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 יצאה המהדורה 1977 ובשנת 1975הספר אחזור מידע יצא לאור באנגליה בשנת 
הספר הועמד לרשות הציבור בצורה חופשית באתר האינטרנט של המחבר . השנייה

.גובאוניברסיטת גלז  
 

י קבוצת סטודנטים "תורגם לעברית בתרגום חופשי ע) במהדורה השנייה(הספר 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים במסגרת קורס תכנון מערכות מידע  ובחסות 

עורך . שמות המתרגמים בראש כל פרק.  ובעזרת אחריםקבוצת העניין אחזור טקסט
.ר ומייסד קבוצת העניין אחזור טקסט" יו- הפרקים המתורגמים הוא עפר דרורי   

 
הספר כולו יצא . 2006נובמבר  ועד 2003הפרקים המתורגמים יצאו לאור החל מיוני 

  והוא נמצא באתר קבוצת העניין בכתובת2006לאור בנובמבר 
 www.sigtrs.org 

 
כל העושה שימוש בספר מתבקש לצטט את מקורו האנגלי וכמובן את מקורו העברי 

י הכללים המקובלים תוך ציון האתר ממנו הוא הורד"עפ  
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אך במאמר זה , הוא רחב ולא מוגדר מספיק)  (Information Retrieval"אחזור מידע"המושג 

בניגוד לנתונים ' מידע'ו, בניגוד לידני' אוטומטי'. ות אחזור מידע אוטומטיותמערכלאתייחס רק 

,  מידע,)(IR מידע אחזורבהקשר של . יכולה להיות מטעה' מידע'לרוע המזל המילה . או עובדות

. איננו ניתן למדידה ולכימות בקלות, במובן הטכני כפי שמוצג בתיאורית התקשורת של שאנון

מילה ב'  מידע'המילה  תיאור של אחזור יהיה מספיק על ידי החלפת במקרים רבים, למעשה

 ):(Lancasterי ההגדרה הבאה "מתואר ע' אחזור מידע' מקובל ש, בכל זאת. 'מסמך'

. מתייחס לפעילות במאמר זה, אם כי לא תמיד במדויק, כ"חזור מידע הוא המושג שבדא'

. המשתמש לגבי נושא חקירתואת הידע שבידי ) מחדשת(מערכת אחזור מידע לא משנה 

ומיקום מסמכים הקשורים לבקשה של ) קיום- או אי(המערכת רק מיידעת על קיום 

 '.המשתמש

ולהוציא מערכות , Minsky ו Winogradי "תשובה כפי שתוארו ע-להוציא מערכות שאלה, זאת

 .ע"כמו מערכות בבורסות לני) (Dataחזור נתונים א

 מוצגים בטבלה הבאה (IR)לבין אחזור מידע )  (DRר נתוניםמ להבהיר את ההבדל בין אחזו"ע

 :נים ואחזור מידעוכמה מהמאפיינים של אחזור נת

 IR מידע אחזור DR נתונים אחזור מאפיין

 מליתיסכמ, התאמה חלקית התאמה מדויקת התאמה
 אינדוקציה דדוקציה הסקת מסקנה

 הסתברותי ידטרמיניסט מודל
 פוליתטי מונותטי מיון

 טבעית מלאכותית שפת שאילתה
 לא שלם שלם מפרט שאילתה
 רלוונטיות התאמה נדרש מהפריטים
 לא רגישה רגישה תגובה על טעות

  
אך חלוקה זו ,  הגבול שבין השתיים מעורפללהכומפני שאחרי , ניתן לבקר חלוקה דיכוטומית זו

 . דל אחזורשימושית מפני שהיא מדגימה את טווח המורכבות שבכל מו

אנו , כ מחפשים התאמה מושלמת"באחזור נתונים אנו בד. נבחן עכשיו בפירוט כל פריט מהטבלה

כ רוצים למצוא את "באחזור מידע אנו בד. בודקים אם פריט נמצא או איננו נמצא בקובץ

 .ואז לבחור את המתאימים ביותר, הפריטים המתאימים חלקית למבוקש

בעוד שבאחזור מידע הרבה יותר נפוץ , היא מסוג דדוקטיבי פשוטבאחזור נתונים הסקת המסקנה 

, ודאות- יחסים מפורטים רק עד רמה מסוימת של ודאות או אי; השימוש בהסקה אינדוקטיבית

הבחנה זו בין שתי המערכות מובילה לשימוש בתיאור . ולכן הביטחון שלנו במסקנה איננו קבוע

 הסתברויות DRואילו ב , ימוש בתיאוריה הבייסינית יש שIRכך שב ,  והסתברותיתתדטרמיניסטי

  . אינן כלל חלק מהתהליך
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כ במיון " נתעניין בד DRב . ניתן לעשות הבחנה בין שתי השיטות גם לגבי אופני המיון השימושיים

י אובייקטים שלהם תכונות שהן גם הכרחיות וגם " מיון בו המחלקות מוגדרות ע-  מונותטי

ובמרבית המקרים רצוי , מיון כזה הוא פשוט לא שימושי IR  - ב. מחלקהמ שישויך ל"מספיקות ע

 בו כל חבר במחלקה מחזיק רק פרופורציה מסוימת מתוך כל התכונות המוחזקות -מיון פוליתטי 

או מספיקה למיון אובייקט /כך שאין שום תכונה שהיא הכרחית ו. י כלל חברי המחלקה"ע

 .למחלקה

  IRבעוד שב , כזו עם תחביר ומילון מוגבלים, כ מלאכותית" תהיה בדDRשפת השאילתות ב 

כ " השאילתה היא בד DRב . הגם שיש כמה יוצאים מן הכלל, נעדיף להשתמש בשפה טבעית

הבדל זה נובע בחלקו מהעובדה שב . התיאור תמיד איננו שלם IRב , תיאור מלא של מה שמבוקש

IR  מידת ההתאמה ב : בעלי התאמה מושלמתולא פריטים , םרלוונטיי אנו מחפשים מסמכיםIR  

 רגיש  DRתוצאה אחת מהבדל זה היא ש . אמורה לשקף את הסבירות של הרלוונטיות של הפריט

הווה אומר שהמערכת , יותר לטעויות במובן שטעות בהתאמה תכשיל מציאה של הפריט המבוקש

שפיעות באופן משמעותי כ לא מ" טעויות קטנות בהתאמה בד IRב , לעומת זאת. תיכשל במשימה

  .  וביצועי המערכתתפקודיעל 

 ניסיוניות מופעלות בעיקר במצבי  IR  מערכות.ניסיוניות האוטומטיות הן  IRרבות ממערכות ה 

. לעומת מערכות תפעוליות שהן מערכות מסחריות האחראיות לשירות אותו הן מספקות, מעבדה

'  בעולם המציאותי' IRמערכות . ורה שונהבאופן טבעי שני סוגי המערכות הללו מוערכות בצ

או המחיר שהמשתמש מוכן לשלם עבור ', שביעות רצון של הלקוח'מוערכות במושגים כמו 

י השוואת ניסויי האחזור לסטנדרטים שהותקנו "סיוניות מוערכות עי נ IRמערכות . השירות

 . ספציפית למשימה

 באופן מוחלט כעדיפות על כל הטכניקות טכניקות רבות מאלו הנידונות כאן לא הוכיחו עצמן

אינפורמציה לגבי טכניקות חדשות . הבטחה שתובן כאשר הן יובנו, אך הן מבטיחות, האחרות

אני . אך בצורה כזו מפוזרת שצריך להיות מומחה בתחום לפני תחילת החיפוש, נמצאת בספרות

ביישום הטכניקות מקווה שאוכל לקחת את הקורא לנקודה בה יהיו לו מעט מאוד בעיות 

 .ואף לספק לו אפשרות לבחינה שלהן ואספקת עדויות על היעילות והאפקטיביות שלהן, החדשות

באופן  .  IR לספק כיסוי רחב של הרעיונות החשובים בתחומים ספציפיים של ההייתהמטרה שלי 

מוש הושם דגש על שי, בעיקר. בלתי נמנע כמה מהרעיונות פותחו על חשבון רעיונות אחרים

אנליזת תוכן , מצד שני. בטכניקות מיון אוטומטיות ועל שיטות מדידה קפדניות של אפקטיביות

 : הסיבות לכך הן. זכתה כאן לטיפול שטחי בלבד)  automatic content analysis(אוטומטית 

 ).ככותב המאמר(יה שלי יהספר משקף את הנט, להכואחרי  •

בעוד שחומר על אנליזת תוכן , לם בספרותשני הנושאים הראשונים לא זכו לכיסוי הו •

 .אוטומטית מצוי בשפע

לדגש על מיון אוטומטי היא מיעוט הידע וההבנה בנושא זה בהקשר , משנית, סיבה נוספת •

 .כך שחוקרים מסתייגים ממחקר בנושא, IRשל 
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 מבנה הספר
יות בתחום ודן באופן שטחי משהו בכמה מהבע, תוחם את הנושא, המבוא מציג חומר רקע בסיסי

הם . תניסיוני  IRהפרקים הבאים מטפלים בנושאים לפי הסדר בו הייתי מעצב מערכת  .IRה 

ולאחר מכן ממשיכים להסבר של המבנה , של המידע' ההצגה המחשבית'מתחילים בתיאור יצירת 

או במילים , קיימות מספר שיטות להצגת מבנים אלו במחשב. י יצירת אשכולות"הלוגי המושג ע

לאחר שהמידע . ואלו מוצגים בהמשך, קיים מבחר של מבני קבצים לייצוג המבנה הלוגי, תאחרו

הפרק על אחזור . וכאן מובא דיון באסטרטגיות חיפוש, נשמר בדרך זו ניתן לבצע חיפוש

במצב ניסויי כל .  לכמה סוגים של אסטרטגיות חיפושיפורמאלהסתברותי הוא ניסיון ליצור מודל 

 לכן מוקדש פרק Recanחסר תועלת אלא אם תיעשה הערכה לתוצאותיו של האמור לעיל יהיה 

הפרק האחרון עוסק במעט ספקולציה לגבי . נרחב לדרכים למדידת האפקטיביות של אחזור

 . בעשור הבא IRהאפשרויות ב 

ניסיתי לכתוב אותם כך . שני הפרקים העיקריים הם אלו העוסקים במיון אוטומטי ובהערכה

אם כי אינני ממליץ על כך (קרוא כל אחד מהם בצורה עצמאית ונפרדת משאר הספר שניתן יהיה ל

 ).למי שאינו מומחה

  

 ראשי פרקים
. על איך טקסט של מסמך מיוצג בתוך מחשב גלוי מכיל דיון - אנליזת טקסט אוטומטית : 2פרק 

 . זהו פרק שטחי אך מספק בהקשר של הספר הנוכחי
ואופן עמוק יותר בשימוש של , טות למיון אוטומטי באופן כלליבוחן שי -מיון אוטומטי : 3פרק 

 .IRשיטות אלו ב 
 .  מידעבאחזור דן במבני קבצים מנקודת המבט של המתעניין - מבנה הקבצים : 4פרק 
 מסביר כמה אסטרטגיות חיפוש שונות כאשר מיושמות על מבנים של - אסטרטגיות חיפוש: 5פרק 

 .בקוסוקר שימוש בפיד, אוסף קבצים
י שימוש במידע " להגברת אפקטיביות האחזור עיפורמאל מתאר מודל - אחזור הסתברותי : 6פרק 

מהמסמכים , מדגמי על תדירות מאורעות ומאורעות משותפים של מונחים מהאינדקס

 .םרלוונטיי והלא םהרלוונטיי
ל כמה וכן הסבר ע,  כאן מובאת ראייה מסורתית על המדידה של אפקטיביות-  הערכה: 7פרק 

בנוסף מוצג ניסיון לספק יסודות לתיאוריה של . סיונות המבטיחים לשיפורים בתחוםימהנ

  .הערכה
 מכיל כמה ספקולציות על העתיד של אחזור מידע ומנסה לתאר כמה תחומים - העתיד : 8פרק 

 .בהם מחקר נוסף הינו נדרש ביותר
  

  

 Information retrievalאחזור מידע 

יש לנו כמות :  בפשטות.  המידע ואחזורו משכה תשומת לב רבהאחסון תבעיי 40 -מאז שנות ה
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תוצאה אחת מכך היא . שגישה מדויקת ומהירה אליו נהיית קשה יותר ויותר, רבה של מידע

ולכן נוצרת בהמשך , התעלמות ממידע רלוונטי משום שאנו לא מגלים אותו או נחשפים אליו כלל

  . כפילות של עבודה ומאמצים

מ ליצור מערכות אחזור " של המחשבים הוקדשו מאמצים רבים כדי להשתמש בהם עגילויים

, י מחשבים"אם כי כמה מהמשימות הרגילות בספריות מטופלות היטב ע. מהירות ואינטליגנטיות

  . הבעיה של אחזור אפקטיבי נותרה ברובה בלתי פתורה

ל מסמכים ומשתמש המנסח נניח מחסן ש. אחסון ואחזור מידע הינם דברים פשוטים, בעיקרון

. שהתשובה אליה היא סט מסמכים המספקים את הצורך במידע המבוטא בשאילתה, שאילתה

שמירת המסמכים , י קריאת כל המסמכים במחסן"המשתמש יכול להשיג את הסט המבוקש ע

אך פתרון כזה ', מושלם 'אחזורתהליך כזה מייצר , במובן מסוים.  וזריקת האחריםםהרלוונטיי

 יכול -ובנוסף , למשתמש אין זמן או רצון לקרוא את כל אוסף המסמכים.  בבירור בלתי מעשיהוא

  .להיות שה פשוט בלתי אפשרי

' לקרוא'חשבו רבים שהמחשב יוכל , כאשר מחשבים מהירים נעשו נגישים לעבודה לא נומרית

בטקסט מהר מאד התברר ששימוש . םהרלוונטיימ לזקק את המסמכים "אוסף מסמכים שלם ע

אלא גם משאיר בלתי פתורה את הבעיה  , input וב באחסוןהטבעי של המסמך לא רק יוצר בעיות 

מתקבל על הדעת שפיתוחים עתידיים בחומרה יהפכו .  תוכן המסמךאפיוןהאינטלקטואלית של 

אוטומטי בו תוכנה ) characterization (אפיוןאך ,  של שפה טבעית לישימים יותרinput ו אחסון

, ביתר פירוט. סה לחקות את התהליך האנושי של קריאה הוא בעיה קשה ביותר בכל מקרהמנ

מ להחליט "ושימוש בו ע, כוללת בתוכה ניסיון למצות מידע סמנטי ותחבירי מהטקסט' קריאה'

הקושי הוא לא רק לדעת איך למצות ולזקק . האם כל מסמך הוא רלוונטי או לא לשאלה מסוימת

ההתקדמות האיטית יחסית של . יך להשתמש בו בהחלטות על רלוונטיותאלא גם א, את המידע

י " עתרגוםבתחום הסמנטי והכישלון הברור של ) תורת הלשון המודרנית (םמודרנייבלשנים 

  .מכונה מראים שבעיות אלו הן במידה רבה בלתי פתירות

המטרה של ). IR( מידע אחזורומושג זה הוא המרכז של , כבר נכנס לדיון' רלוונטיות'הרעיון של 

ולאחזר כמה שפחות  םהרלוונטיי אוטומטית הוא לאחזר את כל המסמכים  אחזוראסטרטגיית 

הוא צריך להיות כזה , כאשר מעובד המאפיין של מסמך. באותו הזמן, םרלוונטיי-לאמסמכים  

ת המאפיין יאפשר לאחזר א, שכאשר המסמך אותו הוא מייצג הוא רלוונטי לשאילתה מסוימת

כ  מסמכים בדרך זו כאשר "עורכי אינדקסים אנושיים מאפיינים בד. המסמך בתגובה לשאילתה זו

עורכי האינדקסים מנסים לצפות מראש את סוג מונחי האינדקס . משייכים מונחי אינדקס למסמך

העורך יוצר . מ לאחזר כל מסמך שאת התוכן שלו הוא רוצה לתאר"בהם ישתמש משתמש עתידי ע

נעשה באופן ) indexing(כאשר האינדוקס . באופן במרומז, הן המסמך רלוונטישאילתות ל

, י העברת הטקסט של מסמך או שאילתה דרך אנליזה אוטומטית זהה"ההנחה היא שע, אוטומטי

  . התהליך החישובי יראה זאת-ואם המסמך רלוונטי לשאילתה ,  ייצג את התוכןoutputה 

מ "ע. בוע את מידת הרלוונטיות של מסמך לשאילתהאדם יכול לק, מבחינה אינטלקטואלית

 בעל - את מידת הרלוונטיות ) quantified(שמחשב יעשה זאת אנו צריכים ליצור מודל המכמת 
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 עוסק באספקטים שונים של IRמעניין לציין שרוב המחקר על . יכולת קבלת החלטות כמותית כזו

 .מודל כזה
  

  

 (An Information Retrieval System)מערכת שחזור מידע  

 מראה שלושה מרכיבים של 1.1שרטוט . 'קופסא שחורה' אנסה לתאר מערכת שחזור מידע כ

  :מערכת אחזור מידע

  קלט .1

  מעבד .2

  פלט .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .אך הוא יוצר מצע נוח לדיון, השימוש בשלושת המרכיבים הללו מעט נדוש

  

 ושאילתה באופן שיתאים לשימוש הבעיה העיקרית כאן היא לייצג כל מסמך, הקלט, ראשית

מאחסנות רק ייצוג של המסמך , ברצוני להדגיש שרוב מערכות האחזור מבוססות מחשב. מחשב

מאפיין '. כך שהטקסט של המסמך אובד לאחר שהוא מעובד למטרות ייצוגו, )או שאילתה(

 הנחשבות רשימת מילים מורחבות, יכול להיות לדוגמא, (Document Representative)' המסמך

ניתן להשתמש בשפה מלאכותית ולנסח על פיה , במקום שהמחשב יעבד שפה טבעית. משמעותיות

  קלט
  פלט

  שאילתות

  משוב

  מעבד

  מסמכים

  טיפוסיתIR ת מערכ. 1.1ר איו
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כמובן שגישה כזו . (.Barber et al)ישנן עדויות ליעילות שיטה זו . את המסמכים והשאילתות

  .מניחה שהמשתמש מוכן ללמוד לבטא את צורכי המידע שלו באותה שפה

על פי דוגמת ,  המשתמש יכול לשנות את בקשתו במהלך כל חיפוש,כאשר מערכת האחזור מקוונת

.  משוב–תהליך כזה נקרא בדרך כלל .  הבאןבניסיו האחזורניתן לקוות שישפר את , לכן. אחזור

MEDLINEמקוונת,  הינה דוגמא למערכת אחזור מתוחכמת.  

  

ל הבנייה כלשהי התהליך יכול לכלו. חלק זה של המערכת עוסק בתהליך האחזור, המעבד, שנית

ביצוע אסטרטגיית , כלומר, הוא יכלול גם את ביצוע פונקציות האחזור. כגון סיווגו, במידע

 המסמכים מוקמו בקופסה נפרדת כדי להדגיש שהם 1.1בשרטוט . החיפוש בתגובה לשאילתה

באופן שהמבנה שלהם נראה יותר , אלא יכולים גם לשמש בתהליך האחזור, אינם קלט בלבד

  .התהליךכחלק מ

, במערכת תפעולית. מורכב בדרך כלל מאוסף של אזכורים או מספרי מסמכים, הפלט, שלישית

  .יש לבצע אבליואציה, במערכת ניסויית. זהו סוף הסיפור

  

IRבפרספקטיבה   

הוא , בכל אופן.  מתישה ומקיפה של אחזור מידעתהיסטוריחלק זה אינו מתיימר להיות סקירה 

  .Salton ו Cleverdonהסקירות שעשו אינו מסוגל להוסיף על 

נראה שיש שלושה תחומי מחקר המכסים ,  מידע לתת נושאים רביםאחזורלמרות שניתן לחלק 

  :תחומים אלו הנם, יחד את הנתח העיקרי של הנושא

  

  . תאור תוכן המסמכים באופן מתאים לעיבוד מחשב– (Content Analysis)ניתוח תוכן  .1

 ניצול יחסים בין מסמכים לשיפור יעילות – (Information Structures)מבני מידע  .2

  .האחזורואפקטיביות אסטרטגיית 

  . מדידת אפקטיביות האחזור– (Evaluation)אבליואציה  .3

  

אגביל את עצמי לכמה הערות על , מאחר שספר זה שם דגש על צורה מסוימת של ייצוג מסמכים

כדי , ספירת תדירות מילים בטקסטהוא השתמש ב, Luhnחלוץ הגישה היה . ההיסטוריה שלה

יותר פרטים על (לקבוע אלו מילים משמעותיות מספיק כדי לייצג או לאפיין את המסמך במחשב 

תדירות הופעת מילים , בנוסף. 'מילות מפתח'כך שלכל מסמך מתקבלת רשימת , )בפרק הבא, כך

מילות 'ת פשוטה של התוצאה הינה טבלת משקלו. אלו בגוף הטקסט יכולה לשמש לדרוג החשיבות

תאור מילות מפתח ' בצורה של (Document Representative)' ייצוג מסמך' ו, בכל רשימה' מפתח

  .'משוקלל

  

' מילות מפתח' כ,  שהוצאו מטקסטםתיאוריי מקובל להתייחס לפריטים IRבספרות ה 

(keywords) מונחים' כ או '(terms) . למשל, כלשהופריטים אלו הם בדרך כלל תוצאה של תהליך ,

  .קיבוץ כל המופעים המורפולוגיים של מילה מסוימת
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, Maronפיתוח נוסך של השימוש במידע סטטיסטי לגבי התפלגות מילים במסמכים נעשה על ידי 

Kuhns ו Stiler , קשרים אלו שמשו בסיס לבניית . 'מילות מפתח'שיצרו קשרים סטטיסטיים בין

קר המוקדם בתחום זה קובץ בפרסום של סימפוזיון על רוב המח. לאחזורתזאורוס ככלי עזר 

“Statistical Association Methods for Mechanised Documentation” 1964 בוושינגטון.  

  

Sparck Jones היא . 'מילות מפתח 'יצירופ המשיכה בעבודה זו תוך שימשו בקשר המבוסס על

להגביר את הפרופורציה של המסמכים , מרכלו, .)א.ב.הסבר בהמשך י (recallהראתה שניתן לשפר 

 Luhnמעניין שרעיונותיו הראשוניים של . על ידי שימוש בקשר כזה, םהרלוונטייהמאוחזרים 

  . אוטומטיות רבותאחזורעדיין משמשים לפיתוח מערכות 

  

התפתחות מבני המידע . למטרות אחזור,  בעיקר לארגון לוגי של מידעסמתייח' מבנה מידע'המונח 

וקשב התפתחותה האיטי נובע מכך שעד לעת האחרונה לא הבינו ,  דבר חדש יחסיתהינה

אלא אם יכפו עליהם מבנה לוגי ,  קביל לקבוצת מסמכים גדולהאחזורשמחשבים לא יאפשרו 

, בעליהם של בסיס נתונים גדולים עדיין מתעצלים לחפש שיטות ארגון חדש, למעשה. כלשהו

הסיבה העיקרית לקצב האימוץ האיטי של טכניקות חדשות . המבטיחות אחזור מהיר וטוב יותר

 אחזורהניסויים המוקדמים במערכות . נובעת בעיקר ממיעוט העדויות האמפיריות התומכות בהן

ארגון יעיל כאשר מספר רב של שאילתות מבוצע , מידע אימצו בדרך כלל ארגון סדרתי של קבצים

 ביותר יהפופולארהמבנה . תגובה קצרה בזמן אמתאך לא יעיל כאשר נדרשת , Batchבו זמנית ב 

ניסויים מתיימרים להראות את , לאחרונה, )?מבנה הפוך (Inverted fileשאומץ במקומו הוא 

  . מקווןלאחזור Clustered filesעליונותם של 

  

 היו בין הראשונים Fairthorne ו Good. ארגון קבצים אלו מבוצע על ידי שיטות סיווג אוטומטיות

רק מספר שנים מאוחר יותר בוצעו .  מסמכיםבאחזורענו שסיווג אוטומטי יכול להיות שימושי שט

כל הניסויים עד עתה . (Doyle, Rocchio) (Document clustering)ניסויים באשכולות מסמכים 

אני .  מתכנס לעצמו רק כאשר סדר הגודל עולה Clusteringמאחר שה . היו בקנה מידה קטן

  .על ידי קיבוץ כלים חיוניים רבים, ה יעודד ניסויים בקנה מידה נרחבמקווה שספר ז

  

ואני נוטה להסכים , טען, בסקירה מצוינת, Sencto.  הינה דבר קשה מאדאחזורהערכת מערכות 

  :כי, עמו

  ,"… מידעאחזורהתחום הבעייתי ביותר בתחום מערכות , הערכת מערכות הינה ללא ספק"

ולמרות שהוצעו מספר רב של ,  בתחום זה.Cleverdon et alנות של למרות עבודות חלוציות מצוי

.  כללית לאבליואציההתיאורילא צמחה , )Robertsonראה , לרשימה מפורטת(מדדים ליעילות 

  .7 כזו בפרק הלתיאוריאני מנסה להניח יסודות 
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. דםבעבר היה ויכוח לגבי תקפות הערכות המבוססות על שיפוט יחסי הנעשה על ידי בני א

Kuuadra ו Katterאבל הראו שמיקום מסמך ,  הניחו שניתן למדוד יחסיות על סקלה אורדינלית

 ו Lesk, בעקבותיהם. על סקלה כזו מושפע ממשתנים חיצוניים שאינם ניתנים לשליטה במעבדה

Seltonמסוימתתחת סבירות , רלוונטי- בה מסמך רלוונטי או לא,  הראו שסקלה דיכוטומית 

הפרופורציה הרלוונטית של המסמך  (precisionפריכה את התוצאות שהושגו במונחי לא ה, לטעות

 אחזוריעילות , כיום). הפרופורציה של המסמך הרלוונטי שאוחזרה (recallובמונחי ) המאוחזר

עדיין אין טיפול . או מדדים המבוססים עליהם, recall ו precisionעדיין נמדדת בעיקר במונחי  

אחזור לנקודה זו בפרק (מראה כיצד ניתן להשתמש במבחני משמעות מתאימים סטטיסטי הולם ה

 precision ,recallעדיין יש לנו רק , לאחר כמה עשורים של מחקר, כך). 178' עמ, על אבליואציה

  : Cleverdonכפי שאמר , והיפותזות עבודה

דר לוגי של נעשה בס, חיפוש לשאלה מסוימת- של תתעשאירובהנחה , בתוך מערכת בודדת"

precisionיש יחס הפוך בין , והדרישות הינן אלו שהוצגו בשאלה,  פוחתprecision ל recall , אם

  ".ממצעים את התוצאות של מספר חוקרים

  

  יעילות ואפקטיביות

. האחזור המידע מכוון לשיפור היעילות והאפקטיביות של אחזורהרבה מהמחקר ופיתוח בתחום 

קשה למדוד יעילות . כמו זמן מעבד, מונחי משאבי מחשוב בשימושיעילות נמדדת בדרך כלל ב

 במשולב עם אפקטיביות כדי לקבל מושג דלהימדבכל מקרה היא צריכה . באופן נפרד מהמכונה

  .כללי של עלות ליחידה

 precisionאני חוזר ומדגיש כי . recall ו precisionבקטע הקודם ציינתי שיעילות נמדדת במונחי 

 recallואילו .  שאוחזרו לבין סך המסמכים שאוחזרוםהרלוונטייין מספר המסמכים הוא היחס ב

שאוחזרו  (םהרלוונטיי שאוחזרו לבין סך המסמכים םהרלוונטייהוא היחס בין מספר המסמכים 

 ו precisionמספיק שנחשוב על דיוק במונחי ,  העוסק באבליואציה7עד פרק ). ושלא אוחזרו

recall .אולם לדעתי זה היה דומה לרתימת , ה להציג פרק זה לפני שאר הפרקיםלמעשה ניתן הי

. עלינו להבין מה הביא לתצפיות, לפני שנוכל להעריך אבליואציה של תצפיות. העגלה לפני הסוס

.  מידעאחזורדחיתי את הדיון באבליואציה עד שנבין את הגורמים לתפקודן של מערכות , לכן

  .לפני האחרים, 7יכולים לקרוא את פרק , ים זהקוראים שאינם מרוצים מסדר דבר

  

  הערות ביבליוגרפיות

את ההכרות הטובה ביותר עם הנושא ניתן להשיג על ידי קריאת חלק מן העבודות המוקדמות 

  .בתחום
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  הקדמה

חומר במקור ה. המידע חייב להיות בתוך המחשב, לפני שמערכת מידע ממוחשבת יכולה לאחזר מידע

לא שמר את הטקסט כולו בשפה , לעומת זאת, המחשב. היה כמעט תמיד בפורמט של מסמכים

שנוצר מהמסמך המקורי בצורה ידנית , יהיה מאוחסן מסמך מייצג, במקום זאת. המקורית שבו נכתב

  .או אוטומטית

, תקציר המסמך, נקודת ההתחלה של תהליך ניתוח הטקסט יכול להיות המסמך כולו

צריך התהליך להפיק מסמך מייצג בפורמט , מתוך אלה. או לפעמים רק רשימת מיליםהכותרת 

  .שהמחשב יכול לעבוד איתו

 Cuadra’sההתפתחויות וההתקדמות בתהליך הייצוג מוערך מידי שנה בפרקים מתאימים של 

Annual Review of Information Science and Technology . נוספיםהקורא מופנה לפרקים אלו לפרטים .

מול גישות לשוניות לניתוח טקסט ) בדרך כלל פשוט ספירה(הדגש בפרק זה הוא על גישה סטטיסטית 

אם הייתי דן במתודות , שכן. יש את מגבלת המקום, תחילה. הסיבות לדגש הזה הם שונות. אוטומטי

פר כזה למזלנו ס. זה היה לוקח ספר שלם, של תחביר וסמנטיקה שקשורות לניתוח טקסט אוטומטי

" מדעי"כתב עבודה החוקרת לשון ב] 3 [Montgomeryגם ]. Kay] 2 - וSparck Jonesי "נכתב לאחרונה ע

ניתוח לשוני הוכח להיות יקר לביצוע ולא ברור איך להשתמש בו כדי לקדם את , שנית.  האינפורמציה

. ית הרשמיתחלק מהבעיה היא שהיתה התקדמות מאד קטנה בתיאוריה הסמנט. נושא אחזור המידע

ללא ספק תיאוריה של שפה ]. Keenan] 4,5, לדוגמא, ראה, יש סיבה לאופטימיות בנושא זה, ובכל אופן

אף תיאוריה לא פותחה בצורה , נכון להיום, אבל.  חכמותIRתהיה חשובה מאד לפיתוח של מערכות 

אחזור מסמכים מערכות , יתכן אפילו טוב מאד, בכל מקרה מספק. IR -מוצלחת כך שהיא תיושם ב

 Luhnהגישה הסטטיסטית נבחנה ונבדקה מאז ימיו של , שלישית. יכולות להבנות ללא תיאוריה כזו

  . והתגלתה כיחסית מוצלחת

 שחלק גדול מניתוח טקסט אוטומטי נבנה Luhnהפרק מתחיל עם רעיונותיו הראשונים של 

נדון בדרכים של , לאחר מכן. ואז ממשיך ומתאר דרך קונקרטית ליצור מסמכים מייצגים, עליהם

חלק מהראיות של , תוך כדי התקדמות. שיפור מסמכים מייצגים דרך משקלים וסיווג מילות מפתח

  .אינדקס אוטומטי מוצגות
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  Luhnרעיונותיו של 

מוצע כי שכיחות של מילה במאמר מהווה מדד : "הוא אומר] Luhn] 6באחת מעבודותיו הראשונות של 

 גם שהמיקום היחסי במשפט של מילים שנתנו להם ערכים של חשיבות מהווה מוצע.  לחשיבות המילה

ולכן פקטור החשיבות של משפט יהיה מבוסס על קומבינציה של . מדד להחלטה על חשיבות המשפט

  ".שני המדדים

 לניתוח Luhn מתמצת באופן לא רע  את התרומה של Luhnאני חושב שהציטוט מדבריו של 

שלו היא ששכיחות של נתון יכולה לעזור לבחור משפטים ומילים כדי לייצג ההנחה . טקסט אוטומטי

  .מסמך

,  הוא הדרוגr - היא שכיחות של הופעת סוגי מילים שונים במיקום מסוים בטקסט וfאם 

זוהי .  2.1 נותן עקומה דומה להיפרבולה בציור r - וfאז גרף של , הסדר של שכיחות ההופעה, כלומר

שטוען שהמכפלה של שכיחות השימוש במילים והדרוג ] Zipf]* 7ת את חוק למעשה עקומה המתאר

 השתמש בזה בתור American Newspaper English  .Luhn - אימת את החוק שלו בZipf.  הוא קבוע

ובכך להוציא מילים לא , )2.1ציור (עליון ותחתון , היפותזה בטלה כדי לאפשר לו להגדיר שני תחומים

ם שעברו את התחום העליון נחשבו שכיחות ואלה שהיו מתחת לקו התחתון המילי. משמעותיות

 המציא טכניקת ספירה שאפשרה Luhn. נדירות ולכן לא תורמות בצורה משמעותית לתוכן המאמר

, כלומר, הוא הניח שכח הפתרון של מילים משמעותיות, בהמשך לכך. למצוא מילים משמעותיות

הגיע לשיא באמצע הדרך בין שני הקצוות ומהשיא נפל לשני , וכןיכולתן של מילים ליצור הבדלים בת

מידה מסויימת של שרירותיות מעורבת על מנת שאפשר יהיה . והגיע כמעט לאפס בקצוות, הכיוונים

  . י ניסויים וטעויות"הם חייבים להיות מושגים ע. אין נבואה שנותנת את הערכים. לקבוע את הקצוות

 IR  .Luhn -מש בסיסיים לרב העבודה המאוחרת יותר בתחום המעניין שרעיונות אלו הם מ

הוא המשיך הלאה . אוטומטית) abstract(בעצמו השתמש  בהם על מנת להמציא שיטה ליצירת תמצית 

משמעותיות בכל -ופיתח מדד מספרי של חשיבות למשפטים המבוסס על המילים המשמעותיות והלא

ן המספרי ואלה שקיבלו את הדרוג הגבוה ביותר נכללו המשפטים דורגו לפי הציו.  חלק של משפט

י נרמול המדידות שלו עם " עLuhnהמשיכו והכלילו את עבודתו של ] Wyllys] 8 - וEdmundson.  בתמצית

  .התחשבות בשכיחות של הופעת מילים בטקסט כללי
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בוצת זה יכול באותה המידה להיות מיושם על ק. אין סיבה שניתוח כזה יוגבל רק למילים

  .ולמעשה זה מה שקורה במקרים רבים) או ביטויים(מילים 
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   שילוב  –יצירת מסמכים מייצגים 

בסופו של דבר כל אחד היה רוצה לפתח מערכת שתנתח טקסט עם כל שיטות המיחשוב ועם מינימום 

מסמך מייצג שיתאים ) תקציר או כותרת, טקסט מלא(של התערבות אנושית ותפיק מטקסט כלשהו 

  . זוהי בקשה גדולה שיכולה להיות מושגת רק בצורה חלקית. לשימוש במערכת אחזור אוטומטית

  :מערכת כזו בדרך כלל מורכבת משלושה חלקים

  . מחיקה של מילים בעלות שכיחות גבוהה .1

  . מחיקת סיומות .2

  . גילוי של שורשים דומים .3

  

היא דרך ' חסרות ערך 'או מילים' עצירה'מילות , המחיקה של מילים בעלות שכיחות גבוהה

י השוואת המסמך המקורי "ע, בדרך כלל, מחיקה זו נעשית. Luhnאחת ליישם את החיתוך העליון לפי 

  .עם רשימת מילים שצריכות להימחק

היתרונות של . ומדגימה את סוגי המילים המעורבות,  נותנת חלק מרשימה כזו2.1טבלה 

, ולכן לא תפרענה בתהליך האחזור, ותיות מחקנההתהליך הם לא רק העובדה שהמילים הפחות משמע

  . אחוז50 עד 30 -אלא גם שגודל המסמך יקטן ב

הגישה הסטנדרטית היא המצאות רשימה של . הוא יותר מסובך, מחיקת סיומות, השלב השני

  .סיומות והורדת הסיומת הארוכה ביותר האפשרית בכל מילה

מחיקת סיומות ללא קשר לתוכן , נולצער.  נותנת רשימה של חלק מהסיומות2.2טבלה 

. equal אך לא מהמילה factual מהמילה ualנרצה מחיקה של , לדוגמא. מובילה לאחוז גבוה של טעויות

כך שסיומות ימחקו רק אם ) קונטקסט(דרושים חוקי הקשר , כדי למנוע טעויות במחיקת סיומות

  :משמעותו מספר דברים" נכון. "ההקשר הוא נכון

ברירת המחדל היא בדרך ; מילה שנשארה גדול ממספר מסוים של תוויםהאורך של ה .1

  .כלל שני תוים

  .Qלא מסתיים באות , לדוגמא,  הסיומת של המילה שנשארה עונה על קריטריון מסוים .2

י הסרת "מובילות לצורה מורפולוגית אחת ע, אשר שקולות במובן שצוין לעיל, מילים רבות  

הקטגוריה האחרונה היא זו שדורשת . לא, למרות שהו שקולות, מזללרוע ה, אחרות.  הסיומות שלהן

היא להרכיב רשימה של סיומות שקולות , הדרך הפשוטה להתמודד עם זה, ככל הנראה. טיפול מיוחד
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שהן , הן חייבות להיות זהות פרט לסיומות, בשביל ששתי מילים בסיסיות תהיינה שקולות.  של מילים

  גורמות Absorpt - וAbsorbמילים כמו , לדוגמא. מה בתור שקולותבעצמן צריכות להופיע ברשי

 הם סיומות שקולות אם לפניהן יש את אותן pt - וb-לסתירה בגלל שנכנסת לרשימה הגדרה ש

  .האותיות

היא שאם יש לשתי מילים את אותו השורש הן מתייחסות לאותו ) IRבהקשר של (ההנחה 

כמו , והי כמובן הפשטה מוגזמת כיוון שמילים עם אותו השורשז. רעיון וצריכות להיות ממוינות כך

אפילו מילים שבמהותן שקולות יכולות .  צריכות לפעמים להיות מובחנות, Neutralize - וNeutronלמשל 

מכיוון שאין דרך קלה לעשות את ההבחנה הדקה הזו אנחנו .  להשתמע בדרך שונה בקונטקסט שונה

שהם לא יורידו את רמת אחזור הטקסט ) בצדק(של טעויות ולהניח מוכנים לספוג כמות מסוימת 

  .בצורה משמעותית

 -מחקרים הראו שאחוז הטעויות הוא סביב ה. זה בלתי נמנע שמערכת מסוג זה תיצור טעויות

5%) Andrews [9]  .(Lovins] 9,10 [ שהשתמש בשיטה קצת שונה מצהיר גם כן על רמת טעויות של

  .כחמישה אחוזים

תאור .  והוסבר רק המכניזם העיקרי, ור  של שלושת השלבים היה לא מפורט בכוונההתיא

ושם יש ] 9 [Andrews -נמצא ב, ]Lovin] 10המבוסס על מאמרו של , מצוין של אלגוריתם השילוב

  .התייחסות גם ליעילות ההשמה

  .י זמן התהליך"אלגוריתם מסוג זה לא מוגבל תוכן אלא מוגבל ע, באופן מפתיע

 או צורה -אחת לכל שורש, וצאה הסופית מאלגוריתם השילוב היא סדרה של קבוצותהת

שם הקבוצה מוצמד למסמך אם ורק אם מילה בקבוצה נמצאה כמילה . בסיסית של מילה שנמצאו

אלה בדרך . נהפך לרשימה של שמות של קבוצות, אם כן, מסמך מייצג.  משמעותית במסמך המקורי

  . של המסמךמילות המפתח  אואינדקסיםכלל נקראים ה

בזמן מחקר הן יכולות להיות מעובדות בו בזמן . טיפול דומה, כמובן, שאילתות מקבלות

מערכת עיבוד הטקסט מופעלת על השאילתה בזמן שהיא הוכנסה , במצב אמת פעיל. שהמסמך מעובד

  .למערכת האחזור
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  )Indexing(נתינת אינדקסים 

האלמנטים של שפת האינדקס .  כדי לתאר מסמכים ובקשותשפת האינדקס היא שפה שמשתמשים בה

שפות אינדקס . שיכולים להיגזר מהטקסט המתואר או יכולים להיות עצמאיים, מונחי אינדקסהם 

 המושג הראשון מסביר כי המונח ".מתואמות אחרי" או "מתואמות לפני"כיכולות להיות מתוארות 

כאשר עובדים , ליתר דיוק.  מתואם בזמן החיפושכי המונח, מתואם בזמן נתינת האינדקס והשני

ניתן להשתמש בכל קומבינציה לוגית של כל מונח אינדקס כדי לזהות , "מתואם לפני"בשיטת אינדקס 

י "אותה קבוצה היתה מתגלה בזמן חיפוש ע, "מתואם אחרי"ואילו באינדקס , קבוצה של מסמכים

  .  ייםמיזוג של קבוצות מסמכים עם מונחי אינדקס ייחוד

" מוגבל. "אוצר המילים של שפת האינדקס יכול להיות מוגבל או לא, אבחנה אחת אחרונה

כמו הדוגמא של , מתייחס לרשימה של מונחי אינדקס מאושרים המשתמשים את בוחר אינדקסים

MEDLARS  .אפשר .  ההגבלה על השפה יכולה להכיל גם יחסים היררכיים בין מונחי האינדקס

אין הגבלה לסוג ההגבלות ). או תיאורים(המונחים ישמשו בתור שמות תואר להתעקש שחלק מ

  .התחביריות שניתן לתת לשפה

שפת האינדקס שנגזרה מאלגוריתם השילוב שתואר בחלק הקודם יכולה להיות מתוארת 

אוצר המילים של מונחי אינדקס בכל שלב של הערכת .  ונובעת" מתואם אחרי", "לא מוגבלת"כ

  .ט של כל שמות הקבוצות השילובהמסמך הוא ס

ההמלצות נעות החל . יש מחלוקות רבות לגבי סוג האינדקס הטוב ביותר לאחזור מסמכים

ועד ]) 13 [Coates -ראה תיאור ב (Syntolוקבוצת ] Farradane et al] 12משפות יחסיות ומסובכות של 

  כל אחד מהם יכול להיבנות .י מערכות לעיבוד טקסט שתוארו"למונחי אינדקס פשוטים שמיוצרים ע

הוספת תחכום , אינדקס אוטומטי וידני, ישנן ראיות לכך שבשני המקרים.  ברמות שונות של תחכום

זה הוצג . אינה משתלמת, בצורה של שליטה יותר מתוכננת מאשר נתינת משקולות למונחי אינדקס

] Cleverdon et al] 14[ ,Aitchison et al] 15[ ,Comparative system Laboratory] 16י "י תוצאות שהושגו ע"ע

המסר הוא שאוצר מילים לא מוגבל מבוסס על שפה טבעית משיג ]. Digger] 17 - וKeenויותר לאחרונה 

שכן שפת , זו עובדה מעודדת מאוד. אפקטיביות אחזור ברמה דומה לאוצר מילים מתוכנן ונשלט

  . אינדקס פשוטה היא הנוחה ביותר לאוטומציה

 SMART) 1966 .(Salton -לאינדקס אוטומטי הוסק מפרוייקט ה, כנראה, ה החזקה ביותרהראי

 הפרוצדורות של נתינת האינדקס הפשוט ביותר שמזהה …: "סיכם לאחרונה את המסקנות] 18[
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שנלקחו ממסמך או , בעלי משקלות או לא, י סט של מונחים"מסמך נתון או שאילתא נתונה ע

ניתוח אוטומטי של טקסט צריך , ההמלצות ברורות".  פקטיביים ביותרשאילתא הם בממוצע גם הא

  .להשתמש במונחים בעלי משקל שנגזרו מקטע מהמסמך שאורכו הוא לפחות כמו של תקציר המסמך

הם יותר מתוחכמים מאשר ,  משתמש בהםSMART -המסמכים המייצגים שפרוייקט ה

 יותר אפקטיביים מאשר מילים רגילות אין ספק ששורשים הם. רשימת שורשים שיצאו מהשילוב

)Carroll, Debruyn] 19 .([ בנוסף הפרוייקטSMARTכשמונח ,  מוסיף נתינת משקלות למונחי האינדקס

 -לפרטים על איך ה. י שימוש במילונים שונים"אינדקס יכול להיות שורש או קבוצת רעיונות שנוצרה ע

SMART מעבד את המסמכים המייצגים ראה Salton] 20.[  

בהמשך אציג דיון פשוט על מידע של שכיחות שיכול לשמש כדי לשקול ולבחון תיאורים של 

  .מסמך ולהסביר את השימוש בקבוצות של מונחים בנויים כעזרה לאחזור

  

  נתינת משקלות למונחי אינדקס

 יסודיות האינדקסשני הפקטורים החשובים ביותר הקובעים את יעילות שפת האינדקס היו תמיד 

כדי לא . היו הרבה ויכוחים לגבי המשמעות המדויקת של שני המונחים האלה.  ירוט האינדקסופ

  .ואתן הגדרות לכל אחד] Digger] 17 - וKeenלהיכנס לויכוחים אני אלך בדרכם של 

ופירוט ,  מוגדר כמספר הנושאים השונים שקיבלו אינדקסיסודיות האינדקס, לכל מסמך

 המשיכו והגדירו את Digger - וKeen.  לתאר את הנושאים במדויק זו היכולת של השפה האינדקס

מאד קשה להעריך את הפקטורים . פירוט האינדקס כרמת הדיוק שבו המסמך מקבל אינדקסים

י סדר עולה של "נותני אינדקס אנושיים יכולים לדרג את האינדקסים שלהם פחות או יותר ע. האלה

  .קשהאך לאינדקס אוטומטי , יסודיות ופירוט

יש חשיבות ליכולת להעריך את הפירוט והיסודיות של האינדקס בגלל ההשפעה שיש להם על 

 רמה גבוהה של יסודיות אינדקס הובילה ליכולת זכירה]) Lancaster] 21(התגלה כי . אחזור אפקטיבי

ד נכון גם הניגו. רמה נמוכה של יסודיות הביאה לזכירה נמוכה ודיוק גבוה, ולהפך. נמוך* גבוהה ודיוק

נראה שיש רמה אופטימלית של . 'פירוט גבוה הביא לדיוק גבוה וזכירה נמוכה וכו, לרמות של פירוט

  .פירוט ויסודיות של אינדקס לאוכלוסייה נתונה

                                                           
  . המונחים האלה מוגדרים בהקדמה
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ניסו לשייך את שני הפקטורים , )Sparck Jones [22,23], Salton , Yang [24](מספר אנשים 

יות יכול להיות קשור למספר מונחי האינדקס שניתנו יסוד, לדוגמא. לסטטיסטיקה על המסמך

החשיבות של . למסמך מסוים ופירוט קשור למספר המסמכים שמונח מסוים ניתן להם במבחר מסוים

הקשר הוא עקבי עם . קשרים אלו היא ששני הפקטורים קשורים לתפוצה של מונח האינדקס במבחר

 מונחי האינדקס למסמך גורמים לשינויים שינויים במספר. הקשר בין הזכירה והדיוק שהוזכר

  .מתאימים במספר המסמכים למונח ולהפך

אני טוען שבשימוש באינפורמציה על מונחי אינדקס כדי לקבל משקלות למונחי האינדקס  

  .בעצם תוקפים בעיה ישנה של שליטה ביסודיות ובפירוט

כוח הבדלה משתנה למונחי אנו נזכרים שהוא נתן , Luhnאם נחזור לרעיונותיו המקוריים של 

. כוח ההבדלה הגבוה ביותר שויך לשכיחות האמצעית, אינדקס כפונקציה של דרוג שכיחות ההופעה

אותה שיטת ספירת השכיחות , בכל זאת. המודל שלו הוצע לבחירת המונחים המשמעותיים ממסמך

כלא עקבית עם נראית סכמה זו , בתחילה.  יכולה לתת סכמה למשקלות למונחים בודדים במסמך

, 2.1אך אם נחזור לציור , שטוענת כי כוח ההבדלה נופל בשכיחויות גבוהות, Luhnהתיאוריה של 

זה ככל הנראה מה שקרה .  הסכמה תהיה עקבית אם החיתוך העליון יוזז לנקודה שבה נמצא השיא

  .בניסויים שהשתמשו בשיטה הספציפית הזאת לנתינת משקלות

אוצר . ת לפי הצורה שבה מונחי האינדקס מפוזרים במבחר כולונעשו ניסיונות לתת משקלו

אם נספור את מספר המסמכים שבהם , כלומר,  Zipfianהמילים של מונחי האינדקס במסמך מפולגים 

  .מופיע כל מונח אינדקס ונצייר גרף לפי דרוג ההופעה נקבל היפרבולה

 Sparck Jones] 22  [ הראה בניסויו שאם ישNח אינדקס מופיע ב מסמכים ומונ- n מתוכם אז משקל של 

log (N/n) +1אם אינדקס .  מוביל לאחזור אפקטיבי יותר מאשר אם המונח היה בשימוש ללא משקל

מפורט הוא פרופורציונאלי למספר המסמכים שבהם מונח אינדקס מופיע אז המשקולת יכולה 

  .להיתפס כנותנת יותר חשיבות ליותר מונחים ספציפיים

י כך שנאמר ששכיחות "ם את השוני בין דרך זו לנתינת משקלות לקודמת עניתן לסכ

י פירוט מראה על היכולת של "המשקלות במסמך מראה על תאור התוכן ואילו נתינת משקלות ע

  .המונחים להבחין בין מסמך אחד למשנהו

Saltonו - Yang] 24 [לות י הסתכ"ניסו לאחרונה לחבר את שתי השיטות של נתינת משקלות ע

י שימוש "ע. Luhnהמסקנה שלהם היתה בעצם הוספה למסקנותיו של . בשכיחויות המסמך השונות
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כלומר כמה פעמים , והתחשבות בשכיחות הכללית של הופעת מונח והתפוצה שלו על פני המסמכים

מונח עם שכיחות גבוהה של הופעות לא מועיל . הם יכלו להסיק מספר מסקנות, הוא מופיע בכל מסמך

מונחים עם שכיחות בינונית הם . יוחד באחזור ללא קשר להתפלגות ולתפוצה שלו על פני מסמכיםבמ

מונחים נדירים עם תפוצה לא קבועה הם יעילים אך . במיוחד אם התפוצה לא קבועה, היעילים ביותר

מונחים נדירים מאד הם גם יחסית יעילים אך הם עדיין בתחתית . פחות מאלה עם שכיחות בינונית

הוכחות ניסוייות למסקנות אלו אינן מספיק חזקות . רשימת היעילות אחרי אלה עם שכיחות גבוהה

  .על מנת להכריז הכרזות נוספות

Salton רע'או ' טוב' והאנשים שעובדים עמו פיתחו כלי מעניין המתאר האם האינדקס הוא' .

