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جستجو موتورهای در عظیم های داده پردازش

یزدی کاوه فاطمه
یزد دانشگاه کامپیوتر، و برق مهندسی دانشکده در دکترا دانشجوی

بیدکی* زارع محمد علی
یزد دانشگاه کامپیوتر، و برق مهندسی دانشکده استادیار

چکیده
موتورهای منتشره، آمارهای براساس می باشند. جستجوی موتورهای دارند سروکار عظیم داده های با که سامانههایی از
می کنند. دریافت روز در جو و پرس میلیارد چندین و داده قرار پوشش تحت را صفحه ها میلیارد بین المللی جستجوی
دو تا است قادر و نموده خزش را فارسی سند میلیون پانصد از بیش جو، پارسی ایرانی جستجوی موتور مثال عنوان به
سرباره ی با شده آوری جمع داده های نگهداری برای نیاز مورد فضای که نماید خزش متوالی صورت به را سند میلیارد
رتبه جهت است الزم که وب گراف در موجود اتصاالت تعداد می گردد. بالغ ترابایت چهل از بیش به آنها، اطالعاتی
به پاسخ و سازی نمایه برای می بایست که عبارت هایی تعداد و می ر سد اتصال میلیارد ده از بیش به شوند پردازش بندی
پردازش برای که است طبیعی است. رسیده عبارت میلیون پانصد از بیش به قراربگیرند، استفاده مورد کاربران پرس جوی
سخنرانی این در بود. نخواهند جوابگو سنتی راهکارهای و بود خواهیم مواجه جدیدی چالش های با داده از بزرگ حجم این
گراف های اخص طور به و عظیم داده های مدیریت برای استفاده مورد راهکارهای و بررسی جستجو موتورهای ساختار

شد. خواهند معرفی عظیم

نمایه سازی خزش، گراف، بزرگ، مقیاس اطالعات، بازیابی کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: 97R50, 97R40

مقدمه ١

رشد به توجه با می گیرند. قرار استفاده مورد وب در جستجو ابزارهای مهمترین بعنوان جستجو موتورهای حاضر، حال در
مهمی نقش جستجو موتورهای موجود، اطالعات در زیاد تغییرات همچنین و وب در موجود محتوای و اطالعات افزون روز
جستجو موتورهای طریق از افراد، از درصد ٨٠ حدود كه است ذكر قابل نمایند. می ایفاء اینترنت از اطالعات بازیابی در
با جستجو سامانه های سازگاری عدم علت به متاسفانه .[١] می كنند پیدا دسترسی نظرشان مورد اطالعات و سایت ها به
به شده ارائه اطالعات دقت و نبوده دسترس قابل معمولی كاربران برای كامل صورت به موجود اطالعات بومی، ویژگیهای
به را كاربران نیاز متنوع بومی های سرویس ارائه با می توان بومی جستجوی موتور یك داشتن با می باشد. پایین نیز كاربران
از را ترافیك عمده بخش بومی، وب رهبری و اشتغال ایجاد درآمدزایی، بر عالوه همچنین و ساخت برآورده بهتری صورت

كرد. هدایت داخل به خارج
حال در مثال برای می باشد. پردازش برای اطالعات زیاد حجم وجود جستجو، موتور یك در چالش مهمترین اکنون هم
زمان در می بایست که شده اند) (خزش دارد وجود ١ جو پارسی جستجوی موتور در وب سند میلیون پانصد از بیش حاضر
داده ها این مدیریت که می رسد واژه میلیون پانصد از بیش موجود واژه های تعداد همچنین شوند. سازی نمایه و پردازش مناسب
حجیم های داده پردازش مختلف های جنبه به مقاله این ادامه در می باشد. داده ها پردازش برای بهینه سیستم یک به نیازمند

خواهدشد. پرداخته جستجو موتورهای در

جو پارسی جستجوی موتور توسعه و تحقیق تیم مدیر و *سخنران
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جستجو موتورهای معماری ٢

نمایی رشد .( ١ (شكل است شده تشكیل بازیابی و نمایه سازی خزش، اصلی قسمت سه از جستجو موتور یك كلی صورت به
تبدیل حوزه این چالش های مهمترین به وب در خزش و رتبه بندی نمایه سازی، تا است شده باعث وب اطالعات زیاد حجم و

شوند.

