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اهميت موتورهاي جستجو
• رتبه شماره يك موتورهاي جستجو در اكثر كشورها را از نظر
تعداد بازديد كننده
• بزرگترين شركتهاي حوزة فناوري اطالعات و داراي رتبة اول
درآمد در بين سايتهاي اينترنتي در كشورهاي مختلف
•  ۸۰%كاربران اينترنت از موتور هاي جستجو براي دسترسي به
اطالعات استفاده ميكنند

اهميت موتورهاي جستجو
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نام

كشور

درآمد
(ميليارد دالر)

درصد
تبلـغات در
درآمد

تعداد نيرو

سهم پرس و
جو

تعداد پرس و
جو در روز

گوگل

آمريكا

۶۶ميليارد

9۰

۵4۰۰۰

 ۷۰%در آمريكا

 10ميليارد

بايدو

چين

 ۸ميليارد

۶۰

4۰۵۰۰

 ۸۶%در چين

 ۳ميليارد

ياندكس

روسيه

۱ميليارد

اكثر در آمد

۵4۰۰

 ۶۵%در روسيه

 200ميليون

سزنم

جمهوري
چك

 ۰/۱۳ميليارد

اكثر درآمد

۱۱۰۰

 ۵۰%در
جمهوري چك

 8ميليون

نيور

كره جنوبي

حدود از 2/۵
ميليارد

اكثر درآمد

2۵۰۰

 ۷۳%در كره
جنوبي

 400ميليون
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مزيتهاي موتورهاي جستجوي بومي
• شناخت بهتر زبان و فرهنگ

– دليل موفقيت ياندكس :فهم و پردازش بهتر زبان روسي
– دسترسي كاربران بايدو به اطالعات شبكة مجاز چين

• ارزش افزودة اطالعاتي
– سرويسهاي محلي و بومي

• اجتماعي و فرهنگي

– هدايت و راهبري كاربران به اطالعات معتبر و مجاز

• دولت الكترونيك و اينترانت داخلي
– نمونه موفق نيور در كره جنوبي

• بستري براي ساماندهي فضاي مجازي

– پاسخ به كاربران متناسب با نياز اقشار (دانش آموزان ،دانشجويان ،صاحبان وب سايت)
– مثال كره جنوبي (سرويسهاي اختصاصي براي قشرهاي مختلف)

خصوصيات پارسيجو
• پوشش يک و نيم ميليارد سند فارسي با محتواي امن (درگاه رسمي)
• داراي خزشگري با قدرت خزش بيش از ده ميليارد سند به صورت
متوالي
– هوشمند در تشخيص اسناد مهم
– خزش دوره اي در بازه هاي منظم

• نمايه سازي و پردازش سريع اطالعات
• طراحيِ مبتني بر بستر توزيع شده و مقياس پذير
• استفاده از پردازشگر هوشمند زبان فارسي
• طراحي و پياده سازي يک خطاياب هوشمند
– پياده سازي پردازشگر متون فارسي

• استفاده از روش رتبه بندي كارا
– بهينه سازي و ارتقاء مداوم الگوريتم
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سرويس ها
وضعيت كنوني

سرويس


سرويس وب ،در بين صفحات فارسي موجود در فصاي مجازي جستجو مي كند .با توجه به اينكه صفحات وب از
طريق گذرگاه رسمي شبكه كشور دريافت مي شوند ،داراي محتويات پاک و پالوده اند .مزيت نسبي سرويس فوق
نسبت به سرويس وب موتورهاي ديگر ،ارائه سرويس هاي ديگر نظير سرويس عكس ،آوا و  ...در نتايج آن است.



