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 چکیده

ارساا  داده توساط     وجو پرسی و بازگرداندن اسناد مرتبط به بند رتبهدر بازیابی اطالعات، یک موتور جستجو نیاز به 

در ایا  روش از اگگاوریتم   . داود  نامیاده مای   RankCSی مبتنی بر یاادگیری پیشانهادی   بند رتبهروش . کاربر دارد

مساتییم مییارهاای ارزیاابی     طاور  بهروش پیشنهادی . دود ی استفاده میبند رتبهجستجوی فاخته برای آموزش تابع 

MAP ،P@n  وNDCG@n درای  میاگه، . های تخمینی برای تابع هزینه نیست دهد و نیازی به روش را بهبود می

هاای باارتر ارزش    است و در تابع هزینه برای رتبه دده گرفتهابی به عنوان تابع هزینه در نظر ترکیبی از سه مییار ارزی

دود  ی درجه اهمیت آن تییی  می دهنده در طی روند یادگیری برای هر ویژگی وزنی نشان. بیشتری منظور دده است

وجاو اسات،    و مساتیل از پارس   جاو و پارس ها که دامل ویژگی های وابساته باه    و در نهایت با ترکیب خطی از ویژگی

باا اساتفاده از مجموعاه داده     RankCSروش . کناد  وجوهای دیاده نشاده فاراهم مای     بندی مناسبی برای پرس رتبه

ی نسبت به شنهادیپی بند رتبهی عملکرد بهتر روش  دهنده نشاننتایج تجربی . دود ارزیابی می LETOR2استاندارد 

و  SwarmRank ،RankSVM ،BM25 ،AdaRank.MAPهاااای رتباااه بنااادی دبلااای مانناااد    اگگاااوریتم

AdaRank.NDCG  بر روی دو مجموعه دادهTD2003  وTD2004 است. 

 بندی مبتنی بر یادگیری، موتور جستجو اگگوریتم جستجوی فاخته، بازیابی اطالعات، رتبه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

موتور . پیوسته در حا  ردد است طور بهمجموعه بزرگی از صفحات حاوی اطالعات مختلف و متنوع است و  گستر جهانوب 

-Baeza)های دسترسی به وب است که بطور گسترده ای مورد استفاده درار می گیرد  تری  روش یکی از ساده عنوان بهجستجو 

Yates & Ribeiro-Neto, 1999) . کنند و  ارائه می وجو پرسیک کاربران موتور جستجو اطالعات مورد نیازدان را در داگب

برای کاهش فشار بر کاربران که گیست بازیابی دده توسط . گردند خود می وجو پرسدر اطالعات بازیابی دده به دنبا  پاسخ 

کنند؛ موتورهای جستجو اسناد بازیابی دده را با توجه به مرتبط بودن  موتور جستجو را برای پیدا کردن اطالعات پیمایش می

 . دنهد ی دده را به کاربر نمایش میبند رتبهکنند و گیست  ی میبند رتبه وجو پرساسناد به 

بندی  های رتبه ی بازیابی اطالعات بر تکنیک تری  توجه و توسیه یشبدر موتور جستجو  بندی بخش رتبهبه دگیل نیش مهم 

بندی برای  سناریوهای مختلف و متیدد رتبه. نکته دیگر اینکه بازیابی سند یک کار محدود و مشخص نیست. است متمرکزدده

در برخی . وجو است مرتبط بودن سند به پرس بر اساسبندی صرفاً  مثا  گاهی اودات رتبهاسناد بازیابی دده وجود دارد؛ برای 

 Ty)گویند  ای می بندی رابطه بندی را رتبه به ای  نوع رتبه. دود بندی بر اساس تشابه ساختار وب بی  اسناد انجام می موارد رتبه

Liu et al., 2008). 