جستجو موتور یک کلی نمای :١ شکل

اطالعات آوری جمع ٢ . ١

پیمایش  شده صفحات تمام محتوای و كرده پیمایش را وب گراف ، [۴] دارد نام ٢ خزشگر كه اطالعات کننده جمع آوری واحد
اتمام از پس خزشگر وب، در موجود اسناد تمام ذخیره برای عالوه می كند. ذخیره فشرده صورت به بزرگ مخزن یك در را
حال در دهد. قرار جستجو موتورهای اختیار در نیز را است وب صفحات بین ارتباطات شامل كه را وب گراف می تواند خزش
تعداد عرض-اول، الگوریتم های به می توان آنها مهمترین از که است شده ارائه وب خزش برای مختلفی الگوریتم های حاضر

نمود. اشاره [٧] FICA و [۵] PageRank ، [٢] OPIC ورودی، پیوندهای

سازی نمایه ٢ . ٢

سرعت بردن باال جهت اطالعات وسیع حجم به توجه با می كند. نمایه سازی و پردازش را مخزن در شده ذخیره اسناد ٣ نمایه ساز
كه شوند ذخیره طوری باید اسناد اطالعاتی محتوای . می گیرد انجام [٣] معكوس صورت به نمایه سازی عمل معموال دسترسی
صفحات در موجود واژگان تمام از واژه نامه یک منظور، این برای باشند. بازیابی قابل راحتی به كاربر درخواست به توجه با
نمایه بخش مشابه کامال) می گردد ضمیمه آن به کلمه این حاوی مکان های و صفحات از لیست یک واژه هر ازاء به و شده ایجاد
دستیابی طریق از صفحه، یک در مکان یک به دستیابی مجموعه، این پیمایش در اینکه به توجه با علمی). کتب انتهای در
فرایند نمود، خاطرنشان باید می شود. برده نام ۴ معکوس نمایه سازی عنوان با روش این از می پذیرد، صورت واژه یک به

است. میسر توزیع شده سیستم های از استفاده با تنها زیاد، بازیابی درخواست های تعداد با اطالعات باالی حجم نمایه سازی

بازیابی موتور ٢ . ٣

و پرس وجو پردازش بخش این اصلی وظیفه دارد. كاربران با همچنین و نمایه سازی بخش با مستقیم رابطه ای بازیابی، موتور
را پرس وجو كاربر اینكه به توجه با است. شده تشكیل رتبه بندی و پرس وجو پردازش واحد دو از و می باشد جواب ها رتبه بندی

٢Crawler
٣Indexer
۴Inverted Index
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سازی نرمال مانند پرس وجو زبانی پردازش عملیات پرس وجو، پردازش واحد وظایف مهم ترین از می كند بیان طبیعی زبان به
این دیگر وظایف از می باشد. زبانی) (چند زبانی بین پرس وجوی پردازش و پرس وجو گسترش فارسی) زبان برای (خصوصاً
بود. خواهد بازخورد اعمال نیز و كاربر كردن مدل منطقی)، (عملیاتی پرس وجو عملیاتی پردازش مانند عملیاتی انجام واحد،
توسط شده تهیه اطالعات از استفاده با رتبه بندی عمل نمایه ساز، واحد از مرتبط نتایج آوردن بدست و پرس وجو پردازش از بعد
عمده روش دو حاضر، حال در می شود. انجام بازخورد و كاربر مدل های و خزشگر توسط شده تهیه گراف نمایه ساز، واحد
فعلی) وب در شده (استفاده ساختار بر مبتنی و سنتی) اطالعات بازیابی در شده (استفاده محتوا بر مبتنی شامل رتبه بندی
را [٣] BM25 الگوریتم و [٣] TF-IDF الگوریتم می توان محتوا بر مبتنی مهم بندی رتبه الگوریتم های از . [١] دارد وجود
در شده استفاده الگوریتم (اولین [۵] PageRank الگوریتم های به می توان اتصال بر مبتنی الگوریتم های از همچنین برد. نام

