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 دهيچک
 

بـا اسـتفاده از يـک مجموعـه از          . کانيزم توسعه پرسش مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت           يک م   بعنوان در اين تحقيق برنامه نويسی ژنتيک     
جهت انتخاب  ) فرمول( برنامه نويسی ژنتيک سعی در تکامل يک معيار          ,پرسشها و سندهای مرتبط و غيرمرتبط بازيابی شده برای هر کدام          
در طی دو مرحلـه   Medlineو  Lisa، Cranfieldمجموعه استاندارد سه . ترمهايی دارد که با آن بتوان به نحو موثر پرسش کاربر را بسط داد      

برنامه نويسی ژنتيـک بـا اسـتفاده از يـک زيـر مجموعـه از پرسشـهای يکـی از            ) ۱ : مورد استفاده قرار گرفته است     اين روش جهت ارزيابی   
برنامـه نويسـی ژنتيـک بـا        ) ۲ .بی قرار مـی گيـرد      مورد ارزيا   فوق مجموعه اسناد تکامل يافته و با پرسشهای جديد از همان مجموعه اسناد           

به عنوان  احتمالی RF١ روش .های يکی از مجموعه اسناد فوق تکامل يافته و با مجموعه دوم مورد ارزيابی قرار می گيرد         استفاده از پرسش  
 در  فـوق ج حاکی از برتر بـودن روش        نتاي. يک روش پايه در اين زمينه انتخاب و کارايی الگوريتم پيشنهادی با اين روش مقايسه شده است                

  . آزمايشها می باشدیتمام
 

 برنامه نويسی ژنتيک  ,پرسشتوسعه  ,وزن دهی ,اطالعات ابیيهای باز ستميس :دیي کلکلمات
 

 مقدمه -۱
 

العـات  پيـدا کـردن اط    رشد سريع اطالعات و حجـم زيـاد آن،          . ميزان اطالعات الکترونيکی در طی دهه اخير رشد چشمگيری داشته است          
 تحقيقات زيادی در مورد اسـتفاده از روشـهای هوشـمند بـه       ,در سالهای اخير   .مربوط را به مشکلی اساسی برای کاربران تبديل کرده است         

های بازيابی اطالعات را بـه        يک روش استفاده شده که کارايی سيستم       .های بازيابی اطالعات انجام شده است      منظور بهبود کارايی سيستم   
 .استفاده از بازخوردکاربريا است RF روش ,ی افزايش می دهدميزان زياد

 .استفاده می کند جديد پرسش يک ايجادبرای  شده بازيابیروی سندهای  بر قضاوت کاربر اطالعات از بازيابی های سيستم درRFمکانيزم
روشـهای  .  موجود بکـار مـی برنـد       پرسشر  ييز کل مجموعه را برای تغ     ي و ن  مرتبط نا ,مرتبط بر روی سندهای     ترمها توزيع RF الگوريتمهای

 بديننحوه کار  . می کندپيشنهاد RF برای برنامه نويسی ژنتيکدی براساس يم جديت مقاله الگوراين . شده استپيشنهاد RFمختلفی برای 
 بـر   ترمها اين توزيع از    اطالعات آماری بدست آمده    نيزبراساس اطالعات گرفته شده از کاربر و         مرتبط از سندهای    ترمهايیصورت است که    

 .می شوند اوليه اضافه پرسشانتخاب شده و به   کل سندهای مجموعهنيز شده و بازيابی مرتبط و نامرتبطروی سندهای 
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 و  RFسـپس مفهـوم     . پـردازيم  اطالعات مـی     بازيابی های سيستم به معرفی    در قسمت بعد   : شده است  تشکيل زير مقاله از قسمتهای     اين 
ح مـی   ي اطالعات تشـر   بازيابیو کاربرد آن در      برنامه نويسی ژنتيک   در قسمت چهارم  . وم بررسی می شود   س قسمتآن در   روشهای مختلف   