بندی مناسب را ارائه دهند،  دده رتبه یفتیر یشپهای از  تا با استفاده از ترکیبی از ویژگی گیرند هایی که یاد می به روش

بندی مبتنی بر یادگیری تبدیل به  های اخیر، رتبه در سا  .(T.-Y. Liu, 2011)دود  های مبتنی بر یادگیری گفته می روش

 منتشرددهمیارت تحیییاتی : از اند عبارتدریل بیان ای  جمله . تی بازیابی اطالعات دده اس مبحثی مهم تحیییاتی در حوزه

 ,.LETOR (Qin et alمجموعه داده محک  (Taylor et al., 2008; Xia et al., 2008; Yue et al., 2007)مانند 

 SIGIR ،Informationهای مانند برگزاری کارگاه آموزدی  یتفیاگ، منتشرددهکه برای ای  دسته تحیییات  (2010

Retrieval ،Beyond Binary Relevance اند دده انجامبندی مبتنی بر یادگیری  که در خصوص رتبه (T.-Y. Liu, 

های  بندی مبتنی بر یادگیری برای آموزش مد  آوری رتبه های بزرگ موتور جستجو از ف  همچنی  بسیاری از درکت. (2009

 .(Qin et al., 2010)  کنند بندیشان استفاده می رتبه

 :خالصه به درح زیر است طور بهکار اصلی ای  میاگه 

با استفاده از اگگوریتم جستجوی فاخته برای بازیابی ( RankCSبه نام )ی مبتنی بر یادگیری بند رتبهپیشنهاد تابع  - 

 .است NDCG@nو  P@n ،MAPای که ترکیبی از مییارهای ارزیابی  اطالعات به کمک تابع هزینه

های مرتبط از  سبت به روشپیشنهادی ن و میایسه روش LETORارزیابی روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده  -2

براساس ) SwramRank، روش تکاملی مانند (Robertson et al., 1996)( غیر یادگیری و براساس محتوا) BM25دبیل 

بر اساس مادی  بردار ) RankSVM، روش غیر تکاملی مانند (Diaz-Aviles et al., 2009)( بهینه سازی ازدحام ذرات

ی اسناد وب بند رتبهکه برای  (Xu & Li, 2007)( Boostingبر اساس ) AdaRankو  (Joachims, 2002)( یبانیپشت

 .روند به کار می

بندی مبتنی  در بخش دوم، به طور خالصه بر کارهای مرتبط در حوزه رتبه. دود ی میدهسازمانزیر  صورت بهبادیمانده ای  میاگه 

در ادامه مرور مختصری  دود و ی مبتنی بر یادگیری بیان میبند رتبهدر بخش سوم، ابتدا مسئله . دود بر یادگیری پرداخته می

. دود میرفی می RankCSتنی بر یادگیری ی مببند رتبهسپس روش پیشنهادی . دود فاخته انجام میجستجوی بر اگگوریتم 

ی میروف در ها روشدوند و روش پیشنهادی با  در بخش بید مجموعه داده محک و مییارهای ارزیابی استفاده دده بیان می

 .دود بیان میی برای تحیییات آینده ریگ جهتگیری میاگه و  در نهایت نتیجه. دود ای  حوزه در داگب نتایج تجربی میایسه می

                                                           
1. Http://glinden.blogspot.com/2005/06/msn-search-and-learning-to-rank.html, 

Http://www.ysearchblog.com/2008/07/09/boss-the-next-step-in-our-open-search-ecosystem./ 
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 کارهای مرتبط

ی طورکل به. بندی کند وجو کاربر را با توجه به مرتبط بودنشان رتبه موتور جستجو باید مجموعه اسناد بازیابی دده برای پرس

ای، جفتی و  های نیطه روش: (Yeh et al., 2007)دوند  بر یادگیری به سه دسته تیسیم می بندی مبتنی های رتبه روش

 .گیستی

جداگانه در نظر  طور بهسند را -وجو هر جفت پرس در طو  آموزش، تری  رویکرد یادگیری ای به عنوان ساده نیطهرویکرد 

 :ها به درح زیر است چند نمونه مشهور از ای  روش. (Crammer & Singer, 2002; Herbrich et al., 2000)گیرد  می

کند تا تیداد  بندی ترکیبی استفاده می سازی دده است و از رتبه بر اساس یادگیری دسته احتمارت پیاده McRankروش 

نتایج حاصل از  A3CRankاگگوریتم . (Li, Ping, Qiang Wu, 2007)اند کمینه دوند  بندی دده هایی که ادتباه رتبه جفت

ای  روش وفیی است و مبتنی . کند با استفاده از بازخورد کاربر ترکیب می PageRank ،BM25 ،TF-IDFهایی مانند  اگگوریتم

