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1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opracowanie nowego modelu wyszukiwania
informacji tekstowej, którego podstawową cechą jest uwzględnienie nieprecyzyj
ności oraz niepewnościpojęć i zależności występujących w procesie wyszukiwania.
Niniejsza praca poświęcona jest przede wszystkim omówieniu podstaw teoretycz
nych proponowanego modelu i jego sformułowaniu. Dodatkowo rozważa się za
gadnienia związane z jego praktycznym zastosowaniem.

Proponowany model należy do rodziny modeli logicznych, przy czym uwzględ

nienie niepewności oraz nieprecyzyjności uzyskuje się przez zastosowanie logiki
rozmytej jako podstawowego formalizmu. Zarówno reprezentacja dokumentów
i zapytań, jak i określenie dopasowania dokumentu i zapytania wyrażonesą V\T ter
minach logiki rozmytej. Proponowany model, poza możliwościąbezpośredniej re
prezentacji nieprecyzyjności i niepewności, oferuje również wszystkie inne znane
zalety modelu logicznego. Podejście logiczne pozwala na konstruowanie złożo

nych, bardziej adekwatnych opisów zawartości dokumentów oraz lepsze wyrażenie

potrzeb informacyjnych użytkownika.

Idea zastosowania elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tek
stowej zrodziła się wkrótce po narodzinach samej logiki rozmytej. Szybko zauwa
żono istnienie naturalnej interpretacji wielu pojęć z tego zakresu w języku logiki
rozmytej [8, 21, 44, 60]. Późniejsze prace [9, 12, 18, 36, 42, 16, 39] już bezpo
średnio odnoszą się do kwestii uwzględnienia nieprecyzyjności informacji w pro
cesie wyszukiwania poprzez użycie terminów lingwistycznych jako stopni ważnoś
ci słów kluczowych czy zastosowanie elastycznych operatorów agregacji cząstko

wych stopni spełnienia. W literaturze można spotkać określenia model rozmyty,
ale odnoszą się one często do dość wyrywkowych podejść (por. np. powszech
nie cytowaną monografię z tej dziedziny [1]). Należy stwierdzić, że praktycznie
nie zaproponowano jak dotąd całościowego, spójnego podejścia uwzględniającego

nieprecyzyjność i niepewność informacji z użyciem aparatu pojęciowego logiki
rozmytej.

Wp. 4.1 przedstawiamy nurt prac, z których wyrasta zaproponowany w rozpra
wie model. lVlożna wymienić wiele nowszych prac, które stosują zbliżony aparat
formalny, ale mają nieco inne założenia lub cele [19, 20, 46, 47, 48, 49, 58]. Pro
pozycje w nich zawarte nie prowadzą do modelu logicznego opartego na Iogice
rozmytej, vV rozumieniu przyjętym vv rozprawie.

Do uwzględnienia niepewności w ramach proponowanego modelu stosuje się

teorię możliwości (por. np. [33]). Stanowiąc element szeroko rozumianej logiki
rozmytej, dobrze się ona wpisuje V\T logiczny charakter proponowanego modelu.
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1.1.1. Istota zadania wyszukiwania informacji tekstowej

Dziedzina wyszukiwania informacji tekstowej (ang. information retrieual, IR)
zajmuje się szeroko rozumianym reprezentowaniem, składowaniem oraz przetwa
rzaniem informacji tekstowej. Podstawowym zadaniem rozważanym w ramach
tej dziedziny jest automatyczne wyznaczenie w zbiorze dokumentów takiego jego
podzbioru, który zawiera dokumenty stanowiące odpowiedź na zapytanie użyt

kownika. Dokumenty takie określa się mianem dokumentów relewantnych.
Relewantność (ang. relevance) jest jednym z najważniejszych pojęć dziedziny

wyszukiwania informacji tekstowej. Dla danego zapytania odnosi się ono do
tych dokumentów, które spełniają potrzeby informacyjne użytkownikawyrażone

w postaci rozważanego zapytania. Ocena relewantności ma więc charakter wy
soce subiektywny. Klasycznie traktowano to pojęcie jako binarne: dokument jest
relewantny bądź nierelewantny. Bardziej realistyczne jest przyjęcie, że ma ono
charakter stopniowalny: jeden dokument może być bardziej relewantny niż inny.
W konsekwencji w literaturze dotyczącej systemów wyszukiwania informacji tek
stowej, często stosuje się pojęcie stopnia dopasowania (ang. matching degree lub
RSV: return status value) , który służy do oceny tak rozumianej relewantności.

Zbiór dokumentów relewantnych można również traktować jako zbiór rozmyty,
a stopień relewantności jako wartość funkcji przynależności tego zbioru dla da
nego dokumentu.

Podstawowym zadaniem systemu wyszukiwania informacji tekstowej jest oce
nienie czy dany dokument jest relewantny dla podanego zapytania. Zasadniczo
relewantność dokumentu względem zapytania oceniana jest poprzez porównanie
ich reprezentacji dostępnych w systemie. Jeśli są one "podobne", to dokument
uznaje się za relewantny. Podobieństwo rozważane jest tu w bardzo szerokim sen
sie. W różnych modelach IR, omawianych w dalszej części pracy w rozdziale 3,
przyjmuje się różne jego interpretacje.

Proces wyszukiwania jest inicjowany przez użytkownika, który określa za po
mocą zapytania swoje potrzeby informacyjne. Następny krok polega na oblicze
niu stopnia dopasowania zapytania użytkownika do dokumentów występujących

w rozwaźanym zbiorze. Obliczenia są przeprowadzane przy zastosowaniu określo

nych reguł. Odpowiedź na zapytanie ma zazwyczaj postać uporządkowanej listy
dokumentów, zwanej rankingiem dokumentów. Na jej czele są dokumenty o naj
wyższym stopniu dopasowania. Celem procesu wyszukiwania jest wybranie jak
największej liczby dokumentów relewantnych - w najlepszym przypadku wszyst
kich dokumentów relewantnych występującychw danym zbiorze - przy jednoczes
nym pominięciu dokumentów nierelewantnych.

Proces wyszukiwania ma często charakter iteracyjny: wyszukiwanie może być

realizowane wiele razy, aż do momentu uzyskania przez użytkownika wyników,
które uzna on za satysfakcjonujące. Użytkownik może zmienić swoje preferencje
wyszukiwania poprzez modyfikacjęoryginalnego zapytania. Może również wybrać

z listy wyników te dokumenty, które ocenia jako najbardziej relewantne. Wów
czas modyfikacje zapytania mogą być realizowane automatycznie na podstawie
tego wyboru. System ma wówczas dodatkową informację, na podstawie której
może poprawić wynik wyszukiwania. Takie zastosowanie sprzężenia zwrotnego
określane jest angielskim terminem relevance feedback.

Komputerowa realizacja tak nakreślonegoprocesu wyszukiwania informacji nie
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jest zadaniem łatwym i wymaga, w pierwszej kolejności, transformacji oryginal
nej informacji przedstawionej z użyciem języka naturalnego do postaci zrozumia
łej przez maszynę. Jest to konieczne w celu automatyzacji procesu wyszukiwa
nia. Transformacja ta dotyczy zarówno dokumentów, jak i zapytań. Sprowadza
się do wyznaczenia pewnej uproszczonej reprezentacji dokumentów oraz zapytań,

zazwyczaj w postaci kombinacji słów kluczowych, czyli słów ważnych z punktu
widzenia znaczenia dokumentu. Proces tworzenia reprezentacji, zwany indekso
waniem, może przebiegaćw sposób automatyczny (realizowany przez odpowiednie
oprogramowanie) lub w sposób ręczny (realizowany przez człowieka). W praktyce
ręczny sposób indeksowania dokumentów jest stosowany bardzo rzadko, chociaż

reprezentacja uzyskana w ten sposób zazwyczaj lepiej odzwierciedla zawartość

dokumentów. Jednak ze względu na duże zwykle rozmiary zbiorów dokumentów,
które trzeba poddać procesowi indeksowania, podejście to jest zwykle nierealizo
walne. Stąd najczęściej stosowaną metodą tworzenia reprezentacji jest indekso
wanie automatyczne.

W literaturze zaproponowano wiele podejść do wyszukiwania informacji tek
stowej, nazywanych modelami wyszukiwania informacji tekstowej. Różnią się one
między sobą rozwiązaniami odnośnie:

1. reprezentacji dokumentów,

2. reprezentacji zapytań,

3. określania dopasowania dokumentów i zapytań.

Najbardziej popularne są nadal rozwiązaniaklasyczne, bazujące na reprezenta
cji dokumentów i zapytań z użyciem słów kluczowych. Pomimo vvieloletnich badań

i licznie zaproponowanych modeli wyszukiwania, wciąż istnieje wiele zagadnień,

które wymagajądalszych prac. Jednym z nich jest uwzględnienienieprecyzyjności
i niepewności, które są charakterystyczne dla procesu wyszukiwania informacji.

1.1.2. Niepewność i nieprecyzyjność związane z wyszukiwaniem
informacji tekstowej

Nieprecyzyjnośćoraz niepewnośćsą nierozerwalnie związane z przetwarzaniem in
formacji. W dziedzinie wyszukiwania informacji tekstowej problem nieprecyzyj
ności i niepewności dotyczy zarówno procesu przygotowania danych do dalszego
przetwarzania (tworzenia reprezentacji), jak i samego procesu wyszukivvania.

Ocena znaczenia słów kluczowych, wyrażona z użyciem tak zwanych stopni
ważności (wag), stanowi w większości podejść istotę reprezentacji dokumentów
i zapytań i ma decydujący wpłyvv na skutecznośćwyszukiwania. Stąd krytyczne
znacznie ma właściwe wyrażeniewag, z uwzględnieniem niedoskonałości posiada
nej informacji. Przy tworzeniu reprezentacji występować może jednocześnie nie
precyzyjność w ocenie ważnościsłów wyodrębnionychz tekstu jako kluczowych dla
reprezentacji dokumentów oraz zapytań (np. "dane słowo jest bardzo ważne, dość

ważne" itp.), jak i niepewność co do mniej lub bardziej precyzyjnego określenia

tej ważności. Nie ma pewności, że waga nadana danemu słowu faktycznie oddaje
jego znaczenie w dokumencie czy zapytaniu. W przypadku ręcznego indeksowa
nia problem może być spowodowany brakiem wiarygodnościeksperta ustalającego
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wagi, bądź jego ograniczonymi kompetencjami. Przy automatycznym indeksowa
niu źródłem problemu może być niepewność co do właściwego doboru algorytmu
obliczającegowagi dla danego dokumentu czy zapytania.

Nieprecyzyjnośći niepewność związane z reprezentacją dokumentów i zapytań
w naturalny sposób przenoszą się na określenie stopnia ich dopasowania. Warto
zauważyć, że stopień ten stanowi ocenę relewantnościdokumentu względem zapy
tania. Relewantnośćzaś jest ze swej natury pojęciemo charakterze stopniowalnym
i próba jego automatycznej oceny musi prowadzić do wyniku obarczonego niepre
cyzyjnością i niepewnością. W praktyce użytkownik jest ostateczną instancją,

oceniającąjakość wyników procesu wyszukiwania. To użytkownik konstruuje za
pytania i ocenia, które dokumenty i w jakim stopniu odpowiadająjego potrzebom
informacyjnym.

W pracach podejmujących temat nieprecyzyjności i niepewności w IR można

wyróżnić na dwa nurty (por. również [26]):

• podejścia probabilistyczne, związanegłównie z wyrażeniem dopasowania do
kumentu i zapytania w terminach teorii prawdopodobieństwa[61,34,75,63,
80, 62, 64, 61]; interesujący przegląd podejść tego nurtu stanowi praca Cre
staniego [25],

• podejścia stosujące pojęcia logiki rozmytej, dopuszczające nieprecyzyjność

przy określaniu stopni ważności poprzez użycie terminów lingwistycznych
(por. np. prace Bordogni i Pasi [13, 14, 15, 18, 57, 17] oraz innych autorów
[59, 60, 74, 76, 35])

Żadne ze znanych z literatury podejść nie uwzględnia jednak jednocześnienie
precyzyjności, niepewności i stopniowalności rozważanych pojęć w jednolitym u
jęciu w ramach modelu logicznego.

1.2. Cel i zakres prac

Celem rozprawy jest rozwiązanie zadania opracowania modelu wyszukiwania
informacji tekstowej, umożliwiającego uwzględnienie:

• niepewności związanej z reprezentacją dokumentów i zapytań oraz ich do
pasowaniem

• nieprecyzyjności związanej z reprezentacją dokumentów i zapytań

• stopniowalności pojęć relewantności dokumentu względem zapytania oraz
ważności poszczególnych słów kluczowych dla reprezentacji dokumentów
i zapytań

or~z zapewniającego bogaty formalizm reprezentacji dokumentów i zapytań dos
tępny w modelu logicznym.
Rozważania przedstawione w rozprawie wykazują prawdziwość tezy, że w ra

mach jednego modelu wyszukiwania informacji tekstowej możliwe jest jednoczes
ne uwzględnienie różnych form niedoskonałości informacji, to jest niepewności

oraz nieprecyzyjności, stanowiących nierozerwalny element procesu wyszukiwa
nia informacji tekstowej. W szczególności można do tego celu z powodzeniem
zastosować logikę rozmytą.
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Zaproponowany model obejmuje różnorodne elementy, które mogą być w kon
kretnej implementacji realizowane na różne sposoby. Przykładem jest dobór sza
blonu funkcji przynależności, stosowanych do reprezentacji terminów lingwistycz
nych. Elementy takie nazywamy parametrami modelu, a ich dobór nazywamy
konfigurowaniem modelu. Istotną część rozprawy stanowią więc również propozy
cje dotyczące sposobów określania parametrów opracowanego modelu (konfiguro
wania modelu), ich analizy oraz eksperymentalnej weryfikacji.

Na rozwiązaniepostawionego zadania składa się realizacja następującychszcze
gółowych podzadań:

• przegląd literatury i rozwiązań dotyczących rozważanej tematyki,

• opracowanie modelu wyszukiwania informacji tekstowej z wykorzystaniem
elementów logiki rozmytej,

• opracowanie różnych schematów określania parametrów zaproponowanego
modelu,

• implementacja algorytmów służących do weryfikacji efektywności modelu,

• przygotowanie danych do eksperymentów obliczeniowych,

• przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych z różnymi zbiorami danych
i różnymi parametrami modelu,

• analiza wyników eksperymentów.

Niniejsza rozprawa skupia się na aspektach teoretycznych, związanych z propo
nowanym modelem. Kwestie jego implementacji wykraczająpoza zakres prac ob
jętych rozprawą. W tym względzie przeprowadzono, jedynie do celów testowych,
prostą implementację algorytmów wynikających z założeń modelu. Zarysowano
również wizję interfejsu użytkownika systemu opartego na zaproponowanym mo
delu.

1.3. Krótkie podsumowanie wkładu do dziedziny

W pracy zaproponowano nOV\TY model logiczny wyszukiwania informacji (por. roz
dział 4), co stanowi oryginalny wkład autorki w rozwiązania z dziedziny IR. Jego
cechą charakterystyczną jest połączenie zalet modelu logicznego z możliwością

bezpośredniego reprezentowania nieprecyzyjności i niepewności dotyczących pro
cesu wyszukiwania. lVlodel ten stanowi bardziej kompleksowe i formalnie jednolite
podejście niż podobne rozwiązana zaproponowane dotychczas w literaturze.

Formalnym aparatem użytym do określenia poszczególnych elementów propo
nowanego modelu jest zadehowski rachunek wyrażeń lingwistycznych, stanowiący

samą istotę logiki rozmytej. Dzięki temu uzyskuje się możliwość bardziej natu
ralnego wyrażania oceny ważności słów kluczowych, przede wszystkim w zapyta
niach. Zastosowanie tej samej reprezentacji dla dokumentów pozwala sformułować

spójne formalnie reguły oceny relewantności.

W pracy przedstawia się ogólne ramy modelu. W praktycznym zastosowa
niu można go zrealizować (skonfigurować) na wiele sPOSObÓV\T. Rozprawa zawiera
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pewne sugestie dotyczące konfigurowania modelu (por. rozdział 5). W szczegól
ności konfigurowanie to dotyczy szablonów terminów lingwistycznych używanych

do reprezentacji zapytań i dokumentów oraz ich konkretyzacji, metod agregacji
wyników cząstkowego dopasowania oraz sposobów porządkowaniadokumentów.

W ramach prac przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe (por. rozdział 6),
w których porównano efektywnośćwybranych konfiguracji modelu. Zastosowano
przy tym standardowe testowe kolekcje dokumentów.

1.4. Podstawowe oznaczenia stosowane w pracy

W pracy przyjmuje się notację podanąw tabl. 1.1.

1.5. Struktura pracy

Rozprawa doktorska składa się z następujących części:

• Rozdział 1: Wprowadzenie - przedstawia wstęp do rozpatrywanej proble
matyki badawczej oraz zagadnień z nią związanych. Przedstawiono w nim
również zadanie będące przedmiotem pracy oraz istotę proponowanego ro
związania.

• Rozdział 2: Elementy logiki rozmytej - przedstawia podstawowe pojęciaz za
kresu logiki rozmytej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są używane

w proponowanym w rozprawie modelu wyszukiwania informacji.

• Rozdział 3: Wyszukiwanie informacji tekstowej - stanowi wprowadzenie do
do dziedziny wyszukiwania informacji tekstowej (ang. information re
trieval). Omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z tą

dziedziną, ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepewności,

właściwych poszczególnym etapom procesu wyszukiwania. Przedstawione
są różne modele wyszukiwania informacji tekstowej, w szczególności modele
logiczne.

• Rozdział 4: Proponowany model wyszukiwania informacji tekstowej - przed
stawia nowy model wyszukiwania informacji tekstowej, wykorzystującyele
menty logiki rozmytej.

• Rozdział 5: Konfigurowanie modelu - przedstawia proponowane metody
konfigurowania modelu.

• Rozdział 6: Eksperymenty obliczeniowe - zawiera opis przeprowadzonych
eksperymentów obliczeniowych oraz analizę uzyskanych wyników,

• Rozdział 7: Podsumowanie - zawiera podsumowanie wyników uzyskanych
w rozprawie oraz określa możliwe kierunki dalszych badań.

• Bibliografia - zawiera spis wybranych pozycji literatury.

• Załączniki - zawiera dodatkowe materiały wykorzystane w pracy.
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Oznaczenie Opis
d Dokument. Najczęściej dokument będzie ozna

czany jako d; tym samym symbolem, o ile nie
będzie to prowadzić do nieporozumień, ozna
czana będzie reprezentacja dokumentu, w szcze
gólności formuła logiczna reprezentująca doku
ment; w rozdziale 5 jako d będziemy również

oznaczać najbardziej możliwy stopień ważności

słowa kluczowego w dokumencie.
D Zbiór dokumentów w systemie wyszukiwania in

formacji D == {dl, ... , dM} (lub reprezentantów
dokumentów) .

q Zapytanie. Najczęściej zapytanie będzie ozna
czane jako q; tym samym symbolem będzie o
znaczana reprezentacja zapytania, w szczególno
ści formuła logiczna reprezentująca zapytanie;
w rozdziale 5 przez q będziemy również oznaczać

najbardziej możliwy stopień ważności słowa klu
czowego w zapytaniu.

Q Zbiór zapytań w kolekcji testowej. Q ==
{ql, ... , qN} (lub reprezentantów zapytań).

t Słowo kluczowe używane do indeksowania doku
mentów i zapytań.

T Zbiór słów kluczowych używanych do indekso
wania dokumentów i zapytań. T == {tl, ... , tK}.

N Liczba dokumentów w zbiorze dokumentów.
K Liczba słów kluczowych używanych do indekso

wania dokumentów i zapytań.
S Zbiór zmiennych zdaniowych rachunku zdań S ==

{SI,"" SK}' Przyjmuje się, że każdemu słowu

kluczowemu tj E T odpowiada jedna zmienna
zdaniowa sj E S.

Tablica 1.1.: Podstawowe oznaczenia stosowane w pracy
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Proponowany w rozprawie model wyszukiwania informacji tekstowej należy do ro
dziny modeli logicznych. Jego cechą charakterystyczną jest uwzględnienie nie
precyzyjności i niepewności, występujących na poszczególnych etapach procesu
wyszukiwania informacji tekstowej, z wykorzystaniem logiki rozmytej (ang. fuzzy
logic) jako podstawowego formalizmu. Reprezentacja oraz dopasowanie doku
mentów i zapytań wyrażone zostało w tym modelu w terminach logiki rozmytej.
Niniejszy rozdział stanowi krótkie wprowadzenie podstawowych pojęć z tego za
kresu.

Termin logika rozmyta jest rozumiany na wiele sposobów. Zawsze jednak jest
nierozerwalnie związany z pojęciem zbioru rozmytego, wprowadzonym w 1965 roku
przez Lotfi A. Zadeha [84]; por. również prace wybitnych polskich specjalistów
z tej dziedziny [28, 37, 66, 65]. Posługując się logiką klasyczną i związaną z nią

ściśle teorią mnogości odróżniamy jedynie dwa stany: przynależność elementu
do zbioru i jego nieprzynależność. Logika rozmyta wprowadza stany pośrednie, co
umożliwia reprezentację nieprecyzyjnych i nie do końca określonych pojęć takich,
jak na przykład wysoki człowiek, duża szybkość itp. Są one typowe dla języka

naturalnego i powszechnie stosowane do opisu różnych zjawisk i wielkości.

2.1. Podstawowe pojęcia

Podstawowym pojęciem szeroko rozumianej logiki rozmytej jest zbiór rozmyty
(ang. fuzzy set). Zbiór rozmyty określony w przestrzeni (dziedzinie rozważań) n
jest to zbiór, którego elementy mają pewien stopieńprzynależności (ang. niember
ship degree) do tego zbioru, wyrażony z użyciem liczby z przedziału [0,1]. Liczba
należąca do przedziału (0,1) wyraża częściową przynależność danego elementu
do zbioru. Stopnie przynależnoścido zbioru rozmytego A poszczególnych elemen
tów z dziedziny rozważań n określają funkcję przynależności (ang. membership
function) ftA tego zbioru rozmytego:

ftA : n -7 [0,1] (2.1)

Zbiór wszystkich zbiorów rozmytych określonych w przestrzeni n oznaczać bę

dziemy F(n).
Zastosowanie zbioru rozmytego A E F(n) do modelowania pewnego terminu

pozwala na wyróżnienie elementów x E n, które:

• w pełni odpowiadają danemu terminowi (jLA(X) == 1),

• całkowicie nie odpowiadają danemu terminowi (jLA(X) == O),

• do pewnego stopnia odpowiadają temu terminowi (jLA(X) E (Oj 1)).
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Załóżmy, że chcemy opisać zbiór ludzi w młodym wieku (oznaczony jako zbiór A
w zbiorze wszystkich ludzi D). Decyzja o zaklasyfikowaniu danej osoby do zbioru
A będzie podjęta zazwyczaj na podstawie jej wieku. Możemy przyjąć, że osoby
o wieku z przedziału [0,30] całkowicie, w stopniu 1 do tego zbioru należą. Z dru
giej strony osoby w wieku powyżej 40 lat z pewnością do niego nie należą (stopień

przynależności równy jest O). Wreszcie osoby o wieku z przedziału (30,40] na
leżą do tego zbioru w pewnym stopniu, tym bliższym 1 im ich wiek jest bliższy

30 lat i tym bliższym O, im ich wiek bliższy jest 40 lat. Funkcja przynależności

tak określonego zbioru rozmytego pokazana jest na rys. 2.1. Taka definicja poz
wala na oddanie znaczenia terminu młody wiek, a w szczególności pozwala ona
na wyróżnienie przypadków granicznych, których nie można opisać jako jedno
znacznie odpowiadających,bądź nieodpowiadającychpojęciu reprezentowanemu
przez zbiór rozmyty. Przy użyciu klasycznej teorii mnogości nie ma wprost możli

wości podobnego określeniapojęcia rozmytego: konieczne jest przyjęciesztywnych
granic (dany element należy lub nie do zbioru), bez uwzględnienia przypadków
granicznych, co powoduje, że nie można oddać w pełni znaczenia danego terminu.

J4nlod.y(X)

1

0.6

20 30 40

Rysunek 2.1.: Przykład funkcji przynależności zbioru rozmytego modelującego

termin młody

Pojęcie stopnia przynależnoścido zbioru rozmytego ma swój odpowiednik w po
jęciu stopnia prawdy stosowanym w logice wielowartościowej. Posługując się tym
samym przykłademmożna uznać, że stwierdzenie, że Jan jest młody będzie całko

wicie prawdziwe, o ile wiek Jana należy do przedziału [0,30]. Stwierdzenie to bę

dzie całkowicie fałszywe, jeśli wiek Jana jest większy od 40 lat i będzie prawdziwe
do pewnego stopnia, jeśli wiek Jana należy do przedziału [30,40].

Podstawowe operacje na zbiorach rozmytych definiuje się następująco:

suma: Al U A 2

(2.2)
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iloczyn: Al n A2

j.LAl nA2 ( x) == min (j.LAl (x), j.LA 2 (x) )
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(2.3)

dopełnienie: A

iloczyn kartezjański: Al x A2

(2.4)

(2.5)

Liczność zbioru rozmytego A określonego w skończonej przestrzeni n określa

się często jako tak zwany ~Count:

~Count(A) == :L j.LA(X)

xEA

(2.6)

W teorii zbiorów rozmytych (nierozmytą) relację ~ zawierania się zbiorów roz
mytych określa się następująco:

(2.7)

W literaturze rozważa się również sposoby określenia częściowego zawierania się

zbiorów rozmytych; zawierania się w stopniu. Jednym z możliwych podejść jest
następujące określenie stopnia zawierania się 8ub(A, B):

b(A B) == m(A n B)
su, m(A) (2.8)

gdzie m(A) == ~Count(A) w przypadku skończonej przestrzeni rozważań lub,
na przykład:

m(A) = Lf.LA(x)dx (2.9)

jeśli przestrzenią rozważań jest zbiór liczb rzeczywistych n == R i In j.LA(x )dx > O.

2.2. Reprezentacja informacji niepewnej. . ..
i rueprecyzyjnej

Niepewność i nieprecyzyjność są elementami charakteryzującymiinformację i jej
przetwarzanie. Są to pojęcia w pewnym stopniu pokrewne. W części prac zaj
mujących się tymi zagadnieniami stosuje się łączne określenie informacji niedos
konałej (ang. imperfect information) (por. np. [43]). W świecie rzeczywistym
z uwagi na nieprzewidywalnośći brak zrozumienia pewnych zjawisk nie zawsze
wszystko da się określić vv precyzyjny i pewny sposób. W idealnym przypadku
informacja powinna być jednoznaczna i pewna, ale taki stan jest często niezwykle
trudny do osiągnięcia. Często źródłową formą wyrażania informacji jest język

naturalny, pełen nieprecyzyjnych określeń, ale mimo to, czy nawet dzięki temu,
zapewniającysprawną komunikacjępomiędzy ludźmi.

lVlodelowanie nieprecyzyjnych wyrażeńjęzyka naturalnego było jedną z podsta
wowych inspiracji prowadzących do powstania teorii zbiorów rozmytych. Zbiory
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rozmyte wydają się bardzo dobrym narzędziem do modelowania takich wyrażeń.

Z drugiej strony można zauważyć, że nieprecyzyjne określenie, na przykład war
tości pewnej zmiennej, prowadzi do niepewności co do jej wartości. Potrzebne jest
nam narzędziedo modelowania tej niepewności, którą chcielibyśmy opisywać wią

żąc ją w pewien sposób z funkcją przynależności zbioru rozmytego, modelującego
wartość rozważanej zmiennej.
Taką inną interpretację stopni przynależności uzyskuje się poprzez następu

jące rozumowanie, które przeprowadzimy na konkretnym przykładzie. Załóżmy,

że wiemy, że Jan jest młody. Nie mamy wtedy pewności, co do konkretnej liczby
wyrażającej wiek Jana. Jednak jeśli znamy funkcję przynależności {lA zbioru
rozmytego reprezentującego pojęcie młody, to racjonalnym będzie przyjąć, że im
wyższy stopień przynależności {lA(X), tym większa możliwość, że x wyraża wiek
Jana. lVlożna przyjąć, że stopień możliwości dla każdej z rozpatrywanych liczb
równa się stopniowi jej przynależności do zbioru A. Rozważania te prowadzą

do pojęcia teorii możliwości (ang. possibility theory) , wprowadzonej przez Zadeha
w 1978 [86], która łącznie z teorią zbiorów rozmytych może służyć do reprezentacji
nieprecyzyjnej i niepewnej informacji.

Jeśli sformalizujemy powyższy przykład i oznaczymy przez X wiek Jana, wów
czas informację jaką mamy można wyrazić następująco:

lub, ogólniej,

X jest młody

X jest A

(2.10)

(2.11)

gdzie A oznacza zbiór rozmyty reprezentujący,przykładowo, pojęcie młody wiek.
Wówczas powiemy, że takie stwierdzenie określa rozkład możliwości (ang. possi
bility distribution) wartości zmiennej X (wieku danej osoby), który oznaczymy
jako n x , w przestrzeni (dziedzinie rozważań) n - w tym przypadku w przestrzeni
możliwych wartości wieku człowieka, np. w przedziale [0,150]:

«x : n ----+ [0,1]

1fx(x) == {lA (x)

(2.12)

(2.13)

Rozkład możliwości nx przypisuje każdej liczbie x E n liczbę 1fx(x) z przedziału

[0,1], która określa stopień możliwości, że podana liczba x jest wartościązmiennej
X. Jeśli 1fx(x) == 1, wówczas jest całkowicie możliwe, że x jest wartością zmien
nej X. Jeśli 1fx(x) == 0, to jest to niemożliwe. Pośrednie wartości 1fx wyrażają

pośrednie stopnie możliwości.

W rozważaniach dotyczących reprezentacji informacji z użyciem rozkładów moż

liwości waźną rolę odgrywa tak zwana zasada minimalnej specyficzności. Jeśli dla
dwóch rozkładów możliwości 1fi i 1fi zachodzi: \/x E n 1fi(x)::; 1fi(x), to po
wiemy, że rozkład 1fI jest bardziej specyficzny. Zasada minimalnej specyficzności

głosi, że jeśli informacja, którą posiadamy daje się wyrazić za pomocą zbioru
rozkładów możliwości 1fi, 1fi, ... ,1fx' to łączny rozkład możliwości 1fx, który
reprezentuje naszą całościową informację, jest najmniej specyficznym rozkładem

spełniającymwarunki:
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czyli
vx E O 1fX (x) == min(1f:X (x ), 1f~ (X ), •.. , 1fx (X ) )

Jeśli zinterpretujemy zapis (2.11) jako ograniczenie
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(2.14)

(2.15)

(2.16)

to zasada minimalnej specyficznościstanowi uzasadnienie przyjęciarówności (2.13)
nx (x) == PA(x), gdyż taki rozkładnx jest najmniej specyficznym rozkładem speł

niającym warunek (2.15).
Rozkład możliwości 1fx (x) określa dla każdego x E n na ile jest możliwe, że x

jest wartością zmiennej X. W praktyce równie interesujące może być określenie

na ile możliwe jest, że wartość zmiennej X należy do zbioru B ~ o. Aby znaleźć

odpowiedź na to pytanie stosuje się jedną z podstawowych miar teorii możliwości
- miarę możliwości (ang. possibility measure), oznaczaną jako II. Przyjmuje się,

że:

IIx(B) == sup 1rx(x)
xEB

Wysoka wartość miary możliwości dla zbioru B nie wyklucza sytuacji, że wartość

zmiennej X należy do dopełnienia B zbioru B. W szczególności nie zachodzi
tu zależność II(B) + II(B) == 1. W związku z tym oprócz miary możliwości

stosuje się również miarę konieczności (ang. necessity measure) , oznaczaną jako
N. Przyjmuje się, że:

Nx(B) == 1 - IIx(B) == inf (1 - 1fx(x))
x fi.B

(2.17)

Pojęcia miar możliwości i konieczności rozszerza się na zbiory rozmyte w nastę

pujący sposób:

IIx(B) == sup min(1fx(x) ,JltB(X))
xEO

Nx(B) == inf max(l - 1fx(x), PB(X))
xEO

(2.18)

(2.19)

gdzie B E F(O) jest zbiorem rozmytym o funkcji przynależności PB.
Wzór (2.19) ma sens jedynie jeśli rozkład możliwości 1fx jest znormalizowany,

czyli jeśli :3x Eo 1fx(x) == 1. Dla rozkładów nieznormalizowanych wprowadza się

zmodyfikowany wzór, ale w literaturze brak zgody co do jego postaci i szersza
dyskusja tego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszej pracy.

Miary możliwości i konieczności mają następujące podstawowe własności:

IIx(A U B) == Inax(IIx(A), IIx(B))

Nx(A n B) == min(Nx(A), Nx(B))

(2.20)

(2.21)

Omówimy teraz pokrótce wielowymiarowe rozkłady możliwości (na iloczynach kar
tezjańskich zbiorów), które będą nam użyteczne przy prezentacji proponowanego
V\T rozprawie modelu IR, w rozdziale 4. Rozważmy n zmiennych X, i wyrażenie:

(2.22)

Generuje ono łączny rozkład możliwości na iloczynie kartezjańskim nI x ... x Dn
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przestrzeni rozważań poszczególnych zmiennych Xi, 1rX:

1rX: nI x ... x Dn ---7 [0,1]
1rx (Xl, ... , xn ) ::; min(1rXl (Xl), ... , 1rXn (xn ) )
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(2.23)

(2.24)

gdzie 1rXi jest rozkładem generowanym przez X, jest A i w (2.22).
Na podstawie własności (2.20)-(2.21) miar możliwości i konieczności, można

pokazać, że dla takiego rozkładu zachodzi:

IIx(Bl + ... + Bn) == max Ilę, (Bi)
~

Nx(Bl X ... X Bn) == m~nNxi(Bi)
~

(2.25)

(2.26)

gdzie X oznacza iloczyn kartezjański zbiorów rozmytych, określonywzorem (2.5),
zaś + jest skojarzonąz nim operacją zdefiniowanąjako:

A+B==AxB

Jeśli można przyjąć równość we wzorze (2.24), czyli że

(2.27)

to powiemy, że zmienne X, są nieinteraktywne (ang. non-interactive). Wtedy
zachodzi również [32]:

IIx(Bl X ... x Bn) == m~nIIxi(Bi)
~

Nx(Bl + ... + Bn) == m?XNxi(Bi)
~

(2.28)

(2.29)

Można zauważyć, że wzory (2.28) i (2.26) mogą posłużyć do oceny prawdziwoś

ci ' wyrażenia

zaś wzory (2.25) i (2.29) mogą posłużyć do oceny prawdziwości wyrażenia

(Xl jest B l ) V ... V (Xn jest Bn)

(2.30)

(2.31 )

w obydwu przypadkach - przy założeniu prawdziwości (2.22) i nieinteraktywności
zmiennych x..
Wyrażenia postaci (2.11) określają wartość zmiennej X vV sposób nieprecyzyjny.

W literaturze dodatkowo rozważa się ich rozszerzone formy, tak zwane wyrażenia

z kwalifikatorami (ang. qualified statements). Zadeh zaproponowałwiele różnych

typów takich kwalifikatorów (por. np. [32]). Nas będą interesowały szczególnie
dwa spośród nich, które szerzej omawiamy poniżej.

Wyrażenia z kwalifikatorem prawdziwości (ang. truth qualified statements).
Wyrażeniatego typu zawierająkwalifikator określającystopień prawdziwościstwier-

lCzy dokładniej: przekonania o prawdziwości; por. (2.38).
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dzenia X jest A. Zapisuje się je jako:

X jest A jest T-prawdziwe
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(2.32)

gdzie T jest tak zwaną rozmytą wartością prawdy (ang. fuzzy truth-value) typu
prawie prawda, trochę prawda itp., którą utożsamia się ze zbiorem rozmytym
na przedziale [0,1] o funkcji przynależności {LT'

Wyrażenie (2.32) traktuje się (por. np. [32]) jako równoważnepewnemu wyra
żeniu - bez kwalifikatora - postaci (2.11):

X jest A jest T-prawdziwe f-----t X jest B jest prawdziwe (2.33)

przy czym {LB == f({LT, {LA) dla pewnej funkcji f. Zagadnienie właściwego określe

nia postaci funkcji przynależności {LB można "odwrócić" i zapytać na ile prawdziwe
jest wyrażenieX jest A (czyli jaką postać ma {LT) przy założeniu, że X jest B jest
prawdziwe. W odpowiedzi na to pytanie przyjmuje się określać T w sposób nas
tępujący:

jeśli {x I {LA (x) == t} =1= 0
wpp

(2.34)

Wyrażenia z kwalifikatorem pewnoset (ang. certainty qualified statements).
Wyrażenia tego typu zawierają kwalifikator określający minimalny stopień prze
konania (pewności) ex E [0,1] co do prawdziwości stwierdzenia X jest A. Zapisuje
się je jako:

lub krócej jako:

X jest A jest pewne w stopniu co najmniej ex

X jest A, ex

(2.35)

(2.36)

Podobnie jak w przypadku wyrażeń z kwalifikatorem prawdziwości (2.32), tu
również przyjmuje się, że wyrażenie (2.35) można zreinterpretować jako proste,
pozbawione kwalifikatora, wyrażenie postaci X jest B. Postać funkcji przyna
leżności {LB w takim równoważnym wyrażeniu zależy od postaci {LA i wartości

et.

X jest A, et f-----t X jest B (2.37)

Znów jak poprzednio, zagadnienie właściwego określenia postaci funkcji przy
należności {LB można "odwrócić" i zapytać jakie można mieć przekonanie co do
prawdziwości X jest A jeśli zakłada się, że zachodzi X jest B. Odpowiedźna to py
tanie wynika wprost z definicji miary konieczności (2.19):

X jest B r---t X jest A, Nx(A) (2.38)

Postać funkcji przynależności B w (2.37) można określić następująco:

{LB(X) == max(ltA(x), 1 - ex) (2.39)

Zmienna lingwistyczna Zastosowanie wyrażeń postaci (2.11) stanowi istotę po
dejścia zadehowskiego [86] do reprezentacji informacji wyrażonej w języku natu
ralnym. Bardzo ważną rolę odgrywa tu pojęcie zmiennej lingwistycznej [85]. Jest
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to zmienna, której wartości przyjmująpostać wyrażeń języka naturalnego zamiast
liczb. Wyrażenia te interpretuje się jako zbiory rozmyte w przestrzeni właści

wej dla danej zmiennej. Formalnie [85] zmienną lingwistyczną definiuje się jako
uporządkowanąpiątkę:

(H, T(H), U, G, A1) (2.40)

gdzie H oznacza nazwę zmiennej, T(H) == {li} zbiór jej wartości (terminów ling
wistycznych) , U == {Ui} przestrzeń rozważań właściwą dla danej zmiennej, G
oznacza regułę generowania terminów lingwistycznych, zaś M określa przypisanie
każdemu terminowi lingwistycznemu li E T(H) zbioru rozmytego zdefiniowanego
w U, 1VJ(li) E :F(U).