بـه   فـتم  و ه  ششـم  قسـمت در  .  آورده می شـود    برنامه نويسی ژنتيک   براساس   پرسشی برای توسعه    پيشنهاد روش   پنجم قسمتدر  . شود
 .ج آنها آورده شده استيشات و نتاي آزماشرحترتيب 
 

  اطالعاتبازيابی های سيستم -۲
 

را به  يی   پرسشها ,يک سيستم بازيابی اطالعات شامل مجموعه ای از اسناد می باشد که کاربران جهت دسترسی به اطالعات مورد نياز خود                   
رائه می ابه او يابی و بطور کلی يک زير مجموعه از اسناد در پاسخ به پرسش کاربر توسط سيستم باز. زبان طبيعی به سيستم وارد می کنند

 . شامل اسناد مرتبط با پرسش و هم شامل اسناد غير مرتبط می باشداين مجموعه، معموال. شود
 سندها مورد پردازش قرار گرفته و کلماتی که در بازيابی نقـش مـوثری ندارنـد و معمـوال در همـه                       ,قبل از اعمال پرسش کاربر به سيستم       

در زبان انگليسی ليستی از اين کلمات تهيه شده اسـت و عمـل پـيش پـردازش بـا                     .(Stopwords)ند حذف می شو   ،سندها ظاهر می شوند   
 .استفاده از اين ليست انجام می شود

) شهير(ايده کلی ريشه يابی اين است که کلمات مختلف از يک خانواده             . (Stemming) هر کلمه به ريشه آن تبديل می شود        ,در مرحله بعد  
 و چون عمل    می شود کاهش تعداد ترمهای شاخص هر سند       منجربه  ی باشند و بنابراين تبديل هر کلمه به ريشه آن           دارای مفهوم يکسان م   

عمل ريشه يابی اسـناد بصـورت غيـر     . می تواند باعث افزايش کارايی  بازيابی اطالعات شود         ،ريشه يابی به پرسش کاربر هم اعمال می شود        
 .انجام می شودبالدرنگ و اين عمل بر روی پرسشها بصورت ) يستمقبل از اعمال پرسش کاربر به س(بالدرنگ 

 مکانيزمهـاي زيـادی جهـت وزن    . عمل وزن دهی به هر ترم در هر سند انجام می شود          ،پس از اينکه ترمهای شاخص هر سند مشخص شد        
در يـک سـند     ترمهـايی کـه       براين پايه می باشد کـه      و است Tf-Idf روش   ,ک روش مشهور جهت وزن دهی     ي .[1]دهی معرفی شده است     

 .گيرند  وزن بيشتری می, اندزياد اتفاق افتاده و در بقيه اسناد مجموعه کمتر اتفاق افتادهخاص 
 يک مدل متداول در اين زمينه مدل فضای برداری مـی            .های بازيابی اطالعات معرفی شده است      در گذشته مدلهای مختلفی برای سيستم     

 خصوصيات اين مدل بـه اختصـار در ادامـه آورده شـده              ,ز اين مدل جهت نمايش و بازيابی استفاده می کند          نظر به اينکه اين مقاله ا      .باشد
 تعـداد ترمهـای شـاخص در مجموعـه     nد کـه  ن بعدی نمايش داده می شو n سند و پرسش بصورت يک بردار در فضای          ,در اين مدل   .است

 :ش داده می شوندبه صورت زير نماي پرسش  سند و,  در اين مدل.اسناد می باشد
 
)۱                                                                (T

dnddd wwwwD ],...,,,[ 321= 
 
)۲                                                                (T

qnqqq wwwwQ ],...,,,[ 321= 
 

ی برا . شاخص در مجموعه اسناد می باشندی ترمهاد تعداnو Q و پرسش D د  ام سنiوزنهای ترم به ترتيب  wqi و wdi ,در فرمولهای فوق
کسينوس می باشد که زاويه  تابع ،برای اين منظور متداول يک معيار. است نياز شباهت معيار به يک محاسبه ميزان شباهت سند و پرسش