اين سرويس در بين تصاوير صفحات وب فارسي جستجو مي كند و همانند سرويس وب داراي محتويات امن و
مناسبي است .سرويس تصوير ،خدماتي همانند پيدا كردن تصاوير مشابه ،جستجو بر حسب اندازه و رنگ و صورت
ارائه مي دهد.
سرويس ويدئو امكان جستجو و پخش فايل هاي تصويري موجود در صفحات وب فارسي را به صورت مستقيم ،در
اختيار كاربران قرار مي دهد.
اين سرويس شامل بخش سرويس خبر وب و اپليكيشن موبايلي خبرجو مي باشد.
اين سرويس امكان خزش در بيش از شصت خبرگزاري برتر كشور به صورت هوشمند و خودكار ،جستجو در
اخبار ،تصاوير و فيلمهاي خبري و دسته بندي آن ها را براي كاربر ميسر مي سازد.

وب

تصوير

ويدئو
خبر
آوا





• سرويس آوا امكان جستجوي صوت و موسيقي را به صورت مستقيم از فايلهاي صوتي موجود در سطح وب فارسي
در اختيار كاربران قرار مي دهد و امكان ضبط و پخش آنها را فراهم مي سازد.

سرويس ها
سرويس


سرويس دانلود با قابليت جستجوي انواع فايلها (نرم افزار ،فيلم ،صوت ،كتاب و  )...در بيش از  2۰سايت معتبر
دانلودي پياده سازي شده است.
سرويس بازار با قابليت جستجوي محصوالت مختلف در بيش از  2۰سايت معتبر فروشگاه آنالين و با نمايش
مشخصات محصول (قيمت ،موجودي ،ويژگيها) پياده سازي شده است.

قيمت




قيمت برخي از آيتم هاي شاخص (نظير ارز ،سكه ،سهام بورس) در پارسيجو قابل جستجو و نمايش ميباشد.
جستجو و نمايش قيمت طيف وسيعي از محصوالت مهم (خودرو ،لوازم خانگي و )...

موبايل



تا اكنون ،سه اپليكيشن اندرويدي پارسيجو ،خبرجو و ترجمه توسط پارسيجو ارائه شده است.

نقشه





اولين و تخصصي ترين سرويس نقشه بومي كشور در اين مقياس
ارائه بيش از  4۵۰اليه اطالعاتي نقشه كل كشور
قابليت ارائه سامانه مديريت جامع مكاني

علمي

•

جستجو در يك ميليون مقاله انگليسي و فارسي

دانلود
بازار

داغ
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وضعيت كنوني



ورزشي

تقويم

اوقات شرعي

آب و هوا
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سرويس شاخص براي اندازه گيري كيفيت و ترافيک
وب سايتها

نرخ بازديد پارسي جو
• آمار فعلي :روزانه  ۱۶۰هزار پرس و جو (بيش از  ۱۰۰هزار وب)
• تعداد كليلك در وب :حدود  ۱۰۰هزار
• نرخ ماندگاري باالي كاربران
• تعداد صفحات بازديد شده
• زمان ماندن در سيستم باالي دوازده دقيقه

• تعدا پرس و جوي شهرها به ترتيب (بعد از تهران):
• گرگان ( -)2۵۰۰اروميه (-)22۰۰يزد (-)۱۵۰۰تبريز (-)۱4۰۰مشهد ()۱۳۰۰
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معماري توزيع شده پارسي جو
Web

Persian crawler-1

Crawling
Manager
Persian crawler-m

Offline

C
o
n
t
r
o
l
&

Distributed File System (Hadoop)

Parser

Indexer

Retrieval Engine 1

Distributor &
Merger
Inverted
Index
Retrieval Engine 2

User Query

Load
Balancer

Distributor &
Merger

M
o
n
i
t
o
r
i
n
g

Inverted
Index

Online

Distributor &
Merger

Retrieval Engine n

Inverted
Index

موتور جستجوي فارسي

۱۱

Distributed Searcher

آمار موجود داده هاي پارسيجو
تعداد صفحات خزش شده يک و نيم ميليارد
 ميليارد80 تعداد پيوندهاي كشف شده بيش از
تعداد پيوندهاي يكتا بيش از دو ميليارد
) دوتايي و سه تايي،تعداد واژهاي يكتا بيش از ميليارد (يكي

•
•
•
•
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چالشهاي موتور بومي
• تشخيص صفحات فارسي و صفحات تكراري
• بودجه بندي وب سايتها
•
•
•
•