Nawiązując do przykładu (2.10), można potraktować wiek człowieka jako zmien
ną lingwistyczną (wiek, T(wiek), U, G, M), przy czym, na przykład, zbiór jej war
tości T('wiek) == {młody, średni, stary}, U == [1,100]. Regułę G utożsamia się

z listą wszystkich terminów lingwistycznych T(wiek), zaś M przypisuje poszcze
gólnym terminom odpowiednie zbiory rozmyte - na przykład terminowi młody

zbiór rozmyty o funkcji przynależności pokazanej na rys. 2.1.
Przy opisie wartości zmiennej lingwistycznej terminy takie, jak wymienione wy

żej, mogą podlegać modyfikacji przez poprzedzenie ich terminami takimi, jak bar
dzo, mniej więcej - zwanymi modyfikatorami. Można to formalnie ująć określając

stosownie reguły G i M. U Zadeha [85] modyfikatory modelowane są z użyciem

operacji koncentracji i spłaszczenia (rozcieńczania), określonych na zbiorach roz
mytych. Przykładowo, funkcje przynależności zbiorów rozmytych reprezentują

cych terminy lingwistyczne bardzo młody i mniej więcej młody mogą być określone

w następujący sposób:

f-lrbardzo młody (U) == (f-lrmłody( u))2

f-lrmniej więcej młody(U) == (/Lmłody( U) )1/2

(2.41)

(2.42)

Logika posybilistyczna Warto zwrócić uwagę, że logika rozmyta, rozumiana
zgodnie z krótkim wprowadzeniem zawartym w niniejszym rozdziale, znacznie
odbiega od klasycznego sposobu pojmowania logiki. W szczególności nie używa

liśmy przy jej opisie takich pojęć, jak wartościowanie itp. W literaturze znaleźć

można różne propozycje sformalizowania (elementów) tak rozumianej logiki roz
mytej zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w logice klasycznej. W szczególności

interesująca jest koncepcja logiki posybilistycznej, zaproponowanej przez Dubois,
Langa i Prade'a [31]. Jej stosowalność w ramach proponowanego modelu wyszu
kiwania informacji tekstowej pokazano w pracy autorki niniejszej rozprawy [54].
Znajduje ona również zastosowanie w jednym z wariantów określania paramet
rów zaproponowanego w rozprawie modelu (por. rozdział 5). Z tego względu

pokrótce przedstawia się poniżej podstawowe pojęcia wybranego wariantu logiki
posybilistycznej, głównie na podstawie pracy [31].

Przyjmujemy w dalszych rozważaniach klasyczny język rachunku zdań, który
zostanie następnie rozszerzony Vl opisany dalej sposób. W szczególności rozwa
żany będzie zbiór zmiennych zdaniowych/ S == {p, q, r, s, ... }.

2Przyjęcie takich oznaczeń zamiast wcześniej stosowanego S == {s.} czyni kolejne wzory bar
dziej czytelnymi.
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Oznaczmy przez D zbiór wszystkich funkcji

w : S -+ {O, l}
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(2.43)

rozumianych jako wartościowania(interpretacje), przypisującezmiennym zdanio
wym ze zbioru S wartości 1 ("prawda") i °("fałsz"). Dla zadanej formuły p niech
DP oznacza zbiór wszystkich interpretacji spełniających p, czyli takich interpre
tacji, przy których formuła ta jest prawdziwa. Założenie, że p jest prawdziwe
sprawia, że interpretacje należące do DP są możliwe, zaś pozostałe są niemożliwe.

Używając języka teorii możliwości można stwierdzić, że p generuje następujący

rozkład możliwości 1rp na zbiorze D:

1rp (W) == °"Iw tf- DP

(2.44)

(2.45)

Wtedy, dla dowolnej formuły s E S niepewność co do jej prawdziwości można

określić z użyciem pary liczb:

(2.46)

gdzie IIp i Np oznaczają odpowiednio miarę możliwości i konieczności określoną

na podstawie rozkładumożliwości1rp . Para liczb (1,1) oznacza całkowitąpewność,

że formuła s jest prawdziwa (czyli ,$ jest fałszywa),para (0,0) całkowitą pewność,

że s jest fałszywa (czyli ,$ jest prawdziwa), zaś para (1,0) oznacza, że zarówno
8, jak i ,$ może być prawdziwa lub fałszywa. Warto zauważyć, że ze względu

na binarny charakter rozkładu 1rp również miary możliwości i konieczności, IIp

i Np przyjmują wartości wyłącznie ze zbioru {O, l}.
W logice posybilistycznej dopuszcza się wyrażenie stopniowalnej niepewności

co do prawdziwości p. Jeśli nie jesteśmy całkowicie pewni, że p jest prawdziwa,
to należy zmodyfikować wzór (2.45) i dopuścić, że również interpretacje niespeł

niające p są możliwe do pewnego stopnia. Prowadzi to do przyjęcia, że DP jest
zbiorem rozmytym, który generuje następujący rozkład możliwości na D:

(2.47)

przy czym dla w takich, że w(p) == 1, zachodzi J1np (w) == 1.
W celu uwzględnienia stopnia przekonania o prawdziwości formuły p rozszerza

się odpowiednio składnię języka zdań. Stosuje się tak zwane formuły ważone,

które przyjmująnastępującąpostać:

(p,a) (2.48)

gdzie waga a E [0,1] oznacza dolną granicę przekonania w prawdziwość p. Warto
zauwaźyć, że nadal używa się tu klasycznych stopni prawdziwości: p może być

tylko prawdziwa (1) bądź fałszywa (O). Współczynnik a jest natomiast liczbą

z przedziału [O, 1] oznaczającą stopień przekonania w to,' że p jest prawdziwa.
Formuła postaci (2.48) generuje następujący rozkład możliwości na zbiorze D
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(jest to uściślenie rozkładu opisanego z użyciem (2.47)):

{
l dla w E DP

1fp ,Q: (w) = 1 - o: dla w rfc Dl
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(2.49)

Zatem, przy założeniu prawdziwościformuły p, pewność co do prawdziwości do
wolnej formuły s wyraża się parą liczb określonych wzorem (2.46). W szczegól
ności dla formuły p uzyskuje się

IIp,a(p) == IIp,a(OP) == 1

Np,a(P) == Np,a(OP) == a

(2.50)

(2.51)

czyli rzeczywiście stopień pewności w prawdziwość p wynosi a, zgodnie z przyję

tym rozumieniem formuły (2.48).
W ogólności zamiast (p, a) rozważa się zbiór formuł P == (Pi, ai), zwany bazą

przekonań (ang. belie] base). Baza taka określa łącznie następującyrozkład moż

liwości na O
(2.52)

gdzie 1rp i,ai oznacza rozkład możliwości generowany przez formułę (Pi, Gi)'

Powiemy, że rozkład tt spełnia formułę (p, a), co oznaczymy jako 1r 1== (p, a),
jeśli N(p) ~ a, gdzie N jest miarą konieczności określoną na podstawie rozkładu

tt . Relację logicznego wynikania F pomiędzy formułami definiuje się w logice
posybilistycznej w następujący sposób:

(p,a) F (s, (3) {::}V1r 1r 1== (p,a) -7 tt 1== (s, (3)

Łatwo zauważyć, że:

"la ~ (3 (p,a) 1== (p, (3)

(2.53)

(2.54)

Ta obserwacja będzie przydatna w rozdziale 5 (s. 67) przy analizie doboru pa
rametrów proponowanego w rozprawie modelu IR.
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Celem niniejszego rozdziału jest wprowadzenie do dziedziny wyszukiwania infor
macji tekstowej (IR). Podstawowe pojęcia z tej dziedziny takie, jak relewantność,

stopień dopasowania czy zapytanie wprowadziliśmy w p. 1.1.1. Obecnie omó
wimy nieco bardziej szczegółowo podstawowe zadanie jakie stawia się przed tą

dziedziną. Tematyka dotyczącaIR jest bardzo szeroka i obejmuje wiele zagadnień

wykraczających poza zakres rozprawy. W związku z tym, w niniejszym krótkim
wprowadzeniu z konieczności poruszone zostaną tylko wybrane tematy z zakresu
IR. Pełniejszą, czy bardziej szczegółowąprezentacjęmożna znaleźć w literaturze,
na przykład [77, 71, 1, 52, 29, 40, 73].

Dziedzina wyszukiwania informacji tekstowej ma swoje korzenie w odwiecznym
dążeniu człowieka do zorganizowania swoich zasobów, w szczególności informa
cji, w sposób zapewniającyszybki i łatwy dostęp. Podstawową czynnością, która
umożliwia sprawne wyszukiwanie w przypadku dokumentów tekstowych jest ich
indeksowanie (katalogowanie). Alternatywąjest sekwencyjny przegląd wszystkich
dokumentów w poszukiwaniu tego właściwego, odpowiadającegopotrzebom infor
macyjnym użytkownika. Dla zbiorów dokumentów o dużych rozmiarach jest to
niewykonalne. Pewnym udogodnieniem może być uporządkowaniezbioru doku
mentów w kolejności, określonej przez pewien ich atrybut, na przykład nazwisko
autora. Wyszukiwanie staje się bardziej efektywne, ale tylko wtedy, jeśli potrzeby
informacyjne dają się wyrazić z użyciem wartości tego atrybutu. Ważnymkrokiem
jest przejście od samych dokumentów do ich reprezentantów, na przykład :fiszek
w katalogu bibliotecznym. Można wtedy wybrać kilka atrybutów, z użyciem któ
rych spodziewane jest formułowanie potrzeb informacyjnych. Następnie tworzy
się tyle reprezentacji dokumentów (na przykład fiszek), ile wybrano atrybutów
i porządkuje się, dla każdego atrybutu z osobna. Umożliwia to efektywniejsze
wyszukiwanie względem wartości kilku atrybutów, na przykład autora, tytułu,

tematyki.
Dopiero jednak właściwe indeksowanie prowadzi do rozwiązania problemu szyb

kiego wyszukiwania informacji. Pojęciem, które tradycyjnie stosuje się w dzie
dzinie IR w tym względzie jest tak zwany odwrócony indeks (ang. inverted fi
le (structure) (IFS); inverted index). Jego konstrukcja polega na tym, że dla
każdej wartości wybranych atrybutów tworzy się listę dokumentów, w których
dany atrybut taką właśnie wartość przyjmuje.

Rozwiązanieto stosuje się natychmiast również do atrybutów takich, jak wspom
niana wcześniej tematyka, które mogą przyjmować wiele wartości. Prowadzi to
do koncepcji opisu dokumentu z użyciem zbioru słów kluczowych - podstawowego
podejściaw dziedzinie IR, przyjętego również w rozwiązaniu proponowanym w ni
niejszej rozprawie (por. rozdział 4). Podstawową kwestią jest jak wybrać słowa

kluczowe do opisu dokumentu. Można określić ich listę lub hierarchię niezależ

nie od zbioru dokumentów, na podstawie wiedzy eksperckiej w danej dziedzinie
itp. Tak określone słowa kluczowe mogą bardziej odpowiadać pewnym pojęciom
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z danej dziedziny niż konkretnym słowom. Takie podejście może być bardzo
skuteczne, zakładając że ten zbiór słów kluczowych (pojęć) jest również znany
użytkownikowiposzukującemudokumentów.

Inne podejście polega na wyborze słów kluczowych spośród słów (lub ich kom
binacji, rdzeni czy inaczej przetworzonych form) faktycznie występującychw do
kumencie. Sprawdza się ono przy automatycznym indeksowaniu dokumentów.
Dodatkowo nie wymaga kosztownej pracy ekspertów nad dopasowywaniem listy
(hierarchii) słów kluczowych (pojęć) do zmieniającej się zawartości indeksowanego
zbioru dokumentów.

Istotną kwestią staje się ustalenie, które słowa powinny być uznane za ważne

dla reprezentacji zawartości dokumentu. Co więcej, łatwo przyjąć, i potwierdzają
to badania eksperymentalne, że najlepsze efekty daje traktowanie różnych słów

jako ważnychw różnym stopniu - zależnie od różnych czynników. Rozważania te
można przenieść również na zapytania i pozwolić użytkownikowi różnicować waż

ność słów kluczowych, które podaje on w swoim zapytaniu. Słowom kluczowym
przypisuje się wtedy stopnie ważności (wagi) odzwierciedlające ich znaczenie dla
reprezentacji treści dokumentu lub potrzeb informacyjnych użytkownika.

Odejście od binarnego rozumienia ważności powoduje również koniecznośćzre
widowania zasady ustalania, które dokumenty zostanąuznane za relewantne wzglę

dem zapytania. Dopóki ważność traktowana jest jako pojęcie binarne, w intuicyj
nie nakreślonym powyżej modelu wyszukiwania, reprezentacjędokumentu stanowi
faktycznie zbiór przypisanych mu słów kluczowych (ang. bag oj words), nato
miast zapytanie jest pewną kombinacjąsłów kluczowych połączonych spójnikami
logicznymi. Dokument uznany zostanie za relewantny względem zapytania, jeśli

zawiera żądaną kombinację słów kluczowych. Na przykład, jeśli jest to koniunk
cja, to wszystkie słowa muszą wystąpić; jeśli jest to alternatywa, to wystarczy, że

wystąpi jedno. Po wprowadzeniu stopni ważności sposób oceny relewantnościnie
jest już tak oczywisty, Z pewnością nie mieści się on vv takim, opisanym wyżej,

schemacie logicznym, przynajmniej nie w ramach logiki klasycznej. W literaturze
zaproponowano różne rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie zaproponowane
w rozprawie wpisuje się w nurt rozwiązań o charakterze logicznym, z zastosowa
niem logiki rozmytej w miejsce logiki klasycznej.

Ocena relewantnościokreślonana podstawie stopni ważności przypisanych sło

wom kluczowym w dokumencie i zapytaniu w sposób naturalny ma również cha
rakter stopniowalny. Zgadza się to z intuicjami dotyczącymi takiego właśnie

charakteru relewantności i prowadzącymi do pojęcia stopnia dopasowania doku
mentu względem zapytania. Stopień ten, obliczony na podstawie reprezentacji
dokumentu i zapytania, umożliwia uporządkowanie dokumentów w odpowiedzi
na zapytanie zgodnie z oceną ich (stopniowalnej) relewantności.

Z punktu widzenia analizy niektórych metod wyszukiwania dogodnie jest roz
patrywać pojęcie cząstkowych stopni dopasowania, obliczonych dla poszczególnych
słów kluczowych z osobna. Całościowy stopień dopasowania otrzymuje się wtedy
przez zastosowanie na stopniach cząstkowych odpowiedniego operatora agregacji.

Omówione wyżej pojęcia należy rozpatrywać w ramach pewnego procesu wy
szukimania informacji, w trakcie którego realizowane jest podstawowe zadanie:
wybranie dokumentów relewantnych względem podanego przez użytkownika za
pytania.
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W procesie tym można wyróżnić następujące etapy:
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1. przygotowanie zbioru dokumentów do wyszukiwania (operacje na dokumen
tach),

2. wyrażenie potrzeb informacyjnych użytkownikaw postaci zapytania,

3. wstępne przetworzenie zapytania (operacje na zapytaniach),

4. ocena relewantnościdokumentów względem podanego zapytania,

5. przedstawienie wyników wyszukiwania użytkownikowi,

6. ewentualna dalsza interakcja z użytkownikiem i ponowne wyszukiwanie z uży

ciem zmodyfikowanego zapytania.

Proces ten realizowany jest obecnie przede wszystkim w ramach systemów kom
puterowych. W dalszej części niniejszego rozdziału opiszemy poszczególne jego
etapy, omawiając koncepcję takich systemów komputerowych.

Bezprecedensowe tempo rozwoju technik informatycznych w ostatnich latach,
stwarza nowe wyzwania i możliwości w zakresie zastosowania wyszukiwania in
formacji tekstowych. Ogromną rolę odgrywa tu Internet, a w szczególności jego
usługa WWW1 . Każdego dnia miliony ludzi przeszukują sieć w poszukiwaniu in
formacji, używając jednego z najważniejszych narzędzi opracowanych w ramach
IR, a mianowicie wyszukiwarek internetowych. Mają one na celu ułatwienie wyszu
kania w sieci WWW interesującychużytkownikadokumentów. Do największych

należą Google 2 i Yahoo3 •

Pojawiają się również nowe możliwości i wyzwania związane z coraz bogatszą

strukturą dostępnych dokumentów. W kontekście Internetu wspomnieć należy

o hipertekście, czyli powiązaniach jakie można ustanowić pomiędzy dokumen
tami, w szczególności zapisanymi w języku HTlVIL i udostępnianymi w ramach
usługi WWW. W efekcie zamiast ze zbiorem dokumentów mamy do czynienia
z ich grafem. W strukturze powiązań tego grafu kryje się istotna informacja co do
znaczenia i roli poszczególnych dokumentów. Jej wykorzystanie stanowi o sukcesie
takich wyszukiwarek jak Google. Dokumenty mają również coraz bogatszą struk
turę. W standardowych podejściach dokument to po prostu zbiór słów. Obecnie
w dokumentach wyróżnićmożna jasno określone części takie, jak tytuł, nagłówek,

treść, z ewentualnym podziałem na sekcje. Wystąpieniu słowa kluczowego vV każ

dej z nich może przypisać zróżnicowane stopnie ważności, co moźe prowadzić do
bardziej efektywnego wyszukiwania. Szczególną rolę odgrywa tu reprezentacja
dokumentów z użyciem języka XlVIL, którego istota polega właśnie na nadaniu
dokumentom bogatej struktury.

3.1/. Systemy IR

W latach 40. ubiegłego wieku pojawiła się publikacja Vannevara Busha ("As We
May Think") [23], w której autor postulowałpodjęcie wysiłków, w celu stworzenia

1World Wide Web - ogólnoświatowa pajęczyna

2http:j jwww.google.com
3http://wwvv.yahoo.com
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mechanizmu pozwalającegona gromadzenie i przetwarzanie ówcześnie dostępnej

wiedzy w sposób automatyczny. W publikacji tej znajduje się opis urządzenia

o nazwie Memex, podobnego funkcjonalnie do obecnie istniejącej sieci World Wide
Web. Możliwość realizacji postulowanych w tym artykule rozwiązańbyła wówczas
jeszcze kwestią odległej przyszłości.

Wraz z upowszechnienieniem się dostępu do komputerów pojawiła się realna
możliwość automatyzacji przetwarzania informacji tekstowej. Zaczęły powsta
wać komputerowe systemy operujące na elektronicznych wersjach dokumentów.
W dalszej części rozprawy, dla skrócenia zapisu, będziemy je określać mianem
systemów IR. Powstanie takich systemów wpłynęło znacząco na obniżenie kosz
tów funkcjonowania instytucji oraz zwiększenia efektywności pracy. Informatyka
otworzyławiele drzwi, również w dziedzinie IR.
Ważny wkład do dziedziny wniósł Gerard Salton. W roku 1960 na Uniwersyte

cie Cornell wraz ze swoim zespołem stworzył on prototyp systemu wyszukiwania
informacji o nazwie SMART (ang. Salton's Magic Automatic Retriever of Text).
System ten stanowił efekt kompleksowych prac nad reprezentacjądokumentów,
zapytań i sposobu określania ich dopasowywania. Opracowane podejście nosi
nazwę modelu wektorowego [68]. Podobną rolę względem modelu probabilistycz
nego odgrywa system OKAPI, jedna z szerzej znanych implementacji tego modelu
o charakterze akademickim". Był on używany między innymi w serii eksperyme
ntów związanych z badaniami interakcji z użytkownikiem. Zaimplementowany
w ramach tego systemu schemat ważenia o nazwie BlVI25 został również użyty do
eksperymentów obliczeniowych, przeprowadzonych w ramach niniejszej rozprawy.
Poszczególne klasyczne modele wyszukiwania omawiamy w p. 3.2.

System wyszukiwania informacji tekstowej (system IR) można określić jako
zbiór zaimplementowanych funkcji i algorytmów przeznaczonych do przygotowa
nia i wyszukiwania informacji tekstowej [77]. Od strony programistycznej obecnie
używane systemy IR są na ogół dość złożonymi aplikacjami. Składają się z wielu
modułów i są implementowane w różnych środowiskach, za pomocą różnych na
rzędzi programistycznych. Mimo znaczących różnic w ich konstrukcji i zasadach
funkcjonowania, cechuje je pewien wspólny zakres realizowanych funkcji. Do funk
cji tych należą (por. rys. 3.1):

1) prowadzenie interakcji z użytkownikiem; przyjęcie i przetwarzanie zapytania
do postaci zrozumiałej przez system; wizualizacja wyników wyszukiwania
oraz doprecyzowanie zapytania użytkownika (ang. relevance feedback) ,

2) automatyczne tworzenie reprezentacji dokumentów oraz zapytań niezbęd

nych w procesie wyszukiwania (operacje na dokumentach i zapytaniach [67])

3) wyszukiwanie dokumentów.

Omówimy teraz pokrótce zagadnienia związane z realizacją poszczególnych funk
cji, grupując je według zasad stosowanych zwykle w literaturze. Operacje na
dokumentach mają za zadanie przekształcenieoryginalnych dokumentów i wyge
nerowanie ich reprezentacji. Zapytania są zwykle przetwarzane w sposób ana
logiczny do dokumentów. Dodatkowo mogą podlegać operacjom specyficznym
wyłącznie dla zapytań. Rozważa się więc również operacje na zapytaniach.

4http:j jwww.soi.city.ac.ukj andymjOKAPI-PACKj
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Rysunek 3.1.: Podstawowe funkcje systemu wyszukiwania informacji tekstowej

3.1.1. Operacje na dokumentach

W systemach IR informacja tekstowa jest przetwarzana zazwyczaj nie wprost, ale
w postaci pewnej reprezentacji. Idealnym rozwiązaniemw przypadku dokumen
tów byłoby uzyskanie formalnej reprezentacji oddającej dokładnieznaczenie treści

zawartych w dokumencie. Znajduje się to w kręgu zainteresowania dziedziny prze
warzania języka naturalnego (ang. natural language processing (NLP)). W tym
zakresie nie osiągnięto jeszcze wyników pozwalających na szerokie praktyczne
zastosowania. Z tego względu stosuje się prostsze sposoby reprezentowania doku
mentów. Najpopularniejszym jest przyjęcie reprezentacji w postaci zbioru słów

kluczowych, istotnych z punktu widzenia zawartości dokumentu. Dobór słów klu
czowych ma podobny charakter jak w przypadku tworzenia indeksu dla książki.

Stąd, proces tworzenia reprezentacji dokumentów nosi nazwę indeksowania.
O ile indeksy książek nadal tworzone są zwykle ręcznie, o tyle sposób indek

sowania całych zbiorów dokumentów uległ zmianie wraz z rozwojem technologii
informatycznych. Obecnie rezygnuje się zazwyczaj z ręcznego indeksowania na
rzecz automatycznego, co znacznie przyspiesza realizację tego procesu, choć może
obniżyć jego jakość. Rozmiary zbiorów dokumentów, wymagających indeksowa
nia, są jednak tak duże, że praktycznie niemożliwe jest zatrudnienie w tym celu
ludzi.

Teoretycznąpodstawę automatycznego indeksowania dokumentów stanowiąpra
ce z połowy ubiegłego wieku. W tym kontekście należy V\T pierwszym rzędzie

wymienić prace Luhna [50, 51] i Zipfa [89]. Luhn jako pierwszy zasugerował, że

automatyczne wyszukiwanie może być oparte na porównywaniu indeksów, utwo
rzonych dla dokumentów, z zapytaniem użytkownika. W jednej z wczesnych prac
Luhn sformułował również tezę, że częstość występowaniasłowa w dokumentach
stanowi miernik jego ważności jako reprezentanta treści znaczeniowych. Słowa

występujące bardzo często, jak i te występujące bardzo rzadko nie są przydatne
dla wyszukiwania dokumentów relewantnych. Jego rozważania stały się podstawą

metod określania reprezentacji dokumentów z użyciem słów kluczowych.
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Naturalnym jest podejście, w którym ważność słowa kluczowego do reprezen
tacji dokumentu traktuje się jako pojęcie stopniowalne. Przyjmuje się, że różne

słowa są ważne w różnym stopniu. Używa się więc pojęcia stopnia ważności 
w skrócie będziemy go również nazywać wagą danego słowa w dokumencie.

Reprezentacja dokumentów obejmująca wszystkie słowa w nich występujące

nie prowadzi do dobrych wyników. Na przykład spójniki same w sobie nie mają

określonego znaczenia. Zazwyczaj pojawiają się we wszystkich dokumentach wie
lokrotnie. Stąd uwzględnianie ich przy określaniu reprezentacji dokumentów nie
jest wskazane. W systemach IR używane są pewne metody ograniczania zbioru
słów, które mogłybybyć użyte do reprezentacji, czyli pełnić rolę słów kluczowych.
Metody te stanowiąelement procesu wstępnegoprzetwarzania dokumentów, który
obejmuje następujące operacje.

Analiza leksykalna tekstu Jest to proces, w trakcie którego następujekonwersja
listy znaków (czyli tekstu całego dokumentu) do listy słów (kluczowych). Jednym
z głównych zadań jest identyfikacja słów w tekście, rozpoznanie słów używanych

jako separatory (spacji), cyfr, znaków przestankowych, odróżnienie dużych i ma
łych liter.

Eliminacja słów nieznaczących (ang. stopwords) Słowa, które mają charak
ter pomocniczy, nie niosące jakiegoś specyficznego znaczenia (jak wspomniane
wcześniej spójniki), są bezużyteczne dla realizacji podstawowego celu systemu
wyszukiwania informacji, jakim jest odróżnieniedokumentów relewantnych i nie
relewantnych dla danego zapytania. Ich uwzględnienie wprowadza jedynie szum,
który utrudnia to rozróżnienie. Poniższy przykład obrazuje podzbiór listy słów

nieznaczącychdla języka polskiego:

w o i do co na z do a od jak ze pod gdy że za się to po przy by tak przy ale

Lista słów nieznaczących, użyta w eksperymentach obliczeniowych, opisanych
w rozdziale 6, znajduje się w załączniku A.

Wyodrębnianie rdzenia słów (ang. stemming) Wyodrębnianierdzenia słów po
lega na określeniu rdzenia - źródłowej formy gramatycznej - każdego z nich. Przy
reprezentowaniu dokumentów można posłużyć się rdzeniami słów, a nie samymi
słowami V\T postaci oryginalnej. Na przykład słowa świat, światowy, światowiec

zastąpione mogą być ich wspólnym rdzeniem: świat. Dzięki temu, najprościej uj
mując, wyszukiwanie dokumentów przez podanie jednego z trzech wymienionych
słów pozwoli odnaleźć dokumenty zawierające którekolwiek z nich.

Do realizacji tego procesu stosowany jest najczęściej algorytm Portera'', Po
lega on zasadniczo na usuwaniu przedrostków i przyrostków słów. Opracowany
oryginalnie dla języka angielskiego, został później zaadaptowany z mniejszym lub
większym powodzeniem do całego szeregu języków. Trzeba zauwaźyć , że fleksja
języka angielskiego jest raczej uboga w porównaniu z językami takimi, jak polski.
Stąd, stosowalność tego bardzo prostego i efektywnego dla języka angielskiego
algorytmu może być ograniczona w przypadku języka polskiego.

5http://tartarus.org/ martiu/PorterStemmer/
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Wybór słów do reprezentacji dokumentu Tekst dokumentu składa się z róż

nych słów. Są wśród nich zarówno rzeczowniki, jak i czasowniki, przymiotniki
i inne. Zazwyczaj przyjmuje się, że najlepszymi reprezentantami dokumentu są

rzeczowniki.
Często różnicuje się istotność wybranych słów dla trafnej reprezentacji znacze

nia danego dokumentu, przypisując im w reprezentacji dokumentu różne stopnie
ważności (wagi). Wartość wag przypisanych w danym dokumencie poszczególnym
słowom kluczowym można określać na wiele sposobów. Najczęściej wiąże się je
z częstością występowania słowa w danym dokumencie, jak i w całym zbiorze
dokumentów. Dobre wyniki daje przyjęcie takiej ogólnej reguły, że:

• im częściej dane słowo pojawia się w tekście dokumentu, tym bardziej jest
znaczące dla jego reprezentacji - tym większą wagę należy mu przypisać,

• im częściej dane słowo pojawia się w całym zbiorze rozpatrywanych doku
mentów, tym mniej jest znaczące dla reprezentacji każdego z nich - tym
mniejszą wagę należy mu w nich przypisać.

Wiele słów pozostaje ze sobą v"v pewnych relacjach opartych na ich znaczeniach.
W kontekście IR najczęściej rozważa się wyrazy o tym samym znaczeniu (syno
nimy) bądź o węższym/szerszym znaczeniu. Informacja o występujących pomię

dzy wyrazami relacjach semantycznych zawarta jest zwykle w tezaurusach. Przy
indeksowaniu dokumentu (określaniu jego reprezentacji) posłużyć się więc można

nie tylko słowami wprost występującymiw dokumencie, ale również takimi, które
pozostają z nimi V\T określonej relacji semantycznej.

Grupowanie dokumentów Jeśli dokumenty zostaną pogrupowanie według ich
podobieństwa, to taki zabieg może znacznie podnieść efektywnośćwyszukiwania.
Stosując metody analizy skupień (ang. eluster analysis) tworzy się grupy do
kumentów takie, że w każdej grupie znajdują się dokumenty podobne do siebie
i zarazem różne od dokumentów umieszczonych w pozostałych grupach. Następ

nie określa się dokumenty reprezentujące poszczególne grupy (tzw. centroidy).
W trakcie realizacji zapytania oblicza się najpierw podobieństwo jedynie pomię

dzy zapytaniem i centroidami grup. Następnie, oblicza się podobieństwo zapy
tania i dokumentów, ale tylko pochodzących z tych grup dla których obliczenia
w poprzednim kroku dały najlepsze rezultaty - największy stopień podobieństwa.

3.1.2. Operacje na zapytaniach

Zasadniczo, większość opisanych wcześniej operacji na dokumentach (za wyjąt

kiem grupowania) znajduje zastosowanie również V\T przypadku zapytań (w szcze
gólności, gdy zapytanie ma postać krótkiego dokumentu tekstowego). J ednocześ
nie zazwyczaj przewiduje się zastosowanie dodatkowych operacji mających na
celu "ulepszenie" zapytania. Znajduje to uzasadnienie ze względu na to, że często

zapytania oryginalnie sformułowane przez użytkownika nie prowadzą do wyszu
kania dokumentów spełniającychjego wymagania. W związku z tym, systemy IR
zwykle przewidują różne zabiegi mające na celu podniesienie efektywnościwyszu
kiwania. Polegają one na pewnych przekształceniachzapytań. Przekształcenia

te mogą być przeprowadzone automatycznie przez system, zaraz po podaniu za
pytania przez użytkownika lub automatycznie, bądź z udziałem użytkownika na
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podstawie dokumentów wyszukanych z użyciem zapytania w początkowej postaci.
Wyróżniasię więc następującemechanizmy stosowane do przekształcenia zapytań.

Automatyczna analiza globalna Zasadniczo polega ona na rozszerzeniu zapy
tania na podstawie tezaurusa o słowa pokrewne do pierwotnie podanych w za
pytaniu. Odbywa się ona przed wykonaniem zapytania. Zakłada się istnienie
tezaurusa określającegopokrewieństwosłów kluczowych. Tezaurus taki może być

skonstruowany ręcznie, bądź automatycznie, na przykład na podstawie analizy
współwystępowaniasłów kluczowych w całym zbiorze dokumentów. Przy wybo
rze nowych słów do dodania do zapytania bierze się również pod uwagę częstości

ich występowania w zbiorze dokumentów.

Automatyczna analiza lokalna W tym podejściu pierwotne zapytanie jest roz
szerzane po jego wykonaniu. Doboru nowych słów kluczowych dokonuje się na
podstawie zbioru dokumentów zwróconych przez system. Przeprowadza się ana
lizę skupień na zbiorze słów kluczowych występujących w wyszukanych dokumen
tach. Następnie dla każdego słowa kluczowego t, oryginalnie występującego w
zapytaniu, dobiera się pewną liczbę słów kluczowych ze skupienia, do którego
należy t. Przyjęcie różnych sposobów określania bliskości/podobieństwana uży

tek stosowanego algorytmu analizy skupień prowadzi do różnych szczegółowych

algorytmów.

Interakcja z użytkownikiem (ang. relevance feedback) Stanowi wariant ana
lizy lokalnej, w której uczestniczy użytkownik. Jest to najczęściej rozważany

w literaturze rodzaj operacji na zapytaniach. System prezentuje użytkownikowi

listę dokumentów wybranych na podstawie oryginalnego zapytania użytkownika.

Użytkownik wskazuje na niej te, które są relewantne (należy pamiętać, że jedy
nie właśnie użytkownik może to stwierdzić). Następnie system na tej podstawie
stosownie modyfikuje zapytanie. Na przykład, jeśli zapytania i dokumenty re
prezentowane są jako wektory w przestrzeni słów kluczowych (por. opis modelu
wektorowego w p. 3.2.2), to modyfikacja zapytania może polegać na zsumowaniu
oryginalnego wektora zapytań z uśrednieniem wektorów reprezentujących doku
menty wskazane przez użytkownika jako relewantne.

Przy konstrukcji systemów przyjmuje się różne sposoby reprezentacji dokumen
tów i zapytań oraz różne sposoby określania ich dopasowania. Elementy te łącznie

określane są mianem modelu wyszukiwania informacji (w skrócie: modelu IR).

3.2. Modele IR

Badania związane z wyszukiwaniem informacji tekstowej prowadzone są od wielu
lat i! zaowocowały licznymi propozycjami różnych metod. Kompleksowe podejścia

w tej dziedzinie zwane są vV literaturze modelami IR. Wyróżnić można modele
klasyczne takie, jak model boolowski oraz nowsze modele, na przykład oparte na
sieciach neuronowych czy sieciach bayesowskich. Naszym celem nie będzie szcze
gółowe opisanie wszystkich znanych modeli IR. W niniejszym punkcie zostaną

bliżej przedstawione tylko te spośród nich, które mają znaczenie dla modelu za
proponowanego w rozprawie (por. rozdział 4). Szerszy przegląd modeli można
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znaleźć w literaturze, na przykład w książce Baeza-Yatesa i llibeiro-Neto [1] lub
publikacjach innych autorów [77, 71, 41, 2, 64, 34, 45, 20, 24].

Istotę modelu IR stanowią przyjęte sposoby:

1. reprezentacji dokumentów,

2. reprezentacji zapytań,

3. określania dopasowania dokumentów i zapytań.

Zwykle w literaturze wyróżnia się trzy podstawowe modele wyszukiwania infor
macji, zwane również modelami klasycznymi [1]:

• boolowski (logiczny)

• wektorowy

• probabilistyczny

Pozostałe modele rozpatruje się jako rozwinięciamodeli klasycznych.
W kolejnych punktach przedstawiamy pokrótce podstawowe wersje klasycznych

modeli wyszukiwania informacji tekstowej. W pewien sposób wszystkie te modele
stanowiły inspirację do proponowanego "V rozprawie modelu.

3.2.1. Model boolowski

Rachunek zdań Model boolowski bazuje na logice klasycznej (rachunku zdań).

W największym skrócie klasyczny rachunek zdań można opisać następująco. Al
fabetem języka rachunku zdań jest zbiór zmiennych zdaniowych S == {Si} oraz
zbiór spójników logicznych. Zbiór formuł języka :F obejmuje zmienne zdaniowe
oraz zmienne zdaniowe połączone spójnikami logicznymi. Z punktu widzenia se
mantyki podstawowym pojęciem jest wartościowaniew E n:

w : S ---+ {O, l} (3.1)

gdzie n jest zbiorem wartościowań;{O, l} jest zbiorem wartościprawdy, przy czym
1 oznacza prawda zaś Ooznacza fałsz.

Wartościowaniew E n przypisuje więc każdej zmiennej zdaniowej Si E S war
tość 1 bądź O. W pierwszym przypadku powiemy, że wartościowanie to jest mo
delem tej zmiennej zdaniowej. Stosując ustalone reguły, na podstawie wartościo

wania w określa się również wartość prawdy dla dowolnie złożonej formuły. Dla
koniunkcji i alternatywy reguły te mają następującąpostać:

gdzie cP,1/J E F.

w(cP /\ rijJ) == min(w(cP) , w((1'))

w(cP V 7jJ) == max(w(cP), w(7jJ ))

(3.2)

(3.3)

Charakterystyka modelu boolowskiego Poszczególne elementy modelu boolow
ski ego można opisać jak następuje.



3. VVyszukivvanie informacji teksto1~Tej 27

1) Reprezentacja dokumentów

Dokument reprezentowany jest jako zbiór słów kluczowych. Nie rozróżnia się

stopni ważności słów kluczowych. W szczególności częstość występowania

słów w dokumencie nie jest brana pod uwagę. Każde z rozważanych słów

kluczowych może być przypisane lub nieprzypisane dokumentowi.

Równoważnie, przyjętą w tym modelu reprezentację dokumentów można

opisać w języku rachunku zdań w sposób następujący. Każde słowo klu
czowe ti E T używane do indeksowania dokumentów związane jest z pewną

zmienną zdaniową s; E S. Dokument d traktujemy jako wartościowanieWd

takie że:

{
l jeśli słowo kluczowe ti jest przypisane dokumentowi d

Wd(Si) == O w przeciwnym przypadku
(3.4)

2) Reprezentacja zapytań

Zapytanie wyrażone jest w postaci formuły logicznej ej; E F. Formułę taką

będziemy często V\T rozprawie oznaczaćjako q. Formuła ta konstruowana jest
z użyciem zmiennych zdaniowych, które odpowiadają słowom kluczowym
reprezentującympotrzeby informacyjne użytkownika.

3) Ocena relewantności

Ocena relewantnościdokumentu d względem zapytania odpowiada prawdzi
wości Wd(q) formuły logicznej q, reprezentującej zapytanie, przy wartościo

waniu Wd określonym przez dokument (por. (3.4)). W ramach klasycznego
rachunku zdań formuła logiczna może być prawdziwa lub fałszywa, bez żad

nych stopni pośrednich. Stąd, w klasycznym modelu boolowskim dokument
może być jedynie uznany za relewantny bądź nierelewantny.

Założenie o binarności relewantności jest nieadekwatne: użytkownik zazwyczaj
z łatwością stwierdzi, że pewien dokument dl jest bardziej relewantny niż doku
ment d2 , który z kolei jest bardziej relewantny niż d3 , przy czym d3 nadal zostanie
przez niego uznany za w pewnym stopniu relewantny. Brak możliwościuporządko

wania w ten sposób dokumentów jest najważniejsząwadą modelu boolowskiego.
W odpowiedzi na zapytanie użytkownik otrzymuje zbiór dokumentów uznanych
za relewantne, zamiast postulowanego wcześniej zbioru uporządkowanego,określa

jącego ranking dokumentów.
Język zapytań modelu boolowskiego jest bardzo bogaty. Pozwala on na wy

rażenie złożonych potrzeb informacyjnych użytkownika. Jednocześnie dla mniej
zaawansowanych użytkowników trudnym może być pełne wykorzystanie jego po
tencjału. Prosty przykład użycia modelu boolowskiego ilustruje tabl. 3.1.