  .بين بردار سند و بردار پرسش را به عنوان ميزان شباهت آنها در نظر می گيرد
نسبت تعداد يادآوری   اندازه گيری می شود که)recall(يادآوری  و )precision(  دقتکميتکارايی يک سيستم بازيابی اطالعات با دو 

اد سندهای بازيابی  نيز نسبت تعددقت پرسش در مجموعه است و ا پرسش به تعداد کل سندهای مرتبط بهای بازيابی شده مرتبط باسند
نمايش ميزان کارايی يک سيستم بازيابی اطالعات برای يک .  به تعداد سندهای بازيابی شده تعريف می شود پرسششده و مرتبط با

 .ارائه می شود precision-recall  معموال بصورت يک منحنی ,مجموعه پرسش که سندهای مرتبط با آنها از قبل قضاوت شده است
 .ان داده شده است نش۱شکل کالسيک در  بازيابی اطالعات سيستم يکاجزا  
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 کالسيک يک سيستم بازيابی اطالعات: ۱شکل  
 
 RFمکانيزمهای توسعه پرسش کاربر بر اساس  -۳
 

بـرای   نيـاز اطالعـاتی خـود را بصـورت مثالهـايی      , جسـتجو نتيجهروی  دی است که به کاربر اجازه می دهد با قضاوت بر     اينفر RFمکانيزم  
 کاربر از سندهای بازيابی شده تعدادی سند که به پرسش او مربوط می شود را انتخاب           ,جهت مشخص نمودن اين مثالها     .ان کند ي ب سيستم

 .و به عنوان فيدبک به سيستم برمی گرداند
رسـی کـرده و      متن سـند را بر     بازيابی اطالعات  سيستم در   RF واحد   ،ن شد يي توسط کاربر تع   مرتبط سند   يک سند بعنوان    يکهنگامی که   

با پرسـش جديـد اسـناد را بازيـابی و در            سپس سيستم    .دمی کن ه اضافه   ي اول پرسشبه  را   هستند   بقيه که از نظر آماری مهمتر از        ترمهايی
 .اختيار کاربر قرار می دهد

ه يـ  اول  پرسـش ب دادن   يـ ست هنگـام ترت   يکه کاربر مجبور ن   اينل  ي بدل ,از اطالعاتی می باشد   ي ن يکان کردن   ي روش خوبی برای ب    RFفرايند 
 ,نـد يزی را نبيانسان تا چ" مفهوم که اين به خوبی با RFدر سندها سروکار دارد و  موجود مي در عوض کاربر با مفاه.ادی صرف کنديزمان ز 

قل تعدادی از   د آنقدر مناسب باشد که بتواند حدا      يه کاربر با  ي اول پرسش RFد  اينبمنظور شروع فر   .ق داردي تطب"نمی داند که چه می خواهد
 را  RFد  اينـ  مـی تـوان فر     ، باشـد  مـرتبط از کاربر   يای به ن  ه   شده تا انداز   بازيابیی از سندهای    يک اگر حداقل    . کند بازيابی را   مرتبطسندهای  
 .شتری را در برخواهد داشتي بمرتبطش برود فهرست بعدی سندهای ي بخوبی پRFعمليات   در صورتيکه.شروع کرد

RF شرفته  ياز روشهای پ  ی  يک [2] ٢احتمالیRF        روش  ايـن بطـور خالصـه     .  اطالعات از آن استفاده می شود      بازيابی می باشد که در  عملی 
 شـده را طبـق فرمـول       بازيابی مرتبطدر سندهای    موجود   یترمها روش تمام    اين . اصلی است  پرسشد به   يجدی   ترمهاشامل اضافه کردن    

 .ر اضافه می کندب کارپرسش به  رادارندشتری يکه وزن ب  ترمm تعداد  سپس. [3] مرتب می کندزيروزن دهی 
 