• حدود ده ميليارد سند فارسي وجود دارد

بخش خزش
پردازش زبان
صفحات اسپم
بروز آوري صفحات

تشخيص صفحات فارسي
• هم پوشاني با زبان عربي و اردو
• بيش از  50درصد محتوا تكراري است
• بيش از  20درصد محتواي يک سايت تكراري است
• محتواي يكسان با آدرسهاي مختلف
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چالشهاي خزش داده هاي حجيم
•
•
•
•

بودجه بندي
تشخيص پيوندهاي يكتا
رعايت ادب
بازديد مجدد وب سايتها

معماري خزش
Web

Ranking
Algorithm

Downloader

URLs and Links
Repository
16
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بودجه بندي
• هدف :خزش بهترين اسناد فارسي ميباشد
– ميلياردها صفحه فارسي

• مبتني بر گراف
• مبتني بر كليک كاربر

تشخيص پيوندهاي يكتا
• وجود بيش از  80ميليارد پيوند (كه بايد يكتايي آنها مشخص
شود)
• نياز به ساختمان داده كارا
• قدرت پاسخگويي هشتاد هزار آدرس در ثانيه
– هر ثانيه دوهزارصفحه خزش ميشوند و حدود هشتاد هزار پيوند استخراج ميشود
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رعايت ادب و بروز آوري
• براي رعايت ادب و تعادل در وب الزم است براي هر هاست صف
جداگانه اي در نظر گرفته شود
– بيش از بيست ميليون هاست وجود دارد
– بيش از بيست ميليون صف!

• وب سايتها الزم است با توجه به زمان بروزآوري آنها خزش شوند
– صفهاي زماني (ده دقيقه ،نيم ساعت ،يک ساعت و غيره)

چالش نمايه سازي
• با توجه به هدف با پاسخگويي به پرس و جوي طبيعي كاربران
هيچ كدام از پايگاههاي داده جوابگو نيستند
– زبان طبيعي كاربر
– عدم ساختار در صفحات وب

• استفاده از ساختار نمايه معكوس
• حجم زياد نمايه ها

• تقسيم به نمايه هاي كوچكتر(توزيع شده)
• پارامترهاي محتوايي از دقت كافي برخوردار نيستند
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چالش سرعت جستجو
• ميانگين طول پرس و جو سه كلمه ميباشد
• براي هر جستجوي سه كلمه اي بيش از 150ميليون مقايسه و
عمليات رياضي الزم است
– براي  50پرس و جو در ثانيه حدود  7.5ميليارد عمل در ثانيه الزم است

• استفاده از حافظه پنهان هوشمند

– با توجه به تكرار كلمات پرس و جو و نوع كلمات (مهم و غير مهم)

پردازش زباني پرسوجوهاي كاربران
• مراحل پردازش پرسوجو
– پيشپردازش زباني

• همسانسازي نويسهها

– پيش پردازشهاي تغييردهنده كلمه
• تصحيح اماليي
• ريشهيابي كلمات

– تحليل نحوي پرسوجو
• تعيين نقش اجزا دستوري (مثالً تعيين افعال)

– تحليل معنايي پرسوجو

• تعيين حيطه موضوعي پرسو جو و دسته بندي آن
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پيش پردازشهاي تغييردهنده كلمه
• پردازشهاي تغييردهنده كلمه ،به آن دسته از پيش پردازشها
اطالق مي شود كه با هدف بهبود شكل پرسوجو صورت ميگيرند
– تصحيح اماليي و فاصلهگذاري

• مستلزم استفاده از اطالعات آمار و مدلهاي زباني مستخرج از وب
• تركيب مدلهاي زباني و مدل كانال نويزي براي تصحيح مبتني بر وب
(تصحيح عبارت ”حياط موجودات زنده“ به ”حيات موجودات زنده“)

– ريشهيابي كلمات

• كاهش تنوع كلمات جستجو با ريشهيابي كلمات و كاهش وندهاي تصريفي
مانند ،تغيير ”درختان ميوه ايراني“ به ”درخت ميوه ايراني“ يا ”درخت ميوه
ايران“

پردازشهاي نحوي پرسوجو
• تحليلهاي نحوي پرسوجو ،بيشتر از نوع پردازشهاي سطحي و نيمه عميق
هستند كه به عنوان ميان پردازش و با هدف بهبود پردازشهاي معنايي صورت
ميگيرند.