Modele logiczne

Proponowany w rozprawie model IR (por. rozdział 4) należy do rodziny mo
deli logicznych. Z tego względu przedstawimy koncepcję modelu logicznego IR
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w nieco szerszej perspektywie niż powyżej. Poza pewnymi rozważaniami ogól
nymi omówimy też wybrane podejścia, oparte na logice rozmytej. Na początku

rozdziału 4 przedstawimy pewien kierunek prac dotyczącyzastosowania logiki roz
mytej w dziedzinie wyszukiwania informacji tekstowej, którego model zapropono
wany w rozprawie jest niejako uwieńczeniem. Tu przedstawimy kilka nowszych
podejść w dziedzinie modeli logicznych IR, które są pokrewne z naszymi pracami
ze względu na stosowany aparat formalny.
Podstawąmodeli logicznych jest reprezentowanie dokumentów i zapytań w pos

taci formuł pewnej logiki lub ich pewnych równoważnychform (por. (3.4)). W naj
prostszym z modeli logicznych, modelu boolowskim opisanym wcześniej w niniej
szym punkcie, stosuje się klasyczny rachunek zdań. Taki prosty model logiczny
nie pozwala na uwzględnienieniepewności i nieprecyzyjności związanych z repre
zentacją dokumentów i zapytań oraz określaniem ich dopasowania. Wynika to
z reguł obowiązujących w logice klasycznej.

Dopasowanie dokumentu d do zapytania q określa się w modelach logicznych
jako równoważne pewnej formie wynikania formuły q, reprezentującej zapytanie,
z formuły d, reprezentującej dokument. Rijsbergen [78, 79] zaproponował ozna
czenie tego wynikania w następujący sposób:

(3.5)

Sebastiani [72] rozważa szereg możliwych interpretacji formuły (3.5) jako wyznacz
nika relewantności dokumentu d względem zapytania q. W modelu boolowskim
utożsamia się dokument d z wartościowaniem Wd (3.4). Stwierdza się, że dokument
d jest relewantny względemzapytania'' wtedy i tylko wtedy, gdy Wd(q) == 1. Zatem
ocena relewantności wynika ze stwierdzenia wynikania logicznego q z d lub jego
braku. Takie podejście jest krytykowane przede wszystkim za brak możliwości

zróżnicowania stopni ważności słów kluczowych użytych do reprezentacji doku-

6Przyjmujemy tu to samo oznaczenie q dla zapytania i reprezentującej je formuły.
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mentów i zapytań. Pociąga to za sobą uproszczoną, binarną ocenę relewantności

dokumentów względem zapytań.

Problem ten był podejmowany w literaturze przez wielu badaczy. Najbardziej
znanym podejściemtradycyjnym jest model p-norm, przedstawiony w dalszej częś

ci niniejszego punktu. Losada i Barreiro [48], w ramach klasycznego modelu bo
olowskiego, proponują podejście, w którym dopasowanie pomiędzy dokumentem
d a zapytaniem q określa się na podstawie odpowiednio zdefiniowanej średniej od
ległości modeli formuł reprezentującychdokument i zapytanie. Pozwala to odejść

od binarnego pojmowania relewantności dokumentu względem zapytania. Jed
nak nadal ważność poszczególnych słów dla reprezentacji dokumentów i zapytań
traktowana jest binarnie.

W literaturze są także prace bliższe podejściu prezentowanemu w rozprawie,
a w szczególności prace dotyczące zastosowania teorii możliwości do wyszukiwa
nia informacji tekstowej. Szczególnie interesująca jest praca Liau i Yao [46], gdzie
również zakłada się, że dokumenty i zapytania reprezentowane są przez zbiory
modeli reprezentujących je formuł, podobnie jak w pracach Losady i Barreiro.
Podobnie również wprowadzająoni pojęcie rozmytej relacji podobieństwa w prze
strzeni wartościowań. Następnie przyjmuje się, że każdy dokument generuje roz
kład możliwości w przestrzeni wartościowań, taki że stopień możliwości danego
wartościowaniajest utożsamianyz jego stopniem podobieństwaw sensie rozmytej
relacji podobieństwa. Podejście to ma różne warianty, zależnie od tego czy przyj
muje się, że formuła reprezentująca dokument ma jeden model, czy też ma ich
więcej. Ostatecznie stopień dopasowania dokumentu i zapytania określony jest
przez parę wartości miar możliwości i konieczności obliczonych dla zbioru modeli
formuły reprezentującej zapytanie (por. z naszym modelem: (4.19)-(4.20)). Inny
interesującynurt prac [19, 20], związany jest z zastosowaniem tak zwanych sieci
posybilistycznych.

Rozszerzony model boolowski - model p-norm

Klasyczne modele wyszukiwania informacji tekstowej stały się punktem wyjścia

dla wielu nowych propozycji. Można powiedzieć, że wokół każdego z nich powsta
ła cała rodzina modeli, których celem jest przezwyciężeniepewnych wad modeli
klasycznych, zaadaptowanie ich do nowych zadań itp. W tym punkcie krótko
przedstawia się jedno z rozwinięć modelu boolowskiego - model p-norm. W p. 4.1
przedstawia się bardziej szczegółowo nurt badań związanych z zastosowaniem lo
giki rozmytej w dziedzinie wyszukiwania informacji tekstowej, który prowadzi
wprost do modelu zaproponowanego w rozprawie.

Model ten został zaproponowany w latach 80. ubiegłego wieku przez Saltona,
Foxa i Wu [70]. Stanowi on rozwinięcie modelu boolowskiego poprzez wprowadzę

nie wag i uwzględnienie możliwości częściowego dopasowania dokumentów i za
pytań.. Dodaje więc do modelu boolowskiego pewne charakterystyczne elementy
znane z modelu wektorowego. W modelu p-norm zasadniczo rozpatrywane są

ważności słów kluczowych jedynie w odniesieniu do dokumentów. Zapytania mają
taką samą postać jak w modelu boolowskim.

Rozpatrzmy zapytanie w postaci koniunkcji dwóch słów kluczowych tl i t2 (dla
uproszczenia utożsamiamy tu symbol ti, oznaczającysłowa kluczowe, z symbolem
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oznaczającym przypisaną mu zmienną zdaniową - por. p. 3.2.1):

(3.6)
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Rysunek 3.2.: Określenie stopnia spełnienia w modelu p-norm: przypadek zapy
tania z koniunkcją. Dokument D2 zostanie uznany za bardziej re
lewantny niż Dl, gdyż punkt go reprezentujący leży bliżej punktu
idealnego (1,1).

Do określenia dopasowania dokumentów do tego zapytania istotne są jedynie
wagi przypisane w tych dokumentach słowom kluczowym tI i t2. Zakładając,

że wagi te są liczbami z przedziału [0,1] dogodnie jest przedstawić dokumenty
w przestrzeni R2 , jak to ilustruje rysunek 3.2. Dokument tym lepiej spełnia

zapytanie (3.6) im wyższe wagi mają Vl nim słowa kluczowe tI i t2. W modelu
p-norm przyjmuje się więc, że stopień spełnienia jest funkcją odległości punktu
(wektora) reprezentującego dokument od punktu (1,1). Zależnie od przyjętej

normy wektora (p == 1, 2, (0) otrzymuje się różne wzory na stopień spełnienia

(bliskości). Przykładowodla normy euklidesowej wzór ten ma następującąpostać:

(3.7)

Rozpatrzmy teraz zapytanie w postaci alternatywy dwóch słów kluczowych tI i t2
czyli:

(3.8)

W naturalny sposób można przyjąć, że dokument tym lepiej spełnia zapytanie
im dalej punkt go reprezentujący leży od punktu (0,0); por. rys. 3.2. Wzór na sto
pień spełnienia (bliskości) przyjmuje w tym przypadku następującąpostać (znów
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Rysunek 3.3.: Określenie stopnia spełnienia w modelu p-norm: przypadek dla
zapytania z alternatywą. Dokument D2 zostanie uznany za bar
dziej relewantny niż Dl, gdyż punkt go reprezentujący leży dalej
od punktu "najgorszego" (0,0).

zakładając użycie normy euklidesowej):

(3.9)

Tak więc w modelu p-norm pokonuje się pewną "sztywność" klasycznego modelu
logicznego. Przede wszystkim przezwycięża się wspomniane na początku wady:
brak możliwości różnicowaniaważności słów kluczowych przy reprezentacji doku
mentów oraz brak możliwości uszeregowania dokumentów w odpowiedzi na zapy
tanie (poza prostym odróżnieniemrelewantnych od nierelewantnych). Obie wady
wynikająz binarnego charakteru logiki przyjętej w klasycznym modelu logicznym.
Ta druga dodatkowo związana jest z charakterystycznymi właściwościami spój
ników koniunkcji i alternatywy, które zostają zachowane nawet przy przejściu do
logiki wielowartościowej i reprezentowaniu ich z użyciem operatorów, odpowied
nio, minimum i maksimum. Otóż vv przypadku operatora minimum wystarczy, że

jedno słowo kluczowe użyte w zapytaniu postaci 'łr. nie występuje w dokumencie,
aby uznać ten dokument za nierelewantny (przypisać mu stopień dopasowania
O). Na przykład dokumenty reprezentowane przez punkty (0,1), (1,0) i (0,0)
(por. rys. 3.2) zostaną uznane za równie nierelewantne. Model p-norm pozwala
nam) je rozróżnić: w sposób zgodny z intuicją dokument (0,0) zostanie uznany
za "gorszy" od dwóch pozostałych. Podobny efekt obowiązuje dla alternatywy
(operatora maksimum), przy czym tym razem już wystąpienie V\T dokumencie jed
nego ze słów kluczowych użytych w zapytaniu spowoduje uznanie dokumentu za
całkowicie relewantny. l\!Iodel p-norm pozwala spośród trójki dokumentów, re
prezentowanych przez punkty (0,1), (1,0) i (1,1), wyróżnić dokument (1,1) jako
najbardziej relewantny,
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W modelu wektorowym dokumenty i zapytania reprezentowane są jako wektory
w wielowymiarowej przestrzeni wektorowej. Podobnie jak w pozostałych mode
lach reprezentacja jest tworzona na podstawie słów kluczowych. Każdemu słowu

kluczowemu odpowiada wymiar przestrzeni. Współrzędne wektorów reprezentu
jących dokumenty i zapytania to wagi przypisane poszczególnym słowom kluczo
wym. lVIodel wektorowy można więc scharakteryzowaćw następujący sposób:

1) Reprezentacja dokumentów

Reprezentacjędokumentu di stanowi wektor, skonstruowany na podstawie
przypisanych słów kluczowych. Dla każdego słowa kluczowego tj określony

jest stopień ważności Wij w dokumencie di , który stanowi j-tą współrzędną

wektora. Słowom uznanym za ważne dla znaczenia dokumentu nadaje się

wysokie wagi. Pozostałe słowa mają niskie lub wręcz zerowe wagi. Często

wagi słów kluczowych normalizuje się tak, że współrzędnewektorów przyj
mują wartości z przedziału [0,1] lub norma wektora jest równa 1. Zbiór
dokumentów określa więc przestrzeń wielowymiarową. Zakłada się, że do
kumenty (reprezentująceje wektory) znajdujące się blisko siebie w tej przes
trzeni są do siebie podobne tematycznie. Wektor dla dokumentu d; można
zapisać następująco: di == [Wil, Wi2, ... ,WiK], gdzie K jest liczbą wszystkich
słów kluczowych rozpatrywanych w systemie.

2) Reprezentacja zapytań

Zapytania użytkownika q są przedstawiane analogicznie do dokumentów
jako wektory wag Wj poszczególnych słów kluczowych V\T nich występujących.

Wektor dla zapytania definiujemy więc następująco: q == [VI, V2,··., VK,],
gdzie K jest liczbą wszystkich rozpatrywanych słów kluczowych w systemie.

3) Ocena relewantności

Stopień dopasowania dokumentu i zapytania określa się jako podobieństwo

reprezentującychje wektorów. Najpopularniejsząmiarą Sim(d, q) tego po
dobieństwa jest cosinus kąta pomiędzy tymi wektorami.

(3.10)

Ocena relewantności jest stopniowalna. Zero oznacza całkowity brak do
pasowania, 1 całkowite dopasowanie, a wartości pośrednie częściowe dopa
sowanie. W odpowiedzi dokumenty są porządkowanenierosnąco względem

ich podobieństwa do zapytania.

Przykład wyszukiwania w modelu wektorowym przedstawiono na rys. 3.2.
W ramach modelu wektorowego opracowano wiele metod (schematów ważenia)

określania wag słów kluczowych przypisanych dokumentom i zapytaniom. Uży

teczną klasyfikację takich schematów zaproponowano w pracy Saltona i Buckleya
[69]. Przyjmuje się, że każdy schemat składa się z trzech składowych, uvvzględ

niających dla poszczególnych słów kluczowych:
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Tablica 3.2.: Przykład wyszukiwania w modelu wektorowym. Z powyższych ob
liczeń wynika, że dokument d2 zostanie oceniony jako w większym

stopniu spełniający zapytanie q. Ilustruje to również rys. 3.4.

(1) częstość występowania słowa w dokumencie lub zapytaniu (ang. term fre
queticu, t/)
Im większa częstość występowania słowa w dokumencie, tym większa war
tość tej składowej wagi. Wartość tej składowej nie musi być wprost równa
częstości słowa kluczowego w dokumencie. Może być ona binarna: równa 1,
jeśli słowo występuje i Ow przeciwnym wypadku. Wartość ta może być rów
nież normalizowana. Składowa ta może mieć w każdym dokumencie inną

wartość dla tego samego słowa kluczowego.

(2) częstość występowania słowa w zbiorze dokumentów (ang. collectionjdocu

ment frequency)
Jest to liczba dokumentów w zbiorze D, w których występuje dane słowo

kluczowe. Dokładniej, stosuje się odwrotność tej wielkości. W ten sposób,
największą wagę uzyskują te słowa kluczowe, które występują w niewielu
dokumentach. Wartość tej składowej jest więc identyczna dla danego słowa

we wszystkich dokumentach zbioru D.

(3) normalizację wektora (ang. normalization)
Niektóre metody określania dopasowania dokumentów i zapytań są wraż

liwe na długość wektorów. Stąd, aby zapewnić równorzędne traktowanie
wszystkich dokumentów zwykle stosuje się normalizacjędługości wektorów.

Tabele 3.3-3.5 przedstawiają przykładowe postacie trzech wyżej opisanych skła

dowych schematu ważenia. Składowe te określa się w ten sposób, że całkowita

waga słowa w dokumencie / zapytaniu obliczana jest jako iloczyn wartości po
szczególnych składowych (por. kolumna .Wartość" w tabelach 3.3-3.5).

Mocne strony modelu wektorowego to uvvzględnienie zróżnicowanej ważności

słów kluczowych oraz w naturalny sposób uzyskana stopniowalność oceny re1e
wantności dokumentów. Słabe strony rozwiązania opartego na modelu wektoro-



3. vY:vszukiyvanie informacji teksto11Tej

0.8

34

0.6

0.4

0.2

Dl

Rysunek 3.4.: Ilustracja sposobu oceny relewantności w modelu wektorowym

Kod Wartość Opis
b 1 waga binarna: równa 1 dla słów występu-

jących w dokumencie/zapytaniu (częstość

występowania jest ignorowana) i równa

O dla pozostałych słów

t ti częstość występowania słowa (liczba wys-
tąpień danego słowa w dokumencie lub za-
pytaniu)

n 0.5 + 0.5 (m:itl) znormalizowana częstość występowania

słowa (normalizacja z użyciem maksymal-
nej wartości ti w wektorze)

Tablica 3.3.: Przykładowe warianty pierwszej składowej (częstości występowania

słowa) schematu określaniawagi słowa kluczowego

wym to pewna arbitralność schematów ważenia słów i pewna "sztywność" języka

zapytań.

Najpopularniejszym i najczęściej przytaczanym w literaturze jest schemat ozna
czany jako tj* ID F (ang. term freqiiencu-inuerse document jrequency), który V\ry
raża się następującym łącznym wzorem:

Wij = tiij * log (~) (3.11)

gdzie, jak poprzednio, Wij jest obliczaną wagą słowa kluczowego tj vv dokumen
cie d i; tlij jest częstością występowania słowa kluczowego tj w dokumencie d i;

N jest liczbą wszystkich dokumentów w zbiorze D, a nj jest liczbą dokumentów,
w których wystąpiło słowo tj.
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Kod Wartość

x 1

f log~

p log N;;n

Opis
oznacza, że ta składowa nie występuje

w schemacie ważenia

odwrotność częstości występowaniasłowa

w zbiorze dokumentów (ang. inverse docu

mentjrequency), fDF); N -liczba wszyst
kich dokumentów w zbiorze, n liczba do
kumentów, w których występuje dane sło

wo kluczowe

zmodyfikowana wersja fDF (wzór wypro
wadzony w ramach modelu probabilistycz
nego)

Tablica 3.4.: Przykładowe warianty drugiej składowej (częstości występowania

słowa w zbiorze dokumentów) schematu określania wagi słowa

kluczowego

Kod Wartość Opis
x 1 oznacza brak normalizacji

c 1 waga każdego słowa kluczowego jest dzie-VLjW;j lona przez normę wektora

Tablica 3.5.: Przykładowe warianty trzeciej składowej (normalizacji) schematu
określania wagi słowa kluczowego

Ta najpopularniejsza metoda obliczania wag słów kluczowych przypisuje słowu

tj w dokumencie di wagę proporcjonalną do liczby pojawień się tego słowaw doku
mencie di i odwrotnie proporcjonalnądo liczby dokumentów w zbiorze D, w któ
rych słowo to pojawiło się chociaż raz.

3.2.3. Model probabilistyczny

Istotą modelu probabilistycznego jest szacowanie prawdopodobieństwa,że dany
dokument jest relewantny względem podanego zapytania. Szacowanie to jest mo
dyfikowane w kolejnych iteracjach interakcji z użytkownikiem. W każdej iteracji
użytkownikwskazuje dokumenty relewantne wśródwszystkich zwróconych przez
system vv odpowiedzi na jego zapytanie. W pierwszej iteracji szacowanie to jest
bardzo przybliżone. W kolejnych iteracjach, dzięki pozyskaniu informacji od użyt

kownika, szacowanie staje się coraz lepsze. Taki proces wyszukiwania dokumentów
przez system i wskazywania dokumentów relewantnych przez użytkownikapowta
rzany jest aż do uzyskania satysfakcjonującychwyników. Charakterystykę tego
modelu można przedstawićw następujący sposób.

1) Reprezentacja dokumentów

Dokumenty reprezentowane są jako zdarzenia elementarne d == (Wl, ... ,WK)
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w pewnej wielowymiarowej przestrzeni probabilistycznej. Poszczególne wy
miary odpowiadają słowom kluczowym używanym do indeksowania doku
mentów. Każde zdarzenie elementarne odpowiada pewnej kombinacji wy
stępowania i niewystępowania poszczególnych słów kluczowych, przy czym
ui; == O lub 1 oznacza, że słowo ti występuje lub nie w dokumencie. Prak
tycznie można uznać, że dokumenty interpretowane są jako klasyczne zbiory
przypisanych im słów kluczowych i w tym sensie reprezentacja dokumentów
jest zbliżona do przyjętej w modelu boolowskim. Dla ustalonego zapytania
q rozważamy faktycznie zdarzenia postaci (d, Rel), gdzie Rel jest zmienną
binarną: Rel == 1 oznacza, ze dokument d jest relewantny względem q, zaś

Rel == O oznacza, że nie jest on relewantny.

2) Reprezentacja zapytań

Zapytania reprezentowane są jako zbiory słów kluczowych.

3) Ocena relewantności

Stopień dopasowania dokumentu i zapytania określa się jako prawdopodo
bieństwo relewantności dokumentu względem zapytania. Dokument dołą

czany jest do zbioru stanowiącego odpowiedź na zapytanie, jeśli prawdopo
dobieństwo tego, że jest on relewantny jest większe niż prawdopodobieństwo
tego, że nie jest on relewantny (dla ustalonego zapytania q):

P(Rel == 1 Id) > P(Rel == O Id) (3.12)

Przedstawimy teraz pokrótce jak szacuje się prawdopodobieństwawystępujące

we wzorze (3.12). Stosując regułę Bayesa i logarytmowanie dokonujemy następu

jących przekształceńwzoru (3.12):

P(d IRel == l)P(Rel == 1) P(d IRel == O)P(Rel == O)
P(d) > P(d)

P(d IRel == l)P(Rel == 1) > P(d IRel == O)P(Rel == O)

log(P(d IRel == l)P(Rel == 1)) > log(P(d IRel == O)P(Rel == O))

log(P(d IRel == 1)) -log(P(d IRel == O)) >
log(P(Rel == O)) -log(P(Rel == 1)) (3.13)

gdzie prawa strona ma stałą wartość, niezależnąod dokumentu. Tak więc regułę

(3.12) można też wyrazić jako wymaganie, aby funkcja g(d) [27]:

g(d) == logP(d I Rel == 1) -logP(d I Rel == O) (3.14)

miała jak największąwartość. Takie sformułowanie pozwala jednocześnieprzejść

od decyzji o naturze binarnej (por. (3.12)) do stopnia dopasowania g(d) doku
mentu d względem ustalonego zapytania.

Następnie przyjmuje się upraszczającezałożenie o niezależności występowania

poszczególnych słów kluczowych zarówno w dokumentach relewantnych, jak i nie-
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relewantnych. Pozwala to wyrazić prawdopodobieństwo P(d IRel == 1) jako:

37

P(d IRel == 1) == P(Wl IRel == 1) .. . P(Wk IRel == 1)

Analogicznie postępuje się dla P(d IRel == O).
Przyjmijmy następujące oznaczenie:

Pj == P(Wj == 1 IRel == 1)

o, == P(Wj == 1 IRel == O)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

dla prawdopodobieństwa,że słowo kluczowe tj wystąpi, odpowiednio, w doku
mencie relewantnym i nierelewantnym. Wtedy:

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Drugi składnik we wzorze (3.20) nie zależy od postaci dokumentu, więc może

zostać pominięty - nie wpływ ona na kolejność dokumentów w uporządkowaniu

względem wartości g(d). Dogodnie jest przekształcićpierwszy składnik (3.20) do
następującej dwuskładnikowej postaci:

p. l-Q·L Wj log __J_ +L Wj log J
. 1- Pj . Qj

J J

(3.21)

przyjmując dodatkowo, że sumowanie we wzorze (3.21) przebiega już tylko po
słowach kluczowych występujących w zapytaniu. Pozostaje ustalić sposób szaco
wania wartościPj. W kolejnych krokach interakcji z użytkownikiem może być ona
szacowana na podstawie zbioru dokumentów wskazanych przez użytkownikajako
relewantne. W pierwszej iteracji brak jest tej dodatkowej informacji i przyjmuje
się, że wystąpieniewszystkich słów kluczowych vv dokumentach relewantnych jest
równie prawdopodobne. Przyjmuje się również, że Qj można oszacować jako
nj/N, gdzie nj to liczba dokumentów, w których słowo kluczowe tj występuje,

natomiast N to liczba wszystkich dokumentów w zbiorze D. To szacowanie jest
uzasadnione zwykle prawidłowym założeniem, że liczba dokumentów nierelewant
nych jest o rząd wielkości większa od liczby dokumentów relewantnych. Wtedy
wzór (3.21) można przekształcić do następującej postaci:

" " N-n·O 0 Wj + 0 Wj log n. J

j j J

(3.22)

gdzie C jest stałą.

Uzyskany wzór na ocenę dopasowania dokumentu względem zapytania można

zinterpretowaćjako kombinację:

• prostego dopasowania określonego przez wielkość proporcjonalną do liczby
słów kluczowych wspólnie występującychvV zapytaniu i dokumencie (pierw
szy składnik wzoru (3.22)) oraz
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• odwrotności częstości występowania słowa w zbiorze dokumentów (1DF) 
dla dużych N drugi składnikwzoru (3.22) jest bliski postaci wzoru na IDF;
por. tabl. 3.4.

Łatwo można zauważyć, że uzyskane wzory na określeniestopnia dopasowania po
zwalają zinterpretować opisywany wariant modelu probabilistycznego jako spec
jalny przypadek modelu wektorowego przy następującychzałożeniach:

• wagi słów kluczowych w dokumentach określone są jako suma pewnej stałej

i konstrukcji zbliżonej do I D F (por.."Yzory (3.21)-(3.22)),

• wagi słów kluczowych w zapytaniach są binarne,

• stopień dopasowania obliczany jest jako iloczyn skalarny wektorów repre
zentujących dokument i zapytanie.

Zaletą modelu jest ranking dokumentów na podstawie oceny relewantności

w stosunku do zapytania oraz jego podstawy teoretyczne - zastosowanie teorii
prawdopodobieństwa. W trakcie wyszukiwania system stara się ocenić jakie jest
prawdopodobieństwo) że dany dokument jest relewantny w stosunku do podanego
zapytania ? Wyraża to samą istotę procesu wyszukiwania informacji przy jedno
czesnym uwzględnieniuniepewności. Wadą modelu, w jego podstawowej postaci,
jest uboga reprezentacja dokumentów i zapytań.

W kolejnych latach opracowano wiele wersji modelu probabilistycznego, różnią
cych się przede wszystkim sposobami szacowania prawdopodobieństw i samego
rozumienia poszczególnych pojęć tu stosowanych. Jedną z szerzej znanych im
plementacji modelu probabilistycznego opracowano w ramach projektu o nazwie
OKAPI. Stosowana w ramach tego projektu funkcja BlVI25, odpowiednik funkcji
g(d) (por. (3.20)), została wykorzystana do testów porównawczych w eksperymen
tach obliczeniowych modelu zaproponowanego w niniejszej rozprawie. Definicję

funkcji BlVI25 dla zapytania q i dokumentu d o długości dl (avdl jest średnią

długością dokumentu w zbiorze D) można przedstawić następująco: [63]:

s . (d) '" t fj (kI + 1) l N
zmBlVI25 ,q == L....J k (1 _ b) b~ tj. og-;;:

j 1 + avdl + J J

(3.23)

gdzie: N to liczba dokumentów w zbiorze D; nj to liczba dokumentów zawie
rających słowo kluczowe tj; kI, b są parametrami (przyjmuje się kI E [1.0,2.0],
i b E [0.6,0.75]); tJj to częstość występowaniasłowa kluczowego tj w dokumencie
d. Sumowanie we wzorze (3.23) przebiega po słowach kluczowych występujących

w zapytaniu.
Wśród innych podejść opartych na teorii prawdopodobieństwawymienić można

modele odwołujące się do bayesowskich sieci wynikania (w skrócie BN) (Turtle
i Croft 1990, 1991 [75, 74]), Modele oparte na sieciach bayesowskich, zbudowane
są zazwyczaj z dwóch części: sieci dokumentów reprezentującej kolekcję doku
mentów oraz sieci zapytań. Sieć dokumentów jest zasadniczo budowana tylko
raz i nie ulega zmianom, natomiast sieć zapytań ulega zmianie podczas interakcji
z użytkownikiem. Sieci wynikania pozwalają na "rozmycie" pojęć oraz tworze
nie zależnościmiędzy dokumentami wykraczającychpoza zakres słów kluczowych
użytych w zapytaniu. Poszczególne rodzaje sieci mogą się różnić pomiędzy sobą

właściwościami. Istnieje wiele ich wariantów; por. np. pracę Kłopotka [40].
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Omówione pokrótce klasyczne modele IR przedstawione zostały w ich oryginal
nej, najprostszej postaci. Stały się one punktem wyjścia dla licznych rozszerzo
nych wersji. Nowy model wyszukiwania informacji tekstowej proponowany w ra
mach rozprawy można zaliczyć do rozwinięć klasycznego modelu logicznego. W
klasycznych podejściach mamy do czynienia z reprezentacją dokumentów i zapy
tań opartą na słowach kluczowych. Ponieważ proces indeksowania jest obarczony
niepewnością i nieprecyzyjnością trudno jest określić jednoznacznie postać takiej
reprezentacji. W proponowanym w rozprawie modelu próbujemy to uwzględnić.

3.3. Wskaźniki efektywności systemów IR

W przypadku systemów wyszukiwania informacji tekstowej efektywność działania
rozumiana jest przede wszystkim jako zdolność wybrania wszystkich dokumentów
relewantnych i tylko dokumentów relewantnych względem podanego zapytania.
Oceniana jest ona zazwyczaj z użyciem dwóch podstawowych wskaźników efek
tywności: dokładności, oznaczanej jako P (ang. Precision), i kompletności, ozna
czanej jako R (ang. Recall).

W literaturze zaproponowano wiele innych wskaźników (por. np. [71, 1, 40]).
Większość spośród nich odwołuje się do liczności dwóch podzbiorów dokumentów:

• zbioru wszystkich dokumentów relewantnych względem danego zapytania;
{dokumenty relewantne},

• zbioru wszystkich dokumentów wyszukanych w odpowiedzi na zapytanie;
{dokumenty wyszukane}

i ich różnych kombinacji. Liczność zbioru oznaczać będziemy jako I . /.

DOKUMENTY
RELEWANTNE

WYSZUKANE
DOKUMENTY
RELEWANTNE

Rysunek 3.5.: Wskaźniki efektywności wyszukiwania informacji
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Dokładność (P) To wskaźnik określający zdolność systemu do odrzucania do
kumentów nierelewantnych. Obliczany jest jako stosunek liczby wyszukanych do
kumentów relewantnych do ogólnej liczby dokumentów wyszukanych.

p == ..:-1{:..-d_o_ku_m_en_i_y_r_e_le_w_a_n_in_e-:..}_n----=-{_do_k_u_m_e_n_i..:...-y_w_y_sz_u_k_a_n---.:e}:....:...I

I{dokumenty wyszukane} I (3.24)

Kompletność (R) To wskaźnik określający zdolność systemu do wybierania do
kumentów relewantnych. Wyraża się jako stosunek liczby wyszukanych doku
mentów relewantnych do całkowitej liczby dokumentów relewantnych względem

zapytania.

R == _I{_d_o_k_um_e_nt_y_r_e_le_w_a_n_tn_e_}_n_{_d_ok_u_m_e_n_t_y_w_y_s_zu_k_a_n_e}=--.:,I

I{dokumenty relewantne} I (3.25)

Użycie jednego z dwóch powyższychwskaźników z osobna nie daje rzetelnej oceny
działania systemu wyszukiwania. Na przykład łatwo jest uzyskać wysoką wartość
wskaźnikaR poprzez podanie w odpowiedzi na zapytanie całego zbioru dokumen
tów. W związku z tym rozważa się różne kombinacje obydwu wskaźników, na
przykład ich średnią harmoniczną, nazywaną również wskaźnikiem F.

Zazwyczaj system wyszukiwania oblicza w pewien sposób stopień dopasowa
nia (por. p. 3.2) wszystkich dokumentów do zapytania. Oczywistym jest, że

za najbardziej relewantne - w ocenie systemu ! - należy uznać te dokumenty,
dla których ten stopień przyjmuje najwyższe wartości. Jednak już nie jest tak
oczywistym ile spośród tych dokumentów o najwyższych stopniach dopasowania
należy uznać za odpowiedź systemu. W związku z tym dla porównania efek
tywności systemów można potraktować jako odpowiedź całą listę dokumentów,
uporządkowanychnierosnąco względem obliczonego przez system stopnia dopa
sowania. Stopnie dokładności i kompletności oblicza się dla każdej pozycji m tej
listy z osobna, przyjmując na użytek wzorów (3.24)-(3.25), że zbiór dokumentów
wyszukanych obejmuje pierwszych Im dokumentów z listy. Taki sposób obliczania
wskaźników P i R można zobrazować za pomocą przykładu przedstawionego na
rys. 3.6.

DOKUMENT RELEWANTNY

LICZBA DOKUMENTÓW RELEWANTNYCH W SYSTEMIE: 5

DOKŁADNOŚĆ 1

KOMPLETNOŚĆ 0.2

1

0.4

0.67

0.4

0.5

0.4

0.6

0.6

0.67

0.8

0.57

0.8

Rysunek 3.6.: Przykład obliczania wskaźników P i R
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Trudno jest uzyskać dobre wartości wszystkich wskaźników efektywności sys
temu. Zazwyczaj wzrost wartości jednego wskaźnika efektywności wiąże się z ob
niżeniem wartości innego. Można to zauważyć na rys. 3.6 dla pary wskaźnikówP
i R. Jeszcze lepiej ilustrują to wykresy zależności R-P, które są używane do oceny
efektywności systemów lR. Wykres R-P jest tworzony dla zapytania w ten sposób,
że na osi OX odkładane są wartości wskaźnika R, a na osi OY wartości wskaź

nika P. Analizujemy listę dokumentów zwróconą przez system, począwszy od
pierwszej pozycji. Odnajdujemy kolejne pozycje na liście, na których występują

dokumenty relewantne. Dla tych pozycji obliczamy wartości wskaźników R oraz
P i zaznaczamy na wykresie punkty o tak obliczonych współrzędnych. Tak otrzy
many wykres zależności R-P pokazuje wartość wskaźnika dokładnościP tylko dla
niektórych wartości kompletności R - dla tych wartości, które faktycznie reali
zują się dla danego uporządkowania. Poza tym dla jednej wartości R mamy kilka
wartości P. W celu usunięcia tych niedogodności na podstawie wykresu zależ

ności R-P tworzy się wykres interpolowanych wartości wskaźnika dokładności dla
całego przedziału zmienności wartości wskaźnika kompletności, czyli dla całego

przedziału [0,1]. Tworzy go się w następujący sposób. Poczynając od punktu
o najwyższej wartości wskaźnika kompletności na wykresie zależności R-P pro
wadzi się w lewo prostą równoległą do osi OX, aż do punktu w którym wartość

wskaźnika dokładności przewyższa wartość w punkcie startowym. Następnie ten
punkt staje się punktem startowym, z którego wyprowadza się kolejna prostą

i tak dalej. Otrzymany wykres nazywany jest krzywą R-P. Proces jej tworzenia
zilustrowany jest na rys. 3.7.

Krzywa R-P pozwala odczytać interpolowanąwartość wskaźnika dokładności

dla dowolnej wartości wskaźnika kompletności. Przy ocenie funkcjonowania sys
temu wyszukiwania tworzy się zwykle wykres krzywej R-P zagregowany po całym

zestawie zapytań dostępnych w danej 'kolekcji testowej. Wykres zależności R-P,
szczególnie uśredniony po wielu zapytaniach, daje dobry wgląd w zachowanie sys
temu wyszukiwania. Jednak do bezpośredniego porównania wielu systemów do
godniejszy może być pojedynczy wskaźnik efektywności. W literaturze znanych
jest wiele takich wskaźników. Omówimy pokrótce kilka spośród nich.

II-punktowa Interpolowana Średnia Dokładność (ang. ll-point Interpolated
Average Precision, ll-AVP) Wskaźnik ten obliczany jest jako średnia wartość

interpolowanego wskaźnika dokładnościdla 11 poziomów wartości wskaźnikakom
pletności równych 0.0, 0.1, 0.2, ... , 1.0. Te interpolowane wartości wskaźnika

dokładności otrzymuje się z wykresu krzywej R-P, por. rys. 3.7.
Sposób obliczania tego wskaźnika można zilustrować na następującym przy

kładzie. Załóżmy, że w systemie jest 5 dokumentów relewantnych dla danego
zapytania. Ranking dokumentów określony przez system przedstawia się tak, że

dokumenty relewantne znajdują się na pozycjach: 1,2,5,6,9. Poziom kompletnoś

ci równy 1 osiąga się więc na 9-tej pozycji uporządkowania, tam gdzie wystąpił

w uporządkowaniu ostatni relewantny dokument. Wartość wskaźnikadokładności

dla tej pozycji wynosi 5/9. Dla poziomu wskaźnikakompletności równego 0.9 nie
mamy wprost wartości wskaźnikadokładności. Jego interpolowana wartość równa
jest maksymalnej wartości dokładności po wszystkich wyższych poziomach war
tości wskaźnika kompletności, czyli również 5/9. Wskaźnik kompletności osiąga

poziom równy 0.8 przy wystąpieniu w uporządkowaniu czwartego dokumentu
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Rysunek 3.7.: Przykład konstruowania krzywej R-P

relewantnego, gdzie dokładność wynosi 2/3. Dla kolejnych poziomów wskaźnika

kompletności powtarza się analogiczne czynności. Łącznie więc oblicza się 11 war
tości wskaźnika dokładności dla poszczególnych poziomów kompletności ze zbioru
O, 0.1, 0.2, ... , 1.0, które przedstawione są na rys. 3.8. Po uśrednieniu otrzymu-
jemy wynik O. 73

Average Precision at Seen Relevant Oocuments (AT5EEN) Wartość tego
wskaźnika oblicza się jako średnią wartości wskaźnika dokładności policzonego
dla każdej pozycji w uporządkowaniu wynikowym, na której występuje dokument
relewantny. Sposób obliczania tego wskaźnika można zilustrować na przykładzie

pokazanym na rys. 3.9.

K-Ookładność (KO) (ang. R-Precision) Wartość tego wskaźnika oblicza się

jako wartość wskaźnika dokładnościdla k-tej pozycji listy dokumentów zwracanej
przez system, przy czym k jest równe liczbie dokumentów relewantnych dla danego
zapytania. Tak więc wartość tego wskaźnika określa następujący wzór:

K D == I{liczba dokumentów relewantnych na pierwszych k pozycjach listy} I
k

(3.26)



3. vVyszukiwanie informacji tekstowe]

DOKUMENT RELEWANTNY

LICZBA DOKUMENTÓW RELEWANTNYCH W SYSTEMIE: 5

KOMPLETNOŚĆ (0.2+ 0.4 + 0.4 + 0.4 + 0.6 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1)

DOKŁADNOŚĆ (1 + 1 + 0.67 + 0.5 + 0.6 + 0.67 + 0.57 + 0.5 + 0.56)

INTERPOLOWANE
KOMPLETNOSC 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

DOKŁADNOŚĆ (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.67 +0.67+ 0.67 + 0.67 + 0.56+0.56)

II
8.08/11 =0.73

Rysunek 3.8.: Przykład obliczania wskaźnika 11-AVP

DOKUMENT RELEWANTNY

LICZBA DOKUMENTÓW RELEWANTNYCH W SYSTEMIE: 4
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(1 + + 0.6 + 0.34 )/4 =0.735

Rysunek 3.9.: Przykład obliczania wskaźnika Average Precision at Seen Relevant
Documents

Znormalizowana Kompletność (R-NORM) (ang. Normalized Recall) Wskaź

nik ten odwołuje się do wykresu wartości wskaźnika kompletności dla poszczegól
nych pozycji wynikowego uporządkowania dokumentów; por. rys. 3.11. Idea tego
wskaźnika polega na porównaniu takiego wykresu z wykresem uporządkowania

idealnego, czyli takiego, w którym wszystkie dokumenty relewantne występują na
kolejnych pozycjach początkowych. Wartość wskaźnika jest odwrotnie proporcjo
nalna do wielkości obszaru, pomiędzy wykresem uzyskanym dla danego uporząd

kowania i wykresem dla uporządkowania idealnego. Wyraża się ona następującym

wzorem:
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DOKUMENT RELEWANTNY

LICZBA DOKUMENTÓW RELEWANTNYCH W SYSTEMIE: 7

k = 7

k-DOKŁADNOŚĆ = 4/7

Rysunek 3.10.: Przykład obliczania wskaźnika K-Dokładność

44

~REL A K ~REL .
R-NORM = 1 _ L...-i=l R N i - L...-i=l 1, (3.27)

REL(N - REL)

gdzie: REL to liczba wszystkich znanych relewantnych dokumentów dla danego
zapytania, N to liczba wszystkich dokumentów w kolekcji, natomiast RANKi to
pozycja i-tego relewantnego dokumentu vv uzyskanym uporządkowaniu.

ideal ne tporządkowani e
(1,13,4,5)

K
o 1

~M
p 4/5
L -,E 3/5
T
N 2/5,- uzyskane uporządkowanie
O
Ś

(1,2~4~5,13)

Ć
1/5

5 10 15

Ranking dokumentów

Rysunek 3.11.: Przykład obliczania wskaźnika R-NORM

Znormalizowana Dokładność (P-NORM) (ang. Normalized Precision)

Idea tego wskaźnika jest taka sama, jak w przypadku znormalizowanej komplet
ności, z tym że używa się wykresu wartości wskaźnika dokładnościdla poszczegól
nych pozycji wynikowego uporządkowaniadokumentów. Znów, wartość wskaźnika
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(3.28)

określa się jako funkcję rozmiaru obszaru znajdującegosię pomiędzywykresem dla
otrzymanego uporządkowaniai wykresem dla uporządkowaniaidealnego. Wyraża

się ona następującymwzorem:

"REL l RANK "REL lP-NORM == 1 _ L-Ji==l og i - L-Ji==l ogi
l NI
og (N-REL)!REL!

gdzie: REL to liczba wszystkich znanych relewantnych dokumentów dla danego
zapytania, N to liczba wszystkich dokumentów w kolekcji, natomiast RANKi to
pozycja i-tego relewantnego dokumentu w uzyskanym uporządkowaniu.



