص ساختارداده نهایی تشریح  .5

همراه با جدولی شامل تعداد کلمات موجود در شاخص،  و ...(ختار داده، اطالعات موجود در آن روی این سا

 مربوط به کلمات موجود در دیکشنری شاخص معکوس. posting listحداکثر، حداقل و میانگین طول 

 مورد از پرتکرارترین کلمات در کل اسناد به همراه تعداد کل رخداد آنها. ۲۰ست جدولی شامل لی .6

 مورد از کلماتی که در اسناد زیادی رخ داده اند به همراه تعداد اسناد حاوی آنها. ۲۰جدولی شامل لیست  .۷

 جهت ارزیابی الزمموارد  4
ها تا الزم به ذکر است که اعضاء تیمنفره انجام دهند. 3توانند کار خود را به صورت تیمی و حداکثر دانشجویان می

قرار  ZIPموارد زیر را در یک بسته  ،به منظور ارزیابی این تمرینانتهای ترم و در تمرینات بعدی باید ثابت باشد. 

 رسال نمایید.ا S.M.Bidoki@gmail.comآدرس ایمیل  به 3۰/۰۹/13۹6و تا داده 

 مفید مرتبط با کالسها و متدها به صورت همراه با توضیحات  سازیپیاده هایکدcomment  فقط فایلهای(

. بعدا به صورت حضوری درمورد سورس کد ها را ارسال نمایید تا حجم بسته خیلی زیاد نشودکد برنامه
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کلیت کار آگاهی داشته و به بخشی پیاده سازی شده سوال خواهد شد و تمام افراد گروه باید نسبت به 

 (.سازی نموده اند تسلط داشته باشندکه خود پیاده

 .فایل گزارش کار 

  به این صورت که به ازای هر مستخرج از شاخص معکوس یک فایل متنیtoken  دیکشنری موجود در

 نوشته شده باشد.   tokenID, tokenString, DocumentFrequencyشاخص، یک سطر شامل

  به این صورت که به ازای هر یک فایل متنی متناظر با شاخص معکوسtoken  موجود در شاخص، به

داشته و در هر سطر اطالعاتی به فرمت  هاییازای اسنادی که این کلمه در آنها ظاهر شده است سطر

tokenID, docID, TermFrequency  نوشته شده باشد. به عنوان مثال اگر یکی ازtoken ها کلمه

Memphis  باID  و  3، 5به ترتیب به تعداد  13۸5 و 455، ۲3باشد که در اسناد شماره  ۷۸65برابر با

 مرتبه رخ داده باشد، خروجی متناظر آن در فایل موردنظر به صورت سه سطر زیر است: 1۲

………. 

7865, 23, 5 

7865, 455, 3 

7865, 1385, 12 

……….. 
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