 . (Zareh Bidoki et al., 2010)رفتار کاربر است  ا ، محتوا وبر سه جزء اتص

ی یادگیری برای  مسئله (Freund et al., 2003; Herbrich et al., 1999; Tsai et al., 2007)در رویکرد جفتی 

برای هر جفت سند یک برچسب در نظر گرفته می دود سپس مد  . دود بندی دودویی فرموگه می صورت کالس بندی به رتبه

ی مشکل اساسی در رویکرد جفت. سازد بندی می بندی در رتبه دهد و یک مد  کالس بندی را با برچسب داده آموزش می کالس

اینکه در یک زمان  باوجودوجو است  و نادیده گرفت  اسناد دیگر بازیابی دده برای پرس زمان کدر نظر گرفت  تنها دو سند در ی

 .باید ترتیب کل اسناد مشخص دود

. (Freund et al., 2003)کند  استفاده می boostingبندی مبتنی بر یادگیری است که از روش  رتبه RankBoostاگگوریتم 

برای حدادل کردن تابع هزینه از ترکیب تنز  گرادیان و دبکه . دده است یلتشکبندی  ای  روش از ترکیب چند روش رتبه

را ( دود نامیده می  SVMRank که(بندی جفتی  جواچیمز اگگوریتم رتبه. (Phophalia, 2011)کند  عصبی استفاده می

است  (SVM)های سند با استفاده از مادی  بردار پشتیبان  بندی جفت دسته SVMRankایده . پیشنهاد کرده است

(Joachims, 2002) .کند ای  روش نیز برای تخمی  از گرادیان استفاده می. 

در رویکرد گیستی کل مجموعه . (Y. Cao et al., 2006)تری نسبت دو رویکرد دیگر است  رویکرد گیستی به نظر روش مناسب

 & Z. Cao et al., 2007; Qin et al., 2008; Xia)گیرد  زش در نظر میی آمودر طوجو را  بازیابی دده برای یک پرس اسناد

Wang, 2008) . دارای رویکرد گیستی است همای  میاگه روش پیشنهادی. 

برنامه ژنتیک در ای  روش . اند اگگوریتم ژنتیک پیشنهاد کرده بر اساسرودی را  (Fan et al., 2000, 2005)فاَ  و همکارانش 

روش یادگیری . ها است به کار گرفته دده است ترکیب ویژگی دار وزنبرای انتخاب بهتری  ساختار درختی عبارت که فرمو  

عنوان مد  و تنز   دبکه عصبی به. کند ها تیریف می تابع هزینه را با استفاده از توزیع احتما  روی جایگشت ListNetگیستی 

. ای  روش پیچیدگی محاسباتی باری دارد. (Z. Cao et al., 2007)دود  سازی استفاده می م بهینهگرادیان به جای اگگوریت

و  RankNet بر اساساست که  LambdaRankزایشی اگگوریتم ی درخت اف نسخه LambdaMARTاگگوریتم 

LambdaRank های  در مرحله آموزش به ازای مد . دده است تیریفMART  ازLambdaRank ی  برای تییی  تابع هزینه

نیز از طریق تخمی  تابع هزینه  LambdaMARTو  ListNet های روش. (Burges, 2010)کند  تیریبی گرادیان استفاده می

دود و نیازی به  مستییم مییار ارزیابی بهبود داده می طور بهدر روش پیشنهادی ای  میاگه . کنند فراهم می ی رامناسب بندی رتبه

 .بادد نمی های تخمینی روش

 LARFروش . است دده ارائههای مجزا  بندی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای پیدا کردن بهتری  ترکیب از رتبه LARFاگگوریتم 

بندی مبتنی بر  رتبه RL3Fاگگوریتم . (Torkestani, 2012)کند  اساس بازخورد کاربر تنظیم می وزن منابع اطالعاتی را بر

بندی مناسبی  های ضییف رتبه بندی کند و با ترکیب خطی رتبه یادگیری است که از یادگیری تیویتی برای آموزش استفاده می
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 ,.Hofmann et al)مبتنی بر یادگیری تیویتی است  DBGDبندی  اگگوریتم رتبه. (Derhami et al., 2015)کند  میارائه 

 ;Hofmann et al., 2011)گرفته است  یادگیری تیویتی در نظر مسائلای  روش تیامل کاربر با محیط وب را همانند . (2011

Hofmann et al., 2013) .نیاز به بازخورد ضمنی کاربر دارندبرند اما  ای  سه روش تخمینی برای تابع هزینه به کار نمی. 