4. Proponowany model wyszukiwania
informacji tekstowej

4.1. Geneza

W literaturze już od przełomu lat lat 70. i 80. ubiegłego wieku proponuje się zas
tosowanie elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tekstowej. Sto
sowany jest również termin model rozmyty, ale faktycznie nie zaproponowano jak
dotąd całościowego, spójnego podejścia uwzględniającego nieprecyzyjność i nie
pewność informacji z użyciem aparatu pojęciowego logiki rozmytej. Wczesne
prace, por. np. [8, 21, 44, 60], wskazywały na naturalną interpretacjęwielu pojęć

właściwych dla dziedziny IR w terminach teorii zbiorów rozmytych. Późniejsze

prace, por. np. [9, 12, 18, 36, 42, 16, 39], w sposób bardziej bezpośredni odnoszą

się do uwzględnienia nieprecyzyjności informacji Vl procesie wyszukiwania, po
przez użycie terminów lingwistycznych jako stopni ważności słów kluczowych, czy
zastosowanie elastycznych operatorów agregacji cząstkowych stopni spełnienia.

Jednak przyjęte rozwiązania nie noszą znamion kompletnego modelu logicznego
opartego na logice rozmytej.

Punktem wyjścia dla proponowanego w rozprawie podejścia jest klasyczny mo
del logiczny wyszukiwania informacji tekstowej (por. p. 3.2.1). Podstawowa za
leta modelu klasycznego to spójne, dobrze teoretycznie osadzone potraktowanie
zarówno sposobu reprezentacji dokumentów i zapytań, jak i kwestii określania

ich dopasowania. Język logiki zapewnia bogaty formalizm do wyrażania zapy
tań. Wady modelu klasycznego to przede wszystkim binarne potraktowanie pojęć

ważności słów kluczowych i relewantności. Celem proponowanego modelu jest za
chowanie powyższych zalet przy jednoczesnym przezwyciężeniuwad. Model ten
stanowi rozwinięcie podejść znanych z literatury. Pokrótce przedstawimy teraz
jego genezę i związki z klasycznym modelem logicznym. Przyjmiemy następujące

oznaczenia:

• T == {ti} oznacza zbiór słów kluczowych używanych do indeksowania doku
mentów i zapytań,

• S == {Si} oznacza zbiór zmiennych zdaniowych rachunku zdań; przyjmuje
się, że każdemu słowu kluczowemu t, E T odpowiada jedna zmienna zda
niowa s, E S,

• D == {dj } oznacza zbiór dokumentów; najczęściej dokument będziemyozna
czali jako d, bez indeksu dolnego; będziemy również tym samym symbolem
d oznaczali sam dokument, jak i formułę logiczną go reprezentującą, o ile
nie będzie to prowadziło do nieporozumień,

• q oznacza zapytanie; będziemy również tym samym symbolem q oznaczali
samo zapytanie, jak i formułę logiczną je reprezentującą, o ile nie będzie to
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prowadziło do nieporozumień.
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Przez model klasyczny rozumieć będziemy taki model logiczny, w którym zarówno
dokumenty, jak i zapytania reprezentowane są jako formuły rachunku zdań nad al
fabetem określonymprzez zbiór S. Często, dla uproszczenia rozważań, będziemy

przyjmować, że te formuły mają postać koniunkcji zmiennych zdaniowych. Bę

dziemy również utożsamiali formułę d reprezentującą dokument ze zbiorem jej
modeli, czyli takich wartościowańw E n zmiennych zdaniowych należących do s:

Wd : S ---t {O, l} (4.1)

przy których formuład jest prawdziwa (por. krótkie przypomnienie podstawowych
pojęć klasycznego rachunku zdań w p. 3.2.1 na s. 26).

Pierwszym krokiem w kierunku zastosowania szeroko rozumianej logiki rozmy
tej jest zastąpienieklasycznej logiki binarnej logiką wielowartościową. Zachowuje
się przy tym zasadnicze elementy modelu klasycznego. Jednocześnie uzyskuje się

w ten sposób interpretacjęważności słów kluczowych przy reprezentacji dokumen
tów oraz relewantności dokumentu względem zapytania jako pojęć o charakterze
stopniowalnym. Poszczególnym słowom kluczowym przypisuje się w dokumentach
stopnie ważności wyrażone liczbami z przedziału [0,1]. Tak przypisane stopnie
ważności definiują wartościowanie (lub zbiór wartościowań) zmiennych zdanio
wych skojarzonych z poszczególnymi słowami kluczowymi. Dokument d utożsa

miamy więc teraz z wartościowaniem właściwym dla logiki wielowartościowej:

Wd : S ---t [O, 1] (4.2)

Zapytania w tym przypadku nadal, jak w modelu klasycznym, reprezentowane
są przez dowolne formuły q nad alfabetem określonymprzez zbiór zmiennych zda
niowych S. Stopień dopasowania dokumentu d i zapytania q jest nadal określony

jako wartość prawdy formuły q przy wartościowaniuWd (por. opis modelu boolow
skiego na s. 27). Wartość prawdy takiej formuły jest oczywiście również liczbą

z przedziału [0,1]. Obliczanie wartości prawdy q sprowadza się do odpowiedniej in
terpretacji spójników logicznych. Dla różnych wariantów logiki wielowartościowej

interpretacja ta może się różnić. Standardowa ich interpretacja w logice rozmy
tej polega na zastosowaniu operatorów minimum i maksimum dla, odpowiednio,
koniunkcji i alternatywy (por. wzory (2.2)-(2.3)).

Kolejnym krokiem w kierunku uelastycznienia klasycznego modelu logicznego
jest dopuszczenie przypisywania stopni ważności słowom kluczowym również w za
pytaniach. Zalety takiego rozwiązaniaargumentuje się podobnie, jak w przypadku
przypisywania stopni ważności słowom kluczowym w dokumentach. Uvvzględnie

nie wag w zapytaniach wymaga wyjście poza składnię logiki klasycznej, czy wie
lewartościowej. Pewną próbę formalizacji tego podejścia można znaleźć w pracy
[39] Również semantyczna interpretacja stopni ważności występującychw zapy
taniach nie jest oczywista. W literaturze przyjęto rozważać trzy takie interpreta
cje (por. [9, 11]):
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• względna ważność: jeśli waga słowa kluczowego w zapytaniu
jest wysoka, to jego wystąpienie z wysoką wagą jest wyma
gane w dokumencie, aby uznać ten dokument za spełniający

zapytanie w wysokim stopniu,

• waga idealna: słowo kluczowe powinno mieć w dokumencie
przypisany stopień ważności podobny do stopnia mu przy
pisanego w zapytaniu,

• wartość progowa: słowo kluczowe powinno mieć w do
kumencie przypisany stopień ważności co najmniej równy
stopniowi ważności przypisanemu mu w zapytaniu.
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(4.3)

Druga z powyższych interpretacji w pewnym sensie odpowiada podejściu sto
sowanemu do określania stopnia spełnienia zapytania przez dokument w modelu
wektorowym.

Poszczególne interpretacje różnią się istotnie między sobą i przyjęcie jednej
z nich, ma decydująceznaczenie dla określeniawynikowego uporządkowania doku
mentów. Kwestia doboru tej, bądź innej semantyki wykracza poza ramy ogólnego
modelu zaproponowanego w niniejszej rozprawie. Jednak w rozdziale 5 pokazuje
się, że dobór pewnych parametrów tego modelu prowadzi pośrednio do wybrania
również semantyki słów kluczowych w zapytaniu (por. p. 5.1).

Zastosowanie tak rozumianej logiki rozmytej - jako pewnej logiki wielowar
tościowej - w dziedzinie wyszukiwania informacji tekstowych zaproponowano już

w latach 70. i wczesnych 80. ubiegłego wieku [60, 22, 44]. Nowsze wyniki można
znaleźć w pracach [53, 18, 42, 39].

Możliwość różnicowania stopni ważności poszczególnych słów kluczowych jest
powszechnie uznana za pożądaną cechę modelu IR,. Jednocześnie jednak nie jest
oczywiste jak mierzyć ważność słów kluczowych w dokumencie, czy określać ją

w zapytaniu. Dogodnie jest w tym celu przyjąć przedział [0,1] jako zakres stopni
ważności. Jednak wymóg precyzyjnego określenia stopni ważności poszczególnych
słów kluczowych wydaje się być nierealistyczny. Bardziej racjonalnym wydaje się

być podejście, w którym rezygnuje się ze sztucznej precyzji przy określaniu waz
ności danego słowa kluczowego dla reprezentacji zawartości dokumentu, czy po
trzeb informacyjnych użytkownika. Rozwiązanie takie jedynie vv odniesieniu do
ważności słów kluczowych w zapytaniu - zaproponowały w latach 90. ubiegłego

wieku Bordogna i Pasi ze współautorami [10, 12, 42]. Jego istotą jest potrak
towanie ważności słów kluczowych w zapytaniu jako zmiennych lingwistycznych;
por. [85] i s. 14 niniejszej rozprawy. Tak więc, zamiast stopni ważności wyrażo

nych z użyciem liczb z przedziału [0,1] stosuje się wyrażenia lingwistyczne takie,
jak ważne, bardzo ważne itp.

W dotychczasowych pracach nie rozważano możliwości nieprecyzyjnego okreś

lania ważności słów kluczowych w dokumentach. Ponadto, poza dopuszczeniem
nieprecyzyjnościw ocenie ważności słów kluczowych, pożądana może być również

możliwość wyrażania niepewności co do tej oceny. Niepewność ta może mieć

takie źródła, jak: wahanie użytkownika w trakcie konstruowania zapytania, czy
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niepełna wiarygodność eksperta lub algorytmu odpowiedzialnego za indeksowanie
zbioru dokumentów.

Model IR proponowany w rozprawie stanowi kolejny krok w kierunku uelastycz
nienia modelu logicznego, które uzyskuje się poprzez:

• dopuszczenie nieprecyzyjnego określenia wag słów kluczowych zarówno
w zapytaniach, jak i w dokumentach,

• możliwość jednoczesnego uwzględnienia niepewności co do określenia wag
słów kluczowych,

• zaproponowanie sposobów automatycznego przypisywania tak określonych

wag słowom kluczowym (przede wszystkim) w dokumentach.

Proponowany model mieści się w ramach rodziny modeli logicznych, przy czym
stosuje się logikę rozmytąw sensie Zadeha, przez co rozumiemy rachunek wyrażeń

lingwistycznych opisany w p. 2.2.
W proponowanym modelu do opisu dokumentów i zapytań stosuje się wyra

żenia typu (2.11). Ważność słowa kluczowego ti - zarówno w dokumencie, jak
i w zapytaniu - traktowana jest jako zmienna lingwistyczna Xi. Wyrażenie:

x, jest A

jest interpretowane jako ogólny schemat stwierdzeń typu:

Słowo kluczowe ti jest dość ważne

dla reprezentacji treści dokumentu (zapytania) (4.4)

W ten sposób uzyskuje się możliwośćnieprecyzyjnego określenia ważności danego
słowa kluczowego. W celu umożliwienia dodatkowo wyrażenia niepewności, co
do ważności słowa kluczowego dopuszczane jest użycie wyrażeń z kwalifikatorem
pewności (2.35).

Przejdziemy teraz do formalnego przedstawienia poszczególnych elementów pro
ponowanego modelu.

4.2. Elementy modelu

4.2.1. Reprezentacja dokumentów

Podstawąmodeli logicznych jest reprezentowanie dokumentów i zapytań w postaci
formuł pewnej logiki. W najprostszym z modeli logicznych, omówionym w p. 3.2.1
modelu boołouiskim, stosuje się klasyczny rachunek zdań. Z każdym słowem klu
czowym ti wiąże się zmienną zdaniową Si. Dokument d reprezentowany jest jako
dowolna formuła rachunku zdań, zbudowana z użyciem zmiennych zdaniowych si.
Często formuła ta ma postać koniunkcji:

d : Sil /\ Si2 /\ Si3 /\ ... /\ Sik (4.5)

przy czym wystąpienie danej zmiennej zdaniowej s; wskazuje, że słowo kluczowe
ti jest ważne dla reprezentacji znaczenia dokumentu.
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W proponowanym modelu ważność słowa kluczowego ti dla reprezentacji doku
mentu traktowana jest jako zmienna lingwistyczna X, (por. rozdział 2). Zmienną

lingwistyczną X, można formalnie przedstawić jako następującą piątkę uporząd

kowaną (por. (2.40)):
(4.6)

przy czym T(Xi)== {około 0.1, około 0.2, ... , ważne, bardzo ważne, ... }, U ==
[0,1]. Ustalenie konkretnej postaci reguł - generowania terminów lingwistycznych
G i przypisywania im zbiorów rozmytych w [0,1] M - wykracza poza ramy samego
modelu. Ustalenie tych reguł ma jednak oczywiście niezwykle duże znaczenie
z punktu widzenia praktycznej stosowalnościproponowanego modelu. W związku

z tym, pewne propozycje w tym zakresie stanowią treść rozdziału 5.
Znaczenie słowa kluczowego ti dla reprezentacji dokumentu wyraża się z uży

ciem wyrażeń z kwalifikatorami pewności (por. (2.36)):

(4.7)

gdzie A i E T(Xi ) oznacza termin lingwistyczny. W dalszym ciągu będziemy utoż

samiać terminy lingwistyczne z modelującymi je zbiorami rozmytymi i oznaczać

w ten sam sposób.
W proponowanym modelu dokument reprezentowany będzie zazwyczaj jako

koniunkcja wyrażeń typu (4.7), czyli w postaci:

gdzie X, jest zmienną lingwistyczną odpowiadającąważności słowa kluczowego
ti, A i jest terminem lingwistycznym typu około 0.8 czy ważny, zaś a E [0,1]
jest liczbą określającąstopień pewności co do tak określonej ważności słowa klu
czowego. Terminy lingwistyczne typu około 0.8 będą zazwyczaj stosowane przy
automatycznym indeksowaniu dokumentów, zaś terminy takie, jak bardzo ważny

mogą znaleźć zastosowanie przy indeksowaniu ręcznym (por. również uwagi do
tyczące reprezentacji zapytań w p. 4.2.2).

Poszczególne terminy lingwistyczne modelowane są przez zbiory rozmyte, okreś

lone na przedziale [0,1], stanowiącym zakres stopni ważności. Dla celów oblicze
niowych wyrażenia postaci (4.7) są transformowane do postaci bez kwalifikatora
konieczności, zgodnie ze wzorem (2.39). Określają one więc rozkłady możliwoś

ci stopni ważności poszczególnych słów kluczowych (por. p. 2.2). Łączny roz
kład określa się za pomocą wzoru (2.14). Ten łączny rozkład określony jest na
przestrzeni będącej iloczynem kartezjańskim przestrzeni stopni ważności poszcze
gólnych słów kluczowych, czyli przedziałów [O, 1]. W ogólności będziemy więc

reprezentować dokument jako wyrażenie:

X jest A (4.9)

pamiętając przy tym, że zmienna lingwistyczna X jest zmienną złożoną (ang.
composite) oraz, że zbiór rozmyty modelujący A jest określony na [O,l]n, gdzie
n jest liczbą rozważanychsłów kluczowych. Jednocześnie wyrażenie to będziemy
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utożsamiać ze związanym z nim rozkładem możliwości 1rd:

«« : [O, i]" -7 [0,1]

1rd(X) == J1A(X)
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(4.10)

gdzie A jest określone jak w (4.9), zaś n jest liczbą słów kluczowych używanych

do reprezentacji dokumentów.
Waga przypisana słowu kluczowemu określaw sposób nieprecyzyjny na ile słowo

to jest ważne dla reprezentacji treści dokumentu. Dodatkowo przyjęta reprezen
tacja, co jest cechą modeli logicznych, pozwala odróżnić sytuacje:

• w której dane słowo kluczowe tj jest uznane za "negatywnie" związane z treś

cią dokumentu d - jego wystąpieniew zapytaniu q z wagą typu ważne będzie

skłaniało system do uznania dokumentu d za nierelewantny względem za
pytania q

od sytuacji

• w której zupełnie nie wiadomo, czy słowo kluczowe tj jest związane z treścią

dokumentu, czy nie.

W pierwszym przypadku w wyrażeniu (4.7) odpowiadającym ti użyty zostanie
termin lingwistyczny A i typu mało ważne czy nieważne, reprezentowany na przyk
ład przez zbiór rozmyty o następującej funkcji przynależności:

{
-10x + 1 dla O< x < 0.1

JlA;(X) = O w przeciwn~m przypadku (4.11)

Odpowiada to występowaniu zanegowanej zmiennej zdaniowej Si w klasycznym
modelu logicznym.

W drugim przypadku wyrażenie X; jest Ai dotyczące słowa kluczowego ti

w ogóle nie wystąpi w reprezentacji dokumentu. Dla celów obliczeniowych (por.
p. 4.2.3) będzie to równoważne użyciu terminu lingwistycznego A i == nieznane
o funkcji przynależności J1nieznane(x) == 1, \:Ix E [0,1]. Oczywiście odpowiada to
użyciu stopnia pewności a równego Owe wzorze (4.7) (por. wzór (2.39)).

Możliwość reprezentacji dokumentu w proponowanym modelu nie ogranicza się

do postaci określonej przez (4.8). W szczególności interesujące może być zastoso
wanie złożonych wyrażeń postaci:

• (El /\ E 2 /\ Ek) V (FI /\ F2 /\ Fz) V V (Gl /\ G 2 /\ Gm)

• (El V E 2 V Ek) /\ (FI V F2 V Fz) /\ /\ (Gl V G2 V Gm)

przy czym Ei, Fi i G i oznaczają wyrażenia postaci (4.7). Pierwsze z powyż

szych złożonych wyrażeń, vv tak zwanej dysjunktywnej postaci normalnej, może
być użyteczne na przykład przy reprezentowaniu dokumentu, składającego się

z kilku wyróżnionych części, przy czym każda z tych części reprezentowana jest
przez koniunkcję wyrażeń postaci (4.5); por. np. [49]. Drugie z powyższych

wyrażeń, w tak zwanej koniunktywnej postaci normalnej, może być na przykład

dogodnym rozszerzeniem bazowej koniunkcji (4.5) przez uwzględnieniesynonimów

poszczególnych słów kluczowych - zakładamy, że E i= 2,... ,k, Fi= 2,... ,z i Gi=2, ... ,m od
powiadają słowom kluczowym będącym synonimami słów kluczowych, którym
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odpowiadają El, FI i Gl· Niezależnie od kombinacji wyrażeń typu (4.9) przyję

tej do reprezentacji dokumentu ostatecznąformą reprezentacji jest zawsze rozkład

możliwości (4.10), określony na podstawie tej kombinacji zgodnie z regułami teorii
możliwości; por. p. 2.2.

Sposoby określania w trakcie indeksowania konkretnej postaci wyrażeń (4.7)
dla poszczególnych słów kluczowych nie stanowią stricte elementu proponowanego
modelu. Jednak z praktycznego punktu widzenia są one niezwykle ważne. Pewien
sposób doboru parametrów modelu wraz z propozycjami szablonów wyrażających

ocenę ważności z uwzględnieniem jej nieprecyzyjności/niepewności przedstawiono
w rozdziale 5.

4.2.2. Reprezentacja zapytań

W klasycznym modelu logicznym zapytanie q reprezentowane jest w postaci do
wolnej formuły rachunku zdań nad alfabetem określonym przez zbiór zmiennych
zdaniowych Si. W praktyce często jest to formuła atomowa, składająca się z jed
nej zmiennej zdaniowej lub koniunkcja kilku zmiennych zdaniowych. W propo
nowanym modelu przyjmuje się analogiczne podejście, z tym że reprezentacja
ta określona jest z użyciem wyrażeń lingwistycznych. Punktem wyjścia jest więc

znów potraktowanie ważnościsłowa kluczowego t, dla reprezentacji zapytania jako
zmiennej lingwistycznej X, (por. (4.6)).

Zapytania reprezentowane są, analogicznie do dokumentów, za pomocą kombi
nacji wyrażeń postaci (4.12) i finalnie wyrażenia postaci (4.13):

Xi jest Bi, a

X jest B

(4.12)

(4.13)

Użytkownik może więc wyrazić swoje potrzeby informacyjne w sposób bardziej
elastyczny. Ważność tych słów kluczowych może być określona vv sposób bardziej
naturalny z użyciem terminów lingwistycznych takich, jak ważny, bardzo ważny,

Pierwszy z tych terminów może być modelowany z użyciem na przykład zbioru
rozmytego o następującej funkcji przynależności:

J-lwaźny(x) == x (4.14)

Termin bardzo ważny może być interpretowany jako bazowy termin, ważny, pod
dany działaniumodyfikatora bardzo (por. (2.41))), co przy uwzględnieniupostaci
(4.14) prowadzi do reprezentacji terminu bardzo ważny z użyciem zbioru rozmy
tego o funkcji przynależności J-lbardzo waźny( x) == x2 .

Użytkownik może również określić małą ważność słowa kluczowego używając

terminów lingwistycznych modelowanych z użyciem zbiorów rozmytych o funkcji
przynależności typu:

J-lniewaźny(x) == - x + 1 (4.15)

Można zauważyć, że X, jest nieważny jest równoważne -'(Xi jest ważny). Tak
więc wyrażenia z takimi terminami lingwistycznymi odpowiadają zanegowanym
zmiennym zdaniowym z modelu klasycznego.

Elastyczność reprezentacji zapytań z użyciem wyrażeń (4.12) wynika dodat
kowo z możliwości określenie ograniczonej pewności, co do podanej ważnościsłowa
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kluczowego dla reprezentacji potrzeb informacyjnych użytkownika. Pewność tę

określa się z użyciem parametru a: a == 1 wyraża całkowitą pewność, a == °
całkowity brak pewności, zaś wartości z przedziału (0,1) odpowiadają stanom
pośrednim. Warto zwrócić uwagę, że możliwość wyrażenia ograniczonej pewności
dotyczy również reprezentacji dokumentów, ale w przypadku zapytań jej użytecz

ność jest bardziej ewidentna.
Wzór (4.13) przedstawia finalną formę reprezentacji zapytania jako zbioru roz

mytego B E F([O, I]"). Konstruuje się go na podstawie podanej jako zapytanie
kombinacji wyrażeń (4.12) stosując przekształcenie (2.39) i standardowe operacje
na zbiorach rozmytych opisane w rozdziale 2.
Można przyjąć, że popularną formę reprezentacji zapytań w praktyce stosowa

nia proponowanego modelu stanowić będą, podobnie jak w przypadku dokumen
tów (por. (4.8)), koniunkcje wyrażeń (4.12):

(4.16)

Dotyczy to w szczególności zapytań automatycznie konstruowanych na podstawie
krótkich fragmentów tekstu (por. p. 6.1). Jednocześnie znane niedogodności

stosowania operatora koniunkcji w zapytaniach (por. p. 3.2.1, s. 31) obowiązują

również w proponowanym modelu. W związku z tym, proponuje się zastosowanie
różnych elastycznych operatorów aqreqacji.

Kwestia ta jest bardziej szczegółowo rozważanaw kolejnym punkcie 4.2.3 oraz
w rozdziale 5 dotyczącym zagadnień praktycznego stosowania modelu.

Podobnie jak w przypadku dokumentów, w ramach modelu nie narzuca się

konkretnej postaci terminów lingwistycznych i stopni przekonania występujących

w (4.12). W rozprawie sugeruje się jednak pewne sposoby postępowaniaw tym
względzie (por. rozdział 5).

4.2.3. Ocena relewantności

W proponowanym modelu przy ocenie relewantności dokumentu d względem za
pytania q postępuje się analogicznie do podejścia stosowanego w klasycznym mo
delu logicznym: określa się na ile prawdziwe jest wyrażenie reprezentującezapy
tanie przy założeniu, że prawdziwe jest wyrażenie reprezentującedokument.

W ramach przyjętej reprezentacji dokumentów i zapytań oraz stosowanego for
malizmu logiki rozmytej ocena relewantnościdokumentu wiąże się więc z odpowie
dzią na pytanie: na ile prawdziwe jest wyrażenie reprezentującezapytanie (4.13)
przy założeniu prawdziwościwyrażenia reprezentującegodokument (4.9):

X jest A jest prawdziwe f----7 X jest B jest? (4.17)

Odpowiedź na to pytanie w najogólniejszej formie określa się jako rozmytą wartość

prawdy (por. p. 2.1). Zgodnie ze wzorem (2.34) wartość tę, T, dla (4.17) określa

się więc następująco:

jeśli {x I J1B (x) == t} =1= 0
wpp

(4.18)

Rozmyta wartość prawdy pozwala uchwycić jednocześnie stopniową naturę po-
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jęcia relewantności oraz niepewność co do relewantności [33]. Wyraża ona na
ile możliwe jest, że dokument jest relewantny względem zapytania w określonym

stopniu.
Posługiwaniesię rozmytymi wartościami prawdy może być jednak niewygodne.

Można wtedy użyć miar możliwości i konieczności (2.18)-(2.19), które traktuje
się w tym kontekście jako pewne uproszczenie (kompresję) rozmytych wartości

prawdy. Jako ocenę relewantnościdokumentu d reprezentowanego przez rozkład

możliwości (4.10) skojarzony z wyrażeniem (4.9) względem zapytania q reprezen
towanego przez wyrażenie X jest B (4.13) przyjmuje się więc parę wartości miar
możliwości i konieczności:

IIA(B) == sup min(1rA(x), fJ;B(X))
XE[O,l]m

NA(B) == inf max(l -1rA(X), /-lB(x))
xE[O,l]m

(4.19)

(4.20)

gdzie m jest liczbą słów kluczowych użytych w zapytaniu.
Ostatecznym wynikiem wyszukiwania w proponowanym modelu jest upo

rządkowanie dokumentów zgodnie z oceną ich relewantności względem zapyta
nia. W związku z tym, że ocena relewantności wyrażona jest przez parę liczb
(IIA(B), NA(B)) należy określić sposób uporządkowania dokumentów. Traktu
jemy to jako parametr modelu i omawiamy bardziej szczegółowo w następnym

rozdziale.
Uproszczoną postać wartości miar możliwości (4.19) i konieczności (4.20) o

trzymuje się dla szczególnych postaci reprezentacji dokumentów (4.8) i zapytań

(4.16), przyjmujących postać koniunkcji wyrażeń, odpowiednio, (4.7) i (4.12).
W modelu upraszczająco zakłada się brak interaktywnościpomiędzy stopniami
ważności słów kluczowych, więc każde wyrażenie X; jest Ai w reprezentacji doku
mentu generuje rozkład możliwości 1rAi i związaną z nim miarę możliwości IIAi'
które łącznie określają miarę IIA' Wtedy wzory (4.19)-(4.20) można przepisać

w następującej postaci (por. wzory (2.28) i (2.26)):

IIA(B) == IIAlx xAm (B l X x Bm ) == luin(IIAl (Bl),"" IIAm(Bm ) )

NA(B) == NAlx xAm(B l X x Bm ) == min(NAl (B l), ... , NAm(B m ) )

(4.21)

(4.22)

Z eksperymentów obliczeniowych wynika, że zastosowanie operatora minimum
w powyższych wzorach nie prowadzi do dobrych wyników. W związku z tym,
proponuje się zastąpienie go innymi operatorami agregacji. Traktuje się to jako
kolejny parametr modelu, którego dobór rozważa się w następnym rozdziale.
W szczególności rozpatruje się zastąpienie operatora minimum operatorem OWA
(por. p. 5.2, s. 69).



5. Konfigurowanie modelu

W poprzednim rozdziale przedstawiono ogólne ramy proponowanego w rozprawie
modelu wyszukiwania informacji tekstowej, określając jego podstawowe elementy:
sposób reprezentacji dokumentów i zapytań oraz sposób określania ich dopasowa
nia. Pozostając w jego ogólnych ramach, przy praktycznej implementacji modelu
można zastosować różne szczegółowe rozwiązania. Takie elementy modelu nazy
wać będziemy jego parametrami i w niniejszym rozdziale przedstawimy pewne
propozycje sposobów ich określania. Dobieranie parametrów będziemy również

nazywać konfigurowaniem modelu. Skonkretyzowany model otrzymany po ustale
niu jego wszystkich (części) parametrów, nazywać też będziemypełną (częściową)

konfiguracją modelu.
W dalszej części rozprawy (por. rozdział 6) testuje się efektywnośćwybranych

pełnych i częściowych konfiguracji modelu, stosując w tym celu standardowe ko
lekcje dokumentów.

W szczególności w niniejszym rozdziale rozważa się:

1. sposoby automatycznego indeksowania dokumentów i zapytań,

2. różne operatory agregacji, które mogą być użyte we wzorach (4.21)-(4.22),

3. sposoby porządkowaniadokumentów w odpowiedzi na zapytanie.

ad 1. Ogólne ramy modelu, przedstawione w rozdziale 4 przewidują reprezenta
cję dokumentów i zapytań z użyciem wyrażeń typu X, jest Ai , gdzie X, oznacza
ważność słowa kluczowego, traktowaną jako zmienna lingwistyczna, natomiast A i

jest terminem lingwistycznym stanowiącym wartość tej zmiennej. W przypadku
ręczniekonstruowanych zapytańmożnaprzyjąć, że użytkowniksam dobiera odpo
wiednie terminy lingwistyczne i konkretną kombinację wyrażeń typu (4.7), ewen
tualnie wspierany przez odpowiedni interfejs użytkownika systemu wyszukiwania
informacji tekstowej. Przy ręcznym indeksowaniu dokumentów takie podejście

jest również możliwe, jednak ręczne indeksowanie dokumentów jest rozwiązaniem
mało praktycznym. Potrzebne są metody automatycznego przypisywania słowom

kluczowym odpowiednich terminów lingwistycznych, wyrażających ich ważność

przy reprezentacji dokumentu. To samo dotyczy reprezentacji zapytań tworzo
nych automatycznie na podstawie krótkich dokumentów tekstowych.

Wp. 5.1 przedstawiono rozwiązanieproponowane w tym względziew rozprawie.
Najkrócej ujmując sprowadza się ono do:

• przyjęcia reprezentacji dokumentów i zapytań w postaci koniunkcji, odpo
wiednio, (4.8) i (4.16),

• określenia pewnych szablonów wyrażeń typu (4.7)-(4.12) używanych do re
prezentacji dokumentów i zapytań,
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• przyjęcia metody konkretyzacji tych szablonów z użyciem schematów waźe

nia słów kluczowych, znanych z modelu wektorowego.

ad 2. Po przyjęciu reprezentacji dokumentów i zapytań z użyciem koniunkcji
(4.8)-(4.16), podstawowym sposobem określania ich dopasowania w ramach pro
ponowanego modelu jest zastosowanie wzorów (4.21)-(4.22). Eksperymentyob
liczeniowe wykazały niską skuteczność tego bazowego rozwiązania. W związku

z tym proponuje się zastosowanie w (4.21)-(4.22) innych operatorów agregacji za
miast operatora minimum. Szczególnie interesujące i obiecujące jest zastosowanie
operatorów OWA. Mają one intuicyjnie zrozumiałą interpretację dla użytkownika

oraz dają dobre wyniki w eksperymentach obliczeniowych. Ponadto przez związki

z kwantyfikatorami lingwistycznymi dobrze mieszczą się one w modelu logicznym.
W p. 5.2 opisujemy szczegółowo testowane operatory agregacji.

ad 3. Niezależnie od pozostałych parametrów modelu, istotną kwestią w jego
ramach pozostaje określenie sposobu uporządkowaniadokumentów w odpowiedzi
na zapytanie. Wzory (4.19)-(4.20) umożliwiają ocenę relewantności dokumentu
względemzapytania, jednak wyrażonajest ona przez parę liczb. W związku z tym,
sposób uporządkowaniadokumentów nie jest oczywisty. W p. 5.3 pokrótce oma
wiamy podstawowe opcje w tym względzie.

Duża swoboda w doborze parametrów pozwala dopasować do konkretnej sytu
acji funkcjonowanie systemu wyszukiwania opartego na proponowanym modelu.
Jednocześniekonieczne jest określeniepewnej semantyki poszczególnych kombina
cji wartości parametrów. Służą temu kolejne punkty niniejszego rozdziału. Dodat
kowo konieczne jest wypracowanie pewnej oceny poszczególnych opcji dostępnych
przy doborze wartości poszczególnych parametrów. Temu celowi służą ekspery
menty obliczeniowe, które zostały przeprowadzone w ramach przygotowyvvania
rozprawy. Ich opis i wyniki przedstawia rozdział 6.

5.1. Automatyczne indeksowanie dokumentów
i zapytań

5.1.1. Szablony lingwistycznych określeń ważności słów kluczowych.

Pod pojęciem szablonu terminu lingwistycznego rozumie się w niniejszej rozprawie
kształt funkcji przynależności zbioru rozmytego Ai (bądź Bi ) , reprezentującego

ten termin w wyrażeniach X; jest A i i X, jest B, - por. (4.7) i (4.12) - wraz
ze sposobem uwzględnieniastopnia pewności 0:, występującegowe wspomnianych
wzorach. Proponuje się zastosowanie w tym celu głównie tró,jkątnych bądź tra
pezoulalmjcłi funkcji przynależności. W dalszej części rozważać się będzie przede
wszystkim zastosowanie tych pierwszych, chociaż w dużym stopniu rozważania te
znajdują zastosowanie również dla trapezoidalnych funkcji przynależności.

Zasadniczo proponuje się rozwiązania,w których ważność wszystkich słów klu
czowych w dokumentach (zapytaniach) określana jest z użyciem tego samego sza
blonu. Jednocześnie ten szablon nie musi być identyczny dla dokumentów i za
pytań. W związku z tym, w dalszej części proponuje się pary szablonów termi
nów lingwistycznych, odpowiednio, dla reprezentowania ważności słów kluczowych
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w dokumentach i zapytaniach. Poszczególne propozycje określa się w rozprawie
mianem wariantu. W dalszej części uzasadnia się każdy wariant i ilustruje na
przykładach.

Wariant A

Szablon dla dokumentów W tym wariancie przyjmuje się, że terminy lingwis
tyczne określające ważność słów kluczowych w dokumentach reprezentowane są

przez zbiory rozmyte o trójkątnych funkcjach przynależności. Wskazują one jedną

z liczb d E [0,1] jako najbardziej możliwą wartość stopnia ważności i pozostałe

liczby jako mniej lub bardziej możliwe. Zakładamy, że wykres funkcji przyna
leżności jest trójkątem równoramiennym o podstawie położonej na osi DX. Dla
różnych wielkości kąta pomiędzy ramionami trójkąta uzyskuje się węższy bądź

szerszy zakres możliwych wartości stopnia ważności. Zakładamy, że kąt ten jest
ustalony i jedynym parametrem, który jest określanyw trakcie indeksowania jest
wartość d. Na przykład, zgodny z tym szablonem termin lingwistyczny, przedsta
wiony na rys. 5.1 określa, że najbardziej możliwe jest, że stopień ważności słowa

kluczowego wynosi d==O.6, ale pozostałe, zbliżone stopnie ważności też są możliwe,

choć w mniejszym stopniu.
Szablon ten uwzględnia możliwość nieprecyzyjnego określenia stopnia ważnoś

ci, ale bez określania stopnia pewności, co odpowiada ogólnemu wyrażeniu (4.7)
z wartością współczynnika a równą 1. Można zastosować jeszcze rozwinięcie tej

1

stopień wa~ności słowa

kl uczoweqo

Rysunek 5.1.: Rozkład możliwości odpowiadający ocenie ważności słowa kluczo
wego w dokumencie (wariant A): Ważne w stopniu około d; d==O.6

postaci zobrazowane na rys. 5.2, gdzie rozkład możliwości wyraża zarówno nie-
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precyzyjną ocenę stopnia ważności słowa kluczowego, jak i niepewność co do tej
oceny. Szablon ten ma wtedy dwa parametry: d wskazujący, który stopień waż

ności jest najbardziej możliwy (na rys. 5.2 d==O.6) i a, który określa dolne ogra
niczenie pewności co do poprawności podanej oceny (na rys. 5.2 a==O.8). Szablon
ten ilustruje najogólniejsząpostać wyrażenia (4.7).
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Rysunek 5.2.: Rozkład możliwości odpowiadający ocenie ważności słowa kluczo
wego w dokumencie (wariant A): "Ważne w stopniu około d" z pew
nością a; d==O.6, a==O.8

Na wykres funkcji przynależności podstawowej wersji tego szablonu
(por. rys. 5.1) składają się dwie proste o równaniach:

{
x-d+l

~Ai (x) == -x + d + 1
dla x < d

dla x > d
(5.1)

gdzie d to punkt (na osi OX), dla którego funkcja przynależności przyjmuje war
tość 1.

vV zwartej postaci wzór ten można przedstawićnastępująco:

(5.2)

Szablon dla zapytań W wariancie A przyjmuje się, że ważność słów kluczowych
w zapytaniu określona jest terminem lingwistycznym ważne wraz z wyrażeniem

stopnia pewności (przekonania), co do tego stwierdzenia. Stosowany tu szablon
ilustruje rys. 5.3. Uzasadnienie zastosowania takiego szablonu jest następujące.
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Zakłada się, że użytkownik podaje w zapytaniu wyłącznie słowa kluczowe, które
uważa za ważne dla reprezentacji jego potrzeb informacyjnych. Stąd bazowa
postać wyrażenia (4.12) użytego do określenia ważności słowa kluczowego t, w za
pytaniu to:

X, jest ważne

przy czym:

J-lwaźne(x) == x

Wyraża to ważność słowa kluczowego ti, uwzględniającjednocześniefakt, że waż

ność ma charakter stopniowy. Tak więc liczba 1.0 najlepiej (w stopniu 1) wyraża
ocenę ważności danego słowa kluczowego, ale liczba 0.9 jest również zgodna, choć
w mniejszym stopniu (równym 0.9), z odczuciami użytkownika. Podsumowując,

im niższa jest liczbowa ocena ważności słowa kluczowego, tym mniej jest ona
zgodna z oceną użytkownika.