את המסמכים " מתרגם"הוא אחד שכשמקושר לקבוצת מסמכים ' טוב'הם הניחו כי מונח אינדקס 

.  הוא אחד שמתרגם את המסמכים באופן דומה יחסית' רע'ואילו מונח , באופן שונה עד כמה שניתן

אשר מודד את העלייה או הירידה בשוני הממוצע בין מסמכים , י ערך הבדלה בין מושגים"זה נמדד ע

גורם לירידה בממוצע , הוא אחד שבהסרתו מקבוצת המסמכים' טוב'מונח , לכן. במחיקת המונח הזה

הרעיון הוא שהפרדה . גורם בהסרתו לעלייה' רע'ואילו מונח , )הוספתו היתה גורמת לעליה(השוני 

. גדולה יותר בין מסמכים תגרום לאחזור אפקטיבי יותר ופחות הפרדה תוריד את אפקטיביות האחזור

ך לפחות מופרד יחסית מה שבאמת דרוש הוא שהמסמך הרלוונטי ייהפ, למרות שזה נשמע הגיוני

נוסה גם ].  25,26[ניסויים שהשתמשו במודל הפרדת המונחים דווחו בעבר .  לאלה שלא רלוונטיים

הקשר בין הפרדת מונחים ושכיחות במסמכים ותוצאות הניסוי תמכו בתוצאות המוקדמות שדווחו 

שם גם ניתנות מספר , ]28 [Salton - וYuי "התוצאות העיקריות סוכמו ע]. Yang] 27- וSalton ,Wongי "ע

, לדוגמא. הוכחות פורמליות של אפקטיביות אחזור לאסטרטגיות המבוססות על שכיחות נתונים

 , log (N/n) +1 -משקלות יחסית ל, הסכמה של נתינת משקלות למסמכים לפי שכיחויות שתוארה לעיל

ה מסוג זה צריכות להשיג הוכח, כמובן. מתוארת כאפקטיבית יותר מאשר אי שימוש במשקלות

הם גם הוכיחו . להיעשות מספר הנחות על מדידה אפקטיבית והתאמת מסמכים לשאילתות

, שמגדילים זכירה, אפקטיביות של טכניקה שמשתמשים בה כדי לשלב מונחים עם שכיחות נמוכה

  .שמגדילים דיוק, וטכניקה שמשתמשים בה כדי להכניס מונחים בעלי שכיחות גבוהה לתוך משפטים

  

  

23  



  ניתוח טקסט אוטומטי- 2פרק , אחזור מידע
 

  - 11 - 

  אינדקס הסתברותי

מודל כמותי מפורט לאינדקס אוטומטי מבוסס על הנחות סטטיסטיות של , בשנים האחרונות

ההבדל בין המונחים ].  Harter] 29,30,31 - וBookstein ,Swansonי "התפלגות מילים בטקסט נעשה ע

כך שאפשרי , סוגסימן מגדיר .   הוא הכרחי על מנת להבין את המודל הזהמילים-סמני ומילים-סוגי

או (אז הופעה מסוימת בנקודה מסוימת בטקסט המסמך ; WARלהתייחס להופעת סוג מילה 

מתכוונים למספר "  במסמךwשכיחות ההופעה של מילה "לכן כשאומרים . מילה-יהיה סימן) התקציר

סימן תיפול /התאמתה של מילה כסוג.  מילה ספציפי-המילים במסמך התואמות לסוג-סימני

  ".מילה"שר גורם לכך שיהיה ברור מה הכוונה אם פשוט נגיד כשההק

במודל שלהם הם לוקחים בחשבון את ההבדל בהתנהגות ההתפלגות של מילים כהנחיה לכך 

 Stoneנקודת ההתחלה שלהם היתה עבודתם המוקדמת של . שמילה צריכה או לא להיות מונח אינדקס

' ייחודיות'שהראו שהתנהגות סטטיסטית של מילים ] 34 [Dennis -ו] Rubinoff] 32[ ,Damerau] 33 -ו

הם גילו שמילות פעולה מתפלגות פואסונית על מסמכים ואילו מילים . 'פעולה'היתה שונה ממילות 

 על סט של טקסטים wאם מסתכלים על ההתפלגות של מילת פעולה . ייחודיות לא מפולגות פואסונית

  :י" ניתן עwת של מילת הפעולה  הופעוnשיהיו בטקסט , f(n), אז ההסתברות

f(n) = e-xxn 
     n! 

  
. למילה נתונה הוא יהיה יחסי לאורך הטקסט,   ישתנה ממילה למילהxהפרמטר , באופן כללי

  . בסט הטקסטיםw כמספר הממוצע של הופעות של xאנו גם מפרשים את 

מעות בעוד שמילות  מניח שמילים ייחודיות הם בעלות משBookstein-Swanson-Harter -מודל ה

הכוונה בכך היא שמילה מתפלגת באופן אקראי לפי התפלגות פואסונית לא נותנת מידע . פעולה אינן

העובדה שמילה לא מתפלגת פואסונית מעידה על כך שהיא יכולה , בו בזמן. על המסמך בו היא מופיעה

 WARהמילה הייחודית הידיעה על כך ש: זאת לא נקודת מבט בלתי הגיונית. לתת מידע על המסמך

מצד . גורמת לכך שנצפה שהיא תופיע רק במסמכים שהם על מלחמות, נמצאת בקבוצת המסמכים

  .  תתפלג אקראיתFORנצפה שמילת פעולה כמו , שני

זה רומז שבדרך כלל אוסף . לרמה מסוימתהמודל מניח גם שמסמך יכול להיות על מילה עד 

בוצה מורכבת ממסמכים שהם על מילה מסוימת באותה כל ק: של מסמכים יכול להתפרק לקבוצות

פ "ההנחה שנעשתה כרגע היא שמילה בעלת משמעות מבחינה בין מספר קבוצות של מסמכים ע. הרמה
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המילים בעלות . זה בדיוק המילים האלה שמועמדות להיות מונחי אינדקס. הנושא של המילה

תפלגות שלהם ביחס להתפלגות פואסונית י מדידה של הה"המשמעות יכולות להימצא בצורה מכנית ע

היא , במודל הזה הסטטוס של מילה משמעותית בקבוצת מסמכים הדומים בנושא. הצפויה מהם

  .קבוצות-בתוך קבוצה דומה המילה אינה יכולה להבחין ולתת עוד תת, כלומר, כמילה חסרת משמעות

Harter] 31 [ל יכולים לשמש מתודה של "בהתבסס על כך שהרעיונות הנ, יהה שתי הנחותז

המטרה היא לקבוע כלל כזה שייתן לכל מסמך מונחי אינדקס שנבחרו מרשימת . אינדקס אוטומטי

  :ההנחות הן".  מועמדים"מונחים 

היא פונקציה של , ההסתברות שמסמך ימצא רלוונטי לבקשה למידע על נושא מסוים .1

  .ונטי שבו הנושא מטופל במסמךההיקף הרלו

 של ההיקף שבו המילה מיוחסת לנושא המדובר  מספר הסימנים במסמך היא פונקציה .2

  .במסמך

  

כמו ". הנושא שהמילה מרמזת עליו"ועם " נושא הבקשה"מזוהה עם " נושא"ה, בהנחות האלו

במאמר חדש יותר ] Kraft] 35 - וBookstein -למרות ש, רק בקשות של מילה אחת נלקחות בחשבון, כן

ל נותן אינדקסים למסמך עם "כלל האינדקס המבוסס על ההנחות הנ. דנו בבקשות של מספר מילים

.  גבוהה ממספר מסויםw אם ורק אם ההסתברות שהמסמך הנבדק קשור לבקשה על מידע על wמילה 

ריך איך כדי לחשב את ההסתברות הדרושה של רלוונטיות למילה בעלת משמעות אנו צריכים להע

ושרק מילה , אנו יודעים שזאת לא יכולה להיות התפלגות פואסונית בודדת. ההתפלגות שלה נראית

אם . בעלת משמעות תבחין בין קבוצות מסמכים ששונים ברמת קשר בין הכותרת שנתנה המילה

י "באחת מהקבוצות ההתפלגות של מילה משמעותית יכולה להיות מתוארת ע, )2(נתייחס להנחה 

 w אזי ההתפלגות של המילה wאם יש שתי קבוצות שונות בקשר שלהן למילה , לכן. יך פואסוניתהל

לפי המשתנים במשוואה הקודמת . י ערבוב של שתי התפלגויות פואסוניות"יכולה להיות מתוארת ע

  :נקבל

f(n) = P1e-x1X1
n  + (1-P1)e-x2X2

n  
   n!  n! 

                                                           
  .ותרמתאימה י' מדד'אני חושב שהמילה ' פונקציה'משתמש במילה ] Harter] 31 - למרות ש
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 הם X2 - וX1 -ו,  שייך לאחת מהקבוצות זו ההסתברות של מסמך אקראי להיותP1כאן 

המודל מודל שני הביטוי הזה מראה מדוע לפעמים נקרא . ממוצע ההופעות בשתי הקבוצות

חשוב להזכיר שזה מתאר את ההתנהגות הסטטיסטית של מילה משמעותית בשתי . הפואסונים

מכים הרלוונטים קבוצות אלו הם לאו דווקא המס, מילה אחרת בהקשרים שונים' על'קבוצות שהם 

אנו יכולים לחשב את ההסתברות של רלוונטיות לכל מסמך ) 1(רלוונטים למרות שבהנחה -והלא

  :היחס. מאחת הקבוצות האלו

              P1e-x1X1
k            .  

          P1e-x1X1
k  + (1-P1)e-x2X2

k    
  

  

היחס הזה הוא .  פעמים במסמךk שמופיע wשמשתמשים בו כדי להחליט אם לתת את מונח האינדקס 

 בהינתן שהוא X1 לרמה של w -למעשה ההסתברות שהמסמך המסוים שייך לקבוצה שמתייחסת ל

היחס הזה מושווה עם עלות פונקציונאלית מבוססת על עלות שמשתמש . w הופעות של kמכיל בדיוק 

ולים להימצא במאמרים פרטים נוספים יכ. מוכן ליחס לשגיאות שהמערכת יכולה לעשות בזמן אחזור

  .המצוטטים

הוא לא נבחן מנקודת , למרות שמבחנים הראו שהמודל נותן מונחי אינדקס הגיוניים, לבסוף

  .מדד זה יקבע האם המודל מקובל כמודל לאינדקס אוטומטי.  ראות של  האפקטיביות שלו באחזור

  

  

  או לייצג/להבחין ו

אחת היא להגדיר מסמך דרך הצגת . ך לאחזורישנם שתי דרכים מנוגדות להסתכל על הגדרת מסמ

הדרך . זה יכול להיקרא ייצוג ללא הבחנה, ללא קשר בדרך שבה מסמכים אחרים תוארו, התוכן שלו

באף . ולזה נקרא הבחנה ללא ייצוג, השניה היא להתעקש שהגדרת מסמך מבדילה בינו לבין אחרים

אך זיהוי שתי הדרכים מועיל כשבוחנים את , אחת מהדרכים המוקצנות האלו  לא נעשה שימוש בפועל

  .בעיית הגדרת המסמך

י השוואת יסודיות "זה מתקבל ע. אנו מחפשים את העמק השווה בין ייצוג והבחנה, בפועל

. רוב שיטות האינדקס האוטומטי נראות כמו ערבוב של ייצוג מול הבחנה. האינדקס לפירוט האינדקס

אנו מנסים להעלות ' עצירה'לפי ממוצע של רשימת מילות במקרה הפשוט של מחיקת מילים שכיחות 
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 המבוססות על ערכי הבחנה מובילות לאותו Saltonהמתודות של . את רמת ההבחנה בין המסמכים

זה צריך להיות ברור שכשמוחקים מונחי אינדקס חייב לבוא שלב שהמילים שנשארו לא יוכלו . הדבר

 מראה שחשיבות המונח בייצוג Bookstein-Swanson-Harterהמודל הפורמלי של . לייצג את תוכן המסמך

  .ניסו לקשר פונקצית עלות בין השניים, למעשה, הם. תוכן המסמך מושווה מול חשיבותו כמבחין

התעסקות , כלומר: ' אוריינטציה של מסמך'התמקדות בייצוג מובילה למה שנקרא 

, יל שיטות הקשורות לבינה מלאכותיתהגישה הזו תפע. עם מודלים על מה המסמך מדבר) ?מוגזמת(

החשיבות של עבודה . במיוחד לסוג שקשור לבניית מודלים של מחשבים המכילים שפת טקסט טבעית

  ].Smith] 36י "סוכם ע, כמו גם עבודות אחרות, AI -זו ב

הם מניחים ', מידע'י אלה המנסים להגדיר את המשמעות של "נקודת מבט זו אומצה גם ע

  .שהוא מכיל" מידע"י ה"מסמך יוכל להיות מוצג עשכשזה יוגדר 

הדרך הזו של הסתכלות על דברים . התמקדות בהבחנה מובילה לאוריינטציה של שאילתה

לאור ידיעת הנתונים על סוגי . IRמניחה מראש כי אפשר לנבא את סוגי השאילתות שיכנסו למערכת 

,  ]Cooper] 38,39 - וMaronי " נעשו עלאחרונה. אפשר לאפיין מסמכים בדרך אופטימלית, השאילתות

  .למרות שקשה לראות בשלב זה איך זה יעשה, שעסקו במונחי תועלת, עבודות בתחום

  

  

  סיווג אוטומטי של מילות מפתח

על ) thesaurus" (רשימות של מילים נרדפות"הרבה מערכות אחזור אוטומטי מסתמכות על 

.  גדיל את הסיכוי לאחזור מסמכים רלוונטייםמנת לשנות שאילתות ומסמכים מייצגים ובכך לה

Salton] 40 [ התנסה בסוגים רבים של תזאורוס והסיק שחלק מהפשוטים מביניהם מצדיקים את עצמם

  .במובן של העלאת אפקטיביות האחזור

  :בשני אופנים עיקריים, רוב החלפת המילים נעשית באופן ידני, בפועל

  . מקושרות–א מילים שנראה שהם מדברות על אותו נוש .1

  . מקושרות– מילים שנראה שהם מדברות על דברים דומים  .2

  

אז מילה . התזאורוס הראשון מקשר מילים שניתנות להחלפה ושם אותן בקבוצות שקולות

מרשימה זו . אחת יכולה להיבחר כדי לייצג כל קבוצה ורשימה של מילים תיצור אוצר מילים מוגבל
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. או משתמש יכול לבחור אינדקסים כדי ליצור שאילתא, מךיכול לבוא אדם ולבחור אינדקס למס

  .אותו תזאורוס ניתן לשימוש באופן אוטומטי כדי לזהות מילים של שאילתא למטרת אחזור

לקשר אותן , לדוגמא, הסוג השני של תזאורוס משתמש בקשרים סמנטיים בין מילים כדי

  . הוא מסוג זה השתמשה בוMEDLARS -התזאורוס הידני שמערכת ה. הירארכית

התזאורוס הידני מבוסס על . שיטות שונות הוצעו כדי שהתזאורוס יעבוד אוטומטית

ואילו זה האוטומטי , )קשרים יותר כלליים או יותר ספציפיים, מזהה מילים נרדפות(סמנטיקה 

אז אני אתמקד בשיטה , השימוש בתחביר הוכח כבעל ערך נמוך, שוב. מבוסס על תחביר וסטטיסטיקה

האלה הן לעיתים " מילים"ה. זו מבוססת בעיקר על תבניות של הופעת מילים במסמך. טטיסטיתהס

  .התיאור שהוצג קודם כמילת מפתח

אם ניתן : היחס הבסיסי מאחורי הבניה האוטומטית של קבוצות מילות מפתח הוא כדלקמן

 במסמך כשהבקשה במובן שאנחנו מוכנים לקבל אחת מהן, B ומילת מפתח Aלהחליף בין מילת מפתח 

צורה אחת . זה מכיוון שיש להן אותה משמעות או שהן מתייחסות לאותו הנושא, היתה למילה השניה

אם יש להן נטייה , לגלות אם שתי מילות מפתח קשורות היא להסתכל על המסמכים בהם הן מופיעות

  .יתן להחליף ביניהןרבים הסיכויים כי הן מתייחסות לאותו הנושא ונ, להופיע ביחד באותם המסמכים

סיווג של מילות , באופן אוטומטי, שניתן לבנות, בהתבסס על עקרון זה, לא קשה לראות

נוכל לזהות שתי גישות עיקריות , יתר על כן. ל"מפתח בו הקבוצות בשימוש אנלוגי לתזאורוס הנ

  :לשימוש בסיווגי מילות מפתח

  . שם הסיווג בה היא מופיעהי"מייצג ע) או בשאילתא(להחליף כל מילת מפתח במסמך  .1

  .י כל מילות המפתח שמופיעות בסיווג לה היא שייכת" להחליף כל מילת מפתח ע .2

  

אם הם שמות , י התאמה של המתארים"אם נחשוב על אסטרטגיית אחזור פשוטה כפועלת ע

אז להרחבת נציגים באחת משתי הדרכים האלה תגרום לגידול מספר , מילות מפתח או שמות סיווגים

  .הצורה השניה תשפר גם דיוק. ולכן נוטה לשפר החזרה, ההתאמות בין המסמך לשאילתא

  

                                                           
  .החזרה מוגדרת במבוא 
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 Jones] 41 [והוא גילה , מדווח על מספר גדול של ניסויים עם סיווג מילות מפתח אוטומטיים

שבאופן כללי משיגים אחזור מוצלח יותר בעזרת סיווגי מילות מפתח אוטומטיים מאשר מילות מפתח 

  .לא מסווגות

לא ווידאה  את ] Minker et al] 42העבודה של . משמעית-אפילו כאן העדות אינה חד, לצערנו

ולמעשה הוכיח שבמקרים מסוימים סיווג מילות המפתח יכול לפגוע , Sparck Jonesממצאיו של 

 הטיל ספק בעיצוב הניסוי שלהם שמשאיר את, Minker et alבסקירה של  ] Salton] 43. ביעילות האחזור

  .שאלת האפקטיביות של סיווגי מילות המפתח ללא מענה למחקר הבא

קוראים שרוצים לבדוק את . היה די כללי, מכורח המציאות, הדיון בסיווגי מילות מפתח

נחזור לנושא בקצרה כשנדון . על הנושאים האלה] Sparck Jones] 41הנושא לעומק יבדקו את ספרו של 

  .3בדרכי סיווג אוטומטיים בפרק 

  

  נורמליזציה

זה בודאי שימושי בשלב זה לחזור ולהראות מספר רמות של נורמליזציה של הטקסט שמעורבות 

. י שרשרת מילים בלבד"ברמה הנמוכה ביותר יש לנו את המסמך שתואר ע. ביצירת נציגי המסמכים

מילות 'כעת יש לנו מה שלפי המסורת נקרא . 'מילות הניפוח'השלב הראשון בנורמליזציה הוא הסרת 

יתכן שהשלב הבא הוא לצרף את המילים האלה לתוך קבוצות ולתאר את המסמך לפי שמות . 'מפתח

הרמה הבאה היא בניית סוגי מילות . מילות מפתח או מונחי אינדקס, שהם במינוח המודרני, הקבוצות

  .לאמיתו של דבר כאן מסתיימת הנורמליזציה. מפתח לפי סיווג אוטומטי

אם השקלול לוקח , נדקס אפשר להתייחס כתהליך של נורמליזציהלשקלול מינוחי האי

אולי נרצה להבטיח שלתאום במונח אחד , לדוגמא, בחשבון את מספר מונחי האינדקס של כל מסמך

תהליך השקלול לפי שכיחות , בדומה. מבין עשר יהיה משקל כבד יותר מאשר מונח אחד מבין עשרים

  .יזציה לנציגי מסמך ביחס לשכיחות מצופהבמסמך כולו הוא ניסיון לעשות נורמל

  

  הערות ביבליוגרפיות

] Schultz] 44לכן הקורא ירצה אולי לפנות לספר של  . luhnפרק זה הדגיש את העבודה המוקדמת של 

מספר עבודות מוקדמות בעלות . 1958 ועד 1957 -שמכיל מבחר מאמרים אשר מצוטטים בו עבודות מ

העבודה הראשונה ]. 46 [Maronוההמשך בידי ] Kuhns] 45 - וMaronהשפעה על האינדקסים היו של 
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נותן חומר רקע מועיל לעבודה ] Batty] 47. מכילה ניסיון לבנות מודל הסתברותי לנתינת אינדקסים

] Simon] 48נראה שלא התייחסנו כלל למאמר מעניין של . מוקדמת על סיווג אוטומטי של מילות מפתח

 מניח תהליך סטוכסטי שיביא לחלוקה של שכיחויות מילים דומה לשל IR .Simonבנוגע לספרות 

Zipfian .Doyle] 49 [במאמר שפורסם לאחרונה בידי . בודק את תפקיד הסטטיסטיקה בניתוח טקסטים

Sparck Jones] 50 [מספר .  ישנה השוואה בין הגישות השונות לנתינת משקלות למונחי אינדקס

]. 52 [Sparck Jones -ו] Stevens] 51קסים האוטומטיים נכתבו בידי מאמרים משובחים בתחום האינד

Salton] 53 [ריכז דיווח המכיל תיאוריה על אינדקסים .Borko] 54 [ נתן ריכוז נוח למספר תיאוריות של

  Dhawle - וGhose -על גישה מעניינת בשימוש של שיטות סיווג סטטיסטיות ניתן לפנות ל. אינדקסים

]55.[ 
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  מבוא

  

בפרק זה אנסה להציג באופן קוהרנטי את הסיווג בדרך כזו שהעקרונות המעורבים יהיו מספיק 

הדגש .  ולעשות כן ללא קושי ניכרIR –ד המבקש להשתמש בטכניקות סיווג ב מובנים לכל אח

, מסמכים למרות שרעיונות רבים ישימים לזיהוי תבניות) Clustering(יהיה ביישום שלהם בקיבוץ 

  .אבחונים רפואיים אוטומטיים וקיבוץ של מילות מפתח

  

ל סיווג כתיאור של תהליך לצרכינו מספיק לחשוב ע; הגדרה פורמלית של סיווג לא תינתן

. משתמשים לתיאור התוצאות של תהליך כזה" סיווג"במלה . שבאמצעותו מערכת סיווג נבנית

אנו באופן " סיווג "-כ) בטעות לסברתי(נחשבת לעיתים ) INDEXING(למרות שעריכת מפתחות 

 שפה ".אבחון"ו" סיווג"אבחנה נוספת צריכה להיעשות בין . מיוחד מייתרים משמעות זאת

  :זאת' יומיומית היא מעד מעורפלת בנק

  

  ?את זה) תזהה(  איך תסווג -

  ?  לאיזו קבוצה אלו מסווגים באופן הטוב ביותר-

  

הבחנות אלו נעשו לפני . ואילו השניה מדברת על סיווג ממש? הדוגמא הראשונה מתייחסת להבחנה

  .JARDINE AND SIBSON- ו, KENDELLי "בספרות ע

  

:  הקובעMacnaughton Smithכאן אני ממשיך אחר . זור מידע סיווג נדרש למטרה  בקונטקס של אח

, אפילו הכלליים ביותר נעשים עבור מערכת מטרות מסוימת ברורה יותר או פחות, כל הסיווגים"

המטרה יכולה להיות ". אשר צריכה להשפיע על בחירת שיטת הסיווג ועל התוצאות המושגות

זור יהיה מהיר יותר או לחילופין יתכן ליצור תזאורוס                     קיבוץ המסמכים באופן שהאח

בדרך . התועלת בסיווג יכולה להימדד רק בביצועיה בזמן האחזור, בכל מטרה שהיא. אוטומטית

למשל (ולהשאיר זאת לפילוסופים " טובים "–ו " טבעיים"זו ניתן לעקוף את הדיון על סיווגים 

HAMPEL. (  

  

   :IR –ומים עיקריים של ישומים של שיטות סיווג ב יש שני תח

  

  ;קיבוץ מילות מפתח) 1

  .קיבוץ מסמכים) 2

  

, קיבוץ מסמכים  .SPARCK JONESי "התחום הראשון מטופל היטב בספר שהוצא לאחרונה ע

סיבה אחת אפשרית היא כי . השפיע מעט מאד,   ועמיתיוSALTONי "למרות שמומלץ מאד ע

 – על קיבוץ מסמכים כוסו בבליל הניסויים שנערכו על מערכת ה SALTONשל הפרטים של עבודתו 

SMART . סיבה אחרת אפשרית היא כי ההתלהבות הראשונית של קיבוץ זה שקעה לאור הכמויות

  .של נתונים יקרים וזמן מחשב שנדרשו בניסויים המשמעותיים בתחום זה
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Good and FairThorn ,  סיווג אוטומטי כשימושי באחזור מסמכיםהיו בין הראשונים להמליץ על .

אנו מגדירים  : "M. Hayes.י "אמירה ברורה על מה שמשתמע מקיבוץ מסמכים נעשתה בראשית ע

אשר מקבלים טיפול ) הצגות של מסמכים, למשל מסמכים(את הארגון בקיבוץ יחדיו של פריטים 

סיווג של , ילים אחרותבמ. ביחידות ומאבדים בהיקף זה את הזהות האינדיבידואלית שלהם

לכן המסמך ומסמכים . מסמך למקומו יזהה את המסמך עם מקום סיווגו לכל המטרות והכוונות

, אם כן, נראה. אחרים במקום סיווגים מקבלים יחס כזהים עד שהם נבחנים באופן אינדיבידואלי

ם מקובצים ה. כי מסמכים מקובצים יחדיו בגלל שהם באופן כלשהו קשורים באופן יותר בסיסי

". ויחסים לוגיים הם האמצעי למדידת סבירות זאת, יחד בגלל שסביר שהם יהיו רצויים יחדיו

השניה , ראשונה דרך הסיווג הישיר של מסמכים, הושג בשתי גישות שונות' הארגון הלוגי'

הגישה .  הגישה הראשונה הוכחה להיות בלתי אמינה. באמצעות החישוב של קירבה בין מסמכים

ה נחקרה באופן טוב למדי עד עתה ומעל הכל יש טיעונים חזקים הממליצים לישומה באופן השני

  .הגישה השניה תהיה זו שנדון בה בהרחבה להלן. מסוים

  

בבירור בפרקטיקה זה אינו אפשרי : " הוא טועןSaltonהיעילות של קיבוץ מסמכים הודגשה על ידי 

מספר פתרונות . הזמן הגדולה של תהליך זהלהשוות כל מסמך עם כל בקשת חיפוש עקב צריכת 

פתרון מבטיח במיוחד מספק . הוצעו להקטין מספר ההשוואות הנדרש בין פריטי מידע ובקשות

, כ מסמך מייצג"אח. קבוצה של מסמכים קשורים בעזרת פרוצדורת השוואת מסמכים אוטומטית

 רק כנגד סמני קבוצה נבחר לכל קבוצת מסמכים ובקשת חיפוש נבדקת ראשונית, סמן הקבוצה

כ הבקשה  נבדקת כנגד רק המסמכים האינדיבידואליים שלגבים סמני קבוצה מראים "אח. בלבד

זה בהכרח מפחית ,   מאמין כי למרות שקיבוץ מסמכים חוסך זמןSalton". זיהוי גבוה עם הבקשה

מכים יש אני מאמין שהוכח ההפוך לכך והוצג שקיבוץ מס. את האפקטיביות של מערכת איחזור

  ).Jardine and Van Rijsbergen(לו פוטנציאל לשיפור האפקטיביות 

  

  אמצעים לקישור

על בסיס יחסים אלו שיטת סיווג . מהווה שיטות סיווג מבוססים על יחסים בינאריים בין עצמים

. קישור וחוסר דמיון, היחסים  מתוארים לעיתים כדמיון. יכול לבנות מערכת של קיבוצים

המונחים האחרים משמעותם דומה למעט שקישור ישמר לתיאור דמיון " וסר דמיוןח"בהתעלם מ

אמצעי הדמיון מתוכנן לכמת את הסבירות בין . בין עצמים המאופיינים במאפיינים מוסתרים

עצמים כך שאם ניתן להניח שזה אפשרי לקבץ עצמים באופן כזה שעצם בקבוצה דומה לאלו 

הרי ששיטת הקיבוץ מאפשרת למבנה קבוצה כזה , תושבקבוצתו פחות מאלו שמחוץ לקבוצ

  .להופיע

באופן לא פורמלי מספר אמצעי הקישור גדל ככל שהמספר או ההנחות של מצבי מאפיינים 

 –ו Goodman:  מספר רב של התאמות של קישור תוארו בספרות ראה למשל. משותפים גדל

Kruskal ,Kuhns  , Cormackו - Sokal &Sneath .ים טענו כי ההבדל בין ביצוע האחזור על מספר כותב

באופן . בתנאי שאלו מקבלים נירמול מתאים, ידי אמצעים שונים של קישור הוא לא משמעותי

 חקר את Lerman. ניתן לצפות זאת כיוון שרוב האמצעים כוללים את אותו המידע, אינטואטיבי

. ים בהתייחס אחד לשניהיחסים המתמטיים בין הרבה מהאמצעים והראה שרבים הם מונוטוני
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ששיטת קיבוץ שמסתמכת רק על סדר הדירוג של ערכי הקישור יינתן לה קיבוץ זהה , יוצא מכך

  .לכל אמצעים אלו

  

מאחר שמסמכי אחזור מידע ובקשות . ישנם חמשה אמצעים מקובלים לקישור באחזור מידע

י "י הנחה שעצם מיוצג ע"אני אפשט עניינים ע, י מונח או רשימת מילות מפתח"מיוצגים לרוב ע

אנו יכולים להכליל למקרה זה היכן . סט של מלות מפתח ואמצעי הספרור נותן את גודל הסט

  .י ברירה פשוטה של האמצעי המתאים"שמילות המפתח נשקלו ע

  

  הקישור הפשוט ביותר הוא

  

⏐X∩Y⏐מקדם מתאם פשוט   

  

. Y - וXן את הגודל של מקדם זה לא לוקח בחשבו. זהו מספר מונחי האינדקס המשותפים

המקדמים הבאים אשר נעשה בהם שימוש באיחזור מסמכים לוקחים בחשבון את המידע 

  .Y - וXהמסופק על ידי הגדלים של 

  

 ⏐  Y ∩X  ⏐    _2 המקדם של      Dice  

 ⏐ ⏐Y+ ⏐  ⏐ X 

 
  

 ⏐  Y ∩X  ⏐  המקדם של       Jaccard       

 ⏐ Y ∪ ⏐ X 
  

  

⏐  Y ∩X  ⏐     _______ מקדם קוסינוס     

 ⏐1/2 ⏐Y ⏐ 1/2x ⏐ X 
  

 ⏐  Y ∩X  ⏐                     _מקדם חופף  

 )⏐ ⏐Y, ⏐  ⏐ X (min 
  

  

כשלון לנרמל מוביל לתוצאות . אלו יכולים להחשב כגרסאות מנורמלות של מקדם התאמה פשוט

 :אינטואיטיביות הפוכות כפי שהדוגמאות הבאות מראות

 

 ⏐  y,x(1 s =(⏐  Y ∩X  ⏐2)= y,x(2    s  ⏐  Y ∩X  אם
  ⏐ ⏐Y+ ⏐  ⏐ X 
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⏐X1⏐=1⏐y1⏐=1  ⏐X  ∩  Y ⏐=1⇒ s1=1  s2=1 

 

⏐x2⏐=10 ⏐y2⏐=10    ⏐X  ∩  Y ⏐=1⇒ s1=1  s2=1/10 

 

s1 (x1,y1) = s1 (x2,y2 ( מה שהוא לא יתכן בבירור מאחרx1ו  - y1הם מייצגים זהים בעוד ש - x2ו - 

y2הנורמליזציה עבור .  שונים בהחלטs2 1י "ת מקסימום דמיון מיוצג ע1 –ו )  נעה בין.  

  

Doyleכל המסמכים נוצרו "ניתן לתפוס את האמירה ' :  רמז על החשיבות של נרמול בדר משעשעת

לכן ניתן לספור הן מסמכים או דברים המתייחסים . כבסיס סביר לתיאור ספרייה" שווים

ס לאותו מספר תגיות אינדקס לכל כמובן תוך זהירות להתייח, למסמכים כגון תגיות אינדקס

בבירור אם נחליט לתאר את הספרייה על ידי התייחסות למילים של הטקסט כבעלות . מסמך

והאמירה , יהיה ניתן למצוא כי מסמכים תורמים לתיאור בפרופורציה של גודלם, אותו משקל

  .'"רו שוויםכל המסמכים נוצ"תהיה מנוגדת לאמירה " מסמכים גדולים יותר חשובים מקטנים"

  

הסיבה להעדפה של נקודת הראות של . אחזור עתה להגדרה המתמטית המובטחת של חוסר דמיון

 Jardine andקוראים מעונינים  מופנים ל . חוסר דמיון הן בעיקר טכניות ולא יורחב עליהם הדיבור

Sibsonמיון על ידי יש לשים לב כי כל פונקציה חוסר דמיון יכולה להשתנות לפונקציית ד,  בנושא

  . אך ההפך לא תמיד נכוןs=(1+d( -1טרנספורמציה פשוטה של הסוג 

  

 עד PXP הוא פונקציה מ Dמקדם הזוגיות חסרת הדמיון ,  הוא סט של עצמים שיש לקבצםPאם 

  : באופן כללי עומד בתנאים הבאיםD. למספרים ריאליים לא שליליים

D1 D(x,y) >=0 for all x,y∈P 

D2 D(x,y) =0 for all x,y∈P 

D3 D(x,y) =D(x,y) for all x,y∈P 

למעשה רוב מקדמי חוסר הדמיון . מקדם חוסר דמיון הוא סוג של פונקציית מרחק,  לא פורמלית

  :מקיימים את חוסר השיוויון של המשולש

 

D4 D(x,y) <=D(x,y)+ D(y,z( 

 

 תמיד ארוך המוכר מגיאומטריה אוקלידית כמשפט הקובע כי סכום אורך שתי צלעות משולש

  .מהצלע השלישית

  

    הוא D1-D4דוגמה למקדם חוסר דמיון המקיים  

  

 

⏐X Δ Y ⏐___ 

 ⏐X ⏐+ ⏐Y  ⏐ 

  כאשר 
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 ⏐X Δ Y ⏐= ⏐X ∪  Y ⏐- ⏐X  ∩  Y ⏐ 

  :י" עDiceזה מקושר בפשטות למקדם של . Y- וXסימטרי בין הסטים - הוא ההבדל הא

1  - 2 ⏐X  ∩  Y ⏐   = ⏐X Δ Y ⏐_ 

     ⏐X⏐+ ⏐Y  ⏐       ⏐X⏐+ ⏐Y  ⏐ 

 

  

  DCלהשלים את התמונה אבטא את ה . 1 -  המחוסר מJaccardוהוא מונוטוני ביחס למקדם של 

י "נבטא אותו ע, במקום להציג כל מסמך על ידי סט של מילות מפתח. האחרון באופן שונה

 I -ה במקום 1 או 0י " מצויין עI - מחרוזת בינארית כאשר הקיום או ההעדר של מילת המפתח ה

  במקרה זה. בהתאם

  

Σxi(1-yi)+Σ(1-xi) 

Σxi+Σyi 

 

  .כאשר מחושב על המספר הכולל של מילות המפתח השונות באוסף המסמכים

  

Salton  התייחס למייצגים של מסמכים כוקטורים בינאריים הכלולים במרחב אוקלידי בעל  n 

  . הוא המספר הכולל של מונחי האינדקסnכאשר , מימדים

  
  

⏐X  ∩  Y ⏐  

 ⏐X⏐1/2⏐Y ⏐ ½ 

זה מכליל אם כן . Y -  וXיכול להתפרש כקוסינוס של הפרדה זויתית של שנ י וקטורים בינאריים 

  .במקרה זה נכתוב). כגום רשימת מילות מפתח שקולות( הם אמתיים Y - וXלמקרה של 

  

)      X,Y _____( 

⏐⏐x⏐⏐  ⏐⏐y⏐⏐ 

  :די אזי לכל אם המרחב הוא אוקלי. זאת התוצאה הפנימית) x,y(כאשר 

X=(x1,…,xn) and y=(y1,…,yn) 

  :נקבל
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הם מודדים את הקישור . מספר כותבים מתיימרים לבסס אמצעי של קישור על מודל הסתברותי

דרך זאת של מדידת . תפלגות סוטה מעצמאות הסטוכסטיתבין שני עצמים על ידי המידה בה הה

 אדון כיצד הקישור בין מונחי אינדקס משתמשים בו 5קישור יהיה בעל חשיבות כאשר בפרק 

. אשתמש שם בתוחלת מדידת המידע למדידת אמצעי הקישור. לשיפור האפקטיביות של האיחזור

  :קמןניתן להגדיר כדל) P(x2 -ו) P(x1עבור שנתי הסתברויות 

  

I (Xi, Xj) = Σ P(Xi,Xj), log  P(Xi,Xj) 
                 Xi,Xj                           P(Xi)P(Xj)                  
              

  

כמו כן  . I(xi,xj)=0כמו כן  . I(xi,xj)=0ולכן ) P(xi)P(xj)=P(xi,xj הם עצמאיים xj -   וxiכאשר 

I(xixj)=I(xjxi (כמו כן יש לכך את התכונה של בלתי משתנה תחת . מטריהמראה שזה סי

תכונות נוספות מעניינות של אמצעי זה אפשר . טרנספורמציה של אחד על אחד של קואורדינטות

יכול לעבור טרנספורמציה לפונקצית ) I(xixj מראה כיצד steyee and Goog .  Rajskiלמצוא אצל

 xj על xiורש כאמצעי של מידע סטטיסטי המוכל ב לעיתים קרובות מפ) I(xixj. מרחק בהתפלגויות

 - וiכאשר אנו מיישימים פונקציה זאת למדוד את הקשר בין שני מונחי אינדקס למשל  (. או ההפך(

j , אזxiו  - xjלכן .  הם משתנים בינארייםP(xi=1 ( יהיה ההסתברות של הופעת המונחi והדמיון 

)P(xi=0מידה בה שני מונחי אינדקס ה.  הופעה-   יהיה ההסתברות של איiו - j נמדד בעקבות כך  

  . אשר מודד את המידה בה ההתפלגויות שלהם סוטות מהעצמאות הסטוכסטיתI(xixj)י "ע

  

 בפרט Jardine and Sibsonפונקציה דומה מאד לאמצעי תוחלת המידע המשותף הוצע על ידי 

נוכל להבחין בין שני מעמדות על לדוגמה . למדידת חוסר  הדימיון בין שני מעמדות של עצמים

, )P2(1 -ו) P1(1( ,P1(0לכן בהנתן . }1,0{בסיס ההתפלגויות שלהם מסביב שתי נקודות במרחב 

P2(0 ( על בסיס ההבדל בינם אנו מודדים את חוסר .  בהתאם2 -  ו1יהיו ההתפלגויות של מעמד

  :ע שהוא קוראים רדיוס המידJardine and Sibson במה ש 2 - ו1הדמיון בין 

  
UP1 (1) log P1(1)                           +        VP2(1)   log P2(1)                          + 
                   UP1(1)+VP2(1)                                          UP1(1)+VP2(1)     
  

 
UP1(0)log P1(0)                             +          VP2(0) log P1(0)             
                 UP1(0)+VP2(0)                                            UP1(0) +VP2(0)  

  
פונקציה זאת יכולה להיות מוכללת לריבוי .  הם המשקלות החיוביים המוספים ליחידהv -  וuכאן 

שנות מסוימת אמצעי תוחלת המידע כמן כן קל להראות שתחת פר. מצבים או התפלגות מתמשכת

. 6עובדה זאת יהיה לה חשיבות מסויימת בפרק . המשותף הוא מקרה מיוחד של רדיוס מידע

אם נפרש עתה ) . p(./w2 -ו) p(./w1כשתי התפלגויות מותנות (.) p2 -ו(.)  p1לראות זאת נכתוב 

u=p(./w1 (ו- v=p(./w2 (תנה ב זאת אומרת ההסתברות הקודמת של המשתנה המ– p(./wi ( אזי

  בהצבה לביטוי עבור רדיוס המידע ובעזרת השוויון

 p(x)=p(x/w1)p(w1)+p(x/w2)p(w2  (    x=0.1 

p(x/wi)=p(x/wi)p(x(      i=1.2 

  ). I(x,wiנוכל למצוא את אמצעי תוחלת המידע המשותף 
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  שיטות סיווג 

  

הנתונים כוללים עצמים . תאימותאתחיל בתיאור של אופי הנתונים עבורם שיטות הסיווג הן מ

. סימונים כתובים ביד, מילות מפתח, העצמים אפשר שיהיו מסמכים. ותיאורם המתאים

  :לפי המקרה שלהם, המתארים מופיעים בשמות שונים

  

  ).צבע: לדוגמא(מאפיינים רבי מצבים   .1

  ).לדוגמא מילות מפתח(מצבי בינארים   .2

  ).ת מפתח שקולותמד קושי או מילו: לדוגמא(מספרי   .3

  .התפלגות  .4

  

רוחב עלה של זנים : לדוגמא. הקטגוריה הרביעית של מתארים ישים כאשר העצמים הם מעמדות

זהו נסיון  לרכז ולפשט סוג . שונות- של צמחים יכול להיות מתואר בהתפלגות נורמלית של ממוצע

  .כך ששיטות סיווג אלו נעשה בהן שימוש. זה של נתונים

  

 – ו Ball , Cormackי "חלק מהן ע. קרים טובים של שיטות סיווג שקיימים כיוםישנם מספר ס

Dorofeyuk למעשה שיטות סיווג הן כל כך רבות ש – Goodמצא את זה נחוץ לתת סיווג לסיווג .  

Sparck Jones סיפק פירוט ברור ואינטואיטיבי של שיטות סיווג במושגים של כמה מאפיינים  

המושג הפרימיטיבי של אפיון , במה שבא לאחר מכן. סווגת התוצאתיתכלליים של המערכת המ

  :ציטוט. תהיה לו המשמעות של תכונה של עצם

  

  .יחס בין אפיונים ומעמדות  .1

  A .יחיד תכונות.  

  B  .מרובה תכונות.  

  

  .יחס בין עצמים ומעמדות  .2

  A .בלעדי.  

  B .חופף.  

  

  .יחס בין מעמדות ומעמדות  .3

  A .מוזמן.  

  B .לא מוזמן.  

  

קביעה מוקדמת על ההבחנה . י כותבים בתחום המספרים"הקטגוריה הראשונה נחקרה עמוקות ע

   Becknerי "יחיד תכונות ומרובה תכונות ניתנת ע בין

י התייחסות לסט של אפיונים שהנם הכרחיים ומספיקים יחדיו "מעמד מוגדר בדרך כלל ע"
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 f1,f2,f3…fn עם מאפיינים Gאו במונחים  של סט אפשרי עם זאת להגדיר קבוצה . לחברות במעמד

כך שמתקיים ) שלא נכנה אותם עדיין מעמד(נניח כי יש לנו צירוף של אינדיבידואלים . באופן שונה

  :  כי 

  

  .G –כל אחד מחזיק מספר גדול ובלתי מוגדר של מאפיינים ב   )1

  . מוחזק על ידי מספר גדול של אינדיבידואלים אלהG – ב fכל   )2

  "י כל אינדיבידואל במצטבר" שמוחזק עG -   בfאין   )3

  

,  מתייחס להגדרה האריסטוטלית הקלאסית של מעמדBeckner’sהמשפט הראשון בקביעה של 

  .החלק השני מגדיר מרובה תכונות. שעכשיו מקבל המושג יחיד תכונות

  

-1(ינדיבידואלים  א8של ) 3.1ציור (על מנת להדגים את ההבחנה הבסיסית בחן את הדוגמה הבאה 

 1-4האינדיבידואלים . ההחזקה של מאפיין מסומנת בסימן פלוס). A-H(  מאפיינים 8 - ו) 8

  D,C,B,A מהאפיונים  4 מתוך 3כאשר כל אינדיבידואל מחזיק , מרכיבים קבוצה מרובות תכונות

  ].7,8 [–ו ] 5,6[הארבעה האינדיבידואלים האחרים יכולים להתחלק לשני מעמדות יחידי תכונות 

ההבחנה בין יחיד תכונות ומרובה תכונות הנה קלה בפרט כאשר המאפיינים הנם פשוטים כגון 

, כאשר המאפיינים יותר מורכבים ההגדרות הן יותר קשות ליישום. מאפיינים של מצב בינארי

  .ובכל מקרה הן שרירותיות למדי

  

שיטות . ן מההיבט הפרקטיההבחנה בין חופף או בלעדי הנה חשובה הן מההיבט התיאורטי וה

בתהליך הסיווג המידע מפושט כך שחברי . סיווג רבות יכולות להתפס כשיטות לפישוט מידע

או , זהו נסיון להקטין את כמות המידע שנזרקת החוצה. מעמד מסוים אינם ניתנים להבחנה

  . ותריםבאופן שמעמדות חופפים מ, לסווג באופן הקרוב ביותר לנתונים המקוריים, באופן אחר
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 A B C D E F G H 

____________________________________________________________ 

1 | + + + 

 | 

2 | + +  + 

 | 

3 | +  + + 

 | 

4 |  + + + 

 | 

5 |     + + + 

 | 

6 |     + + + 

 | 

7 |     + +  + 

 | 

8 |     +`  +  + 

 | 

 

  .ין יחיד תכונות ומרובה תכונותתיאור של ההבדל ב: 3.1ציור 

  

פשרה ניתן לאמץ כך . לרוע המזל מצב זה פוגע אנושות ביעילות היישום עבור יישום ספציפי

ששיטות הסיווג יוצרות מעמדות חופפים בהזדמנות הראשונה ולבסוף מסתדרות על מנת לתת 

  .מעמדות בלעדיים

  

למשל המעמדות ברמה , ל ידי הכללההמעמדות מוזמנים ע. דוגמה לסיווג מוזמן היא היררכיה

מעמדות לא מוזמנים . דוגמה לסיווג לא מוזמן קשה יותר. אחת מובנות במעמדות ברמה הבאה

המעמדות המתאימות לתזאורוס הן אלו . באופן כללי מסתדרים במבנה תזאורוס אוטומטי

אחד לשני באופן אך באופן כללי לא יכולים להתקשר , המקיימים הומוגניות מסוימת ותנאי בידוד

אך לאחרים כגון קיבוץ מסמכים היא בעלת , לישומים מסויימים הזמנה אינה רלוונטית. פשוט

  .ההזמנה מאפשרת יצירת אסטרטגיות חיפוש יעיל. חשיבות מירבית

  

למרות שהפירוט שתואר נותן הבנה . הדיון לגבי סיווג היה מעורפל באופן מכוון עד לנקודה זאת

אך בכל מקרה . כמו כל הכללה נמצא שאנו מבודדים טיפוסים אידיאליים. וגכלשהי של שיטת סיו

  .ספציפי נמצא עצמנו לרוב בין קטגוריות או חברים בחלקים גדולים של קטגוריות

  

בפרט בהקשר של אחזור , לסיווג) או מהעבר(עתה אהיה יותר ספציפי ביחס לגישות נוכחיות 

 . מידע
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  היפותזת האשכול

  

ברצוני לדון , הסביר את שיטת הסיווג בהם נעשה שימוש כיום באיתור מידעלפני שניגשים ל

  .בהיפותזה המונחת בבסיס רעיון של אשכול מסמכים

כ רלוונטיים עבור "מסמכים הקשורים קשר הדוק האחד לשני הם בד: ניתן להגדיר היפותזה זו כך

  ".כולהיפותזת האש"אני אתייחס להיפותזה זו בשם ).  נושאים(אותם בקשות 

  

הנחה בסיסית בשיטות איתור היא שמסמכים אשר רלוונטיים לבקשה מסוימת הם מופרדים 

שהמסמכים הרלוונטים דומים יותר אחד לשני מאשר , קרי, מהמסמכים אשר אינם רלוונטיים

  .  למסמכים אשר אינם רלוונטיים

  

  : ניתן לבדוק את אמיתותה של הנחה זו של אוסף של מסמכים כדלהלן

  

   את הקשר בין כל זוג של מסמכים לחשב

  

  - ו, הזוג מתאים לבקשה .1

  אחד המסמכים רלוונטי והשני אינו רלוונטי .2

  

וכן של רלוונטי ) ר- ר(רלוונטי - סיכום של מספר בקשות מעניק את ההפצה היחסית של רלוונטי

 אוספים 2כאשר בודקים את התדירות היחסית מול חוזק הקשר עבור ).  לא ר-ר(ולא רלוונטי 

  .  3.2נוכל לקבל הפצות כפי שמופיעות בתמונה , Y-  וX, היפוטזיים

  

  :מאלו ניתן ללמוד כי

  ,וכן.   הוא חלשY- הוא טוב בעוד לXההפרדה לאוסף  .1

  Y מאשר עבור Xחוזק הקשר בין המסמכים הרלוונטיים הוא גדול יותר עבור  .2

                            

  

  

           X                                                   אוסף   Yאוסף                                 

                                            

     100                                                                  100                           

                            80                                                                        80 

                            60                                                                        60  

                            40                                                                        40 

                            20                                                                         20 

                              

                                        .8     .6     .4     .2                                                    8     .6     .4     .2 
 

                                                                                                     תדירות יחסית                                  
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על בסיס .  ול של מסמכיםאנו מנסים לנצל את ההפרדה הזו בין ההפצות כאשר עושים אשכ

אני טוען כי עשיית אשכול של מסמכים יכול להוביל לאיתור אפקטיבי יותר מאשר , הפרדה זו

אם ההיפותזה סופקה .  חיפוש ליניארי מתעלם מהקשר אשר קיים בין מסמכים.   איתור ליניארי

חד לשני יופיעו עבור אוסף מסוים אזי ברור כי עריכת האוסף בצורה זו כך שמסמכים הקשורים א

לא רק שיהפוך את האיתור למהיר יותר אלא גם יהפוך אותו לאפקטיבי יותר , בקטגוריה אחת

יהיה לה נטייה להכיל רק את המסמכים הרלוונטיים ולא תכיל , שכן כאשר קטגוריה אותרה

  .  מסמכים אשר אינם רלוונטיים

  

 דרך נוחה להביע את השאיפה היפותזת האשכול היא, כפי שאנו יכולים לראות מהנאמר לעיל

  .  אין הדרך מסבירה כיצד לנצל את ההפרדה, כמובן.  לאופרציות כגון עריכת אשכול של מסמכים

  

  השימוש של אשכול באיתור מידע

  

הדיונים החשובים .  באיתור מידע" אישכול"ישנם מספר דיונים בכתב אשר דנים בשימוש של 

  .  יווס וסמיט וכן פריטשפר, קראוץ, י ליטובסקי"ביותר נערכו ע

  .  השונות" אישכול"אני אנסה לבודד את האלמנטים החשובים של שיטות ה

  

, נעשה שימוש בשני קריטריונים,  כאשר בוחרים בשיטת אישכול בה יעשה ניסוי של איתור מידע

ולדעתי החשוב מכל בשלב זה של , הקריטריון הראשון. אשר לעיתים סותרים אחד את השני

בזאת אני מתכוון שהשיטה צריכה לעמוד .  הוא היציבות התיאורטית של השיטה, נושאפיתוח ה

  :להלן החשובים מביניהם".  מספק"במספר קריטריונים של 

  

, השיטה מייצרת אשכול אשר לא ישונה באופן דרסטי כאשר אובייקטים נוספים מוכנסים .1

  יציב גם כאשר יש תהליך של גדילה, כלומר

 שטעויות קטנות בתיאור של האובייקטים מובילים לטעויות קטנות השיטה יציבה במובן .2

  באישכול

  השיטה עצמאית מהסידור המקורי של האובייקטים .3

  

הנקודה היא כי כל שיטת אישכול אשר אינה עונה לתנאים .  י זרדין וסיבסון"התנאים אומצו ע

 שיטות אישכול אשר אין הרבה, לרוע המזל.  אלו לא תוכל לספק תוצאות משמעותיות לניסויים

כ "כנראה לאור העובדה כי האלגוריתמים אשר מיישמים אותם הם בד, עומדים בקריטריונים אלו

  .  פחות יעילים מאשר אלגוריתמים של אישכול בהם משתמשים לכל פרוייקט

.  הקריטריון השני הוא היעילות של שיטת האשכול במונחים של מהירות וכן דרישות אחסון

נראה לי מוקדם מידי בכדי לקבוע את מידת .  גורם זה היה המכריע, יית מסוימותבעבודות ניסו

היעילות כאשר אין אנו יודעים הרבה אודות ההתנהגות של קבצים הנמצאים באשכול במונחים 
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).  היכולת לאתר את המסמכים הרלוונטים ולדחות את הלא רלוונטיים, קרי(של יעילות האיתור 

אלו אשר יכולים להניב תוצאות ניסויית ( ת התיאורטיות הטובות רבים מהשיטו, בכל מקרה

  .  ניתנות לשינוי בכדי להגביר את היעילות של תהליך האישכול) טובות

רצוי להפריד את , לעיתים.  יעילות היא באמת תכונה של יישום אלגוריתמי של שיטת האישכול

הפרדה זו נעשית לא , מידעאך בקונטקסט של איתור , שיטת האישכול מהאלגוריתמים שלו

י האלגוריתמים שלהם כך שאין נוסחה "שימושית שכן רבים משיטות האישכול הם מוגדרים ע

  .מתמטית

  

  : גישות שונות לשיטת האישכול2ניתן לזהות 

  האישכול מבוסס על מידה של דמיון בין האובייקטים המאוגדים .1

  שיטת האישכול ממשיכה ישירות מתיאור האובייקטים .2

  

אשר מגדירים אשכולות " תיאוריית הגרף"מאות הטובות ביותר לגישה הראשונה הם שיטות הדוג

הנח ).  3.3ראה תמונה (ניתן להסביר גישה זו עם דוגמא .  במונחים של גרף הנובע ממידה של דמיון

אנו מחשבים ערך נומרי עבור כל זוג של .  סדרה של אובייקטים אשר יש לערוך כאשכול

מסכימים על ערך : גרף המתאר דמיון זה נערך כך.  יש את הדמיון ביניהםאובייקטים המדג

ושני אובייקטים נחשבים לקשורים ביניהם אם הערך המצביע על דמיון הוא מעל לערך , ראשוני

  .  י הצגה גראפית"ההגדרה של האשכול נעשית ע.  הראשוני

  .שרשרת היא רצף של אובייקטים מנקודת מוצא כלשהי

הוא סדרה של אובייקטים כך שכל אובייקט מקושר לפחות לאחד אחר באשכול רכיב מחובר 

  .והאשכול הוא מקסימלי ביחס לתכונה זו

  

גרף -  אחר בתוך התת NODE מחובר לכל NODEגרף שלם ומקסימלי הוא תת גרף כך שכל - תת

ה תנאי השלמות הי,  נוסף היה מתווסף NODEאם , קרי. והסט הוא מקסימלי ביחס לתכונה זו

נעשה שימוש רב בשיטות אלו באישכול של מילות .  3.4דוגמא של כל אחד ניתנת בתמונה .  מופר

  .  אוגוסטון ומינקר וכן וסווני וקמרון, י ספרק גונס וגקסון"מפתח ע

  }1,2,3,4,5,6{       אובייקטים 

  

  1.      6            מטריצת דימיון                                                            

                                                                                           8   .6      .2  

                                                                                      7  .7   .9      .3    

                                                                                 9  .6  .6   .9      .4  

                                                                              5 .9 .5 .5    .5     .5  

  

                                                                          6  5   4 3   2   1  

  

  .89ראשוני   ערך
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       .                      1גרף             

                                                5  

2              .  