نمود. اشاره [۶] �DistanceRank و گوگل)

خزشگر در حجیم داده های آوری جمع ٣

چالش های با وب خزش تا شده باعث پیوندها و صفحات زیاد روزانه تغییر و اطالعات زیاد حجم یعنی وب مهم خاصیت دو
كند. جمع آوری یکپارچه صورت به را وب همه راحتی به نتواند خزشگر تا می شود باعث وب زیاد حجم شود. مواجه جدیدی
استفاده چندگانه صف های با شده توزیع سیستم های از می باید خزشگر ها وب، صفحات باالی حجم مشکل با رویارویی برای
۵٠٠ حدود پارسی جو جستجوی موتور در شده انجام اندازه گیری های براساس گفت باید موضوع، این بهتر درک برای نمایند.
صفحات از حجم این مدیریت برای جستجو موتورهای بوده اند۵. پیوند میلیارد ٢ از بیش حاوی شده خزش صفحه میلیون

می گیرد. قرار بررسی مورد ادامه در که هستند مواجه عمده مشكل سه با خزش برای
حدود فارسی صفحه هر در موجود پیوندهای تعداد میانگین صورت به اینكه به توجه با یكتا: های آدرس تشخیص الف)
داده ساختمان یک طراحی ساختاری، چنین مدیریت الزمه ی شد. خواهد بازدید مرتبه ۴٠ حدود آدرس هر می باشد، پیوند ۴٠
صفحه آدرس هزار ٨٠ از بیش ثانیه هر در بتوان و داده جای خود در را صفحه میلیارد ٢ از بیش محتوای بتواند که است کارا
باشد. برخوردار نیز ۶ میزبان معیار براساس توزیع پذیری قابلیت از باید داده، ساختمان این آن بر عالوه نمود. جستجو آن در را
بنابراین كند. جلوگیری وب سایت ها ٨ بارشدن فزون از باید خزشگر سایت ها: وب به اتصال در ٧ ادب رعایت ب)
مدیریت است. آدرس ها) مجموعه در موجود میزبانهای تعداد (به صف زیادی بسیار تعداد از برخورداری نیازمند خزشگر
و صف حوزه در پیچیده مفاهیم از بهره گیری نیازمند صف ها این در زمان بندی سیاست تعیین و موازی صف هزار چندین

می گیرند. قرار استفاده مورد جستجو موتورهای در که است صف ها توزیعی پردازش
زمان های در خزشگر است الزم می باشد متفاوت سایت ها وب تغییر میزان اینكه به توجه با سایتها: وب مجدد بازدید ج)
می تواند اتصال مابین زمانی فاصله کند. کپی آنها سرورهای از را جدید محتوای و شده متصل مجدداً سایتها وب به مشخص
برای صف هایی است الزم میزبان هر برای جداگانه صف های مدیریت بر عالوه بنابراین باشد. متغیر ماه یك تا دقیقه ۵ از
با آنها تغییرات سابقه براساس باید را وب سایت ها تغییرات میزان طرفی از باشد. داشته وجود نیز متفاوت زمانی بازه های

زد. تخمین زمانی سری های در داده کاوی روش های از استفاده
۵http://parsijoo.ir/about.pj
۶Host
٧Politeness
٨Overloading
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وب از مستخرج زبانی حجیم داده های پردازش ۴