Na tak bazowo określoną ważność słowa kluczowego w szablonie z rys. 5.3, na
łożone jest określenie niepewności związanej z tą oceną. Przyjmuje się, że użyt

kownik może nie być całkowicie pewien, czy wybrane przez niego słowa kluczowe
faktycznie dobrze charakteryzująjego potrzeby informacyjne i w ten sposób może

wyrazić tę niepewność. Liczbowo wyraża to wartość parametru q, odpowiadają
cego a we wzorze (2.35). Im wartość ta wyższa, tym bardziej użytkownik jest
pewny swojego wyboru. Wykres funkcji przynależności tego szablonu wyraża się

Stopień watności słowa

k"l uczoweqo

Rysunek 5.3.: Funkcja przynależności odpowiadającaocenie ważności słowa klu
czowego w zapytaniu (wariant A): ważne ze stopniem pewności 0.6
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wzorem:
dla x :s; 1 - q

dla x > 1 - q
(5.3)

(5.4)

(5.5)

Ocena relewantności Do oceny relewantności dokumentu względem zapytania
stosuje się ogólne wzory określone dla zaproponowanego w rozprawie modelu. W
szczególności dla szablonów pokazanych na rysunkach 5.1 i 5.3, IIAi (B i ) i NAi (B i )

we wzorach (4.21)-(4.22) oblicza się następująco:

{
l - q dla «< l-d

IIAi(Bi ) = l!d dla q > l;'d

N .(B.) == { 1 - q dla q:S; 1 - ~
At 'l d dl >1 d2" a q - 2"

przy czym d jest wartością, dla której rozkład możliwościna rys. 5.1 osiąga maxi
mum (==1), natomiast q jest stopniem przekonania co do ważności słowa kluczo
wego ti w zapytaniu. Rozkład wartości miary konieczności (5.5) zilustrowany jest
na rys. 5.4

0.8

l-q _A~~'"

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1 d

Rysunek 5.4.: Wartości miary konieczności dopasowania dla wariantu A

Pewne uogólnienie wariantu A uzyskuje się przez użycie szablonu o trapezoi
dalnej funkcji przynależności do reprezentacji ważności słów kluczowych w doku
mentach:

o dla x :s; d - r
x+T-d dla d - r :s; x :s; d - rl

T2

/-lAi (x) == 1 dla d - rl < x < d + rl (5.6)
d+T-X dla d + rl < x < d + rT2

O dla x 2: d + r

Rysunek 5.5 przedstawia wykres takiej funkcji przynależności i znaczenie poszcze
gólnych jej parametrów r, rl i r2. Przy użyciu powyższego szablonu wraz z sza-
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l

d r

Rysunek 5.5.: Szablon z trapezoidalną funkcją przynależności: Ważne w stopniu
około d; d==0.6

blonem (5.3) do reprezentacji ważności słów kluczowych w zapytaniach, wzory
(4.21)-(4.22) przyjmują następującą postać:

dla d + rl ~ 1

dla d + rl :S 1
(5.7)

{

l - q dla d - rl :S O

NAi (Bi
) = max (1 - q, f+~~) dla d - 'rl ~ O (5.8)

Wariant A pasuje najlepiej do następującego scenariusza: dokumenty są indek
sowane automatycznie, natomiast zapytania konstruowane są przez użytkownika

"ręcznie". Szablony stopni ważności słów kluczowych w dokumentach są konkre
tyzowane, na przykład poprzez określenie wartości parametru d z użyciem \\Ty

branego schematu ważenia słów kluczowych, stosowanego w modelu wektorowym
(por. [69] i rozwiązania proponowane w tym względzie w dalszej części niniej
szego rozdziału). Zakłada się, że użytkownik komponuje zapytanie wyłącznie ze
słów kluczowych, które uważa za ważne. Jednocześnie użytkownik może nie być

całkowicie pewny (przekonany), co do ważności poszczególnych słów.

Rozważmy zapytanie typu (4.16), czyli reprezentowane przez koniunkcję m \\Ty

rażeń postaci X, jest B, (odpowiadających słowom kluczowym ti), przy czym B,
mają funkcje przynależności postaci (5.3), zilustrowane na rys. 5.3 (przyjmijmy,
że dla B, zastępujemy q w tych wzorach i rysunkach oznaczeniem ąi). Im ąi

jest bliższe zera tym funkcja przynależności t-», jest bliższa funkcji równej 1 dla
wszystkich x E [0,1]. Wtedy wartości miar możliwości i konieczności (5.4)-(5.5)
również zmierzają do 1, niezależnie od stopnia ważności przypisanego słowu klu-
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czowemu w dokumencie. Stąd słowo kluczowe ti ma coraz mniejszy wpływ na
ocenę relewantnościdokumentu względem zapytania.

Tak więc szablon zastosowany w wariancie A w zapytaniach można zinterpre
tować jako odpowiadający semantyce względnej ważności; por. (4.3). Również

jeśli operator minimum we wzorach (4.21)-(4.22) zastąpiony zostanie innym ope
ratorem agregacji, to nadal ta semantyka może być zachowana. Będzie tak na
przykład dla operatora średniej arytmetycznej.

Wariant B

Szablon dla dokumentów W wariancie B przyjmuje się szablon terminów ling
wistycznych do reprezentacji ważności słów kluczowych w dokumentach iden
tyczny ze stosowanym w wariancie A - por. rysunki 5.1 i 5.2 i wzór (5.2).

Szablon dla zapytań W wariancie B przyjmuje się szablon terminów lingwis
tycznych do reprezentacji ważności słów kluczowych w zapytaniach identyczny ze
stosowanym dla dokumentów. Tak więc funkcja przynależności dla tego szablonu
ma postać:

/-LBi(X) == l-Iq - xl (5.9)

gdzie q określa stopień ważności słowa kluczowego o najwyższej (== 1) wartości

funkcji przynależności /-LBi'

Ocena relewantności Do oceny relewantności dokumentu względem zapytania
stosuje się ogólne wzory określone dla zaproponowanego w rozprawie modelu. W
szczególności dla szablonów określonych wzorami (5.2) i (5.9), IIAi(Bi) i NAi(Bi)
we wzorach (4.21)-(4.22) oblicza się następująco:

(5.10)

l-q+d
-2-

q
l-q
l-d+q
-2-

dla (q 2: 1 - d) i (q 2: d! 1
)

dla (q 2: 1 - d) i (q < d!l)
dla (q < 1 - d) i (q 2: d! 1 )

dla (q::; 1 - d) i (q < d!l)

(5.11)

przy czym d jest wartością, dla której rozkład możliwości na rys. 5.1, związany

z ważnością słowa kluczowego ti w dokumencie, osiąga maximum (== 1), nato
miast q jest wartością o najwyższym stopniu przynależnoścido zbioru rozmytego
o funkcji przynależności określonej wzorem (5.9), określającego stopień ważnoś

ci słowa kluczowego ti w zapytaniu. Rozkład wartości miary konieczności (5.5)
zilustrowany jest na rys. 5.6

Pewne uogólnienie wariantu B uzyskuje się przez użycie szablonów o trapezoi
dalnej funkcji przynależności do reprezentacji ważności słów kluczowych zarówno
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Rysunek 5.6.: Wartości miary koniecznościdopasowania dla wariantu B

w dokumentach, jak i w zapytaniach:

o dla x ~ d - T

x+r-d dla d - r ::; x ~ d - r1
r2

J-lAi(X) == 1 dla d - "'1 ~ X ~ d+1'1

d+r-x dla d + r1 ::; x ::; d + r
r2

O dla x ~ d +",

O dla x ::; q - r
x+r-q dla q - l' ~ X ~ q - r1

rz
J1e, (x) == 1 dla q - 1'1 ::; x ::; q + 1'1

q+r-x dla q + 1'1 ~ X ::; q + l'
r2

O dla x ~ q + l'

(5.12)

(5.13)

przy czym znaczenie poszczególnych symboli r, "'1 i 1'2 jest takie, jak to pokazano
na rys. 5.5; rysunek dla zapytań jest analogiczny, z tym że q zastępuje d.

Przyjmijmy, że wartości parametrów 1', r1 i 1'2 we wzorach (5.12)-(5.13) są

identyczne dla wszystkich słów kluczowych w dokumentach i zapytaniach. Wtedy
wzory (4.21)-(4.22) przyjmują następującą postać:

dla Id - ql < 21'1

dla 21'1 < Id - ql < 21'

dla Id - ql ~ 21'

dla Id - ql ~ r2

dla Id - ql < r:

(5.14)

(5.15)
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W wariancie B stosuje się więc te same szablony (5.2) i (5.9) (lub (5.12) i (5.13)
w przypadku trapezoidalnych funkcji przynależności) do reprezentacji dokumen
tów i zapytań. Pasuje on najlepiej do scenariusza, w którym zarówno dokumenty,
jak i zapytania podlegają automatycznemu indeksowaniu. W wielu standardo
wych kolekcjach testowych zapytania wyrażone są w postaci krótkich tekstów,
które następnie podlegają indeksowaniu w celu określenie ich ostatecznej postaci.
Taki sposób określaniai przetwarzania zapytańmoże być również stosowany w try
bie interakcyjnym.

Ocena relewantnościdokumentu względem zapytania wyrażonaprzez miarę ko
nieczności jest dla pewnego zakresu wartości q i d nieintuicyjna. Przykładowo dla
d == q == 1 z wzoru (5.11) uzyskuje się mniejszy stopień konieczności niż dla
d == 1 i q == 0.9. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie do oceny
relewantności:

1. wyłącznie wartości miary możliwości,

2. miary zawierania się zbiorów rozmytych.

Przy przyjęciu pierwszego rozwiązania łatwo zauważyć, że miara możliwości, V\Ty

rażonawzorem (5.10), jest tym wyższa im bliższe są sobie wartości q i d we wzorach
(5.2) i (5.9). Tak więc w tym wariancie interpretacja terminów lingwistycznych
wyrażających ważność słów kluczowych w zapytaniach odpowiada semantyce wag

idealnych; por. (4.3).
Drugie rozwiązanie polega na zastąpieniu miary konieczności NAi (Bi) pewną

miarą zawierania się zbioru rozmytego Ai w zbiorze rozmytym Bi, Jeśli zastosu
jemy w tym celu wzory (2.8) i (2.9), to przy reprezentacji ważności słowa kluczo
wego - w dokumencie z użyciem zbioru rozmytego (5.2) i w zapytaniu z użyciem

zbioru rozmytego (5.9) - wzór (4.22) zastąpimy wzorem:

Wariant C

dla d :S q

dla q :S d
(5.16)

Wariant C czerpie inspirację z logiki posybilistycznej [31]; por. również p. 2.2,
s. 15. Jest to logika dwuwartościowa, w ramach której można wyrażać ograni
czoną pewność, co do prawdziwości formułowanych stwierdzeń. W wariancie tym
przyjmuje się więc jedynie dwa stopnie ważności słów kluczowych: 1 (słowo jest
ważne) i O(słowo jest nieważne). Tak więc zbiory Ai i B, we wzorach (4.7) i (4.12)
są klasycznymi zbiorami jednoelementowymi {O} lub {l}. Po uwzględnieniu ogra
niczonej pewności a i zastosowaniu transformacji opisanej wzorem (2.39), stają

się one w ogólnym przypadku zbiorami rozmytymi, określonymi w przestrzeni
dwuelementowej {O, l}.

Szablon dla dokumentów Zakłada się, że do opisu dokumentu wybiera się słowa

kluczowe, które są ważne dla jego reprezentacji. Jednocześnie określa się mini
malny stopień przekonania w tym względzie. Innymi słowy przyjmuje się, że jest
całkowicie możliwe (stopień możliwości wynosi 1), że słowo kluczowe jest ważne,

ale jednocześnie dopuszcza się niezerowy stopień możliwości, że jest ono nieważne.
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Rysunek 5.7.: Rozkład możliwości odpowiadający ocenie ważności słowa kluczo
wego: "Ważne z pewnością co najmniej a"; a==0.8

Tak więc stosowany tu szablon można opisać następującą funkcją przynależ

ności:

dla x == O
dla x == 1

(5.17)

Parametrem jest tu d, odpowiadające a z wzoru (2.35), określające dolne ogra
niczenie przekonania co do ważności słowa kluczowego ti. Konkretyzację takiego
szablonu ilustruje rys. 5.7. W pokazanym przykładzie przyjmuje się, że słowo

kluczowe jest ważne, jednak przekonanie co do tej ważności nie jest pełne - jego
dolnym ograniczeniem jest 0.8, a co za tym idzie nie jest całkowicie wykluczone
(jest możliwe w stopniu 0.2), że słowo to nie jest ważne dla reprezentacji treści

dokumentu (por. wzór (2.39)).

Szablon dla zapytań W wariancie C dla reprezentacji ważności słów kluczowych
w zapytaniu stosuje się dokładnie ten sam szablon, co w przypadku reprezentacji
dokumentów:

dla x == O
dla x == 1

(5.18)

Parametr q odpowiada a we wzorze (2.35), określając dolne ograniczenie przeko
nania, co do ważności słowa kluczowego t..

Odpowiednik zanegowanego słowa kluczowego z klasycznego modelu logicznego
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można uzyskać z użyciem następującego szablonu:

66

dla x == O
dla x == 1

(5.19)

Szablon ten pozwala określić, że w interesujących użytkownika dokumentach słowo

kluczowe ti nie powinno raczej występować, ale pewność co do tego jest ograni
czona (q stanowi ilościową ocenę tej pewności).

Ocena relewantności Do oceny relewantności dokumentu względem zapytania
stosuje się ogólne wzory (4.19)-(4.20) określone dla zaproponowanego w rozpra
wie modelu. W szczególności dla szablonów określonychwzorami (5.17) (dla do
kumentów) i (5.18) (dla zapytań), IIAi(Bi) i NAi(Bi) we wzorach (4.21)-(4.22)
oblicza się następująco:

IIAi (B i ) == 1

{
l - q dla q::; 1 - d

NAi(Bi) = d dla q > 1 - d

Rozkład wartości miary konieczności (5.21) zilustrowany jest na rys. 5.8

q
d

(5.20)

(5.21)

1

0.8

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 O~81 d

Rysunek 5.8.: Wartości miary konieczności dopasowania dla wariantu C

Łatwo zauważyć, że wzór (5.21) można zapisać vV następującej postaci:

(5.22)

co nawiązuje do semantyki względnej ważności wag słów kluczowych V\T zapytaniu
(por. (4.3) i [39])

Wariant C można uznać za uogólnienie klasycznego modelu logicznego, w któ
rym zachowuje się binarność pojęcia ważności słów kluczowych przy jednoczes
nym dopuszczeniu wyrażenia ograniczonego przekonania. Przy użyciu szablonów
(5.17) i (5.18) ocena relewantności ogranicza się wyłacznie do miary konieczności

wyrażonej wzorem (5.21).
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Wariant C poddaje się interesującej interpretacji w ramach logiki posybilistycz
nej. Stanowiło to inspirację dla autorki rozprawy do podjęcia tej tematyki - por.
prace jej współautorstwa [38, 88].

Warto rozważyć interpretację w ramach logiki posybilistycznej wyrażenia

d =? q, charakteryzującego modele logiczne IR (por. (3.5)). Przyjmijmy re
prezentację dokumentów i zapytań z użyciem szablonów wariantu C, traktując

je jako formuły logiki posybilistycznej, to jest jako zmienne zdaniowe opatrzone
wartościamistopnia przekonania - por. (2.48). Przyjmijmy, że symbol =? oznacza
wynikanie logiczne w sensie semantycznego operatora konsekwencji w logice posy
bilistycznej (2.53). Wtedy łatwo można zauważyć - por. (2.54) - że q wynika z d,
czyli dokument d jest relewantny względem zapytania q wtedy i tylko wtedy, gdy
zachodzi d 2:: q (tu d i q oznaczają parametry występującewe wzorach, odpowied
nio, (5.17) i (5.18)). Tak więc wtedy mamy do czynienia z interpretacją stopni
ważności w zapytaniach zgodną z semantyką wartości progowych; por. (4.3).

5.1.2. Konkretyzacja szablonów z użyciem schematów ważenia słów

kluczowych

W p. 5.1.1 zaproponowaliśmy pewne szablony terminów lingwistycznych, które
mogą być stosowane przy tworzeniu reprezentacji dokumentów i zapytań w ra
mach modelu zaproponowanego w rozprawie. We wszystkich tych szablonach
pojawiają się parametry d lub q, których określenie jest wymagane do konkrety
zacji danego szablonu. W przypadku ręcznego konstruowania zapytań parametry
te mogą być określane wprost przez użytkownika, wspartego odpowiednim inter
fejsem użytkownika (na s. 82 kreślimy wizję takiego interfejsu). W pozostałych

przypadkach, z praktycznego punktu widzenia, parametry te muszą być określane

automatycznie. W rozprawie proponujemy użycie w tym celu wybranych schema
tów ważenia słów kluczowych opracowanych w ramach modelu wektorowego [69].
Poniżej omówimy pokrótce te schematy, które zostały użyte w eksperymentach
obliczeniowych, opisanych w rozdziale 6. Zostały one wybrane do eksperymentów
na podstawie opinii prezentowanych w literaturze [69] i wcześniejszych doświad

czeń autorki niniejszej rozprawy [3].
Automatyczne indeksowanie przebiega więc następująco. Oblicza się wagi po

szczególnych słów kluczowych w dokumencie/zapytaniu zgodnie z przyjętym sche
matem ważenia. Po znormalizowaniu przez podzielenie przez maksymalną wagę

słowa w danym dokumencie/zapytaniu, stosuje się je jako wartość parametru d
bądź q w omówionych wcześniej szablonach terminów lingwistycznych.

W rozdziale 3 w p. 3.2.2 omawia się klasyfikację schematów ważenia słów klu
czowych w modelu wektorowym [69]. W eksperymentach obliczeniowych zasto
sowaliśmy schematy ważenia słów kluczowych przedstawione w tabelach 5.1 i
5.2. Stosujemy oznaczenia wprowadzone w p. 3.2.2, por. tabele 3.3-3.5. Dla
wygody czytelnika przytaczamy pełne wzory dla wag, uzyskane przy uwzględ

nieniu wszystkich trzech składowych, dotyczących częstości występowaniasłowa

kluczowego vv dokumencie (~f), w całej kolekcji dokumentów oraz normalizacji
(Wi oznacza wagę i-tego słowa kluczowego w dokumencie).
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Kod schematu I Wzór

nfx 0.5 + 0.5 * (m;!tf ) * log (~)
tfx tf * log (~)

bpc (log ( N ;:n )) * (V~i w; )
bfx log (~)

bpx log (Jv~n)

txx tf
bxx 1

tfc tf*log(~) * (V~iW;)

Tablica 5.1.: Schematy ważenia słów kluczowych w dokumentach

Kod schematu I Wzór

bfx log (ff-)
bxx 1

nxx 0.5 + 0.5 * (m:!:tf )

Tablica 5.2.: Schematy ważenia słów kluczowych w zapytaniach

5.2. Agregacja cząstkowych stopni dopasowania
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Operator minimum we wzorach (4.21)-(4.22) realizuje agregację cząstkowychstop
ni dopasowania dokumentu względem zapytania, policzonych dla poszczególnych
słów kluczowych. Eksperymenty obliczeniowe (por. rozdział 6 i załącznik B) po
kazują, że jego użycie nie daje zadowalającychwyników, W związku z tym pro
ponuje się zastąpienie go innymi operatorami agregacji. W dalszej części tego
punktu pokrótce omawia się alternatywne sposoby agregacji cząstkowych stopni
dopasowania. Wyniki uzyskane dla nich v\T eksperymentach obliczeniowych przed
stawione są w rozdziale 6.

Średnia arytmetyczna

Podstawową wadą zastosowania operatora minimum we wzorach (4.21)-(4.22)
jest fakt, że słabo różnicuje on stopnie dopasowania poszczególnych dokumen
tów względem danego zapytania. Ta jego cecha jest często wskazywana jako
jedna z poważniejszych wad klasycznego modelu logicznego (przy założeniu, że

zapytanie jest koniunkcj ą słów kluczowych). Zastosowanie średniej arytmetycz-
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nej w miejsce operatora minimum niewątpliwie podnosi zróżnicowanie otrzymy
wanych stopni dopasowania. Wzory (4.21)-(4.22) przyjmują wtedy następującą

postać:

(5.23)

(5.24)

gdzie m oznacza liczbę słów kluczowych występujących w zapytaniu. Lewe strony
powyższych wzorów nie oznaczają już faktycznie wartości miar możliwości i ko
nieczności, ale przyjmiemy nadal stosować te oznaczenia dla zachowania jedno
litego sposobu odwoływania się do stopnia dopasowania dokumentu względem

zapytania.
Operator średniej arytmetycznej można zinterpretować jako szczególny przy

padek operatora OWA, co pozwala lepiej umiejscowić go w ramach modelu lo
gicznego. Wrócimy do tej kwestii przy omawianiu zastosowania operatora OWA
w roli operatora agregacji.

Operator uporządkowanej średniej ważonej - OWA
(ang. Ordered Weighted Averaging)

Operatory OWA zostały zaproponowane przez Yagera [81]. Operator OWA Ow
o wymiarze n i wektorze wag W == ['Wi]iE{l, ...,n}, Vi ui; E [0,1], I:7==1 ui; == 1
definiuje się jako następujące odwzorowanie:

n

Ow(a1' a2"" an ) == L wjbj

j==l

(5.25)

(5.26)

przy czym bj jest j-tym największym elementem wektora argumentów
[al, a2, ... ,an ].

Działanie operatora OWA można zilustrować następującym przykładem. Niech
n == 3 i W == [0.3,0.2,0.1]. Wówczas:

Ow(0.2, 0.5,1) == 0.3 x 1 + 0.2 x 0.5 + 0.1 x 0.2 == 0.42

Dla różnych postaci wektora W uzyskuje się odpowiedniki innych znanych ope-
ratorówagregacji:

• dla W == [1, O, , O] Ow(a1' oa, ,an ) == max(a1,"" an )

• dla VTI == [O, 0, ,1] Ow(a1' oa, ,an ) == min(a1"'" an )

• dla W == [l/n, , l/n] Ow(a1' a2,···, an ) == ~ I:7==1 a;

Operatory OWA można zastosować do reprezentacji kwantyfikatorów lingwis
tycznych, czyli wyrażeń typu większość, znacznie więcej niż 50%. Kwantyfikatory
te stanowią uzupełnienie kwantyfikatorów klasycznych: ogólnego (V) i szczegóło

wego (3). Są one charakterystyczne dla logiki rozmytej. Pomijamy tu szczegó
łowy opis kwantyfikatorów lingwistycznych i ich związków z operatorami O\tVA -
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zainteresowanego czytelnika odsyłamy do prac [81, 83]. Istotne jest, że na przyk
ład operator średniej arytmetycznej można również zinterpretować jako pewien
szczególny kwantyfikator lingwistyczny, co lepiej wpisuje go w model logiczny,
proponowany w rozprawie.

W eksperymentach obliczeniowych przetestowaliśmyużycie operatorów (OWA)
o następującej postaci wektora wag:

Wk == [WiJiE{l, ... ,m}

ui; == {lik dla 1 :S fi :S k
O dla k < i :S m

(5.27)

(5.28)

dla k==5, 10 i 20.
Propozycja użycia takich operatorów agregacji podyktowana została następu

jącą hipotezą: najbardziej relewantne dla danego zapytania są te dokumenty,
w których występuje k - kilka(naście) - słów kluczowych o dużym stopniu dopa
sowania do zapytania. Do tak zdefiniowanej oceny relewantnościdoskonale nadaje
się operator OWA określony wzorem (5.28).

Wzory (4.21)-(4.22) przyjmują wtedy następującąpostać:

IIA(B) == OWk(IIAl(Bl ) , ,IIAm(Bm ) )

NA(B) == OWk (NAl (El), ,NAm (B m ) )

gdzie m oznacza liczbę słów kluczowych występujących w zapytaniu.

(5.29)

(5.30)

Operator indukowanej uporządkowanej średniej ważonej (laWA)
(ang. Induced Ordered Weighted Averaging)

Operator ten stanowi rozwinięcie operatora OWA [82]. Jako argumenty przyj
muje dwa wektory V == [ViJ i A == [aiJ. Pierwszy z nich to argument określa,jący

uporządkowanie (ang. order inducing argument), zaś drugi to właściwy argument
wektor, którego elementy podlegają agregacji. Drugi argument odpowiada je

dynemu argumentowi występującemuw przypadku regularnego operatora OWA.
Poza tym, operator laWA definiuje się określając jego wymiar n i wektor wag
W, tak jak w przypadku operatora OWA. Różnica w działaniu polega na tym, że

wektor A przed agregacją jest porządkowanynie według wartości swoich elemen
tów, ale według odpowiadających im wartości wektora V. Dogodnie jest przyjąć,

że operator laWA operuje na wektorze par liczb [(Vi, ai)LE{l, ...,n}' Wtedy

n

IOW((Vl, al),"" (Vn , an ) ) == L Wibi
i=l

(5.31)

gdzie gdzie b, jest elementem a; towarzyszącymi-temu największemuelementowi
spośród Vi.

W eksperymentach obliczeniowych testowano użycie operatora laWA w wa
riancie A (por. s. 57). Rozważano wektory wag W takie same, jak dla operatorów
OWA; por. (5.28). W tym przypadku wektor argumentów A to wektor wartości

miary możliwości (konieczności) dopasowania poszczególnych słów kluczowych,
Wektor V zawiera stopnie przekonania, co do ważności poszczególnych słów klu-
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czowych występujących w zapytaniu. Te stopnie ważności oznaczone są jako qi 
por. (5.3). Wzory (4.21)-(4.22) przyjmują wtedy następującąpostać:

IIA(B) == IOwk ((ql, IIAl (B I ) ) , , (qm' IIAm(Bm)))

NA(B) == IOwk ((ql, NAl (B I ) ) , , (qm, NAm (Bm)))

(5.32)

(5.33)

gdzie m oznacza liczbę słów kluczowych występującychw zapytaniu.
Motywacja dla zastosowania operatora lOWA zamiast OWA w wariancie A jest

następująca. Jeśli w zapytaniu są słowa, których ważność jest wyrażona z niską

pewnością, wówczas stopnie dopasowania dla tych słów są wysokie dla większości

dokumentów - por. wzory (5.4)-(5.5). Stąd nie pomagają one w zróżnicowaniu

oceny relewantnościdokumentów względemzapytania. Jednak przy zastosowaniu
operatora 0Wk' to właśnie stopnie dopasowania policzone dla tych słów kluczo
wych są przede wszystkim brane pod uwagę. Użycie operatora lOWA, zgodnie ze
wzorami (5.32)-(5.33) wydaje się być remedium na tę niedogodność.

Operator leximin

Leximin (por. np. [30]) nie jest właściwie operatorem agregacji, ala raczej ope
ratorem porównania (relacją określoną w przestrzeni Rn ) . Jego działanie można

opisać w następujący sposób. Niech x == (Xl,'" ,xn) i y == (YI,"" Yn). Wtedy
porządek <lex określony przez operator leximin określa się następująco:

(5.34)

przy czym Xij i Yij są j-tymi najmniejszymi elementami spośród współrzędnych

wektorów, odpowiednio, x i y.

Z użyciem operatora leximin można uzyskać uporządkowanie dokumentów
względem zapytania z częściowym zachowaniem semantyki operatora minimum,
przy jednoczesnym częściowym przezwyciężeniujego wad. Z tego powodu został

użyty w eksperymentach obliczeniowych. Warto zauważyć, że nie otrzymujemy
tu zagregowanej oceny relewantności dokumentu względem zapytania, jak to ma
miejsce w przypadku zastosowania wzorów (4.21 )-( 4.22). Zastosowania tego o
peratora pozwala jedynie uporządkowaćlistę dokumentów według oceny ich rele
wantności względem danego zapytania, ale na tym właśnie przede wszystkim nam
zależy.

Zilustrujmy działanie operatora leximin na następującym przykładzie. Za
łóżmy, że mamy zapytanie będące koniunkcją5 słów kluczowych. Rozważmy dwa
dokumenty, dla których stopnie dopasowania względem poszczególnych słów klu
czowych podane są w tabeli 5.3. Przy zastosowaniu operatora minimum obydwa
dokumenty są nierozróżnialne, jeśli chodzi o ocenę ich relewantności. Stosując

operator minimum system przedstawi te dokumenty uźytkownikowiw losowym
porządku. Natomiast przy zastosowaniu operatora leximin drugi z dokumentów
zostanie wskazany jako bardziej relewantny, co wydaje się być zgodne z intuicją.

Operator leximax

Operator leximax stanowi niejako "odvvrócenie" operatora leximin. Porównujemy
tu dwa dokumenty zwracając większą uwagę na słowa kluczowe o najwyższym
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Słowo kluczowe Stopień dopasowania
dokument 1 dokument 2

tl 0.5 0.5
t2 0.5 0.5
t3 0.5 0.5
t4 0.5 0.67
t5 0.5 0.77
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Tablica 5.3.: Przykład ilustrujący działanie operatora leximin: dwa dokumenty
i ich dopasowanie względem pięciu słów kluczowych występujących

w zapytaniu

stopniu dopasowania. Formalnie uporządkowanie <lmax określone przez ten ope
rator definiuje się następująco.

(5.35)

przy czym, tym razem, Xij i Yij sąj-tyminajwiększymielementami spośródwspół
rzędnych wektorów, odpowiednio, x i y.

Operator leximax stanowi więc pewne "ulepszenie" operatora maksimum. Ten
ostatni znajduje zastosowanie w ramach proponowanego modelu IR, jeśli przyjmie
się zapytania w postaci alternatywy wyrażeń typu (4.12) (por. (4.16)).

5.3. Uporządkowaniedokumentów na liście wynikowej

Po obliczeniu dopasowania dokumentów do zapytania porządkujemywyniki, tak
żeby dokumenty najlepiej spełniające zapytanie (o najwyższym stopniu dopaso
wania) znalazły się na początku listy, Model bazowo przewiduje określenie stopnia
dopasowania w postaci wartości miar możliwości i konieczności, więc sposób ich
porządkowania nie jest oczywisty. Proponuje się porządkować leksykograficznie
wartości tych dwóch miar (4.19)-(4.20). Różne rozwiązania otrzymuje się zależ

nie od ustalenia kolejności uwzględnianiawartości tych miar. W eksperymentach
obliczeniowych zastosowano następujące uporządkowania:

'. leksykograficzne względem pary wartości (miara konieczności,miara możli

wości), NP (NIl),

• leksykograficzne względem pary wartości (miara możliwości, miara koniecz
ności), PN (IIN) ,

• wyłącznie względem miary możliwości, P (II).

W przypadku wystąpienia kilku dokumentów nierozróżnialnych w sensie przy
jętego uporządkowania przyjmuje się, że wszystkie one występują na tej samej,
uśrednionej pozycji. Jest to istotne ustalenie z punktu widzenia obliczania miar
efektywnościwyszukiwania.
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W proponowanym modelu (por. rozdział 4) nie narzuca się jednego, obowiązu

jącego sposobu określania postaci wyrażeń (2.11), stosowanych do reprezentacji
dokumentów i zapytań. Dodatkowo, sprawą otwartą pozostaje dobór operatorów
agregacji (p. 5.2) oraz sposobu porządkowaniadokumentów względem zapytania
z użyciem wartości miar możliwości i konieczności. W rozdziale 5 przedstawiono
kilka propozycji określenia tych parametrów modelu. Większość z proponowanych
rozwiązańma pewne uzasadnienie teoretyczne, jednak wymaga ono potwierdzenia
eksperymentalnego. Celem eksperymentów było porównanie wyników uzyskiwa
nych:

• w ramach proponowanego modelu dla różnych kombinacji wartości para
metrów modelu,

• w ramach proponowanego i innych znanych klasycznych modeli wyszukiwa
nia informacji tekstowej.

Eksperymenty zostałyprzeprowadzone na standardowo stosowanych, publicznie
dostępnych kolekcjach dokumentów. Wyniki wyszukiwania oceniane były z uży

ciem różnych, znanych z literatury wskaźników efektywności. Przeprowadzone
eksperymenty obliczeniowe można w skrócie scharakteryzować następująco:

• użyto 4 testowych kolekcji dokumentów,

• przetestowano różne warianty automatycznego indeksowania dokumentów
i zapytań (por. p. 5.1.1),

• przetestowano różne schematy ważenia słów kluczowych do konkretyzacji
szablonów proponowanych w powyższych wariantach (por. p. 5.1.2)

• przetestowano różne operatory do agregacji cząstkowych stopni dopasowa
nia,

• przetestowano 3 sposoby porządkowaniadokumentów względem zapytania
z użyciem wartości miar możliwości i konieczności dopasowania,

• oceniano wyniki z użyciem 5 wskaźników efektywności wyszukiwania.

W niniejszym rozdziale opisane zostały kolejno:

• użyte testowe kolekcje dokumentów,

• oprogramowanie zastosowane do przeprowadzenia eksperymentów oblicze
niowych,

• testy statystyczne użyte do analizy uzyskanych wyników,

• wyniki eksperymentów obliczeniowych.
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6.1. Testowe kolekcje dokumentów
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W dziedzinie wyszukiwania informacji tekstowej praktycznie niemożliwe jest teo
retyczne wykazanie wyższości jednego modelu nad drugim. Pozostają jedynie eks
perymenty obliczeniowe wykonywane na standardowych kolekcjach dokumentów.
Opracowano wiele takich ogólnodostępnychkolekcji. Istnieją także komercyjne,
płatne kolekcje testowe. Najbardziej popularny zestaw różnorodnychkolekcji tes
towych jest dostępny odpłatnie w ramach projektu TREC1 . Został on stworzony
w celu wspierania badań dotyczącychdziedziny wyszukiwania informacji. Uczest
nicy tego projektu otrzymująkolekcje testowe i zwracają wyniki uzyskane z uży

ciem swoich systemów. Poszczególne kolekcje konstruowane są z myślą o pewnym
specyficznym zadaniu wyszukiwania informacji tekstowych, na przykład dla da
nych wielojęzycznych/ itp.

Testy proponowanego w rozprawie modelu zostały przeprowadzone z użyciem

standardowych ogólnodostępnychkolekcji testowych: CRANFIELD, LISA, lVIE
DLINE i ADI. 3 Kolekcje te zawierają następujące dane:

• zbiór dokumentów D,

• zbiór zapytań Q,

• dla każdego zapytania q ze zbioru Q wskazanie podzbioru D q ~ D relewant
nych względem niego dokumentów.

Statystyki użytych kolekcji przedstawia tabl. 6.1. Wybrane kolekcje testowe

I Kolekcja I CRANFIELD I LISA I MEDLINE I ADI I
Dokumenty 1400 6004 1033 82
Zapytania 255 35 30 35
Średnia liczba dok. relew. 8.168 10.82 23.2 4.85
Odchylenie stand. 5.38 10.664 8.707 5.477
Średnia dl. dokumentu 53.13 39.26 51.58 27.57
Odchylenie stand. 22.53 15.66 22.84 8.54
Średnia dl. zapytania 9.17 21.14 10 7.74
Odchylenie stand. 3.19 8.8 5.94 3.28

Tablica 6.1.: Statystyki kolekcji testowych użytych w eksperymentach obliczenio
wych

różnią się między sobą liczbą dokumentów i zapytań oraz tematyką dokumentów.
Różnią się również nieco strukturą, co wymagało ich ujednolicenia w tym vvzglę

dzie, Transformacja polegała na dostosowaniu kolekcji LISA i ADI do formatu
dwóch pozostałych kolekcji. Dla kolekcji LISA i ADI dokumenty i zapytania do
stępne były vv postaci pełnotekstowej. Dla kolekcji CR,ANFIELD i lVIEDLINE

lThe Text REtrieval Conference; http://trec .nist. gov/
2 np . kolekcje testowe NTCIR w językach: chińskim, japońskim, angielskim i koreańskim;

http://research.nii.ac.jp/ntcir/outline/prop-en.html
3http://www.cs.utk.edu/~lsi/corpa.html;

http://www.dcs.gla.ac.uk/idom/ir_resources/test_collections/
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dokumenty i zapytania są przedstawione jako listy występujących w nich słów

kluczowych wraz z liczbą ich wystąpień; por. tabl. 6.2. Przy transformacji kolek
cji LISA i ADI wykorzystano omówione w rozdziale 3.1.1 standardowe operacje na
dokumentach takie, jak stemming oraz eliminacja wyrazów nieznaczących. Użyto

przy tym listę słów nieznaczących (por. załącznik A) systemu SlVIART (por. roz
dział 3).

Finalnie dokumenty i zapytania oraz informacja o ich wzajemnej relewantności,

reprezentowane są w tabelach bazy danych (por. 6.2). Podstawowe elementy
struktury tych tabel przedstawione są w tabl. 6.2-6.4

I Nazwa kolumny I Typ danych I Opis

DOC_ID INTEGER Numer dokumentu
TERM_ID INTEGER Numer słowa kluczowego
TF_WEIGHT INTEGER Liczba wystąpień słowa kluczowego

TERM_ID w dokumencie DOC_ID

Tablica 6.2.: Struktura tabeli DOKUMENTY

I Nazwa kolumny I Typ danych I Opis

QUERY_ID INTEGER Numer zapytania
TERM_ID INTEGER Numer słowa kluczowego
TF_WEIGHT INTEGER Liczba wystąpień słowa kluczowego

TERM_ID w zapytaniu QUERY_ID

Tablica 6.3.: Struktura tabeli ZAPYTANIA

I Nazwa kolumny I Typ danych I Opis

QUERY_ID INTEGER Numer zapytania
DOC_ID INTEGER Numer dokumentu relewantnego

do zapytania QUERY_ID

Tablica 6.4.: Struktura tabeli DOKUMENTY RELEWANTNE

Kolekcja CRANFIELD Jest to kolekcja zawierającadokumenty z dziedziny aero
dynamiki. Zawiera 1400 dokumentów oraz 225 zapytań. Przykładowy dokument
z tej kolekcji:

Experimental investigation of the aerodynamics of a wing
in a slipstream. An experimental study of a wing in
a propeller slipstream was made in order to determine
the spanwise distribution of the lift increase due to
slipstream at different angles of attack of the wing and
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at different free stream to slipstream velocity ratios.
The results were intended in part as an evaluation basis
for different theoretical treatments of this problem.
The comparative span loading curves, together with supp
orting evidence, showed that a substantial part of the
lift increment produced by the slipstream was due to
a /destalling/ or boundary-layer-control effect. The
integrated remaining lift increment, after subtrac-
ting this destalling lift, was found to agree well with
a potential flow theory. An empirical evaluation of the
destalling effects was made for the specific configuration
of the experiment.

Przykładowezapytania z tej kolekcji:

What problems of heat conduction in composite slabs

have been solved so far ?

Can a criterion be developed to show empirically the vali
dity of flow solutions for chemically reacting gas mixtu
res based on the simplifying assumption of instantaneous
local chemical equilibrium ?