3                            .4     

  

             

                                   6  

  

החשוב .  לה של שיטות אישכול היררכיות מבוסס על מדידה ראשונית של דמיוןקטגוריה גדו

הוא עונה על כל .  יחיד אשר הוא היחיד בו נעשה שימוש רב באיתור מסמכים-מביניהם הוא קשר

רדין וסיבסון הראו שתחת מספר תנאים 'ז.  הקריטריונים המביאים לסיפוק  כמוזכר לעיל

העניין יידון .   ההיררכית היחידה אשר עונה לקריטריון חשוב זהיחיד היא השיטה-קשר, סבירים 

  .  בהרחב ה בפרק הבא

      

  מרכיב מקושר

                                               1                                           1  

  

  5ו                                                                       א4                          

  

                                                                                          4  

                                         6  

  

                       1                                                                                      6  

               

                                            5  

   

                     4  

   

                                     6  

  

                                         1      

  

                           גרף מקסימלי                   -       תת

  5       שלם                                                  

  

  

                     4  

  

  גרפים- הגדרות אפשריות של אשכולות במונחים של תתי3.4תמונה 
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קטגוריה מתקדמת של שיטת אישכול המבוססת על מדידת הדמיון היא הקטגוריה של שיטות 

, וכן בידוד" דבק"י חיפוש קבוצות העומדים במספר תנאים של "ם מתקדמים עה.  הקשר

.  הבעיות החישוביות של גישה זו גרמו לכך כי שיטה זו ננטשה.  המוגדרים במונחים של דמיון

אך כפי שצפוי ההגדרה של האשכול , י ואן ריסרגן"ניסיון להזרים היררכיה של קשרים  נעשה ע

  .   מאוד קבוצות עמדו בנדרשהייתה כה נוקשה כך שמעט

  

יעילות נמצאה כתנאי החשוב ביותר בהגדרה של שיטות האישכול המבוססות על אלגוריתמים 

מרבית השיטות האלו נטו להתקדם ישירות , לאור סיבה זו.  בהם נעשה שימוש באיתור מידע

דיל נוסף של מאפיין מב.  מתיאור האובייקט לסיווג סופי ללא חישוב ביניים של מידת הדמיון

שיטות אלו היא כי הם לא מבקשים מבנה פנימי בנתונים עצמם אך מנסים להטיל את המבנה 

י הגבלת גודל "י הגבלה של מספר האשכולות וע"משיגים זאת ע.  הרצוי על המבנה עצמו

  .האשכולות

  

אני אתאר את הסוגים העיקריים ואפנה את , במקום לתת תאור מפורט של כל האלגוריתמים

אנו צריכים להגדיר חלק , לפני שאתחיל.  י ציטוט המחברים"ורא להתפתחויות נוספות עהק

  .מהקונספטים בהם נעשה שימוש בעיצוב אלגוריתמים אלו

סיווג של , הקונספט החשוב ביותר הוא של נציג האשכולות אשר גם נקרא פרופיל האשכולות

, באופן אידיאלי.  האובייקטים באשכולזהו אובייקט אשר מסכם ומייצג את .  או סנטרויד, וקטור

.  נעשה שימוש במושג סנטרויד, לכן.  הוא צריך להיות קרוב לכל אובייקט אשכול במובן ממוצע

).  אשר גם נקראת פונקצית קורלאציה(י פונקצית התאמה "הדמיון בין האובייקטים לנציג נמדד ע

  : אמפיריתהאלגוריתמים גם עושים שימוש במספר פרמטרים אשר נקבעים 

  

  מספר האשכולות הרצויים .1

  הגודל המינימלי והמקסימלי של כל אשכול .2

  האובייקט לא ייכלל באשכול, אשר מתחת לערך זה, ערך סף על פונקצית ההתאמה .3

  השליטה בחפיפה בין האשכולות .4

  פונקציה אובייקטיבית הנבחרת באופן שרירותי המובאת למקסימום .5

  

י שיפור איטרטיבי של סיווג "קרי הסיווג הסופי נעשה ע, םכמעט כל האלגוריתמים הם איטרטיביי

הם כמובן יכולים , למרות שרוב האלגוריתמים הוגדרו רק עבור סיווג בן רמה אחת.  הביניים

י מכשיר פשוט אשר מגדיר את האשכולות הנמצאים ברמה "רמתי ע-להיות מורחבים לסיווג רב

  .  אחת כאובייקטים אותם יש לסווג ברמה הבאה

  

יו אשר פותח 'כנראה שהסוג החשוב ביותר של אלגוריתם זהו אלגוריתם האישכול של רוצ

הוא בוחר מספר אובייקטים , בשלב הראשון:  הוא פועל בשלושה שלבים".   SMART" בפרוייקט 

הנציגים של ".  ”RAG BAGלגרעין או לאשכול " נשלחים"האובייקטים האחרים .  כגרעין האשכול

החוקים מוגדרים לערך הסף של .   לאשכולות ים וכל האובייקטים שמוריםהאשכולות מחושב
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השלב השני .  קיימת אפשרות כי האשכולות האחרונים יחפפו אחד את השני.  פונקצית ההתאמה

הינו שלב איטרטיבי בעיקרו בו מאפשרים לפרמטרים להתאקלם כך שהסיווג הסופי יעמוד 

.  השלב השלישי הוא עבור ניקיון וסידור.  'וכו, כולבקריטריונים הראשוניים כגון גודל האש

  .  לאובייקטים ללא מטלה מוטלת מטלה והחפיפה בין האשכולות יורדת

 אשר יש לערוך בקובץ של תאור  PASSESרוב האלגוריתמים שואפים להוריד את מספר ה 

, לכן. בלבד אחד  PASSישנו מספר קטן של אלגוריתמים של אישכול אשר מצריכים .  האובייקט

  :הם פועלים באופן הבא, באופן כללי.    אלגוריתמי יחיד עבור מספר מהםPASSהשם 

  

  התיאור של האובייקטים מעובדים בסדרה .1

  האובייקט הראשון הופך לנציג האשכול של האשכול הראשון .2

  כל אובייקט נוסף מותאם מול כל נציגי האשכולות הקיימים בזמן עיבודו .3

בהתאם לתנאי מוגדר ) או יותר אם מותרת חפיפה(לאשכול אחד אובייקט מסוים מחובר  .4

  ביחס לפונקצית ההתאמה

  הנציג לאשכול זה מחושב מחדש, כאשר אובייקט מוטל על אשכול .5

  הוא נעשה הנציג של האשכול הבא, אם אובייקט נכשל במבחן מסוים .6

  

י ואשר יש להם הסיווג הסופי תלוי על פרמטרים של קלט  אותם יש לקבוע באופן אמפיר, שוב

  .   מראש הגדרה

  

וריאציות שונות , בעקבות כך.   HILLהגרסה הקלה ביותר של אלגוריתמים מסוג זה היא לזכות 

  .  נוצרו שהם התוצאה של שינויים בחוקי המטלות והגדרה של נציג האשכול

  

ול יש להזכיר את האלגוריתם של מקווין אשר מתחיל עם פיצ,  היחידPASSבהקשר של גישת ה

, נציגי האשכולות מחושבים עבור הסטים של הפיצול.  ראשוני שרירותי של האובייקטים

  .  והאובייקטים ממוקמים מחדש לנציג האשכול הקרוב ביותר

  

האלגוריתם שלו מבוסס על אלגוריתם מוקדם יותר .  י דטולה"סוג שלישי של אלגוריתם מיוצג ע

א מתחיל עם פיצול ראשוני שרירותי וסט של נציגי הו, כפי שנראה במקרה של מקווין.  של דוייל

בעוד מספר מהם מתמקמים , העיבוד המתקדם ממקם מחדש את האובייקטים.  אשכולות

נציג האשכול מחושב מחדש אך הנציג החדש , לאחר כל מיקום מחדש".  RAG BAG"באשכול ה

טים באשכול החדש לאובייק, במונחים מסוימים, יחליף את הישן אם החדש נמצא כקרוב יותר

י מוריי בכדי להכניס סיווג "נעשה שימוש נרחב של האלגוריתם של דלוטה ע.   מאשר הנציג הישן

  .  היררכי

  

הוא קורא (קראוץ משקיע יותר זמן בהשגת הפיצול הראשוני .  קראוץ קשור לגישה של דלוטה

וריזציה והשלב השני השלב הראשוני נקרא שלב הקטג.  ובהשגת נציגי האשכולות) להם קטגוריות

העבודה שלו .   השלב השני מאתר מחדש אובייקטים בדרך הרגילה.  נקרא שלב הקלסיפיקציה
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בונר , ריבר ומרתה, מעניינת לאור ההשוואות הנרחבות אשר הוא עשה בין האלגוריתמים של רוציו

  .ושלו

  

לעבוד רק עבור האלגוריתם שלו נועד .  אלגוריתם נוסף אותו יש להזכיר הוא של ליטובסקי

הוא עושה שימוש בנציגי אשכולות ופונקציות .   י תכונות בינאריות"אובייקטים המתוארים ע

האלגוריתם מבלבל את האובייקטים בניסיון להגיע למינימום של .  התאמה באופן שונה לחלוטין

ים י סט"האשכולות מאופיינים ע.  המספר הממוצע של תכונות הנמצאות בחברים של כל אשכול

.  של ערכי תכונות כאשר כל סט הוא הסט של תכונות אשר נמצא אצל כל החברים באשכול

  .  הקלסיפיקציה הסופית היא היררכית

  

הוא היבריד של גישות הגרף התיאורטי וכן .  יש להזכיר את האלגוריתם של בונר, לבסוף

האובייקטים י גישות הגרף התיאורטי ואז "האשכולות הראשונים מוגדרים ע.  האנליטי

  .ממוקמים מחדש לפי התנאים על פונקצית ההתאמה

  

 N LOG   Nהסדר .   י אלגוריתם הוא המהירות"היתרון הגדול של גישות האשכולות המוגדרות ע

 עבור השיטות N2בהשוואה לסדר , ) הוא מספר האובייקטים אותם יש להכניס לאשכולNכאשר (

הקלסיפיקציה הסופית תלויה בסדר : הם גם חסרונותיש ל, אך.  קשר/המבוססות על מידות דמיון

, בנוסף.  הוא סובל מתלות בסדר, קרי.  בהם האובייקטים מסודרים באלגוריתם האשכול

  .האפקטים של טעויות בתיאור האובייקטים הם בלתי צפויים

  

לא צוין ברשימת שיטות האישכול את השיטות המבוססות על מתמטיקה או סטטיסטיקה כגון 

FACTOR ANALYSIS וכן  CLASS ANALYSIS   . למרות שנעשה שימוש בשני שיטות אלו עבור

  .  כעת נעשה שימוש נרחב ביותר בשיטות האישכול הנזכרות לעיל, איתור מידע

  

ההתאמה שלו לאישכול מסמכים .  השיטה של קשר בודד עוקף את החסרונות אשר הוזכרו לעיל

  .  נידון כאן

  

  קשר בודד

התוצר הוא .  וסר דמיון הוא המידע הבסיסי באלגוריתם אישכול של קשר בודד של ח ההתאמה

י מבנה עץ "ההיררכיה מיוצגת ע, לעיתים קרובות.  היררכיה עם דרגות נומריות הנקראות דנדוגרם

 עבור אותו סט של 3.5שני ההצגות מוצגות אחד לצד השני בתמונה .    מייצג אשכולNODEכך שכל 

 } A ,B{ו , L1ברמה של  } A, B} ,{C } ,{D} ,{ E{: האשכולות הם.  } A, B, C, D, E{אובייקטים 

ניתן , בכל רמה של ההיררכיה.  L3ברמה של  } A ,B ,C ,D ,E{ וכן L2ברמה של  } C ,D ,E{וכן 

הרמות הנמוכות ממוקמות , לזהות סט של קטגוריות וכאשר עולים בהיררכיה של הקטגוריות

הגדרה מתמטית של הדנדוגרם קיים אך יש בו מעט תועלת ולכן .   גבוהותבקטגוריות של הרמות ה

  ].  2[רדין וסיבסון 'קוראים מעונינים צריכים להיוועץ עם ג.  הוא נשמט מדיון זה
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                      L3                                                                                                                 L3  

  

  

                                                                                                                                            2L  

  L2                                            L2                                                                                        

                                         1L  

E     D      C                 B               A                         

                                                                               E      D       C           B           A  

   דנדוגרם עם עץ מקביל3.5תמונה 

  

  יכול DC.  ישנה דוגמא, כדי לתת לקורא תחושה טובה יותר של הקלסיפיקציה של קשר בודד

הערכים השונים .  DCי "אחד עבור כל ערך אשר נלקח ע, י סט של גראפים"להיות מאופיין ע

י סט של ורטיקלים "הגרף בכל רמה ניתן ע.  L=.1, .2, .3, .4: ם בדוגמא ה DCי "הנלקחים ע

המתאימים לאובייקטים אותם יש לערוך באשכול וכל שני ורטיקלים מחוברים אם השוני ביניהם 

  DCצריך להיות ברור כי שגראפים אלו מאפיינים את .  Lהוא לכל היותר שווה לערך של רמה 

גראפים בערכים .  וההפך,  יכול לעלות מחדש DC,  שלהםבהינתן הגראפים והניתוח.   לחלוטין

השווה , לדוגמא.  DCי "  שווים לערך הקטן ביותר הבא הנלקח עDCי "השונים מאלו אשר נלקחו ע

  .  L=.1 וכן   L=.15את הגרפים 

  

אשכול של קשר , בכל רמה.  במונחים של גראפים אלו, כעת ההגדרה של קשר בודד הוא פשוט

כל , בדיאגרמה המצורפת.   של ורטיקלים של רכיב מחובר של הגראף ברמה הזובודד הוא סט

זה ,  יהיו שוניםDCי "בעוד הגראפים בשני ערכים שונים שנלקחו ע.  אשכול הוא עם קו של נקודות

  .  לא יהיה המקרה עבור אשכולות זהים  ברמות אלו

  

  2.      4                               מטריצה אי דימיון                                     

                                      2    .4     .3   

                                                                                     3  .3    .3     .4  

                                                                                 1 .4  .4    .1     .5        

                                                                                 4  3   2     1  
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  מטריצות בינריות

                   0            2                                         0      2                                  0           2  

               1  0            3                                      1  0      3                 0  0           3    

          1  1  1             4                                 0  0   0     4        0  0  0            4  

      1  0  0  1             5                           1  0  0    1      5                      1  0  0  1           5  

        
      4  3  2  1                                         4  3  2  1                                 4  3  2  1  

  
                               threshold = .1                               threshold = .2                                     threshold = .3 

 
                           1                                           1כולות                                                  גרפים ואש

                   1                5                2                                               2.  

                                           5                                             5 
  2                               3.   

                              4                       3                  4                                            4 
  3                       

   

הקשרים אשר הוכנסו בין הורטיקלים לא משנים את המספר הכולל , י העלאת הרמה" עיתכן כי

.   הם אותו הדבר0.4 וכן 0.3האשכולות ברמה , לדוגמא.  של ורטקילים המחוברים ברכיב

 עד שכל DCמעלים בערכים של , י שינוי הרמה מהערך הנמוך ביותר"ההיררכיה מושגת ע

כדי שאובייקט יהיה : בודד הוא עתה בולט-  הסיבה לשם קשר. האובייקטים נכללים באשכול אחד

  .שייך לאשכול הוא צריך להיות מחובר לחבר אחד באשכול

  

הדבר הודגם .  התיאור מוביל מיידית לאלגוריתם שאינו יעיל  לדור של קטגוריות של קשר בודד

יצות של הקשר המטר.   ברמות מתגברות של חוסר דמיוןDCהוא מכיל של סף של .  בדוגמא לעיל

זהו הבסיס לאלגוריתמים .  והרכיבים המחוברים מוצאים בקלות, הבינארי מחושבות בכל ערך סף

  . של קשר בודד אשר פורסמו

  

  ההתאמה של שיטות אשכול היררכיות רובדיות 

  

קשר , קשר מלא: להלן מספר שמות.  ישנם שיטות רבות נוספות של שיטות אישכול היררכיות

הדאגה שלי היא להראות את התאמתן .  נא ראה את סיבסון, למבקר של שיטות אלו.  'וכו, ממוצע

כדאי להבין כי סוג האיתור המופעל כאן הוא כזה בו האשכול במלואו מאותר .  לאיתור מסמכים

ליטובסקי וקראוץ , זה בניגוד לשיטות של רוציו.  ואין עיבודים נוספים של המסמכים באשכול

  .  בכדי להגביל את החיפוש הליניאריאשר משתמשים באישכול 

  

שיטות רבדים של אשכולות מתאימות כיון שרמת האשכול יכולה להיות בשימוש באסטרטגיות 

איתור של אשכול .   של איתור כפרמטר המשווה לדרגה או סף פונקצית התאמה בחיפוש לינארי

וק גבוה יותר אבל שהוא מהווה התאמה טובה לבקשה ברמה נמוכה בהיררכיה נוטה להוציא די
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בדיוק כפי שלניתוק בדרג נמוך בחיפוש ליניארי נטייה להוביל לדיוק גבוה אבל , לזיכרון נמוך

איתור של אשכול שמהווה התאמה טובה לבקשה ברמה גבוהה בהיררכיה , כמו כן.  לזיכרון נמוך

  .   גבוה אבל לדיוק נמוך נוטה להוביל לזיכרון

  

  : סיבות3ת עבור שיטות אשכול היררכיות מתאימו

  

  הן מהוות אסטרטגיות יעילות בחיפוש אשכול היררכי .1

  הקמה של שיטה היררכית היא מהירה יותר מהקמה של שיטה שאינה היררכית .2

, דרישות האחסון למבנה היררכי הינן נמוכות יותר מאשר למבנים אשר אינם היררכיים .3

  .במיוחד בזמן הקלסיפיקציה

  

באיזה :"השאלה הנשאלת היא, ות לאישכול של מסמכיםבהינתן ששיטות היררכיות מתאימ

השיטה של האשכול הרובדי ההיררכי היחיד , התשובה היא כי תחת תנאים מסוימים".  ?שיטה

 ללא דמיון ולא לוקח בחשבון  מתאים לשיטה המופעלת מהתאמה.  הוא השיטה של הקשר הבודד

  .  שיטות המבוססות באופן ישיר על תאור אובייקטים

  

 ) link-Single(חוליה -חד
 single-link( חוליה  -הדמיון הינו התשובה הבסיסית לאלגריתם אשכולי מסוג חד-מתאם אי

clustering algorithm  . ( לעיתים .  דנדוגרםהתפוקה הינה היררכיה בעלת רמות נומריות שנקראת

צוגים נראים זה ליד שני היי.   מייצג אשכולnodeי מבנה עץ כך שכל "קרובות ההיררכיה מיוצגת ע

 }, C}  } ,D} ,{E, {A,B}  {האשכולות הם. {A,B,C,D,E{  לאותו סט של אובייקטים  3.5באיור זה 

בכל רמה של היררכיה ניתן  .3Lברמה  } E,D,C,B,A { -ו , 2Lברמה  } B,A } ,{ E,D,C, { 1ברמה 

ותר נמצאים בתוך לזהות סט של קבוצות וככל שעולים בהיררכיה הקבוצות ברמות נמוכות י

ולכן , אך שימושו קטן, הגדרה מתמטי של דנדוגרם קיימת.  הקבוצות של הרמות הגבוהות יותר

  )  .Jardon and Sibson (2 - על קוראים מעונינים לפנות ל.  נדלג עליה

 

מקדם ).  3.6ראה איור (קיימת דוגמה מעובדת , חולי-מ לתת לקורא הבנה טובה יותר לסיווג חד"ע

י מקדם "אחד לכל ערך שנלקח ע, י סט של גרפים"ניתן לאפיין ע ) dissimilarity coefficient DC(שוני 

מקבלים הגרף   .  L=.1,.2,.3,.4י מקדם השוני בדוגמה הינם  "הערכים השונים שנלקחים ע.  השוני

וכל שני , תואמים לאובייקטים שעליהם להיות באשכולverticesבכל רמה באמצעות סט של    

vertices שווה לערך של רמה )  במצב הגבוה ביותר( קשורים זה בזה אם השוני שלהם הינוL  . צריך

י הגרפים ופירושם ניתן לשקם את "ע.  להיות ברור שגרפים אלו מאפיינים לגמרי את מקדם השוני

גרפים של ערכים אחרים מאלו שנלקחו במקדם השוני פשוט שווים לערך .  וההפיך, מקדם השוני

   .  L=.1 -   וL=.15תשווה הגרפים , לדוגמה, י מקדם השוני"טן ביותר הבא שנלקח עהק

  

חוליה -בכל רמה אשכול חד;   חוליה במונחים של הגרפים האלו-כעת זה דבר פשוט להגדיר חד

י קו "באיור תחמתי כל אשכול ע.    של מרכיב מקושר של הגרף בשלב זהvertices- הינו בדיוק סט ה
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כך לא בהכרח ,  לשים לב שכשהגרפים בכל שני ערכים של מקדם השוני יהיו שוניםיש.  מקוקוו

  .המצב לאשכולות התואמות ברמות אלו

 לא משנים מספר הטוטלי של verticesהקשרים שהוכנסו בין ה , יכול להיות שעל ידי הגדלת הרמה

verticesי "היררכיה הושגה עה.  דומים. 4 -ו. 3 אשכולות ברמות -לדוגמה.   המקושרים במרכיב

בהגדלה בערכים רצופים של מקדם השוני עד שכל , שינוי הרמה מהערך האפשרי הכי נמוך

מ שאובייקט ישתייך "ע; חוליה ברורה כעת-הסיבה לשם חד.  האובייקטים כלולים באשכול אחד

  .לאשכול הוא צריך להיות מקושר רק לאחד אחר מבני האשכול

  

הענין .  הודגם בדוגמה לעיל.  חוליות-  ליצירת קבוצות חדלא יעיל תאור זה מיד מוביל לאלגוריתם

אז מחשבים את המטריצות .   מקדם השוני ברמות הולכות וגדלות של שוניthresholding -מבוסס ב

.  ממנה ניתן בקלות להוציא המרכיבים המקושרים)  threshold level(מסוג קשר בינרי בכל רמת סף 

כשמנסים  , IRמנקודת מבט של .  חוליה שפורסמו-יתמים מסוג חדזה הבסיס של הרבה אלגור

  . ליישום מתאים] van Rijsbergen]   48ראה (הדבר מאד אינו יעיל מספיק , לבנות על עץ בר חיפוש

  

  ההתאמה של גישות קיבוץ היררכיות מרובדות

לביקורת על .  'וכו, חוליה ממוצע, שלמה- חוליה: כדוגמה, יש עוד הרבה גישות קיבוץ היררכיות

כמו כן כדאי .  כוונתי כאן לציין את התאמתן באיחזור מסמכים] .  Sibson [49גישות אלו ראה 

לדעת שסוג האיחזור הרצוי הינו זו שהאשכול במלואו שוטף ללא שום עיבוד במסמכי האשכול 

יבוץ  שמשתמשים בקRocchio, Litofsky, and Crouchי "זאת בניגוד לשיטות שהוצעו ע.בהמשך

)clustering  (רק לעזור להגביל את טווח החיפוש הליניארי.  

  

של אשכולות מתאימות כי ניתן להשתמש ברמת האשכול ) stratified(מרובדות מערכות 

) matching(באסטרטגיות איחזור כפרמטר שהינו אנלוגי לדירוג העמדה או סף פונקציה תיאום 

דומה בצורה טובה לבקשה ברמה נמוכה בהיררכיה איחזור של אשכול שהינה .  בחיפוש ליניארי

כמו שחיתוך בעמדה של דירוג נמוך בחיפוש ; נמוכה* גבוהה אך החזרה* נוטה ליצור דייקנות

איחזור של אשכול שהינו , בדומה לכך.  ליניארי נוטה להניב דייקנות גבוהה אך החזרה נמוכה

.  ה טובה אך גם דייקנות נמוכהתואם טוב לבקשה ברמה גבוהה בהיררכיה נוטה ליצור החזר

ניתן לתכנן אסטרטגיות , ראשית.   סיבות3מערכות היררכיות של אשכולות מתאימות בגלל 

הרבה יותר מהר לבנות מערכות היררכיות מאשר , שנית.  יעילות מאד לחפש אישכול היררכית

 יש פחות דרישות ,שלישית.  של אשכולות) דהיינו מדורג אך חופפת(לבנות מערכות לא היררכיות 

  .במיוחד במשך שלב הסיווג, היררכי-איחסון של מבנה היריררכי מאשר של מבנה לא

  

"  ?איזו גישה: "השאלה נשאלת, בהתחשב בכך שגישות היררכיות הינן מתאימות לקיבוץ מסמכים

יש גישה מתאימצה אחת ] ) Jardine and Sibson [21 - שחודדו ב(התשובה היא שבנסיבות מסוימות 

תרשה לי מיד לסייג בכך שזה שייך לגישה שפועלת .  חוליה- וזוהי חד, של קיבוץ היררכי מדורג

 לוקח בחשבון גישות מבוססות באופן ישיר על ולא, )או צורה שונה מקבילה אחרת(ממקדם שוני 

  .תיאורי האובייקטים
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  ראה מבוא להגדרה*

  

  

  חוליה ועץ המשתרע באופן מינימלי-חד

עץ המשתרע באופן מינימלי : קשור מאד לעץ מסוג אחר) 3.5ומה לזה שבאיור ד(חוליה - העץ החד

)minimal spanning tree( , אוMST , שגם הוא הופק ממקדם שוני)Gower and Ross [50  . ([ העץ השני

 מייצגים אשכולות הם מייצגים אובייקטים nodes - במקום שה, הזה די שונה מהראשון

,   הינו עץ באורך מינימלי שמשר אובייקטיםMST -ה.  תקבץאינדבידואליים שעומדים לה

בדומה לכך אנו .  כ משקולות של החוליות שמקשרות בעץ"אני מתכוון סה" אורך"כשהמושג 

התעניינותנו בעץ .  יכולים להגדיר עץ המשתרע באופן מקסימלי כאחד של אורך מקסימלי

לנוחיות נתמקד בעץ .  ום שעל הפרקהמשתרע באופן מינימלי או מקסימלי תלויה לגמרי בייש

 6בפרק .  (משתרע באופן מינימלי כיוון שהוא נגזר באופן טבעי ממקדם שוני ובלאו הכי נפוץ יותר

).  תהיה לנו סיבה להשתמש בעץ המשתרע באופן מקסימלי שמבוסס על המדד של מידע הדדי צפוי

 - י מחיקת חוליות מה"חוליות ע- אז מקבלים אשכולות חד, בהתחשב בעץ המשתרע באופן מינימלי

MSTחוליות- הסטים המקושרים לאחר כל מחיקה הינם אשכולות חד;  לפי אורך שהולך ופוחת  .

  . מבטיחים שהאשכולות תתמקמו בהיררכיהMST - סדר המחיקה ומבנה ה

  

חוליה ורק בדרך עקיפין יש בה - יותר אינפורמציה מאשר בהיררכיה החדMST -כלולה ב

י "חוליה ממנו ע- למרות שניתן להפיק היררכיה חד, לכן.  חוליות-בי אשכולות חדאינפורמציה לג

 MST -איננו יכולים להפוך זאת ולהפיק באופן ייחודי את ה , thresholdingתהליך פשוט של 

 לא יהיה יותר מתאים לקיבוץ MST -מענין לשקול לאור זאת האם ה.  חוליה-מהיררכיה החד

.  לא נראה אפשרי לעדכן עץ משתרע באופן דינמי, לרוע מזל.  חוליה-מסמכים מאשר היררכיה חד

 הינה MST -חוליה הינו ענין די פשוט יחסי אך להוסיף אחד ל- להוסיף אובייקט חדש להיררכיה חד

  .הרבה יותר מסובך

  

חוליה - הוכיח את עצמו להיות שימושי מאד בקשירת חדMSTחוליה דרך - ייצוג של היררכיה חד

תוך שימוש בייצוג , הראו] Boulton and Wallace [52, לדוגמה].  51[ התקבצות אחרות עם טכניקות

MST , הם .  מידע של סיווג שלהם- חוליה תקטין מדד-שתחת הנחות מתאימות היררכית חד

והסיווג הטוב ביותר הוא זה , רואים סיווג כדרך חסכונית לתאר תיאורי אובייקט מקוריים

, באופן עצמאי מעבודתם , MST -מענין ש.  תיאורתי-ית במובן מידעשמסווג בצורה הכי חסכונ

  .שמשמעותו יישום פרקטי של תוצאותם, שומש להקטין איחסון כשמאחסנים תיאורי אובייקטים

  

  השלכה של שיטות סיווג

די קשה לדבר על יישום שיטת סיווג אוטומטי ללא באותו זמן להתייחס למבנה קובץ שמייצג זאת 

  .יש כמה הערות חשובות שניתן להעיר, אף על פי כן.  בתוך המחשב

  

ייתכן ,  ניסיוניIR -ב.  אפשר להחליף אחסון מרכזי וזמן מחשוב, כמו בהרבה בעיות מחשוב אחרות

.  י שימוש בתוספת אחסון"ובאופן כללי ניתן להאיץ תהליך  סיווג ע,  וזמן מחשוב יהיה יקר
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כ חלק ממבנה הקבצים "בדר.  נה ארגון האחסוןהחלטה חשובה בקשר לכל מערכת איחזור הי

 ניסיוני אנו מעונינים במערכת גמישה ולסיים IR - ב.  והיתר באחסון גיבוי, יאוחסן באחסון מהיר

לעיתים קרובות הרבה או כל מבנה סיווג נשאר באחסון מהיר למרות שאף , אי לכך.  ניסויים מהר

  . המסמכים כל כך גדולים יותרפעם לא היו עושים כך במערכת מופעלת כשאסיפות

  

עוד דוגמה טובה של ההבדל בגישה בין יישומים ניסויים ומופעלים של סיווג הינו בקביעות של 

.  בניסויים אנו לעיתים קרובות רוצים לשנות את ייצוגי האשכול בכת חיפוש.  ייצוגי אשכול

, כמובן.  מיושם בזמן חיפושאנו דורשים שכל ייצוג אשכול יכול להיות מפורט במהירות ו, למעשה

  .ייצוגי האשכול   היו בנויים אחד ולתמיד בזמן אשכול, לו היינו מתכננים סיווג אופרציונלי

  

ייתכן ואחת התכונות הכי חשובות של יישום סיווג הינה שהוא אמור להתייחס לאוסף מסמכים 

לא צריך להיות , למשל.  הוספת מסמכים לסיווג לא אמורה להיות קשה מדי.  שגדל ומשתנה

אנו מצפים שהסיווג , לכן.  הכרחי להוריד סיווג מסמכים משימוש לתקופות ארוכות בכדי לעדכנו

יהיה בנוי כך שקבוצה של מסמכים ניתנת בקלות להכנסה ללא סיווג מחדש של סט המסמכים 

  .החדשים והישנים כולו

  

בגין .  רובם לא עומדים בהצהרה זורוב ,  למרות שהרבה אלגוריתמים סיווגיים מצהירים תכונה זו

הסיווג המעודכן אינו אותו דבר למה שהיה יכול , האופי ההיוריסטי של הרבה מהאלגוריתמים

הרבה מאסטרטגיות  עדכון מפריעות , בנוסף.  להיות לו הסט הגדול יותר היה עובר סיווג מחדש

  .  ולסווג הכל מחדשלסיווג עד כדי כך שיש צורך לסלק הסיווג לאחר סדרה של עדכונים 

  

 -כ מומלצות על שיטות ה"הן בדר, לרוע מזל .  n log nהערות אלו נוטות להתייחס לשטות סיווג 

n[2 [כיוון ש, ראשונה.  משתי סיבות- n log nפחות באופן משמעותי מה  - n[2 [ , ושנית כיוון שהזמן

על פניו אלו טיעונים ] .  n[2 -ת ה  עבור שיטוn - אך כ , n log n לשיטות log n - הולך וגודל רק כ

  לא ניתנות לעדכון ללא סיווג n log n - אם נניח ששיטות ה.  לדעתי הם מטעים, אולם.  חזקים

  אז ההשוואה הנכונה הינה בין , )חוליה-לדוגמה חד(כן ניתנות ]  n[2 - וששיטות ה, מחדש כל פעם

                                     t                                2 
                                     Σ ni log ni   and N 
                                     i = 1 

  

  הינו משתנה רצוף וסכום הכולל הופך n -בגבול כש.  העידכונים'  הינו מסt -ו , n1<n2…<nt=N -כש

 ni - ni ההשוואה תלויה בגדול העדכונים discreteבמקרה ] .  N[2למספר שלם אז  טוב יותר לנו עם 

] n[2אז כדי שנמשיך בשיטות ,   כשמוסיפים עוד מסמכיםn log nאם לא נתכנן תלות , אי לכך .  1 -

  .   במהלך עידכוןn[2]ושומרים תלות ) soundness(שעונים בתנאי חוזק 

  

יים אז אפשרי לשנות שיטות אם מוכנים לוותר על חלק מתנאי מידת התאמה תיאורת, בכל מקרה

שיטה אחת הינה לדגום מאסיפת המסמכים ולבנות קיבוץ ] ".  n[2 -לשבור מחסום ה"מ "ע] n[2 -ה

שאר המסמכים יכולים אז .  על מדגם של מסמכים] n[2י שימוש בשיטה "ע)  core clustering(מרכזי 

סטרטגיה חיפוש שיש לה דומה לא, י אסטרטגיה משימה מהירה מאד"להיכנס לקיבוץ המרכזי ע

גישה שניה הינה לעשות קיבוץ גס לכתחילה של אוסף המסמכים ואז ליישם שיטת  .  log nתלות 
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 K -מסמכים ואנו מחלקים ל Nאם יש , לכן.  לכל אשכול בתורו]  n[2הסיווג המדוקדק יותר מסיג 

כ "אז סה ) Rieber and Maratheלדוגמה שיטת  (Nי שיטה שיש לה תלות סדר זמן "אשכולות גסות ע

   .N[2] -שיהיה פחות מ] N)] + sigma)] (n/k) [2זמן אשכול יהיה בערך 

  

עיון ,   וזאת שלמרות שבתיאוריה יש להן תלות זמןn log nראוי לציין עוד הערה בענין שיטות 

לדוגמה אלגוריתם של ] (n[2במספר אלגוריתמים שמיישמים אותן מראה שלמעשה יש להן תלות 

Rocchio  .( רוב שיטות , בנוסףn log nשלבי וספק אם יוכלו לשמור תלותן ה- נבחנו רק בסיווג חד- 

n log n אם שומשו ליצור סיווגים היררכיים )Senko [54]).   

  

 proportionality constant -נוכל למצוא שה, בניסויים בהם אנו עוסקים רק בכמה אלפי מסמכים

 n[2  . [Croftזמן האמיתי שנלקח לקיבוץ הינו יותר מאשר לשיטה   הינה כה גדול שהn log nבשיטת 

 n logשיטת אשכול  , (SNOB) Boulton and Wallace [56]מצא רק לאחרונה כשהשווה יעילות של ] 55[

n , חוליה כך שיצירת ערכים דומים חופפת בזמן אחת עם -ניתן ליישם חד, למעשה.  חוליה-עם חד

  .תהליך יצירת אשכולות

  

 בהכרח שונה מיישומים בתחומים אחרים כגון סיווג IR - ישום של אלגוריתמי יישום לשימוש בי

ההבדלים העיקריים נובעים מהבדלים בקנה המידה ובשימוש ) .  numerical taxonomy(נומרי 

  .המיועד של מבנה הסיווג

  

 על מטריצות  תמיד כך שעבור שיטות אשכול מבוססותIR -גודל הבעיה ב, במקרה של קנה מידה

קל וחומר לאפשר גישה ,   זה בלתי אפשרי לאחסן את המטריצת הדמיון כולו(similarity(דמיון 

אם אמור שיהי לנו גישת אשכול פחות או יותר שימושי שמבוססת על .  אקראי למרכיביו

להשתמש בכל חלק , מטריצות דמיון אז הכרחי שנוכל ליצור את מטריצות הדמיון בחלקים קטנים

הכיר בחשיבות ] Needham [57.  ואז להפטר ממנו, דכן מידית את מבנה הסיווג לאחר שנוצרלע

  .  חוליה שעונה לדרישה זו-תאר יישום חד] Van Rijsbergen [48.  עובדה זו

  

הוא משפיע על תכנון האלגוריתם עד כדי שסיווג ייצג מבנה  , IR -כשעומדים להשתמש  בסיווג ב

  קובץ שהינו

  ותמעודכן בקל )1

  קל לערוך חיפוש )2

  די קומפקטי )3

  

בלתי נמנע שחלקים מהאחסון ששומשו להכיל סיווג יהפכו .   דורש הבהרה נוספת3רק מספר 

ואם האחסון , כך שיש חשיבות ליכולת לשימוש מחדש של אחסון זה.  למיותר בשלב העדכון

ישב בחלק רציף אז חשוב היכולת לעבד מבנה הקובץ כך שבהמשך , המיותר הופך להיות גדול מדי

הזאת חשובה במיוחד בניסויים בהם מבנה הקובץ נקרא " קומפקטיות"ה) .  core(אחד של מרכז 

  . לפני שהושג גישהcore((למרכז 
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  סיכום

הפרק החל במבט תיאורי כללי של סיווג אוטומטי .  בקיצור אסכם מבנה הלוגי של פרק זה

.  ים הבסיס של סוג חשוב של שיטות סיווגמכאו תואר מדדים אסוציאטיביים שיוצר.  ושימושיו

מכאן הגד על ההיפותזה שמבססת  שימוש של סיווג .  אחר כך בא פירוט של שיטות סיווג

  שהוביל להמלצה של IR -נבחן בפרטים שימוש של שיטות סיווג ב.  אוטומטי בקיבוץ מסמכים

  .בסוף הצענו נקודות מעשיות לגבי יישום.  חוליה לקיבוץ מסמכים-חד

  

.  אנו ממשיכים בכיוון זה בפרק הבא כשנדון במבני קבצים.  הפרק הסתיים בגישה די פרקטית

וכך , אסטרטגיות חיפוש, קיבוץ מסמכים, אלו חשובים אם נוכל להעריך איך נוכל לקבל מילונים

  .אוהבים לעבוד במחשב

  

  הערות ביבליוגרפיות

סיבה אחת לכך הינה שיישומים .  יבשנים האחרונות נוצרה ספרות רחבה על סיווג אוטומט

ואחזור )  pattern recognition(זיהוי דפוסים , כגון ביולוגיה, לטכניקות אלו נמצאים בתחומים שונים

גירסה מעודכן ומורחב ] (Sneath and Soka [15י "המבוא הטובה ביותר לתחום עדיין נכתב ע.  מידע

מעבר לזה הייתי .  ט של סיווג נומרישמסתכל בסיווג אוטומטי בקונטקס) של םפרם הקודם

  ] .Cole [58ממליץ אוסף של ניירות בעריכת 

  

שניהם .  על ניתוח אשכולות עם דגש חישובי] Wishart [60ח "ודו] Anderberg [59נכתב ספר 

עוד ספרים עם דגש סיווג נומרי .  מעבירים רשימות על תוכנות פורטרן עבור שיטות אשכול שונות

הוציא ספר ] Everitt [61[ ,Hartigan [62], and Clifford and Stephenson [63  . [Van Ryzin [64הינם 

  .לאחרונה עם דגש סטטיסטי חזק

  

הראשון נותן תיאור ברור  .  Fisher and Van Ness [66] -ו]  Sibson [65: שני מאמרים ראוים לציין

בשני יש השוואה מפורטת של .  ןמאד על יסודות של שיטות אשכול מבוססות על מדדי חוסר דמיו

במונחים של תנאים על האשכולות כגון ) חוליה-כולל חד(חלק משיטות אשכול היותר ידועות 

  .  convexivityקישור ו 

  

ניתן לקבל מושג מצוין של  .  SMARTרוב מעבודה הראשונית בקיבוץ מסמכים נעשתה בפרוייקט 

 ISR-10 (Rocchio[36([ ,ISR-19 (Kerchner[67]), ISR-20 (Murray[43], andי קריאה "השגיו בתחום זה ע

Datolla[68]  . כל אחד התייחס בעיקר בקיבוץ מסמכים.  

  

ייתכן שהחשוב .   שמשתמשים בסיווג אוטומטי בו לא נגענו בפרק זהIR -קיימים כמה תחומים ב

 .  Zadeh [69]י "עשזו גישה לקיבוץ שהוצגה לראשונה  " fuzzy sets"ביותר בזה הוא בשימוש של 

י "לאחרונה זה ייושם במסמך קיבוץ ע] .  Zadeh [70 -יחסיה עם המדידה של דמיון מוסברת ב

Negoita [71[ ,Chan [72], and Radecki [73.[  
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מדידה של קרבה .  נושא נוסף מענין של יישום טכניקות הקיבוץ הוא בקיבוץ של גרפי ציטוט

ורנלים 'קבוצות של ג.   תדירות בהם מצטטים אחד את השניורנלים כפונקציה של'מוגדרת בין ג

 Preparata and Chienקשורה לכך היא עבודתם של ] ).  Disiss [74(דומים לכן יכולים להיות מבודדים 

שחוקרים תבניות ציטוט בין מסמכים כך שמסמכים מצוטטים בהדדיות יכולים להיות ] 75]

היתה מונעת באופן ] Ivie [76  עבודה מוקדמת של .מאוחסנים באופן הקרוב ביותר המתאפשר

דומה בכך שהוא הציע לאסוף מידע על משוב ממשתמשים שהראו איזה זוגות של מסמכים היו 

ומסמכים קשורים , לעיתים קרובות ואז נלקחו באופן יחסי למידת החוזק של האסוציאציה

שורים בקשר אסוציאטיבי רופף בקרבה רסוציאטיבת גדולה יותר נהיו יותר זמינים מאשר אלו הק

  .יותר

  

הקורא עשוי להתעניין בהמשל השימוש של שיטות קיבוץ בזיהוי דפוסים כיוון שחלק , לסיכום

 הקדישו Watanabe [78] -ו] Duda and Hart [77גם  .  IR - מהרעיונות שפותחו שם ניתנים ליישום ל

  .פרק בקיבוץ בהקשר של זיהוי דפוסים
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  הקדמה

ב המאמרים רו.  מסמכיםאחזורפרק זה עוסק בעיקר בדרך בה נעשה שימוש במבנה קבצים לצורך 

אשר משתקפות , מפנים עצמם לאפליקציות בניהול מידע,  למבני קבציםתייחסיםהמ

לעקוב אחר ) באופן כללי(בפרק זה מנסה המחבר . ים בסיסייםחבטרמינולוגיה אשר מתארת מונ

אולם מדגישה ,  במידת מהתשיתכן שאינה סטנדרטיHarary ,  -ו  Hsiao ]1[הטרמינולוגיה של 

יתרון נוסף של הטרמינולוגיה בא לידי ביטוי באפשרות . וני של מבנה הקבציםאת האופי ההגי

התייחסויות טובות נוספות למבני קבצים .  קבצים בקלותואחזורלגשר על הפער שבין ניהול מידע 

  :הם של

]5[.Roberts [2], Bertziss [3], Dodd [4], Climenson  
  

  

  ארגון לוגי או פיסי ועצמאות מידע

הבחנה .  במסגרת הכללית כאשר דנים במבנה קבציםתלהיעשונה חשובה שחייבת חקיימת הב

מבנה הקובץ יפרט את , באופן כללי. זאת מתייחסת להבדל שבין ארגון לוגי ופיסי של המידע

באופן שבו , אלה הם היחסים שיתקיימו בין פרטי מידע באופן עצמאי, המבנה הלוגי של המידע

הארגון . היבט לוגי זה יהווה את מוקד הדיון במסגרת זו. ל מחשביחסים אלה ניתנים למימוש בכ

כאשר מבנה לוגי פרטני מאוחסן בו או ,  אופטימאלית של המידעאחסוןהפיסי נוגע יותר לדרך 

 פיסי יהיו באופן טיפוסי מספר יחידות של מבני אחסוןלכל יחידה של ). האחסון" כלי"ב(בתוכו 

הארגון הפיסי , אם נאכסן מבנה עץ על דיסק מגנטי: למשל, )כנראה רשומות שיאוכסנו בו(לוגי 

  .דיסק הגישה של האפיוניסק בהינתן דיביותר לארוז את ענפיו של העץ על  הטובה רךיתייחס לד

  

מטרתה של . עצמאות המידע: העבודה על בסיסי הנתונים נוגעת באופן רב לקונספט אשר מכונה

ללא קשר למבנה הלוגי של המידע אשר איתו , פן עצמאינה לאפשר כתיבת תוכנות באויעבודה זו ה

לילה מקובץ -עצמאות זו באה לידי ביטוי בכך שבמידה ומבנה הקובץ משתנה בין. יבואו במגע

 מידע םהעצמאות מושגת באמצעות התאמה של דג. התוכנית לא תהיה מושפעת, לסדרתימומר 

המידע ולא את בסיס המידע וכל המשתמש רואה את מודל . משולב בין המשתמש ובסיס המידע

למשתמש אין כל עניין במבנה הקובץ , לפיכך. התוכניות בהן הוא עוסק מתקשרות עם המודל

  .אלא רק במודל המוצג בפניו, עצמו

  

צריכות להיות גם הן , עד מיואחזורישנה אסכולה אשר גורסת כי אפליקציות במחשוב ספריות 

כיצד אמוד ; ב לגבי השאלהח נרחעדיין קיים ויכו, לרוע המזל]. 6,7[בנויות לפי העקרונות הנדונים 

מעבר לכך בשלב זה גם אין השלכות תפעוליות לגבי מערכות . אידיאלי'' מודל מידע"להראות 

עשויות ליישם באמצעות חבילת IR ולפיכך כל הצעות שמערכות , תיאורטיות יותר מתקדמות

הוא כזה שיישום IR בעיות במערכות הסולם ,  כןכמו, עלולות להיות בלתי מפותחות, בסיסי מידע

  . דורש אבטחה רבה של מבנה הקבציםדייןיעיל של האפליקציות ע

  

תופעה , כדאי לקחת ברצינות את ההשפעה של מידע המשתמש על מבני הקבצים, יחד עם זאת

פר ישנן מס]. 8,9[אשר זכתה להתעוררות ניכרת באמצעות ניסיונות להבניה של תאוריית מידע 
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אחת הדרכים הידועות ביותר עד כה היא זאת אשר . דרכים להתמודד עם מידע ברמה המופשטת

במודל זה המידע מתואר באמצעות ". המודל הרלציוני"ואשר ידועה בשם Codd [8], י ''נוסחה ע

nהמידע מתואר באמצעות קשרים בין מספר ישויות .  ספרות של ערכי מאפייניםDn    D1 אשר

  ספרותn צעות סט של מיוצגות באמ

  

, גישה זאת נמצאת בשימוש במערכות בסיסי נתונים רבות.  היא הגישה ההיררכיתהשנייגישה 

למרות שגישה זאת יותר מוגבלת . ע מיוצג בצורה היררכיתדהמי: והיא פועלת כפי שניתן לצפות

ן לטעון נית. מן הגישה הרלציונית היא משקפת בצורה טבעית יותר את הדרך לייצוג הנתונים

והרווח אשר , שבאפליקציות רבות המבנה ההיררכי משקף בנאמנות את המבנה הטבעי של המידע

הדיוק שווה יותר מן ההפסד שנגרם כתוצאה מחוסר , נוצר בפישוט הצגת הנתונים בדרך זאת

  .שבהצגה

  

משימה של בסיס הנתונים השת אשר מקושרת להצעות של קבוצת הגישה השלישית היא גישת הר

אשר בה כל קשר בין שני , במקרה זה פרטי מידע מקושרים בתוך רשתCODACIL . ר מכונה אש

שותפות , לדוגמא, פריטים קיים על מנת לספק איזשהו תנאי על הישויות של אותם פריטים

בעץ יכול להיות " ענף"גישה זאת היא כללית יותר מן הגישה ההיררכית במובן זה שלכל . לישות

לקי חביו " מערך הכוחות"יונית בתיאור גישה זאת שווה לגישה הרלצ. אחדישיר " גזע"יותר מ

היתרונות והחסרונות של . מבנה השדה של בסיס הנתונים בכללותו נמצא עדיין במצב נזילות. העץ

אשר נותן גם הסברים מצוינים לספרות העכשווית  Date  ,[10] במאמרו של כל גישה נידונים 

כמו כן קיימים גם . אשר מקיף את מצב הדברים] 11[י בנושא זה קיים גם מאמר חדשנ. בנושא