AdaRank بندی مبتنی بر یادگیری بر پایه  روش رتبهBoosting ی آن یکی از مییارهای ارزیابی  است که تابع هزینهMAP 

 اساس  بندی بر دیزا  اویلز و همکارانش اگگوریتم رتبه. (Xu & Li, 2007)دود  در نظر گرفته می NDCGیا 
PSO  را ارائه

به طور  SwarmRank. کند دمار استفاده می یببندی  های رتبه اگگوریتم برای یادگیری از ترکیب خطی تابعای  . اند کرده

 .(Diaz-Aviles et al., 2009)کند  را بهینه می MAPمستییم مییار ارزیابی 
 

 روش پیشنهادی

در . دود مختصر اگگوریتم جستجوی فاخته مرور می طور بهو  دود یمی مبتنی بر یادگیری تیریف بند رتبهدر ای  بخش مسئله 

 .دود روش پیشنهادی میرفی می نهایت

 

 (ی مبتنی بر یادگیریبند رتبه)بیان مسئله 

ی با مجموعه داده آموزش بند رتبهمرحله آموزش که در آن تابع : ی دامل دو مرحله اصلی استبند رتبهیادگیری برای مسئله 

جستجو برای  موتوری اسناد بازیابی دده توسط بند رتبهبرای  دهید آموزشی بند رتبهکه در آن تابع  آزمونگیرد و مرحله  یاد می

 .(T.-Y. Liu, 2009)دود  ی کاربر به کار گرفته میوجو پرس

مجموعه اسناد بازیابی دده برای               . دود نشان داده می              وجوها توسط  مجموعه پرس

برچسب          دود و  ایجاد می            وجو  پرس-ی سندها جفت صورت بهمجموعه داده آموزش . وجو است پرس

وجو است و در غیر ای   بادد، سند غیر مرتبط برای پرس           اگر . است   وجو  به پرس   دضاوت مرتبط بودن سند 

  φسند حاوی بردار ویژگی -وجو هر جفت پرس. وجوی کاربر است صورت مرتبط به پرس
 
عنوان  بندی به مد  رتبه. است     

 :دود  صورت زیر تیریف می ها است که به گذاری برای ویژگی تابع ارزش

( )                 

         . کناد  بنادی تییای  مای    ی بردار وزن اسات کاه اهمیات هار ویژگای را بارای امتیااز رتباه         دهنده نشان  در اینجا، 

امتیاز اسناد باه دسات     با استفاده از میادگه . است   وجوی  بندی اسناد بازیابی دده برای پرس ی امتیاز برای رتبه دهنده نشان

دده فیط ضرب داخلی دو بردار اسات   تابع خطی تیریف. دوند بندی می آید و اسناد به ترتیب نزوگی بر اساس امتیازدان رتبه می

 .(Bollegala et al., 2011)تواند سریع محاسبه دود  که می

 

 الگوریتم جستجوی فاخته

توسط یانگ  2002ای از نوزادان فاخته است که در سا   فرا اکتشافی اگهام گرفته از گونه تمیاگگور CSجستجوی فاخته 

 .(X. S. Yang & Deb, 2009; Yang & Deb, 2010)است  افتهی توسیه

 ها فاختهبیضی از . گذارد می( های دیگر گونه)تهاجمی است که تخم خود را در رنه میزبان  دمثلیتوگای با استراتژی  فاخته پرنده

کنند که باعث کاهش احتما  دور انداخته ددن تخمشان  ی پرندگان میزبان تیلید میها تخمدر چنی  راهی از رنگ و اگگوی 

                                                           
1. Particle Swarm Optimization 
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رزم به ذکر است که اگر پرنده میزبان تخم . (X. S. Yang & Deb, 2009)دهند  دود و احتما  بیای خود را افزایش می می

 دبالًای که  فاخته اغلب رنه پرنده. سازد کند و در جای دیگر رنه جدیدی می اندازد یا رنه را رها می را کشف کند آن را دور می