What chemical kinetic system is applicable to hypersonic
aerodynamie problems ?
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Kolekcja LISA Kolekcja ta została przygotowana i udostępniona przez
Petera Wioletta z University of Sheffield. Zawiera ona 6004 dokumentów
oraz 35 zapytań. Została utworzona na podstawie bazy danych streszczeń The
Library and Information Science Abstracts. Przykładowydokument z tej kolekcji:

THE INDIAN COUNCIL OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICES
RESEARCH AND TRAINING: A PROPOSAL FOR CONSIDERATION.
CRITICALLY EXAMINES THE INDIAN LIBRARY SCENE. THE MA
NAGEMENT, OPERATION, AND SERVICES OF MOST LIBRARIES
IS INEFFICIENT AND INEFFECTIVE, RESULTING IN GRAVE
MISALLOCATION AND UNDERUTILISATION OF LIBRARY RESOURCES.
LITTLE MAJOR RESEARCH HAS BEEN CARRIED OUT. UNIVERSITY
LIBRARIANSHIP COURSES ARE NOT MUCH HELP FOR MANAGING
AND OPERATING LIBRARIES EFFICIENTLY. THE MAJOR NATIONAL
INSTITUTIONS HAVE SERIOUS LIMITATIONS. TO IMPROVE THE
SITUATION, PROPOSES THE ESTABLISHMENT OF AN INDIAN COUNCIL
OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICES RESEARCH AND TRAINING.
THE COUNCIL WOULD BE SET UP BY THE GOVERNMENT AND HAVE
WELL-DEFINED ROLES AND FUNCTIONS COVERING ALL ASPECTS OF
INDIAN LIBRARIANSHIP.
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Przykładowe zapytanie:

I AM INTERESTED IN THE IDENTIFICATION AND EVALUATION OF
NOVEL COMPUTER ARCHITECTURES, FOR INSTANCE, INCREASED
PARALLELISM, BOTH IN SIMD AND MIMD MACHINES. I AM ALSO
INTERESTED IN INFORMATlON ABOUT ASSOCIATIVE STDRES
DR MEMDRIES AND ASSOCIATIVE PROCESSORS. COMPUTER
ARCHITECTURES, ASSDCIATIVE PROCESSORS, ASSOCIATIVE STORES
ASSOCIATIVE MEMORY.
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Kolekcja MEDLINE Jest to kolekcja o tematyce medycznej i zawiera artykuły

z czasopism medycznych. Zawiera ona 1033 dokumentów oraz 30 zapytań. Przyk
ładowy dokument z tej kolekcji:

Lysozyme in bone marrow and peripheral blood cells
by means of an indirect histochemical technique, the
intracellular lysozyme of the formed elements of the
peripheral blood and bone marrow was estimated. evi
dence is presented that monocytes, as well as mature
neutrophils and their precursors extending back to the
progranulocyte, contain significant amounts of this en
zyme. a rare mature eosinophil demonstrated a trace of
lysozyme activity. There was no evidence of lyso-zyme
activity in basophils,erythrocytes, megakaryo-cytes,
platelets, plasma cells, tissue mast cells or bone marrow
reticuloendothelial cells.

Przykładowezapytanie:

Interested in the parasitic diseases. filaria parasites
found in primates, the insect vectors of filaria, the
related diptera, i. e., culicoides, mosquitos, etc., that
may serve as vectors of this infection-disease; also the
life cycles and transmission of the filaria. parasites
and ecology of the taiwan monkey, macaca cyclopis, with
emphasis on the filarial parasite, macacanema formosana.

Kolekcja ADI To najmniejsza spośród użytych kolekcji. Zawiera artykuły z cza
sopism poświęconych tematyce komputerowej. Składają się na nią 82 dokumenty
oraz 35 zapytań. Przykładowy dokument:

A new efficient structure-matching procedure and its
application to automatic retrieval systems.

G. SALTON E. H. SUSSENGUTH, JR .

a new automatic method is presented for the comparison of
two-dimensional line patterns. retrieval applications
include the matching of chemical structures, the
comparison of syntactically analyzed excerpts extracted
from documents and search requests, and the matching of
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document identifications consisting of twodimensional
graphs with query identifications

Przykładowezapytania:

What problems and concerns are there in making up
descriptive titles ?

What difficulties are involved in automatically retrieving
articles from approximate titles?

6.2. Użyte oprogramowanie
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Celem tego punktu jest przedstawienie użytych rozwiązań programistycznych.
Narzędzia informatyczne użyte do przeprowadzenia eksperymentów mają cha
rakter pomocniczy i służą jedynie celom testowym. W związku z tym zostały

one przedstawione jedynie w skrótowy sposób, bez wchodzenia w szczegóły imp
lementacyjne. Ograniczono się do przedstawienia podstawowych założeń oraz
przykładowych struktur danych i fragmentów kodu.
Wyróżnić można 5 głównych zadań zrealizowanych w trakcie eksperymentów:

1. przetworzenie dokumentów (wyodrębnieniesłów kluczowych, obliczenie ich
wag),

2. przetworzenie zapytań (wyodrębnieniesłów kluczowych, obliczenie ich wag),

3. obliczenie dopasowania dokumentów do zapytań,

4. określenie wynikowego uporządkowania dokumentów względem każdego za
pytania,

5. obliczenie wskaźników efektywności wyszukiwania

Realizacja niektórych zadań, a w szczególności zadania 3, zależy od przyjętego

modelu wyszukiwania informacji. Przeprowadzone eksperymenty dotyczą przede
wszystkim modelu, zaproponowanego w rozdziale 4, z różnymi sposobami okre
ślenia jego parametrów (por. rozdział 5). Dla celów porównawczych obliczenia
dotyczyły również modeli klasycznych: boolowskiego, wektorowego i probabilis
tycznego (por. rozdział 3).

W ramach eksperymentów użyto 4 standardowych testowych kolekcji dokumen
tów; por. p. 6.1. Dwie z nich, CRANFIELD i MEDLINE, są dostępne Vl formie
umożliwiającej zaimportowanie do bazy danych i bezpośrednie przejście do eks
perymentów. Dokumenty i zapytania są w nich poindeksowane i reprezentowane
w formie zgodnej z relacyjnym modelem danych. To samo dotyczy list doku
mentów relewantnych dla poszczególnych zapytań. Pozostałe dwie kolekcje, ADI
i LISA, wymagały przetworzenia w celu doprowadzenia do takiej postaci.
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Nazwa Słowo Słowo Słowo Słowo

kolumny kluczowe 1 kluczowe 2 kluczowe 3 kluczowe 4

ID 6212 6213 6214 6215
DOC ID 4772 4772 4772 4772

TERM ID 2407 2803 4828 11716
TF WEIGHT 1 1 1 2

BF NORM 0.7890664 1 0.828494 0.414831
BP NORM 0.7852878 1 0.825702 0.382764
TX NORM 0.5 0.5 0.5 1
TF NORM 0.789066 1 0.828494 0.829663
NX NORM 0.75 0.75 0.75 1
NF NORJVI 0.789066 1 0.828494 0.553109

BPC NORM 0.785287 1 0.825702 0.382764
TFC NORM 0.789066 1 0.828494 0.829663-
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Tablica 6.5.: Struktura tabeli Tf_Doc_Nazwa_Kolekcji i przykładowa jej zawar
tość: wagi wybranych 4 słów kluczowych dla dokumentu o numerze
4772. Kolumny 2-5 odpowiadają wierszom tej tabeli. Dane pochodzą

z kolekcji CRANFIELD.

Struktury danych Reprezentacja dokumentów, zapytań i wyniki obliczeń uzys
kane na każdym z etapów eksperymentów zostały zapisane w tabelach bazy da
nych zarządzanej przez system zarządzania bazą danych Oracle lOg 4. Baza ta
została założona w trakcie prac nad rozprawą. Utworzono w niej tabele zawie
rające podstawowe dane z poszczególnych kolekcji testowych oraz wiele struk
tur pomocniczych. W kolejnych tablicach przedstawiono przykładowe dane do
tyczące: reprezentacji dokumentów tf_doc (tabl. 6.5), reprezentacji zapytań

tf_query (tabl. 6.6), wyników dopasowania (tabl. 6.7), wyników dotyczących

wartości wskaźników efektywności (tabl. 6.8). Poza samą strukturą pokazano
również przykładową zawartość poszczególnych tabel. Dwie pierwsze tabele za
sadniczo odpowiadają tabelom 6.2 i 6.3 z oryginalnymi danymi poszczególnych
kolekcji testowych. Dodatkowo zawierają one wagi wyliczone dla danego słowa

kluczowego w danym dokumencie, zgodnie ze wszystkimi zastosowanymi w ekspe
rymentach schematami ważenia (por. tabl. 6.12). Trzecia tabela zawiera wartości

miar możliwości i konieczności dopasowania, obliczone dla każdej trójki (zapyta
nie, dokument, schemat-ważenia).

Kod Podstawowym środowiskiem pracy użytym do przeprowadzenia opisywa
nych eksperymentów był system zarządzania relacyjną bazą danych Oracle lOg.
W szczególności do implementacji algorytmów zastosowano język SQL i PL/SQL.
Oprogramowanie to zostało wybrane ze względu na łatwość przetwarzania dużych

zbiorów danych i na strukturę niektórych kolekcji danych testowych. Podsta
wowym zadaniem była implementacja algorytmów generujących uporządkowanie

dokumentów względem poszczególnych zapytań, zgodnie z zasadami określonymi

4http://www.oracle.com/global/pl/products/index.html



6. Eksperymenty obliczeniowe 80

Nazwa Słowo Słowo Słowo Słowo

kolumny kluczowe 1 kluczowe 2 kluczowe 3 kluczowe 4

ID 1 2 3 4
QUERY_ID 1 1 1 1
TERM ID 3335 5667 10106 13120

TF WEIGHT 1 1 1 1
BF NORM 0.808634 0.808634 1 0.696693
TF NORlVI 0.808634 0.808634 1 0.696693
NX NORM 1 1 1 1

TXC NORM 1 1 1 1
TFC NORlVI 0.808634 0.808634 1 0.696693-

Tablica 6.6.: Struktura tabeli Tf_Query_Nazwa_Kolekcji i jej przykładowa za
wartość: wag 4 wybranych słów kluczowych dla zapytania o numerze
1. Kolumny 2-5 odpowiadają wierszom tej tabeli. Dane pochodzą

z kolekcji CRANFIELD.

- -

4724 1 33 0.2193 0.7193 1
4725 1 33 0.2193 0.7193 2
4726 1 33 0.0783 0.5783 3
4727 1 33 0.2416 0.7416 4
4728 1 33 0.2436 0.7436 5

I ID I QUERY ID I DOC ID I NECESSITY I POSSIBILITY I SCHEMAT l

Tablica 6.7.: Struktura tabeli D1_Nazwa_Wariantu i jej przykładowa zawartość:

wartości miar możliwości i konieczności dopasowania dokumentu nu
mer 33 do zapytania numer 1, dla 5-ciu pierwszych schematów wa
żenia.

ID I QUERY_ID I DOC_ID I SCHElVIAT I WYNIK I
5005721 1 33 1 0.20689655
5005722 1 33 2 0.24137931
5005723 1 33 3 0.24137931
5005724 1 33 4 0.20689655
5005725 1 33 5 0.20689655

Tablica 6.8.: Struktura tabeli Order1_Nazwa_Wariantu_Agregacja i jej przykła

dowa zawartość: wyniki dopasowania dokumentu 33 do zapytania
numer 1 dla 5-ciu pierwszych schematów ważenia.



6. Eksperymenty obliczeniowe 81

w testowanym modelu. Algorytmy te zaimplementowano vV postaci zapytań i pers
pektyw zapisanych w języku SQL oraz, przede wszystkim, w postaci procedur
i funkcji zapisanych w języku PL/SQL. W celu realizacji zadań 1-5 zostały zaim
plementowane odpowiednie algorytmy, pozwalające na przeprowadzenie obliczeń

na potrzeby testów porównawczych.
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę obliczającą wartość wskaźnika

K-Dokładność (por. s. 42) dla wariantu B (por. s. 62) dla operatora agregacji
AVG (por. s. 68):

Algorytm 1 Przykład kodu obliczającego wartość wskaźnika efektywności K
Dokładność (PL/SQL)

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ORDER_1b AVG
IS
reI NUMBER /* liczba dokumentów relewantnych */
isch number /* liczba schematów ważania */
BEGIN
for t IN ( SELECT query_id, COUNT(*) AS liczreI FROlVI q_doc GROUP
BY query_id) do

for isch IN 1 TO g do
reI :== O;
SELECT COUNT(*) INTO rel
FROlVI ( SELECT relevant.query_id AS tag

FROlVI (SELECT *
FROM (SELECT doc_id, AVG(possibility) AS avgpos

FROM d1b
WHERE query_id==t.query_id AND

jaki_schemat == isch
GROUP BY doc id
ORDER BY 2 DESC )

WHERE ROWNUlVI<== t.liczrel) bestfound,
(SELECT * FROM q_doc

WHERE query_id == t.query_id) relevant
WHERE bestfound.doc_id == relevant.doc_id(+))

WHERE tag IS NOT NULL;

INSERT INTO order1b_avg VALUES
(seq_order_pn.NEXTVAL, null, t.query_id, isch, rel/t.liczrel)
COMMIT;

end for
end for
END;
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Interfejs użytkownika W ramach przygotowywania eksperymentu powstało sze
reg "systemowych" mechanizmów, które w praktyce nie są udostępniane bezpoś

rednio użytkownikowi końcowemu. Oczywiście w praktycznych zastosowaniach
niezbędny jest przyjazny użytkownikowi interfejs. Jego odpowiednia, atrakcyjna
konstrukcja może decydowaćo zainteresowaniu całym systemem. Nawet najlepiej
działający system informatyczny nie osiągnie sukcesu, jeśli nikt nie będzie chciał

z niego korzystać. Dlatego też, odpowiedni interfejs użytkownika jest jednym
z kluczowych elementów systemu wyszukiwania informacji tekstowej. Kwestia
jego opracowania wykracza poza ramy rozprawy. Możemy tu jedynie nakreślić

wizję rozwiązania; por. rys. 6.1.
Z punktu widzenia proponowanego modelu, najistotniejsze jest wsparcie użyt

kownika przy wyrażaniu nieprecyzyjnej i niepewnej oceny ważności poszczegól
nych słów kluczowych w zapytaniu. Dlatego też w ramach interfejsu użytkownik

powinien mieć do dyspozycji listę terminów lingwistycznych (słownik), którymi
będzie się posługiwał przy wyrażaniu stopnia ważności poszczególnych słów klu
czowych, użytych przez niego w zapytaniu. Słownik ten winien zawierać terminy
o ustalonej semantyce, na przykład około 0.6, wysoka itp. Zaawansowany użyt

kownik powinien mieć również możliwość definiowania własnych terminów ling
wistycznych. Dodatkowo, użytkownik wyraża stopień przekonania, co do okre-

Rysunek 6.1.: Przykład interfejsu użytkownika

ślonej przez siebie oceny ważności słowa kluczowego. W ramach proponowanej
wizji interfejsu użytkownika, stopień ten może być wyrażany za pomocą suwaka.
Innym rozwiązaniem jest przyjęcie kilku standardowych poziomów przekonania,
na przykład 0.25, 0.5, 0.75 i 1.0, i związanie z nimi terminów takich, jak słabe,

średnie, znaczne i pełne przekonanie.
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6.3. Analiza statystyczna wyników
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Formułowanie wniosków, co do przewagi jednego rozwiązanianad drugim wymaga
statystycznej oceny istotności różnic otrzymywanych dla nich wyników. Wyni
kiem wyszukiwania jest uporządkowaniedokumentów według ich stopnia dopa
sowania względem podanego zapytania. W naszych eksperymentach, dla takiego
uporządkowania obliczaliśmy następujące wskaźniki efektywności wyszukiwania:
K-Dokładność, R-Norm, P-Norm, 11-AVP i AT8EEN (por. p. 3.3). Tak więc

przy ocenie metod wyszukiwania, dla każdej z nich i dla każdej kolekcji danych
testowych porównujemy wartości wybranego wskaźnika efektywności, obliczone
dla wszystkich zapytań. Pytanie na które analiza statystyczna ma nam odpo
wiedzieć brzmi: Czy wyniki uzyskane przy użyciu poszczególnych metod różnią się

w statystycznie istotny sposób q
W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie najczęściej stosuje się analizę z uży

ciem metody ANOVA. Jednak wymaga ona spełnieniapewnych założeń, w szcze
gólności o normalności rozkładów porównywanych wyników. W przypadku nies
pełnienia tego założenia, co ma miejsce w naszych eksperymentach, konieczne jest
sięgnięcie po inne metody.

Test Kruskala-Wallisa, jest nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynni
kowej analizy wariancji. Jest on stosowany w przypadku, gdy założenia o normal
ności rozkładóww poszczególnych grupach obserwacji nie są spełnione. Hipotezą

zerową jest stwierdzenie, że k-analizowanych populacji ma takie same rozkłady,

podczas gdy alternatywa stanowi, że przynajmniej dwa z tych rozkładów różnią

się między sobą.

Załóżmy, że porównujemy k metod i mamy dla i-tej metody wartości wskaź

nika efektywności wyszukiwania dla ni zapytań; n == nI + n2 + ... + ni: W celu
przeprowadzenia testu Kruskala-WalIisa porządkuje się wszystkie uzyskane war
tości wskaźnika efektywności od najmniejszej do największej, niezależnie od tego,
dla której metody zostały policzone. Następnie, tak uporządkowanym danym
przypisuje się rangi: 1- dla najmniejszej wartości w zbiorze, n - dla wartości naj
większej. W przypadku identycznych wartości ranga wyznaczana jest jako średnia

arytmetyczna z rang, jakie wartości te otrzymałyby, gdyby nie były identyczne.
Niech R; oznacza sumę rang wartości wskaźnikaefektywnościuzyskanych dla i-tej
metody (i == 1, 2, ... k). Wówczas statystykę testu Krnskala-Wallisa określa się

następująco:

12 k R~
TKW= ( )"'-J-3(n+1).

n n+1 ~ nj
J=l

Przy założeniu prawdziwościhipotezy zerowej, rozkład statystyki testu Kruskala
WalIisa dąży asymptotycznie do rozkładu X2 o k - 1 stopniach swobody. Zatem
na zadanym poziomie istotności a odrzuca się hipotezę zerową, jeżeli wartość

statystyki TK W będzie większa niż punkt krytyczny X;,k-1' W niniejszej roz
prawie zamiast punktu krytycznego, w celu weryfikacji hipotez używać będziemy

wartości p-value. Zatem, dowolną hipotezę zerową będziemy odrzucać na zada
nym poziomie istotności a, jeżeli wartość p-value tego testu będzie mniejsza niż

przyjęty poziom istotności.

W przypadku odrzucenia hipotezy zerowej o braku różnic między metodami
powstaje pytanie, gdzie występują różnice. Aby odpowiedzieć na to pytanie sto-
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suje się procedurę, która porównuje średnie rangi wartości wskaźników efektyw
ności dla każdej pary metod. Niech Ri = ~: oraz Rj = ~: oznacza średnie rangi
wskaźnikówefektywnościuzyskanych odpowiednio dla metod i oraz j. Sprawdzian
hipotezy zerowej, że para metod i oraz j nie różni się efektywnością wyszukiwa
nia opiera się na statystyce D zdefiniowanej jako moduł różnicy między średnimi

rangami wartości wskaźników efektywnościdla metod:

Hipotezę zerową odrzucimy na poziomi istotności a, jeżeli wartość statystki D
jest większa niż punkt krytyczny

gdzie X; k-l jest kwantylem rozkładu X2 o k - 1 stopniach swobody stosowanym
w teście' TKW' Porównanie statystyki D z punktem krytycznym CKW należy
wykonać dla każdej pary populacji, na łącznym poziomie istotności a, dla którego
przeprowadzany był test Krnskala-Wallisa.

6.4. Wyniki eksperymentów

6.4.1. Zakres przeprowadzonych eksperymentów

Do eksperymentów użyto standardowych kolekcji testowych opisanych w p. 6.1.
Podstawowym celem eksperymentów było porównanie wyników uzyskiwanych
przy użyciu proponowanego modelu z.różnie określonymi parametrami (por. roz
dział 5) oraz przy użyciu wybranych wariantów modeli klasycznych.

Zestawienie testowanych algorytmów wyszukiwania i oznaczenia przyjęte przy
opisie eksperymentów przedstawiono, odpowiednio, w tabl. 6.9 i 6.10-6.12. Ka
żdy z algorytmów określony jest przez konfigurację parametrów przyjętych dla
proponowanego w rozprawie modelu (por. rozdział 5) lub przez wariant jednego
z klasycznych modeli IR: boolowski, wektorowy lub probabilistyczny. W dalszym
ciągu model zaproponowany w rozprawie będziemy nazywać modelem rozmytym.



Symbol Opis Reprezentacja Reprezentacja Dopasowanie
dokumentu zapytania

lVlodel rozmyty Trójkątna funkcja Ważne z ograniczonym Możliwość i konieczność

A Wariant A przynależności; stopniem przekonania; dopasowania; por. wzory

s.57 por. rys. 5.1-5.2 por. rys. 5.3 5.4, 5.5 i rys 5.4

lVlodel rozmyty Trójkątna funkcja Taka sama jak dla Możliwość i konieczność

B Wariant B przynależności; dokumentów dopasowania; por. wzory

s.62 por. rys. 5.1-5.2 i wzór (5.2) (5.11)-(5.10) i rys. 5.6

lVlodel rozmyty "Logika Taka sama jak dla Możliwość i konieczność

C Wariant C posybilistyczna" dokumentów dopasowania; por. wzory

por. s. 64 por. wzór. (5.17) i rys. 5.7 por. wzory (5.18)-(5.19) (5.20)-(5.21) i rys. 5.8

lVlodel wektorowy Wektor słów kluczowych, Wektor słów kluczowych, Cosinus kąta pomiędzy

D por. p. 3.2.2 schemat tf x IDF p. 3.2.2 schemat tf x IDF p. 3.2.2 wektorami reprezentującymi

dokument i zapytanie
por. wzór (3.10), rys. 3.4

lVlodel Zdarzenia elementarne Zbiory słów kluczowych Funkcja BlVI25
E probabilistyczny w wielowymiarowej por. p. 3.2.3 por. wzór (3.23)

por. p. 3.2.3 przestrzeni probabilistycznej
por. p. 3.2.3

lVlodel boolowski Zbiór słów kluczowych Formuła klasycznego Prawdziwość formuły

F
por. p. 3.2.1 por. wzór 3.4; rachunku zdań logicznej reprezentującej

równoważnie: wartościowanie por. tabl. 3.1 zapytanie przy

w rachunku zdań wartościowaniuokreślonym

przez dokument por. 3.2.1
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lVlodel rozmyty Trapezoidalna Taka jak dla algorytmu A Możliwość i konieczność
G (uogólnienie funkcja przynależności por. rys. 5.3 dopasowania; por. wzory (5.7)

algorytmu A) por. wzór. 5.6 oraz rys. 5.5
por. 5.1.1

lVlodel rozmyty Trapezoidalna Taka jak dla dokumentów, Możliwość i konieczność

H (uogólnienie funkcja przynależności por. wzór (5.13) dopasowania
algorytmu B) por. wzór (5.12) por. wzory (5.14) i (5.15)
por. s. 62

lVlodel rozmyty Taka sama jak dla Taka sama jak dla Możliwość dopasowania i

I (modyfikacja algorytmu B algorytmu B stopień zawierania się

algorytmu B) por. wzory (5.10) i (5.16)
por. p. 5.1.1

Tablica 6.9.: Oznaczenia porównywanych algorytmów
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I Kod I Opis

MIN minimum
AVG średnia arytmetyczna
LEX leximin
LMAX leximax
OWA operator OWA, por. wzór (5.28), k == 20
OWAI0 operator OWA, por. wzór (5.28), k == 10
OWA5 operator OWA, por. wzór (5.28), k == 5
IOWA operator IOWA, por. wzór (5.31)

Tablica 6.10.: Oznaczenia operatorów agregacji użytych w eksperymentach;
por. p. 5.2

I Kod I Opis

R- precision K-Dokładność; por. s. 42
R-NORM Znormalizowana Kompletność ; por. s. 42
P-NORJVI Znormalizowana Dokładność; por. s. 44
llAVG ll-punktowa Interpolowana Srednia Dokładność; por. s. 41
ATSEEN Average Precision at Seen Relevant Documents ; por. s. 42

Tablica 6.11.: Wskaźniki efektywności użyte w obliczeniach

Eksperymenty przeprowadzono dla wszystkich czterech kolekcji: CRANFIELD,
LISA, MEDLINE, i ADI. Dla każdej kolekcji przeprowadzono obliczenia dla róż

nych kombinacji następującychparametrów:

AL algorytm: A, B, C, D, E, F, G, H, I (por. tabl. 6.9)

OA operator agregacji: MIN, AVG, LEX, LJVIAX, OWA5,
aWAI0, OWA20, rowx (por. tabl. 6.10)

SW schemat ważenia: 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9 (por. tabl. 6.12) (6.1)

PO sposób uporządkowania dokumentów względem zapytania
zgodnie z obliczonymi miarami możliwości Il i koniecznoś-

ci N dopasowania (por. p. 4.2.3 i p. 5.3): porządkowanie

według pary (N, Il), pary (Il, N) lub samego Il

Zmiany poszczególnych parametrów nie dotyczą algorytmów opartych na klasycz
nych modelach (D, E, F).

Efektywnośćwyszukiwania oceniano z użyciem wskaźników wymienionych w ta
beli 6.11 (por. również p. 3.3), przede wszystkim z użyciem wskaźnika K-Dokład

ności (ang. R-Precision). Wskaźnik K-Dokładnościjest najbardziej interesujący

z praktycznego punktu widzenia. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę tylko
pewną liczbę dokumentów o najwyższym stopniu dopasowania, wyliczonym przez
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I Symbol I Opis

1 tfc*nfx
2 txc*nfx
3 tfx*tfx
4 nxx*bpc
5 bfx*bfx
6 bxx*bpx
7 txc*txx
8 bxx*bxx
g tfc*tfc
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Tablica 6.12.: Schematy ważenia, dla zapytania i dla dokumentu, użyte w oblicze
niach; por. p. 5.1.2 i tabl. 5.1-5.2

system. Odpowiada to realiom wyszukiwania: użytkownik rzadko analizuje całą

listę zwróconych przez system dokumentów.
W załączniku B przedstawiono uśrednione wyniki obliczeń poszczególnych

wskaźników efektywności uzyskane we wszystkich przeprowadzonych eksperymen
tach obliczeniowych.

6.4.2. Wyniki

Przeprowadzone eksperymenty miały na celu przede wszystkim stwierdzenie jaki
wpływna uzyskiwane wyniki ma dobór parametrów opisanych w rozdziale 5. Poza
tym interesujące było sprawdzenie, czy wyniki uzyskiwane na podstawie zapro
ponowanego modelu przy automatycznym indeksowaniu dokumentów i zapytań są

porównywalne z wynikami uzyskiwanymi z użyciem modeli klasycznych.
Analiza wyników eksperymentów obliczeniowych dotyczyła weryfikacji nastę

pujących hipotez:

• Czy dobór operatora agregacji ma wpływ na efektywność wyszukiwania
z użyciem proponowanego modelu?

• Czy dobór schematu ważeniama wpływ na efektywnośćwyszukiwania z uży

ciem proponowanego modelu?

• Czy dobór kombinacji (operator agregacji, schemat ważenia) ma wpływ na
efektywność wyszukiwania z użyciem proponowanego modelu?

• Czy porównywane algorytmy A, B, C, D, E, F, G, H, I różnią się efektyw
nością wyszukiwania ?

Porównanie operatorów agregacji Przeprowadzono analizę wyników
(por. p. 6.3) uzyskiwanych przy zastosowaniu poszczególnych operatorów
agregacji wymienionych w tabl. 6.10. W tym celu uwzględniono uzyskane wyniki
dla wskaźnika K-Dokładności w różnych ujęciach (przekrojach) (przy opisie
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odwołujemy się do oznaczeń parametrów modelu podanych na liście (6.1)):

1. po całym zestawie wyników:
dla każdego operatora agregacji mamy jedną grupę wyni
ków, uzyskanych przy następujących wartościach pozosta
łych parametrów: ALE {A, B, C, G}, SWE {l, 2, ... , 9}
i łącznie dla wszystkich kolekcji danych testowych,
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2. po każdej kolekcji testowej:
dla każdego operatora agregacji mamy jedną grupę wyni
ków, uzyskanych przy następujących wartościach pozosta-
łych parametrów: ALE {A, B, C, G}, SWE {l, 2, ... , 9}; (6.2)
porównania przeprowadzamy dla każdej kolekcji danych te-
stowych osobno,

3. po każdym algorytmie:
dla każdego operatora agregacji mamy jedną grupę wyni
ków, uzyskanych przy następujących wartościach pozosta
łych parametrów: SWE {l, 2, ... , 9} i i łącznie dla wszyst
kich kolekcji danych testowych; porównania przeprowa
dzamy dla każdego algorytmu z osobna.

We wszystkich testach stosowano uporządkowaniewyników względem pary (N, 11)
(parametr PO na liście (6.1)). Analiza statystyczna prowadzi do odrzucenia hipo
tezy o braku wpływu doboru operatora agregacji na efektywnośćwyszukiwania,
w przypadku każdego z przekrojów danych wymienionych na liście (6.2). Wy
niki analizy istotności różnic pomiędzy parami operatorów agregacji zawarte są

w tabl. 6.13. Pokazano tam tylko pary, dla których przy którymś z przekro
jów danych (6.2), ujawnione zostały istotne różnice. Pierwszy operator z pary
można uznać za lepszy (por. opis zastosowanych analiz statystycznych w p. 6.3).
W kolumnie trzeciej zaznaczono, czy różnice potwierdzają się przy uwzględnieniu

wszystkich wyników (dla pierwszego przekroju danych z listy 6.2), w kolumnie
czwartej wymienia się algorytmy, dla których potwierdzono istotność różnic (dla
drugiego typu przekroju danych z listy 6.2), zaś w kolumnie piątej wymienia się

kolekcje testowe, dla których potwierdzono istotność różnic (dla trzeciego typu
przekroju danych z listy 6.2).

Porównanie schematów ważenia Analogiczną analizę wyników eksperymentów
obliczeniowych przeprowadzono dla poszczególnych schematów ważenia słów klu
czowych w zapytaniach i dokumentach, wymienionych w tabl. 6.12. Przyjęto

identyczne założenie, jak w przypadku testowania operatorów agregacji, łącznie

z listą użytych przekrojów danych (6.2) - tym razem uwzględniamyosobne grupy
danych dla każdego schematu ważenia. Tu i w dalszym ciągu opisu wyników eks
perymentów przez schemat ważenia rozumiemy faktycznie parę schematów: (sche
mat dla zapytań, schemat dla dokumentów). Analiza statystyczna prowadzi do
odrzucenia hipotezy o braku wpływu doboru schematów ważenia na efektywność

wyszukiwania, w przypadku każdego z wariantów A, B, C, G. Analiza ta wska-
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Porównywane pary Wszystkie Algorytmy Kolekcje
operatorów agregacji dane

I II

AVG IOWA x G LISA
AVG LEX x A,B,C,G ADI, CRAN, lVIED
AVG LMAX x G CRAN,MED
AVG OWA10 A,B,C LISA
AVG OWA5 x CRAN, LISA
LEX LMAX x A,B,C CRAN,MED
LEX IOWA x LISA
LEX OWA10 LISA
LEX OWA5 LISA
LMAX IOWA x LISA
LMAX LEX x G
LMAX OWA5 LISA
OWA LEX x A,B,C,G ADI, CRAN, MED
OWA LMAX x G CRAN,MED
OWA OWA5 x CRAN, LISA
OWA OWA10 A,B LISA
OWA IOWA x G LISA
OWA10 IOWA x G LISA
OWA10 OWA5 x CRAN, lVIED
OWA10 LMAX x A,B,C,G CRAN,MED
OWA10 LEX x A,B,C,G ADI, CRAN, lVIED
OWA5 LEX x G CRAN,MED
OWA5 LMAX x G CRAN,MED
IOWA OWA5 LISA
IOWA LMAX x G CRAN,MED
IOWA LEX CRAN
IOWA OWA5 CRAN

Tablica 6.13.: Porównanie operatorów agregacji
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zuje również na istnienie istotnych statystycznie różnic pomiędzyprzedstawionymi
w tabl. 6.14 parami schematów ważenia. Do tej tabeli stosuje się analogiczny opis
jak do tabeli 6.13.

Porównywane pary Wszystkie Algorytmy Kolekcje
schematów ważenia dane
I II

bxx*bpx bfx*bfx x A,B, C G CRAN
bxx*bpx bxx*bxx x A,B,C ADI, CRAN
bxx*bpx nxx*bpc x A CRAN
bxx*bpx tfc*nfx x A,B,G CRAN, LISA
bxx*bpx tfc*tfc x A,B,G CRAN, LISA, MED
bxx*bpx tfx*tfx x A,B,G CRAN, LISA, MED
bxx*bpx txc*nfx x B,C CRAN, LISA
bxx*bpx txc*txx x A,B,C,G ADI, CRAN, LISA,

JVIED
bxx*bxx bfx*bfx G CRAN
bxx*bxx nxx*bpc LISA
bxx*bxx tfc*nfx LISA
bxx*bxx tfc*tfc LISA
bxx*bxx tfx*tfx LISA
b:xx*bxx txc*nfx LISA
bxx*bxx txc*txx LISA
bfx*bfx txc*nfx C LISA
bfx*bfx bxx*bxx ADI, MED
bfx*bfx txc*txx ADI, LISA, JVIED
bfx*bfx tfc*nfx LISA
bfx*bfx tfc*tfc LISA, JVIED
bfx*bfx tfx*tfx LISA, JVIED
nxx*bpc bfx*bfx x B,G CRAN
nxx*bpc bxx*bxx x B,C ADI
nxx*bpc tfc*nfx x CRAN
n:xx*bpc tfc*tfc x B CRAN
nxx*bpc tfx*tfx x B CRAN
nxx*bpc txc*nfx x C CRAN
nxx*bpc txc*t:xx x B ADI, MED
tfc*nfx bfx*bfx x CRAN
tfc*tfc txc*nfx C
tfc*tfc bxx*bxx ADI
tfc*tfc txc*t:xx ADI
tfx*tfx txc*nfx C
tfx*tfx bxx*bxx ADI
tfx*tfx txc*t:xx ADI
tfc*nfx bxx*bxx ADI
tfc*nfx txc*txx ADI, MED
txc*txx txc*nfx C CRAN
txc*nfx bfx*bfx x A,C,G CRAN
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txc*nfx tfc*nfx C
txc*nfx tfc*tfc G
txc*nfx tfx*tfx G
txc*nfx txc*txx G ADI
txc*nfx bxx*bxx ADI
tfc*tfc bfx*bfx CRAN
tfx*tfx bfx*bfx CRAN
txc*txx bfx*bfx CRAN

Tablica 6.14.: Porównanie schematów ważenia (par dla zapytań i dokumentów);
nazwy kolekcji CRANFIELD i MEDLINE skrócono do CRAN
iMED

Łączne porównanie operatorów agregacji i schematów ważenia W ramach
badań eksperymentalnych chcieliśmy określić pewne zalecenia dla użytkowników

naszego modelu względem doboru parametrów. Kolejne testy dotyczyły doboru
par (operator agregacji, schemat ważenia).

Ponownie uwzględniliśmyuzyskane wyniki dla wskaźnikaK-Dokładnościw róż

nych przekrojach:

1. po całym zestawie wyników:
dla każdej pary (operator agregacji, schemat ważenia)

mamy jedną grupę wyników, uzyskanych przy nastę

pujących wartościach pozostałych parametrów: ALE
{ A, B, C, G} i łącznie dla wszystkich kolekcji danych testo
wych,

2. po każdej kolekcji testowej:
dla każdego (operator agregacji, schemat ważenia) mamy
jedną grupę wyników, uzyskanych przy wszystkich wartoś

ciach parametru ALE {A, B, C, G}; porównania przeprowa
dzamy dla każdej kolekcji danych testowych osobno,

3. po każdym algorytmie:
dla każdej pary (operator agregacji, schemat ważenia)

mamy jednągrupęwyników, uzyskanych łącznie dla wszyst
kich kolekcji danych testowych; porównania przeprowa
dzamy dla każdego algorytmu z osobna.

(6.3)

We wszystkich testach stosowano uporządkowaniewyników względem pary (N, II)
(parametr PO na liście (6.1)).

Analiza statystyczna prowadzi do odrzucenia hipotezy o braku wpływu do
boru pary (operator agregacji, schemat ważenia) na efektywność wyszukiwania,
w przypadku każdego z przekrojów danych wymienionych na liście (6.3).

Ze względu na dużą liczbę porównywanych par, występują trudności w osza
cowaniu istotności różnic pomiędzy wszystkimi parami. Podsumowujemy więc

uzyskane wyniki, wymieniając pary (operator agregacji, schemat ważenia); które
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osiągają w testach najwyższą średnią ocen dla całego zestawu danych (pierwszy
przekrój z listy (6.3)). Są to pary pokazane w tabl. 6.15.

I Operator agregacji I Schemat ważenia

AVG bxx*bpx
OWA bxx*bpx
OWA10 bxx*bpx
OWA5 bxx*bpx
OWA nxx*bpc
AVG nxx*bpc
l OWA bxx*bpx
l OWA txc*nfx

Tablica 6.15.: Najlepsze pary (operator agregacji, schemat ważenia)

Porównanie algorytmów A, B, e, G W ramach kolejnych analiz porównano
efektywność czterech algorytmów A, B, C i G (por. tabl. 6.9). Dla tych algo
rytmów wykonano największąliczbę eksperymentów obliczeniowych i dobrze one
ilustrują spektrum przedstawionych w rozdziale 5 metod konfigurowania zapropo
nowanego modelu. W testach wzięto pod uwagę wyniki uzyskane dla wskaźnika

K-DokładnościvV następujących przekrojach danych:

1. po całym zestawie wyników:
dla każdego algorytmu A, B, C i G mamy jedną grupę wy
ników, uzyskanych łącznie dla wszystkich kolekcji danych
testowych i wszystkich ustawień pozostałych parametrów,

(6.4)
2. po każdej kolekcji testowej:

dla każdego algorytmu A, B, C i G i każdej kolekcji da
nych testowych mamy jedną grupę wyników uzyskanych dla
wszystkich ustawień pozostałych parametrów.

We wszystkich testach stosowano uporządkowaniewyników względem pary (N, II)
(parametr PO na liście (6.1)). Analiza statystyczna prowadzi do odrzucenia hi
potezy o braku różnicy efektywnościwyszukiwania dla algorytmów, w przypadku
każdego z dwóch przekrojów danych wymienionych na liście (6.4). Wyniki analizy
istotności różnic pomiędzy parami algorytmów zawarte są w tabl. 6.16. Pokazano
tam tylko pary, dla których przy którymś z przekrojów danych (6.4) ujawnione
zostały istotne różnice. Pierwszy algorytm z pary można uznać za lepszy. W
kolumnie trzeciej zaznaczono czy różnice potwierdzają się przy uwzględnieniu

wszystkich wyników (dla pierwszego przekroju danych z listy 6.4), w kolumnie
czwartej wymienia się kolekcje testowe, dla których potwierdzono istotność różnic

(dla drugiego typu przekroju danych z listy 6.4).
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Porównywane pary Wszystkie Kolekcje
algorytmów dane
I II

A G x ADI, LISA, MED
B G ADI, LISA, MED
C A x LISA
C B x LISA, MED
C G x ADI, LISA, MED
G A CRAN
G B CRAN
G C CRAN

Tablica 6.16.: Porównanie operatorów agregacji
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Porównanie pełnych konfiguracji modelu Przypomnijmy, że przez pełną kon
figurację modelu rozumiemy jego wersję z ustalonymi wszystkimi parametrami;
por. lista (6.1). Przeprowadzona analiza wyników eksperymentów obliczeniowych
miała nam dać odpowiedź na pytanie, jakie konfiguracje dają najlepsze wyniki
globalnie i jakie dają najlepsze wyniki dla poszczególnych kolekcji testowych. W
tym celu uwzględniliśmy uzyskane wyniki dla wskaźnika K-Dokładnościw nastę

pujących przekrojach danych:

1. po całym zestawie wyników:
dla każdej trójki (algorytm, operator agregacji, schemat wa
żenia) mamy jedną grupę wyników, uzyskanych łącznie dla
wszystkich kolekcji danych testowych,

(6.5)
2. po każdej kolekcji testowej:

dla każdej trójki (algorytm, operator agregacji, schemat wa
żenia) mamy jedną grupę wyników; porównania przeprowa
dzamy dla każdej kolekcji danych testowych osobno,

We wszystkich testach stosowano uporządkowaniewyników względem pary (N, II)
(parametr PO na liście (6.1)). Analiza statystyczna prowadzi do odrzucenia hi
potezy o braku różnicy efektywności wyszukiwania dla poszczególnych pełnych

konfiguracji modelu, ~T przypadku każdego z przekrojów danych wymienionych
na liście (6.5). Ze względu na dużą liczbę przebadanych pełnych konfiguracji
systemu przedstawienie ich porównań parami pod kątem istotności różnic efek
tywności wyszukiwania (jak to ma miejsce dla poprzednich analiz) staje się mało

użyteczne.