 [13]  -ו] Maron ] 12 1967 כבר משנת, קרים קודמים המתייחסים לגישה הרלציוניתחמ

Levien דנו ויישמו מערכות IR גם בפרק המבוא ממאמרם של . םבינארייבאמצעות קשרים

Prywes & Smith  המליצו על הצעות , "טכנולוגיהמודיעין המדע וה"בחוברת השנתית של

DBTG [7]. כדרכים ליישום מערכות IR  
  

האם , תמיד עולה השאלה,  במבני קבצים בימינוהדיוןמתוך התבוננות בהקשר הכולל של 

   למרות שיתכן שכל אפליקציה הקשורה לאוטומציה, להכוטכנולוגית בסיסי הנתונים תשתלט על 

. בילות בסיסי נתונים מתאימותחבאמצעות שימוש ב מידע תיושם ואחזורנות רשל תחוס הספ

וזאת בשל ,  ביטוי בשנים הקרובותדילמרות שלא נראה שהיא תבוא לי, זוהי ללא ספק אפשרות

הראשונה נובעת מכך שמערכות בסיסי הנתונים הן מערכות למטרות כלליות בעוד : מספר סיבות

בדרך כלל יש לשלם מחיר . פציפיות מידע מיועדות למטרות סואחזורשמערכות למחשוב ספריות 

 נובעת מכך שכיום משקיעים כסף רב ההשנייהסיבה . ובמקרה זה המחיר גבוה מדי, על כלליות

למרות זאת קיימת מגמה לקראת MARC) [14]. , לדוגמא(מיוחדים  בסיפוק מערכות לשימושים 

לנושא המצויות  ההתייחסויותשימוש בטכנולוגיית בסיסי נתונים אשר ניכרת היטב במספר 

   למדע וטכנולוגיהןעידיבשנתון המו

Annual Review of Information science & Technology   
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  שפה לתיאור מבני קבצים

הטרמינולוגיה של מבני קבצים מערבת מלל רב ללא התייחסות רבה , שבמחכמו כל נושא במדעי ה

רק לאחר הרבה . ן עיקר וטפלשובה ביחנה ח אפשרות לעשות הבההיית לשאלה האם  אולעקביות

יותר . שנים של עיסוק בנושא הגיעו למסקנה שנדרשת שפה מוגדרת היטב לתיאור מבני הקבצים

מכל התעורר הצורך לקשר את הרעיונות לגבי מבני הקבצים ללא עיכובים שנוצרו כתוצאה 

  .ומרהחמאילוצי 

  

שכן , שובה במיוחדחארת המסגרת המתו. של מבני קבציםסעיף זה יעסוק בהצגה הפורמאלית 

הטרמינולוגיה מבוססת על ההקדמה שהובאה על . היא משקפת את ההבנה של כל מבני הקבצים

 [17] בה על ידי רחוטרמינולוגיה זו שונתה במקצת וה]). 16[, ]15[ראה גם (Harary   - וHsiao ידי 

Severance [19],  -וסיכום שלה ניתן למצוא גם ב Jokers .[18] Rijsbergen הכניס לתוך נוסחה

  .אשר מספקת ניגוד מעניין לזו המוצגת בסעיף זה, מסגרת עבודה שונה

  

  הטרמינולוגיה הבסיסית

,  ,A*Vמערך של המוצר - היא תתR אז הרשומה V, ומערך של ערכים A בהינתן מערך של ישויות 

הסוג הזה מהווה שורה מסודרת של זוגות של ערכים מR . שבו לכל ישות יש אך ורק ערך אחד

הרשומה שתייצג מסמך אשר עובד באמצעות אלגוריתם לניתוח , לדוגמא).  ערך הישות-ישות (

  :תוכן אוטומטי תהיה

  

R={(Kl, x10,(K2, x2)         xm)}  
  

.  מתפקדים כמשקולות שלהםםיX - הינם מילות מפתח המתפקדים כישויות ואילו הים K  -ה

  :ניתן לכתוב: ולפיכך במקרה זו, ח במילות מפתמסמכים תדירים מאופיינים על ידי חסר

  

R= {Ktl,Kt2     Kti}  

  . אם תנאי זה אינו מתקיים- וחסר xti=l, קיים אם Kti כאשר 

  

הקבצים מאפשרים לגשת למערך של .  לוגיות המכונות קבציםותדיחירשומות נאספות לתוך 

תים קרובות באמצעות הרשומות בתוך הקובץ מסודרות לעי.  שם הקובץ-, רשומות לפי שם

  .המבנה הלוגי נודע בשם מבנה הקובץ או מבנה המידע. הקשרים ביניהן

  

כמה מאפיינים . בתיאור מבני קבצים קשה מאוד להפריד את התיאור הלוגי מן המבנה הפיסי

אולם קל יותר להבינם כאשר מאיירים אותם )  מועטחעם רוו(אפשר לתאר בצורה מופשטת 

ערכי הישויות , מותבכל הצגה של רשו.  שדה- המאפיינים הללו הואר מחא. בצורה מוחשית

. כלומר זהות הישות ניתנת באמצעות מיקום ערך הישות בתוך הרשומה, ר קבועדמסודרות לפי ס

ולקת חהרשומה מ. לו התחלה וסוף מוגדריםלפיכך המידע בתוך הרשומה רשום בסדר קבוע ויש 

  n. -ישות ה נושא את ערך הn -והשדה ה, לתוך שדות
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את , יש למצוא ראשיתK4, על מנת למצוא את הערך של הישות .  זההחגודל השדות איננו בהכר

. ולקרוא את המידע בשדה הרביעי) שהיא למעשה הכתובת של תחילת הרשומה(R הרשומה 

רות חשדות אלה מסמנים רשומות אPi. :  ניתן להבחין בכמה שדות אשר מסומנים4.1בתמונה 

. ערך ומצביעים-כעת הרחבנו את הגדרתנו לגבי רשומה למערך של ישות. מצביעים: תאשר מכונו

מצביעים , )4.2ראה תרשים (לדוגמא . ערך ספציפי- כל מצביע מקושר באופן טבעי לזוג ישות

כל הרשומות שעבורן A,  - שווה לK1) או ישות ( X1 יכולים לקשר בין כל הרשומות שעבורן הערך 

  .'וכוB  - שווה לX2 הערך 

  

רונה מתוך כלל הרשומות אנו משתמשים חסמן שרשומה מסוימת היא הרשומה האעל מנת ל

מילת (ישות . K- יקרא מצביעR ברשומה K המצביע המקושר לישות . במצביע בעל ערך חסר

  .המשמשת בדרך זו לארגון הקובץ נקראת מפתח) מפתת

  

על פי מאמריהם של . הנחות נוספותר כמה דייש להג, על מנת לאחד את הדיון בדבר מבני קבצים

,Harayו -  Hsiao ניתן להגדיר רשימה של Lרשומות בהתאם למילת מפתח-  Kניתן , או בקצרה

  :באחת מן הדרכיםK רשומות אשר מכיל את K של כמערך K  (K-list) - להגדיר רשימת

   

  .ניםח מובK- מצביעי  . א

נותן את המיקום של כל רשומה L סר מתוך רשימה חשאינו נישא ערך K כל מצביע   . ב

  .הרשומותL מתוך K, הנושאת את הערך 

שלא ניתן להצביע עליה על ידי אף רשומה L קיימת רשומה מיוחדת מתוך רשימה   . ג

  .רשומה זו היא הרשומה המתחילה את הרשימה K.  רךהמכילה את הע

. K- ביעאשר מכילה את הערך החסר של מצL קיימת רשומה מיוחדת מתוך רשימה   . ד

  .רשומה זו היא הרשומה הסוגרת את הרשימה

  

Hsiao ו-  Haray לפיו לשתי רשימות, שונה במקצת) 2(מציבים כלל-K לא תהיה רשומה 

  .מצב זה רק מסבך את הדברים; משותפת

  

  :לפי הדוגמא הקודמת

K1-list: Rl,R2, R5  

K2-list: R2, R4  

K3-list: Rl,R2, R3  
  

הקובץ עבור הרשומות המכילות רק F לשם כך יהיה .  עבור הקובץהייהספרנדרשת הגדרת , לסיוט

M מילות מפתת שונות :    .K1, K2 יהיה niחמספר הרשומות המכילות את מילת המפת ,Ki ו-  
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Hiרשימות"יהיה מספר ה -K " בתוך .F יתרה מכך אנו מגדירים aijלת הרשימה המצביעה חכהת

  : כן היא רצף אםההספרייj. במיקום  -K   העל רשימת

  

1,2= (Ki, ni, hi, ail, ai2     aihi) i  
  

 לייאינדקסרצף , המרת קבצים, ידות ברצף הקבציםחכעת אנו נמצאים במצב שבו ניתן לטפל בא

  .של קבצים וקבצים מרובי רשימות

  

  קבצים סדרתיים

יה ולא אין לקובץ זה ספר. קובץ סדרתי הוא הקובץ המיושן ביותר מכל מבני הקבצים הקיימים

הרשומות מסודרות באופן כללי בצורה לקסיקוגרפית על פי ערך של מפתת . מצביעים מקשרים

, לעיתים. ר מאפיין מסוים כך שעל פי ערכיו יקבע סדר הרשומותחנב, רותחבמילים א. מסוים

ד ערכי של ח-דחניתן מפתח נוסף לזיהוי ,  רשומותכאשר ערך המאפיין קבוע בעבור מספר רב של

היתרונות של סידור . יישום מבנה קובץ מסוג זה דורש דרך מסוימת לסידור הנתונים. הרשומה

  :מסוג זה הם

  .קל מאוד ליישם אותו. א

  .הוא מאפשר גישה מהירה לרשומה הבאה תוך שימוש בסדר לקסיקוגרפי. ב

  

  :סרונות של יישום סידור זה הםחה

  .לק גדול מן הקובץחם הזזה של ומה נוספת דורשת לעיתי הכנסת רש- העדכון קשה מאוד . א

  .ת באיטיות מרובהיגישה אקראית נעש. ב

יתכן שבמקרה זה . חלעיתים הקובץ נראה סדרתי למרות העובדה שהוא איננו מסודר לפי אף מפת

כאשר הנתונים החדשים נוספים לסוף ,  לפיו הם מסודריםחתאריך הכנסת הנתונים נחשב למפת

  . של עדכוןהקובץ ולפיכך לא נוצרת כל בעיה

  

  קבצים מומרים

יש לזכור כי רשימה . קובץ מומר הוא מבנה של קובץ אשר בו כל רשימה מכילה רק רשומה אחת

זה מרמז על .  מכילה רק רשומה אחת K- כך שכל רשימתK, מוגדרת ביחס למילת מפתח 

מספר ישוו לKi כלומר מספר הרשומות המכילות i, עבור כל ni = hi :  תהיה כזאת שהשהספריי

,  מסמכיםאחזורבעבור Ki. בספריה יהיה מיקום מדויק עבור כל רשומה המכילה . Ki- הרשימות

ניתן במהירות לאתר את כל המסמכים המכילים את מילת , אומר הדבר שבהינתן מילת מפתת

מצביע על , המגיב לישות, יש להניח כי רישום שאינו חסר בשדה, בעבור הדוגמא הקודמת. המפתח

החיפוש יוביל . ואילו רישום חסר מצביע על חוסר במילת המפתח, מילות מפתחקיומן של 

ההגדרה של קובץ הפוך אינה דורשת בהכרח . 4.3למציאת הקובץ כפי שניתן לראות באיור 

 : יחד עם זאת כאשר משתמשים בארגומנטים כגון. שהמיקום בספריה יהיה בסדר מסוים

AND0 - וR המיקום בדרך כלל נשמר על פי סדר מספרי , םעל שתי רשימות של קבצים מומרי
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יכולה להתבצע באמצעות הרצה OR או AND דבר זה אומר שהפעלה של הארגומנטים . הרשומות

  .המשולם הוא כמובן זמן העדכון האיטי של קבצים מסוג זה" קנס"ה. אחת דרך שתי הרשימות

  

  יםכי המש- לייםיאינדקסקבצים 

  : קייםKi בץ מומר אשר בו עבור כל מילת מפתח  המשכי הוא קו-  לייאינדקסקובץ 

 ni=hi=lו -   .a11<a21….<am1 מצב זה יכול להתרחש אם לכל רשומה יש רק מילת מפתת אתת

מערך הרשומות יכול להיות מסודר בצורה , למעשה. ערך אחת מסוימת-או ישות, מסוימת

ם למיקום המתאים של  מופיע בספריה בהתאחכל ערך של מפת. המשכית באמצעות מפתח מסוים

אף , בדוגמא המוצגת לפנינו. פירוש ברור של מפתח מתאים יכול להיות מספר הרשומה. הרשומה

 כפי זו תגראפיבהצגה . אחד מהמאפיינים לא יתאים להיות המפתח מלבד מספר הרשומה

  .על מנת להדגיש את אופי המפתח Ki במקום Ri  נרשם 4.4המופיעה באיור 

  

המשכיים כאל קבצים - קסלייםד קיימת התייחסות אל הקבצים האינבספרות המקצועית

אלא רק מסבירה , הגדרה זו איננה נוגדת את ההגדרה הקודמת.  בעלי אינדקס היררכיסידרתים

" = אינדקס("אין זה מפתיע אפוא שהאינדקסים . את האופן בו החיפוש אחר רשומות מבוצע

ראה (לדוגמא . מאפייני האכסון של המדיוםמקושרים לעיתים קרובות ל) במקרה זה" ספריה"

אינדקס צילינדר או , אינדקס עוקב: יכולות להיות שלוש רמות של אינדקסים) 4.5תרשים 

כל רישום באינדקס העוקב יכיל מספיק מידע על מנת לאתר את תחילת המעקב . אינדקס ראשי

קיים . ה ביותר בו של הרשומה האחרונה במעקב אשר בדרך כלל תהיה גם הערך הגבוחוהמפת

, כל רישום באינדקס הצילינדר נותן את הרשומה האחרונה בו. אינדקס מעקב עבור כל צילינדר

אם אינדקס הצילינדר מורכב על פי . ואת המיקום עבור אינדקס המעקב עבור הצילינדר הזה

דקס הרי האינדקס הראשי ייתן את ההפניה למפתח הגבוה ביותר עבור כל מעקב של אינ, מעקבים

  .הצילינדר ומיקום הפתיחה של אותו מעקב
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  רשימות מרובות

הרשומות . יש רשומה אחת לכל מילת מפתח. רשימה מרובה היא קובץ הפוך עם שינויים קלים

המכילות מילת מפתח ספציפית נקשרות יחד לכדי רשימה אחת ותחילת הרשימה מצוינת 

כל עוד זה לא יוצר דו משמעות בקשר לשיוך המצביע , ביע ריקניתן להשמיט כל שדה מצ. בספריה

, היא פורמט קבוע, במיוחד בערכים שהם תכונות, דרך אחת להבטיח זאת. למילת המפתח

  .שהמצביע יצביע לא על תחילת הרשומה אלא על המצביע הבא בשרשרת
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ה של קובץ הפוך הכתובות בספרי. הרשומה המרובה נוערה להתגבר על קשיים בעדכון קובץ הפוך

, ייב להישמרחהסדר , דשה לקובץחכאשר מוסיפים רשומה , אולם. יבהנשמרות לפי סדר הכת

מעדכנים את פשוט , בעיה זו אינה קיימת ברשימות מרובות.  כתובת חדשה יקרה מאדתוהשחל

 ןמשלמים על כך בזמ. נוספת לשרשרת י הוספת הרשומה החדשה כחוליה ''ית עטהרשימה הרלוונ

התחלופה בין זמן חיפוש וזמן עדכון . זה אופייני לסוגים שונים של מבני קבצים. וש ארוך יותרחיפ

  .מובנית בעיצוב

  

  רשימות מרובות במבנה של תאים

שניתן , שינוי נוסף של רשימות מרובות מתבקש מהעובדה שאמצעי אחסון רבים מחולקים לדפים

כך שצריך לפתוח מספר דפים , מספר דפיםרשימה מרובה יכולה להישמר על . אחד-להעלותם אחד

הרשימות מוגבלות לדף . המבנה שפותר בעיה זו נקרא מבנה תאי. על מנת לגשת לרשימה אחת

  .כך שלכל תא יהיה ערך מפתח, כל מידע נוסף יישמר בכתובתו שלו. אחד) תא(

  

  מבנה לולאתי

 ההתחלה והסיום של ,במונחי הרשימה המרובה. לולאה היא מבנה ליניארי שנסגרת על עצמה

  . מבנה זה שימושי במיוחד להצגת שיוך נתונים. הרשימה הינם אותה רשומה

אזי לכל מילת מפתח מקבלים קבוצת , אם מקבצים מסמכים לפי מלות המפתח המשותפות שלהם

  . החולקים ביניהם אותה מילת מפתח, מסמכים

 אם כל לולאה קשורה עם רשומה .יפוש סיווגיםח של המבנה הזה תהיה ברורה יותר בהשימושיות

אזי אסטרטגיית החיפוש תבדוק קודם את האיברים על מנת , המכילה מידע מזהה לאיבריה

  ,להחליט אם להמשיך בחיפוש

  

  רשימות מותאמות

הרשומה אינה מכילה כל . כל תת רשימה במבנה זה מזוהה עם רשומה בעלת שני מצביעים בלבד

  .מידע מזהה

 שהמצביע של כךנועדה ל, המתאימה אותו למבנה לולאתי, דף כמו זההתאמה של יישום מבנה 

  . נוצרות רשימות מותאמותכך , השורה האחרונה בתת הרשימה יצביע על השורה הראשונה

היתרון המשמעותי של רשימות מותאמות הוא האפשרות להחליף את מיקומן ללא שימוש במקום 

וברשימות , הכתובות החוזרות נשמרות בנפרד, כשמחליפים מיקום של רשימה רגילה. אחסון נוסף

  .מותאמות הכתובות הן חלק ממבנה הנתונים

  

י מבנה לולאתי ומבנה רשימה הוא שניתן להיכנס אליהם רק ''אחד החסרונות של הצגת שיוכים ע

  .אינדקס נוסף המאפשר כניסה למבנה דרך כל תא מגביר את מהירות העדכון". מלמעלה"

שימה רהתאים הבודדים של מבנה ה. י סטנפל ופט"ן לעומק עח הרשימה נבשינוי נוסף של הצגת

קרו בעיקר חתכונותיו נ. מבנה זה נקרא עץ עם שרשרת כפולה. מותאמים כך שיכילו שדה נוסף

  .ב מצומצם''כאשר כל מפתת נבנה ממספר סמלים של א, ות באורכים משתניםחון מפתחסלשם א

  

. רותחות ונותנת גישה לרשומות האחמכילה את המפתהרשומה הראשונה ברשימה , במבנה זה

 אקראי חיש לה מפת. ילת הרשימהחומתפקדת רק כת, הרשומה הראשונה אינה מכילה סמל
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 האקראי חי התאמה בין המפת"והימצאותו או היעדרו מעידים על קיום הרשומה או היעדרה ע

 התאים ברמה ח המפתוכאשר נמצא, ההתאמה נעשית רמה אחר רמה. למפתחות האתרים במבנה

  .המצביע ממשיך לסט הסמלים האלטרנטיביים ברמה הבאה, תחא

  

  :ההתאמה מגדירה כי

  או, אזי אין עוד סמלי מפתת להתאים, "מותש "המפתחאם . א

  . ברמה הנוכחית םאם לא נמצא מפתת מתאי. ב

 למרות תוך שימור התכונה, ימינימאלטנפל ופט התרכזו ביצירת עצי חיפוש עם זמן חיפוש ס

  .עדכונים

  

  עצים

, אם רואים גרף כאוסף של נקודות וכאוסף של קוים: אתת מהן היא. ישנן מספר הגדרות של עצים

ויש בו , זוריותחאזי עץ הוא גרף סופי מקושר ללא מ, כך שכל קו מקשר בין שתי נקודות בדיוק

  .לפתות שתי נקודות

  

שב נקודה אחת חב ביישומים במדעי המברו. םהקווייש לציין כי לא נאמר דבר אודות כיוון 

לה חי הת"רת על העץ עחורש העץ וניתן להגיע לכל נקודה אהיא נקראת ש. מוגדרת כמיוחדת

כאשר מציגים עץ , למעשה.  קוים עד לנקודה הרצויהבשורש והתקדמות לאורך שרשרת של

. ד בלבדח אהכתובות שמורות לרוב באופן המאפשר התקדמות בכיוון, י מבנה רשימה"שב עחבמ

אזי כל נתיב , אם לעץ יש שורש. שוב על עץ כעל גרף מכוון עם נקודה שמורה כשורשח לחנו

נקודות אלה נקראות הנקודות .  שממנה אין עוד ענפיםמסוימתהמתחיל בשורש יסתיים בנקודה 

  .הסופיות של העץ

  

יפוש ח. מסמכים מייצגת מקבץ ההמסמכים נשמרים בנקודות הסופיות שלו וכל נקוד, במבנה עץ

  . יל בשורש ויתקדם לאורך החיצים עד למקבץ המתאיםח של מסמכים יתמסויםאתר אוסף 

זה תואר קודם כהיררכיה של . דוגמה אחרת של מבנה עץ היא ספריה עם תיוק לפי אינדקס

  .אך יכול להיות מתואר גט כעץ, אינדקסים

  

 יהבינאריפוש ח כאשר הבינו כי ה, המוקדמות50 -השימוש במבני עץ במחשבים התחיל בשנות ה

) פיותמלבד הנקודות הסו( הוא עץ שבו לכל נקודה יבינארעץ . יבינאריכול להיות מוצג בעזרת עץ 

 הוא דרך יעילה לבדיקת הימצאות או היעדרות ערך יבינאריפוש ח.  ענפים היוצאים ממנה2יש 

בכל , לוקה של הסטחי ''ם עהוא מתקד. מוינו כי המפתחות חהוא מני. בין מספר מפתחות חמפת

מפתחות N כאשר הסט מכיל . ם חצי מהסט שאינו מכיל את המפתח המבוקשיחלוקה מוריד

לאחר מחשבה ניתן לראות כיצד ניתן להציג , ועודזאת  log2N  מסדרהוא החיפוש ןזמ, ממוינים

  .יבינארי עץ ''תהליך זה ע

  

אם .  פנימה מפתח שחשבו שאבד ונמצאביישומים רבים רוצים שניתן יהיה להשחיל, לרוע המזל

ות חהמפת, לעומת זאת, אםN . המפתחות שמורים בסדר רץ אזי זמן ההשחלה יהיה מסדר 
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המפתחות שמורים log2N . ר דלה יהיו שניהם מסחזמן החיפוש וההש, יבינארשמורים בעץ 

 למפתחות יותר והענף הימני'' קטנים"ובכל נקודה הענף השמאלי יוביל למפתחות , בנקודות

  .החיפוש שנפסק בנקודה סופית יסמל כי המפתח לא נמצא ויש צורך להוסיפו .יותר'' גדולים"

  

זמן החיפוש יכול להתארך ללא . מבנה העץ תלוי בהתפתחותו בסדר שבו מוצגים מפתחות חדשים

ניתן להראות כי הוספות אקראיות אינן מאריכות את משך . צורך בשל אסימטריות של העץ

כלל כך רך בעצים אלו המפתחות נשמרים בד. שיטות אלו מאפשרות למנוע פגיעה בעץ. החיפוש

  .יאופטימאלשזמן החיפוש אינו 

  

. אחת הדרכים לשימור העץ הינו שמירה על איזון בין מספר הענפים השמאליים והימניים של העץ

זמני . יאופטימאלה יותר ממשך החיפוש 45 %-ומשך החיפוש בו אינו עולה מעבר ל, זהו עץ מאוזן

  N.החיפוש וההוספה הם עדיין מסדר 
  

יש לוודא כי למפתחות עם גישה מרובה . עד כה הנחנו כי כל מפתח יכול לשמש גם כאמצעי חיפוש

  .יותר יהיו מסלולי חיפוש קצרים יותר וקרובים יותר לשורש

  

המצב . י עץ'' עשיקולי יעילות אינם רלוונטיים ברובם כאשר מדובר בהצגה של סיווג מסמכים

  :שונה בשליפת מסמכים מהבחינות הבאות

  

.a אין ברשותנו סדר ליניארי של מסמכים.  

.b הימצאות של מסמך- אינה בודקת הימצאות או איכ"דשאילתת החיפוש ב.  

  

פשת חוהשאילתה מ, יהם באופן זה או אחרמה שיש לנו אלה מסמכים שדומים בינ, בעצם

מבנה עץ נבחר לסיווג מסמכים לשם קיבוץ מסמכים דומים . ותמסמכים שעונים יותר טוב להגדר

י ''יעילות החיפוש מושגת ע.  כלשהו אינו בא בחשבון"איזון"סידור מחדש של עץ לשם , לפיכך. יחד

  .קיבוץ מסמכים שסביר יותר שיידרשו יחד

  

, כגון חיפוש במילון, פעולות רבות. שיקולי יעילות אינם בלתי חשובים בהקשר הכללי, עם זאת

  .יבינארי בניה נכונה של עץ ''יכולות להפוך ליעילות מאד ע

  

הדרך . ביישומים רבים חלוקה כזו אינה מתאימה.  בלבדםבינארייון הוגבל עד כה לעצים דיה

שבו אין הגבלה על מספר הענפים היוצאים , ה עץ כלליהטבעית להציג סיווג מסמכים הינה במבנ

  .מכל נקודה

  

עד עתה הנחנו כי . ישנן עוד הערות אודות השימוש במבני עצים בהתקנים לאחסון רב, לסיכום

ההתקנים בעלי הגישה , לרוע המזל. שימוש בסט מצביעים אינו יוצר בעיה בנוגע למהירות שליפה

  לוקת העץ כךחישנן דרכים ל. ישה לכל נקודה בעץלאפשר גהאקראית הינם איטיים למדי מכדי 
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. סוןחד של אחא" דף"ייב שמירה של מספר נקודות יתד בח מהז. שמספר הגישות בכל חיפוש יקטן

  .ריו יוגדר הדף הבא בתורחוא,  המיידי וייערך בו חיפושןלזיכרודף זה יעלה , בזמן הגישה לדיסק

  

  אחסון תפזורת או כתובות מפוזרות

סון חבני קבצים המוזכרים לעיל מוכר כאס טוב במיוחד למחנה קובץ אחד שאינו מתיימב

העיקרון הבסיסי עליו . הטכניקה בה מבנה הקובץ מיושם נקרא לעיתים כתובות מפוזרות. תפזורת

אז Ki, מתאפשרת גישה לנתונים בעזרת מסי מפתחות כאשר . הוא מיושם הינו פשוט ביותר

כאשר מיוחס , מעבר עבור מפתח' פונק, £וחסנים ניתנת לאיתור בעזרת הכתובת של הנתונים המא

אנחנו מניחים שעבור כל מפתח מיוחס .  עבורו את מיקום הנתונים המיוחסים הוא מחשבKi ל 

מתאים למיקום אחד ) נתון ומפתח(כמו כן אנחנו מניחים שכל רשומה . ערך נתונים בודדקיים 

נקראות Ki ות חעל המפתf י הפעלת "הכתובות הניתנות עf.   אשר כתובתו במרווח הניתן בדמות

 מחלק את הנתונים f  המצב האידיאלי הוא כאשר. מפזרת' נקרא פונק f -  וכתובות מפוזרות

, זה.  אחד-אחד ל'  הפונקההייתכמובן שזה היה קורה אילו . באופן אחיד על גבי אזור האחסון

 האפשריים גדול באופן משמעותי מטווח כתובות לא אפשרי מכיוון שטווח המפתחות, לרוע המזל

 אנו מקבלים את העובדה ששתי מפתחות ספציפיים f   'לכן בהינתן כל פונק. האחסון הזמינים

Kiו- Kj לולים לנתב לאותה כתובת  ע .f(Ki=) (f(Kj))דרכי התמודדות עם פרלפני שאסביר מס 

  . f' אתן מסי דוגמאות לפונק, מצב זה

  

  :מעבר לדוגמא הם כלהלן'  אזי שלשה פונקm[2[כסון הזמין הוא בגודל נניח שאזור הא

  .ביטים ממרכז התוצאהm את ריבוע ייצוגו הבינארי ובחר כך , המפתחKi אם . 1

 mכעת בחר את .  ביטים וחבר אותם יחדmלחלקים כל אחד של Ki גזור את ייצוגו הבינארי של . 2
  .הביטים הכי פחות משמעותיים ככתובת

 השתמש m[2[וחלק אותו באורך מקום האחסון הזמין Ki  - ס ל חלק את המספר המיוח. 3

  .בשארית ככתובת

  

האחרון עלול לתת את אותה הכתובות פעמים : לדוגמא. ל יש חסרונות"לכל אחד מהשיטות הנ

לפני השימוש בשיטה מסוימת מומלץ לקורא קודם לעיין . רבות אם ישנה מגמתיות במפתחות

  .ת בנושאות הנרחברבספ

  

ות ספציפיות מנתבות לאותה חכפי שמוזכר לעיל ישנה בעיה של התנגשויות כאשר שתי מפת

. פגם בפשטות של אחסון תפזורתה הראשונה שצריך לייחס לנושא זה היא ודההנק. כתובת

  אך אין זה המצב. לכתחילה יתכן וחשבו שאין צורך לאחסן את המפתח יחד עם הנתונים בכתובת

 יחד חשיטה בא נשתמש ליישב את בעיית ההתנגשויות עדיין נצטרך לאחסן את המפתבכל . םייהק

  .סנו באותה כתובתחעם הנתונים על מנת שיהיה אפשרי להבדיל בין ערכי מידע שונים אשר או

  

אלה אשר משתמשים , באופן עקרוני ניתן לחלקם לשתיים. ישנם מספר דרכים לטפל בהתנגשויות

קודם .  ואלו שאינם משתמשים בהפניותיםות מתנגשחלקשר בין מפתכדי (pointer) בהפניות 
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לאלה יש מנגנון לחיפוש באחסון החל מהכתובת . ס לאלה אשר אינם משתמשים בהפניותחנתיי

לערך מפתח תואם בזמן , או, לאזור אחסון ריק אם יש צורך להכניס רשומה, בה אירע ההתנגשות

נאמר , י האחסון בכל פעם במספר קבוע של אזורים המעבר הפשוט ביותר בין אזור. החזרת ערך

,S שיטת ההתנגשות אם כן ממפה . ועד למציאת אזור ריק או עד למציאת ערך המפתח התואם

הנטייה . תשיטה זו של טיפול בהתנגשויות נקראת השיטה הליניארי. סדרה מוגדרת של אזורים

נטייה זו מובילה . המקוריתבשיטה זו לאחסן רשומות מתנגשות כמה שיותר קרוב לכתובת 

במקרה זה המשמעות היא שהרשומות . לתוצאה לא רצויה הנקראת יצירת אשכולות ראשוניים

ליתר . סוןחבאזורי הא' רישה האחידה של הפונקנטייה זו הורסת את הפ. נוטות להתרכז בקבוצות

אשון הריק אך גדל ההסתברות עבור האזור הר, רצוי שכל הכתובות יתכנו במידה שווה, דיוק

 להבחין בכך צריך רק דיכ. אחרי סדרת התנגשות ביחס למספר הרשומות בסדרת ההתנגשות

לכן ). של אזורים(לראות שמפתח באזור כלשהו בסדרה אחסון הרשומה שלו בסוף הסדרה 

קטן יותר s י "תופעה זו נעשית חמורה יותר ע.  גדולות של רשומות נוטות להמשיך לגדולוצותקב

במקרה זה שיטת ההתנגשות מוכרת כשיטת s=l לפעמים משתמשים ב . אזור ריקבעת חיפוש 

האזור אחסון ( כאשר טבלת הכתובות יםאשכולות ראשוניים גם פחות טוב. הכתובת הפתוחה

  .יחסית מלא) הזמין

  

דרך . שהוא משתנהs סוגי השיטה הליניארי אשר נמנעים מאשכולות ראשוניים משתמשים ב 

בכל s שיטה נוספת היא להפעיל בחירת מספר אקראי ל i. בשלב s=ai+bi[2]  לקבוע היאת חא

על אף .  בהתאמהת והשיטה האקראיתשתי שיטות אלה נקראות השיטה הריבועי. שלב מחדש

 יםאשר קור, שהן מונעות אשכולות ראשוניים הן בכל מקרה רגישות למצב של אשכולות משניים

 מכן משתמשות באותה סדרת חיפוש בחיפוש אחר כאשר מפתחות נופלות לאותה כתובת ולאוזר

  Kaman.ו Bell ראה , גם את זה ניתן למנוע. אזור אחסון ריק
  

סון נוספים אשר חסקות בהתנגשויות משתמשת באזורי אהקבוצה השנייה של שיטות העו

כאשר נוצרת התנגשות יתכן וזה נובע מכך שזה . משתמשים בהם לקשר יחד רשומות מתנגשות

משרשרת של רשומות אשר כולן נשלחו לאותה כתובת אחסון או יתכן שרשומה הראשון 

י המקרים אזור פנוי נדרש נבש. רתחשר שייכת לשרשרת רשומות בכתובת אמאוחסנת שם א

כאשר במקרה הראשון הוא מקושר ומאחסן את הרשומה החדשה במקרה השני שלב הביניים של 

מאוחסנת בכתובת משלה ובכך מתחילה שרשרת השרשרת מועבר לאזור הפנוי והרשומה החדשה 

רמה אתת . גרסה נוספת לשיטה זו כוללת אחסון בשתי רמות). בעלת אלמנט אחד עד עתה(חדשה 

  ,בכתובת בטבלת הכתובות נמצא רשומה. בעלת טבלת כתובות וברמה השנייה טבלת התנגשויות

של רשומות שהתנגשו באותה לשרשרת (pointer) פנייה האו , אם לא היו התנגשויות בכתובת זו

 בהעברת רשומות לאתר שהוספו לטבלת רךרונה מונעת את הצוח זו האהשיט. בתוכת

ול יותר מכיוון שרשומות מתווספות לטבלת דסון הקבוע הנדרש גחכמות הא. ההתנגשויות

  .ההתנגשויות לפני שטבלת הכתובות מלאה

עבור השיטה . יקותחהיזהר ממוסקות בהתנגשויות צריך ל של שיטות העוצותעבור שתי קב

קים רשומה בכתובת לא יוצרים מצב שחסמנו ח צריך לדאוג שכאשר מות והריבועיתהליניארי
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בשיטת השרשרת צריך לוודא שמחיקה לא .  שהתנגשו באותה הכתובתותגישה לרשומות אחר

  .יקה יש צורך לחבר מחדש את השרשרתחא לאחר מ''ז, תיצור מרווח בשרשרת

  

. אסטרטגיות ההוספה והחיפוש זהות) ב(, זה פשוט ) א: (תרונות לאחסון תפזורתישנם מספר י

הוא המפתח אז אם חיפוש של סדרת ההתנגשויות אינו Ki אם . הוספה היא בעצם חיפוש נכשל

זמן ) ג(,  לסוף הסדרה באזור הראשון הריקפת להחזיר התאמה הרשומה שלו מתווסחמצלי

  . להוספההחיפוש אינו תלוי במספר המפתחות

  

יישום המובן . התרכז בתחום בניית טבלאות ותהליכי חיפושIR היישום של אחסון תפזורת ב 

 דוגמא של מסמך נת נית2בפרק . מאליו הוא ביצירת קבוצות מאוגדות בזמן עיבוד של טקסט

 רךבמהלך פעולה להחזרת ע. המורכב רק משמות קבוצות כל שם ייצגה קבוצה של מילים שוות

כדי לבצע זאת כל מילה משמעותית נבדקת . הפכת קודם כל לרשימה של שמות קבוצהשאילתא נ

. ברור שכאן יש מקום לאחסון תפזורת. במילון אשר נותן את קבוצת המילים אליה היא שייכת

 אליה היא וצה מעבר של אחסון תפזורת למילה ומוצאים את שם הקבצייתפשוט מיישמים פונק

  .בהרחבהMurray י ''א דומה מוצגת עדוגמ. שייכת בכתובת האחסון

  

  )אשכולקובץ ( אשכולות קבצים 

, "קובץ אשכול"י אלגוריתם היוצר אשכולות נתונים כ ''כיום זה נפוץ להתייחס לקובץ המעובד ע

מתייחס לקובץ אשכול כארגון תחליפי Salton , לדוגמא. ולהתייחס למבנה המתקבל כמבנה קובץ

 אף שזה אולי מינוח נוח זה מסווה את המעמד האמיתי של שיטות על. 'וכושרשרת , לקובץ סדרתי

ברמת ההפשטה בה ) או שיטות מיון אוטומטיות(התייחסות לשיטות של אשכולות . של אשכולות

במילים . א באופן בלתי תלוי בנתונים מהווה דיון פורה יותר''מתייחסים ליחסים בבסיסי נתונים ז

לא כל , למרבה הצער. ישומה הינן שתי בעיות נפרדותבחירת שיטה של אשכולות וי, אחרות

דבר . י הדברים ולכן הדברים מעט מבולבליםנת פכך א המשתמשים בשיטות של אשכולות רואים 

ם מאוד נמוכה של ומת יישאחד התורם לבלבול הוא שהשימוש בשיטות של אשכולות היא בר

יעילות של אחזור  כדי לשפרלכן אלו המשתמשים בשיטות של אשכולות רק . תוכנות מערכת

יראו מבנה של מיון כמבנה של קובץ ואילו הרואים בשיטות של ) סון ומהירותחבמונחים של א(

מבנה מובנה בנתונים יראו את אותה המבנה כתיאור של ) או לסיכום(אשכולות כאמצעי למציאת 

ר נתונים אחזור זוחובא(כמובן שניתן להשתמש בתיאור זה להשגת אחזור יותר יעיל . הנתונים

אם מביטים יותר לעומק ביישומים של שיטות של , ה מזאתרית).  דיוקיותר יעיל במונחים של

 ממבני קבצים היותר ד אחי"מחשב עהן לראות ששיטת מיון מיוצגת בתוך אשכולות נית

  .םקונבנציונאליי

  

  הערות ביבליוגרפיות

במקומות שניתן אציין . מרים סוקריםפה על מבני קבצים אולם ישנם מעט מאנישנה כעת ספרות ע

 כמובן שהפרק על ארגון קבצים ב . ים על יישומים באחזור נתוניםדיונים יותר מפורטים המתמקד
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Annual Review בספרו החדש של 7פרק . תבמהווה מקור טוב עם מראה מקום לספרות נרח  

Saltonמכיל הקדמה שימושית.  

  Mealey [32]. קבצים במושגים יותר פילוסופיים הינו מאמר כללי שכדאי לקרוא המדבר על מבני

.  Hall [36]- וNegus נמצאו ב ) online( מקושרת הבסביבתיאור של השימוש בקובץ סדרתי 

Murray  בהשוואה למבנה קובץ ) הפוך(תיאר בהרחבה את היעילות והאפקטיביות של קובץ מומר

ואה בין קובץ מומר לבין קובץ בעל מבנה ערך השוEin-Dor [38] . המבוסס על אשכולות נתונים

ארגון .  על קובץ סדרתי אשר מתייחס במיוחד לצרכים של אחזור מסמכיםדיוןקשה למצוא . עץ

. ה בסיסי המאפשר ליישם מבני קבצים אחריםנבעזרת אינדקסים סדרתיים נחשב כיום כסוג תוכ

מליץ על המאמר של למטרה זו אני מ. למרות זאת כדאי ללמוד מקצת מהצדדים ליישומו

Mcdonell  [39] ו Montgomeryשב קטןח מתאר מפורט ליישום על מןאשר נות .Lefkovitz  

המבנה . מכסה באופן סביר את הרשימות המרובות ואת הרשימות המרובות במנה של תאים] 40[

עשה שימוש  Rijsbergen .[41] Gray וניתן למצוא על כך אצל CAD הלולאתי נפוץ בתחום ה 

] Patt  ]23   - וStanfel . סיונות אחזור על בסיס אשכולות נתוניםירחב ברשימות מותאמות בננ

  .התייחסו באופן מספק לעצים עם שרשרת כפולה

  

נעשו כבר משך זמן רב כפי שניתן לראות בעבודות המוקדמות של IR עבודות עם מבני עצים ב 

[43] Salton [44].  -ו Sussenguthבעיקר , עי המחשבדך תשומת לב רב במנה עצים תמיד משמב

 Windleyאחד העבודות המוקדמות בנושא הינו של . בגלל ההפחתה בזמן חיפוש באחזור נתונים

  .המתייחס לשיטות הרכבה ולטכניקות לארגון מחדשKnuth [28] אך המקיף ביותר הוא של ] 45[

 עץ אשר הרשומות שלו זהו מבנה. משך תשומת לבtrie ד של עץ הנקרא חמאוחר יותר סוג מיו

ור בצומת טדיסקרימינ. מאוחסנות בעלים ואילו בצמתים הפנימיים שלו קיימים דיסקרימינטורים

 בוצת מייצג את קIכל צומת ברמה . י אותו הצומת''מורכב מהמאפיינים של הרשומות הנשלטות ע

  I+1.( [46](התלוי בתו M הצומת מפרט ענף ,  תוויםIהמפתחות המתחילות בסדרה של 

Fredkins המציא את ה -   tries  Sussenguth] 44[  אליהם בעבודתו ונחקרו יותר מאוחר התייחס

במקרה בו , באחזור נתוניםtries השימוש ב Bentley [49].  - ו Rivest ,[47] Burkhard [48]י ''ע

 של כאשר כל צומת, דומה למבנה ההיררכי של סיווג מסמכים, מעוניינים בהתאמה או אי התאמה

יפוש מסמכים חעץ המייצג את ההיררכיה גם מקושר עם דיסקרימנטור בו משתמשים ל

  .מתייחסים לאחסון תפזורת Chous [51] וגם Smith [50]  - ו Higgins. רלוונטיים

  

אני נמנעתי מהשימוש . מקובל להתייחס לאוסף מסמכים אשר צורפו יחד כאל קבצי אשכולות

הקיים בין מבנה הקיים באופן מובנה בנתונים ואשר ניתן במינוח זה בגלל ההבדל התפיסתי 

לבין ארגון הנתונים באופן שעוזר לבצע בו מניפולציות בתוך , למצוא אותו באמצעות אשכולות

הבחנה זו מטושטשת כאשר משתמשים בטכניקות של אשכולות כדי לבצע , לרוע המזל. המחשב

יתרה מזאת נעשה יותר מקובל לאחרונה Bell [52], לדוגמא העבודה של . ארגון פיזי של הנתונים

מבססים את Keller   - וBuckhard .  לשפר את יעילות האחזורדילצרף רשומות באשכולות רק כ
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עיצבו -Gerald [54] וHatfield . םמקסימאלייהעיצוב של מבנה קובץ על תתי גרפים מושלמים 

מציגים Guiho [55] ו Simon . אלגוריתם עבור אחסון זיכרון וירטואלי המבוסס על אשכולות

  .שיטות לשימור אשכולות בנתונים כאשר ממפים אותו על מכשיר אחסון פיזי

  

אך הינם בכל זאת חשובים כאשר מתייחסים ליישום , מקצת העבודות מהם התעלמתי בפרק זה

מתייחס במישרין לארגון הפיזי של מכשיר אחסון במונחים של גודל חלקי אזור , של מבנה קובץ

ומרה של חלצערי קשה להעיר הערות כלליות בנושא זה מכיוון שהארגון תלוי במאפייני ה. האחסון

  . את הנעשה בתחום זהתמייצגLum [56] העבודה של . המכשיר או המחשב
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  הקדמה
, כשמדובר בשליפת מסמכים. עד עתה לא עסקנו בפרוצדורה המשמשת לזיהוי אינפורמציה נדרשת

  . לשאילתהםהרלוונטייהמידע הוא קבוצת המסמכים 

סוג החיפוש שאנו נעסוק בו הוא .  הוזכרה יעילות החיפוש והתאמת מבנה הקובץ לחיפוש יעיל4בפרק 

סוג זה מתאים כשיוצרים מילונים עבור . לא נמצא/לא הסוג הרגיל בו התוצאה היא שהמבוקש נמצא

טרטגיות חיפוש שתוצאתם פחות או יותר תתאים לדרישות  באסםמעונייניאנו , אולם. עיבוד טקסטים

  .השאילתה

השוואה זו , לעיתים. כל אסטרטגיות החיפוש מבוססות על השוואה בין שאילתה למסמכים השמורים

או ביתר דיוק  לפרופילים (אשכולות /מושגת באופן בלתי ישיר כאשר השאילתה משוואת לאיגודים

י "בין את האבחנות בין סוגים שונים של אסטרטגיות חיפוש עניתן לה). המייצגים את האיגודים

  .הסתכלות בשפת השאילתה שהיא השפה המבטאת את המידע הדרוש

שפת שאילתה , לדוגמה. מאפייני שפת השאילתה מכתיבים את מאפייני אסטרטגיית החיפוש

חיפוש זה . אנימחייבת חיפוש בולי, שמאפשרת משפטי חיפוש במונחים לוגיים של אוסף מילות מפתח

לא נבחן שפות שאילתה . בין השאילתה למסמכים) לעומת נומריות(י השוואות לוגיות "מניב תוצאות ע

  .אלא נבחן את ההבדלים בין שפות בעזרת התמקדות במכניזם החיפוש

  

  חיפוש בוליאני

 .המסמכים הנשלפים הם אלה שתוצאתם מתאימה בדיוק לשאילתה, באסטרטגיות החיפוש הבוליאני

) או במילות מפתח(ניסוח זה הגיוני רק במקרים שהשאילתות באות לידי ביטוי במונחי אינדקס 

  אם השאילתה, למשל. NOT -   ו ,AND, ORומקושרים בעזרת קישוריות לוגית של 

   Q= (K1 AND K2) OR (K3 AND (NOT K4))החיפוש הבוליאני ישלוף את כל המסמכים ז א 

 ולא את K3 ואת המסמכים שסימן ההיכר שלהם כולל את K2 -  ו K1שסימן ההיכר שלהם כולל את 

K4.  

ולהצר את \המאפשרות למשתמש להרחיב ל, י עקרון החיפוש הבוליאני"הפועלות עפ, ישנם מערכות

מילון זה מאחסן מילים הקשורות למילה , עבור כל מילת מפתח. י מתן גישה למילון מובנה"החיפוש ע

  .או מדויקות יותרזו שיכולות להיות כלליות 

  

כן - אך יכולה גם K מוכלת במילת מפתח כללית יותר Kמילת המפתח , 5.1למשל במבנה העץ בדוגמא 

כאשר המערכת , לכן. (K1^2, K2^2, K3^2, K4^2)להתחלק לארבע מילות מפתח מדויקות יותר 

  . ילת המפתחאינטראקטיבית החיפוש יכול לעבור ניסוח מחדש בעזרת שימוש במונחים מקושרים למ

93  



 אסטרטגיות חיפוש - 5 פרק, אחזור מידע

 
שומרים . שיטה ברורה לעשות אימפלמנטציה של החיפוש הבוליאני היא דרך הקובץ שעבר המרה

של ) או המספרים(רשימה עבור כל מילת מפתח באוצר המילים ובכל רשימה משתילים את הכתובת 

ת מבצעים את הפעולו, על מנת לענות על צרכי השאילתה. המסמכים המכילים את המילה המיוחסת

   . Ki (Ki lists) -הקבועות המתאימות לקישורים הלוגיים ברשימת ה

  :למשל אם

K1 -  list: D1, D2, D3, D4 

K2 - list: D1, D2 

K3 - list: D1, D2, D3 

K4 - list: D1 

And Q = (K1 AND K2) OR ( K3 AND ( NOT K4)) 
 וכדי לענות על הדרישה K2 - ו  K1 אנו מצליבים את רשימות (K1 AND K2)כדי לענות על הדרישה של 

 מתבטא באוסף OR - ה . K3 מרשימת K4 אנו מפחיתים את רשימת (K3 AND (NOT K4))של 

 ,D1, D2}התוצאה מתבטאת בקבוצה . האיחוד של שתי קבוצות המסמכים שנשלפו עבור השאילתה

D3} שאילתהשעונה על דרישות השאילתה כאשר כל מסמך הכלול בקבוצה מתאים בדיוק לתנאי ה .