می باشد. آنها بندی رتبه و نتایج استخراج نمایه، در جستجو جو، و پرس گسترش و تغییر فرایندهای شامل اطالعات جستجوی
تصحیح مانند وظایف، از طیفی شامل و می گیرد صورت جستجو فرایند بهبود هدف با جو و پرس گسترش و تغییر فرایند
منظور این برای استفاده مورد آماری مدل های می باشد. جو و پرس کلمات جابجایی و تغییر کلمات، از برخی حذف امالیی،
سادگی رغم علی هستند. آموزش برای وب دادگان از عظیمی حجم نیازمند و می شوند طراحی مارکف زنجیره پایه بر بیشتر
برابر در تا باشند مقاوم و سازگار ساختاری دارای باید آنها پردازشگرهای دریافتی، دادگان باالی حجم علت به تحلیل ها، این
ترابایت چند بر بالغ حجمی با دادگانی پارسر، به خزشگر یک از اطالعات انتقال از نوبت هر در گردند. ٩ تحمل پذیر خطا بروز
بر عالوه شوند. استخراج آنها از نیاز مورد پارامترهای تخمین و آماری مدل های آموزش برای الزم اطالعات و شده پارس باید
به مربوط مدل های از می توان می گیرند، نظر در فاصله بدون و مرتب را کلمات که مارکف  زنجیره بر مبتنی چندجزئی مدل های
مشخص طول با پنجره ای در کلمه جفت هر توأم بروز موارد تعداد هم وقوعی، مدل محاسبه در برد. بهره نیز کلمات هم وقوعی
استفاده مورد هم کنار در کلمات قرارگرفتن احتمال محاسبه در و شده شمارش توزیع شده روش های از استفاده با و استخراج

می گیرد. قرار
صفحات فارسی متون در مندرج نادرست) و (درست کلمات تمام تعداد گفت باید دادگان، این عظیم حجم بهتر درک برای
نادرست کلمات که نمود خاطرنشان باید می گردد. بالغ کلمه میلیون ٧٠ از بیش به پارسی جو جستجوی موتور در شده نمایه
عالوه شوند یافت نیز کلمات این عبارت، عین جستجوی صورت در تا شوند لحاظ نمایه سازی در باید نیز اشتباه امالی با و
و شمارش باید نیز دارند، کلمات تعداد سه و دو توان های حد در تعدادی که آنها سه جزئی و دوجزئی ترکیبات کلمات، خود بر
بزرگ بسیار مدل های از نیز وقوعی هم مدل جزئی، چند زبانی مدل های بر عالوه که نمود خاطرنشان باید البته شوند. ذخیره
مانند کوچک متنی بخش های برای معموال و نیست صرفه با وب صفحات کلیه برای هم وقوعی مدل محاسبه پرهزینه است. و
در تغییرات بهترین اعمال و کاربران نیازهای بررسی برای دیگر سوی از می شود. محاسبه انکورها متن و صفحات عناوین
ذخیره بود خواهد گیگابایت چند بر بالغ ماه هر در که کاربران سوی از ارسالی پرس وجوهای تمام تاریخچه باید جوها و پرس
پس شوند. استخراج نیز آنها از وب) صفحات محتوای (همانند متداول آماری مدل های برای نیاز مورد پارامترهای و شده
هم با نهایت در آنها نتایج و شده گرفته کار به مستقل صورت به آماری مدل های از یک هر باید پارامترها، این استخراج از

شوند. ترکیب
در وب صفحه ی هزار چند تا یک از است ممکن که نتایج نمایه ساز، واحد به آن ارسال و جو و پرس پردازش از پس
پارامترها این ترکیب نحوه و ضرایب تعیین شوند. امتیازدهی متفاوت پارامتر ده ها براساس باید و شده بازیابی باشند تغییر
یک پیروزی یا شکست کننده تعیین عامل مهمترین آن موفقیت یا شکست که است پیچیده بسیار ریاضی مدل یک نیازمند

بود. خواهد کاربران جذب برای رقابت جهانی بازار در جستجو موتور

جمع بندی ۵

براساس و شده اند معرفی خالصه صورت به حجیم های داده پردازش برای جستجو موتورهای در موجود چالشهای مقاله این در
صفحه میلیارد یک مقیاس در فارسی وب صفحات پردازش برای که راهکارها از کلی مجموعه ای به اشاراتی چالش ها، همین
دادگان، از حجم چنین پردازش و مدیریت برای ساختاری طراحی در نکته مهمترین است. گرفته صورت بود، خواهد نیاز مورد

است. پردازش ها توزیع برای الزم توانایی و مقیاس پذیری

٩Fault Tolerant
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