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 مدرس: بیدکی         بازیابی اطالعاتسیستم ،  وب یاطالعات و جستجو یابیباز یمبان، درس ۳تمرین شماره 

 و جستجوی وب بازیابی اطالعات مبانی درس ۳ شماره تمرین

 سیستم بازیابی اطالعات متنی

 ۳0/10/1۳96مهلت پاسخ: 

 *ارائه به صورت حضوری خواهد بود*

 در فضای برداری بندی اسناد مرتبطجستجوی یک عبارت و رتبه -1
از تمرین باید یک سیستم بازیابی اطالعات را با استفاده از مجموعه اسناد و همچنین شاخص معکوس  سریدر این 

نوان به ع را هر بار یک عبارتسیستم اندازی نمایید. بدین صورت که راهسازی و پیاده ،خروجی تمرین سری قبل

د و ندی نمایبرتبهبراساس میزان شباهت با پرسش، بازیابی و را و لیستی از اسناد مرتبط  بگیرد از کاربر پرسش

فایلی که این متن از آن اند به همراه میزان شباهت، نام مورد از اسنادی که باالترین رتبه را کسب کرده ۰۲

 و مناسب نمایش دهد.تخراج شده است و محتوای متن به نحاس

بدیهیست که ابتدا باید با استفاده از شاخص معکوس، بردار مربوط به هر سند را ایجاد نموده و کلمات موجود در 

 اد و وزندهی کنید و درنهایتایج ،به شیوه مشابهنیز وزندهی نمایید. سپس بردار پرسش را  TFxIDFاسناد را با متد 

 بندی نمایید.با استفاده از معیار شباهت کسینوسی، اسناد را بر اساس میزان شباهتشان با پرسش رتبه

 ارزیابی سیستم -۰

نام هرکدام از فایلهای موجود در از پردازش باید به طور خودکار ها را query، به منظور ارزیابی کارایی سیستم

. بدیهیست نام یک فایل ممکن است در سالهای مختلف تکرار شده باشد. به عنوان استخراج نماییدمجموعه دادگان 

 ۰۲۲۲در سالهای  volkswagen_touareg_2_2008 و volkswagen_touareg_2007فایل  دومثال 

 .باشد ”volkswagen touareg“متناظر با این دو فایل باید عبارت  queryوجود دارند. عبارت  ۰۲۲۲و 

متون موجود  کنیم تمامبرای اینکه بتوانیم ارتباط یا عدم ارتباط یک سند با یک پرسش را تعیین نماییم فرض می

 توانبا این فرض می مرتبطند و بقیه متون داخل فایلهای دیگر غیرمرتبط هستند. queryدر این دو فایل با 

پرسش را به سیستم داد و اسناد را براساس میزان شباهت با پرسش بازیابی و رتبه بندی نمود و با توجه به ارتباط 

و یا به ازای  recall را به ازای سطوح استاندارد  precisionیا عدم ارتباط اسناد بازیابی شده به پرسش معیار 

 محاسبه نمود.سند اول بازیابی شده، Rتعداد 
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 متناظر را پرسش تمام فایلهای موجود در مجموعه دادگان،به ازای به منظور ارزیابی عملکرد سیستم خود،  پس

 Rو  recall را به ازای سطوح استاندارد precision معیارو  دهیدانجام برای این پرسش و بازیابی را  هتولید کرد

درنهایت با محاسبه میانگین روی تمام پرسشها کارایی کلی سیستم بازیابی را  ید.بازیابی شده بدست آورسند اول 

 د.ارزیابی نماییه و ئارا precision-recallدر قالب نمودار 

 گاناددمجموعه  هایفایلمتناظر با نام یکی از نویسید باید هر بار یک عبارت پرسش ای که میبرنامه* 

و اسناد را براساس میزان  نیست از صفحه کلید بخواند()نیازی  تولید کند به صورت خودکار را

بندی نموده و معیارهای ارزیابی کارایی سیستم را برای آن پرسش شباهتشان به این عبارت رتبه

محاسبه و ذخیره نماید تا در نهایت بتواند میانگینی از مقادیر ارزیابی به ازای تمام پرسشها، بدست 

 آورد.

 )اختیاری و دارای نمره اضافه(گسترش پرسش  -۳

-هدف این بخش، پیاده سازی مکانیزم گسترش پرسش به شیوه بازخورد مرتبط است. فرایندی را طراحی و پیاده

سازی نمایید که کاربر بتواند درمورد اسناد بازیابی شده برای پرسش، به سیستم بازیابی اطالعات بازخورد دهد و 

او اصالح گردد و بازایابی مجدد با توجه به این پرسش تغییریافته صورت گیرد. با توجه به این بازخورد پرسش 

برای اینکه مشخص شود چه کلماتی به پرسش اولیه اضافه شده است، تعدادی از کلمات پرسش جدید با وزن 

 بیشتر را نیز به کاربر نمایش دهید.

داده شد، برای این بخش نیز انجام دهید و شرح  ۰همچنین فرایند ارزیابی سیستم را مشابه با آنچه در بخش 

دقت کنید ) مقایسه نمایید.پس از یک مرتبه بازخورد با گسترش پرسش  راکارایی سیستم بدون گسترش پرسش 

و  precisionکه در ارزیابی این بخش، اسنادی که کاربر درمورد آنها بازخورد داده است رو نباید در محاسبه 

recall ).مدنظر قرار داد 

 

 گزارش -۴

-پیاده کدهای همراه به و نوشته مستند گزارش یک صورت به را تمرین این در خود کار فرایند باید دانشجویان

، شرح اجزاء اصلی سیستم بازیابی شود پرداخته آنها به گزارش در باید که نکاتی جمله نمایند. از ارائه شدهسازی

 :باشدمی زیر موارد شاملسازی شده است که ارزیابی کارایی سیستم پیادهاطالعات و 

 و تحلیل آن روی تمام عبارات پرسش recallبر حسب سطوح استاندارد  precisionنمودار میانگین  .1
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، ۵۲، 1۲، ۵به ازای روی تمام پرسشها  Document-Level-Precisionجدولی شامل مقدار میانگین  .۰

  سند اول بازیابی شده ۵۲۲و  1۲۲

روی تمام پرسشها به ازای  Document-Level-Precisionولی شامل مقدار میانگین )اختیاری( جد .۳

و مقایسه  سند اول بازیابی شده در حالتی که گسترش پرسش اعمال شده است ۵۲۲و  1۲۲، ۵۲، 1۲، ۵

 با حالت قبل.

 

 

های سری اول و دوم ارائه این تمرین به صورت حضوری خواهد بود و تمرینتوجه: *** 

بررسی خواهد شد. لذا دانشجویان  ۳0/10/96نیز به صورت حضوری در همان تاریخ 

ها و فایلهای مورد نیاز خود را آمادگی داشته باشند و برنامهدرمورد همه تکالیف قبلی نیز 

 آماده نمایند.از قبل  حتماً

تماس  s.m.bidoki@gmail.comبا ایمیل یا نیاز به راهنمایی در صورت وجود ابهام * 

 بگیرید.
 

 

 باشیدو موید موفق 

 بیدکی
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