)۳ (                                                       
))((

)(
log

iii

iii
i rnrR

nRnNr
w

−−
+−−

= 

 
کـه توسـط کـاربر     مرتبطو بازيابی شده  تعداد سندهای i , R ترم تعداد سندهای شامل  ni, تعداد کل سندهای مجموعهN ,فرمول فوقدر
 احتمالی RF .می باشد ,هستند i  و عالمت زده شده توسط کاربر که حاوی ترممرتبط  بازيابی شده تعداد سندهایri و مت زده شده اندعال

 در سـندهای    تـرم  يـک  اگر   .می کند  سهي مقا سندها  را با فرکانس تکرار آن در کل مجموعه        تبط در کل سندهای مر    ترم يکفرکانس تکرار   
 فرمـول وزن   مقالـه ارائـه  ايـن ده بکار رفته در ي ا.رديشتری توسط فرمول وزن دهی می گ   ي وزن ب  ،بيفتدموعه اتفاق   شتر از کل مج   ي ب مرتبط

 اگر فرمول تکامل يافتـه از کـارايی بهتـری نسـبت بـه           .تکامل يافته است   فوق می باشد که توسط برنامه نويسی ژنتيک       دهی مشابه فرمول    
 . از آن در اين زمينه قابل توجيه می باشد استفاده، برخوردار باشداحتمالی RFروش 

پرسش اسناد

 نمايه گذاری

 نمايش اسناد نمايش پرسش

 معيارشباهت

ليست اسناد بازيابی شده
 برحسب شباهت با پرسش

R
F
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 IR در برنامه نويسی ژنتيک -۴
 

 براي جستجوي فضاي برنامه ها اسـتفاده  الگوريتم ژنتيک  از روش جستجويو همعرفي شد[4] در  koza ابتدا توسط برنامه نويسی ژنتيک
 ژنتيـك الگوريتمهـای    .كنـد  حـل   تـرين روش   رسـت د به را  پيدا كردن برنامه اي است كه يك مسئله        برنامه نويسی ژنتيک    هدف .كند مي

 فضا  ها اين روش  .دناستفاده مي شو  آن   كه براي جستجوي يك فضا به منظور يافتن نقاط بهينه            هستنداي از روشهاي بهينه سازي       مجموعه
برنامـه    يـك پيـاده سـازي   . شده اسـت  از نظريه تكامل گرفتههاد و ايده هاي نهفته در آننجهت دار جستجو مي كن     وتصادفی  را به صورت    

  توسـط يـك تـابع   ٣برازنـدگی   يك مقـدار عنصر براي هر . شامل تعدادي عنصر است كه هر كدام نمايانگر يك برنامه هستندنويسی ژنتيک
سـل   جمعيت نهايي پـس از چنـدين ن  .و نشان مي دهد كه اين عنصر برنامه چقدر به جواب اصلي نزديك است محاسبه مي شود برازندگی

 , به منظور سادگي نمايش عملگرهاي توليـد مثـل         .جمعيت هر نسل از روي بهترين عناصر جمعيت قبلي ايجاد مي شود            حاصل مي شود و   
ر درخت اشتقاق يك عملگـر را نشـان مـي دهـد كـه               ميانی د  هر گره    . نشان داده مي شود    ٤يك عنصر برنامه به صورت يك درخت اشتقاق       

 ۲ شـكل  .دهند مقادير ورودي گرفته شده از فضاي مسئله را نشان مي          ٥انتهايی گره هاي    .ه هايش مي گيرد   پارامترهاي ورودي اش را از بچ     
 .را نشان مي دهد Tf-Idfبرای نابع وزن دهی  درخت اشتقاق از يک  اینمونه

 

 
 

)/()log/(درخت اشتقاق برای تابع مثال از يک :۲شکل  nNmff × 
 

 : عبارتند از , که در برنامه نويسی ژنتيک استفاده می شوندهمترين عملگرهاي توليد مثلم
 .اين عملگر يك عنصر مجموعه را بدون تغيير به نسل بعدي منتقل مي كند:  ٦ كپي