)TRUE .(  

 אך ANDמודיפיקציה קלה של אסטרטגית חיפוש בוליאנית מושלמת היא כזאת שמאפשרת לוגיקת 

רמת "מספר זה מוגדר בתור . ולמסמךלוקחת בחשבון את מספר המונחים המשותפים לשאילתה 

      Simple)    אסטרטגיית חיפוש מסוג זה נקראת התאמה פשוטה .(Coordination Level)" תיאום

 Matching). בכל רמה יש יותר ממסמך אחד ולכן המסמכים מדורגים חלקית על פי רמת 

  .התאמה/התאום

  :  נראה את הדרוג הבא  Q = K1 AND K2 AND K3 עבור הדוגמא הקודמת והשאילתה 

  :רמת תאום

3  D1, D2 
2 D3    

1  D4 
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לכל מסמך . מה פרימיטיביתניתן לראות התאמה פשוטה כהתאמה שנעשה בה שימוש בפונקצית התא

D    אנו מחשבים |D [(intersection)]Q| שמבטא את הגודל של החפיפה שין  D ו Q  כאשר כל אחד מהם 

  .גודל זה הוא מקדם ההתאמה הפשוטה. מבוטא בתור קבוצת מילות מפתח

  

  פונקציות תואמות 

י פונקציה הדומה למדד זוה. י פונקציה תואמת"אסטרטגיות החיפוש המתוחכמות יותר מיושמות ע

אסוציאטיבי אך שונה ממנו בכך שהיא מודדת את האסוציאציה בין שאילתה למסמך או לפרופיל של 

לשתי הקבוצות , מתמטית. אשכול לעומת מדד אסוציאטיבי המופעל על אובייקטים מאותו הסוג

  . אותם המאפיינים אך התרגום שלכל אחת מהפונקציות שונה

הדוגמא הפשוטה ביותר היא זאת . ב של דוגמאות של פונקציות תואמותר' בספרות קיימות מס

  .המקושרת לאסטרטגית החיפוש העובדת על בסיס עקרון ההתאמה הפשוטה

 היא  Q - היא קבוצה של מילות מפתח המייצגות את המסמך ו D,  היא הפונקציה התואמת Mבאם 

  :  קבוצה המייצגת את מרכיבי השאילתה

  

  .3בפרק   - Dice's Coefficientת של פונקציה תואמת שדומה ל זאת דוגמא נוספ

ההנחה היא .  נקראת קורלציית קוסינוסSMART ה בפרויקט שנעשה בה שימוש תפופולאריפונקציה 

   . t שהמסמך והשאילתה מיוצגים בתור וקטורים במרחב

D= (d1,d2,…dt)  Q= (q1,q2,…qt)    כאשרqi ו  -diסוציאטיביים למילת  הם משקלים ספרתיים הא

  :ית קוסינוס עכשיו פשוטהיקורלצ. iמפתח 

  

  

  : או בסימון של מרחב וקטורי עם נורמה אוקלידית

 

 
  

  .D רלווקטו  Q רהווקטו זאת הזוית בין תטהכאשר 
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  חיפוש סדרתי

, בנוסף. משתמשים בהם כחלק ממערכות גדולות יותר, י שחיפושים סדרתיים נחשבים לאיטיים"אעפ

.  במערכתDi מסמכים בשם Nנניח שישנם . ושים אלה מהווים דוגמא לשימוש בפונקציות תואמותחיפ

 דרכים 2ישנם .  וכך קבוצת המסמכים המתאימה נשלפתM(Q, Di) ערכים  Nהחיפוש הסדרתי מחשב 

  :להגיע לתוצאה זאת

הסף אז  הוא Tאם . לפונקציה התואמת ניתן סף מתאים כאשר המסמכים מעל הסף בלבד נשלפים .1

  .{Di| M(Q, Di)>T} הנשלפת היא הקבוצה Bקבוצה 

 מוגדרת כסף Rרמת דירוג . יפונקציונאלי התאמת ערך " המסמכים מדורגים בסדר עולה עפ .2

  הוא r(i) ו B= {Di|r(i)<R}ש  והמסמכים הנשלפים הם אלה שערכם נמוך מדרגה זאת כך 

 מוכלים םהרלוונטיישהמסמכים  היא ההתקוובכל מקרה בפני עצמו . Diהדרגה שניתנה ל 

  . בקבוצה הנשלפת

הגדרה זו תהיה שרירותית . החיתוך' נק/ הקושי העיקרי עם אסטרטגיית חיפוש זו היא הגדרת הסף

 את תוצאת השליפה הטובה ביותר  עבור כל ןשייתהכיוון שאין דרך לנבא מראש את הערך המתאים 

  .  שאילתה

  

  מייצגי אשכולות

נצטרך להתייחס , אסטרטגיית חיפוש המוחלת על אשכול של אוספי מסמכיםלפני שנוכל לעסוק ב

, באם בחיפוש סדרתי אנו מתאימים שאילתה לכל מסמך בקובץ. למתודות המשמשות לייצוג אשכולות

אשכולות , למטרה זו). אשכולות(אנו נדרשים להתאים שאילתות לאיגודים , בחיפוש של מסמך מאוגד

מטרת מייצג זה היא לסכם ולאפיין את אשכול ". נציג אשכול"ם הנקרא י פרופיל מסוי"מיוצגות ע

  .המסמכים

נציג אשכול צריך להיות כזה שיאפשר לשאילתה נכנסת להיות משויכת לאשכול המכיל מסמכים 

, םהרלוונטייאנו מצפים שנציג האשכול יפריד את המסמכים , במילים אחרות.   לשאילתהםהרלוונטיי

אין תיאוריה המאפשרת , לצערנו. םרלוונטיימהמסמכים שאינם , שאילתההמתאימים לדרישות ה

ישנם כמה דרכים . הדרך היחידה היא  להמשיך בדרך ניסויית. לבחור את נציג האשכול המתאים

הגיוניות המשמשות לאפיון אשכולות ועתה נותר לבצע את המבחנים בניסויים על מנת להחליט איזה 

  .דרך היא האפקטיבית ביותר

באם נניח שאשכולות מופקות ממתודת איגוד המבוססת על . תחיל בדוגמא של נציג אשכול פרימיטיבינ

 הם שני B - ו  Aבגרף זה . י גרף"אז ניתן לייצג כל אשכול בדרגת שונות מסוימת ע, מדד השונות

המפרקים מייצגים מסמכים והקו העובר בין שני מפרקים מעיד על כך שהמסמכים . אשכולות

  . ים  הם בעלי שונות נמוכה מדרגת שונות מוגדרתהתואמ
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דרך פשוטה לעשות זאת היא . מהאשכול" חבר טיפוסי"דרך אחת לייצג אשכול היא בחירה של ,  כעת

השם המתאים לנציג אשכול מסוג .  באשכולימקסימאלי מציאת המסמך המקושר למספר מסמכים "ע

החיצים מצביעים על מועמדים לתואר ,  לעילB -  וAבאשכולות ". מכסימליתמסמך המקושר "זה הוא 

על .  מועמדים2 ישנם Bבאשכול , למשל. במקרים מסוימים הנציג המתאים אינו ייחודי, כמצופה. זה

באופן שרירותי או לתחזק רשימה של נציגי אשכול ' מועמד'מנת להתמודד עם מצב זה ניתן לבחור 

 Van Rijsbergenציג האשכול הספציפי מפורטת ב  המוטיבציה לבחור בנ. המתאימים לאשכול מסוים

  .אבל זה לא שייך כרגע לענייננו

אנו מחפשים מתודת ייצוג המשקללת את התיאורים של . נסתכל כעת בדרכים נוספות לייצוג אשכולות

באם . המתודה העולה בראש היא זאת שבה מחשבים את מרכז הכובד של האשכול. חברי האשכולות

{D1, D2…Dn} מסמכים באשכול וכל  הםDiי וקטור מספרי " מיוצג ע{d1, d2, ….dn} אז מרכז הכובד C 

  י "מחושב ע

 
  :כ את הנורמה האקלידיאנית" מייצג בד||Di||כאשר 

  

  

  

או קבוצות (י וקטורים בינאריים "י וקטורים מספריים אלא ע"במקרים רבים המסמכים לא מיוצגים ע

 ניתן להשתמש בנציג אשכול בעל מאפיין מרכז כובד אך במקום במקרים אלה עדיין). של מילות מפתח

 יהווה וקטור בינארי Di, ליתר דיוק . Di[[Sigma]נורמליזציה ישנו תהליך הקובע סף למרכיבי הסכום 

 יעיד 0 -  במסמך ו j יעיד על המצאות מילת מפתח  יעיד על המצאות מילת מפתח j - במקום ה 1 -כך ש 

       S= ∑ Di: י הפרוצדורה הבאה" הסכומי עפרמהווקטונציג האשכול מסיקים את . על ההפך

)n הוא מספר המסמכים באשכול .(  
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  :שתי השיטות הם.  הבינארירהווקטוהמרכיב העקרי של , j[Di] - נציג האשכול ו = Cנניח 

  

יבה שיש בשני המקרים האינטואיציה מכת.  הוא נציג האשכולC הבינארי רהווקטובסופו של דבר 

 nבמקרה השני אנו מנרמלים את הגודל . להתעלם ממילות המפתח המופיעות באשכול פעם אחת בלבד

  .של האשכול

ישנם ראיות לכך ששתי מתודות הייצוג אפקטיביות כאשר משתמשים בהם בשיתוף עם אסטרטגיית 

ות להשגת נציגי ישנם וריאצי). Murray[5] and Van Rijsbergen[4]ראה לדוגמא (החיפוש המתאימה 

לא סביר שאפקטיביות השליפה תשתנה במידה , םאסוציאטיבייאשכולות אך כמו במקרה של מדדים 

סביר יותר שהדרך בה אסטרטגיית החיפוש עושה שימוש . י מציאת נציגי אשכול מגוונים"רבה ע

  .בנתונים בתוך נציגי האשכול תשפיע במידה רבה יותר

 המכסימלי של נציגי אשכול היא הסתכלות דרך רעיון המנבא  להסתכלות על מבנהתיאורטיתדרך 

 ונציג בינארי של האשכול הוא המנבא במידה םבינאריי באשכול הם וקטורים Diהמסמכים . לאשכול

  המנבא הוא . םהרלוונטיי מנבא את הערך הסביר ביותר של המאפיין של המסמכים (Ci)וכל מרכיב  

  באם מניחים שכל חבר באשכול מסמכים . ו מקסימלים באם הספר הניבויים שאומתימקסימאל

Di, ….,Dn בינארי ניתן להגיד לשהכואו מכיוון ( סביר באותה מידה אז מספר הניבויים השקריים 

  : הוא) בפשטות שמספר המקרים שבהם יש חוסר התאמה בין נציגי האשכול למסמכים באשכול

  

  

  : זה יכול להיכתב בתור
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 נבחר C = (C1,…Ct) תוך כדי מקסום מספר הניבויים המאומתים כאשר ימינימאליהיה (*) הביטוי 

  : שכך

  

  :י "את זה ניתן להשיג ע. הוא מינימום 

  

זה מהווה . מילת מפתח תשויך לנציג אשכול באם היא מופיעה ביותר מחצי האשכול, במילים אחרות

 Croft [7]. ת מפתח במידה שווהטיפול בטעויות ניבוי הנגרמות כתוצאה מחוסר או המצאות מילו

 O(Cj=0)הוא הראה שניבוי שקרי . IRהראה שהגיוני יותר להבחין בין שתי סוגי הטעויות באפליקציה 

מוחלף ) 3( המופיע ב 2/[1]בהנחה זו הערך של . (Cj=1)1יגרום להפסד גדול יותר מאשר ניבוי שקרי 

  .בות היחסית של שני סוגי טעויות הניבוי כאשר ערכו המדויק מותאם לחשי2/[1]בקבוע הנמוך מ   

, םרלוונטייאף על פי שהסיבה העיקרית לבניית נציגי אשכול היא הובלת אסטרטגיית חיפוש למסמכים 

.  יש צורך להבהיר שנציגים אלה יכולים לנתב חיפוש למסמכים העונים על תנאי בפונקציה התואמת

  T  .{Di|M(Q,Di)>T} -  מאשר לQ -ל ותר שמתאימים יDiנרצה לשלוף את כל המסמכים , למשל

  .Yu et al [8,9]ניתן לבחון את עבודתו של ) 3(לפרטים נוספים על הערכה של נציג אשכול 

התנגדות מרכזית לעיסוק בנציגי אשכול טוענת שהסתכלות כזאת מטפלת בהתפלגות של מילות מפתח 

  מחקר המצילה את המצב חוץ מזה של אין, לצערנו.  גישה זו לא ריאלית.  באשכולות בתור בודדים

Ardnaudov and Govorun [1].  

יש לזכור ששיטות איגוד הממשיכות ישירות מהגדרות מסמך לסיווגו בלי לחשב מראש את , בנוסף

נציגי אשכול אלו משופרים בנוסף . מקום שונות הביניים הצטרכו לבחור בנציג אשכול בעניים עצומות

  .י פונקציה אובייקטיבית"אימים את הסיווג עפלאלגוריתם וכתוצאה מכך מת

  

  שליפה מבוססת אשכול

  

יסודה של שליפה  מבוססת אשכול הנה היפותזת האיגוד שטוענת שמסמכים דומים זה לזה נוטים 

פעולת איגוד בוחר מסמכים קשורים זה לזה ומקבץ אותם ביחד . להיות רלוונטיים לאותה בקשה

בפרק זה אתעלם מהמכניזם עצמו , פר רב של דרכים לעשות זאתדנתי במס, 3בפרק .  לאשכול אחד

שיוצר את הסיווג ואתמקד על איך ניתן לערוך את החיפוש כשהמטרה היא שליפת מסמכים 

  . מתאימים

  

).   לפרטים5.3ראה תרשים (אסטרטגיית החיפוש תתבצע , בהנחה שיש לנו סיווג  היררכי של מסמכים

החיפוש מתקדם על ידי  הערכת פונקציה .   בדוגמא להלן0 צומת, החיפוש מתחיל בשורש העץ

הדגם הזה .  2 -  ו1בדוגמא אלו הם צמתים , 0מתאימה בצמתים היורשים הקרובים ביותר לצומת 

שעל בסיס השוואת הערכים של , החיפוש מודרך על ידי כלל החלטה. חוזר על עצמו לאורך העץ
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חשוב שיהיה כלל עצירה , בנוסף לכך.   להרחיבמחליט איזו צומת, הפונקציה מתאימה בכל שלב

הרחב את הצומת המתאימה :  כלל ההחלטה הוא5.3בתרשים .  שמפסיק את החיפוש ומחייב שליפה

עצור אם : כלל העצירה הוא.   של הפונקציה התואמת שהושג בקבוצת בתהמכסימליהמקבילה לערך 

  . המקסימום הנוכחי הוא פחות מהמקסימום הקודם

  

עץ חיפוש והערכים המתאימים של הפונקציה מתאימה מתאר את הפעולה של כלל  5.3 תרשים

  . החלטה וכלל עצירה

  :להלן כמה הערות בנוגע לאסטרטגיה זו

  ;אנחנו מניחים ששליפה יעילה ניתנת להשגה על ידי מציאת אשכול אחד בלבד) 1(

יצג לצורך מציאת האשכול המכיל אנחנו מניחים שכל אשכול ניתן להצגה מספקת על ידי אשכול מי) 2(

  . את המסמכים המתאימים

למשל פעולת מבט , יהיה צורך בפעולה מיוחדת, אם המקסימום של פונקציה מתאימה אינו יחיד) 3(

  .קדימה

  .החיפוש תמיד מסתיים וישלוף לפחות מסמך אחד) 4(

  

ף אחד מהעץ בכדי פועל יוצא של חיפוש זה הוא האפשרות לחיפוש להתקדם כלפי מטה ביותר מענ

, כלל ההחלטה וכלל העצירה יהיו בהכרח מעט יותר מורכבים. לאפשר שליפה של יותר מאשכול אחד

דבר זה ).  back-tracking(כאשר ההבדל העיקרי הוא הצורך בהכנות עבור הסתכלות רטרואקטיבית 

שהתקדמות ) על סמך הערך הנוכחי של הפונקציה המתאימה(יקרה כאשר אסטרטגיית החיפוש מעריך 

.  ובנקודה זו תתאפשר שליפה או חוסר שליפה של האשכול הנוכחי, לאורך ענף מסוים הנו בזבוז זמן

  .לאחר מכן החיפוש חוזר אחורה לצומת הקודמת ובוחר בענף האלטרנטיבי

 למעלה-למטהחיפוש  ).  top-down searches (למטה-להל ניתן לכנות חיפושי למע"ות הנאת האסטרטגי

)bottom-up ( הוא כזה שמתחיל את החיפוש מאחת הצמתים הסופיים ומתקדם בצורה עולה לקראת

כלל .  בצורה כזאת החיפוש יעבור דרך סדרה של אשכולות מוסתרים בגודל ההולך וגדל.  שורש העץ

חיפוש טיפוסי . דרוש רק כלל עצירה שיכולה להיות בפשטות מקום הפסקה, דרושהההחלטה אינה 
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היה מחפש את האשכול הגדול ביותר שמכיל את המסמך שהוצג על ידי הצומת ההתחלתית ושלא 

כדי ליזום את החיפוש .  קבוצת המסמכים נשלפת, כאשר האשכול נמצא.  עולה על גודל מקום העצירה

 זה יוצר דופן ןאי.  צומת סופי אחד המתאים לבקשהרך לדעת מראש יש צו, כהיענות לבקשה

אפשר להשתמש .  שהמשתמש כבר מכיר מסמך המתאים לבקשתו ומחפש מסמכים נוספים שדומים לו

 של חיפושי תסיסטמאתיכדי לקבל הערכה .  למעלה- הזה כדי ליזום חיפוש למטה" מקור"במסמך ה

  ].Croft]7למעלה במונחי יעלות ראה -למטה

נקבל את הגישה של , רמתי- רמתי ונקבל את האשכול החד-אם נעזוב עתה את הרעיון של אשכול רב

שיטת האיגוד ההולמת מסווגת על ידי .  אשכול מסמכים עליו עבדו סלטון ושותפיו בצורה מעמיקה

.  אסטרטגיית החיפוש היא בחלקה חיפוש סדרתי.  3האלגוריתם של רושיו המתואר בפרק 

ואז ) או קרוב ביותר(הטוב ביותר ) ות( מתקדם על ידי כך שתחילה מוצא את האשכולהאלגוריתם

) ות(השלב השני מושגת על ידי חיפוש סדרתי שי המסמכים באשכול.  מחפש בתוך אשכולות אלו

  .הפלט הוא לעתים קרובות דירוג של המסמכים שנשלפו.  שנבחר

  

   ניסוח חיפוש אינטראקטיבי

 מול מערכת שליפה אוטומטית לא יוכל לבטא את הצורך שלו במידע בפעם בדרך כלל משתמש הניצב

יש יותר סיכוי שירצה להשקיע בתהליך של ניסיון וטעייה שבו הוא מנסח את השאילתא שלו . אחת

סוג אינפורמציה שהוא עשוי לרצות בכדי .  לאור מה שהמערכת תוכל לומר לו בקשר לשאילתא שלו

  :הואלנסח מחדש את השאילתא שלו 

  , תדירות החזרה של מושגי החיפוש שלו במאגר הנתונים ) 1(

  . מספר המסמכים העשויים להישלל על ידי השאילתא שלו ) 2(

  , מושגים אלטרנטיביים וקשרים שיהיו אלו שישמשו בחיפוש שלו ) 3(

  ,דוגמא קטנה של ציטטות העשויים  להישלף ) 4(

  ).4( המושגים שנעשה בהם שימוש כמפתחות לציטטות ב  ) 5(

  

אם הוא .  פשר לספק למשתמש במשך זמן השאילתא על ידי מערכת שליפה אינטראקטיביאת כל זה א

יתכן וירצה לפרט אותו יותר בעזרת מילון , מגלה שאחד ממושגי החיפוש שלו חוזר לעתים קרובות

אם השאילתא שלי עשוי לשלוף יותר , בדומה לכך. היררכי שיאמר לו מה הם האפשרויות שיש בידו

  .א יוכל לפרט את השאילתאמידי מסמכים הו

הדוגמא של ציטטות והמפתחות שלהם יבהיר לו במידת מה איזה סוג של מסמכים עשויים להישלף 

הוא יכול לשנות את השאילתא .  וכן עד כמה היו מושגי החיפוש שלו יעילים בביטוי הצורך שלו במידע

א על סמך תוצאות חיפוש את התהליך שבו המשתמש משנה את השאילת.  שלו לאור השליפה לדוגמא

 של מערכות המספקים תוניסוייודוגמאות תפעוליות ).  feedback(ממשי אפשר לתאר כצורה של משוב 

סוג נוסף .  MEDLARSהמבוססים שניהם על מערכות , MEDUSA וגם  MEDLINEמכניזם מסוג זה הם 

  .Oddyית  מתוחכמות הינה זאת המתוארת על ידי יכת ניסורמעניין של מע

כעת  נסתכל על הגישה המתמטית לשימוש במשוב כאשר המערכת משנה בצורה אוטומטית  את 

  .השאילתא
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   משוב

המילה משוב בדרך כלל מתארת את המכניזם שבעזרתו מערכת יכולה לשפר את ביצועיה במשימה על 

מהפלטכדי פלט מזין בחזרה את המידע - מערכת פשוטה של קלט, במלים אחרות.  סמך ביצועים בעבר

מושג המשוב מבוסס היטב . שיהיה אפשרות לעשות בו שימוש כדי לשפר את הביצוע בקלט הבא

   בספרו של יפופולארהדבר נעשה .  במערכת בקרה ביולוגית ואוטומטית

 Norbert Wiener  , “Cybernetics”  .נעשה שימוש יעיל מאד במערכת, בשליפת מידע.  

 וכן Qנניח שהשאלת , יתר על כן.  Mבאמצעות פונקציה תואמת הנח כעת אסטרטגית שליפה שהוחדר 

 הינו מספר מושגי tכאשר ,   מימדיים בעלי מרכיבים ממשייםt הם וקטורים Dמסמכים מייצגים 

  .  אני אתייחס ליישום שלו בחיפוש סדרתי בלבד, מכיוון שהמטרה שלי היא להסביר משוב.  המפתח

ולעכב את המסמכים  A שלוף את המסמכים הרלוונטיים מטרתה של כל אסטרטגית שליפה היא ל

 של השאילתא על ידי הסמנטירלוונטיות מוגדרת על סמך הניסוח , לצערנו.  A 'םרלוונטיישאינם 

.  ניסוחו של המשתמש של השאילתא אינו בהכרח אידיאלי, מבחינתו של מערכת השליפה.  המשתמש

במקרה של חיפוש סדרתי המערכת .  רלוונטיים בלבדניסוח אידיאלי הינו זה שישלוף את המסמכים ה

 הוא פונקצית  קורלציה Mבמקרה בו .   הוא גבול מוגדרTכאשר , M(Q,D)<=T כאשר Dתשלוף כל 

  כלומר , הקוסינוס

  

 תליניארימקביל לפונקציה דיסקרמננטית שנעשה  בו שימוש להפריד ,   M(Q,D)-T>0תהליך ההחלטה 

פונקציות מסוג זה על " לאמן"  דן באריכות על איך אפשר R[T]]  .14[Nilssonך   בתוA '- וA:  שני סטים

 A'-  וA- אם נניח לעת עתה ש.   כדי להבחין בין שתי קטגוריות בצורה נכונהqiידי שינוי המשקלים 

   וגם D]]תת קבוצה מתאימה[[ כאשר    M(Qo,D)>T יקיים Qoאז נוסח השאילתא הנכון , ידועים מראש

M(Qo,D)<=T תת קבוצה מתאימה [[' ]]אלפא[[ כאשרP[[D.  

ניתן להתאים אותו איטרטיבי על ידי שימוש במידע , Qהדבר המעניין הוא שכאשר מתחילים עם כל 

יש תהליך ,  קיים Qo- הטוענת  שבהינתן ש) 81 עמוד Nilsson (התיאוריישנה . Qo-במשוב כדי שיתקרב ל

  . סופי של מהלכים המספרQo יתלכד עם Qאיטרטיבי שיבטיח ש 

  . התוספת הקבועה לתיקון טעויותפרוצדורתהתהליך האיטרטיבי  

  :צורת התהליך

Qi = Qi-1 + cD if M(Qi-1, D) - T <= 0   

  

and D [[propersubset]] A   

  

Qi = Qi-1 - cD if M(Qi-1, D) - T > 0   
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and D [[propersubset]] `A  

  

ערכה שרירותית ולכן בדרך כלל ,  היא התוספת המתוקנת C  . אם זה מאובחן  נכוןQi-1 -אין שינוי ב

יתכן שיהיה צורך לעבור על קבוצת המסמכים מספר פעמים עד  משיגים את , בפועל. מותאם ליחידה

  )כל זה בהסתמך על כך שקיים פתרון(ליניארית  'A-  וAבמיוחד אלו שיפרידו את , ההרכב הנכון

 היא Aלמעשה ', A-  וA איננו יודעים מראש את הקבוצות . המצב בשליפה עצמה אינו כל כך פשוט

,  והמסמכים שנשלפו על ידוQבהינתן ניסוח שאילתא , בכל אופן. הקבוצה אותה אנחנו  מצפים לשלוף

בשלב הזה המערכת . ניתן לשאול את המשתמש איזה מהמסמכים שנשלפו רלוונטיים ואיזה מהם לא

לפחות תוכל לאבחן בצורה נכונה את המסמכים שהמשתמש  באופן אוטומטי כדי שQיכולה לשנות את 

ההנחה היא שזה ישפר את השליפה בסיבוב הבא בזכות  העובדה  שהביצוע של המערכת טובה .  ראה

  . יותר כשמתבצעת על מדם

 מראש כך שהמסמכים מדורגים Tלעתים קרובות קשה להגדיר את הגבול .  שוב אין זה כל התמונה

 בתזה  Rocchio]15.  [כעת קשה ויתר להגדיר מהו ניסוח שאילתא אידיאלי. ל הפלטבערך מותאם יורד ע

  :  כזאת שאפשר להביא  למקסימום אתיהאופטימאל Qoשלו הגדיר את השאילתא 

  

אפשר להביא ]] Phi[[אז קל להראות את  || Q, D) /||Q || ||D((  כפונקצית קוסינוס M- אם משתמשים ב

  י "למקסימום ע

  .  שרירותייפרופורציונאלא קבוע  הוcכאשר 

הוא קבוצה של Biכאשר '  A]חותך[Bi-   וA]חותך[Biיהיו על ' A- ו Aאם במקום שהסיכום יעשה על 

תת קבוצה של , Bi עבור יאופטימאלאז יהיה לנו נוסח שאילתא , I- מסמכים שנשלפו באיטרציה ה

 הזה רהווקטונוסיף את , מוש לפני כןעל ידי אנלוגיה למיון הליניארי שנעשו בו שי.  אוסף המסמכים

  :    כדי לקבלI- לנוסח השאילתה בשלב ה

  

.   שונה במקצתהבוורסי בהשתמש Salton]2[, לאמיתו של דבר.  הם מקדמים נוספים w2-  וw1כאשר 

התוצאות של .  השאילתא המקורית,  Qאו , Qi-  מQi+1ההבדל החשוב ביותר הוא שיש אפשרות ליצור 

יתן לסכם בכך שהשאילתא משתנית אוטומטית כך שמושגי המפתח במסמכים נשלפים כל השינויים נ

  .  מקבלים יותר משקל ומושגי מפתח שאינם רלוונטיים מקבלים פחות משקל, רלוונטיים

מכיוון , מידת היעילות קשה למדידה, לצערנו.  ניסויים הראו שמשוב רלוונטיות יכול להיות מאד יעיל

ה ליעילות השליפה הנוספת שנוצר כאשר מסמכים יחידים עולים בדרגה שקשה להפריד את התרומ
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כמובן שהשני הוא מה שמעניין יותר את .  נשלפיםחדשים מהתרומה הנוצרת כאשר מסמכים 

  . המשתמש

נראה לי שהביצוע של הטכניקה .  כמה הערות בנוגע לטכניקת של משוב רלוונטיות באופן כללי, לבסוף

לא ברור איך משתמשים יאמדו רלוונטיות או חוסר .  להיות יותר בעייתיעל בסיס תפעולי יכול 

במערכת תפעולית קל לסדר .  רלוונטיות של מסמך על סמך עודות מועטות כל כך כגון ציטטות

שתקצירים יהיו הפלט אבל מן הסתם המשתמש יצטרך לדפדף במסמכים עצמם שנשלפו כדי לקבוע 

  . בעצמול קרוב לוודאי לנסח שאילתא חדשה את הרלוונטיות ולאחר מכן הוא יוכ

  

  הערות ביבליוגרפיות

 כתב Barraclough[17].  ליין תפעוליות- מכיל פרטים של מערכות אוןLancaster and Fanyen[16]הספר של 

דיונים על אסטרטגיות חיפוש נמצאים בדרך כלל בתוך .  ליין- מאמר על סקר מעניין בנוגע לחיפוש און

  .אך בכל אופן יש מספר הפניות מומחיות ששווה להזכיר.  יותר על שליפת מידעמאמרים כללים 

 ניסה להתחמק Verhoeff et al[18]  .Miller[19]מאמר קלסי חדש על המגבלות של חיפוש בוליאני הוא 

 דך Angione[20]. מחיפוש בוליאני פשוט על ידי הצגת צורה של משוב אוטומטי לתוך חיפוש בוליאני

 תיאר שיטה של הצגת משוב אוטומטי Rickmann[21]. בין החיפוש הבוליאני והחיפוש המשקליבשוויון 

 חקר אסטרטגית חיפוש מעניינת המבוסס על הרעיון שהרלוונטיות Goffman[22].  לתוך חיפוש בוליאני

     במאמר מוקדם של .  של מסמך לשאילתא היא תלויה ברלוונטיות של מסמכים אחרים לשאילתא

Hyvarinen[23]  של נציג אשכולי" החבר הטיפוסי" של יתיאורט-ניתן למצוא הגדרה אינפורמטיבי  .

Negoita[24]הרבה .  למעלה בהקשר של שליפה מבוססת אשכול- מציג דיון באסטרטגית חיפוש למטה

עוד שתי מאמרים בלתי .  Salton[25]-  מודפס מחדש כעת בSMART בפרויקטמהעבודה שנעשתה 

  .Bono[27] ו Stanfell[26]משוב הם תלויים אל 
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  הקדמה

  
 - היא תת מערכת בעד כה בספר זה עשינו שימוש מועט בתורת ההסתברות בבניית מודל של איזו ש

IR .הסיבה לכך היא פשוט העובדה שעיקר העבודה ב- IR היא בלתי הסתברותית ורק לאחרונה 
ההיסטוריה של השימוש בשיטות . נעשתה פריצת דרך משמעותית כלשהי עם שיטות הסתברותיות

אך מאיזו שהיא סיבה הרעיונות הראשוניים לא , הסתברותיות מגיעה עד תחילת שנות השישים
כלומר חוקי חיפוש ועצירה המבוססים על שיקולים , בפרק זה אתאר שעטות אחזור. שתרשוה

 עסקתי בקטלוג אוטומטי מבוסס על מודל הסתברותי של התפלגות 2בפרק . הסתברותיים
כאן אעסוק בהתפלגות של מונחי קטלוג בקובץ מסמכים ): טקסט(אסימוני מלים במסמך 
קר על ההנחה המוכרת שהתפלגות של מונחי קטלוג באוסף אסתמך בעי. היוצרים אוסף של קובץ

  .או בתת קבוצה שלו יגלה לנו משהו אודות החשיבות הצפויה של כל מסמך נתון
  

אולם אני מאמין . יתכן שכדאי להזהיר את הקורא שחלק מהחומר בפרק זה הוא מתמטי
חרף . ה ביותרשהמסגרת של האחזור הנדון בפרק זה היא גם אלגנטית וגם בפוטנציאל חזק

העובדה שהעבודה על כך הנה חדשנית למדי ולפיכך אחדים עשויים לחשוב שעליה לעמוד במבחן 
ללא , לפיכך.  בשנים האחרונותIR -לדעתי היא מייצגת את פריצת הדרך החשובה ביותר ב, הזמן
אעשה פרק זה תיאורטי היות והתיאוריה צריכה להיות מובנת היטב אם רוצים לעשות , בושה

אני בחרתי להציג . ישנם מספר דרכים שונות להצגת התיאוריה הבסיסית. התקדמות כלשהי
יהיו לי דברים . יעשו בקלות, כגון זיהוי תבנית, אותה בדרך כזו שהקשרים עם תחומים נוספים

  .נוספים לומר אודות ניסוחים אחרים בהערות הביבליוגרפיות בסוף הפרק
  

למרות . רוב המשוואות נובעות ישירות ממנו". משפט בייס "הכלי המתמטי הבסיסי בפרק זה הוא
אז תנו לי . שהמתמטיקה הבסיסית עשויה בתחילה להראות מסובכת מעט התרגום הוא די פשוט

  .לנסות ומייד לתת מעט תרגום למה שעתיד לבוא
  

א מ להפריד את המסמכים הרלוונטיים מהבלתי רלוונטיים הו"זכרו שהכלי הבסיסי שיש בידינו ע
הטעם בבחירת . הן אם אנו בסביבה מקובצת והן בסביבה בלתי מקובצת, פונקצית התאמה

למעשה לרוב היא מבוססת על טענה אינטואיטיבית בהצלבה ,  פונקצית התאמה מעולם לא הובהר
בפרק זה אנסה להשתמש בתיאוריה הסתברותית לשם קביעה . RAZOR “OCKHAM’S"עם 

הטיעונים הם בעיקרם . אות וכיצד לעשות בה שימושכיצד פונקצית התאמה צריכה להר
הספק היחיד שנותר הוא על הקבילות של ההנחות שאנסה . תיאורטיים אך לדעתי די נחרצים

מ לקבוע פונקצית התאמה נובע מהידע על התפלגות "המידע בו נעשה שימוש ע. להציג בהסברי
ת על מספר תת קבוצות של אם היא מבוסס. תנאי הקטלוג באוסף של מספר תת קבוצות שלה

. קיבוץ או אחזור ניסיוני, דגימה: מסמכים אז תת קבוצה זו יכולה להיות מבוססת במספר דרכים
. המידע שנאסף משמש לקביעת ערכים של פרמטרים מסוימים הקשורים עם פונקצית ההתאמה

להיות מוזן ברור שאם המידע מכיל מידע רלוונטי אז התהליך של הגדרת פונקצית ההתאמה יכול 
בדרך זו הפרמטרים של .  שתואר בפרק הקודםROCCHIO - י מנגנון מישוב דומה לזה הנובע מ"ע

  .אנו נתרכז בפונקצית התאמה הנובעת ממידע רלוונטי". להילמד"פונקצית ההתאמה יכולים 
י מאפייני מצב בינריים כלומר המצאות או היעדרות של תנאי "יונח כי המסמכים מתוארים ע

בעקרון ההשלכה למאפיינים שרירותיים יכולה להימצא , זו אינה הגבלה על התיאוריה. קטלוג
  .למרות שאין זה ברור שכדאי לעשות כן
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  הערכה או חישוב של רלוונטיות
כשאנו מחפשים אוסף מסמכים אנו מנסים לאחזר מסמכים רלוונטיים מבלי לאחזר בלתי 

לא טעות אילו מסמכים רלוונטיים ואילו בלתי היות ואין עמנו נביא שיאמר לנו ל. רלוונטיים
מ לנחש על כל מסמך שהוא אם הוא "רלוונטיים עלינו לעשות שימוש במידע שאינו מושלם ע

מבלי להיכנס לפרדוקס הפילוסופי הקשור לרלוונטיות אניח שאנו . רלוונטי או בלתי רלוונטי
ל המסמך והיחסים שלו עם מסוגלים לנחש בלבד אודות רלוונטיות באמצעות מידע מתומצת ע

זו אינה הנחה מובנת במיוחד אם מאמינים שהדרך היחידה בה נקבעת . מסמכים אחרים
לכן דרך הגיונית לחישוב הניחוש שלנו . י המשתמש"י קריאת הטקסט כולו ע"רלוונטיות היא ע

  .היא לנסות ולהעריך לכל מסמך נתון את ההסתברות הרלוונטית שלו
  

PQ(relevance/document)  
  

  ]):7[בעקבות רוברטסון ( הבה נניח 
  .הרלוונטיות של מסמך לבקשה היא בלתי תלויה במסמכים אחרים באוסף )1

שניתן להשתמש במידע , במונחי הסתברות של רלוונטיות, עם הנחה זו אנו יכולים להציג עיקרון
מרון כבר - ות שקופר למר. ס.ו-רוברטסון מייחס עיקרון זה ל. הסתברותי באופן אופטימלי באחזור

  .1964 -הדגיש את האופטימליות שלו ב
 אם תגובת מערכת שייכות אחזור לכל בקשה היא דרוג המסמכים –עקרון הדירוג ההסתברותי 

בה ההסתברות , באוסף בסדר יורד של רלוונטיות של הסתברות למשתמש שהגיש את הבקשה
היעילות ,  זמין למערכת למטרתנומוערכת בדיוק רב ככל הניתן על בסיס העובדה האם המידע היה

  .הכוללת של המערכת למשתמש שלה תהיה הטובה ביותר הניתנת להשגה על בסיס נתונים אלו
" היפותזת הצבר"לדוגמא . כמובן עקרון זה מעלה שאלות רבות באשר לתקפות ההנחות
ך במפורש מניחה את ההפ, שמסמכים הקשורים בינם נוטים להיות רלוונטיים לאותן בקשות

אני מצטט . מ לבסס הנחת תלות מפורשת"בעבודתו טרח רבות ע, גם כן, GOFFMAN). 1(מהנחה 
 עשויה X הרלוונטיות של מסמכים אחרים בקובץ S הוערך כרלוונטי לשאילתה Xאם מסמך "

להיות מושפעת היות והערך של המידע הנמצא במסמכים אלו עשוי לגדול או להצטמצם כתוצאה 
  .כמו כן קיימת השאלה על הדרך בה נמדדת היעילות הכוללת". Xך מהמידע הנמצא במסמ

במאמרו מציג את עקרון הדירוג ההסתברותי למדידת יעילות במונחים של אחזור , רוברטסון
אך זהו אינו המקום להעלות את . העיקרון גם נובע מהתיאוריה המתוארת בפרק זה. ונשורת

גיוני לאמץ את העיקרון כאחד שעליו ניתן לבנות אני חושב כי זה ה, אולם, שאלות המחקר הללו
עקרון הדרוג ההסתברותי יראה נכון לשאילתה אחת , מילת אזהרה. מודל אחזור הסתברותי

לבסס תוצאה מסוג זה יש , אין זה אומר שהביצועים  על טווח של שאילתות יהיה אופטימלי. בלבד
  .ותלהיות ספציפי על הדרך למצע את הביצועים על פני שאילת

הוא מניח , לא זו בלבד, )מסמך/רלוונטיות (Fעקרון הדרוג ההסתברותי מניח שביכולתנו לנחש 
הבעיה היא . זוהי הנחה בעייתית מאד והיא תעסיק אותנו בהמשך. שביכולתנו לעשות זאת בדיוק

 Fשאיננו יודעים אילו מסמכים רלוונטיים ואין אנו יודעים כמה ישנם כך שאין לנו דרך לחשב את 
) מסמך/רלוונטיות (Fלנחש את , אך ביכולתנו באמצעות אחזור ניסיון). מסמך/רלוונטיות(

מ לפשט את העניינים בדיון העוקב אניח "ע. י איטרציה"ובתקווה לשפר את הניחוש ע
מ "שהסטטיסטיקות המתייחסות למסמכים רלוונטיים והבלתי רלוונטיים נגישות ואשתמש בהן ע

ם בכל זמן על הקורא להיות ער לעובדה שבכל מצב המידע היחסי צריך אול. לבנות את המשוואות
 Fנחזור לבעיה הנוכחית שהנה לחשב או להעריך את ).או מוערך(להיות מנוחש 

המייחס את ההסתברות הרלוונטית שאחרי " משפט בייס"לזאת נשתמש ב). מסמך/רלוונטיות(
לפני שנקפוץ לביטוי . חינת מסמךלהסתברות הרלוונטית שלפני וסבירות הרלוונטיות לאחר ב

  .פורמלי של הנושא עלי להציג מספר סמלים שיפשטו את הדברים בהמשך
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  מודל הסתברותי בסיסי
היעדרות כל מסמך יכול להיות /י תנאי קטלוג בהמצאות"היות ואנו מניחים שכל מסמך מתואר ע

  י וקטור בינארי"מיוצג ע
  

X = (x1, x2, … , xn) 
  

  אנו גם מניחים שישנם שני אירועים נבדלים. יצג העדות או המצאות של התנאי מי1 או 1X=0 -כש
  

  1W –המסמך רלוונטי 
  2W –המסמך אינו רלוונטי 

  
 X1/W(P( ואולי את P)X1/W(מה שברצוננו לחשב לכל מסמך זה את , אז במונחים של סמלי אלו

מפשוט לייצר דרוג , ל במטרהזהו שינוי ק. כדי שנוכל להחליט איזה רלוונטי ואיזה אינו רלוונטי
לכן אנו מנסחים את השאלה כשאלת . ברצוננו שהתיאוריה תאמר לנו כיצד לצמצם את הדרוג

 ישירות לכן אנו חייבים למצוא דרך להעריך X1/W(P(כמובן שאין ביכולתנו להעריך את . בחירה
  .במושג של כמויות שאיננו יודעים עליהן
  ות בדידותמשפט בייס מלמד אותנו על התפלגוי

  
 פרופורציונלי P(x/wi), או בלתי רלוונטיות ) i=1(הוא עיקר הסתברות לרלוונטיות  P(wi) כאן 

במקרה הרציף זו תהיה פונקצית . Xלמה שידוע כסבירות לרלוונטיות או בלתי רלוונטיות בהינתן 
  .p(x/wi)צפיפות ונרשום 

  לבסוף

  
  

. הינתן שעשוי להיות רלוונטי או בלתי רלוונטי על בסיס רנדומלי בX - שזו ההסתברות לצפות ב
בעיקר יופיע ) p(x (או ( P(x) - למרות ש.  במקרה הרציףp)X(שוב זה ירשם בפונקצית צפיפות 

שזו הפונקציה עליה אנו יודעים את ) P(w2/x) = 1  + P(w1/x) - כלומר הבטחה ש(כגורם נרמול 
לפני שאדון . מ להיות מוגדרת"ונטיות עהיא אינה דורשת מידע של רלו, הדברים הרבים ביותר

כיצד מעריכים את האגף הימני של משפט בייס אראה כיצד ההחלטה בעד או נגד רלוונטיות 
  .נעשית

   
  זהו". חוק ההחלטה של בייס"כלל ההחלטה בו אנו משתמשים ידוע היטב כ

P (w1/x) > P(w2/x) -> x is relevant, x is non-relevant] * D1[   
  

אם הראשון גדול מהשני אזי . P (w2/x( עם w1/x) P(השווה את :  הוא קיצור של1D הביטוי
 מטופל P(w1/x) = P(w2/x(המקרה בו .  בלתי רלוונטיXאחרת החלט ,  רלוונטיXהחלט 

 הוא שהוא מצמצם את ההסתברות 1Dהבסיס לחוק . י קביעת בלתי רלוונטיות"שרירותית ע
  .מך רלוונטי כבלתי רלוונטי או להפךהטעות שבקביעת מס, הממוצעת לטעות

   ההסתברות לטעות היאXמ לראות זאת שים לב שלכל "ע

  
  .Q אחרת החלט P נכון החלט Eהיא שאם ] E -> p,q[המשמעות של 

  
אזי ההסתברות לטעות נתונה ) למשל רלוונטיות(מרגע שהחלטנו על דרך אחת , במילים אחרות

מ לעשות טעות זו קטנה "ע). כלומר בלתי רלוונטיות(ה י ההסתברות שהדרך ההפוכה היא הנכונ"ע
 הוא הגדול ביותר ובהתאם עבורו P (w1/x לו wi - נתון עלינו לבחור בXככל האפשר לכל 

מ לצמצם את ההסתברות הממוצעת לטעות עלינו "ע. ההסתברות לטעות היא הקטנה ביותר
  למזער 
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 תמיד P(x) ן P (error/x (- היות וXהניתן לכל  קטן ככל error/x) P(י מזעור "סכום זה ימוזער ע

  . שכעת מקבל הצדקה1Dי חוק ההחלטה "מטרה זו מושגת ע. חיוביים
  

אם נקשר לכל סוג של טעות מחיר . כמובן שטעות ממוצעת אינה הכמות היחידה שכדאי למזער
 הסיכון הסיכון הכולל הוא ממוצע של תנאי. נוכל להסיר כלל החלטה שימזער ת הסיכון הכללי

R(wi/x) שבפני עצמו מוגדר במושגים של פונקצית מחיר lij . כלומרlij הוא ההפסד הנגרם 
   נקרא סיכון משתנה ומוגדרwiההפסד הצפוי כשמחליטים .  הוא הנכוןwj -  כשwiמההחלטה על 

   
R (wi/x) - li1P(w1/x) + li2P(w2/x) i = 1, 2  

  
 כעת ממלא R (wi/x(ת הממוצעת לטעות היתה הסיכון הכולל הוא סכום באותה דרך שההסתברו

  י"הסיכון הכללי ממוזער ע. P(wi/x(תפקיד של 
  
]R (w1/x) < R (w2/x) -> x is relevant, x is non-relevant] D2  
  
1D2 - וD1ראשית נשכתב .  יכולים להראות חליפיים תחת תנאים מסוימיםDי שימוש במשפט " ע

  יבייס בדרך בה יעשה בו שימוש חליפ
  

P( x/w1) P (w1) > P( x/w2) P(w2) -> x is relevant, x is non-relevant] D3[  
  

י "כעת ע.  נעלם מהמשוואה היות שאין הוא משנה את התוצאה של ההחלטהP(x (-שים לב ש
  -  נקל להראות שR (wi/x(שימוש בהגדרה 

  
]R (w1/x) < R (w2/x) ] [[equivalence]] [(l21 - l11) P( x/w1) P(w1) > (l12 - l22) P( 

x/w2) P(w2[(  
  

  כאשר פונקצית הפסד מיוחדת נבחרת

  
  כאשר) פחות הגיוני(והפסד יחידה לטעות ) הגיוני למדי(הרומז שלבחירה נכונה לא משתייך הפסד 

  
]R (w1/x) < R (w2/x) [[equivalence]] P(x/w1) P (w1) > P(x/w2) P(w2[(  
  

  . תחת פונקצית הספד בינארית2D - ו1D -לפיכך ל ו3D - ו2D -המציג את שווה הערך ל
  

או , מ להחליט על רלוונטיות או אי רלוונטיות"זה משלים את פיתוח חוק ההחלטה שישמש ע
לכן חוק , P(x/w1)עד כה לא הושמו כל הגבלות על . לשלוף או לא לשלוף, להציג זאת באופן שונה
ן שתי מחלקות ולפיכך התעלמתי מהבעיה הצגתי את הבעיה כבחירה בי. ההחלטה הוא כללי למדי

סיבה אחת לכך היא שכך הניתוח פשוט יותר והאחרת שברצוני שהניתוח יישאר . של הדירוג
בתוך המודל עד כה ניתן עדיין לדרג אך ערך החיתוך יהיה מפורש במונחים של . למשתמש

ותי נובע האופטימליות של עקרון הדרוג ההסתבר. הסתברויות קודמות ופונקציות מחיר
עתה אבהיר את הצורה המדויקת של . מהאופטימליות של חוק ההחלטה בכל נקודת חיתוך

  .פונקצית ההסתברות בחוק ההחלטה
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  פונקצית אחזור
 IR -החלק הקודם היה אבסטרקטי למדי והשאיר את הקשרים בין ההסתברויות השונות וה

 אין זה כלל ברור כיצד לעשות זאת P)מסמך/רלוונטיות(למרות שזה הגיוני לרצות לחשב . פתוחים
 - אף על פי כן נמשיך בהנחה ש. או האם ההמרה באמצעות משפט בייס היא הדרך הטובה ביותר

P(x/wi)פונקציה זו היא כמובן פונקצית הסתברות מצרפית .  היא הפונקציה הנכונה להנחה
סיק חוק החלטה מ לה"ע. והאינטראקציה בין רכיבי ס עשויה להיות מורכבת באופן שרירותי

הדרך המתמטית הקונבנציונלית להפשטת . P(x/wi(שניתן לעבוד עמן יש להניח הנחה מקלה על 
P(x/wi) היא להניח כי מרכיבי המשתנים xi של Xבאופן טכני .  הם בלתי תלויים באופן סטוכסטי

  זה מוביל להניח כי
  

P(x/wi) = P(x1/wi) P(x2/wi) ... P(xn/wi) A1  
  

בשלב זה נתעלם מהעובדה שהנחת . ראה כיצד ניתן יהיה לפשט הנחה קשיחה זומאוחר יותר א
 -  ו1W באופן נפרד הינה בעלת משמעות על התניות התלות על 2W - ו1W -התניות בלתי תלויות ב

2W.  
  

  . ונראה כיצד יראה חוק ההחלטהP(x/wi)הבה עתה ניקח את הצורה המופשטת של 
  

  ראשית נגדיר מספר משתנים
pi = Prob (xi = 1/w1)   

  
qi = Prob (xi = 1/w2)  

  
  i -אזי תנאי קטלוג ה) בלתי רלוונטי( היא ההסתברות שאם מסמך הוא רלוונטי pi(qi)במילים 
 = pi = Prob (xi - 1כלומר , 1 -י חיסור מ"ההסתברות המתאימות להעדרות מחושבת ע. יהי נוכח

0/w1) .3 -פונקציית הסבירות שנכנסת לDתראה כעת   

  
   - על הקורא לבדוק ש, מ להבין כיצד ביטויים אלו עובדים"ע

P((0,1,1,0,0,1)/w1) = (1 - p1)p2p3(1 - p4)(1 - p5)p6 . החלפתP(x/wi)3 -  בDחוק ,  ורישום
  ההחלטה יומר לפונקצית הפרדה לינארית

  
  
  

  הם ברוריםbi  -  וaiהיכן שהקבועים 

  
 עלינו פשוט לחבר את g(x(מ לחשב " עX מסמך היא שכל, מלבד פשטותה, החשיבות שבכתיבה זו

 כמשקל ciונס מכנים את 'רוסרטסון וספרק ג.  לרוב נקרא משקלxi = 1 .Ci להם ciהמקדמים 
  .g(x (-מכאן השם פונקצית שקילה ל.  כקבוע או משלci)exp(רלוונטיות וסלטון מכנה את 
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אך ניתן לזהותו , לשאילתא ישתנה משאילתא X שהנחנו כי הוא זהה לכל המסמכים Cהקבוע 
החלק היחיד שניתן לשינוי בהתייחס לשאילתא נכונה היא . כחיתוך המיושם בפונקצית ההחזרה

מ לראות זאת "ע. פונקצית המחיר ושינוי זה הוא זה שיאפשר לנו לאחזר יותר או פחות מסמכים
רת ערך לחשיבות י בחי" עl21/l11 ושיש לנו בחירה בקביעת היחס l11 = l22 = 0 -הבה נניח ש

בדרך זו . היחסית שאנו מיחסים לפספוס מסמך רלוונטי בהשוואה לשליפת מסמל בלתי רלוונטי
  .l21/l12כל דרגה מתייחסת ליחס שונה של , ביכולתנו לייצר דרוג

  
 -  וננסה לפרט זאת במונחים של טבלת הciכלומר , g(x)הבה נעבור עתה לחלק האחר של 

'contingency 'ליתהקונבנציונ.  