 یانگ و دِب عملکرد . (X. S. Yang & Deb, 2009)نماید  در آن تخم گذادته است را انتخاب می
CS  پرواز را با استفاده از

 .(X. S. Yang & Deb, 2009; Yang & Deb, 2010)اند  ی ددم زدن تصادفی ساده بهبود دادهجا بهگوی 

 :ر اگگوریتم جستجوی فاخته به درح زیر استسه دانون حاکم ب

 .صورت تصادفی است گذاری به گذارد و انتخاب رنه برای تخم هر فاخته در هر زمان یک تخم می - 

 .دوند یفیت بار دارند که برای نسل بید انتیا  داده میباکهای  ها تخم بهتری  رنه -2

در ای  . تخم بیگانه را دناسایی کند pa احتما  بهتواند  های میزبان در دسترس ثابت است و میزبان می تیداد رنه -3

 .(X. S. Yang & Deb, 2009)تواند تخم را دور بیندازد یا رنه را رها کند و در مکان جدید رنه بسازد  مورد پرنده میزبان می

 .دود صورت زیر ایجاد می برای فاخته توسط پرواز گوی به        حل جدید  راه

(2)                         

      مودییت جدید و         . ی اندازه گام است که باید مرتبط به مییاس مسئله بادد دهنده است و نشان    که 

ی گام با توجه به توزیع احتما  ها طو پرواز گوی برای . است( زمان)تیداد نسل فیلی   . پرواز گوی است        مودییت فیلی 

 .دود زیر در نظر گرفته می

(3)                    

 تیوضیی ددم زدن تصادفی یک زنجیره مارکوف است که وضییت جدید وابسته به طورکل به. نهایت است که واریانس آن بی

کشف فضای مسئله با پرواز گوی باعث افزایش جستجوی . پرواز گوی است( 3میادگه )و احتما  گذار ( 2میادگه )فیلی است 

دود مسئله به دام بهینه محلی  همچنی  با توگید تا حدی تصادفی و دور بودن مکان از بهینه فیلی باعث می. دود محلی می

 .(Valian et al., 2011)نیفتد 

 

 RankCSبندی مبتنی بر یادگیری  روش رتبه

ی سااز  ناه یبههای فرا اکتشافی برای طیف وساییی از مساائل    اگگوریتم جستجوی فاخته عملکرد بهتری نسبت به سایر اگگوریتم

. به دگیل همی  برتری در ای  میاگه از اگگوریتم جساتجوی فاختاه اساتفاده داده اسات      .(X. S. Yang & Deb, 2009)دارد 

وجو تطبیق پیدا کناد   پرس-های مجموعه سند است که با ویژگی CSبندی با استفاده از  هدف روش پیشنهادی کشف مد  رتبه

هاای   بنادی بارای داده   بینی گیست رتباه  بادد و برای پیش آزمونوجو دیده نشده در زمان  و همچنی  دادر به تیمیم برای پرس

 .دابل مشاهده است  در دکل  RankCSدمای کلی . آزمون به کار رود

                                                           
1 Cuckoo Search 
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 RankCSبندی مبتنی بر یادگیری  شمای روش رتبه(: . 1)شکل 

یشان و دضاوت ها یژگیووجو به همراه بردار  پرس-ی سندها جفتمجموعه آموزش است که دامل  RankCSورودی اگگوریتم 

. گرداند یبازمعنوان خروجی  وجو به بندی را برای تییی  دضاوت مرتبط بودن سند به پرس ها است و مد  رتبه کاربر درمورد آن

 .دود استفاده می( بی  صفر و یک)های نرما   در ای  روش از داده

او ، . پردازش دامل دو بخش مجزا است یشپای  . دوند ی میساز نرما های اسناد مجموعه آموزش  برای ای  کار، ابتدا ویژگی

تییی  ماکزیمم و مینیمم میادیر هر ویژگی در مجموعه آموزش و سپس هر ویژگی از مجموعه آموزش، اعتبارسنجی و آزمون با 

 .دود استفاده از رابطه زیر نرما  می

(4) 
  

 
         

              
 

 . به ترتیب مینیمم و ماکزیمم میدار ویژگی در مجموعه داده آموزش هستند       و         میدار ویژگی و   که 