Poszczególne pełne konfiguracje modelu w tabl. 6.17 oznaczone są następująco:

• pierwsza litera oznacza kod algorytmu (A, B, C, G),

• kolejne duże litery oznaczają operator agregacji (MIN, AVG, LEX, LlVIAX,
OWA5, OWAlO, OWA20),
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• kolejnych 7 znaków opisuje schemat ważenia (por. tabl. 6.12).

Na przykład AAVGbfx*bfx oznacza konfiguracjęmodelu, w której użyto algorytm
A, średnią arytmetyczną jako operator agregacji oraz schemat ważenia identyczny
dla zapytań i dokumentów: bfx.

Ze względu na dużą liczbę porównywanych konfiguracji występują trudności

w oszacowaniu istotności różnic pomiędzy wszystkimi parami. Podsumowujemy
więc uzyskane wyniki wymieniając konfiguracje, które osiągająw testach najwyż

szą średnią ocen dla całego zestawu danych (pierwszy przekrój z listy (6.5)). Są

to konfiguracje pokazane w tabl. 6.17.

I Algorytm I Operator agregacji I Schemat ważenia I
A OWA bxx*bpx
A OWA10 bxx*bpx
C OWA bxx*bpx
C OWAIO bxx*bpx
A AVG bxx*bpx
C AVG bxx*bpx
B AVG bxx*bpx
B AVG nxx*bpc
B OWA10 bxx*bpx
B OWA bxx*bpx
A OWA5 bxx*bpx
C OWA5 bxx*bpx
C AVG nxx*bpc
C OWA nxx*bpc
C AVG tfc*tfc
C AVG tfx*tfx
B OWA5 bxx*bpx
B OWA nxx*bpc
A OWAIO txc*nfx
G OWA txc*nfx
C OWAIO nxx*bpc
C OWA tfx*tfx
C OWA tfc*tfc
G OWA tfc*nfx

Tablica 6.17.: Najlepsze pełne konfiguracje modelu

Porównanie z algorytmami opartymi na wybranych modelach klasycznych
W ramach tych testów chcieliśmy sprawdzić, jak algorytmy wyszukiwania okreś

lone na podstawie zaproponowanego modelu wypadają w porównaniu z algoryt
mami klasycznymi: wektorowym (D), probabilistycznym (E) i boolowskim (F).
Porównania dokonaliśmyz algorytmami wyprowadzonymi z pełnych konfiguracji
naszego modelu, czyli dla wszystkich parametrów ustalonych konkretnie. Wy
braliśmy te konfiguracje, na podstawie wyników testów porównawczych pełnych



6. Eksperymenty obliczeniowe 96

konfiguracji modelu omówionych na s. 94. Lista wszystkich badanych konfiguracji
przedstawiona jest w tabl. 6.18. Porównań znów dokonaliśmy w dwóch przekro-

AOWAbxx*bpx AAVGbxx*bpx AOWAbfx*bfx
AOWA10bfx*bfx AOWA10bxx*bpx BAVGnxx*bpc
BAVGbxx*bpx BOWAtfc*nfx BOWAbxx*bpx
BOWA10bxx*bpx CAVGbxx*bpx COWAbxx*bpx
COWA1Otfc*nfx GAVGbxx*bpx GIOWAbxx*bpx
GOWAtfc*nfx GOWAnxx*bpc

Tablica 6.18.: Pełne konfiguracje modelu rozmytego porównywane z algorytmami
klasycznymi

jach danych:

1. po całym zestawie wyników:
dla każdego algorytmu mamy jedną grupę wyników uzyska
nych łącznie dla wszystkich kolekcji danych testowych,

2. po każdej kolekcji testowej: (6.6)
dla każdego algorytmu mamy jedną grupę wyników; porów-
nania przeprowadzamy dla każdej kolekcji danych testowych
osobno,

We wszystkich testach stosowano dla algorytmów opartych na naszym modelu
uporządkowaniewyników względem pary (N, II) (parametr PO na liście (6.1)).
Użyty wskaźnik efektywności to K-Dokładność.

Uzyskaliśmy następujące wyniki dla pierwszego przekroju danych. Hipoteza
o braku istotnych różnic pomiędzy efektywnościąalgorytmów została odrzucona.
W sensie średnich rang i średnich wartości wskaźnika efektywności najlepszą me
todą jest algorytm D (model wektorowy), ale istotne statystycznie różnice wy
kryto jedynie dla par algorytmów pokazanych w tabl. 6.19, wiersze ze znakiem
x w kolumnie Wszystkie dane.

Dla drugiego przekroju danych wyniki były następujące. Hipoteza o braku
różnic efektywności porównywanych algorytmów została odrzucona jedynie dla
kolekcji CRANFIELD i LISA.

Dla kolekcji CRANFIELD stwierdzono istotne statystycznie różnice jedynie dla
par algorytmóvv pokazanych vV tabl. 6.19, wiersze z wpisem CRAN w kolumnie
Kolekcje.

Dla kolekcji LISA stwierdzono istotne statystycznie różnice jedynie dla par al
gorytmów pokazanych v..,r tabl. 6.19, wiersze z wpisem LISA w kolumnie Kolekcj e.

Testy z ręcznie formułowanymi zapytaniami Charakterystycznącechą przed
stawionego w rozprawie modelu wyszukiwania informacji tekstowej, jest możliwość
uwzględnianianieprecyzyjnościi niepewności, tak typowych TAT trakcie formułowa

nia zapytania przez człowieka, Celem opisanych tu testów było wstępne zbadanie
użyteczności zaproponowanego podejścia.
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I Porównywane pary I Wszystkie dane I Kolekcje
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ID AOWA10bfx*bfx x CRAN

ID AOWAbfx*bfx x CRAN

[!] AOWA10bfx*bfx

[!] AOWAbfx*bfx

III GAVGbxx*bpx

~I GIOWAbxx*bpx

~I GOWAnxx*bpc

x

x

CRAN

CRAN

LISA

LISA

LISA

Tablica 6.19.: Pary w których testy wykazały istotną statystycznie przewagą al
gorytmu klasycznego (D lub E); por. tabl. 6.18, w której pokazano
wszystkie porównywane konfiguracje modelu rozmytego

Eksperymenty z ręcznie formułowanymi zapytaniami przeprowadzono z użyciem
tego samego oprogramowania, co wcześniej opisane testy dla zapytań występują

cych w testowych kolekcjach dokumentów.
Jako punkt wyjścia do eksperymentów posłużyły wybrane zapytania z kolek

cji MEDLINE (por. p. 6.1). Oryginalnie mają one postać krótkich tekstów,
najczęściej w formie pytań. Następnie podlegają automatycznemu indeksowa
niu (por. p. 3.1.2), podobnie jak dokumenty (por. p. 3.1.1) i w takiej formie są

używane we wcześniej opisanych eksperymentach. Tu opisujemy eksperymenty,
w których zakłada się, że użytkownikwprost podaje zapytanie w formie przewi
dywanej w proponowanym modelu (por. (4.16)). W praktycznym zastosowaniu
oczywiście użytkownik musi być wsparty właściwym interfejsem użytkownika 
na s. 82 przedstawiamy zarys takiego interfejsu i jego podstawowe komponenty.

Przyjęliśmy wariant A (p. 5.1.1) konfiguracji modelu w odniesieniu do stoso
wanych szablonów funkcji przynależności terminów lingwistycznych reprezentują

cych wagi słów kluczowych. Tak więc w dokumentach wagi te reprezentowane są

przez trójkątne funkcje przynależności. W kontekście eksperymentów z ręcznie

formułowanymi zapytaniami dużo bardziej interesuje nas reprezentacja zapytań.

Przyjmuje się, że użytkownikużywa wyłącznie określenia ważne w odniesieniu do
stopnia ważności słowa kluczowego lub vv ogóle nie używa danego słowa w zapyta
niu. Jednocześniemoże on określić stopień swojej pewności, co do tego czy słowo

jest rzeczywiścieważne (por. reprezentacja zapytań w wariancie A; s. 58).
Przy realizacji testów przyjęto następującąprocedurę postępowania:

1. wybrano kilka zapytań z kolekcji w formie zarówno oryginalnego tekstu
(w formie pełnotekstowej), jak i w postaci zbioru przypisanych im w ko
lekcji słów kluczowych (w formie reprezentacji boolowskiej),

2. na podstawie pełnotekstowej wersji zapytania wybrano spośród słów z re
prezentacji boolowskiej, te które wydawały się dobrze reprezentować to za
pytanie (oczywiście w subiektywnej ocenie autorki rozprawy) i określono

dla nich stopień przekonania, co do ich faktycznej ważności (parametr a ze
wzoru (4.7); niektóre słowa występujące reprezentacji boolowskiej zapytań

zostały więc pominięte,
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3. dokonano wyszukania dokumentów z użyciem algorytmów modelu propo
nowanego w rozprawie w następującej konfiguracji: wariant A (p. 5.1.1),
operator agregacji: średnia arytmetyczna (p. 5.2, s. 68) oraz zastosowano
wszystkie 9 schematów ważenia z tabl. 6.12 do określenia wag słów kluczo
wych w zapytaniach (czyli dla każdego schematu ważenia przeprowadzono
osobne obliczenia). Wybór takiej konfiguracji podyktowany był tym, że wa
riant A najlepiej pasuje do scenariusza, w którym zapytania formułowane

są ręcznie i operator średniej arytmetycznej dawał przeciętnienajlepsze wy
niki dla tego wariantu, przy eksperymentach bazujących na oryginalnych
zapytaniach z kolekcji testowych.

4. porównano wyniki uzyskane powyżej z uzyskanymi przy wyszukaniu doku
mentów z użyciem algorytmów modelu proponowanego w rozprawie w tej
samej konfiguracji co w kroku 3., ale z wagami określonymiręcznie w kroku
2.

Postać pełnotekstowa jednego z zapytań wykorzystanych w tych eksperymentach
wygląda następująco: (kolekcja MEDLlNE, zapytanie 14):

QUERY == Renal amyloidosis as a complication of tuberculosis and
the effects of steroids on this condition. Only the terms kidney diseases
and nephrotic syndrome were selected by the requester. Prednisone
and prednisolone are the only steroids of interest.

W tabl. 6.20 przedstawia się porównanie efektywnościwyszukania przy zasto
sowaniu wag określanych ręcznie i automatycznie dla wspomnianej wcześniej kon
figuracji zaproponowanego modelu. Z podanego w pierwszej kolumnie schematu
ważenia dla ,,metody ręcznej" bierze się pod uwagę tylko tę jego część, która do
tyczy dokumentu. Zastosowany tu wskaźnik oceny efektywnościwyszukiwania to
K-Dokładność. W tabl. 6.21 zebrano uśrednione wyniki wyżej opisanych ekspe
rymentów obliczeniowych dla wszystkich zapytań z kolekcji testowej MEDLlNE.

6.5. Podsumowanie eksperymentów obliczeniowych

W ramach przygotowania rozprawy przeprowadzono wszechstronne testy zapropo
nowanego modelu z użyciem kolekcji testowych. Uzyskane wyniki poddano szcze
gółowej analizie statystycznej. W załączniku B przedstawiono wartości wskaźni

ków efektywności K-Dokładność, R-Norm, P-Norm, 11-AVP i AT8EEN zagrego
wane (uśrednione) po zapytaniach każdej z kolekcji testowej z osobna, uzyskane
przy zastosowaniu różnych kombinacji algorytmów (por. tabl. 6.9), operatorów
agregacji (por. tabl. 6.10), schematów ważenia (por. tabl. 6.12) oraz sposobów po
rządkowania dokumentów na liście wynikowej (por. p. 5.3). Wyniki analiz statys
tycznych przedstawiono w p. 6.4.2. Obecnie podsumujemy wnioski jakie można

wyciągnać z przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych, w szczególności

»: odniesieniu do pytań sformułowanych na początku p. 6.4.2.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu operatorów agregacji śred

niej arytmetycznej (AVG) i OWA; por. tabl. 6.13. Dają one statystycznie istotnie
lepsze wyniki od operatorów LEX, LMAX, OWA5 i lOWA przy uwzględnieniuca
łego zbioru wyników, zaś od OWA10 dla wybranych algorytmów i kolekcji danych.
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Schemat Numer Indeksowanie
ważenia zapytania Ręczne Automatyczne

1 7 0.46 0.33
2 7 0.46 0.33
3 7 0.46 0.33
4 7 0.46 0.40
5 7 0.46 0.46
6 7 0.46 0.46
7 7 0.46 0.33
8 7 0.46 0.46
9 7 0.46 0.33
1 14 0.68 0.06
2 14 0.68 0.00
3 14 0.56 0.06
4 14 0.75 0.06
5 14 0.75 0.06
6 14 0.75 0.75
7 14 0.56 0.00
8 14 0.62 0.56
9 14 0.56 0.06
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Tablica 6.20.: Porównanie wyników efektywnościwyszukiwania przy automatycz
nym i ręcznym określaniu wag słow kluczowych w zapytaniu dla
przykładowychzapytań dla poszczególnych schematów ważenia dla
wariantu A

Schemat Indeksowanie
ważenia Ręczne Automatyczne

1 0.53 0.46
2 0.53 0.43
3 0.50 0.42
4 0.48 0.43
5 0.48 0.49
6 0.48 0.46
7 0.50 0.40
8 0.43 0.41
9 0.50 0.42

Tablica 6.21.: Porównanie uśrednionychwyników efektywności dla wszystkich za
pytań z kolekcji lVIEDLINE oraz schematów ważeniadla wariantu A
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Jednocześnie żaden inny operator nie jest istotnie lepszy ani od AVG ani od OWA
przy żadnym z badanych przekrojów uzyskanych wyników. Najgorsze wyniki daje
zastosowanie operatora leximax (LlVIAX), który jest istotnie gorszy od większoś

ci pozostałych operatorów przy uwzględnieniu większości przekrojów wyników.
Tylko nieco lepsze wyniki daje operator leximin (LEX). Zastąpienie nim opera
tora minimum nie przynosi więc zasadniczo spodziewanej poprawy efektywności.

Wyniki porównań z operatorem minimum nie zostały uwzględnione w zamieszczo
nych wcześniej wynikach analiz statystycznych - już wstępna analiza wykazała,

że operator ten daje słabe wyniki. Wartości wskaźników efektywności dla tego
operatora można jednak znaleźć w załączniku B. Interesujące jest, że leximin daje
statystycznie lepsze wyniki od, na przykład operatora OWAlO, dla kolekcji LISA.
Również operator leximax stosunkowo najlepiej radzi sobie dla tej kolekcji. Obyd
wa te operatory nie są statystycznie gorsze dla kolekcji LISA od żadnego innego
operatora. Trzeba zauważyć, że ta kolekcja jest .najtrudniejsza" dla wszystkich
operatorów, algorytmów itd. Wynika to zapewne z wysokiej średniej długości

zapytania w tej kolekcji (por. tabl. 6.1).
Interesujące jest porównanie działania operatorów OWA, OWA10 i OWA5.

Różnią się one liczbą cząstkowych stopni dopasowania, które następnie uśred

niają (por. (5.28)): kolejno 20, 10 i 5. Analiza statystyczna wykazuje, że im
wyższa liczba tym lepsze wyniki. Chociaż przewaga OWA nad OWA10 nie jest
już statystycznie tak ewidentna. Łatwo zauważyć, że operator OWA w przypadku
większości kolekcji, z wyjątkiem LISA, dla większości zapytań w dużym stopniu
pokrywa się z operatorem średniej arytmetycznej, ze względu na średnią długość

zapytań mniejszą niż 20.
Wśród schematów ważenia najlepsze wyniki przynosi bxx*bpx;

por. tabl. 6.14. Daje on statystycznie istotnie lepsze wartości wskaźnika

efektywności od wszystkich pozostałych testowanych schematów (por. tabl. 6.12)
przy uwzględnieniuwszystkich wyników eksperymentów obliczeniowych wziętych

łącznie. Również w przypadku większości spośród algorytmów, gdy wyniki
ich są rozważane oddzielnie, schemat ten wykazuje przewagę. Najbardziej
ewidentna jest jego przewaga w przypadku kolekcji CRANFIELD - tu daje on
statystycznie istotnie lepsze wyniki od wszystkich pozostałych rozpatrywanych
schematów. Drugim najlepszym schematem jest nxx*bpc. Jest on lepszy od
wszystkich pozostałych (poza bxx*bpx) na całym zestawie wyników, ale już

tylko sporadycznie jeśli rozważa się osobno poszczególne algorytmy czy kolekcje.
Warto zwrócić uwagę, że dla kolekcji LISA relatywnie dobre wyniki daje schemat
bxx*bxx - binarny schemat nawiązujący do modelu boolowskiego.

Wyniki uzyskane dla par (operator agregacji, schemat ważenia) po
twierdzają przewagę operatorów AVG i OWA oraz schematów ważenia bxx*bpx
i nxx*bpc; por. tabl. 6.15. Interesująca jest wysoka pozycja pary (IOWA,
bxx*bpx). Dokładniejsza analiza wyników (por. również wyniki przedstawione
w załączniku B) wskazuje, że najlepsze wyniki dotyczą w tym przypadku algo
rytmu G, co jest zgodne z uzasadnieniem użycia operatorów IOWA podanym na
s.71.

Porównanie algorytmów A, B, C i G wskazuje na przewagę algorytmu (wa
riantu) C; por. tabl. 6.16. Jest to trochę niespodziewany wynik, zważywszy na
prostotęwzorów (5.17)-(5.21). Jednocześnie wskazywałoby to na większąrolę mo
delowania niepewnościprzy reprezentowaniu dokumentów i zapytań. W wariancie
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C przyjmuje się binarne rozumienie ważności słów kluczowych i stopniowalną nie
pewność co do jej występowania bądź nie.

Algorytm G wypada najsłabiej: daje istotnie gorsze wyniki na całym zbiorze
wyników i dla większości kolekcji. Jednak dla kolekcji CRANFIELD to właśnie

algorytm G daje wyniki najlepsze, istotnie lepsze od pozostałych algorytmów.
Warto zauważyć, że kolekcja CRANFIELD cechuje się małą średnią liczbą doku
mentów relewantnych przypadającychna zapytanie. Ma to bezpośredni wpływ

na sposób obliczania wskaźnika K-Dokładność, używanego w powyższych anali
zach. Przy obliczaniu tego wskaźnikabrane jest pod uwagę tylko kilka pierwszych
miejsc z uporządkowania zwracanego przez dany algorytm.

Porównanie pełnych konfiguracji modelu nie przynosi żadnych niespodzia
nek; por. tabl. 6.17. Czołowe miejsca zajmująkonfiguracje ze schematem ważenia

bxxtbpx, operatorami agregacji AVG i OWA oraz algorytmem C, które już we
wcześniejszych analizach, rozpatrywane samodzielnie, wykazująprzewagęnad po
zostałymi.

Do porównania z algorytmami klasycznymi E, F i G wybrano pełne

konfiguracje modelu rozmytego, które dają najlepsze wyniki, zgodnie z analizą

wcześniej przedstawioną; por. tabl. 6.18. Najlepsze wyniki przynoszą algorytmy
D i E, jednak analiza statystyczna wskazuje, że wyniki te nie są istotnie lepsze od
uzyskiwanych z użyciem znakomitej większości wybranych konfiguracji modelu;
por. tabl. 6.19. Należy uznać to za dobry wynik. W rozprawie pokazano wybrane
sposoby konfiguracji zaproponowanego modelu. Nie wyczerpują one oczywiście

wszystkich możliwości. Rozwiązaniazastosowane w użytych do porównania algo
rytmach modelu wektorowego i probabilistycznego stanowią ukoronowanie wielo
letnich badań i eksperymentów. Zaproponowany model rozmyty stanowi pewne
ogólne ramy, których wypełnienie - w sensie przyjęcia odpowiednich sposobów
konfigurowania - niewątpliwie wymaga dalszych badań.



7. Podsumowanie

Celem pracy było zaproponowanie nowego modelu wyszukiwania informacji teks
towej z użyciem elementów logiki rozmytej. Analiza literatury z tego zakresu
wskazuje na pewnąniekompletnośćproponowanych dotychczas rozwiązań. Logika
rozmyta rozumiana jako zadehowski rachunek wyrażeń lingwistycznych stanowi
bardzo silny formalizm logiczny, pozwalający objąć w jednolity sposób reprezen
tację nieprecyzyjności i niepewności. Oba te zjawiska w dużym stopniu dotyczą

procesu wyszukiwania informacji. Użyteczność logiki rozmytej dla celów modelo
wania procesu wyszukiwania informacji zauważono bardzo wcześnie. Zapropono
wano wiele rozwiązań, jednak zauważyć można brak jednolitego pełnego modelu,
który wykorzystywałbylogikę rozmytąw duchu stricte logicznych modeli IR. Tak
więc w rozprawie podjęto próbę wypełnieniatej luki. Proponowany model stanowi
kompleksowe rozwiązanie problemu modelowania procesu wyszukiwania informa
cji. Odwołuje się wprost do pojęć bogatszej niż logika klasyczna logiki rozmytej.
Otwiera to drogę do dalszych prac nad wykorzystaniem bogatego dorobku logiki
rozmytej, w zakresie niekonwencjonalnych form wnioskowania, reprezentowania
preferencji człowieka itp.

Model logiczny stanowi nadal podstawę funkcjonowania najpopularniejszych
systemów IR takich, jak wyszukiwarki internetowe czy systemy biblioteczne.
W szczególności dotyczy to sposobu formułowaniazapytań, który uległ niewiel
kim zmianom od czasów powstania prostego modelu boolowskiego. Każda próba
rozszerzenia jego możliwości stanowić więc może istotny wkład do rozwoju metod
efektywnego wyszukiwania informacji. Mamy tu na myśli przede wszystkim efek
tywność osiąganą przez stosowanie pojęć, zgodnych z percepcją człowieka. Wiele
aspektów zadania wyszukiwania informacji tekstowej ma charakter wysoce subiek
tywny. Pierwszy etap, polegającyna wyrażeniupotrzeb informacyjnych użytkow

nika w postaci zapytania, ma decydująceznaczenie dla sukcesu lub niepowodzenia
wyszukiwania. Oczywiście efektywna implementacja algorytmów wyszukiwania,
zastosowanie odpowiednich struktur i sposobów przechowywania danych i inne
kwestie o charakterze technicznym, mają ogromne znaczenie dla skutecznościwy
szukiwania i komfortu użytkownika,uzyskującegowyniki w mgnieniu oka. Jednak
ten komfort można również podnieść, oferując użytkownikowi interfejs, w ramach
którego formułuje on swoje zapytanie w sposób bardziej intuicyjny, posługując

się elementami języka naturalnego przy określaniu parametrów tego zapytania.
Proponowany model oferuje taką możliwość, zapewniając ramy dla odpowied
niej interpretacji tak sformułowanychzapytań. W rozprawie zarysowano również

pewną wizję takiego interfejsu i określono podstawowe jego elementy (por. s. 82).
W rozprawie zaproponowano więc taką wersję modelu logicznego, która cha

rakteryzuje się (por. rozdział 4):

• dużą elastycznością reprezentacji zapytań, umożliwiając uwzględnienie ty
powej dla językanaturalnego nieprecyzyjności,jak również niepewnościprzy
formułowaniupotrzeb informacyjnych użytkownika,
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• analogiczną reprezentacją dokumentóvv, zapewniającą spójność całego mo
delu,

• dobrze osadzonym teoretycznie sposobem określania dopasowania doku
mentu i zapytania.

Zaproponowany model stanowi ogólne ramy dla realizacji procesu wyszukiwa
nia informacji tekstowej. Wiele szczegółowych rozwiązań, niezwykle istotnych
z punktu widzenia praktycznego zastosowania, wykracza poza te ramy. W szcze
gólności model posiada wiele "stopni swobody" dotyczących: określania szcze
gółowej reprezentacji dokumentów i zapytań, doboru metody obliczania stopnia
dopasowania (w szczególności, sposobu agregacji cząstkowych stopni dopasowa
nia) czy sposobów porządkowania dokumentów w odpowiedzi na zapytanie. Tak
więc przy praktycznym zastosowaniu, system oparty na zaproponowanym modelu
może być konfigurowany na różne sposoby. W rozprawie zaproponowano i prze
analizowano pewne rozwiązania związane z tak rozumianą konfiguracjąmodelu.
W szczególności:

• określono pewien zestaw szablonów par funkcji przynależności dla terminów
lingwistycznych reprezentujących ważność słów kluczowych w zapytaniach
i dokumentach (por. p. 5.1.1),

• pokazano teoretyczne uwarunkowania powyższych szablonów, w szczegól
ności ich związek z tak zwanymi semantykami wag słów kluczowych w za
pytaniu (por. (4.3) i p. 5.1.1),

• zaproponowano użycie pewnych operatorów agregacji cząstkowych stopni
dopasowania (por. p. 5.2).

W licznie przeprowadzonych eksperymentach obliczeniowych starano się odkryć

pewne zależności, preferowane konfiguracje modelu itp. Oczywiście rozwiązania

proponowane w tym względzie nie wyczerpują wszystkich możliwości. Analiza
uzyskanych wyników pozwala określić pewne sugestie, co do zalecanych konfi
guracji modelu (por. p. 6.5). Potwierdza ona również fakt, że wybór właściwej

konfiguracji zależy od charakterystyki zbioru dokumentów. Określenie dokładniej

szych wskazań w tym względzie wymaga przeprowadzenia dodatkowych licznych
testów na większej liczbie kolekcji dokumentów.

W trakcie przygotowywania rozprawy wykonano również wiele prac pomocni
czych:

• dokonano przeglądu literatury; stanowiło to podstawę do opracowania
przede wszystkim rozdziałów 2 i 3, jak również początkowych fragmentów
rozdziału 4.,

• zebrano testowe kolekcje danych i przetworzono niektóre z nich,

• zaimplementowano algorytmy realizujące wyszukiwanie zgodnie z różnymi

konfiguracjami zaproponowanego modelu, jak i zgodnie z modelami klasycz
nymi: boolowskim, wektorowym i probabilistycznym,

• zaimplementowano algorytmy obliczające wskaźniki efektywności wyszuki
wania,
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• przeprowadzono serie eksperymentów obliczeniowych z użyciem opracowa
nych algorytmów i danych testowych,

• przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników.

Poszczególne etapy prac nad zaproponowanym w rozprawie modelem rozmytym
zostały udokumentowane kilkoma publikacjamil [4, 5, 7, 6, 56, 55]

Możliwe kierunki kontynuacji badań Na podstawie prac przeprowadzonych
w ramach przygotowywania rozprawy i uzyskanych wyników, nasuwają się nastę

pujące możliwe kierunki kontynuacji badań.
Należy opracować bardziej precyzyjne zasady konfigurowania modelu. Wymaga

to dalszych testów, na większej liczbie kolekcji testowych, jak również przepro
wadzenia na szerszą skalę testów z udziałem rzeczywistych użytkowników. Moż

liwość konfigurowania modelu stanowi o jego elastyczności, jednak może też być

faktycznie utrudnieniem w przypadku braku jasnych reguł doboru poszczególnych
parametrów.

Warto przeanalizowaćdodatkowe możliwe ustawienia poszczególnych paramet
rów. W szczególności należałoby zbadać bardziej zaawansowane metody konkre
tyzacji szablonów terminów lingwistycznych (por. p. 5.1.1). Na przykład interesu
jące może być przyjęcie pierwszej składowej schematu ważenia (por. tabl. 3.3) jako
stopnia ważności o największej wartości funkcji przynależności i drugiej składowej
(por. tabl. 3.4) jako stopnia niepewności, co do oceny ważności. Należałoby też

opracować inne metody konkretyzacji szablonów, bez odwoływania się do sche
matów ważenia.

Interesujące może być bezpośrednie użycie rozmytych wartości prawdy
(por. (4.18)) jako wskaźników relewantności - w miejsce upraszczających je war
tości par miar możliwości i konieczności. Wymaga to określenia sposobów porząd

kowania dokumentów względem tak określonej oceny stopnia relewantności. W
literaturze możnaznaleźćwiele metod porządkowaniazbiorów rozmytych, w szcze
gólności liczb rozmytych.

Niewątpliwie ważnym kierunkiem dalszych prac powinna być implementacja
systemu opartego na zaproponowanym modelu. Dla celów eksperymentów za
implementowano poszczególne algorytmy, ale wynikiem jest jedynie zbiór luźno

powiązanych procedur i perspektyw zapisanych w języku PL/SQL i SQL. Mogą
one stanowić dobry punkt wyjścia do implementacji pełnego systemu. Należy

jednak opracować efektywne metody realizacji tych algorytmów. W rozprawie
nie rozważa się tych aspektów. Można przyjąć, że implementacja w dużym stop
niu może bazować na standardowych rozwiązaniach takich, jak indeks w postaci
odwróconej listy, wzbogaconej o dodatkowe elementy odnoszące się do wartości

stopni ważności poszczególnych słów kluczowych używanych do indeksowania do
kumentów.
Ważnym elementem systemu jest interfejs użytkownika. Proponowany model

oferuje dużą elastyczność i intuicyjność w warstwie reprezentacji potrzeb infor
macyjnych użytkownika, ale interakcja z nim wymaga wsparcia ze strony odpo
wiednio skonstruowanego interfejsu. W rozprawie nakreślono pewną wizję takiego

1 Bieniek to panieńskie nazwisko autorki rozprawy
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interfejsu (por. s. 82), ale oczywiście wymagane są dalsze prace nad jego właści

wym zaprojektowaniem.
Interesującemoże być rozwinięciemodelu w kierunku uwzględnieniastruktury

wyszukiwanych dokumentów. Dotyczy to w szczególności dokumentów dostęp

nych w Internecie. Bogaty formalizm opisu ważności słów kluczowych może być

rozszerzony z odniesieniem do poszczególnych części dokumentu. Takie prace
w ramach mniej sformalizowanego podejścia rozmytego są znane w literaturze.

Zaproponowany model może zostać zastosowany do innych, poza wyszukiwa
niem dokumentów relewantnych, zadań IR. W szczególności interesującym zagad
nieniem jest kwestia automatycznej kategoryzacji dokumentów tekstowych. Wiele
aspektów tego zadania wymaga realizacji podobnych czynności jak w przypadku
zadania wyszukiwania dokumentów relewantnych. W szczególności operuje się

na pewnych reprezentacjach dokumentów, określa ich stopnie podobieństwa (do
pasowania) itd. W związku z tym zaproponowany model można zastosować do
takich celów. Podjęto już pierwsze próby, które znalazły swój wymiar w postaci
publikacji [87].



A. Lista słów nieznaczących systemu
SMART

a, able, about, above, according, accordingly, across, actually, after, afterwards,
again, against, all , allow, allows, almost, alone, along, already, also, although,
always, am, among, amongst, an, and, another, any, anybody, anyhow, anyone,
anything, anyway, anyways, anywhere, apart , appear, appreciate, appropriate,
are, around, as, aside, ask, asking, associated, at, available, away, awfully, b, be,
became, because, become, becomes, becoming, been, before, beforehand, behind,
being, believe, below, beside, besides, best, better, between, beyond, both, brief,
but, by, c, came, can, cannot, cant, cause, causes, certain, certainly, changes,
clearly, co, com, come, comes, concerning, consequently, consider, considering,
contain, containing, contains, corresponding, could, course, currently, d, defini
tely, described, despite, did, different, do, does, doing, done, down, downwards,
during, e, each, edu, eg, eight, either, else, elsewhere, enough, entirely, especially,
et, etc, even, ever, every, everybody, everyone, everything, everywhere, ex, exactly,
example, except, f, far, few, fifth, first, five, folIowed, following, follows, for, for
mer, formerly, forth, four, from, further, furthermore, g, get, gets, getting, given,
gives, go, goes, going, gone, got, gotten, greetings, h, had, happens, hardly, has,
have, having, he, he11o, help, hence, her, here, hereafter, hereby, herein, hereupon,
hers, herself, hi, him, himself, his, hither, hopefully, how, howbeit, however, i, ie,
if, ignored, immediate, in, inasmuch, inc, indeed, indicate, indicated, indicates,
inner, insofar, instead, into, inward, is, it, its, itself, j, just, k, keep, keeps, kept,
know, knows, known, l, last, lately, later, latter, latterly, least, less, lest, let, like,
liked, likely, little, look, looking, looks, ltd, m, mainly, many, may, maybe, me,
mean, meanwhile, merely, might, more, moreover, most, mostly, much, must, my,
myself, n, name, namely, nd, near, nearly, necessary, need, needs, neither, ne
ver, nevertheless, new, next, nine, no, nobody, non, none, noone, nor, norma11y,
not, nothing, novel, now, nowhere, o, obviously, of, off, often, oh, ok, okay, old,
on, once, one, ones, only, onto, or, other, others, otherwise, ought, our, ours,
ourselves, out, outside, over, overa11, own, p, particular, particularly, per, per
haps, placed, please, plus, possible, presumably, probably, provides, q, que, quite,
qv, r, rather, rd, re, really, reasonably, regarding, regardless, regards, relatively,
respectively, right, s, said, same, saw, say, saying, says, second, secondly, see,
seeing, seem, seemed, seeming, seems, seen, self, selves, sensible, sent, serious,
seriously, seven, several, shall, she, should, since, six, so, some, somebody, so
mehow, sorneone, something, sometime, sometimes, somewhat, somewhere, soon,
sorry, specified, specify, specifying, still, sub, such, sup, sure, t, take, taken, tell,
tends, th, than, thank, thanks, thanx, that, thats, the, their, theirs, them, themse
lves, then, thence, there, thereafter, thereby, therefore, therein, theres, thereupon,
these, they, think, third, this, thorough, thoroughly, those, though, three, thro
ugh, throughout, thru, thus, to, together, too, took, toward, towards, tried, tries,
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truly, try, trying, twice, two, u, un, under, unfortunately, unIess, unlikely, until,
unto, up, upon, us, use, used, useful, uses, using, usually, uucp, v, value, various,
very, via, viz, vs, w, want, wants, was, way, we, welcome, well, went, were, what,
whatever , when, whence, whenever, where, whereafter, whereas, whereby, whe
rein, whereupon, wherever, whether, which, while, whither, who, whoever, whole,
whom, whose, why, will, willing, wish, with, within, without, wonder, would,
would, x, y, yes, yet, you, your, yours, yourself, yourselves, z, zero



B. Szczegółowe wyn iki
eksperymentów obliczeniowych

Załącznik B zawiera szczegółowe wyniki eksperymentów obliczeniowych z uży

ciem modelu zaproponowanego w rozprawie oraz trzech algorytmów klasycznych.
Eksperymenty te opisane są w rozdziale 6 rozprawy.
Każdy komórka arkusza przedstawia uśrednioną wartość pewnego wskaźnika

efektywności, obliczonego dla wyników wyszukiwania, uzyskanych przy zastoso
waniu pewnej konfiguracji modelu dla wszystkich zapytań z danej kolekcji testo
wej.

Wyniki zostały przedstawione w podziale na:

• Wiersz: sposoby porządkowania dokumentów w odpowiedzi na zapytanie:
NIl, IIN, II (Necessity, Possibility);

• Wiersz: kolekcje testowe: CRANFIELD, LISA, MEDLINE, ADI,

• Wiersz: schematy ważenia słów kluczowych (Q*D): 1-9,

• Kolumna: algorytmy: A, B, C, D, E, F, G, H, l,

• Kolumna: operatory agregacji: MIN, MAX, A VG, LEX, LMAX, OWA20,
OWA10, OWA5, lOWA

• Kolumna: wskaźniki efektywności: R-Precision, R-NORM, P-NORM,
llAVG, AT8EEN

Pełne obliczenia (dla wszystkich kombinacji parametrów) zostały przeprowa
dzone dla algorytmów A, B, C i G przy uporządkowaniudokumentów względem

pary miar koniecznościi możliwości w tej właśnie kolejności (NIl). Pozostałekom
binacje testowano na wybranych kolekcjach i z obliczaniem wybranych wskaźników

efektywności.