•

تعيين افعال و كلمات توقف

• در پرسوجوهاي كاربران ،تعداد كاربردهاي مصادر بيشتر از افعال تصريف
شده است.
– تعيين كلمات توقف موجود در پرسوجوها

• كلمات توقف در كاربرد وب محدود به كلمات توقف متداول نيستند و
كلماتي مانند دانلود نيز همان ويژگي را دارند.
• كلمات توقف در پرسوجوها حذف نمي شوند و اثر آنها تعديل ميشود.
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پردازشهاي معنايي پرسوجو
• تحليلهاي معنايي پرسوجو

– تعيين كلمات كليدي پرسوجو
• كلماتي داراي بار معنايي باال كه منظور كاربر و نوع پرسوجو را بهتر مشخص مينمايند( .در
عبارت ”كدهاي بازي  “GTA4كلمه ”كدهاي“ كلمه كليدي اين عبارت است كه آنرا از
ساير عبارت هاي جستجوي مربوط به بازيها و بازي  GTA4به طور اخص ،جدا ميكند).
– تعيين دستهبندي پرسوجو
• پرسوجوهاي كاربران ميتوانند در سه دسته اطالعاتي ،پيمايش وب ،عملكردي دستهبندي
شوند.
• هر يك از اين دستهها داراي كلمات كليدي و اسلوب متفاوتي بوده و برخورد با آنها در
نمايش نتايج نيز متفاوت است.

پردازش گراف وب
• گراف با يک و نيم ميليارد گره و بيش از  80ميليارد يال
• اجراي الگوريتم هاي رتبه بندي مبتني بر گراف (محبوبيت)
• اجراي الگوريتم هاي تشخيص صفحات اسپم
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تشخيص صفحات اسپم
• بيش از  50درصد صفحات اسپم هستند

• روشهاي مبتني بر اتصال
• روشهاي مبتني بر محتوا
• روشهاي تركيبي

بروز آوري اسناد
• روزانه بيش از ده ميليون سند خزش ميشود
–  5ميليون جديد
–  5ميليون بازديد مجدد

• هدف رساندن زمان بروزآوري به زير يک ساعت
– نمايه سازي
– گراف وب

• در حال حاضر زمان بروز آوري  4۸ساعت ميباشد

14

9/18/2016

ارزيابي موتورهاي جستجوي داخلي و خارجي توسط
مركز تحقيقات مخابرات (140كاربر و 400پرس و جو)

چالش افزايش دقت
• رتبه بندي هوشمند و كارا
– ويژگيهايي محتوايي و اتصالي

• استفاده از رفتار كاربر

– پرس و جوها و كليكهاي روي پيوندها
– مدل كليک از گذرداده
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مقايسه با گوگل
تاريخ تست

P@1

P@2

تعداد پرس و جو

12/11/91

2۵/۰

۱۸/۰

۱۳۰۰

17/12/91

4۱/۰

29/۰

۳۸۰۰

21/5/92

49/۰

4۳/۰

2۰۰۰

8/8/92

۶2/۰

۵9/۰

۱۳۵۰۰

6/10/9۳

۶۳/۰

۶۰/۰

۱۳۵۰۰

20/2/94

۶4/۰

۶2/۰

۱۳۵۰۰

20/8/94

۶۸/۰

۶۵/۰

۱۳۵۰۰

17/1/95

۶۸/۰

۶4/۰

۱۳۵۰۰

20/4/95

۶9/۰

۶4/۰

۱۳۵۰۰

مقايسه با گوگل (پرس و جوهاي اطالعاتي)
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چالش جذب كاربر
• كيفيت نتايج

• سرويس هاي بومي و محلي
• دسترسي به داده هاي محلي
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