ها را  و بردار وزنی مربوط به ویژگی بیند آموزش میبا استفاده از اگگوریتم جستجوی فاخته  RankCSسازی، روش  پس از نرما 

در ای  میاگه، ترکیبی از سه مییار ارزیابی . دود برای ای  امر تابع هزینه با توجه به دضاوت کاربر بهینه می. کند تییی  می

MAP ،P@n  وNDCG@n (دوند تیریف می که در بخش بید )دگیل ای  انتخاب . دود عنوان تابع هزینه در نظر گرفته می به

ه به بیان دیگر هر س. بادند ای  است که هر سه مییار برای بررسی درار گرفت  صفحات مرتبط بارتر از صفحات غیر مرتبط می

پس به کارگیری همزمان هر سه آنها مؤثرتر خواهد . ی نخست هستندها رتبهمییار برای ارزیابی درار گرفت  اسناد مرتبط در 

 . بود

 ,.Agichtein et al)بندی بیابند  ی نخست گیست رتبه از سوی دیگر کاربران تمایل دارند نتایج مورد نظردان را در ده رتبه

 .تنها ده رتبه او  در تابع هزینه منظور دده است NDCG@nو  P@n؛ به همی  دگیل در مورد مییارهای ارزیابی (2006

بندی  همچنی  با توجه به اینکه رتبه بارتر اهمیت بیشتری دارد ضریبی برای مییار ارزیابی با توجه به مودییت در گیست رتبه
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. 

 داده آموزش

اگگوریتم جستجوی پارامترهای 

 فاخته

Pa 

Population size 

    
 سیستم یادگیری

 (ی آموزش مرحله)

با استفاده از جستجوی فاخته به طور 

مستییم مییارهای ارزیابی بهبود داده 

 (2میادگه . )دده است

 بندی سیستم رتبه

 (ی آزمون مرحله)

 

  3با استفاده از میادگه 

  q 

x
1

 

x
2

 
. 
. 
. 

x
m

 

 داده آزمون

بردار وزن )بندی  مد  رتبه

 (ها ویژگی

  q 

x
1

 

x
2

 
. 
. 
. 

x
m

 

h(x) 
 بینی پیش
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تابع هزینه درینه . دود می 2^(10/(i-11))بادد ضریب آن برابر  iاگر سند در مودییت  مثا  عنوان به. است دده گرفتهدر نظر 

 .دود صورت زیر تیریف می درسانی بهتابع سو. تابع سودرسانی است

(5) 
  

       
    
  

                  
   

 
 

سپس . ها است های مناسب برای ویژگی ای  به مینی پیدا کردن وزن. کند تا تابع هزینه بهینه دود روند یادگیری ادامه پیدا می

دود و اسناد با توجه به امتیازدان  وجو خاص محاسبه می امتیاز هر سند برای پرس آمده دست بهو بردار وزن   ی  با میادگه

 .نشان داده دده است 2دبه کد روش پیشنهادی که بیان دد در دکل . دوند صورت نزوگی مرتبط می به
RankCS 

Parameter definition 

//W denotes the weight vector.  

//In the ranking of query q, a score to each of the documents using R(q,d) and sort out the documents 

based on their scores. 

//Rand is value formed at random numbers in [0,1] 

//m is the number of document features 

//fe is feature vector; fe(q,d) is created from each query-document pair (q, d) 

//cq denotes the number of queries. 

//N is the number of solutions 

//t is counter for execute cycle 

//MC is the number maximum of execute cycle 

//in training set S=(q,d,y) that q is query; d is document; y is the label for judgment user 

//Pa is the probability of worse nests are abandoned and new ones are built 

//  is 1.5 and   is 0.05 step size 

Begin 

//pre-process 

1:   Normalized feature vector values by 

         
           

           
         

   
           

             
           

         
 

2:   Generate initial population of n host nests Wi (i=1, 2, ..., N) W= {w1, w2,..., wm}T 

3:   for i=1 to N 

                   
                

      
     

4:          Ranking by                         
 
    

5:          Sorted documents by R for the query q 

6:          Calculate P@n, MAP & NDCG@n n=1,2,..10 for query q by the judgment user y 

7:            
 

  
 

               
    

  
    

       

 

  
    

8:   end// for  

9:    t= 1; 