جديـد بايـد     گـره    . ديگري تبديل مـي كنـد      مقداراين عملگر يك گره درخت اشتقاق را به صورت تصادفي انتخاب و آنرا به               :  ٧ جهش
 ممكن است يك گره ضرب به يك گره تقسيم تبديل شود ولي نمي توانـد بـه يـك گـره                        مثالً .تعداد يكساني بچه با گره قبلي داشته باشد       

 . ديگري جايگزين مي كند زير درختبارا  عملگر ديگري براي جهش نيز وجود دارد كه يك زير درخت در يك گره .لگاريتم تبديل شود
درخت را به عنوان ورودي گرفته و يك نقطه به صورت تصادفي براي هر دو درخـت                 ) يا به ندرت بيش از دو     (ن عملگر دو    اي : ٨تقاطع 

 عملگرهاي ديگري نيز وجود دارند كه كمتر مورد استفاده .انتخاب مي كند و سپس زيردرختهاي اين دو نقطه را با يكديگر تعويض مي كند
  .قرار مي گيرند

تحقيقات زيادی در زمينه کاربرد الگوريتمهای ژنتيک و برنامه نويسی ژنتيک در زمينه بازيابی اطالعـات بـه منظـور ارتقـا               در سالهای اخير    
 ذکـر   [5] در   Gordon شايد بتوان اولين کار انجام شده در اين زمينه را تحقيق انجام شده توسـط                 .ها انجام گرفته است    کارايی اين سيستم  

 کلمات کليدی معرف , در اين عمل.کرده استگوريتم ژنتيک يک روش خودکار جهت نمايه گذاری اسناد پيشنهاد           ال با استفاده از     یو .کرد
  .يک سند در طی يک پردازش تکاملی به وسيله تراکنش کاربر با سيستم به دست می آيند

 آنهـا  .تغييـر مـی دهـد     نمايش سندها را     ,ستم از تراکنش کاربر با سي     فقیاوت روش مشابهی را بررسی کرده اند که بصورت          [6]محققان در   
 . اسناد استفاده کرده اندشاخص از الگوريتم ژنتيک برای تغيير دادن وزن ترمهای ،بجای انتخاب کلمات برای نمايش اسناد

×

/ log

/ 

N n 

f mf
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يـک ترکيـب    بنـدا   ا .تابع تشابه استفاده شده اسـت     ديناميک  از الگوريتم ژنتيک برای تغيير دادن        [7] در   Pathak  توسط در تحقيق ديگری  
 سـپس الگـوريتم     . بعنوان تابع تشابه کلی در نظر گرفته می شود          غيره  و Dice, Jaccard, Cosineخطی از چندين تابع تشابه مشهور مانند        

 .ابع را در ترکيب خطی تعيين می کندو ضرايب اين ت،ژنتيک با استفاده از اسنادی که مرتبط بودن آنها معلوم است
 بـا اسـتفاده از      . از برنامه نويسی ژنتيک به منظور پيدا کردن يک تابع وزن دهی برای هر پرسش استفاده شده اسـت                   [8]در کاربرد ديگری    

يک تـابع وزن دهـی بهينـه بـرای آن پرسـش             بصورت بالدرنگ    برنامه نويسی ژنتيک     ,جموعه ای از اسناد مرتبط با آن      يک پرسش و زير م    
نـه فقـط يـک      ( برای جستجوی توابع وزن دهی که بر روی تمام پرسشـهای يـک مجموعـه                    برنامه نويسی ژنتيک   [9]در   .بدست می آورد  
 . استفاده شده است,خوب عمل می کنند) پرسش خاص

 از برنامـه    در اينجـا  . ه بازيابی اطالعات بررسی می کنـد      تحقيق گزارش شده در اين مقاله کاربرد ديگری از برنامه نويسی ژنتيک را در زمين              
 . استفاده شده استRF يک مکانيزم توسعه پرسش کاربر در محيط نويسی ژنتيک جهت