  
הראתי זאת לתנאי הקטלוג למרות שלא נעשה שימוש במקרא . תהיה טבלה כזו לכל תנאי קטלוג

אזי אנו נוכל , אם יש לנו מידע מלא על המסמכים הרלוונטיים ובלתי רלוונטיים באוסף. בתאים
   יכול להירשםg(x)לכן ). r)/(N - R  -n(י " עqi ואת r/Rי " עpiלהעריך את 

  
. שערכו" המבט לאחור"ונס בניסויי ' בה עשו שימוש רוברטסון וספרק ג4Fיה זו למעשה פונקצ

  לנוחות עתידית הבה נקבע

  
 הוא לומר שהוא מודד את המידה Ki -הפירוש המעניין ביותר ל. Kiיש מספר דרכים להכיל את 

  . יכול להבדיל בין המסמכים הרלוונטיים והבלתי רלוונטיים i -בה התנאי ה
  

 אינו המספר הכולל N בה contingency - מוערך מטבלת הKi(N,r,n,R(, המשקל ,באופן טיפוסי
מ לאפשר להעריך את "של המסמכים במערכת אלא הוא תת מערכת כלשהי שנבחרה במיוחד ע

Ki . מאוחר יותר אעשה שימוש בפרוש דלעיל שלKiמ להציג פונקציה נוספת הדומה ל" ע- Ki 
  .י הקטלוגבכדי למדוד את כוח ההפרדה של תנא
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   הקטלוג אינם בלתי תלוייםמונחי
  

ההתנגדות . למרות שנח מתמטית להניח שתנאי הקטלוג הם בלתי תלויים אין זה בהכרח ריאלי
ההנחה של חוסר תלות של "ויליאמס הביע זאת כך . ה. ה1964 -ב. לחוסר תלות אינה חדשה
ם מהיחסים המתמטיים בלי ההנחה רבי. כ כחלק מנוחות מתמטית"מילים במסמך נעשית בד

רק . עמה רבות מההנחות צריכות להתקבל הזהירות יתר. העוקבים לא יוכלו להיות מבוטאים
בגלל שהמתמטיקה נהית די בלתי ניתנת למעקב כאשר מניחים תלות אנשים נוטים להניח חוסר 

-בציטוט מהתאורתיקן ההסתברות הידוע דה". תלות היא נורמה יותר מאשר ההפך"אום . תלות
לכן התהליך הנכון הוא להניח תלות ולאפשר לניתוח לפשט לחוסר תלות רק אם אכן יהיה . פינטי
 תלות סטוכטית פשוט IRלמידע . כאשר מדברים על תלות אנו מתכוונים לתלות סטוכטית. כך

  .י דרך דומה אחרת"י פונקצית קורלציה או ע"נמדדת ע
 במונחים של P)מסמך/רלוונטיות( להניח הנחת התלות יכולה להיות הכרחית כאשר אנו מנסים

)P(x/wi ,היות שהדיוק בה מוערכת ההסתברות האחרונה תשפיע ללא ספק על ביצועי האחזור .
בין תנאי האינדקס בכדי לשפר את ) קורלציה(לכן משימתנו המיידית היא לעשות שימוש בתלות 

  . עליה נשען חוק ההחלטה שלנוP(x/wi)הערכתנו של 
  

  התלות יכולה להיות מורכבת בצורה הבאהבאופן כללי 
  

P(x) = P(x1)P(x2/x1)P(x3/x1,x2) ... P(xn/x1,x2, ... , xn – 1) 
 

בכדי להתייחס לכל המשתנים התלויים נצטרך לבטא כל משתנה באמצעות קבוצה הולכת , לכן
, תבעקרון זה אפשרי אך זה כנראה יהיה מאוד לא יעיל חישובי. וגדלה של המשתנים הנוספים

במקום . ובמקרים מסויימים אף בלתי אפשרי כאשר אין מספיק מידע לחשב מקרים בסדר גבוה
בצורה אינטואטיבית ניתן .  שתיתן את מידע התלות המהותיP(x)זאת נאמץ שיטת הערכה ל 

. ל ובוחר את המשתנה אם התלות הרבה ביותר"להסתכל בזאת כמישהו במסתכל על הפריסה הנ
  חפשים תוצר מהצורה הבאהבמילים אחרות אנו מ

 

  היא פונקציה הממפה את (.)j ו n עד 1 מהווה פרמוטציה של השלמים  (m1, m2, ..., mn)כאשר 
i לשלמים קטנים מ i ו P(xi/xm0) שווה ל P(xi) .  להלן דוגמה לווקטור עם שישה מרכיבים  

x = (x1, ..., x6)  
  

Pt(x) = P(x1)P(x2/x1)P(x3/x2)P(x4/x2)P(x5/x2)P (x6/x5) 
 

 לכל גורם A2ההבדל היחיד הוא בכך שב , A1 להנחה הבלתי תלויה A2שימו לב כמה דומה הנחה 
  (m1, m2, ..., m6)בדוגמת הפרמוטציה . קיים משתנה מתנה המזוהה עימו

 היא A2כמובן שהסיבה לכך שכתבנו את הפריסה כמו ב ,  שזהו הסדר הטבעי(6 ,... ,1,2)הם 
ברגע שניצור פרמוטציה זו ניתן לסווג את .  תיתן קירוב טוב(6 ,... ,1,2)להראות שהפרמוטציה 

 Pt(x) המגדירות ביחד עץ תלות ואת (.)jהפרמוטציה ופונקציית . משתניה כבעלי סדר טבעי
העץ המותאם לדוגמה עם ששת המשתנים ). מסדר ראשון(המקביל נקראות התפלגות עץ התלות 

למרות שבחרנו . (./.)Pה המופיע בכל צד של פעימת ההתניה ב העץ מראה משתנ .6.1מופיע באיור 
למעשה כל , ומכאן שורש העץ,  הינו משתנה בלתי מותנהxi בצורה ש Pt(x)לכתוב את הפונקציה 

  . עלה בעץ יכול לשמש כשורש העץ בתנאי שההתניה נעשית באופן רציף כלפי שורש העץ החדש
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 X2 בדוגמה השורש יעבור ל X2 לבין הצאצא X1השורש אם נפעיל את המשוואה על הקשר בין 
  והפריסה תשתנה להיות

  
Pt(x1, x2, ... x6) = P(x2)P(x1)/x2)P(x3/x2)P(x4/x2)P(x5/x2)P (x6/x5) 
 

כל הפריסות . '2'ו ' 1'בשביל לעמוד בחוק של מתן תוויות מחדש נחליף בין השמות , כמובן
. ולכן העץ מייצג את קבוצת הפריסות המקבילות. P(x)המוחלפות בצורה זו הינם קירוב טוב ל 
בעיית ההערכה שעלינו לפתור היא למצוא את העץ הטוב , ברור שקיימים מספר רב של עצי תלות

  . הטוב ביותר(.)jכלומר למצוא את הפרמוטציה הטובה ביותר ואת המיפוי ; ביותר
  .xmi = xiהחל מעכשיו נניח שנתינת התוויות נעשית בצורה 

 

115  



 אחזור הסתברותי -  6פרק , אחזור מידע

  ירת עץ התלות הטוב ביותרבח
 על קבוצת מסמכים Pt(x)הבעיה העומדת בפנינו היא למצוא את פונקצית ההסתברות בצורת 

וכמובן קירוב טוב יותר מזה , P(x)שהיא הקירוב הטוב ביותר לפונקצית ההסתברות המשותפת 
וסף הקבוצה עליה הקירוב מוגדר יכולה להיות שרירותית ומוגדרת כא. *A1הנובע מהנחה 

כשנבנה . לעת עתה לא נגדיר את הקבוצה. המסמכים הרלוונטים או המסמכים הלא רלוונטים
  .P(x/w2) ו P(x/w1) נאלץ למצוא קירוב ל D4חוק החלטה הדומה ל 

  
 הם שני הסתברויות Pa(x) ו P(x)אם . י פונקציה המוגדרת היטב"טיב הקירוב נמדד ע

  דיסקרטיות אזי 

 
במונחים של פונקציה זו נרצה למצוא התפלגות של עצים תלויים  . Pa(x)הינו מדד לטיב הקירוב 

Pt(x) כך ש I(P,Pt)במילים אחרות למצוא עץ תלות מכלל העצים התלויים ,  מהווה מינימום
 מאי תלות נמדדת j ו iבמקרה וסטיית האינדקסים .  להיות קטן ככל האפשרI(P,Pt)שיגרום ל 
  )3ראה פרק  (expected mutual information measure (EMIM)באמצעות 

 
ניתן באמצעות עץ הפריסה המקסימלי , I(P,Pt)במובן שצמצום , Pt(x)אזי הקירוב הכי טוב 

(MST))  על המשתנים ) 3ראה פרקx1 עד xn . עד 1עץ הפריסה נגזר מהגרף שצמתיו הם  אינדקס 
n וקצותיו משוקללים באמצעות I(xi,xj) . הMSTקלול כל צמתיו הוא למעשה העץ שש  

 
הוכחה . אך הגדרה טובה יותר תהיה טכנית, זוהי הגדרה מאוד כללית לעץ. מהווה מקסימום

אנו מעוניינים ביישום של מבנה . Chow and Liu [13]]מדויקת של האופטימיזציה ניתן למצוא ב
  .העץ

יות בין  היא בכך שהוא כולל בתוכו את מרבית התלויות המשמעותMSTדרך אחת להסתכל על ה 
 הקשר בין 6.1לדוגמה באיור . המשתנים ומותנה בכך שסכום המשתנים צריך להיות המקסימום

  הוכנס רק בגלל שהסכום ) x6 עד x1צמתים (המשתנים 
 
I(x1,x2) +I(x2,x3) + I(x2,x4) + I(x2,x5) + I(x5/x6) 
 

ר שכל משקל בפני שימו לב שאין זה אומ. כל סכום יהיה קטן או שווה לסכום זה. הוא מקסימום
  .למרות שכך זה ברוב במקרים, עצמו המשויך לקצה יהיה גדול מקצה שאינו בעץ

מכאן ניתן לגזור . A2ברגע שמצאנו את עץ התלויות קירוב ההתפלגות יכול להירשם בפורמט 
  פונקציה מאבחנת כמו שעשינו במקרה הבלתי תלוי

ti = Prob (xi = 1/xj(i) = 1) 
 
ri = Prob (xi = 1/xj(i) = 0) ו r1 = Prob (x1 = 1) 
 
P(xi /xj(i)) = [[ti^(xi)]*(1 - ti)^(1- xi)]* [xj^(i)]* [[ri^(xi )]*(1 - ri)^(1- xi)]^[1-xj(i)] 

  אז
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 כאשר מניחים שהמשתנים A1זוהי פונקצית שקלול לא ליניארית הפשוטה יותר מזו הנגזרת מ 
תה פרשנות במונחים של הסתברות אפריוריות הקבוע הוא בעל או. ti = riכאשר , בלתי תלויים

  פונקצית ההחלטה השלמה היא. ופונקצית הפסד
g(x) = log P(x/w1) - log P(x/w2) 

 xj(i)רק הסכומים הכוללים . שעכשיו מערבת חישובים בסדר גודל כפול מבמקרה הליניארי
ר לקחת בחשבון וזהו החלק המאפש, גורמים לפונקצית השקלול להיות שונה מבמקרה הליניארי

 xi וגם את x(j)i או את xj(i)כשמשתמשים בפונקצית השקלול במסמך המכיל את . xj תלוי ב xiש 
  .יקבל את התרומה מחלק זה של פונקצית השקלול

אם מסתכלים במשקל שנתרם על ,  משלב משקלות שונות לתנאים שוניםg(x)קל יותר לראות איך 
 xj(i) = 0 וגם xi = 1כאשר . xi xj(i)שונים של הזוג   בשביל מצבים x למסמך נתון g(x)ידי 

  המשקל הנתרם הוא 

 
  xj(i) וגם xiובאופן דומה בשביל שלושת המצבים 

  
 מופיע iלדוגמה בהינתן מסמך ש . כעת ראינו עד כמה פשוטה פונקצית השקלול הלא ליניארית

.  בין שתי הסתברויות מבוסס על היחסg(x)אז המשקל הנתרם באמצעות ,  לא מופיעj(i)אבל 
השניה היא ,  לא מופיעj(i) בקבוצת מסמכים רלוונטים כשנתון ש iהראשונה היא המופע של 

על בסיס יחס זה אנו מחליטים אם יש מספיק נתונים . האנלוגיה על קבוצת מסמכים לא רלוונטית
נתונים בשביל חשוב לזכור בשלב זה שה.  עבור מסמכים רלוונטים או לא רלוונטיםxבשביל להציב 

  .לבצע את ההצבה בדרך כלל מתבססת על ההערכה של זוג הסתברויות
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  הערכת משתנים
כעת נבצע . ל באחזור דורש הערכה של פרמטרים מקושרים"השימוש בפונקצית שקלול מהסוג הנ

ניתן כעת דוגמה של . המקרה הליניארי יוצג לאחר מכן,  במקרה הלא ליניאריri ו tiהערכה של 
הבסיס להערכות הוא הטבלה . הערכה המשתמש במקסימום פשטני באמצעות דמיוןתהליך ה
  הבאה

 
אם נתעלם מכך . x משמעות מספר המופעים בתא [x]כאן אימצנו את הסימון לתאים כך ש 

  :הערכותינו יהי כדלקמן; שהקבוצה מבוססת טבלה

 
האחת בשביל , g(x)ה במקרה הכללי יהיו בידינו שתי טבלאות מסוג זה היוצרות את הפונקצי

  .P(x/w2) והשניה בעבור פרמטרים המקושרים עם P(x/w1)להעריך פרמטרים המקושרים עם 
אם היינו מחשבים את . בגבול יהיה לנו מידע מלא איזה מסמכים שנאספו רלוונטים ואיזה לא

באופן . ההערכות למקרה הגבולי היינו מקבלים את הגבול העליון למקרה האחזור במקרה זה
כך שבעבור , )לא בהכרח מקרי(סביר להניח קטן , מציאותי יותר יהיה בידינו מדגם של מסמכים

 2 על 2המקבץ הקטן יהווה מקור נתונים לכל טבלת . כל מסמך מידת הרלוונטיות הייתה ידועה
  .ההערכות לכן יהיו משוחדות בצורה בלתי נמנעת. שנרצה לבנות
קיימות מספר דרכים בשביל לקבל חוקיות . קודהל הינן דוגמאות להערכות בנ"הערכות הנ

  ].14[לצערנו חוק ההערכה המוצלח ביותר הינו עדיין בעיה פתוחה . המתאימה להערכה בנקודה
למרות זאת באחזור מידע ]. 15[למעשה סטטיסטיקנים מאמינים שאין לבצע כלל הערכה בנקודה 

בנקודה נעשות מספר הנחות בכל חוק הערכה . קשה לראות כיצד נמנעים מהערכה בנקודה
למזלנו באחזור מידע קיים סיכוי לתקן הנחות אלו באמצעות מידע הנאסף ממערכות . שרירותיות

  .ובכך מסירים חלק מהשרירותיות, אחזור
  :שתי הנחות מרכזיות נעשות כאשר יוצרים חוקי ההערכה על פי תיאוריית בייס

  הצורה של ההתפלגות הקודמת במרחב המשתנים וגם )1(
  .הצורה של פונקצית ההפסד המשמשת למדידת הטעות הנעשית בעת הערכת המשתנה  )2(

, אז, ברגע ששתי הנחות אלו קיימות ומוגדרות היטב על ידי הגדרתם כהתפלגות ופונקצית הפסד
ניתן להסיק מספר חוקי , ביחד עם עיקרון בייס המחפש לצמצם את הטעות בהינתן התצפית

לפרטים ניתן להסתכל ב . (נותנת העדפות לחוקים מסוימיםהספרות הסטטיסטית לא . ההערכה
van Rijsbergen[2] .( החוקים החשובים של הערכתa ביחס ל pכולם באים בצורה   

 
 הם משתנים המוכתבים על ידי השילוב בין b ו a,  ניסיונותn הוא מספר ההצלחות מתוך xכאשר 

 a=b=0לדוגמה כאשר . של חוקי ההערכהכך יש בידינו קבוצה שלמה . פונקצית הקדימות וההפסד
החוק האחרון הוא . Good[16] יש לנו את החוק של a=b=0.5וכאשר , x/nיש לנו את ההערכה 

 b ו aכל מצב של .  השתמשו בו בהערכותיהםRobertson and Sparck Jones[1]למעשה החוק ש 
  .ניתן להצדיק בתנאים של סבירות תוצאות התפלגות אפריורית

ההחלטה הסופית צריכה להתבסס , ה שסביר בעיני אדם אחד אינו סביר בעיני אדם שנימאחר ומ
  .למזלנו באחזור מידע אנו במצב ייחודי לבצע ניסויים אלו. על הביצועים בניסויים

היא בכך שזה אינו , x/nסיבה חשובה אחת כדי שחוקי הערכה יהיו שונים מהצורה הפשטנית 
  (x=1) או  (x=0) ותוצאה (n=1)גמה מדגם עם דגימה אחת לדו. סביר בעבור מדגמים קטנים

מאחר וברוב המקרים אנחנו , ברור שזהו מגוחך. p=1)( או p (p=0)שיגרום לתוצאה בעבור 
  .p < 1 > 0יודעים בהסתברות  גבוהה ש 
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בשביל להתגבר על קושי זה אנו יכולים לשלב מידע מוקדם בהתפלגות על הערכים האפשרים 
ברגע שנקבל את הפיסבילוית של זה ונגדיר דרך למדוד את טעות . סים להעריךאותם אנו מנ

  .x/nלרוב יובילו לתוצאה שונה מ ) או עקרונות אחרים(עיקרון בייס , ההערכה
  .קיים פירוט רב יותר בספרות סטטיסטית, לא נוסיף יותר בנושא זה
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  סיכום
 ניסינו להעריך את הנקודה הראשונה היא שעד כה.  בשלב זה נסכם בשפה פשוטה

P(relevance/document)למרות שקל לכתוב משפט .  כלומר ההסתברות שמסמך יהיה רלוונטי
יש שיטענו שזה , רלוונטיות של מסמך זהו מונח שאינו מוגדר היטב. זה לא ברור שיש לו משמעות

 לפי P(x/relevance)אחרים יטענו שניתן להסיק זאת על ידי ההסתברות . 0 או 1יכול להיות 
 יש משמעות P(relevance/x)לא נטיל ספק בשימוש בנוסחת בייס השאלה אם ל . נוסחת בייס

 לבין התפלגות המידע P(relevance/x)נניח שכן כדי שנוכל לקשר בין . בהקשר של אחזור מידע
  .בעבור אינדקסים

מסמכים גישה זו הייתה חסרת משמעות אלמלא היינו מניחים שההתפלגות להרבה אינדקסים ל
אם היינו מניחים את ההפך אזי . רלוונטים שונה מזו למסמכים לא רלוונטים

P(relevance/document) יתפלג כמו P(relevance) , קבוע לכל המסמכים ומכאן לא מסוגל
מכאן אנו מניחים שמידע עקיף נובע מההתפלגות . להחליט מי מהמסמכים הוא חסר ערך לאחזור

ברגע שנקבל השקפה זו אנו .  שתי קבוצות שיעזור לנו להבחין בינםהמשותפת של אינדקסים מעל
המחויבות היא שאנו חייבים לנחש את . מן הנאמר מחויבים לניסוח הנגזר

P(relevance/document)או לחילופין לנחש את ,  בדיוק מרביP(document/relevance) וגם את 
P(relevance)באמצעות התפלגות המידע הנובעת מהמסמך .  

 g(x)ההפחתה הנובעת מהקבוע : ההסבר במונחי דירוג במקום אבחנה פשוטה הוא טריוויאלי
תוצאות הדירוג הם . בהדרגתיות קטנה ובאמצעות זאת מגדילה את מספר המסמכים המאוחזרים

צריך להתייחס . סיכון הכללי עקב העובדה שעבור כל הפחתה אנו ממזערים את התאופטימאליו
 בצורה נכונה והערכות שלנו הם הטובות ביותר P(x/wi)לכך בזהירות כי זה מניח שיש בידינו את 

  .לא סביר שיתממש בניסוי, שאפשר
אם נסכים שהמשתמש יקבע את גודל ההפחתה לאחר האחזור אזי הצורך בתיאוריה בנושא 

  בוד אם היחסההשלכה הנובעת מכך שבמקום לע. ההפחתה בטל
  

  נעבוד אם היחס

  
 ללא םרלוונטייבמקרה האחרון איננו מסתכלים על בעיית האחזור כאבחנה בין מסמכים 

 ולהציג גודל x לכל מסמך P(relevance/x)במקום אנו מנסים לחשב את ההסתברות , םרלוונטיי
יות הסתברות בכל צורה שנסתכל בזה עדיין נדרש הערכה של שתי פונקצ. זה בסדר יורד למשתמש

  .משותפת
מכאן אדם יכול להסיק שהערכה . P(x/wi)ל מבוטאים בצורה של "חוקי ההחלטה הנובעים מהנ

וכמובן העובדה שרק ניתן להעריך הסתברויות אלו , של הסתברויות אלו הכרחית לביצועי האחזור
 דברים בכדי להעריך צריך להניח מספר.  של הביצועיםתהאופטימאליוהיא הסבר לחלק מחוסר 

באופן . xהנחה ברורה היא להניח חוסר תלות סטוכסטי לגבי מרכיבי . P(x/wi)לגבי הצורה של 
נצטט . כללי זה לא ריאלי מאחר וטבע פונקצית האחזור שאינדקסים יהיו תלויים אחד בשני

בשביל לעשות זאת אדם יצטרך ליצוא תוכנת מחשב לבצע : "בנקודה זו" מרון"מאמר מוקדם של 
מי מהתנאים קרוב ביותר אל תנאי אחר ויכול " יידע"אנליטי של אינדקסים כך שהמחשב ניתוח 

לכן גישה ריאלית יותר היא להניח ". להצביע כל הכיוון הוודאי ביותר שבו ניתן להגדיל בקשה
  .P(x) או P(x/w2) ואת P(x/w1)תלות כלשהי בין התנאים כאשר מעריכים את 

בהתחלה .  במודל זה של אחזור ובוזמנית נדון בבעיות הצצותכעת נמשיך ונדון בדרכים להשתמש
לא נשנה כמעט את המודל אבל לאחר מכן  הדון בדרכים מעשיות למימוש שלא בהכרח ייצמדו 

באופן טבעי ההצדקות לכך טמונות בניסויים שרבים עדיין נותר . להנחות על פיהם בנינו מודל זה
  .בע בצורך לצמצם את ממדי הבעיהנתחיל בהסבר לשינוי קטן הנו]. 17[לבצע 
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  מגרעת הממדים
 הוא גודל n ממדים כאשר nבהסקת חוקי ההחלטה הנחנו שמסמך מוצג באמצעות ווקטור בעל 

ולכן ממדי וקטורי המסמך יהיה לרוב גדול ממספר ,  יהיה גדול למדי nבדרך כלל . האינדקסים
בר זה יוביל לבעיות שצוינו ד. הדגימות המשמש להעריך את הפרמטרים בפונקצית ההחלטה

למרות שניתוח הבעיה בזיהוי דפוסים רלוונטי . באופן מתמיד בספרות בנושא זיהוי דפוסים
בהינתן מספר : בזיהוי דפוסים הבעיה היא. הפתרון אינו ישים מיידית, לאחזור מידע גם כן

ים מספר האם קי, )פונקצית השקלול שלנו(את פונקצית ההחלטה " לאמן"הדגימות ששימשו 
 של מדידות שניתן ליצור מדפוס בלתי ידוע כך שממוצע ההסתברויות של השמה נכונה יאופטימאל

] 18[היוז. במקרה שלנו בכמה אינדקסים ניתן להשתמש כדי לקבוע רלוונטיות? ניתן למקסמו
מראה שבעבור מבנה הסתברותי כללי מספר המדידות הוא קטן באופן מפתיע למרות שדגימות 

  .את פונקצית ההחלטה" לאמן"ביר משמשות בכדי בגודל ס
 ()gשל אינדקסים שבעבורם פונקצית השקלול ) קטנה(באופן אידיאלי נרצה לבחור תת קבוצה 

בזיהוי דפוסים יש טכניקות . תוגבל ובכך תמקסם את ממוצע ההסתברויות של השמה נכונה
 וקיימת דרך טבעית באחזור מידע התמזל מזלנו. מסובכות לעשות זאת לבעיות מקבילות
אנו מקבלים שתנאי השאלה הם מדריך טוב לתכונות . שבאמצעותה ניתן לצמצם את ממדי הבעיה

 בשביל להחליט בין רלוונטיות ואי רלוונטיות של ()gהמוצלחות ביותר ביישום של פונקצית 
  לתנאים()gלכן במקום לחשב את פונקצית השקלול לכל התנאים אנו מגבילים את . מסמכים

ל היא שבזמן תהליך האחזור "המשמעות של הנ. המצוינים בשאלה ואפשרי שגם לתנאים דומים
  .כל המסמכים מוקרנים ממרחב רב ממדי לתת מרחב הנפרש באמצעות מספר תנאים קטן יותר
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  פרטים חישוביים
 תלויים xi כאשר מניחים שהמשתנים x לכל g(x)נעבור כעת לחלקים המעשיים יותר בחישוב 

הדרך . המטרה המרכזית של חלק זה היא להוכיח שהחישובים הנם פיזיביליים. כסטיתסטו
 (.)g ואת ה MST את ה  EMIMהבהירה ביותר לעשות זאת היא לחשב עבור כל אובייקט את ה 

  .בנפרד ובסדר זה
  
 EMIMחישוב ה  .1
 

נבחן תחילה .  וכן ניתן להעריך אותו וכך להפחית את זמן החישובEMIMניתן לפשט את חישוב ה 
  :את הדרך הראשונה

  
אנו צריכים לדעת רק את סדר הדירוג עבור כל ה  MST לצורך בניית ה  l(xi,xj)כשמחשבים את 

l(xi,xj) . לכן ניתן להשתמש במידע על ההסתברויות בטבלה הבאה . הערכים עצמם אינם משנים: 
 

 
  

 
 

  :ונקציה מונוטונית לגמרי עם הפ I(xi,xj)במקרה זה תהיה הפונקציה 

  
 p(x)נחשוב כעת על מקרה שבו אנו רוצים לחשב את . EMIM  וזוהי אכן דרך פשוטה לחישוב ה 

ברגע שיש לנו את .  מבוסס על מידע המופיע מספר פעמים והנגזר מכל האוסףMSTה , במקרה זה.
ע על אז כל קובץ הפוך יכיל את יתר המיד]) 9([ואנו יודעים את מספר המסמכים בקובץ ]) 1([זה 

הנתונים על ]) 7([ו ]) 5([בעזרת ,  כלומר. התדירות שאנו צריכים כדי למלא את יתר התאים בטבלה
  ].8[ו ] 6] [4] [3] [2[ידי הקובץ ההפוך אנו יכולים להסיק את תוצאתם של 

  
 שווה ל  0log0 והיא נפתרת אם קובעים שהתוצאה של 1-4 בתאים 0ישנה בעיה של טיפול בערכי 

  .תאים אינם יכולים לקבל ערכי אפסשאר ה. אפס
  

 מרון וקונס השתמשו בעבודתם המוקדמת EMIM  כעת נדון בדרך השנייה שבה מעריכים את ה
  :בנוסחה

 
 זוהי הדרך הראשונה logלבד מה  . I,jכדי למדוד את הסטייה מעצמאות עבור שני אברי אינדקס 

תוצאות , הנוסחה הקודמתלפי ) עץ תלות (MSTאם מחשבים את ה .  EMIMשל הרחבת ה 
לא יחיו מושלמות אבל ההערכה תהיה קרובה מספיק מחישוב ותחסוך זמן  p(x|wi)החישוב של 

  :לוי השתמש בנוסחה, באופן דומה. EMIMרב לעומת חישוב מלא של ה 

  
 אך על השאלה אם ניתן EMIMישנן דרכים נוספות להערכת ה , ללא ספק.  EMIMלהערכת ה 

 ההסתברות פונקציתאת עץ תלות שבעזרתו ניתן להגיע להערכה טובה של להשתמש בהן למצי
  .המשותפת ניתן לענות לאחר ניסויים אמפיריים

 d(xi,xj) = P(xi = 1, xj = 1) - P(xi =1) P(xj = 1) (*)
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   :MSTחישוב ה  .2
  

כנראה שהטוב שבהם הוא האלגוריתם החדש של  .  MSTישנם מספר אלגוריתמים לחישוב ה
זהו אינו . נדקס בעץ התלות הוא מספר איברי האיn  כאשר o(n[2])וויטני שהסיבוכיות שלו היא 

מכשול לשימוש באלגוריתם עבור קבוצות גדולות היות וקל לחלק את המידע באמצעות טכניקות 
ניתן לבנות את העץ על ידי הפעלת האלגוריתם על כל אשקול של איברי , שנידונו קודם ואחר כך

  .nעותית מ  קטן בצורה משמk כאשר  o(k[2])דבר זה מוריד את  הסיבוכיות ל. אינדקס 
  

הוכיחו בנטלי ופרידמן ששימוש במרחב הנדסי שבו איברי האינדקס הם נקודות , לפי עקרונות אלו
 בקרוב ויותר מכך o(n*log(n)יורדת ל .  MSTהסיבוכיות של האלגוריתם לחישוב ה , במרחב

  .o(n*log(n) שגם הסיבוכיות שלו היא MSTניתן לבנות עץ מפתח שהוא כמעט 
  

 האסוציאציות מחושבות ורק בחלק קטן מהן יש n*(n-1)/2בכך שכל , עלות גדולישנו חוסר י
רוב האסוציאציות . משמעות בהקשר שהן אינן ערך אפס וניתן להשתמש בהן בעץ המפתח

אך לרוע המזל ניתן לדעת איזו אסוציאציה תקבל ערך , מקבלות ערכי אפס וניתן להתעלם מהן
דרך . אחרונה להתעלם מאסוציאציות מבלי לחשבן תחילהגילה ל, קרופט. אפס רק לאחר חישוב

זאת מניחה שהקובץ והצורה ההפוכה שלו קיימים ולכן יתכן שבאלגוריתם של קרופט נדרש זמן 
  .להפוך את הקובץ
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 g(x)חישוב  .3
 

 MST תגרום באופן אידיאלי ל g(x)הערכת הפרמטרים של , יש להדגיש שבמקרים לא ליניאריים
כמובן ישנו מידע מלא על הופעת איברי האינדקס בקבוצות ה  . p(x|w2) ו  p(x|w1)שונה עבור כל 

באמצאות מידע מלא עשוי להיות נחוץ  g(x)חישוב . חוסר שייכות במצב הניסויי\שייכות
כפי שנעשה במקרה העצמאי , כשגוזרים את הגבולות העליונים של יעילות האחזור לפי המודל

יהיה צורך , במקרה שבו אין מסמכים רלוונטיים שידועים מראש. ונס'ספארק וג, אצל רוברטסון
להשתמש בטכניקה של משוב רלוונטיות כדי להעריך את הפרמטרים ואז הביצועים ישאפו לגבול 

  .5 בפרק 106מובטחת לפי תיאוריית השאיפה שנדונה בעמוד , עובדה זאת. העליון
  

וי בשאלה האם רוצים לקבוע את  והדבר תלg(x)ישנם מספר דרכים לפרש את המודל לגבי 
 הן עבור איברי  MSTבמקרה הראשון יש לקבוע את ה . ההסתברות אפריורית או אפסוטיורית

היות וניתן לעשות זאת רק עם . האינדקס במסמכים הרלוונטיים והן במסמכים הלא רלוונטיים
להתגבר על הבעיה דרך היוריסטית . יהאופטימאלעץ התלות יהיה רחוק מן , מידע מדגמי ולא מלא

מבנה העץ צפוי להיות במקרה זה זהה למבנה של שני עצי . היא לבנות עץ תלות עבור כל האוסף
 מחושבים על p(x|w2) ו p(x|w1). התלות המבוססים על המסמכים הרלוונטיים והלא רלוונטיים 

יתן לקבוע נ, עד כמה חישוב זה מדויק. ידי חישוב ההסתברות המותנית עבור הצמתים בעץ התלות
  .באמצעות ניסויים בלבד

  
 p(w1|x)הרי ניתן לדרג את המסמכים לפי , תאפוסטריוריאם מניחים שההסתברויות נקבעות 

  :אנו משתמשים בנוסחה, כלומר. ולהשאיר למשתמש את ההחלטה מתי הוא ראה מספיק

 p(x|w1)ל כאן אנו זקוקים להערכה בלבד ש.Xלהערכת ההסתברות של רלוונטיות עבור כל מסמך 
.  אנו משתמשים בעץ מפתח עבור כל האוסף מבלי להתייחס למידע שייכותp(x)ולאחר חישוב 

שאם יש הנחת עצמאות עבור כל האוסף הרי יש , יתרון אחד הוא. לגישה זאת מספר יתרונות
הנחות אלו יגבירו את . קונסיסטנטיות עם הנחת העצמאות עבור המסמכים הרלוונטיים 

היא עשויה ,  איננה  סבירהW1למרות שהנחת העצמאות עבור . ה משמעותיתהחישובים בצור
  .היות וקשה למדוד את התלות המדויקת בניסויים או במדגמים, להיות כורך המציאות
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  )היפוטיזת האסוציאציות(דרך אלטרנטיבית לשימוש בעץ תלות 

א עץ תלות עבור כל לפי הטיעונים בפסקה הקודמת ניתן להסיק שעץ התלות היחיד האפשרי הו
בניית עץ תלות עבור איברי האינדקס מבלי להשתמש במידע על . נמשיך הלאה לפי קו זה. האוסף

 MST ציינתי את הקשר בין ה3בפרק . תלות בניהם דומה לבניית טבלת סיווג לאיברי אינדקס
ש בעץ עובדה זאת מובילה לרעיון ששימו. והקשר היחיד והוכחתי שהאחד אינו כה שונה מהשני

  .תלות דומה לשימוש בקיבוץ איברים
  

ניתן לסכם זאת באמירה שאפשר ליישם מספר . 2הרעיון של קיבוץ איברים הוסבר בפרק 
אם נתעלם לרגע . אסטרטגיות של הוספת ומחיקת איברים לפי השיטה של קיבוץ איברים

. ת השאילתהברור כיצד ניתן להשתמש בעץ התלות כדי להוסיף  איברים או להרחב, מהמחיקה
כיצד ניתן להגדיל את ההסתברות לאחזור מספר : " מרון ששאלי"ע 1964הסיבה לכך ניתנה ב

דרך ברורה מאליה היא להרחיב את הבקשה המקורית באיברי ". מסמכים המכילים מידע ייחודי
ההנחה  כאן היא שמשמעות . אינדקס בעלי משמעות קרובה לאינדקסים בבקשה המקורית

לכן אני מציע שבהינתן שאילתה שבה . י אסוציאציה סטטיסטית"התגלות עקשורה יכולה ל
אנו משתמשים בעץ התלות כדי לגלות אילו איברים נוספים , הקריטריונים אינם  ברורים

כלומר אני טוען . הקשורים באיברים בשאילתה עשויים לעזור לנו במציאת מסמכים רלוונטיים
. עשויים לעזור באחזור, מתוך שאילתה בעץ תלותשאיברי אינדקס הקשורים ישירות לאיבר 

ברצוני כעת לנסח . למעשה ניסחתי מחדש את ההיפוטיזה עליה מבוססת תיאורית קיבוץ האיברים
אם איבר אינדקס כלשהו יכול להועיל :  ולקרוא לכך היפוטיזת האסוציאציותתפורמאליזאת 

רי אינדקס בעלי אסוציאציות לאיבר אז איב, לסינון מסמכים רלוונטיים ומסמכים לא רלוונטיים
  .זה יועילו ככל הנראה גם הם

   
אזי הוא מסנן טוב , י המשתמש"אנו מפרשים היפוטיזה זאת בכך שאם איבר בשאילתה נבחר ע

.  באסוציאציות הקרובות שלוםמעונייניבין מסמכים רלוונטיים ולא רלוונטיים ולכן אנו 
מדוד את האסוציאציה בין איברי אינדקס אך בפרק ההיפוטיזה אינה דנה בדרכים שבהם ניתן ל

במידה   . בכך אדון בפסקה הבאה, היא גם לא דנה בכימות הסינון. EMIMזה דנתי בשימוש ב 
  .מסוימת בת זוג של תיאוריית קיבוץ האיברים וניתן לבחון אותן באותה דרך
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  : אינדקסמונחכוח הסינון של 

  : הגדרתי120בעמוד 

לסנן בין מסמכים רלוונטיים ולא i  זאת מודדת את הכוח של איבר הוסחשנולמעשה הערתי 
אם נתעלם לרגע מכך שמשקלים אלו . המשקולות בפונקציה נגזרים מהנחת העצמאות. רלוונטיים

ולחלופין נתייחס לכוח הסינון של איבר אינדקס כדבר העומד בפני , הם תוצאה של מודל מסוים
סלטון בעבודתו חיפש דרכים אפקטיביות למדוד את  כוח . עשותוזהו בבדאי אינו דבר קל ל. עצמו

, זה ניראה הגיוני להצמיד לכל איבר אינדקס הנכנס לתהליך אחזור. הסינון של איבר אינדקס
 כדרך למדוד כוח זה בעייתי במקצת היות והוא Kiשימוש ב  . משקל המתייחס לכוח הסינון שלו

לכן אנו מחפשים דרך חלקה . הלוגריתם הופכים לאפסלא מוגדר כאשר ארגומנטים של פונקצית 
הפונקציה עליה אני עומד להמליץ היא אכן חלקה יותר ומאפשרת לי . יותר למדידת כוח הסינון

יש להדגיש עם זאת שהפונקציה המוצעת היא רק . להסיק מסקנה כללית בעלת חשיבות רבה
  .וצעת כאןאך כל פונקציה מתאימה תהייה דומה לזאת המ, אפשרות אחת

  
כדרך , 42 בעמוד 3 אני מציע להשתמש ברדיוס המידע כפי שמוגדר בפרק Kiבמקום להשתמש ב 

" אמצעי המידע המשותף הצפוי"זהו קרוב משפחה של . למדידת כוח הסינון של איבר אינדקס
ובסימונים  U+V=1 בתור משקולות חיוביות כאשר V וב  Uנשתמש ב . שנשתמש בו בהמשך

  :אנו יכולים לנסח את רדיוס המידע כך. פונקציות הסתברותהרגילים של 

  
הפירוש המעניין של רדיוס המידע מוצג בצורה בהירה יותר במונחים של פונקציות הסתברות 

 אשתמש בהסתברויות התואמות של p(,|w2 ו p(,|w1)במקום להשתמש בצפיפויות של . רציפות
U1  ו U2 . תעפויות ישירותנגדיר תחילה את הממוצע של שתי הס:  

R (u1, u2/v) = uI (u1/v) +vI (u2/v) 
 l(ui|v) מודד את כמות המידע שמרוויחים מהידיעה שיש לדחות את V לטובת Ui .  כעת רדיוס

  :המידע הוא המינימום של
  :מסתבר שהמינימום מושג כאשר, למעשה.  השרירותי Vוכך מורידים את ה 

v = u u1 + v u2 
  

 כהסתברויות  U ו  V את מקבליםאם אנו . ל שני הערכים שיש לסנןזהו למעשה ממוצע ש
  :מובע בצפיפות Vפריוריות אז 

  
 p(x) = p(x/w1) P(w1) + p(x/w2) P(w2) 

  
 U1בערך זה אנו בטוחים אך את הערכים . המוגדרות עבור כל האוסף ללא התייחסות לרלוונטיות

.  ימזג את כל המידע הקייםU2 V ו U1ין לכן זה הגיוני שבעת מדידת ההפרש ב.  יש לנחשU2ו 
  .רדיוס המידע בדיוק עושה זאת
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ישנה בעיה טכנית אחת בשימוש ברדיוס המידע או בכל דרך מדידת סינון אחרת המבוססת על 
הבעיה היא ששיטות אלו אינן מבחינות בין התרומות השונות . ארבעת התאים בטבלת השכיחות

 איבר אינדקס יכול להיות מסנן טוב היות והוא מופיע ,של התאים השונים בטבלה כך שלמשל
ולכן שקלול איבר . באופן שוטף במסמכים לא רלוונטיים וכמעת ואינו מופיע במסמכים רלוונטיים

 לכוח הסינון שלו בכל עת שהוא מופיע במסמך הוא הדבר השגוי יפרופורציונאלאינדקס באופן 
  .בטבלת השכיחויות כשיוצרים תוכנית שקלולכלומר יש להשתמש במידע ש. לעשותו במקרה זה
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   תוספת הסינוןהיפותזת

 W1או שהנחתי עצמאות של . הנחתי הנחה על עצמאות או תלות בצורה פשוטה, בפסקה הקודמת
זאת אינה הדרך היחידה של הנחת ההנחות , אך כפי שנאמר קודם.  או תלות של שניהם W2ו 

הנחת תלות או עצמאות במסמכים כלשהם יכולה ונס טוענים ש'רוברטסון וספארק ג. הללו
  :  כאשר i,  jניקח שני אינדקסים , כדי לראות זאת. להוביל למסקנה בנוגע לאוסף המסמכים כולו

P(xi, xj) = P(xi, xj /w1)P(w1) + P(xi, xi /w2) P (w2)  
P(xi) P( xj) = [P(xi /w1)P(w1) + P(xi, w2) P (w2)] [P(xj /w1) P(w1) + P(xj,w2) P 
(w2)] 

  
  :צריך שיתקיים, לעצמאות בלתי מותנית

P(xi, xj) = P(xi, /w1) P(xj, w1) P(w1) + P(xi /w2) P(xj/ w2) P (w2) 
  

. p(xj|w1)=p(xj|w2)  או כאשר p(xi|w1)=p(xi|w2) או כאשר  p(w1)=0וזה קורה רק כאשר 
עלת בסינון בין מסמכים כאשר לפחות איבר אינדקס אחד הנו חסר תו, ואם ננסח זאת במילים

נניח , כעת. ובאופן כללי עצמאות מותנית תוביל לתלות בלתי מותנית. רלוונטיים ולא רלוונטיים
  :נקבל את התוצאות יוצאות הדופן הבאות, שאיברי האינדקס הם אכן עצמאים בצורה מותנית

  
  :קנדל וסטוארט מגדירים מקדם מתאם חלקי בין שני ערכים כך

  
 הנם Y ו   Xכעת אם .  הנם בהתאמה מקדמי המתאם(.,.)[[rho]]ו   (w|.,.)[[rho]]  כאשר

  : אז, עצמאים בצורה מותנית
[[rho]] (X, Y/W) = 0 

  
  :ש , כאשר משתמשים בביטוי על המתאם החלקי, שמוכיח

[[rho]] (X, Y) = [[rho]] (X, W) [[rho]] (Y, W) 
  

  :היות ו
| [[rho]] (X, Y) | <= 1 , | [[rho]] (X, W) | <= 1 , | [[rho]] (Y, W) | <= 1 

  
  : העצמאות המותניתבהיפותזתמוכיח שכשמשתמשים , זה כשלעצמו

| [[rho]] (X, Y) | < | [[rho]] (X, W) | or | [[rho]] (Y, W) | (**)  
  

אזי המתאם בינו לבין כל אחד מאיברי ,  הנו משתנה מקרי המייצג את הרלוונטיות Wאם , ולכן
  .ם גדול מהמתאם בין איברי האינדקסיםהאינדקסי

  
מגדיר סוג של , לינפוט. אנסה להכליל זאת לפונקציות נוספות בנוסף למדדי מתאם, באופן איכותי

  :אמצעי של מתאם התורם מידע
  

rij = (1 - exp (-2I (xi, xj) ) )[1/2 ]0 <= rij <= 1 
  :או
  

 מוריד את מקדם המתאם rijאבל . המוכר למדידת המידע ההדדי הנו האמצעי  I(xi,xj)כאשר 
לכן זה הגיוני להניח שעבור התפלגות . תנורמאלי מתפלג (xi,xj) אם (.,.)[[rho]]הסטנדרטי 

 מונוטונית rijאבל .  ויהיה גם הוא מספק(.,.)[[rho]] יתנהג בצורה דומה לrij תנורמאלישאינה 
המידע ,  לכן אנו יכולים לומר כעת שתחת עצמאות מותנית. ולכן גם היא מספקתl(xi,xj)עבור 
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הגלום באיבר אינדקס אחד על איבר אינדקס אחר הוא פחות מהמידע שיש בכל אחד משני 
  :או בניסוח מתמטי. Wהאיברים לגבי המשתנה המותנה 

I (xi, xj) < I (xi, W) or I (xj, W),  
ונזכור . מבוטאים כהסתברויות פריאוריותעם המשקלים שלו ה,  הוא רדיוס המידעi(.,w)כאשר 

  Wכאשר ,  שיש לבטא מסקנה זאת כהיפוטיזהסבוראני .  הוצע כמדד לכוח הסינוןl(.,w)כי 
  .מבוטה כתלות

  
המידע הסטטיסטי הגלום באיבר , תחת ההיפוטיזה של עצמאות מותנית:  תוספת הסינוןהיפותזת

  .גולם בכל אחד מהם על הרלוונטיותאינדקס אחד על איבר אינדקס אחר פחות מהמידע המ
  

מלבד . הטענה היא טענה איכותית בלבד. עלי להדגיש שהטענה שהובילה להיפוטיזה אינה מוכחת
 MSTצידוק מסוים ובסיס תיאורטי לשימוש ב, בתוספת להיפוטיזה, הטענה מספקת, זאת

ק את היפוטיזת היפוטיזת הסינון היא דרך לחז.  לשיפור אחזור המידעI(xi,xj)המבוסס על 
  .האסוציאציה תחת עצמאות מותנית

  
 

היא שהיא מספקת בסיס הגיוני לדירוג איברי אינדקס ,  הסינוןהיפותזתתוצאה אחת של 
ערכים שישקפו את ) איבר שאילתה , איבר אינדקס(Iבעץ תלות בסדר של , הקשורים לשאילתה
שנמדד (ס קשור לאיבר שאילתה שככל שאיבר אינדק,  הבסיס של זה הוא. סדר ערכי כוח הסינון

נשתמש , כדי להבהיר את הנקודה. כך יש סיכוי שכוח הסינון שלו יהיה גדול יותר) EMIMי "ע
 : מייצג איבר שאילתה ושX1נניח ש .  שלמעלה6.2בדוגמה שנידונה בתרשים 

I (x1, x2) < I (x1, x3) < I (x1, x4) < I (x1, x5)  
  
לי לדעת מראש מה כוח הסינון של כל אחד מאיברי האינדקס שמב, אומרת ההיפוטיזה שלנו, אז

  : זה הגיוני להניח ש2,3,4,5
I (x2, W) < I (x3, W) < I (x4, W) <I (x5, W).  

  
  .אך זהו הניחוש הטוב ביותר בהתחשב בבורות שלנו, ברור שאיננו יכולים להבטיח סדר זה
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  הערות ביבליוגרפיות

האחד עוסק בגישה של נתינת משקל .  רק בכמה מאמריםהרקע התיאורטי של פרק זה נמצא
האחר הוא מאמרם . הסתברותית המבוססת על מידע על רלוונטיות שנגזר מעבודתו של יו ושותפיו

לרוע המזל שני המאמרים הללו מבוססים על ההנחה של . ונס'המפורסם של רוברטסון וספארק ג
 וקראפט הם שני המאמרים היחידים המאמר שלי ומאמרם של בוקשטיין. עצמאות סטוכסטית

יתכן שיש לציין גם את מאמרו המוקדם של . שידועים לי שמנסים לבנות מודל בלי הנחה זאת
סיכומו של רוברטסון נותן מידע על כמה התפתחויות . נגוטיה שמנסה לנקוט בגישה לא ליניארית

  .חדשות בנושא
  

אסוציאציות של איברי האינדקס לצורך היו מרון וקונס הראשונים שתארו שימוש ב, לפי דויל
וכתב כמה מאמרים , דויל עצמו עבד בשנות החמישים על רעיונות דומים, עם זאת. ייעול החיפוש

פרוצדורה של שימוש , שכבר היה מודע לעבודתם של מרון וקונס,  סיפק סטילס1961בשנת . בנושא
 [[chi]]הוא גם השתמש ב. ותבצורה דומה לשיטה המבוססת על עץ התל, בחזרה כפולה בחיפוש

שמבחינה מתמטית דומה לשימוש במידת חזרת , כדי למדוד אסוציאציה בין איברי אינדקס 
ראה (כשמודדים תלות , יש להעדיף את השיטה האחרונה, אם זאת. המידע המשותף הנצפית

איברי סטילס עצמו היה מאוד נחרץ לגבי התועלת שבשימוש באסוציאציות בין ). גודמן וקרוסקל
ניתן לאתר מסמך הרלוונטי לבקשה גם אם למסמך עצמו לא , הוא ראה שבאמצעותם. אינדקס

  .היה אינדקס זהה לזה שבבקשה
  

האחד הוא משקל הצפיפות . המודל בפרק זה קשור לעוד שני רעיונות שנידונו במחקרים מוקדמים
 תחילה לרעיון סנתייח אם.  והשני הוא קיבוץ איברים2של מסמכים הפוכים שכבר נידון בפרק 

  :ניתן לכתוב, שמגיע עד למחקרם המוקדם של אדמונסון וויליס, הראשון

  
ההסתברות לרלוונטיות קשורה ביחס הפוך להסתברות של חזרה , עבור כל מסמך: במילים
 הוא המכפלה של איברי אינדקס בודדים שקיימים או p(document)אם מניחים ש . אקראית

. אחר חישובים מתאימים מקבלים את כלל המשקל של צפיפות המסמךהרי של, חסרים במסמך
השאלה .  קבוע עבור כל המסמכיםp(document relevance)הוא מניח את הסבירות הגבוהה ש 

מדוע עקרון זה עובד בצורה כה טובה אינה ברורה אך יתכן שיש לה תשובה בעבודה האחרונה של 
  .יו וסלטון

  
ניתן להתייחס לעץ המפתח בתור סיווג . ה עוד בתחילת הפרקהקשר עם קיבוץ האיברים נעש

אחת ההשלכות החשובות של המודל המתואר בפרק זה היא שיש פירות ברור . לאיברי אינדקס
עבודות קודמות בתחום התייחסו למקרים פרטיים ולא הובילו . כיצד להשתמש בעץ באחזור מידע

  .למסקנות ממצות
  

ניתוח , ודל הכמותי מכיל בתוכו מספר נושאים כגון קיבוץ איבריםשהמ, זה כבר זריך להיות ברור
  .משקל הצפיפויות במסמך ומשקל רלוונטיות, אסוציאציות
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 Information Retrievalתרגום חופשי של הספר 
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   הערכה- 7פרק 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בועז חן ואוהד רמות -  1חלק : תרגום

  ר צבי קופליק" ד- ) מתת פרק יסודות (2חלק 
  

 עפר דרורי: עריכה
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  הקדמה

אולם נכון לומר כי רוב . כות לאחזור מידעמאמץ ומחקר רב הושקעו בפתרון בעיית הערכת מער

ניתן לקבל . האנשים הפועלים בתחום אחסון ואחזור מידע עדיין חשים כי הבעיה רחוקה מפתרונה

ראה (בבחינה של מספרם הרב של מאמרי הסקירה שפורסמו בנושא , מושג על היקף המאמצים

ת להערכה יוצאות לאור למרות זאת גישות חדשו). הפרק הרגיל בסקירה השנתית על הערכה

 ) Cooper[1]; Jardin and van Rijsbergen[2]; Heine[3]: לדוגמה. (באופן קבוע

 
יהיה זה בלתי אפשרי לכסות את כל העבודות שנעשו בנושא הערכה עד , בספר בעל אופי כספר זה

כן במקום זאת אנסה להציג את השיטות הקונבנציונליות והפופולריות ביותר ולאחר מ. להיום

 .   סקירה של ניסיונות מבטיחים לשיפור השיטות הישנות של הערכה

 
  :אציג שלש שאלות, על מנת לשים את בעיית הערכה בפרספקטיבה

  ?למה להעריך  .1

  ?מה להעריך  .2

  ?כיצד להעריך  .3

  

ישנה מחלוקת ביחס לכל תשובה . התשובות לשלש שאלות אלו מכסות היטב את כל נושא הערכה

 .אנסה לענות לכל אחת משאלות אלו, לא מבקש להוסיף מחלוקת על המחלוקתולמרות שאני 

 
, החלק החברתי ברובו קשה לתפיסה. התשובה לשאלה הראשונה היא ברובה חברתית וכלכלית

אני . שיש ממערכות אחזור מידע) או חוסר התועלת(אולם הוא מתייחס לרצון למדוד את התועלת 

במובן רחב הרבה יותר מתועלת המתקבלת מהשגה של ) ’benefit‘(משתמש במונח תועלת 

על ידי ) או מהו הנזק שיגרם(מהי התועלת שהמשתמשים ישיגו , לדוגמה. מסמכים רלוונטיים

קיימים ? החלפת המקורות המסורתיים של מידע במערכת אחזור אוטומטית ואינטראקטיבית

ות אחזור מסוימות התועלת למערכ. אך יש קושי בפרוש התוצאות, מחקרים המנסים לאמוד זאת

). אחזור חוקים והלכות פסוקות מול אחזור מסמכים(יכולה להימדד באופן קל יותר מהאחרות 

וכרוכה בכך ?' כמה יעלה להשתמש באחת ממערכות אלו'התשובה הכלכלית מתומצתת בשאלה 

 עלויות המחשב קלות, גם הנתון הפשוט של עלות קשה להשגה'? האם זה שווה לי'השאלה 

כמו כן קיימת תלות . אך העלות הגלומה במאמצי אנוש קשה הרבה יותר לבירור, להערכה

 .    במשתמש הספציפי על מנת לקבוע כדאיות
  

שבהערכה של מערכת אחזור מידע אנו עוסקים בעיקר באספקת נתונים , צריך להיות ברור כעת

האם זה ) 2(- ו; )רתיתשאלה חב(האם הם רוצים מערכת כזו ) 1: (למשתמשים לצורך החלטתם

האם שינויים , בשיטות הערכה אלו נעשה שימוש למדידה והשוואה, יתר על כן.  יהיה כדאי

כאשר טענה נטענת לטובת אסטרטגית חיפוש , במילים אחרות. מסוימים יובילו לשיפור הביצועים

 .קנה המידה של הערכה יכול להיות מיושם לבחינה האם הטענה בעלת משקל, מסוימת
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כך שישקף את היכולת של , מתמקדת במה אנו יכולים למדוד) ?מה להעריך(שאלה השניה ה

מאחר וספר זה הוא ברובו עוסק במערכות אחזור מסמכים . המערכת להשביע את רצון המשתמש

נתן , Cleverdon, 1966למעשה כבר בשנת . אוטומטיות אנסה לענות על השאלה בהקשר זה

  : כמויות הניתנות למדידההוא מנה שש. תשובה לשאלה זו

  

  ;א היקף חומר רלוונטי שהמערכת כוללת"ז,  של האוסף)coverage(הכיסוי היקף ) 1(

א פסק הזמן הממוצע בין מתן פקודת החיפוש לבין הזמן שניתנת "ז, )time lag(מרחק הזמן ) 2(

  ;תשובה

 ; של הפלט)presentation(ההצגה אופן  ) 3(

  ;של המשתמש להשגת התשובות לבקשת החיפוש שלו) effort(הנלווה המאמץ ) 4(

א הפרופורציה של החומר הרלוונטי שמאוחזר בפועל "ז,  של המערכת)recall(ההחזרה מידת ) 5(