10:  While ((t< MC) or (stop criterion)) 

11:      Get a cuckoo randomly by Levy flights 

                          

            

//Quality evaluation/ fitness Fi  

12:      Calculate the ranking R by                     
 
    

13:      Sorted documents by R for the query q 

14:      Calculate P@n, MAP & NDCG@n n=1,2,..10 for query q by the judgment user y 

15:         
 

  
 

               
    

  
    

       

 

  
    

16:     Choose a nest among n (say, j) randomly 

17:     If (fi>fj) 

18:        Replace it with a new randomly produced solution wi by  

                    
                

      
     

19:     end//if 

20:     A fraction (Pa) of worse nests are abandoned and new ones are built; 

21:     Keep the best solutions (or nests with quality solutions); 
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22:     Rank the solutions and find the current best (     ) 

23:     t =t+1 

24:   end//while 

End 

 RankCS شبه کد (:2) شکل

 

 ارزیابی نتایج تجربی

دود و سپس نتایج تجربی بر روی مجموعه  توصیف می LETOR (Joachims et al., 2007)در ای  بخش ابتدا مجموعه داده 

  .دوند داده محک بیان می
 

 LETORمجموعه داده محک 

. بندی موجود و ارزیابی روش پیشنهادی به کار گرفته داود  های رتبه تواند برای میایسه روش می LETORمجموعه داده محک 

 Tie-yan)در به دست آمده است و دامل بیش از یک میلیاون ساند اسات     gov.بر اساس خزش دامنه  LETOR2مجموعه 

Liu et al., 2007) . در ای  میاگه ارزیابی بر روی دو زیر مجموعهTD2003  وجاو و   پارس  50باTD2004   وجاو   پارس  55باا

هر مجموعه داده دامل پنج فوگد اسات و  . است دده استخراجوجو  پرس-ویژگی برای هر جفت سند 44دود که دامل  انجام می

متوسط نتاایج پانج فوگاد داده     دده گزارشدر ای  میاگه ارزیابی . دامل سه دسمت آموزش، اعتبارسنجی و آزمون است هرکدام

 .است

 

 معیارهای ارزیابی

 )ام -nهای ددت در مکان  مییار
p@n) 2)، میانگی  متوسط ددت

MAP )3)ی تجمیی تنز  نرما  داده   و بهره
NDCG )  بارای

4مجموعه ابزار ارزیابی. دوند ارزیابی در بازیابی اطالعات استفاده می
LETOR کناد   ها را پشاتیبانی مای   ای  مییار(Qin et al., 

ی دبلی در حوزه ها روشو میایسه آن با  دده فراهمبندی  برای ارزیابی روش رتبه .اند نودته perlبه زبان را ای  ابزار آنها . (2010

  .دود بازیابی اطالعات از ای  مییارهای ارزیابی استفاده می
 P@n 

 .دود صورت زیر محاسبه می وجو است و به بندی برای هر پرس سند باری نتایج رتبه n، مرتبط بودن nددت در مکان 

(6) 
    

                               

 
 

 MAP 

MAP  متوسط میادیر متوسط ددت((AP وجو  وجوها است و برای هر پرس برای همه پرسAP عنوان میانگی  میادیر  بهP@n 

 .دود برای اسناد مرتبط تیریف می

(5) 
   

              
   

                                    
 

تابع دودویی اسات کاه در    rel(n). ی تیداد اسناد باری گیست و تیداد اسناد بازیابی دده است دهنده به ترتیب نشان  و  nکه 

 . صورت مرتبط بودن یک و در غیر ای  صورت صفر است
 NDCG 

 .دود صورت زیر محاسبه می به nبندی در مودییت  یست رتبهگاز  NDCGمیدار 

                                                           
1. Precision at n 
2. Mean Average Precision 
3. Normalized Discount Cumulative Gain 
4. Learning to Rank for Information Retrieval 
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(8)           
       

         

 

   

 

 .ی استساز نرما ثابت    بندی است و  ام گیست رتبه jدرجه مرتبط بودن سند  r(j)که 

 تنظیم پارامترها

بندی بار روی   گیری عملکرد تابع رتبه است که توسط اندازه دده دادهنشان   سازی در جدو   برای پیاده دده میتنظپارامترهای 