 
 برنامه نويسی ژنتيک با استفاده از پرسشبسط  - ۵
 

بطـور خالصـه برنامـه      .  قسمت چگونگی استفاده از برنامه نويسی ژنتيک به عنوان يک مکانيزم توسعه پرسش شرح داده مـی شـود                   در اين 
بـا اضـافه کـردن     احتمـالی  RFبرای وزن دهی ترمها دارد و مشابه        ) برنامه(ر توليد يک فرمول     نويسی ژنتيک در طی فرآيند تکامل سعی د       

 . پرسش اوليه را بسط می دهد,تعدادی ترم که وزن بيشتری گرفته اند
ه ايـن  هـر چـه انـداز   . با آنها مشخص شـده باشـند   ط نياز به يک مجموعه از پرسشها می باشد که سندهای مرتب,برای شروع فرآيند تکامل   

به همين دليـل  . کاملتری را جهت وزن دهی ارائه نمايد) برنامه(مجموعه بزرگتر باشد انتظار می رود که برنامه نويسی ژنتيک بتواند فرمول  
 در کليه آزمايشهای گزارش شـده       .جهت اين کار انتخاب شد     که از نظر تعداد پرسش از دو مجموعه ديگر بزرگتر است           Cranfieldمجموعه  

  . پرسش به تکامل رسيده است۱۰۰شامل  Cranfieldاد ه از يک زير مجموعه از مجموعه اسن فرمول وزن دهی با استفاد, مقالهدر اين
مـی   DCV٩ تعداد ثابتی سند بازيابی می شـود کـه ايـن تعـداد را                ,روش کار به اين ترتيب است که برای هر پرسش در مجموعه ذکر شده             

 ،چون وضعيت اسناد بازيابی شده از لحاظ مرتبط بودن با پرسـش مشـخص اسـت   ). شده استفرض  = ۲۵DCVدر کليه آزمايشها (ناميم 
 .)۲جدول ( دنده قرار می گيراويژگيهای آماری ترمهای اين اسناد استخراج شده و به عنوان پايانه های درخت ژنتيک مورد استف

 ترم که بيشترين وزن را می گيرنـد انتخـاب و بـه              m تعداد   , می باشد  برای ارزيابی هر برنامه که نمايانگر يک فرمول جهت وزن دهی ترمها           
ارزيابی کارايی به کمک محاسبه ميانگين دقت       . د و سپس پرسش جديد به بقيه اسناد مجموعه اعمال می شود           نپرسش اوليه اضافه می شو    

اين عمل برای تمـام پرسشـهای مجموعـه    . ی باشد م(Average precision at 11 standard recall points) يادآوری استاندارد نقطه ۱۱در
 محاسـبه و بـه عنـوان ميـزان          ،شود و در نهايت يک عدد که بيانگر ميانگين دقت برای تمام پرسشـها مـی باشـد                  تکرار می )  پرسش ۱۰۰(

به عنوان فرمـول وزن دهـی        انتخاب و    ,از لحاظ ميزان برازندگی   بهترين عنصر از جمعيت نهايی      . برازندگی آن برنامه يا فرمول بکار می رود       
 .مورد ارزيابی قرار می گيرد

.  انجام می شودMedline و Lisa و سپس با مجموعه های Cranfieldارزيابی فرمول بدست آمده ابتدا با پرسشهای جديد از همان مجموعه 
با فـرض اينکـه کـاربر تمـام اسـناد           . دن بازيابی و به صورت يک ليست به کاربر ارائه می شو           ، سند DCV ابتدا تعداد    , جديد برای هر پرسش  

 سـپس . می شـود انجام   وزن دهی هر ترم با استفاده از فرمول تکامل يافته و به کمک ويژگيهای آماری,مرتبط اين ليست را مشخص کند
. ازيـابی مـی شـوند     يه اسناد مجموعـه ب     و با پرسش جديد بق     ه به پرسش اوليه کاربر اضافه شد      گرفته اند  ترم که بيشترين وزن را       ۱۰تعداد  