  ;)מתוך החומר הרלוונטי במערכת(בתשובה לבקשת החיפוש 

א הפרופורציה של החומר הרלוונטי מתוך החומר "ז,  של המערכת)precision(הדיוק ) 6(

  . חזרהמאו

  

החזרה ודיוק האחזור הם אלו המנסים למדוד את מה . ניתנים להערכה) 4(- )1(נטען כי מדדים 

במילים אחרות זוהי מדידת יכולת . של מערכת האחזור) efficiency (יעילותשידוע עכשיו כ

ניתן . כאשר באותו זמן לא מוצגים מסמכים לא רלוונטיים, המערכת לאחזר מסמכים רלוונטיים

ניתן להניח כמו כן . כך יהיה המשתמש יותר שבע רצון,  שככול שהמערכת יותר אפקטיביתלהניח

  . שדיוק והחזרה האחזור מספיקים למדידת האפקטיביות

  

התקיים ויכוח גדול בעבר בשאלה האם מדדי הדיוק וההחזרה הם הכמויות המתאימות לשימוש 

הפרופורציה של ) (fall-out (נפלאלטרנטיבה פופולרית היתה החזרה ו. כמדדים לאפקטיביות

כל האלטרנטיבות עדיין דורשות הגדרה של , בכל אופן). מסמכים לא רלוונטיים שמאוחזרים

  . בדרך כלשהי, רלוונטיות מסמכים
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בהמשך . מערכת היחסים בין המדדים השונים והתלות שלהם ברלוונטיות תוצג בהרחבה בהמשך

היתרונות של ביסוס התיאוריה . סת על דיוק והחזרהפרק זה מוצגת תיאוריה של הערכה המבוס

  :על דיוק והחזרה נובעים מך שהמדדים הם

  

  ;הזוג שנעשה בו השימוש הרב ביותר )1(

  .כמויות הניתנות להבנה טובה למדי )2(

  

למעשה רוב יתרתו של פרק זה . בעלת תשובה טכנית רחבה) ?כיצד להעריך(השאלה האחרונה 

הושפעה באופן חזק , כניקה של מדידת האפקטיביות של אחזורמעניין לציין כי הט. תעסוק בכך

כאשר הפלט הוא , לדוגמה. מאסטרטגית האחזור הספציפית שאומצה ומאופן הצגת הפלט שלה

שימוש בדירוג . ברור כי ניתן לבצע בקרה על משתנה הדרגה של המסמך, דירוג של מסמכים

 של סידרת ערכי דיוק והחזרה ביחס מאפשרת בדיקה) מדרגה מסוימת ואילך(לחיתוך התוצאות 

התוצאות יכולות לאחר כך להסתכם באופן של סדרת נקודות מחוברות . לסדרת דרגות חיתוך

. הנתיב על העקום יקבל יפורש כהשתנות האפקטיביות לפי ערך הדרגת החיתוך. היוצרות עקום

יותר מהממוצע וכמה כמה שאילתות נענו טוב 'לרוע המזל אופן הערכה זה לא עונה שאלות מסוג 

מאחר , ובכל זאת תוסבר גישה זו של מדידת האפקטיביות בהמשך?', נענו פחות טוב מהממוצע

  . וזאת הגישה מקובלת ביותר ויש להבינה

  

יש לבחון ביתר דיוק את , לפני שנמשיך לפרטים הטכניים המתקשרים למדידת האפקטיביות

 .שמונח בבסיסה, המושג של רלוונטיות
  

    תרלוונטיו

  

משתמשים שונים יכולים לחלוק על הרלוונטיות או חוסר . רלוונטיות היא מושג סובייקטיבי

בכל אופן ההבדל אינו גדול דיו לבטל את . הרלוונטיות של מסמכים מסוימים לשאלות מסוימות

  . שעבורם קיימות שאלות מבחן ותשובות עם הערכת רלוונטיות, ניסויים שנערכו באוספי מסמכים

שיש להם , א משתמשים בדיסיפלינה מסוימת"ז, כ על משתמשים אמינים"אלו נשענות בדשאלות 

המגיעים לאוסף של , י פאנל של מומחים בדיסיפלינה"הערכות הרלוונטיות נעשות ע. צורך במידע

 קיימת הנחה כללית שאם IR- בתחום ה. ידועות' הנכונות'מספר שאלות שעבורן התשובות 

אזי ישנה סבירות שתפעלת , היטב תחת כמות גדולה של תנאי ניסויאסטרטגיית אחזור פועלת 

 .היטב במצב תפעולי בו הרלוונטיות אינה ידועה מראש

 
ישנו מושג של רלוונטיות שלגביו ניתן לומר שהוא אובייקטיבי ושראוי לתשומת לב כמקור מעניין 

רלוונטיות 'כון עבורו הוא המינוח הנ. Cooper[4]מושג הרלוונטיות שהוסבר על ידי  , לספקולציות

אולם ניתן לראות בו כבעל חשיבות מסוימת , השימוש בו במערכות אחזור מודרניות מוגבל. 'לוגית

י "כגון זאת שתוכננה לאחרונה ע, תשובה- כאשר הוא מקושר לפיתוחים של מערכות שאלה

T.Winogradב - MIT.  
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ם נגביל את השאלות לכאלו הנענות בכן  קל יותר להסביר א)logic relevance(רלוונטיות לוגית 

.  לפרטים Cooper ראה המאמר המקורי של-ולשמור על ההגדרה , הגבלה זו ניתן להסיר. ולא

שאלה מיוצגת על ידי ): logical consequence(רלוונטיות מוגדרת במונחים של גרירה לוגית 

לא אלו יהיו - שאלת כןבמקרה של, )component statement (רכיבקבוצה של פסוקים המכונה 

ייצגו ?'  האם מימן הוא יסוד הלוגני'לדוגמה אם השאילתה . 'Pלא '-ו' P'פסוקים בצורה של 

. 'מימן אינו יסוד הלוגני'-ו' מימן הוא יסוד הלוגני'הפסוקים בשפה הפורמלית את המשפטים 

, מורכבות יותרניתן לתרגם לקבוצות פסוקים ' האם'ו' איזה'שאילתות מסובכות יותר מסוג של 

  . Belnap[5,6] - לפרטים הקורא מופנה ל

של רכיב אם ) premiss set(קבוצת בסיסונקרא לתת קבוצה מתוכו , נתיחס למאגר של משפטים

יש לשים לב . (ורק אם קבוצת הפסוקים שבהצהרת הרכיב היא נגררת לוגית של קבוצת הפסוקים

קבוצת בסיס מינימלית ).  במאגר מסמכיםשכעת אנו עוסקים באופן זמני במאגר משפטים במקום

)minimal premiss set (הרכיב לא , במובן שאם אחד המשפטים חסר, לרכיב קטנה ככל האפשר

מקומי בין משפטים - מוגדרת כעת כיחס דורלוונטיות לוגית. יהיה נגררת לוגית של הקבוצה

). קים המגדירים רכיבא השאילתות המיוצגת כקבוצות פסו"ז(במאגר ויצוגים של צרכי מידע 

  : ההגדרה הסופית הנה כדלקמן

  

צורך במידע אם ורק אם הוא נכלל בקבוצת בסיס ) הצגה של(משפט במאגר רלוונטי לוגית ל'

 ' .כלשהו של צורך זה) שאליתה(עבור רכיב , מינימלית של משפטים מהמאגר
  

ליל אותה למאגרי ניתן בקלות להכ, למרות שרלוונטיות לוגית מוגדרת תחילה בין משפטים

מסמך רלוונטי לצורך במידע אם ורק אם הוא מכיל לפחות משפט אחד שהנו רלוונטי : מסמכים

  . לצורך זה

  

הסיבה העיקרית לכך . קודם טענתי שהבנה זו של רלוונטיות היא בעלת שימוש מוגבל בשלב זה

ים שתהיה מסוגלת לישם אסטרטגית אחזור שתאחזר רק את המסמכ, היא שמערכת כזו

בכל אופן המרכיבים של מערכת כזו כן קיימים במידה . עדיין לא קיימת, הרלוונטיים לוגית

אשר יכולים להוכיח משפטים בשפות פורמליות כמו , הוכחות למשפטים, ראשית. מסוימת

). Chang and Lee[7]ראה למשל (הגיעו כבר לדרגה כזו של תחכום , אלגברה ממעלה ראשונה

 מסוגלת לענות על שאלות בשפה טבעית בתוך העולם המצומצם Winogradהמערכת של  , שנית

תכולת מסמך תנותח ותוכלל , א"ז, בעיקרון ניתן להרחיב את המערכת בניית עולם מסמכים. שלה

אך יתכן שהגודל של מערכת כזו יהיה גדול מדי , כבר' מובנים'לתוך העולם של מסמכים 

  .רק העתיד יגלה; למחשבים קיימים

  

Saracevic[8]סוקר באופן יסודי את רעיון הרלוונטיות במדע המידע  .Robertson[9] סיכם חלק 

 . מהעבודות היותר מעודכנות על פרשנות הסתברותית של רלוונטיות
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 החזרה ואחרים, דיוק

 
אנו עוזבים כעת את הספקולציות על רלוונטיות וחוזרים לדיון המפורט שהובטח על מדידת 

א מסמך נקבע "ז', שייכות'או ' ..יחס ל'שוב שלרלוונטיות יש פירוש רחב של נניח . אפקטיביות

אפקטיביות היא באופן טהור מדד  של היכולת . בסופו של דבר כרלוונטי או לא על ידי המשתמש

אתמקד , ראשית. של המערכת לספק את המשתמש במונחי הרלוונטיות של המסמכים שאחזרו

ניתוח דומה ניתן לביצוע ביחס לכל זוג של מודדים ; והחזרהבמדידת אפקטיביות על ידי דיוק 

 .שווי ערך
  

אשר אינה באמת טבלת , המפורסמת' האפשרויות'יהיה זה לעזר בנקודה זו להציג את טבלת 

 .אפשרויות

     
  

  

  

 :ביניהם, מספר רב של מודדי אפקטיביות יכולים להגזר מטבלה זו

 

 

שמודד של , )generality) G -כלליות ערבים פרמטר הנקרא יש קשר פונקציונלי בין כל השלשה המ

 :היחס הוא. צפיפות של מסמכים רלוונטיים באוסף
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בהתבסס על כל . אחת מטבלאות אלו יכולה להבנות, עבור כל שאילתה המוגשת למערכת אחזור

וי אם הפלט של אסטרטגית האחזור תל. החזרה יכול להיות מחושב- אחת מטבלאות אלו ערך דיוק

מספר המונחים שיש לשאילתה במשותף עם (כמו דירוג עמדה או רמת קואורדינציה , בפרמטר

- ניתן שנות בכך שנצור טבלה שונה עבור כל ערך של הפרמטר ולכן ערך שונה של דיוק) מסמך

 .החזרה

י הזוג "החזרה יסומן ע-ערך דיוק, מסמן החזרהRλ  מסמן דיוק וPλאזי ,  זה הפרמטרλאם  

גיאומטרית כאשר . החזרה-קבוצת הזוגות הסודרים מרכיב את גרף הדיוק). Pλ , Rλ(הסודר 

הביצוע של כל שאילתה . החזרה-הן יוצרות את עקום הדיוק, הנקודות מתחברות בדרך כלשהי

למדוד את הביצוע הכולל של ) 7.1ראה ציור . (החזרה-מוצגת על פי רוב על ידי עקום של דיוק

  . 1מורכב בדרך כל שהיא לעקום ממוצע, חד עבור כל שאילתהא, מערך העקומים, מערכת

 

                                                 
 על הקורא לפנות למאמר האחרון של המחבר על Baye – למקורו של יחס זה מהמשפט של 1

  ].10[אפקטיביות של אחזור 
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  שיטות מיצוע

  

 הפרטניות נראה תלוי בעיקר באסטרטגית האחזור P-Rשיטת הצירוף או המיצוע של עקומות ה 

 הוא קבוצת Sאם . הערכה-מיקרוי דרגת קואורדינציה משתמשי ב"כשהאחזור נעשה ע. המיושמת

  :השאילתות אז

  : הוא דרגת הקואורדינציה אזλאם . sוצת המסמכים רלוונטיים לשאילתה  הוא קבAsכש 

) Pλ , Rλ(הנקודות . λ מיצג את קבוצת המסמכים שאוחזרו מעל דרגת הקואורדינציה Bλsכש 

  :מחושבות עתה

  

  .7.1הנתונים הגולמיים נתונים בטבלה .  בשיטה זוP-R מראה חיבור של שתי עקומות 7.2שרטוט 
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ההגעה לעקום הממוצע .  שאינה תלויה בפרמטר כלשהוהערכה- מקרויצוע היא גישה אחרת למ

של ) precision(וחישוב ממוצע תוצאות הדיוק , )recall(י בחירת סולם ערכי החזרה "נעשית ע

כך שיש להשתמש , כ אין ערכי החזרה זהים"בד.  קבוצות השאילתות בעלי אותו ערך החזרה

 .באינטרפולציה

 
  7.2הערכה בתרשים - הגולמי למקרו המידע7.1טבלה 

  

 
  

  אינטרפולציה

  

 .Keen[11]ראה למשל , שיטות אינטרפולציה רבות הוצעו
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 יקראו הנקודות D -  וA, B, Cהנקודות .  טיפוסי עבור שאילתה בודדתP-R מראה גרף 7.3תרשים 

קו מנקודות שאר הנקודות יוס, מכיוון שהן התוצאות היחידות שאכן נצפו במהלך הניסוי, הנצפות

 תהיה זו שבה יש עליה Bאז הנקודה הבאה ,  נצפתה=P1 , R1(A(כך שבהינתן שהנקודה . אלו

בין . שבא כתוצאה עליה של יחידה אחת במספר המסמכים הרלוונטיים שאוחזרו, בערך ההחזרה

  .  מכיון שלא אוחזרו עוד מסמכים רלוונטיים, ערך ההחזרה נשאר קבוע, שתי נקודות נצפות

כתוצאה מכך אינטרפולציה .  ממוצע יורד מונוטוניתP-Rות הניסויים מראות כי גרף תוצא

אך כדי למנוע גידול במספר , לינארית תתן את התוצאות המיטביות בין כל שתי נקודות נצפות

  :כדלקמן, התוצאות עדיף לבצע אינטרפולציות מסורתיות יותר

  

כך ש . θונקרא לו , λפרמטר של -  נגדיר תתλטר הנובעים משינוי בפרמ) Pλ , Rλ(עבור זוג תצפיות 

)Pθ , R θ ( הן הנקודות הנצפות אםθ מתאים לערך של λכך שיש לנו.  בו יש שינוי בערך ההחזרה 

 

Gs = (Pλs , Rλs) 
  

  :לביצוע אינטרפולציה בין כל שתי נקודות נגדיר. קבוצה של נקודות נצפות עבור השאילתה

 

 

 

Ps (R) = {sup P: R' ≥ R s.t. (R', P) ∈Gs} 

 

מכאן ניתן להגיע לערך דיוק ממוצע עבור ערך ההחזרה .  הוא ערך החזרה מתוקנןRכאשר 

 :י"המתוקנן ע
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 7.3תרשים . קבוצת הנקודות הנצפות היא כזו שפונקציית האינטרפולציה היא מונוטונית יורדת

, לפונקצית מדרגות P-Rמראה את האפקט של תהליך האינטרפולציה שבעצם מעביר את עקום ה 

 הממוצע יהיה P-Rתוצאה הכרחית מהמונוטוניות היא שגם עקום . אם קפיצה בכל נקודה נצפית

ניתן להגדיר את קבוצת הנקודות הנצפות בצורה כזו שפונקציית האינטרפולציה . מונוטוני יורד

ונוטוני  הממוצע הוא מP-Rאך במציאות גם במקרה זה מתקבל שהעקום , אינה מונוטונית יורדת

 .יורד

 

In Figure 7.4 we illustrate the interpolation and averaging process. 

 

 
  מדדים מורכבים

  

) דוגמת ההחזרה והדיוק(אי שביעות הרצון בעבר משיטות המודדות יעילות בשני מספרים 

דיין מדדים אלו ע. הובילה לנסיונות להגדיר מדדים מורכבים, העלולים להיות תלויים הדדית

למרבה . אך משלבים חלקים בתוכה ליצירת מדד בן מספר בודד, נסמכים על טבלת האפשרויות

הדוגמה הפשוטה . ולא ניתנים להצדקה הגיונית, הוק-הצער רבים מהמדדים הללו הם מדדי אד

  :ביותר לסוג זה של מדדים הוא הסכום של מדדי ההחזרה והדיוק

S = P + R 
  

 :Borkoי "שמוביל מייד למדד שהוצע ע

145  



  הערכה- 7פרק , אחזור מידע

 

BK = P + R - 1 
  :מדדים מסובכים יותר הם

 

 

 

  . יכול להחשב למקרה פרטי של מדד כללי שיוצג בהמשךVickery ,Vהמדד של 

 
ולחלקם נתיחס , מספריים יש מקורות שניתן להסביר באופן רציונאלי- לחלק מהמדדים החד

הוא בעל החשיבות ל "די להדגיש כאן שהמודל שמונח ביסוד המקורות הנ. פרטנית בהמשך

  .המכרעת
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  SWETSמודל 

  

והרקע ,   סווטס הביע חוסר סיפוק ממודלים קיימים של מדידת אפקטיביות אחזור1964בשנת 

 הוא 1967ב . בגילוי סיגנל הוליכו לניסוח מודל הערכה המבוסס על תאוריות החלטה סטטיסטיות

תוצאות הערכתו הן מעודדות אך .  שיטות אחזור שונות מנקודת המבט של מודל זה50העריך כ 

, כתוצאה בריגר מציע כמה שינויים הגיוניים למדד האפקטיביות של סווטס. אינן חד משמעיות

. ורוברטסון מראה כי  השינויים המוצעים קשורים למדד אלטרנטיבי שהוצע על ידי סווטס

.  equal varianceנוקשטיין בחן לאחרונה מחדש מודל זה והראה כיצד סווטס נשען על הערכת 

היא לא , לתיאוריה מבוססת ומוכנה IRלמרות שמודל סווטס מושך תיאורטית וקושר מדדי 

לפני שממשיכים להסבר של מודל סווטס חשוב לצטט את . התקבלה על ידי כלל העובדים בתחום

מדד רצוי :  אומר סווטס1967בתחילת דווחו ב .  התנאים שהמדד הרצון לאפקטיביות עומד בהן

  : הוא בעל התכונות הבאות(retrieval performance)בצועי אחזור של 

הוא , כלומר. הוא יבטא את יכולת מערכת האחזור להבחין בין פריטים רצויים ולא רצויים .1

וישאיר לשיקול דעת פקטורים נפרדים שקשורים לעלות או , יהיה מדד לאפקטיביות בלבד

  .יעילות

 הוא יבטת עצמת אפליה - המערכת להשמיט פריטיםהמדד הרצוי לא יעורב ברצון היחסי של .2

  .האם הוא אפייני למערכת או מופעל על ידי המשתמש, בלי קשר לקריטריון קבלה המופעל

או , שיכולות להשתנות בדרך מאופיינת אלשהי, בעדיפות לזוג ספרות, המדד יהיה מספר יחיד .3

ות מיוצגים בפשטות כך שיוכלו להי, עקמוה המציגה טבלה של מספר זוגות של ספרות

  .ומובנים במהירות

ויעריך את הביצוע של מערכת מסויימת במונחים , המדד יאפשר ארגון של ביצועים שונים .4

מדד עם . וערך מקסימלי, אפס אמיתי, המדד יהיה סקלה עם יחידות, כלומר, אבסולוטיים

את והיעילות שבה היא משיגה , תכונות אלו יאפשר אינדקס אמיתי למערכת החזרה

  ?" יחידות של יעילותY דולרים לטובת Xהאם נשלם "ניתן לשאול שאלות מהסוג . מטרותיה

  

הנובע מתאוריות ההחלטה הסטטיסטית הוא בעל ) 1963ב (המדד שהצעתי "הוא ממשיך ואומר 

כדי להגיע אליו עלינו לבחון את ? מהו מדד זה, אם כן". פוטנציאל להענות לכל ארבעת הצרכים

, falloutושארית , (recall)זכרון , דיוק, סווטס בוחן את המשתנים בבסיסו. המודל בבסיסו

  .  כמונחים אפשריים

RECALL - הערכת התנאי האפשרי שיחידה תוחזר במידה והיא רלבנטית מוגדר כ P(B/A).  

PRECISION - הערכה לתנאי האפשרי שיחידה תהיה רלבנטית במידה והיא מושגת כלומר 

P(B/A).  

FALLOUT -רכת התנאי שאפרי שיחידה תוחזר כאשר היא אינה רלבנטית  העP(B/A).  

 או  precision recallהוא מקבל את תקפות מדידת האפקטיביות של אחזור על ידי עקומה דרך 

recall-fallout הוא ). רמת קורדדינציה( המיוצרת על ידי וריאציה על משתנה שליטה למבדא

 לטובת PRESISION –RECALLהוא דוחה . חידמנסה לאפיין כל עקומה על ידי מספר י
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FALLOUT – RECALLאך מגיע להצלחה מסויימת עם ,  כיוון שאינו יכול לעשות זאת לקודם

  .השני

  

מפוזרת נורמלית על מערכת של מסמכים ) למבדא(במקרה הפשוט ביותר אנו משערים שהמשתנה 

, N(u2,sigma2) – ו N(u1,sigma1)שני הפיזורים מאורפיינים על ידי . רלבנטיים ולא רלבנטיים

 כפי 1FLORIN ,A LAMBDA ,2FLORIN' ,A LAMBDAפעולות הצפיפות ניתנים על ידי  

  :7.5שניתן לראות בציור 

  

  

כדי לקבוע אילו מסמכים ,  הוא לבחון תוך החלטה במונחים של למבדאIRהמערך הרגיל ב 

כך שהמסמך שבו למבדא , Cלמבדא אנו קובעים , במילים אחרות, )קריטריון קבלה(מאוחזרים 

אנו מודדים  אפקטיביות של אסטרגיות אחזור על ידי מדידה כמה .   מאוחזרCעולה על למבדא 

האזורים המוצללים תחת . Cבערכים שונים של למבדא  ) F ו R או R,Pכגון (משתנים מסויימים 

כי המאפיין הפועל אנו מוצאים , בנוסף. FALLOUT ול  RECALL מקבילים ל 7.5העקומות ב 

OPERATING CHARACTERISTIC – OC , מתגלה על ידי למבדאF , ולמבדאR . בגלל

ועל , במקרה הכללי של שונות לא שוה,  נקודות2הנקבע על ידי ,  הוא גרף יציבCוריאציה בלמבדא 

 Fכדי לראות זאת מספיק לשרטט את למבדא . ידי נקודה אחת במקרה המיוחד של שונות שווה

סקלה לינארית להתפלגות  (DOUBLE PROPABILITY PAPERהנקודות של . Rא ולמבד

 מעלות משמעותה שונות 45עקומה יורדת ב . כדי למצוא שהנקודות נמצאות על קו ישר) נורמלית

  .2 וסיגמא1במקרים אחרים העקומה ניתנת על ידי יחס של סיגמא, שווה

  : מראה את שני המקרים7.6ציור 
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 ישמש כמדד 201 למעשה רדיקלOIשהמשהמרחק , ת בלי קשר לעקומהסווטס ממליץ כע

  :לאפקטיביות ומוליך לשימוש

, לרוע המזל. שהוא פשוט ההבדל בין ערכי הפיזור המנורמלים על ידי סטיית התקן הממוצעת

 צריכים להיות 1Sהעקומה ו .  גבוה יכול לנבוע מעקומה תלול1Sהמדד מסתיר את העובדה שערך 

בנוסף יש את הבעיה של החלטה בין שתי .  שאינו עומד בתנאי השני של סווטסמה, נתונים

בנסיון לתקן את , ברוקס.  ועקומות שונים1Sולכן בעל ערכי ,  נפגש OCאסטרטגיות שבהן ה 

מדד , מתמטית. 1S במערכים עם עקומות גדולות מהיחידה מציע מודיפיקציה ל 1Sהאפליה כלפי 

  ברוקס הוא 

 הוא המרחק  2Sגאומטרית .  שאינם נוגעים לנו1S על 2Sות סטטיסטיות להעדפת ברוקס נתן סיב

- RECALL קשור לשטח תחת עקומת 2Sרוברטסון הראה ש ). 7.6ראה  (OC ל 0הניצב מ 

FALLOUT .2השטח הוא פונקציה גדולה של , למעשהS .הוא בעל הפירוש שהוא שווה , בנוסף

אחד המוצא ,  מנסים לבחור ממספר מוצריםלאחוז ההחלטות הנכונות באסטרטגיה כאשר

 עומד בכל התנאים 2Sנראה כי , לכן. רנדומלית מהמערכך הלא רנדומלי ואחד מהמערך הרנדומלי

 OCהלינאריות של עקומת ,  ראשית- התקפות של המודל אינה ודאית, למרות זאת. שהניח סווטס

למרות שהו מפולגות אותו , תאינה אומרת בודאות שלמדבא מפולגת נורמאלית בשתי האוכלוסיו

שבו רמת , מה שאינו נכון במידע שנבדק על ידי סווטס וברוקס, למדבא מוערך כרציף, שנית. הדבר

אין עדות המציעה שמבקרה של פעולות , שלישית. הקו אורדינציה קיבלה רק ערכים אינטגרליים

ולא רק , ומה  הפיזורים מפולגים בצורה דSMARTכפי שיש במערכת , דומות מתוחכמות
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הסיבה . PRESCISIONכמועדף על  FALLOUTקשה להצדיק את המשתנה ,  לבסוף.  נורמאלית

לא רלבנטי המוחזר 'היא היחס של מידע לא רלבנטי מוחזר במערכות גדולות יתנהג כמו היחס 

 במקום PRECISIONעתה אנו יכוליםפ להשתמש ב , אולם.  'למספר המסמכים הכולל במערכת

FALLOUT.  

  

  מודל רוברטסון

. FALLOUT ו RECALLרוברטסון בשיתוף טטיאר פיתח מודל להערכת סיכוים המקבילים ל 

הוא לוקח , בכך שביצירת הערכה לסיכויים אלה לשאילתה יחיד, תהליך ההערכה שונה מהרגיל

  : בחשבון שני דברים

  כמות המידע המשמשת להערכות .1

  .ממוצע ההערכות בכל השאילתות .2

  

 ובאותו זמן מאזן OUTLYERרכה קרובה יותר לממוצע הכללי אם הוא מהווה האפקט מושך הע

ישנה עדות המראה שמשיכה לממוצע . את המשיכה ביחד לכמות המידע המשמת ליצירת ההערכה

  :כלומר,  לסיכוייםLOGITעל ידי שימוש בטרנספורמציות . זו היא הגיונית סטטיסטית

  :הם מציעים הוא שJהמודל הכמותי הבסיסי לשאילתה יחידה 

logit [[theta]]j1 = [[alpha]]j + [[Delta]]j   

  

logit [[theta]]j2 = [[alpha]]j - [[Delta]]j  

  

  . כפי שהוגדר לעילFALLOUTול  RECALL המקבילים ל 2 ו תטא1כאן הערכות תטא

 מודד את הספציפיות של נוסחת Jאלפא :   מפורשים כדלהלןJ ודלתא  Jהפרמטרים אלפא 

לשאילתה מסויימת .  מודד את הפירוד של מסמכים רלבנטיים ולא רלבנטייםJדלתא , תאהשאיל

J אם שאילתה Jמנוסחת בצורה יותר ספציפית מ  J ניתן לצפות שה RECALL וה  FALLOUT  

  כלומר , ירדו

]theta]]i1 < [[theta]]j1 and [[theta]]i2 < [[theta]]j2  

 ניתן Jלשאילתה , ר בהפרדת הלא רלבנטי מהרלבנטי המערכת טובה יותIאם לשאילתה , בנוסף

   -כלומר,   יקטןFALLOUTוה ,  יגדל RECALLלצפות שה 

]]theta]]i1 > [[theta]]j1 and [[theta]]i2 < [[theta]]j2   

  

הפירושים לעיל מתאימים למודל הכמותי ,  הוא טרנספורמיה מונוטוניתLOGINבהנתן ש 

והקורא המעוניין ,  ישנה בעיה טכנית קשהJ ודלתא Jה לאלפא כדי להגיע לתהליך הערכ. שהוגדר

החשוב ביותר . J  ודלתא Jהוא דורש כמה הערכות לגדי אלפא . מוזמן לעיין בתזה של רוברטסון
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העדות . קשה לאשש את ההנחות האלו.  ודלתא הן עצמאיות ומפוזרות נורמליתJהוא שאלפא 

למרות היותן , אך הערכות אלו.  אי מבחן מסויימים לממצJהיחידה עד כה מציגה את פיזור אלפא 

UNIMODALLYבמקרה של . יכולת להגיע רק על ידי הנחת נורמלית,   ומפולגות סימטרית

  . נמצא כי היא כמעט קבועה לאורך  שאילתות כך שמודל דלתא נפוץ הוא הגיוניJדלתא 

logit [[theta]]j1 = [[alpha]]j1 + [[Delta [[  

  

logit [[theta]]j2 = [[alpha]]j2 - [[Delta [[  

אך רובטסון הזהיר , מכאן ניתן לראות כי דלתא יכול להיות מועמד למדד יחיד של אפקטיביות

טענתו העיקרית היא שפרמטרים אלו קשורים למאפיינים ההתנהגותיים של מערכת . מפני זאת

IR ,פורציה חיונית בנחוצה היינו יכולים לזרוק אינ, כך שאם נאמץ את דלתא כמדד לאפקטיביות

  .לביצוע אסטרפולציה להתנהגות מערכות אחרות

  

  מודל קופר

הפעילות העיקרית של כל מערכת אחזור היא לשרת את המשתמשים בה " קופר אמר 1968ב 

ביצוע של אחזור ומחיקת מסמכים לא רלבנטיים בחיפוש אחר אלה , במידה הרבה היותר

הוא . תן ליחס למערכות אחזור עם פלט מדורג או מוזמןאת האינדקס ני, בכלליות". הרלבנטיים

בניגוד ,  מודד בכלליות את מאמץ החיפוש שניתן לצפות לחסוך על ידי שימוש במערכת אחזור

נעשה מאמץ לקחת בחשבון את הקושי המשתנה של מציאת מסמכים . לחיפוש האוסף אקראית

ניתן לשער . סוג מוגדר מסוייםהאינדקס מחושב כך לשאילתה מ. רלבנטיים לשאליתות שונות

  : שהמתשמשים מסוגלים לכמת את המידע הנחוץ ביחד לאחד מהסוגים

  רק מסמך רלבנטי אחד נחוץ .1

   מסוייםNנחוץ מספר אקראי  .2

  כל המסמכים הרלבנטיים נחוצים .3

  .נחוץ חלק מסויים מהמסמכים הלרבנטיים .4

מגבילים עצמנו לשאילתות כאן אנו . האינדקס הוא מדד לביצוע שאילתה מכל סוג שהוא, לכן

  .  2מסוג 
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 118הגדרתי עקרון זה בעמוד .  הפלט של אסרטגיית חיפוש משוער להיות סדר חלש של מסמכים

כך , שהוא סדר חלש,  הוא סדר פשוט, אנו מתחילים בשקילת מקרה מיוחד. בקונטקסט שונה

 R כאשר e1 R e2 and e2 R e1:  לעולם אין זה המקרה ש2E ו 1Eשלכל שני אלמנטים מרוחקים 
הוא יחס מסויים המשמעות שכל המסמכים בפלט מסודרים לינארית כאשר אין שני מסמכים או 

אורך החיפוש מוגדר כמספר המסמכים הלא רלבנטיים שמשתמש צריך . באותה רמת ארגון, יותר

ם כפי  מסמכים שבהם הרלבנטיים מפולגי20סדר של , לדוגמא. לסקור לפני שהמידע שנחוץ מסופר

 היא תהיה בעלת אורך N=6עם , 2 היא בעלת אורך חיפוש N=2 עם 2שאילתה מסוג . 7.7שבציור 

  . 3חיפוש 

  

  

אך הוא לרוב , הדרוג הנוצר על ידי פונקציה מתאימה הוא לעיתים נדירות סידור פשוט, לרוע המזל

ם לאורך שגור) כנראה יותר(המשמעות שבכל רמת דרוג יש לפחות מסמך אחד . סידור חלש

אם המידע הנחוץ .  החיפוש להיות לא נכון מכיוון שסידור המסמכים בתוך רמה היא אקראית

, אז כתלות בסידור מחדש של המסמכים הרלבנטיים בתוך רמה זו, נמצא ברמה מסוימת בארגון

. נשתמש בכמות אנלוגית שהיא אורך החיפוש הצפוי, למרות זאת. נקבל אורכי חיפוש שונים

 JUGGLINGאנו צריכים לחשב את הסיכויים של כל אורך חיפוש אפשרי על ידי בשביל זה 

  . של הרלבנטי והלא רלבנטי ברמה המתאימה לצורך המשתמש) מנטלי(

  

, 3אז הצורך נענה ברמה , N=6 עם 2אם השאילתה היא מסוג  , 7.8הסידור החלש ב , לדוגמא

 המסמכים הלא רלבנטיים מקדימים את כתלות במספר. 6 או 3,4,5אורכי החיפוש האפשריים הם 

תרומתם היא . 2 או 1אנו מתעלמים מהסידורים האפשריים בתוך רמה . המסמך הרלבנטי השישי

כדי לחשב את אורך החיפוש הצפוי אנו זקוקים להסתברות של כל אורך חיפוש . תמיד זהה

רלבנטיים ניתנים ניתן להגיע לזה על ידי שקילת מספר האפשרויות שבהן שני מסמכים . אפשרי

 2ול , 4 אורכי חיפוש של 3ל , 3 יהיו אורכי חיפוש של 4מבין אלו ל )) 10=[2]5 (5לחלוקה בין 

ו , 2/10, 3/10, 4/10ההסתברות המתאימה ביא לכן . 6 אורך חיפוש של 1 ול 5אורכי חיפוש של 

  .4 = 6 ) .1/10 + (5) . 2/10 + (4) . 3/10 + (3) . 4/10(האורך הצפוי הוא . 1/10

אפשרי . התהליך מוליך ליצירת נוסחה אינטואיטיבית ונוחה לשימוש של אורך החיפוש הצפוי

תהיה ) שבה הצורך מסופק(שהממוצע הנובע של אורכי חיפוש רנדומליים דרך הרמה הסופית 

  .  דומה לחיפוש יחיד כאשר המסמכים הרלבנטיים מחולקים בצורה שווה
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  :נגדיר את המשתנים, ראשית

Q  :שאילתה מסוג נתון  

1. J סך הכל מספר המסמכים הלא רלבנטיים ל Qבכל הרמות הקודמות לרמה הסופית .  

2. R : מספר המסמכים הרלבנטיים ברמה הסופית  

3. I : מספר המסמכים הלא רלבנטיים ברמה הסופית.  

4. S : כדי לספר את רצון המשתמש, מספר המסמכים הרלבנטיים הנחוצים מהרמה הסופית ,

  .השאילתהבהתאם לסוג 

אנו מחלקים . כעת די לפזר את המסמכים הרלבנטיים באופן שווה בין המסמכים הלא רלבנטיים

אורך .  מסמכיםi/(r+1)כאשר כל אחד מכיל , סטים-  תתR 1+את המסמכים הלא רלבנטיים לתוך 

  :החיפוש הצפוי הוא עתה

  

במקרה זה המידה .  מספק  אם אורך המסמך והשאילתות הם קבועיםESLכמדד לאפקטיביות 

  :הכללית היא אורך החיפוש צפוי ממוצע

  

סטטיסטי זה נבחר בעדיפות בגלל התכונה שהוא מינימלי כאשר .   הוא סט שאילתותQכאשר 

  .אורך החיפוש הממוצע הוא מינימלי

  

 ESLכדי להרחיב את ישום המדד לשאילתות מבחן משתנות ואוספי מסמכים יש לנרמל את 

  :אזן את חוסר האיזון הנוצר בגללבאיזושהי דרך כיד ל

ולכן נצפה לאורכי , בהתאם לסוג השאלה, שאילתות נענות על ידי מספר שונה של מסמכים .1

  .חיפוש שונים מאוד

הצפיפות של מסמכים רלבנטיים לשאילתה באוסף מסמכים אחד עלול להיות שונה לגמרי  .2

  .מצפיפות באוסף אחר
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מך רלבנטי רצוי הינו מה שבאמת צריך באינדקס  בכל מס ESLהסיבה הראשונה מציעה כי  

 על ידי פקטור פרופורציונלי למספר הצפוי של ESLהסיבה השניה מציעה נירמול של . להצלחה

, מסתבר שהתיקון לשונות בשאילות מבחן. מסמכים לא רלבנטיים שנאספים על כל אחד רלבנטי

ם  אורך חיפוש צפוי רנדומלי  ע ESLושונות באוסף מסמכים ניתן לעשות על ידי השואה של 

ERSL . תכונה זו ניתן למצוא על ידי חישובESL כאשר אוסף מסמכים כולו מוחזר ברמה אחת .

  :המדד הסופי הוא, לכן

. הוא מודד שיפור לאורך אחזור אקראי.  הנקרא על ידי קופר פקטור הורדת אורך חיפוש הצפוי

  : נתונה על ידי ERSLהצורה המפורשת של 

  כאשר 

1. R  הוא המספר הכולל של מסמכים הרלבנטיים ל Q .  

2. I הוא המספר הכולל של מסמכים לא רלבנטיים ל Qבאוסף .  

3. S הוא מספר המסמכים הרצויים הרלבנטיים ל Q.  

,  מוגדרתQהמידה הכללית לסט של שאליתות , לבסוף.  ניתנה לפני כןESKהצורה המפורשת של 

  : להיותESLבעקביות עם הממוצע 

  .כפקטור הורדת אורך חיפוש צפוי ממוצעהידוע 

  

אך קבלתו כמדד , במסגרת שנקבעה בתחילת הפסקה מדד סופי זה עומד במשימה בכבוד

אלא ,  של האחזורRECALLהוא מתעלם לחלוטין מאספקט ה . לאפקטיביות עדיין נתון לויכוח

.  ים במערכתאם כן שאילתות מוערכות מבטאות את הצורך לחלק מסויים של המסמכים הרלבנטי

. צרכי המשתמש, זה הלוקח בחשבון דסר של אחזור, לכן הוא עלול להיות תחליף טוב לדיוק

  .22התקפה על קופר ראה בסורגל . 1להכנה נוספת על טבען הסוביקטיבי ראה קופר 
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  SMARTמדד 

 ועל  RECALL רוקיו נתן סטיה של שני סמני הצלחה כלליים המבוססים על 196ב 

PRESCISION  . הם הוצעו בהערכה של מערכות אחזור שדרגו מסמכים ועוצבו להיות עצמאיים

  .CUTOFFמ 

הוא מודד בכלליות את האפקטיביות של .  מנורמל RECALLהראשון משני סימנים אלו הוא 

 מסמכים בו 25 ל 7.9המצב מתואר ב . דרוג ביחד לדרוג הטוב ביותר האפשרי והגרוע ביותר

  .Xת הרמות על ציר ה  וא Yשרטטנו את ציר ה 

  

RECALL מנורמל הוא השטח בין המקרה האקטואלי  והגרוע ביותר בפרופורציה השטח בין 

  I הוא הרמה שבה המסמך ה RI הוא מספר המסמכים הרלבנטיים ו  nאם . הטוב והגרוע

  :השטח בין המקרה הטוב ביותר והאקטואלי  הוא , מאוחזר

  

  :רמל היא מנוRECALLצורה נוחה מפורשת של 

 השטח שבין המקרה הטוב ביותר למקרה הרע N-n הוא מספר המסמכים במערכת ו Nכאשר 

  ).במקרה הטוב ביותר (1ל ) במקרה הגרוע ביותר (0 נע בין Rnormהצורה מודאת ש .  ביותר
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 עקומות 3 אנו מקבלים 7.10ב .   מנורמל מתקבל אף הואPRESICIONבצורה אנאלוגית 

  :המראות

  הטוב ביותרהמקרה  .1

  המקרה האקטואלי .2

  .המקרה הגרוע ביותר במושגים של ערכי דיוק ברמות שונות .3

השטח בין המקרה האקטואלי והטוב . חישוב השטחים הוא מסובך קצת יותר אך פשוט לעשותו

  :ביותר ניתן על ידי

  

  

  :השטח בין המקרה הטוב ביותר והרע ביותר מושג באותה דרך תוך שימוש באותה החלפה

  

  :הצורה המפורשת עם נורמלזיציה ראויה לדיוק מנורמל היא

  

  ).טוב ביותר (1ל ) גרוע (0שוב היא נעה בין 

  

ההתנהגות שלהם עקבית במידה שאם אחד , ראשית. נחוצות עתה מספר הערות לגבי המדדים

במילים אחרות הם מסכימים על הביצוע הטוב ).  1או  (0אז האחר  הוא , )1או  (0מהם הוא 

- PRESICIONהם שונים במשקל המיוחס לעמדות שוות של עקומת , שנית. רוע ביותרוהג

RECALL ,או כפי שניסח , ומשקל זה עלול להיות שונה מאוד מאלה שמשתמש חש שהם חשובים

 מנורמל מיחס משקל רב יותר לדרגות המסמך הראשוניות PRECISIONמדד : זאת סלטון

 המנורמל מיחס משקל שווה לכל המסמכים  RECALLכשמדד . מאשר למאוחרות) הנמוכות(

 ו RECALLניתן להראות שערכי , שלישית. המשקל הוא מאוזן, עם זאת. הרלבנטיים

PRESICION המנורמלים הם בעלי פרושים כהערכות לערכים הממוצעים לכל הרמות  

 ערך P(j)ו , J בעמדת הדרגה  RECALL הוא ה R(j)אם , כלומר. CUTOFFהאפשריות של 

PRESICION  מתאים אזי   
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למרות שקופר התאמץ לקחת בחשבון את היסוד האקראי שנוצר על ידי קשרים בפילות ,  רביעית

הערה נוספת היא שרובטסון הראה .  Rnorm ו Pnormלרוב מתעלמים ממנו בסטיה של , מתואמת

  בה השתמש PRESICION -RECALL מנורמל יש פירוש כשטח תחת עקומת  RECALL- ש ל

  .ווטסס

  : והם  SMARTיש להזכיר  שני מדדים פשוטים בהם השתמשו במערכת , לבסוף

  

 מהווה את מספר המסמכים הרלבנטיים nכאשר  Nאין לקחת מחשבון את גודל האוסף 

  .  לשאילתת מבחן מסויימת

  

  הבדל סימטרי מנורמל

אנו .  עאחזורכעת נחזור לבסיס ונשקול כיצב זה שמתשמים יכולים פשוט למדוד אפקטיביות

לסידור האפשרי של  .  שוקלים את המצב הנפות שבו סט מסמכים מאוחזר כתגובה לשאילתה

 100%, כלומר. המערכת צריכה לכלול רק מסמכים רלבנטיים לשאילתה. הסט אין אנו מתייחסים

וסט המסמכים , זהו  מקרה נדיר, למעשה) .  FALLOUT 0%, לכן  (RECALL 100%דיוק ו 

 הוא סט Aכאשר , 7.11המצב מנותח ב . כיל מסמכים רלבנטיים ולא רלבנטייםהמאוחזר מ

 הוא סט המסמכים B חיתוך Aו ,  מערכת המסמכים המאוחזריםB, המסמכים הרלבנטיים

  .המאוחזרים שהינם רלבנטיים

  

  

או בניסוח , דרך אינטואיטיבית למדידת התאמת סט מאוחזר היא מדד לגודל האיזור המוצל

  . השטח הוא ההבדל הסימטרי.   חלמדוד באיזו מידה שני הסטים אינם מתאימים, אחר

A דלתא B , אוA איחוד B . של ) יותר מאשר במספר הסופי(כיון שאנו מעונינים בסימטריה

  נורמליזציה פשוטה נותנת. יש לנרמל מדד זה, יים מאוחזריםמסמכים רלבנטיים ולא רלבנט
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  .שזה מידה פשוטה

  

אציג את , עם זאת.   זהCOMPOSITEהטענה הקודמת בעצמה אינה מצדיקה שימוש במדד 

  . הוא אחד מהמקרים המיוחדיםEכאשר בין השאר , המסגרת שבתוכה ניתן להפיק מדד כללי
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  2יסודות

  

הבהרה של בעיות אלו . פסיכולוגיה ולאחרונה במדעי החברה, יסיקהבעיות מדידה התעוררו בפ

מטרתי ליצור . אנסה לעשות את אותו דבר עבור אחזור מידע. ית המדידותינעשתה בעזרת תיאור

מסגרת מבוססת על המתמטיקה של תיאורית המדידות אשר תאפשר מדידת האפקטיביות של 

אולם לצורך הבנה מעמיקה , ה בבסיס התיאורייוצגו ההגדרות המתמטיות. מערכות אחזור מידע

יהיה זה הוגן לומר כי התיאוריה המפותחת שם  . Krantz et al. 24הקורא מופנה לספר הנפלא של 

  .Lieberman26 - וEllis25ספרים מעניינים נוספים הם ספריהם של , בנוסף. מיושמת כאן

  

במדעי . הפיסיקה בהיבט חשוב אחדבעיות המדידה באחזור מידע שונות מאלו שהתעוררו במדעי 

ביכולתנו לבסס , לדוגמא. הפיסיקה ישנו בדרך כלל סדר ניסויי של הכמויות אותן ברצוננו למדוד

מצב . באופן ניסויי באמצעות מאזניים אילו מסות שוות זו לזו ואילו גדולות או קטנות מאחרות

, Recall ו  Precisionמצעות במקרה של מדידת אפקטיביות בא. דומה אינו קיים באחזור מידע

,  טוב יותר או גרוע יותר מזוג אחרRecall ו  Precisionאין דרך לקבוע האם זוג מסוים של מדדי 

. לא לנסות משמעו להודות בתבוסה, יחד עם זאת. האם הם ברי השוואה בכלל, באותו עניין, או

 לא נוכל להראות שלמודל מסוים מדוע, או באופן עדין יותר, אין סיבה מדוע לא נוכל להגדיר סדר

המסקנה המיידית המתבקשת היא כי ניתן לתקוף כל . למדידת אפקטיביות יש תכונות קבילות

  :ההגנה היחידה היא ש. תכונה של המודל

 כל תכונות המודל עקביות .1

 כל ההנחות במדידת אפקטיביות גלויות לעין .2

 לכל תכונה יש פרשנות קבילה .3

 ה של אפקטיביותהמודל מוביל למדידה מועיל .4

 
חשוב לציין כי אין הדבר מוביל להגדרת מדד יחיד אולם ניתן להראות כי אוסף מדדים הינו שווה 

  .ערך

  

  המודל

נבחן את התנאים , במלים אחרות. נתחיל בבחינת המבנה אשר הגיוני להניח למדידת אפקטיביות

 Precision, אן לשני גורמיםנגביל את הדיון כ. אותם יכולים למלא הגורמים הקובעים אפקטיביות

יותר , אם כי זו אינה מגבלה מאחר וניתן לנתח גורמים אחרים וכפי שיצוין בהמשך, Recall ו 

  .משני גורמים יכולים לפשט את הניתוח

  

                                                 
  Foundations of'שלוש הפסקאות הבאות דומות מאוד למאמר   2

evaluation', Journal of Documentation, 30, 365-373 (1974). הן נכללו במאמר תודות להרשאתו האדיבה של 
  .Aslibהעורך הראשי ב 
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אזי אנו ,   אפשרייםRecall הוא קבוצה של ערכי P  אפשריים ו Recall הוא קבוצה של ערכי Rאם 

 ≤כאשר , < ≤ ,R × P>נגדיר זאת מבנה יחסי ונציין זאת . ביחס עליה וR x Pמתעניינים בקבוצה 

ההקשר יבהיר את התחום " קטן או שווה ל"נתייחס לאותו סימן כ. (R x Pהוא יחס בינארי על 

ברצוננו להיות מסוגלים לומר האם ) P,R(כל שאנו אומרים כאן הוא שלכל נקודה נתונה ). הנדון

או טובה פחות או שווה לאפקטיביות המיוצגת על ידי נקודה , ותרהיא מייצגת אפקטיביות טובה י

  :למען הדיוק. סוג זה של יחס סדר הוא יחס סדר חלקי.  אחרת

  

 .1הגדרה 

האקסיומות  e3 ∈ R × P   וe1, e2 הוא יחס סדר חלקי אם ורק אם ל < ≤ ,R × P>מבנה יחסי 

  :הבאות מתקיימות

 

   e2 ≥ e1  אוConnectedness (e1≥ e2(קישוריות  .1

   e1 ≥ e3  אז e2 ≥ e3  וגם  e1 ≥ e2אם ) Transitivity(טרנזיטיביות  .2

 

 כלומר הם (R2, P2) ~ (R1, P1)אנו טוענים כי אם שני זוגות ניתנים לסידור בשני האופנים אזי  

  .הרצויתנאי הטרנזיטיביות הוא כמובן  . אך לא בהכרח שווים, שקולים

  

מינוח זה מגדיר את הרעיון ). Independence(ובל לקראו לו אי תלות כעת נפנה לתנאי השני אשר מק

  .ששני מרכיבים תורמים את השפעתם באופן בלתי תלוי לאפקטיביות

  

 .2הגדרה 

 ( R2, P) ≤ (R1, P)עמידה ביחס , ,R1, R2 ∈ R הוא בלתי תלוי אם ורק אם עבור R×P על ≤יחס 

 עמידה P1, P2 ∈ P גם עבורו P' ∈ P לכל ( 'R2, P) ≤ ( 'R1, P) תגורר P ∈ P כלשהו Pעבור אותו 

  .R '∈ R  לכל (R', P2) ≤ (R', P1) תגורר R ∈ R כלשהו R עבור (R, P2) ≤ (R, P1) ביחס   

  

 נמצא הבדל באפקטיביות, קבוע) Recall) Precision בערך ן   כל שאנו אומרים כאן הוא שבהינת

  .ל זה אינו ניתן לסילוק באמצעות שינוי הערך הקבועהבד ,)Precision ) Recallעבור שני ערכי 

  

על מנת לעשותו משמעותי יותר אאלץ . נעבור כעת לתנאי שאינו מובן מאליו כמו שני קודמיו

 l1השורות . 2 ו 1המייצג את הסדר שיש לנו עד עתה עם הגדרות , 7.12תרשים . להשתמש בתרשים

 (R, P)  מקיימות  li ∋ ( 'R', P) ,( R, P),י נקודותכלומר כל שת. הינן שורות שוות אפקטיביות l2ו

~ (R ', P '))  הבה נניח כי יש לנו את הנקודות על , כעת).  מסמן אפקטיביות שווה~כאשרl1 ו l2 

  .ניתן לראות זאת כתהליך פרשנות. אך ברצוננו להסיק את הסדר היחסי בין שני הקווים
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  )Thomsen condition(  תנאי תומסן 7.12תרשים 

  

 ). (Thomsen conditionתנאי תומסן  - 3הגדרה 

  (R2, P3) ~ (R3, P1) ו P1, P2, P3 ∈ P, ~  (R3, P2)  (R1, P3)  וR1, R2 , R3 ∈ Rלכל 

  . (R2, P2) ~ (R1, P1)גוררים 

 שקולים מאחר P2 P3 ו R1 R3הקטעים : באופן אינטואיטיבי ניתן להסיק זאת בדרך הבאה

 (R1, P3)  המתחילים ב  P2 P3 על ידי P  וגידול במרכיב ה R1 R3על ידי  Rוגידול במרכיב ה 

נובע מכך שקיטון בכל מרכיב המתחיל באפקטיביות ). l2נקודות על (מובילים לאותה אפקטיביות 

  .  צריכות להוביל לאפקטיביות שקולהl1 (R2, R3)  ועל (R3, R1)שקולה במקרה זה שתי נקודות 

  

הוא מגדיר במדויק את מה שבאופן אינטואיטיבי . רציפות של כל רכיבהתנאי הרביעי עוסק ב

  .ניתן לצפות כשבוחנים את קיומם של ערכי ביניים

  

 ).Restricted solvability (4הגדרה 

  :במידה ו Restricted solvability הוא מקיים R×P על ≤יחס 

 אזי  )P, R(≥ ) P, R(≥ ) 'P, ¯R'( מתקיים  P ∈ ' P, Pו R∈  R, ¯R, R כל אימת שעבור .1

  .(R, P) ~ ('R, P)  כך שR ∈ Rקיים 

 .תנאי דומה מתקיים על הרכיב השני .2

 R¯ ו R  בהנחה שקיימים R' פתירה ל )P, R(~ ) 'P', R(אנו מוודאים כי המשוואה , במלים אחרות

 תבטיח Recall  וה  Precisionהנחת רציפות מרכיבי ה , .('R, P) ≤ ('R, P) ≤ ('R¯, P ): כך שמתקיים

  .זאת
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  אשר אינם מקיימים P1 ∈ P ו R1, R2 ∈ R  אם ורק אם קיימים חיוני הוא R מרכיב .5הגדרה 

  .Pהגדרה דומה תקפה לגבי . (R2, P1) ~ (R1, P1)את  

שר האחרת נשארת קבועה מעניקים לשונות אכך אנו דורשים שהשונות תהיה אחת כ

  באפקטיביות 

 התכונה הארכימדיתאשר הוא  ,  אשר לא יוסבר כאןלבסוף אנו זקוקים לתנאי טכני

)Arcchimedian property (תכונה זו מבטיחה שקטעי המרכיבים הינם ברי . עבור כל מרכיב

  .Krantz et alלפרטים הקורא מופנה ל . השוואה

אשר בתיאוריית המדידות הינם , < ≤ ,R × P>כעת יש לנו שישה תנאים על המבנה היחסי 

זה מספיק עבורנו על . additive conjoint structure על מנת שיהיה 3*ם ומספיקיםתנאים הכרחיי

 זו מניחה התיאורי). main representation theorem(מנת להגדיר את תיאוריית הייצוג העיקרית 

אזי הומומורפיזם למספרים , )אקסיומות( מבנה יחסי המקיים תנאים מסוימים ןשבהינת

ן ניתן לראות מדידות כבניית הומומורפיזם של מבנה יחסי ניסויי למבנה לכ. הטבעיים מהווה מדד

  .יחסי מספרי מועיל

 P על 2Φ ו R על 1Φניתן לכן לצפות למצוא פונקציות המחזירות ערכים טבעיים , במקרה שלנו

  : יש לנוP', P ∈ P ו R', R ∈ Rלכל , כך ש,  בכל משתנהRe  1:1לתוך  Re × Re מ Fפונקציה 

  (R, P) ≥ (R', P') ⇔ F [Φ1 (R ), Φ2 (P )] ≥ F [Φ1 (R' ), Φ2 (P' )] 

השני הוא היחס , R × Pהראשון הוא יחס בינארי על , ≤ כי למרות השימוש באותו סמל שים לב(

  )המספרים הטבעיים, Reהרגיל על 

 כך שהמדד שהוא ם לשילובF על שני המרכיבים וחוק Φiיש מדדים מספריים , במלים אחרות

כאשר ייצוג כזה קיים אנו אומרים . ת הצרוף משמר את הסדר הכמותי של האפקטיביותתוצא

תורמים למדד האפקטיביות באופן ) P ו  R(בייצוג זה הרכיבים ). decomposable(שהמבנה פריק 

מה שנכון הוא שקשה מאוד לנתח . אין זה נכון שכל המבנים היחסיים הם פריקים. בלתי תלוי

  . מבנים לא פריקים

ניתן להשיג פישוט נוסף של פונקצית המדידה באמצעות העדר אינטראקציה בין הרכיבים אשר 

  :הדרישה היא שהמשוואה עבור מבנית פריקים תפושט ל. הם בלתי תלויים חיבורית

(R, P) ≥ (R', P' ) ⇔ Φ1 (R ) + Φ2 (P ) ≥ Φ1 (R' ) + Φ2 (P' ).  