مشاخص  [ - ، ]تاایی از میاادیر در رناج     44هر بردار وزن توساط یاک باردار    . است آمده دست بهمجموعه داده اعتبار سنجی 

 .است دده گرفتهجمییت اوگیه تصادفی در نظر . دود می

 .کنند ی آینده تغییر نمیها نسلدوند و در طو   در گام میداردهی اوگیه تنظیم میα و   Pa ،λپارامترهای 

 
 CS پارامترهای قابل تنظیم(: 1)جدول 

 پارامتر میدار

200 Population size 

ی میزبان احتما  کشف ددن توسط پرنده 0225  Pa 

اندازه گام 0205  α 
 25   

 (نتایج تجربی)ها  یافته

، RankSVM ،AdaRank.MAP ،AdaRank.NDCGدود که روش پیشانهادی نسابت باه     مشاهده می 4و  3های  در دکل

SwarmRank  وBM25  بر روی دو مجموعه دادهTD2003  وTD2004  با توجه به سه مییار ارزیابی نتایج کارامدتری فراهم

، P@1د میایساه بارای مییاار ارزیاابی     های مور ی روش پیشنهادی نسبت به روش درصد بهبود نتایج به دست آمده. کرده است

NDCG@1  وMAP   ی ایا  اسات کاه     نتایج تجربی نشاان دهناده  . نشان داده دده است 2بر روی هر دو مجموعه در جدو

 .ها دیده نشده است وجو بندی مطلوب برای پرس روش پیشنهادی دادر به رتبه
 مقایسههای مورد  درصد بهبود روش پیشنهادی نسبت به روش(: 2)جدول 

 TD2003 TD2004 مجموعه داده

 MAP P@1 NDCG@1 MAP NDCG@1 P@1 مییار ارزیابی

 اگگوریتم

RankSVM 025%  3323%  3323%  228%   522%  2422%  

AdaRank. MAP 5222%  3323%  3323%   523%  2226%  3223%  

AdaRank. NDCG 3225%  526%  525%  2528%  4025%  5 22%  

SwarmRank 2325%  2326%  2326%  2 25%  2625%  3625%  

BM25  0422%  36626%  36625%  3523%  65%  582 %  
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 TD2003 های مورد مقایسه بر روی مجموعه داده با روش RankCSمقایسه روش (: 3)شکل 

 

 
 TD2004های مورد مقایسه بر روی مجموعه داده  با روش RankCSمقایسه روش (: 4)شکل 
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 آتیگیری و کارهای  نتیجه

توان مرتب کردن  بندی را می کار تابع رتبه. یکی از مسائل بازیابی اطالعات مرتب کردن اسناد مرتبط بدون نیاز به کاربر است

بندی مبتنی بر  در ای  میاگه بحث کار پیشنهاد تابع رتبه. وجوی کاربر تیریف کرد درجه مرتبط بودنشان به پرس بر اساساسناد 

برد و تابع هزینه  بندی به کار می اگگوریتم جستجوی فاخته را برای یادگیری مد  رتبه RankCSی بند تابع رتبه. یادگیری است

ها تییی   پس از تکمیل آموزش وزن ویژگی. است NDCG@nو  MAP ،P@nاستفاده دده ترکیبی از مییارهای ارزیابی 

روش پیشنهادی بر روی دو . دود نشده مشخص میجوی دیده  است که با بکارگیری آنها رتبه اسناد بازیابی دده برای پرس دده

ی عملکرد بهتر روش پیشنهادی نسبت به  دهنده نتایج تجربی نشان. ارزیابی دده است TD2004و  TD2003زیرمجموعه 

 .است SwarmRankو  BM25 ،RankSVM ،AdaRank.MAP ،AdaRank.NDCGی ها روش

. بندی اسناد وب به آینده موکو  دد ستجو ممنوعه برای رتبههای جستجو فاخته و ج بکارگیری روش ترکیبی اگگوریتم

مانند؛ در تحییق دیگر  همانطور که گفته دد پارامترهای دابل تنظیم اگگوریتم جستجو فاخته در طی آموزش ثابت بادی می

 .عت همگرایی افزایش یابدتوان با بکارگیری دبکه عصبی ای  پارامترها را در طی یادگیری با توجه به نتایج تغییر داد تا سر می
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