اين عمل برای کليه پرسشهای مجموعـه ارزيـابی         .  برای اسناد بازيابی شده محاسبه می شود       ، استاندارد يادآوری نقطه ۱۱ميانگين دقت در    
 .انجام و در نهايت يک عدد که بيانگر ميانگين دقت کل پرسشها می باشد ارائه می شود

از مجموعه اسـناد  ) DCV به تعداد(ايد کليه اسنادی که توسط پرسش اوليه بازيابی شده اند ک نکته مهم اين است که در هنگام ارزيابی ب     ي
 از مرتبط بودن هر کدام از سـندهای ايـن ليسـت             RF چون فرض بر اين است که اين ليست به رويت کاربر رسيده و سيستم                ,حذف شوند 
 .دن بنابراين نبايد در ارزيابی دخالت داشته باش,آگاه است

 .ات مختلفی برای بررسی کارايی اين روش انجام شده است که در قسمت بعد به آنها می پردازيمآزمايش

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 شرح آزمايشها - ۶
 

 .آمده است ۱  که خالصه ای از ويژگيهای آماری آنها در جدول،هبرای ارزيابی الگوريتم پيشنهادی سه مجموعه استاندارد انتخاب شد
 

  استفاده شدهمجموعه داده های استاندارد: ۱جدول 
 نام مجموعه تعدا د سندها تعداد پرسشها تعداد ترمها

۴۴۸۶ ۲۲۵ ۱۴۰۰ Cranfield 

۵۸۳۱ ۳۰ ۱۰۳۳ Medline 

۱۱۵۶۰ ۳۵ ۶۰۰۴ Lisa 

 
  کـه معمـول    Porter [11]  و جهت ريشه يابی از ريشه يـاب        Smart [10] از ليست سيستم     ،برای حذف کلماتی که در بازيابی موثر نيستند       

ترمهـای  اين اعمال برای تمام سندها و پرسشهای هر سـه مجموعـه انجـام و سـپس                  . ه ياب زبان انگليسی می باشد استفاده شد       ترين ريش 
برای محاسبه ميزان شباهت يک پرسش و يک سـند از معيـار کسـينوس          . وزن دهی شدند  ) ntcروش  ( Tf-Idf وزن دهی    با روش باقيمانده  

 . آورده شده استادامه نويسی ژنتيک در برنامه جزئيات پياده سازي .استفاده شد
 : زير آورده شده است جدول پايانه هاي استفاده شده در. برگ هاي ساختار درختي مي باشند,پايانه ها

 پايانه های استفاده شده در برنامه نويسی ژنتيک: ۲جدول 
 R  حاوی ترم بازيابی شدهمرتبط سندهای تعداد

 NR ده حاوی ترمتعداد سندهای نا مرتبط بازيابی ش
 N تعداد کل سندهای مجموعه

 Df-Rel  برای يک پرسشتعداد سندهای مرتبط بازيابی شده
 Df-Nonrel  برای يک پرسشتعداد سندهای نا مرتبط بازيابی شده

 Tf-Avg-Rel ميانگين فرکانس ترم در سندهای مرتبط بازيابی شده
 Tf-Max-Rel هماکزيمم فرکانس ترم در سندهای مرتبط بازيابی شد

 Tf-Avg-NonRel ميانگين فرکانس ترم در سندهای نا مرتبط بازيابی شده
 Tf-Max-NonRel ماکزيمم فرکانس ترم در سندهای نا مرتبط بازيابی شده

 
 : توابع زير در اين پياده سازي استفاده شده است.دن عملگرهايي هستند كه به زيردرخت ها و گره ها اعمال مي شو,توابع

+ ,  - ,  × ,  / ,  sqrt ,  log 
  ميـانگين  ,د شـ ذکـر همانطور که در قسمت قبل  . بودن هر عنصر مجموعه را در نسل فعلي بيان مي كند      مناسب ميزان   برازندگی يك تابع 