 :ה בלתי פריק ניתנת על ידידוגמה למבנ.  הוא פשוט פונקצית החיבורFכאשר 

(R, P) ≥ (R', P') ⇔ Φ1 (R ) + Φ2 (P ) + Φ1 (R ) Φ2 (P ) ≥ Φ1 (R' ) + Φ2 (P' ) +Φ1 (R' )Φ2 (P' ) 

העדרו מצביע על חוסר ) interaction( היא כל מונח התייחסות Φ1 Φ2  למונחת כאן ההתייחסו

  .התייחסות בתנאי הקודם

  .שפט הייצוג העיקריכעת אנו במצב בו נין להציג את מ

  

                                                 
) additively independent representation(בהינתן ייצוג בלתי תלוי חיבורית ) תחילה בקצה השני(ניתן להראות כי  3

  . הם מספיקים5 ו 4התנאים המבניים . וה תכונה הארכימדיאנית הכרחיים, 3 וב 1רו ב התכונות שהוגד
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  משפט

אזי קיימות , )additive conjoint structure( הוא מבנה חיבורי מצורף < ≤ ,R × P>נניח כי   

  :P, P' ∈ P ו   R, R' ∈ Rכך שלכל ,  אל המספרים הטבעייםP  מ Φ2 ו  R מ Φ1פונקציות  

(R, P) ≥ (R', P' ) ⇔ Φ1 (R ) + Φ2 (P ) ≥ Φ1 (R' ) + Φ2 (P' )  

   כך ש γ2  ו Θ > 0, ,γ1אזי קיימים קבועים ,  הן שתי פונקציות שונות בעלות אותה תכונה'Φi אם

Φ1' = ΘΦ1 + γ1 Φ2' = ΘΦ2 + γ2  

  .Kranz et alההוכחה למשפט זה נמצאת ב 

  

  ו בתכונות של מבנה חיבורי מצורףעד עתה דנ. הבה נעצור ונבחן את המצב

structure) (additive conjoint את השימוש בו למדידת אפקטיביות המבוססת על והצדקנו 

Precision ו Recall . יחיד עד כדי טרנספורמציה ליניארית(הראינו כי ייצוג בלתי תלוי חיבורית( ,

על מנת להגדיר .  הושארה בלתי מוגדרתΦiהצורה המפורשת של . קיים לסוג זה של מבנה יחסי

זו אינה  , F = Φ1 + Φ2אף על פי שהייצוג . יים עלינו להציג כמה היבטים חיצונΦiאת הצורה של 

שאנו  למרות העובדה, זיא.   או מפירושוFהצורה הנוחה ביותר לביטוי תנאים נוספים הנדרשים מ 

 אשר ימצא Fיובהר כי .  כלליFאנו שוקלים תנאים על , מחפשים ייצוג בלתי תלוי חיבורית

אשר היא מונוטונית   f (F) = – (F – 1)-1: ההסבה היא. מתאים ניתן יהיה להסבה לייצוג חיבורי

כאשר מודדים אפקטיביות , בכל מקרה.  אשר הוא הקטע המעניין אותנוF ≤ 1 ≥ 0עולה  בקטע 

  .כל הסבה מונוטונית עולה של המדד תספיק, אחזור

  

  מדדי אפקטיביות מפורשים

הצורה , לים אחרותבמ. בהתבסס על מודל עבור המשתמש F   ו Φiכעת אטען לצורה מסוימת של  

Φi ו  Fנתחיל בכך שנראה כיצד סדר על .  נקבעות באופן חלקי על ידי המשתמשR × P משרה 

 ו (R1, P1) ≤ (R3, P1) ,(R1, P2) ≤ (R3, P1) נראה כי 7.13מתרשים . סדר של קטעים על כל מרכיב

(R1, P2) ≥ (R1, P1).  

 P1 P2אשר נותן כי , (R4, P1) ≤ (R2, P2)אולם . P1P 2 עדיף על המרכיב R1R3) קטע(לכן המרכיב 

כעת יש לנו שיטה . R הוא סדר מושרה על 1≤ כאשר R1 R3 ≥1 R2, R4על כן .  R2 R4עדיף על 

  .P עם קטע קבוע על Rלהשוואת כל קטע על 
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   התרשים מראה מיקומים יחסיים של נקודות בהתייחס לשני הקווים7.13תרשים 

  

חייבנו את עצמנו להתייחס  , Recallו  Precisionנקבעת באמצעות מאחר והנחנו שהאפקטיביות 

. הנחת האפקטיביות השולית היורדת עקבית עם כך. לערכים יחסיים ולא מוחלטים לגבי מסמכים

 Recall עבור שיפור של יחידת Precisionנניח שהמשתמש מוכן להקריב יחידת . אדגים זאת כעת

  :כלומר,  נוספת Recall נוספת עבור יחידת  Precisionאך לא יקריב יחידת , אחת

  

 (R + 1, P – 1) > (R, P)   

  אבל

 (R + 1, P) > (R + 2, P – 1)  

  

 R+1  כאשר הקטע בין P-1 ו P עולה בגדלו על גודל הקטע שבין R ו R+1נסיק מכך כי הקטע בין  

 להשתמש בטיעון ניתן. ( קטנה והולכתRecallמכאן שהאפקטיביות השולית של .  קטן יותרR+2ו 

המשמעות לגבי צורת העקומה של אפקטיביות שווה היא שהן קמורות ). Precision.דומה גם לגבי 

  .כלפי הראשית

נשלב לתוך תהליך המדידה שלנו את העובדה שמשתמשים יכולים להעניק חשיבות , לסיום

ין את פונקצית אשר יאפי) β(אנו זקוקים כעת לפרמטר . Recall ול  Precisionיחסית שונה ל 

הפונקציה מודדת את אפקטיביות האחזור תוך התייחסות : המדידה בדרך שתאפשר לנו לומר

הדרך הפשוטה ביותר הידועה לי . Precision כמו ל Recall פעמים חשיבות ל βלמשתמש המשייך 

   כאשר P/Rלצורך כימות היא ציון היחס  

∂E/ ∂R = ∂E/ ∂P ו  E = E(P, R)ביות המבוסס על  הוא מדד האפקטיPrecision ו Recall.  
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האם נוכל גם לפרש אותה , אם כן? האם נוכל למצוא פונקציה המקיימת את כל התנאים הללו

 – α ( 1/P )+ (1: היא מערבת. התשובה לשתי השאלות היא כן? בדרך פשוטה וקלה להבנה

α)1/R   0 ≤ α  ≤ 1 
  :ה המעורבת היאפונקציה

  

Scale Functions  כןהן על ,Φ1(P) = α(1/P) ו Φ2(R) = (1 – α) (1/R) .שילוב"פונקציית ה "F 
  :נקבל.  מבלי להפר את אי התלות החיבורית6נבחרת כעת למלא את דרישות הגדרה 

F (Φ1 , Φ2) = 1 – 1/(Φ1 , Φ2)  

 Ε = 1−1/ (α ( 1/P )+ (1 – α) ( 1/R )): הוא יהיהR ו Pבמונחי . יש לנו את מדד האפקטיביות

    

 /E/ ∂R = ∂E∂:  ונמצא שα = 1/(ß2 + 1): נסב אותה על פי, ל מנת לאפשר פירוש של הפונקציהע

∂P 

, הינה קבוצת המסמכים שאוחזרו B ו הינה קבוצת המסמכים הרלוונטיים Aאם . P/R = ß כאשר 

  :אזי

    ו  

  

  Eכעת מגדיר את המקרים המיוחדים הבאים :  

  

הבדל סימטרי מנורמל בין , α = 1/2 (ß = 1)   , E = |A Δ B | / (|A | + |B |)כאשר  .1

הדבר מתאים למשתמש המקנה חשיבות .  B  ,(A Δ B = A  ∪ B – A ∩ B) ו Aהקבוצות 

 .Recall ול  Precisionזהה ל 

2. E → 1 – R כאשר α → 0 (ß → ∞) התואם למקרה בו המשתמש אינו מיחס כל חשיבות 

 .Precisionל 

3. E → 1 – P כאשר α → 1 (ß → 0) התואם למקרה בו המשתמש אינו מיחס כל חשיבות 

 .Recallל 

  

כעת זה עניין פשוט להראות שמדדים אחרים המופיעים בספרות הם מקרה מיוחד של הצורה 

, עד כדי טרנספורמציה לינארית,  נקבעים באופן ייחודיΦiה , על פי משפט הייצוג. Eהכללית 

Φi  כלומר 
'
 = ΘΦi + γiה מידה כ ניתנות לשימוש באותScale Functions.  

  :אזי נקבל, ß = 1 ו ½ – Φ1' = 2Φ1 – ½ , Φ2' = 2Φ2אם נקבע כעת  
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  .Heine4אשר הינו המדד אשר הומלץ על ידי 

. .Cleverdon et al ואשר תועד על ידי 1965 ב Vickeryדוגמא אחרונה היא המדד שהוצע על יד 

  : ונקבל   Φ1' = 4Φ1' – 3/2, Φ2' = 4 Φ2 – 3/2 , ß = 1:  כאו נקבע

  

   

  

  ).100 של  Scale Factorלמעט עבור  (Vickeryאשר הינו המדד של  

  מגדירה מבנה Recall  ו  Precisionהראינו שהגיוני להניח שאפקטיביות במונחי , לסיכום

. הדבר מבטיח את קיומו של ייצוג בלתי תלוי חיבורית). additive conjoint structure(חיבורי 

אשר יש לו כמה מקרים מיוחדים , לאחר מכן מצאנו ייצוג העונה על מספר דרישות משתמש

  .הפשוטים להבנה

, הוא יכול לשמש באותה מידה עבור, Recall ו  Precisionהניתוח אינו מוגבל לשני הגורמים 

ידה ויש במ. אין זה הכרחי להגביל את המודל לשני גורמים, יתר על כן. Recall ו Fallout,  למשל 

עבור יותר משני , למען האמת.  גורמיםnניתן להרחיבו ל , לשלב במודל משתנים מתאימים נוספים

  . אינו נדרש למשפט הייצוגיותThomsenתנאי , ממדים

  

  

  הצגת תוצאות ניסיוניות

התעוררו באופן ,  ואורך החיפוש הצפויmacro evaluationו  micro evaluation  בדיון אודות 

כעת ברצוני לבחון את הדרכים . ים שונות למיצוע מדד היעילות של קבוצת שאילתותטבעי דרכ

בעזרתן ניתן לסכם את תוצאות האחזור כאשר כאשר לא ניתן מראש להניח כי בחירת ממוצעים 

  .היא נכונה) ?(

 Normalized(בפרק זה הדיון יוגבל למדדי מספר יחיד דוגמת הבדל סימטרי מנורמל 

Symmetric Difference (הבה נשתמש ב . וכדומהZשאילתות הבחינה יהיו .  לציין מדד כלשהו

Qi ו nמטרתנו בכל זה היא לקבועקביעות אודות איכות יחסית של אחזור תחת תנאים .  כמספר

  יכולים להיות אסטרטגיות …a,b,c" תנאים"ה. Z במונחי מדד האפקטיביות …a,b,c, שונים

יש לנו אתתכנון הניסוי הרגיל כאשר אנו שולטים ,  במלים אחרות.'חיפוש שונות או מבני מידע וכו

לרגע זה נגביל את ההשוואות . במשתנה ומודדים כיצד השינוי בו משפיע על אפקטיביות האחזור

  .לקבוצת שאילתות ולאותו אוסף מסמכים

  :המדדים שיש לנו הם על כן
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 {Za(Q1), Za(Q2), . . . }, {Zb(Q1), Zb(Q2), . . . } ,{Zc(Q1), Zc(Q2), . . . }... ,  

 תחת התנאים Qi כאשר מודדים את האפקטיביות של התשובה ל Z הוא הערך של Zx(Q1)כאשר  

x .לקחת ממוצעים ואם ברצוננו כעת לבצע השוואה כוללת בין קבוצות המדדים ביכולתנ 

כך , יין זהאו סימטריות לענ,  רחוקות מצורת הפעמוןZההתפלגויות של , לרוע המזל. ולהשוותם

הבעיה של סיכות נתוני אחזור מידע הייתה עול כבד מתחילת . טוב" ממוצע"שהממוצע אינו מייצג 

 יחיד אלא יעקב טבעם הלא פרמטרי של הנתונים עדיף לא לציין ערך סטטיסט. העיסוק בנושא

וב חש" ממוצעות"אם נדרש לציין תוצאות . תלהראות את השוני באפקטיביות על ידי הצגה גראפי

  .שיצוינו יחד עם ההתפלגות ממנה נלקחו

כנראה שהדרך מובנת מאליה היא . ת בצורה גראפיZישנן מספר דרכים לייצוג קבוצות של ערכי 

 וכל נקודה Zb מכויל ל y וציר ה Za מכויל לxכאשר ציר ה , Scatter Diagramלהשתמש ב 

  :המוצגת היא הזוג

(Za(Qi), Zb(Qi)) . 450אם כעת נצייר קו ב . ישווה למספר השאילתותמספר הנקודות על הגרף 

 מן הראשית נוכל לראות איזה חלק מן השאילתות ביצועיו היו טובים יותר תחת התנאי xלציר ה 

a  מאשר תחת התנאי b .ההשוואה מוגבלת לשני תנאים : ישנם שני חסרונות לשיטת ייצוג זו

  .וקשה להעריך עד כמה שני התנאים שונים

 cumulative frequency תר להראות תוצאות אחזור מסוג זה היא להציגן כ דרך נוחה יו

distributions ,אן כפי שהן נקראות על ידי סטטיסטיקאים ,empirical distribution functions .  

   להיות קבוצה של תוצאות אחזור אזי תוצאות פונקצית {Z(Q1), Z(Q2), . . . , Z(Qn)}נגדיר את  

ים   הקטן או שווה Z(Qi) השווה לחלק היחסי של z היא פונקציה של F(z) יוניתההתפלגות הניס

אזי מספר , z ≤ 1 ≥ 0אם נניח ש .   לקטעיםzעל מנת להציג פונקציה זו נחלק את הטווח של . zל 

 הוא Zכאשר המדד  .7.14תרשים להתפלגויות תהיה צורה כללית כפי שמוצג ב. 10קטעים נוח הוא 

פשוט למדי . כן ייטב, אזי ככל שתגדל העקומה, ערכו גדלה אפקטיביות האחזורכזה שככל שקטן 

 zעל מנת למצוא את החציון כל שנדרש הוא למצוא ערך , לדוגמא. להבין את משמעות העקומה

  .b ו a בהתאמה לתנאים 0.4 ו 0.4 בתרשים שלנו הרכים הם F(x) על ציר 0.5התואם ל 
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 ו aרות מצטברות המראה את ההבדל באפקטיביות תחת תנאים  שתי התפלגויות תדי7.14תרשים 

b.  

  

אם נרצה כעת להשוות אחזור באוספי . הדגשתי את מדידת האפקטיביות מנקודת מבט המשתמש

מסמכים שונים באמצעות קבוצות שאילתות שונות עדיין נוכל להשתמש במדדים אלו לציין אלו 

איננו יכולים לקבוע איזו מערכת אפקטיבית , נימצד ש. מערכות משביעות את רצון המשתמש יותר

 הקבוצות של המסמכים הרלוונטיים מהוות חלק Aיתכן שבמערכת . יותר בפעולות האחזור שלה

קשה הרבה יותר למצוא , במלים אחרות. Bקטן יותר מכלל המסמכים מאשר במקרה של מערכת 

אה ישירה חייבת להיות כל השוו, על כן. A מאשר במערכת Bמסמכים רלוונטיים במערכת 

הנותן את החלק היחסי שמהווים המסמכים ) Generality(משוקללת באמצעות מדד הכלליות  

המודד את היחס ).  Fallout) (?"(נפולת"ניתן להשתמש ב , כתחליף. הרלוונטיים מכלל המסמכים

חשובה הנקודה ה. של מספר המסמכים הלא רלוונטיים שאוחזרו  מתוך כלל במסמכים שאוחזרו

  .היא שיש להבהיר האם אנו מודדים שביעות רצון משתמשים או אפקטיביות של המערכת

  

  מבחני מובהקות

יתכן ונרצה לבחון האם הבדלי האפקטיביות תחת שני , ברגע שיש לנו ערכי אפקטיביות אחזור

לרוע . זו בדיוק המטרה לשמה תוכננו מבחנים סטטיסטיים רבים. תנאים מובהקים סטטיסטית

אשר , 1968 ב Comparative Systems Laboratory28עלי להסכים עם הממצאים של ה , מזלה

שני מקורות ... נראה כי . מציינים כי אין מבחנים סטטיסטיים ידועים הישימים לאחזור מידע

ספר קשה . Conover30 ו Siegal29טובים המציינים את תנאי הקדם למבחנים לא פרמטריים הם 

  . על אי פרמטריותLehmann31ל יותר הוא ספרו של יותר אך גם מועי

ישנם מספר מבחנים העוסקים . מבחנים לא פרמטריים עשויים לספק את התשובה, על פניהם

יש לנו קבוצה אחת של שאילתות המשמשת , בהכנות לניסויים שלנו. במקרים של דגימות קשורות

 aברור שהמדגם תחת תנאי , מותללא קשר לאקראיות בחירת הדגי, לכן.בסביבות אחזור שונות

 Wilcoxon Matched-Pairsבמצב זה מבחן מתאים לשימוש הוא . bקשור למדגם תחת תנאי 
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test .המבחן מבוצע על ההבדל. שוב כמה הנחות אינן מתקיימות, לרוע המזל :Di = Za (Qi) – Zb 

(Qi) אולם ההנחות כי Di נן מתקיימות על פי אי, רציף וכי הוא מתקבל מתוך התפלגות סימטרית

  .רוב באחזור מידע

יש , בכל זאת. נראה על כן שחלק מן המבחנים הסטטיסטיים המתוחכמים יותר אינם ישימים

מבחן זה . מבחן סטטיסטי פשוט המניח מעט מאוד הנחות וניתן לשימוש תוך הכרה במגבלותיו

המבחן ). 121עמוד , Conover30 ו 68עמוד , Sign test) (Siegal29(ידוע בספרות כמבחן הסימן 

המבחן אינו מניח דבר על ההתפלגות באוכלוסיה ממנה נלקח . ישים במקרה של דגימות קשורות

, ל"שני התנאים הנ.  בלתי תלויים סטטיסטיתZ (Qi)הוא מניח כי הנתונים ממשתנה רציף וכי . המדגם

ניתן , ן התנאים אינם מתקיימיםבהינתן שחלק מ, יחד עם זאת. סביר כי לא יתקיימו בניסוי באחזור מידע

  .להשתמש במבחן באופן שמרני

  :הדרך לעשות זאת היא כדלקמן

 שתי קבוצות של מדידות תחת {,. . .Zb (Q1), Zb (Q2)} ,{,. . . ,Za (Q1), Za (Q2)}יהיו 

"+"  נעשית השוואה וכל זוג מוגדר כ (Za (Qi), Zb (Qi))בתוך כל זוג .  בהתאמהb ו aהתנאים 

 Za (Qi) > Zb (Qi)אם  

, זוגות המוגדרים כשוויון. Za (Qi) = Za (Qi)אם ) tie( או כשוויון Za (Qi) <Zb (Qi)אם " -" וכ 

  :השערת האפס היא. מסולקים מן הניתוח ובכך מצמצמים את מספר המדידות הנלקחות בחשבון

P (Za > Zb ) = P (Za < Zb ) = ½  

. Za < Zb ישווה למספר הזוגות בהם Za > Zbהם  תחת הנחה זו אנו מצפים כי מספר הזוגות ב

  . יש אותו חציוןZbו   Zaדרך אחר לציין זאת היא כי לשתי האוכלוסיות מהן נדגמו 

ההשערה האלטרנטיבית אומרת , כלומר, זנבי-באחזור מידע מבחן זה משמש בדרך כלל כמבחן חד

 nבהם , בלה למדגמים קטניםט.  או להיפךb עדיף על אחזור תחת תנאי aכי אחזור תחת תנאי 

ים נמצאת ב "-"ים ו"+"נותנים את ההסתברות תחת השערת האפס לכל צירוף אפשרי , 25 ≥

Siegal29)  25למדגם בן : על מנת לתת לקורא את התחושה באילו ערכית מדובר). 250עמוד 

בדל  בהם יש ה  מקרים14 אם יש לפחות  5%השערת האפס תדחה ברמת מובהקות של , שאילתות

  .  בכיוונים החזויים על ידי ההשערות השונות

הראשונה שבהן היא כי שלא כמו מבחן . השימוש במבחן הסימן מעלה מספר נקודות מענינות

, )Ordinal scale(ים מדודים בסולם דרגות Zמבחן הסימן מניח רק שה , )Wilcoxon(וילקוקסון 

דד האפקטיביות שלנו יכול להיות מחושב מאחר ומ.  אינו משמעותי| Za – Zb|הגודל של , כלומר

אנו יכולים להתעקש על הבדל כאשר בעצם הוא קורה רק במקום ,  אינסופי Precisionעבור 

 ו   Za נגדיר את  ∋לכן חשוב להחליט מראש עבור איזה ערך . העשירי אחרי הנקודה העשרונית

Zb כשווים  |Za – Zb | ≤ ∈.  

הוא , וש של מבחן הסימן במונחים של מידות מספר יחידלמרות שרק הסברתי את השימ, לבסוף

ים Zנפרש כעת את ה . Precision-Recallמשמש גם לגילוי הבדלים מובהקים בין גרפים של 

 . ,SR ={0,1, 0.2נניח לקבוצה זו להיות .  הסטנדרטייםRecall בקבוצת ערכי ה Precisionכערכי 

ים Pbים וה Paה . (Pa (R) Pb (R)) הזוג יש לנו את R∈ SRאזי בהתאמה לכל . {1.0 ,. .
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ערכי ה , נציין כי כאשר מבצעים הערכה בדרך זו. יםZb ו  ים Zaמטופלים כעת באותה דרך כמו ה  

Precision-Recallתמיד ימוצעו עבור קבוצת השאילתות באחת הדרכים שהוזכרו קודם .  

  

  הערות בבליוגרפיות

יש עדיין מקורות רבים שמן , יחד עם זאת. גוף הפרקמספר רב של מקורות בנושא הערכה ניתנו ב

  .הראוי לציין

. דיון מצוין אודות התכונות הרצויות מכל מדד של אפקטיביות" קבור "Digger32ח של "בדו

מן הראוי לדווח כאן כי חלקו . הוא נותן גם רשימת תיוג המציינת איזה מדד עונה על איזו דרישה

 מכיל דיון במדדי אפקטיביות המבוסס על טבלת Robertson33ח של רוברטסון "הראשון של הד

, King andBriant34. יחד עם רשימה המציינת מי השתמש באיזה מדד בניסוייו" חוסר וודאות"

 Goffman and. כתבו ספר על הערכת שירותי מידע ומוצרים המדגיש את ההיבטים המסחריים

Newill35 מתארים מתודולוגיה כללית להערכה .  

 ביצע לאחרונה Salton36. טר אותו הזכרתי בחטף הזכאי ללימוד מעמיק יותר הוא כלליותפרמ

  . Fallout ו Presicionמחקר על השפעת גודל המאגר על 

 אשר תמיד Cleverdon37.  הוא נושא לוויכוח מזה זמן רבRecall ו Precision בין Trade-offה 

-Tradeניסה להבהיר את ה , בתגובה, Heine38. היה מעורב בויכוח הזה הגדיר מחדש את עמדתו

off במונחים של מודל Swets.  

Guazzo39 ו Cakwell40 מתארים גישה למדידת אפקטיביות האחזור המבוססת על תורת 

  .האינפורמציה

מאמר פילוסופי מוקדם בנושא הוא מאמרו של . מושג הרלוונטיות גרם תמיד לדיונים רבים

Weiler41 .Goffman42מאוחר יותר .  המדידותתוונטיות במונחים של תיאורי חקר רלNegoita43 

  .בחן את הנושא במונחים שונים של לוגיקה

,  המחבב את הגישה המבוססת על תיאורית המדידות אשר הוצגה כאןGood44מאמר קצר של 

  ).Expected Utility(דן בהערכה של מערכות אחזור במונחית של תועלת צפויה 

הסיבה העיקרית לכך . תועלת- ן אחת בפרק זה היא השמטת הדיון בעלותהשמטה בולטת לעיי

 לעבד תנעשו מספר ניסיונו. היא שעד עתה ניתן לומר מעט מאוד דברים בעלי חשיבות בנושא

  .Marschak46 ו Cooper45מודלי עלות מתמטיים לאיחזור מידע 
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  מחקר עתידי
בעיצוב מערכת  כמה מהכלים היותר מורכבים בהם משתמשים לשלבניסיתי בפרקים הקודמים 

לא רק לפתח , רבים מהכלים עצמם הם רק בשלב הניסיוני ודרוש עוד מחקר. סיוניתי מידע נאחזור
יתכן ואוכל . מידע קיימות ועתידיותאחזורלעצב את השפעתם על מערכות אלא , הבנה נכונה שלהם

  . מזמינים מחקר עתידיהציין בקצרה נושאים ל
  
  סיווג אוטומטי. 1

וג אוטומטי תעודד עבודה חדשה לדרכי בניית ים בסיומסמכהוכחה מוצקה שניתן לטפל באוספי 
  .מסחרי ויחד איתו את התמיכה לפיתוח עתידיגם עניין עורר  יסיווג כזהניתן לצפות ש. אוספים כאלה

שמשתמש בתיאור מסמכים באמצעות מילות , לכן חשוב במידת מה ששימוש בסוג המידע שכבר קיים
הכוונה שמחקר נוסף . ם באפן יעיל ואפקטיבי מאפשר את איגודם של מסמכים באוספים גדולימפתח

יתכן וניתן לעצב אלגוריתמים . ניםונדרש לזהות דרכים להאצת תהליכי איגוד ללא הקרבת מבנה הנת
הסתברותיים לתהליכי איגוד אשר יחשבו סיווג מסמכים בממוצע בפחות זמן מאשר המקרה הגרוע 

אם כי , O(nlogn(ל, O(n2)של זמן החישוב מ  יתכן ויתאפשר לצמצם את סדר הגודל , לדוגמא. ביותר
ספת לגשת לבעיה ו נךדר. O(n2)  זמן חישוב בסדר גודל שלשפתולוגיים עדיין יידר עבור מספר מקרים

יתכן ואפשר לחשב מבני סיווג הקרובים ". כמעט סיווג"זו של האצת תהליכי האיגוד היא לבחון 
   .לבים הניתנים לחישוב ביתר קלות מן האידיאלמבנים התיאורטיים הנדרשים אולם מהווים קירו

  
 המידע על ידי אחזורשאלה גדולה שטרם זכתה לתשומת לב רבה היא עד כמה מוגבלת אפקטיביות 

השימוש במילות מפתח לייצוג מסמכים השפיע על הדרך בה עוצבו . סוג תיאור המסמכים בשימוש
האם .  בתוך המחשב בדרך שונה לחלוטיןיתכן שבעתיד מסמכים ייוצגו. מערכות סיווג אוטומטיות
  .חושבני שכן? קיבוץ מסמכים עדיין יעניין

  
קורה .  של תהליך כללי יותר אשר מנסה לנצל קשרים בין מסמכיםסיווג מסמכים הוא מקרה מיוחד

כימות היחסים בדרך זו הוכתב בחלקו על ידי ". כאילו"מרחק שמקדמי אי דמיון שימשו לבטא יחסי 
אם היה זה המקרה בו יוצגו מסמכים לא על ידי מילות , יחד עם זאת. רו המסמכיםהשפה בה תוא

אזי יחסים בין מסמכים יכולים , יתכן ובאמצעות שפה מורכבת יותר, מפתח אלא בדרך אחרת כלשהי
המבנה בו נייצג יחסים בין מסמכים לא יהיה הירארכיה פשוטה אלא , כתוצאה מכך. להימדד אחרת
יש לגשת לאיגוד מסמכים כתהליך למציאת מבנה בנתונים אשר יכול , לים אחרותבמ. במקרה מסוים

  .האחזורלשמש לשיפור יעילות ואפקטיביות 
  

טיעון מקביל לטיעון שהועלה בפסקה הקודמת יכול להינתן לתהליך אוטומטי של סיווג מילות 
אוטומטית של יסייעו ליצירה , אשר פותחו ומפותחות, השיטות לטיפול במילות מפתח. מפתח

  . על כן מקרה מיוחדרסיווג מילות מפתח יישא. אחזוראשר ינוצלו במהלך " יחידות תוכן"מחלקות 
H. A. Simon  בספרו The Sciences of the Artificial ,הקשור למערכת סיווגהגדיר מבנה מעניין  ,

תקשורת מערכת כזו מורכבת מתתי מערכות כאשר ה. Nearly Decomposable Systemהנקרא 
אם , ההשוואה לסיווג פשוטה. בין תתי המערכות שונה בסדר גודל מן התקשורת בתוכן) אינטראקציה(

  .נראה קבוצות כתתי מערכות
. ת מערכות דינאמיור כדרך לתיאוNearly Decomposable Systemסימון ראה את ההגדרה של 

נהגות בטווח קצר של כל אחת  ההתNearly Decomposable Systemב . 1: התכונות הרלוונטיות הן
התנהגותו של כל אחד מן המרכיבים תלויה , בטווח הארוך. 2 ;מתתי המערכות בלתי תלויה באחרות 

יתכן שזו השוואה מתאימה להסתכלות , כעת. בהתנהגות המשולבת של כל המרכיבים האחרים
  .ת מפתחשל סיווג מסמכים או מילו) עדכון ושינוי מילון השפה(בהתנהגות הדינאמית 

  . בסביבות דינאמיותסיווגיםמעט מאוד ידוע אודות התנהגות מבנים , לאמיתו של דבר
  

  מבנה קבצים. 2
  .יעילותה של מערכת אחזור מידע תלויה במבנה הקבצים הנבחר ובשימוש בו

  
Inverted Filesבוודאי שבמערכות המבוססות על מילות .   למדי במערכות אחזור מידעם פופולאריי

 יכול לתת Inverted Fileכאשר שאילתות מוגדרות כביטויים בוליאניים , משוקללותא מפתח ל
 להתאמת תיאורי Inverted Fileלא ניתן להשיג התאמה יעילה של , לרוע המזל. תשובה מהירה מאוד
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מחקר של מבני קבצים היכולים . משוקללותדוגמת מילות מפתח , מסמכים ושאילתות מורכבים יותר
 להשיג זאת יתכן והדרך היחידה. ות בתיאורי שאילתות ומסמכים מורכבים עדיין נדרשלתמוך ביעיל

בהתאם יתכן וכיוון . יווג מסמכים וחקירת מבני הקבצים המתאימים לוהיא על ידי התחלה עם ז
שיניב תוצאות הוא חקירת היחסים בין איגוד מסמכים ובסיסי נתונים יחסיים המארגנים את 

  .מדיים מnנתוניהם כיחסים 
  

הארגון הפיזי של , לדוגמא. ישנן בעיות רבות נוספות בתחום זה המעניינות מערכות אחזור מידע
כיצד ניתן להגדיר . מבנים הירארכיים גדולים המתאימים לאחזור מידע הוא נושא מעניין אחד

שה הקצאת נפח אחסון מיטבית להירארכיה המיועדת לאחסון על גבי התקן כלשהו בעל מהירויות גי
  ?שונות

  
  אסטרטגיות חיפוש. 3

הן נעו בין חיפושים סדרתיים לבין אסטרטגיות .  נוסו אסטרטגיות חיפוש פשוטות יחסיתעד עתה
צמודה לכל אסטרטגיה מבוססת אגדים היא שיטת ייצוג . 5כפי שתואר בפרק , מבוססות אגדים

י ההחלטה והעצירה של שינוי ייצוג האגדים מביא בדרך כלל לשינוי ההחלטות על חוק. האגדים
כאשר כל אחד , מערבת מספר ייצוגי אגדים, שנראה שטרם נוסתה, דרך אחת. אסטרטגיות החיפוש

  .נוצר על פי עקרונות אחרים
  

אם כי אסטרטגיות כאלו נוסו בהשפעה , 1גם הן נחקרו רק מעט, אסטרטגיות חיפוש הסתברותיות
, כמובן. ואבחנות רפואיות אוטומטיות) Pattern Recognition(מסוימת בתחומי זיהוי תבניות 

בתחומים אלו תיאורי הישויות מפורטים יותר מאשר תיאורי מסמכים באחזור מידע ומשמעות הדבר 
  .היא כי יישומן  בתחום אחזור המידע יתכן ויחייב תיאור מסמכים מפורט יותר

  
מוצלחות יותר ) Bottom-Up( הזכרתי כי נראה שאסטרטגיות חיפוש מלמטה למעלה 5בפרק 

ש והדבר מוביל אותי לשער כי עץ פר). Top-Down(מאסטרטגיות חיפוש מסורתיות מלמעלה למטה 
אסטרטגיית חיפוש . של מסמכים יכול להיות מבנה יעיל להנחיית חיפוש אחר מסמכים רלוונטיים

מפתח ש עבור מסמכים תוכל לעשות שימוש במידע אודות תלויות בין מילות הוהמבוססת על עץ פר
)Index Terms (שים ונושא מחקר מעניין הוא לבחון האם על ידי אינטראקציה בין שני עצים פר. בעץ

  .ניתן לשפר את אפקטיביות האחזור
  
  סימולציה. 4

יש לנו .  תוך שימוש מוצלח בסימולציהרשלושת תחומי המחקר אשר נידונו עד עתה יכולים להיחק
ידוע כי , לדוגמא. יר מודל סימולציה של אחזור מידעפורט המאפשר לנו להגדידע ממספיק כעת 

מה יכולה להיות . יש השפעה על אפקטיביות האחזור לצורת התפלגות מילות המפתח באוסף מסמכים
יתכן כי ניתן יהיה ? )Keywords(השפעת שינוי התפלגויות אילו על סיווג המסמכים או מילות המפתח 

י חקר ביצועיהם של מבני קבצים שונים תוך סימולציה של להגיע למבני קבצים יעילים יותר על יד
  .התפלגויות שונות של מילות מפתח

  
למיטב ידיעתי איש לא הצליח לדמות בהצלחה . בעיה פתוחה עיקרית היא סימולציה של רלוונטיות

תיפתח הדרך למחקר השערות דוגמת , ברגע שבעיה זו תיפתר. את המאפיינים של מסמך רלוונטי
  .באמצעות סימולציה) Cluster and Association (תחברותאשכול וה

  
  הערכה. 5

- מוסכם כעת כי נדרשת האפשרות לבצע ניתוח עלות .זה היה התחום המטריד ביותר באחזור מידע
  .אפקטיביות של מערכת אחזור מידע-תועלת או יעילות

  
דה של אפקטיביות האם אפשרי להגדיר מדי,  תיאורית המדידותםבביסוס תיאוריה של הערכה ע

 אלא בפשטות  תוך שימוש באוסף המסמכים הרלוונטיים ואוסף Recall  ו  Precisionבלי להתחיל מ 
דרך ? האם ביכולתנו להכליל מדידה שכזו לכלול רמה של רלוונטיות,  המסמכים שאוחזרו אם כן

                                                 
  . מקדמת תרופה למצב זה6העבודה המתוארת בפרק  1
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האם יש בכך . Fallout  ו Recallיכולה להיעשות במונחי " E"חליפית להגדרת מדידה מן הסוג של 
  ?יתרון כלשהו

  
זאת בעיקר מהעדרו . סטטיסטיות בשיטות Intractableעד עתה מדידה של אפקטיביות הוכחה כ 

   2!אולם אין זה אומר שלא קיים כזה,  מתאיםישל מודל סטטיסט
  

  וPrecisionבין ) Trade-Off(אחזור דוגמת החוק הידוע בדבר יחס החליפין  " חוקי"יתכן שקיימים 
Recallהוכח  שיחס חליפין .  אשר מן הראוי לתקפם באופן ניסויי או תיאורטי)Trade-Off (נובע , אכן

טיעונים דומים נדרשים לבסס את הגבול העליון לאחזור . מהנחות בסיסיות יותר אודות מודל האחזור
  .תחת מודלים מסוימים

  
  ניתוח תוכן. 6

  . יותר בכל הקשור לייצוג תוכן של מסמכים במחשביאינטנסיבקיים צורך למחקר 
  

חלקן נעשו מתוחכמות למדי . מבוססות על מילות מפתח, יישומיות וניסיוניות, מערכות אחזור מידע
 וצורה מסוימת של נרמולהן יכולות להכיל צורה של , לדוגמא, בשימוש שהן עושות במילות מפתח

למדידת חוזק היחסים בין מילות מפתח או בין תיאורי חלקן עושות שימוש במידע הסתברותי . שקלול
נראה שהגענו למגבלת היכולת שלנו לעסוק במילות מפתח . המסמכים המבוססים על מילות מפתח

  .כאשר הגדרנו ועשינו שימוש במעט יחסים סמנטיים בין מילות מפתח
  

חות הניסיוניות מרבית ההוכ. הסיבה העיקרית לגישה פשטנית זו לאחזור מסמכים פשוטה מאוד
יש מקום , יחד עם זאת. בעשור האחרון הצביעו על עליונות גישה זו על גישות חלופיות שונות

נראה ששורש אפקטיביות אחזור המידע נעוץ בהתאמת ייצוג המסמכים . לשיפורים משמעותיים
  להתרחק מייצוג המבוסס עלתאין ספק שהדבר הוכר כבר בתחילת הדרך אולם ניסיונו. במחשב

הייתי רוצה לראות מחקר באחזור מידע , למרות זאת. מילות מפתח נחלו הצלחה מועטה באותו זמן
  .הבוחן בשנית את השאלה מה צריך להיות מיוצג במחשב

  
ישנה כעת סיבה .  נוסף לשימוש בשפה טבעית לצורך ייצוג מסמכים במחשבןלניסיו הזמן בשל

יש לנו כעת .  של שפה טבעיתסמנטיקהו) (syntax לאופטימיות מכיוון שקיים ידע רב אודות תחביר
נעשתה עבודה , בבינה מלאכותית. מקורות לרעיונות מהתקדמות שהושגה בתחומי מחקר אחרים

של שפה ) והבנה( לעיבוד תנוצרות פרוצדורות מכאניו. לקראת הבנה של שפה טבעית על ידי מחשב
יש . ן באמצעותו מבין המוח שפה טבעית נחקר המנגנובלשנות פסיכולוגיתב, באופן דומה. טבעית

אולם ברור כי הן , להודות כי הדרך בה התקדמות זו ניתנת ליישום באחזור מידע אינה ברורה
  .רלוונטיות ויש להתייחס אליהן

  
מרבית מערכות . את תכנו של מסמך" הבין"מעולם לא הנחנו כי מערכת אחזור צריכה לנסות ול

מסמכים מוגדרים כרלוונטיים על סמך תיאור . יבבלי וגרפצוע חיפוש אחזור המידע כרגע מיועדות לבי
מה שמוצע הוא . אינני טוען כי תכנות מחשב להבין מסמכים אמור להיות תהליך פשוט. מלאכותי

 תוך שימוש ביותר מאשר מילות מפתח בלבד מתוך תוכן Naïve modelשיעשה ניסיון כלשהו דוגמת 
יש להן . כות המענה לשאלות המתוחכמות יותר עושות משהו דומהמער. כל אחד מן המסמכים באוסף

 לענות לשאלות אודותיו וכן לצרף אליו עובדות וחוקים חדשים ןמודל של עולם התוכן שלהן וביכולת
  .כאשר אלו מתגלים

  
מבוסס על ההנחה , כפי שנעשה בו שימוש כעת, משוב. לכלי מרכזי" משוב"גישה כזו תהפוך את ה

או /תקציר ו, ל לבסס הערכה לגבי רלוונטיות מסמך על בסיס נתונים דוגמת כותרתשהמשתמש יוכ
אם תוכן המסמך היה . הגישה פועלת ברמה מסוימת אך אינה מספקת. רשימת מונחים על פיהם סווג

כאשר  במצב זה . מתגלה ביתר קלות על ידי המשתמשההרלוונטיות היית, מובן על ידי המכונה
  .ןבביטחולשאול שאלות פשוטות אודותיו ולהגדיר את חשיבותו  וביכולת, המשתמש מאחזר מסמך

  

                                                 
    יכול להיחשב כמודל סטטיסטי סביר7 אשר הוזכר בפרק Robertsonחושבני שהמודל של  2
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  פיתוח עתידי
ניסיונות רבים נעשו עם מגוון .  סבלו מן הקושי להשוות תוצאות אחזורמחקרים רבים באחזור מידע

. רחב של אוספי מסמכים ולעיתים נדירות נעשה שימוש באותו אוסף ביותר ממחקר אחד באותו אופן
יד נותר החשד שמא תוצאות מחקר תואמות את הנתונים עליהם הוא נערך ובמידה ויבוצע על כן תמ

  .על נתונים אחרים התוצאות יהיו שונות
  

עלה בדעתי אוסף . צריך להילמד הוא שעבור מחקר חדש חשוב שיהיה בסיס נתונים מוכןהלקח ש
ריך להיבנות תוך האוסף צ. כנראה תוך שימוש בכל הטקסט של המסמך, מסמכים בשפה טבעית

  3.התחשבות במגוון רחב של יישומים ולהיות זמין לכל המעוניין
  

. הן יהיו מקוונות ואינטראקטיביות. נראה כי למערכות אחזור מידע יהיה חלק גדל והולך בקהילה
אולם השימוש הנרחב בה ייעשה רק לאחר שתהיה זמינה , החמרה הדרושה לשם כך כבר זמינה

  .מסחרית
  

ניתן לחזות . רכזית עדכנית היא קישורם של  מחשבים ובסיסי נתונים לרשתותהתפתחות מ
ההשפעה . שלמשתמשים תהיה גישה לרשתות אלו באמצעות מכשירי טלפון וטלוויזיה כציוד פלט

כאשר הכוונה שהשימוש בהן , העיקרית של מערכות אחזור מידע תהיה שהן יהיו פשוטות לשימוש
 אשר פותחה על ידי הדואר VIEWDATAמערכת . מידע רלוונטייהיה בשפה טבעית והן יספקו 

 .הבריטי היא דוגמא טובה למערכת אשר תצטרך לענות לדרישות אלו
  

סביר להניח כי מערכת אחזור , בהרחבת אוכלוסיית המשתמשים לכלול משתמשים לא מומחים
ענות על שאלות  לספק לא רק ציטוט אלא גם הצגה של הטקסט או חלקו ויתכן שאף לשמידע תידר

יתכן שאפילו מומחים ידרשו שמערכת אחזור מידע תעשה יותר .  פשוטות אודות המסמכים שאוחזרו
  ).הצבעות למסמכים(מאשר לספק ציטוטים 

  
על מערכת אחזור המסמכים להיות מקושרת ומשולבת עם מערכות , על מנת לממש את כל המדובר

יישום מיידי נראה . קשורות למתואר במסמכיםעל מנת לאפשר גישה לעובדות ה, אחזור נתונים
נניח כי משתמש אחזר קבוצת מסמכים אודות תרכובת מסוימת . כאחזור בתחומי הכימיה או הרפואה

יתכן והמשתמש ירצה להיוועץ במערכת אחזור נתונים אשר .  כלשהויויתכן שניתן נתון ספקטראל
ן וירצה לגשת באופן מקוון למערכת  או שיתכ,תוכל לתת לו נתונים אודות התרכובת הנידונה

DENDRALי לו רשימה של תרכובות אפשריות העקביות עם אותו נתון ספקטראלן אשר תית .
לשם כך . יתכן והוא ירצה לבצע חישוב סטטיסטי כלשהו על הנתונים המצויים במסמכים, לבסוף
  . לו גישה לתכניות סטטיסטיותשתידר

  
כאשר כי זה רעיון טוב לתת לסטודנט , הוראה בסיוע מחשבדוגמא נוספת ניתן למצוא בהקשר של 

הדחף .  תאפשר לו קריאה נוספת בנושא בו הוא מתעניין כעתאשרגישה למערכת אחזור מסמכים 
העיקרי לדוגמאות אלו הוא שיש לתת חשיבות בתיכון של מערכות אחזור מידע לאפשרות לשלבן עם 

  .מערכות אחרות
  

ודל בינוני נמצא בכותרות ובודדים וארגונים מתחברים לרשתות אף על פי שרישות מחשבים בג
לאחרונה . לא ברור שזו תהיה תמיד האסטרטגיה הטובה ביותר, כדרך להשגת גישה למספר מחשבים
ניתן לרכוש כיום מחשבים בעלי ביצועים בינוניים בהשקעה . חלה מהפכה בשוק מחשבי הביניים

מעניין לחשוב אודות הדרך בה , עתיד הנראה לעין דרך ספריותמאחר וצינורות המידע ינותבו ב. נמוכה
ספריות אפשרו גישה למשתמשיהן לבסיסי נתונים גדולים . חמרה זולה תשפיע על תפקידן העתידי
 אפשרות אחת הניצבת בפני .יתכן אף שבמדינה אחרת, המאוחסנים ומנוהלים במקום מרוחק
אפשרות חליפית .  להתחבר לרשת גדולהןכולתבי, כלומר, הספריות היא זאת שזה עתה הוזכרה

גישה לאוסף עדכני חלקי שפורסם לאחרונה , באמצעות מיני מחשב, וגמישה יותר עבורן היא להחזיק
המיני מחשב יהיה חלק מרשת אולם . הן יוכלו לשנות אוסף זה מדי פעם. מתוך אוסף המסמכים

המערכת .  את המערכת המקומיתלמשתמש תינתן הבחירה האם להפעיל את המערכת הכללית או

                                                 
 Spark Jones and van Rijsbergen, “Informationראה , מחקר הממליץ על יצירת אוסף ייחוס שכזה הושלם לאחרונה 3

retrieval test collections”, Journal of Documentation, 32, 59-75 (1976). 
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, נושאים כמו קבצים אישיים. תכונה שתקנה לה יתרון חשוב, המקומית תותאם לצרכים המקומיים
קטלוג הספריה המקומית , בנוסף. יוכלו להישמר על מחשב המיני המקומי, המכילים מודלי משתמש

ד יחד עם מערכת אחזור דבר שיהיה שימושי מאו,  הנושאים יהיו זמינים בצורה מקוונתסואינדק
משתמש יוכל במהירות לבדוק האם מצויים בספריה עותקי מסמכים שאוחזרו כמו גם . מסמכים

  .ספרים רלוונטיים
  

התפתחות חמרה נוספת אשר סביר כי תשפיע על התפתחותן של מערכות אחזור מידע היא שיווקם 
" אינטליגנטיים"נן מסופים רבים שוקלים לתכ, מאחר ומחירם כה נמוך כעת. של מיקרו מעבדים

 לכאלו המסוגלים לבצע חלק מן העיבוד הנדרש במקום להותיר הכו, כלומר, למערכות אחזור מידע
יותר יוכלו להתבצע על ידי " היקרים"היבט אחד השפעה זו  שחלק מן העיבודים . למחשב המרכזי

 .בעוד שבעבר נמנע הדבר, המסוף
  

, לרוע המזל. מס שפתיים לתועלת האפשרית לחברהעם התקדמות האוטומציה בא גם תשלום 
במקרה של מערכות . הטכנולוגיה מתפתחת ומתקדמת בטרם נוכל להעריך האם נרצה בה או לא

אם נחשוב כי מערכות אחזור מידע יתרמו . יש עדיין זמן להעריך ולחקור את השפעתן, אחזור מידע
  . שיפור לגישות המקובלות לאחזור מידעתרומה חשובה עלינו להבהיר מה נספק ומדוע יהווה הדבר
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