 .ه استدر نظر گرفته شديک فرمول وزن دهی  برازندگی به عنوانو بر روی نمام پرسشها   يادآوری در يازده نقطهدقت
 :ها استفاده شده است به صورت زير می باشدديگر که در کليه آزمايشمترهای پارا 

 ۱۰: عمق اوليه درخت 
 ۲۵:  در پاسخ به پرسش اوليه کاربرتعداد سندهای بازيابی شده 

 ۱۰: تعداد ترمهای اضافه شده به هر پرسش 
 ۳۰: اندازه جمعيت 

 ۱۰: تعداد نسلها 
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  نتايج - ۷
 

الگوريتم  پرسش به عنوان ورودی به ۱۰۰ شامل Cranfield از پرسشهای مجموعه  بصورت تصادفیرمجموعهک زيآزمايش ابتدا ي جهت
نظر به . و فرمول تکامل يافته با اين مجموعه با بقيه پرسشهای همان مجموعه مورد ارزيابی قرار گرفته است برنامه نويسی ژنتيک داده شده

 لذا ,ی تصادفی می باشد و نتيجه چندين آزمايش با شرايط يکسان لزوما يکسان نخواهد بوداينکه برنامه سازی ژنتيک يک مکانيزم جستجو
 انتخاب و سپس با بقيه پرسشها مورد ارزيابی تکامل تابع پرسش جهت ۱۰۰ بدين ترتيب که هر بار تعداد .آزمايش فوق پنج بار تکرار شد

 به عنوان يک روش پايه به احتمالی RFنتايج  .پنج آزمايش را نشان می دهدميانگين اين  ۳در جدول  ر نشان داده شدهيمقاد. قرار گرفت
 ۳شکل  .دهد را نشان می احتمالی RFدرصد بهبود روش پيشنهادی نسبت به روش  ,ستون آخر. توسعه پرسش آورده شده استمنظور 
 .نشان می دهد در حالت ارزيابیرا  برای اين آزمايش precision-recallمنحنی 
نتايج اين آزمايشها در جدول . رده ايم ارزيابی کMedline و Lisa را با دو مجموعه Cranfield با تمام مجموعهمل يافته ا فرمول تک,مهدر ادا

 . شده استحاصل احتمالی RFدر اين حالت نيز بهبود قابل مالحظه ای نسبت به روش .  آورده شده است۴
 و هبرای ادامه کار الزم است آزمايشهای بيشتری انجام شد. تايج مثبتی را نشان می دهندبر روی سه مجموعه فوق، نانجام شده آزمايشات 

 .دن جهت ارزيابی مورد استفاده قرار گيرTRECمجموعه اسناد بزرگتری مانند 
 Cranfield مجموعه  استاندارد بر رویrecall نقطه ۱۱در ميانگين دقت : ۳جدول 

 پرسش بسط يافته با درصد بهبود
 نامه نويسی ژنتيکبر 

 پرسش بسط يافته
 احتمالی RF  با    

 تعداد پرسشهای  پرسش اوليه 
 مورد آزمايش  

   ۵۳/۲۹         ۲۱۵۸/۰          ۱۶۶۶/۰       ۱۳۵۹/۰ ۱۲۵      
 

           
 Cranfield مجموعه  بر روی, در مرحله ارزيابیprecision-recallنمودار : ۳شکل 

 
 Lisa  و Medline  های مجموعه استاندارد بر رویrecall نقطه ۱۱در گين دقت ميان: ۴جدول 

درصد بهبود
 پرسش بسط يافته با 
 برنامه نويسی ژنتيک 

 پرسش بسط يافته 
   نام مجموعه پرسش اوليه  احتمالیRF  با   

      ۲/۷             ۱۲۶۵/۰       ۱۱۸۰/۰       ۰۸۳۶/۰  Lisa 
      ۸/۸               ۳۵۳۷/۰       ۳۲۵۰/۰      ۲۰۰۱/۰ Medline
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