PORZĄDEK PO NECESSITY,POSSIBILITY
schematy ważenia

Operator I~Skafu;~ I
Algorytmy Agregacji efektywnosci 1 tfc*nfx 2 txc*nfx 3 tfx*tfx 4 nxx*bpc 5 bfx*bfx 6 bxx*bpx 7 txc*txx 8 bxx*bxx 9 tfc*tfc

KOLEKCJA CRANFIELD
A MIN R-precis~:m 0,110507058 0,050122753 0,112382862 0,033667887 0,102275406 0,025808659 0,059264007 0,031127612 0,112382862

A R·NORM 0,64206711 0,584074015 0,642685269 0,532350807 0,587831553 0,466374875 0,585266657 0,514122017 0,642682021

A P-NORM 0,313022112 0,222082246 0,315433177 0,193038447 0,25580495 0,133035488 0,226329056 0,142321707 0,315435457

A 11AVG 0,046335228 0,029092785 0,047996562 0,025266063 0,041629587 0,019273847 0,031470258 0,0222375 0,047990655

A ATSEEN 0,102203864 0,054296594 0,10471689 0,037939688 0,085815685 0,02781334 0,056086332 0,027916205 0,104719823

A AVG R-preclslon 0,225340068 0,268865944 0,235787562 0,266487503 0,207100162 0,299665522 0,262801278 0,248637134 0,235787562

A R-NORM 0,880017529 0,89258374 0,885506404 0,893011924 0,871299829 0,90157519 0,886590978 0,885359359 0,8819494

A P-NORM 0,551474253 0,606984285 0,566392233 0,607260401 0,52163678 0,640052607 0,602230885 0,592010089 0,549237028

A 11AVG 0,08625136 0,13490346 0,093401563 0,125575785 0,077448126 0,137142174 0,120252857 0,116052819 0,088208583

A ATSEEN 0,244899434 0,287746873 0,24845423 0,278758239 0,211807072 0,312799821 0,262771431 0,224820883 0,248531552

A LEX R-preclslon 0,176027607 0,220116112 0,18051825 0,224530661 0,185179831 0,270382563 0,22821971 0,249517984 0,182366989

A R-NORM 0,802237335 0,867405334 0,805884007 0,874005691 0,790935781 0,897541944 0,868093787 0,885359359 0,805884007

A P-NORM 0,49343646 0,580867626 0,498521741 0,580312006 0,487631938 0,633105556 0,585174226 0,592010089 0,498521741

A 11AVG 0,076958778 0,120293502 0,081684689 0,118697323 0,079247837 0,135419167 0,120840391 0,116052819 0,081684689

A ATSEEN 0,185309751 0,236635285 0,189158246 0,232198172 0,185635526 0,280719262 0,23675578 0,224820883 0,189158246

A LMAX R-preclslon 0,18563743 0,158121218 0,187829891 0,137211873 0,135069898 0,137989651 0,16481115 0,256802224 0,186056105

A R-NORM 0,81970578 0,858070691 0,820712248 0,861604547 0,800588518 0,874986435 0,840045182 0,885359359 0,820712248

A P-NORM 0,534278936 0,536624167 0,534720654 0,521598304 0,484181089 0,530136905 0,507618137 0,592010089 0,534720654

A 1"IAVG 0,093015606 0,089162703 0,088115233 0,076387795 0,069782914 0,077856117 0,068690299 0,116052819 0,088115233

A ,c\TSEEN 0,194737071 0,174037069 0,184141752 0,146376596 0,139098081 0,147585621 0,149663396 0,224820883 0,184141752

A OWA20 f'l-precislon 0,225340068 0,268865944 0,235787562 0,26698133 0,207593989 0,300159349 0,260450566 0,248979632 0,235787562

A R-NORM 0,884401149 0,895332142 0,890370914 0,895107364 0,874867863 0,902580622 0,887762631 0,885359359 0,890364612

A P-NORM 0,589940453 0,624933825 0,604627418 0,627268741 0,560525744 0,657178857 0,612306919 0,592010089 0,604645926

A 11AVG 0,109305157 0,148437231 0,114733805 0,138844483 0,096122853 0,153395281 0,130342246 0,116052819 0,11479041

A ATSEEN 0,244899434 0,287746873 0,24845423 0,278758239 0,211807072 0,312799821 0,262767138 0,224820883 0,248531552

A OWA10 R-praclslon 0,234274019 0,300885505 0,238948056 0,262212371 0,20607612 0,300159349 0,270198521 0,248979632 0,238948056

A R-NORM 0,886723496 0,900597823 0,891108894 0,897263513 0,876580996 0,902635346 0,888401153 0,88535779 0,89118383

A P-NORM 0,602004309 0,651505254 0,611976968 0,629973052 0,561948849 0,6571557 0,620793158 0,59172013 0,612096052

A l1AVG 0,116037078 0,158784316 0,117650314 0,139301541 0,094092328 0,153399828 0,136149765 0,118275041 0,117952144

A ATSEEN 0,253715701 0,318910396 0,252792492 0,276146371 0,206187973 0,312604015 0,272470419 0,224089931 0,252919332

A OWA5 R-preclslon 0,212659105 0,290721502 0,212828534 0,248376595 0,168785759 0,290059024 0,249800097 0,149959775 0,212828534

A R-NORM 0,864021248 0,889614162 0,859597297 0,890155202 0,870664636 0,902477416 0,877243646 0,881469799 0,859602498

A P-NORM 0,577810496 0,640879773 0,571049763 0,61924177 0,546203022 0,650736166 0,597034231 0,533430356 0,571170852

A 11AVG 0,102651511 0,146630046 0,10501708 0,12987784 0,085554208 0,143567213 0,114531958 0,087593692 0,105123282



A ATSEEN 0.228601987 0.308783141 0,214749274 0,262230889 0.177932931 0,296375286 0.242452007 0,13522261 0,214970961

B MIN R-preclslon 0.119127258 0,050122753 0,114439299 0,033667887 0,105682814 0,025808659 0,059115858 0.031127612 0.114439299

B R-NORM 0,642198403 0.584073374 0,642875826 0,538362169 0,587925364 0,466374875 0,584998873 0,514122017 0,642872869

B P-NORM 0,315228736 0,222080388 0,319091541 0,195065061 0,257683097 0.133035488 0.225620278 0,142321707 0.319093736

B 11AVG 0,046799266 0.029092729 0,050884817 0,025802319 0.042310453 0,019273847 0,03187365 0,0222375 0,050878958

B ATSEEN 0,105229446 0,054295747 0.112186886 0,038595591 0,089438497 0,02781334 0,056134975 0,027916205 0,112189625

B AVG R-precislon 0,269803958 0,260622558 0,257223982 0,290586318 0,241243074 0.299665522 0,251527749 0.248637134 0.257223982

B R-NORM 0,853733736 0,879534379 0,844951225 0,899752175 0,881990443 0.901674687 0,872333444 0,885359359 0,844322438

B P-NORM 0,603987173 0,602907292 0,594638609 0,632948251 0,596304459 0,64232206 0,591969461 0,592010089 0,592638117

B 11AVG 0.130458589 0,13323678 0,119698513 0,137596622 0.112133008 0,139039112 0,118225087 0,116052819 0,120157062

B ATSEEN 0,289942832 0,287092205 0,26566273 0.302630108 0,254370243 0,312799821 0,254569436 0,224820883 0,265698933

B LEX R-preclsion 0,188963714 0,220116112 0.179787835 0,22782845 0,202866042 0,269888735 0,230494842 0,252823734 0,178898946

B R-NORM 0,828104071 0.867402772 0,82108166 0,88652445 0,843668489 0,897541944 0,868096669 0,885359359 0,82108166

B P-NORM 0,515443682 0,58086528 0,512102276 0,589635142 0,528773524 0,633105556 0.5852324 0,592010089 0,512102276

B 11AVG 0.084604753 0,120291995 0.08461107 0.117906859 0,097144877 0,135419167 0,121248375 0.116052819 0.08461107

B ATSEEN 0,194087969 0.236634792 0,196414964 0,235338346 0,206401029 0,280719262 0,23697982 0,224820883 0,196414964

B LMAX R-precislon 0,137025939 0.158121218 0,088945426 0,136211873 0.098051839 0,137989651 0,162481184 0,25857782 0,089389982

B R·NORM 0,778861702 0,8542404 0.774553237 0,873166245 0.854874624 0.874986435 0,836385559 0,885359359 0.774553237

B P-NORM 0,476964892 0,534350743 0,46033271 0,526496116 0,483977591 0,530136905 0,505339892 0,592010089 0,46033271

B 11AVG 0,070611209 0,088849623 0,055082804 0,07582808 0,05492006 0,077856117 0,068071029 0.116052819 0,055082804

B ATSEEN 0,141192469 0,173754933 0,106189985 0,144015299 0.106455124 0.147585621 0.149234464 0,224820883 0,106189985

B OWA20 R-precislon 0,275747249 0.268865944 0,257223982 0,291080145 0,241736901 0,300159349 0,250764338 0.248979632 0,257223982

B R-NORM 0,853904938 0,883118799 0,846193384 0,901263819 0,88208483 0.902580622 0,873220743 0,885359359 0,846194744

B P-NORM 0,607638193 0,619187762 0,599260082 0.65093659 0,60003071 0,657178857 0,599790227 0,592010089 0,599273721

B 11AVG 0,13522511 0,147153395 0.123817469 0,151500148 0,117450893 0,153395281 0,127500254 0.116052819 0,123818064

B ATSEEN 0,289942832 0,287092205 0,26566273 0,302632486 0,254370243 0,312799821 0,254567361 0.224820883 0,265698933

B OWA10 R-precislon 0,270203575 0,286227977 0,246239855 0,284473282 0,238059492 0,300159349 0,262411765 0.248979632 0,246239855

B R-NORM 0,833955785 0,867390352 0,827754995 0.899515329 0.882706383 0.902571361 0,85223047 0,88535779 0,827701607

B P-NORM 0,591739985 0,621298967 0.5818912 0.646861303 0,59665768 0,657158794 0,593821128 0,59172013 0,581850821

B 11AVG 0,133772748 0.151363251 0,118391105 0,148781111 0,112713541 0.153396822 0,127889635 0,118275041 0,11838934

B ATSEEN 0,27968756 0,301291551 0,252543775 0,298641735 0.243551115 0,312699673 0,262058344 0,224089931 0,252568156

B OWA5 R-preclslon 0,217541002 0,263678002 0,202895952 0,27160047 0,183627858 0,290059024 0,231719671 0,149959775 0,202895952

B R-NORM 0,795245532 0,872835832 0,796993446 0,894765729 0.873636233 0,902313191 0,850314777 0,881469799 0,796349892

B P-NOHM 0,540608523 0,61085382 0,532783904 0,635873584 0,553514552 0,650711636 0,571759627 0,533430356 0,532516321

B 11AVG 0,108241631 0,133286605 0,10023669 0,136450913 0,08653495 0,143566043 0,108253036 0,087593692 0,10023705

B ATSEHI 0,231355747 0,28194898 0,208372439 0,284105233 0,185083221 0,296396786 0,229191357 0,13522261 0,208428861
\,., MIN R-precision 0,103270383 0,041557508 0,113264249 0,039372106 0,106138847 0,032133557 0,057628697 0,034065655 0,11485467

C R-NORM 0,640663653 0,560463262 0,642207615 0,572309234 0,587925265 0,51239994 0,584614439 0,514122017 0,642209934

C P-NORM 0,303980628 0,247436472 0,312364164 0,199156276 0,257701523 0,139771958 0,219907314 0,142321707 0,312381511

C 11AVG 0,040797935 0,017948902 0,050864273 0,028480389 0,042903252 0,021127021 0,031847399 0,0222375 0,050864439

C ATSEEN 0,092365964 0,037050889 0,102261106 0,039456309 0,090259359 0,028254566 0,050776157 0,027916205 0,102271244

C AVG R-precision 0,266681199 0,158676017 0,275983258 0,290738264 0,24079863 0,299323642 0,271616449 0,243887464 0,27598325 81



C R-NORM 0.821322103 0.66150776 0.872438928 0.900362799 0.869145315 0.902429831 0.887082433 0.885359359 0.873205425

C P-NORM 0.58381666 0.432921854 0.623148541 0.638250452 0.591780246 0.643874554 0.613927392 0.592010089 0.622161457

C 11AVG 0.126119542 0.058926243 0.130135282 0.139441756 0.113566984 0.140158038 0.127937364 0,116052819 0.12933728

C ATSEEN 0.27951019 0.146715189 0,283149916 0.303336389 0,250923009 0.312817151 0.266183685 0.224820883 0,283373695

C LEX R-precision 0.180716397 0.042056835 0,211121792 0.253105506 0.202339939 0.268901081 0.253751906 0,241205542 0.211121792

C R-NORM 0.783824782 0.58597806 0.84449981 0.888334799 0.84522991 0.897545767 0.882016353 0,885359359 0.84449981

C P-NORM 0,490739244 0.280551556 0.5371069 0.608623783 0.532622056 0,633111744 0.607532359 0,592010089 0.5371069

C 11A\/G 0.073873265 0.019627488 0.093321082 0.128333835 0.098590795 0,135419402 0,129282142 0,116052819 0,093321082

C I\TSEEN 0.187738117 0.044141461 0,22202329 0.263374057 0.210914832 0.280720578 0,263118978 0.224820883 0,22202329

C LMAX R-preclsk'O 0,19188258 0.175480721 0.211116609 0,13724891 0,135725283 0.137989651 0,167158642 0.251178703 0,211925878

C R-NORM 0.816029895 0,618900655 0,865041444 0,874646152 0,859545966 0.874982265 0,857313551 0.885359359 0,865041444

C P-NORM 0,551365364 0,433076056 0,568707383 0.529962395 0.519764723 0.530135337 0,52670768 0.592010089 0,568707383

C l1AVG 0.097991885 0,068538301 0.086776878 0.077654137 0,074303615 0.077857827 0.069889891 0,116052819 0,086776878

C ATSEEN 0.203782755 0,166204642 0,200344664 0,147547576 0,143771791 0.14759326 0,161329275 0.224820883 0,200344664

C OWA20 R-precislon 0.266681199 0.158676017 0.273876504 0.290738264 0,240974996 0,300159349 0.269165671 0,248979632 0,273876504

C R-NORM 0.821407023 0.66150776 0,87284174 0.901285922 0.868862628 0,903265597 0,887596644 0.885359359 0.872846341

C P-NORM 0.584889173 0.432921854 0,62421 0.651074798 0.592780996 0.657302141 0.618776767 0.592010089 0.624303537

C 11AVG 0.12809769 0,059504551 0,131367545 0,151658077 0.116536314 0.153414685 0.133110084 0.116052819 0,131422418

C ATSEEN 0.27951019 0,146715189 0.283149916 0.303336389 0.250923009 0,312817151 0.266184327 0,224820883 0,283373695

C OWA10 R·precislon 0.267324474 0.156988186 0.270096963 0,285609356 0.242913918 0,300159349 0,260324402 0,248979632 0.270096963

C R-NORM 0.819590498 0.657720582 0.869530219 0.900771412 0.86910562 0.903265141 0,88293429 0.88535779 0.86953482

C P·NORM 0,581220695 0,430672777 0.619217205 0.648630055 0,592261366 0.657259396 0.610417465 0,59172013 0.619310618

C 11AVG 0,130244142 0,058602462 0,125457862 0.150013252 0.113828115 0.153414685 0.131136081 0,118275041 0,12551263

C ATSEEN 0.274574562 0.147403365 0.276495578 0.300804688 0.24789659 0.312605511 0.256830479 0,224089931 0.276719299

C OWA5 R-precision 0.253378296 0,160060892 0.243913628 0,275699507 0.225301207 0.290059024 0.243666249 0.149959775 0.244654369

C R-NORM 0.810220373 0.644816471 0,854368546 0,89861283 0,860506938 0.902922611 0.874703655 0.881469799 0,854372223

C P-NORM 0,571462111 0,425195572 0.594168963 0,640900987 0.573776289 0,65080837 0.593670051 0.533430356 0.594299122

C 11AVG 0.122233867 0.062434125 0.112895341 0.138791776 0.101671687 0,143579436 0,111222264 0,087593692 0,11294984

C ATSEEN 0,262566128 0,151363325 0.251443112 0,288390395 0.221052822 0.29638786 0.232584861 0.13522261 0.251830817

D WEKTOR R-precislon 0.359835249

D R-NORM 0.916341324

D P-NORM 0.702458829

D 11AVG 0,194638198

D flTSEEN 0.382781852

E BM25 R-prec!sion 0,356655608

E R-NORM 0.910430865

E P-NORM 0.689195836

E 11AVG 0.186364187

E ATSEEN 0.373462439

F BOOLEAN R-precision 0.24753624

F R-NORM 0.885333122

F P·NORM 0,592004021



F 11AVG 0,116052108

F ATSEEN 0,224820607

G TRAPEZ 1

G AVG R-precisłon 0,259677736 0,291456579 0,247026214 0,263386064 0,219724479 0,291449445 0,251936657 0,248637134 0,24758177

G LEX R-preclslon 0,192971231 0,222920345 0,189396909 0,237522261 0,189212874 0,275211905 0,252968538 0,240432892 0,190399088

G LMAX R-preclslon 0,191512209 0,192006037 0,205222203 0,136971132 0,135434095 0,13724891 0,166269753 0,243330077 0,206359625

G OWA20 R-precJslon 0,31404818 0,311403641 0,291498816 0,300492954 0,291002166 0,300418609 0,280338832 0,248979632 0,291498816

G OWA10 R-precislon 0,260122501 0,289391323 0,242804153 0,261216592 0,223980371 0,291943273 0,240526626 0,248979632 0,243359708

G OWA5 R-preclslon 0,260122501 0,289391323 0,242804153 0,261216592 0,223980371 0,291943273 0,240526626 0,248979632 0,243359708

G IOWA R-precislon 0,260122501 0,289391323 0,242804153 0,261216592 0,223980371 0,291943273 0,240526626 0,248979632 0,243359708

I AVG R-precJslon 0,2647538 0,26681223 0,24609343 0,24408184 0,220726593 0,244871353 0,206155612 0,248637134 0,24609343

I LEX R-preclsion 0,264992536 0,267444364 0,264044929 0,224012789 0,274550722 0,224453434 0,280387196 0,247168367 0,264044929

I LMAX R-precislon 0,19188258 0,19188258 0,211924888 0,137989651 0,135725283 0,137711873 0,168209789 0,248238603 0,211924888

I OWA20 R-precislon 0,2647538 0,26681223 0,246834171 0,244359618 0,22026363 0,24536518 0,206031505 0,248979632 0,246834171

I OWA10 R-precislon 0,253386797 0,264217713 0,242996589 0,237440586 0,21280668 0,24473026 0,206563972 0,248979632 0,242996589

I OWA5 R-preclslon 0,212866263 0,252925166 0,208457274 0,232775794 0,154351213 0,237559295 0,193567228 0,149959775 0,208457274

I IOWA R-precislon 0,2647538 0,26681223 0,246834171 0,244359618 0,22026363 0,24536518 0,206031505 0,248979632 0,246834171

KOLEKCJA LISA
A MIN R-preclslon 0,09854405 0,090494163 0,112748713 0,07669192 0,000539084 0,000539084 0,093609272 0,000539084 0,112748713

A R-NORM 0,681709485 0,655663284 0,683890833 0,608038399 0,514061502 0,461097073 0,663632027 0,499916488 0,683895309

A P-NORM 0,345725786 0,290948665 0,353731215 0,265411305 0,118231156 0,088677631 0,31030901 0,094248735 0,353621784

A 11AVG 0,076308992 0,056816269 0,078416881 0,037365181 0,017885015 0,003198212 0,064411312 0,003609524 0,078374464

A A18EEN 0,08768811 0,060673315 0,091127584 0,041017296 0,016247224 0.00184149 0,076586535 0,001971429 0,091091263

A AVG R-preclslon 0,124363627 0,115692933 0,130531883 0,150575058 0,22159213 0,189983654 0,116698662 0,149502652 0,130531883

A R·NORM 0,891874428 0,865646939 0,870782078 0,913917724 0,922438002 0,929787105 0,846713565 0,914241789 0,868376529

A P·NORM 0,522063709 0,471661215 0,503171438 0,54387796 0,593797262 0,611575249 0,457725438 0,528340503 0,481928578

A 11AVG 0,108251903 0,088805491 0,102565458 0,073331268 0,124483255 0,102516271 0,083123038 0,095369568 0,085172225

A ATSEEN 0,139453891 0,123174175 0,141944264 0,152896968 0,226541125 0,19482147 0,11900758 0,12860757 0,141934624

A LEX R·preclslon 0,121044724 0,126171343 0,115158367 0,107679465 0,180424805 0,181553899 0,137124937 0,182810931 0,129444081

A R·NORM 0,759406657 0,736781754 0,754496987 0,821810391 0,898647789 0,921966597 0,745684793 0,914241789 0,754496987

A P·NORM 0,413109537 0,378621583 0,41389694 0,451054113 0,572359947 0,573013279 0,402665387 0,528340503 0,41389694

A 11AVG 0,092717395 0,095974755 0,096199018 0,091779309 0,129964671 0,106642766 0,100900377 0,095369568 0,096199018

A ATSEEN 0,104621227 0,103207452 0,106221018 0,111429845 0,177739077 0,165762768 0,122109264 0,12860757 0,106221018

A LMAX R-precision 0,173602642 0,148205817 0,118618875 0,073151598 0,080277267 0,080277267 0,119783172 0,165018638 0,126555383

A R-NORM 0,770821477 0,749865811 0,763181333 0,853818734 0,897677926 0,911921718 0,738937749 0,914241789 0,763181333

A P-NORM 0,458063529 0,424289546 0,435595172 0,511638971 0,52535639 0,527144226 0,378692004 0,528340503 0,435595172

A 11AVG 0,099417547 0,098606808 0,102616257 0,069430394 0,064989724 0,064157617 0,076498696 0,095369568 0,102616257

A ATSEEN 0,137335584 0,126607725 0,112480941 0,100821997 0,096130329 0,094989678 0,089533752 0,12860757 0,112480941

A OWA20 R-preclslon 0,093689539 0,082099859 0,084137325 0,123364174 0,22159213 0,189983654 0,092163515 0,156264298 0,084137325

A R·NORM 0,804056825 0,785628123 0,778902551 0,866161496 0,92655519 0,930712125 0,768626265 0,914241789 0,775542793

A P-NORM 0,444022238 0,401864131 0,41186279 0,517577943 0,618678402 0,629230129 0,380681438 0,528340503 0,407276874



A 11AVG 0,069816 0,062139 0,062430114 0,101945332 0,171931024 0,13334755 0,069452132 0,095369568 0,061386543

A AT8EEN 0,099589797 0,08544555 0,091204973 0,134166973 0,226933632 0,194821448 0,087191225 0,12860757 0,090451042

A OWA10 R-preclslon 0,045536468 0,075329422 0,032882279 0,077438325 0,214194304 0,189983654 0,036809802 0,156264298 0,04366039

A R·NORM 0,691953924 0,681431466 0,657606974 0,79192077 0,923873675 0,931292799 0,668942342 0,914241789 0,661591935

A P-NORM 0,344357618 0,32153195 0,294639725 0,447882287 0,614580904 0,629368811 0,270885094 0,528340503 0,299799086

A 11AVG 0,065705659 0,054821021 0,043138941 0,067253111 0,173583151 0,133352271 0,029145029 0,095369568 0,04171178

A AT8EEN 0,078131357 0,064337547 0,050936669 0,09896519 0,215738853 0,194827312 0,031379208 0,12860757 0,053136721

A OWA5 R-preclslon 0,008843537 0,033982354 0,00808392 0,073465256 0,129272185 0,185764064 0,021928488 0,119244968 0,011402823

A R-NORM 0,532952069 0,594447843 0,53972388 0,718487649 0,89641131 0,931835087 0,607481686 0,913799512 0,539770728

A P-NORM 0,149936617 0,23929309 0,15635862 0,390525572 0,566174517 0,626795985 0,220577972 0,502751201 0,157318401

A 11AVG 0,015404622 0,042969065 0,013942651 0,057204848 0,10799654 0,131208571 0,014831895 0,074079679 0,013934576

A AT8EEN 0,016334068 0,06186135 0,017259907 0,094457677 0,151898591 0,18701302 0,020135237 0,077665645 0,018544228

ts MIN R-preclslon 0,095584199 0,07347932 0,085493489 0,078889722 0,000539084 0,000539084 0,117723725 0,000539084 0,085493489

B R-NORM 0,686399047 0,665228846 0,689465481 0,650937715 0,522510693 0,467958995 0,674620508 0,499916488 0,683903552

B P-NORM 0,362809801 0,310829216 0,364207453 0,290826695 0,129996122 0,089833252 0,331238657 0,094248735 0,355851327

B 1-IAVG 0,08328078 0,062360615 0,079451113 0,042411402 0,024651883 0,003282475 0,054175693 0,003609524 0,070817936

B AT8EEN 0,103854866 0,072336555 0,097236287 0,041450309 0,019754268 0,001865402 0,086824007 0,001971429 0,098324194

B AVG R-precislon 0,06630325 0,064058352 0,111242311 0,203731135 0,202460799 0,189983654 0,086877344 0,149502652 0,111242311

B R·NORM 0,552397477 0,474796309 0,549504418 0,889207671 0,902340063 0,900191703 0,5383164 0,88090075 0,515986139

B P-NORM 0,34757689 0,271156234 0,336782037 0,566922554 0,564305794 0,547848387 0,277322514 0,47429204 0,307288113

B 11AVG 0,060567865 0,050924535 0,06876708 0,122075498 0,115964975 0,087053881 0,053286886 0,060923411 0,050924327

B AT8EEN 0,095548165 0,085589768 0,106073932 0,172159075 0,16838968 0,158660403 0,097048428 0,095378532 0,091754333

B LEX R-preclslon 0,115734842 0,101518899 0,1161656 0,099244369 0,139808306 0,111578115 0,106281773 0,099404351 0,097550638

B R-NORM 0,675225111 0,646007037 0,661094256 0,840503256 0,884761053 0,896129212 0,655838947 0,88090075 0,686132375

B P-NORM 0,414469163 0,367087724 0,410046414 0,474763417 0,537210951 0,523631557 0,378009279 0,47429204 0,41529196

B 11AVG 0,098746814 0,085093526 0,10013059 0,087896218 0,108408647 0,071308436 0,072045371 0,060923411 0,089030902

B AT8EEN 0,116521179 0,099004415 0,128954898 0,097562469 0,152673653 0,118475117 0,108674927 0,095378532 0,120531162

B LMAX R-prectslon 0,086540802 0,061577235 0,042383096 0,061094191 0,039430718 0,092765294 0,073602657 0,108675979 0,021617255

B R-NORM 0,383080547 0,366883428 0,370398443 0,834249369 0,872954199 0,89112798 0,393371037 0,880810714 0,307823507

B P·NORM 0,218790889 0,201244877 0,192629998 0,425629458 0,441550218 0,502890715 0,196806353 0,475102762 0,145100225

B 11AVG 0,022823036 0,026049318 0,016382193 0,036142903 0,031049071 0,059436445 0,018322047 0,061662246 0,015881202

B ATSEEN 0,068013966 0,058763776 0,039678604 0,06660893 0,049507834 0,092021055 0,046347435 0,096017653 0,021047077

B OWA20 R-precislon 0,076998237 0,084060699 0,088208692 0,150048542 0,161834819 0,138102984 0,108311849 0,14580331 0,080040497

B R-NORM 0,520598943 0,459795309 0,52287621 0,864871002 0,902463337 0,900896612 0,515175681 0,880855732 0,438813058

B P-NORM 0,313978423 0,260683682 0,309262602 0,553413846 0,568527661 0,567084974 0,262118212 0,474448574 0,257036433

B 11AVG 0,056602535 0,046874059 0,064070302 0,121966706 0,11733321 0,102738408 0,066400199 0,061148109 0,038372427

B AT8EEN 0,090531848 0,07898362 0,101449928 0,165842151 0,168636853 0,158731396 0,08789903 0,095277068 0,075905344

B OWA10 R-precislon 0,040677852 0,033205166 0,029837106 0,120769965 0,153331418 0,138102984 0,067780894 0,14580331 0,019047619

B R-NORM 0,448291791 0,443546562 0,435772154 0,814285772 0,902123652 0,90067135 0,468362352 0,880855732 0,407606514

B P-NORM 0,224769999 0,180897708 0,195546909 0,488439493 0,567034866 0,567046361 0,180680223 0,474448574 0,175759736

B 11AVG 0,037283382 0,030094907 0,028941188 0,108515323 0,117307173 0,102737594 0,040835461 0,061148109 0,022188698

B ATSEEN 0,053790773 0,03830764 0,036274765 0,148028446 0,167602014 0,158722624 0,047333829 0,095277068 0,034225879



B OWA5 R-precislon 0,018820862 0,015192744 0,025442177 0,127919588 0,106054526 0,136062168 0,045351474 0,129808194 0,011836735

B R-NORM 0,404462074 0,468148875 0,408612712 0,788274796 0,88471263 0,901852175 0,467146475 0,880772173 0,389743778

B P-NORM 0,124142301 0,140015293 0,122159551 0,435594215 0,519639539 0,566919065 0,143948761 0,466267748 0,118232888

B 11AVG 0,01762625 0,022744088 0,017644784 0,084081711 0,081408497 0,103466687 0,03596638 0,060134489 0,016103197

B ATSEEN 0,025556239 0,028096373 0,017559883 0,123521526 0,103936567 0,157524334 0,038303255 0,077766213 0,015509416

V MIN R-preclslon 0,083102677 0,082875927 0,092216347 0,078446067 0,000539084 0.000539084 0,10709705 0,000539084 0,092216347

C R-NORM 0,68215723 0,655254599 0,683487953 0,64292338 0,514061502 0,499916488 0,661130825 0,499916488 0,683492418

C P-NORM 0,338354223 0,284317745 0,344687247 0,272895394 0,118231156 0,094248735 0,306781218 0,094248735 0,344711937

C 11AVG 0,058040579 0.041697236 0,071539885 0,041503387 0,017885015 0,003609524 0,071769313 0,003609524 0,071538205

C ATSEEN 0,062958697 0,042588287 0,078980154 0,041023381 0,016247224 0,001971429 0,078949109 0,001971429 0,078984692

C AVG R-preclslon 0,186771573 0,175578812 0,169688539 0,190311221 0,202460799 0,189983654 0,133885859 0,149502652 0,169688539

C R-NORM 0,851882299 0,857554985 0,846534162 0,918781698 0,925427142 0,932899719 0,823473125 0,914241789 0,84747706

C P-NORM 0,568750381 0,560300375 0,527056817 0,629616894 0,628069231 0,603950231 0,464305231 0,528340503 0,527754471

C 11AVG 0,124697625 0,117627312 0,121153629 0,14818746 0,154661966 0,103243161 0,094777363 0,095369568 0,121479726

C ,<\TSEEN 0,190826432 0,182491546 0,143690391 0,215198716 0,212837129 0,194830518 0,121334189 0,12860757 0,143787722

C LEX R-precislon 0,120459569 0,139498649 0,109457546 0,159638674 0,179840528 0,181553899 0,159488789 0,149207017 0,109457546

C R-NORM 0,803148034 0,817028004 0,820101966 0,875062674 0,9144143 0,921966597 0,816773574 0,914241789 0,820101966

C P-NORM 0,463866023 0,451756316 0,475842116 0,509679859 0,581050416 0,573013279 0,480256251 0,528340503 0,475842116

C 11AVG 0,103410156 0,110987509 0,113029739 0,120686068 0,123122532 0,106642766 0,126881926 0,095369568 0,113029739

C ATSEEN 0,128747234 0,130807465 0,125658967 0,151535819 0,178141683 0,165762768 0,156819199 0,12860757 0,125658967

C LMAX R-preclslon 0,159695319 0,158596418 0,112895804 0,07823645 0,080277267 0,080277267 0,071654061 0,149207017 0,112895804

C R-NORM 0,855187332 0,859434096 0,843483251 0,899140543 0.909342385 0,911921681 0,803505155 0,914241789 0,843483251

C P-NORM 0,549874124 0,548296423 0,497738467 0,522237033 0,525455036 0,527141706 0,386616192 0,528340503 0,497738467

C 11AVG 0,135742216 0,135251122 0,108839105 0,064380207 0,063944555 0,064157617 0,046025408 0,095369568 0,108839105

C ATSEEN 0,186184316 0,185388404 0,123011094 0,094982271 0,094569458 0,094989494 0,055517385 0,12860757 0,123011094

C OWA20 R-precislon 0,146318059 0,136939356 0,125231726 0,182884693 0,202460799 0,189983654 0,092207855 0.156264298 0,125231726

C R-NORM 0,798165109 0,796506232 0.797213242 0,91157851 0,925920378 0,932213093 0,785097518 0,914241789 0,797204991

C P-NORM 0,504904397 0,490835157 0,464329028 0,61741605 0,629345154 0,629523647 0,399722265 0,528340503 0,464331627

C 11AVG 0,104630001 0,105242141 0,084973336 0,143198078 0,155207977 0,133355373 0,070947663 0,095369568 0,084857165

C ATSEEN 0,162835819 0,153453205 0,117069463 0,19723704 0,213382339 0,194830518 0,085197999 0.12860757 0,117069055

C OWA10 R-precislon 0,130096413 0,127440167 0,08993615 0,145515293 0,187915028 0,189983654 0,051624966 0,156264298 0,08993615

C R-NORM 0,713254717 0,707239213 0,703935414 0,878835686 0,925377574 0,932213093 0,726799082 0,914241789 0,703936545

C P-NORM 0,415264001 0,405906469 0,37370881 0,568956759 0,626752181 0,629523647 0,317750355 0,528340503 0,373784754

C 11AVG 0,092333676 0,092369443 0,083345136 0,123016788 0,152702505 0,133355373 0,042403281 0,095369568 0,083346715

C ATSEEN 0,140249459 0,139364269 0,08806452 0,169026166 0,209572694 0,194830518 0,047037673 0,12860757 0,088198009

C OWA5 R-preclslon 0,146724402 0,144683586 0,099829604 0,14835469 0,161954381 0,185764064 0,045403926 0,119244968 0,099829604

C R-NORM 0,682073253 0,679866913 0,675218501 0,873179258 0,920966531 0,932170435 0,710293475 0,913799512 0,675219447

C P-NORM 0,381312233 0,380805627 0,343475939 0,559928534 0,608548303 0,626843335 0,30125902 0,502751201 0,343550723

C 11AVG 0,097796516 0,10325798 0,063709838 0,115570025 0,140731015 0,131208487 0,037809337 0,074079679 0,063709838

C ATSEEN 0,133388678 0,141479274 0,072927326 0,157681303 0,184679157 0,187013842 0,039510243 0,077665645 0,073060159

D WEKTOR R-preclslon 0,247235466

D R-NORM 0,937677569



D P-NORM 0,649346987

D 11AVG 0,174079913

D ATSEEN 0,239867073

E BM25 R-precislon 0,254123362

E R-NORM 0,94112844

E P·NORM 0,665180838

E 1·IAVG 0,177921372

E ATSEEN 0,253786889

F BOOLEAN R-preclslon 0,155592978

F R-NORM 0,914235785

F P-NORM 0,739675201

F 11AVG 0,095369512

F ATSEEN 0,128607547

G TRAPEZ 1

G AVG R-preclslon 0,002857143 0,017099606 0,002040816 0,008576116 0,008858691 0,006817874 0,004897959 0,013272784 0,002040816

G LEX R-preclslon o 0,011662563 O 0,004220031 0,004220031 0,004220031 0,010164062 0,129185276 O

G LMAX R-precislon 0,091154599 0,147786003 0,071871963 0,081098727 0,081098727 0,080277267 0,055072036 0,155639646 0,071871963

G OWA20 R-preclslon 0,012388794 0,013466961 0,000539084 0,006114722 0,005575638 0,005036555 0,002857143 0,010954725 0,000539084

G OWA10 R-preclslon O 0,032095284 0,002040816 0,0116951 0,008858691 0,006817874 0,002857143 0,012995541 0,002040816

G OWA5 R·precislon O 0,032095284 0,002040816 0,0116951 0,008858691 0,006817874 0,002857143 0,012995541 0,002040816

G IOWA R-preclslon O 0,032095284 0,002040816 0,0116951 0,008858691 0,006817874 0,002857143 0,012995541 0,002040816

KOLEKCJA MEDLINE
A MIN f~.precjs~Jn 0,171517886 0,105062755 0,174658234 0,108006489 0,063658842 0,039324923 0,101792002 0,039324923 0,174658234

A R·NORM 0,6094363 0,548424705 0,609572433 0,548515853 0,537236337 0,507385528 0,548287231 0,507389828 0,609574676

A P·NORM 0,326802723 0,239659978 0,327888463 0,238878757 0,202463279 0,160512725 0,238674983 0,160376779 0,329129929

A 11AVG 0,191524278 0,112086125 0,187221578 0,119396997 0,100999799 0,065681961 0,109626785 0,067870513 0,187096703

A ATSEEN 0,147505042 0,087364779 0,145978252 0,086764531 0,057449517 0,035864347 0,087440009 0,03618486 0,147657874

A IMA.X. R·precislon 0,432657886 0,432657886 0,390984135 0,351594541 0,353877808 0,356258761 0,279104704 0,092496097 0,389595246

A R·NORM 0,904498546 0,913215828 0,887754157 0,918997725 0,919039365 0,919200701 0,877662346 0,77455211 0,887754807

A P-NORM 0,734964455 0,743749708 0,687045513 0,716743168 0,712341256 0,713705665 0,603051958 0,354060807 0,68702922

A 11AVG 0,407952798 0,412352079 0,372372811 0,378540594 0,422633056 0,42758902 0,2974972 0,142139255 0,372446257

A ATSEEN 0,407830097 0,412381081 0,334446738 0,348881046 0,346469291 0,349433926 0,226443144 0,079296497 0,334400579

A AVG R-preclslon 0,462789671 0,439681333 0,425049036 0,432416253 0,499647417 0,464841836 0,402113694 0,411623642 0,425049036

A R-NORM 0,917427449 0,909918742 0,909804866 0,918262605 0,925908718 0,917974113 0,89631722 0,890334615 0,909800378

A P-NORM 0,767141444 0,745848455 0,744577918 0,752004072 0,786834421 0,763944595 0,709708623 0,689086902 0,744524547

A 1·1AVG 0,468143426 0,438294592 0,426725651 0,44877703 0,532383946 0,489574684 0,390415731 0,465924135 0,42683255

A ATSEEN 0,488150422 0,460009458 0,439442411 0,45138999 0,510521253 0,47883342 0,397367621 0,377514094 0,439380198

A LEX f~-precls~Jn 0,455248858 0,402250438 0,450549733 0,430322145 0,492529778 0,44756106 0,412508307 0,406791465 0,448840332

A R-N0RM 0,862691242 0,852561601 0,855602226 0,898218654 0,92163521 0,91196208 0,847553205 0,890334615 0,855602226

A P-NORM 0,708491208 0,679967322 0,698836818 0,722583825 0,776365575 0,746384544 0,671391088 0,689086902 0,698836818

A 11AVG 0,436380959 0,39818896 0,417691301 0,457237029 0,529910713 0,47784167 0,381287362 0,465924135 0,417691301



A AT8EEN 0,444619965 0,410424757 0.429841922 0,419774346 0,496628321 0,456952978 0,398167099 0,377514094 0,429841922

A LMAX R-preclslon 0,408530266 0,39162703 0,372781967 0,378000218 0,372536942 0,37737363 0,354235813 0,418503804 0,372781967

A R-NORM 0,859954576 0,854588391 0,848881658 0,902433408 0,919956542 0,92108565 0,834665525 0,890334615 0,848881658

A P-NORM 0,687797376 0,674342884 0,661887022 0,712372847 0,727135526 0,729933806 0,618763569 0,689086902 0,661887022

A 11t'\VG 0,374678975 0,360099158 0,357692447 0,408607541 0,415253735 0,415184656 0,312547134 0,465924135 0,357692447

A AT8EEN 0,389550937 0,377952506 0,35073713 0,366700745 0,371303101 0,375748977 0,303585106 0,377514094 0,35073713

A OWA20 R-preclslon 0,473369481 0,448993529 0,439809951 0,439149122 0,509387423 0,471647993 0,402301727 0,400001253 0,439809951

A R-NORM 0,916152295 0,907493165 0,908371032 0,915918579 0,925908718 0,917974113 0,893571763 0,890334615 0,906822441

A P-NORM 0,772174012 0,747799937 0,751159366 0,753788172 0,786834421 0,763944595 0,709033941 0,689086902 0,74839788

A 11AVG 0,476915794 0,444073602 0,437193292 0,450623492 0,532383946 0,489574684 0,393809645 0,465924135 0,43349283

A AT8EEN 0,4976273 0,466973326 0,451349259 0,452227803 0,510521253 0,47883342 0,399658758 0,377514094 0,446882071

A OWA10 R-precisk1n 0,505443541 0,489893104 0,462251232 0,459174883 0,510974724 0,471647993 0,43487038 0,400001253 0,462955663

A R-NORM 0,889199679 0,899623699 0,884298554 0,915326051 0,925944034 0,917974113 0,887417084 0,890332211 0,880763756

A P-NORM 0,758269168 0,763220175 0,737062658 0,76313777 0,786954785 0,763944595 0,7173976 0,688717367 0,73210369

A 11AVG 0,482699009 0,475823026 0,449528525 0,465649586 0,532005158 0,489574684 0,416632769 0,465924135 0,445689594

A AT8EEN 0,502953975 0,501214023 0,462677658 0,467568729 0,510537138 0,47883342 0,423413829 0,376306068 0,456624348

A OWA5 R-preclslon 0,38991988 0,406321709 0,381935426 0,418579005 0,49795146 0,472548894 0,380215513 0,392425496 0,379561688

A R-NORM 0,829062664 0,83676027 0,830685906 0,88425298 0,926319197 0,917969074 0,836277149 0,890063107 0,820293027

A P-NORM 0,657355082 0,676027451 0,648085626 0,718432213 0,784645845 0,762895842 0,649358977 0,678725492 0,636937679

A 11AVG 0,393145688 0,401538338 0,364607064 0,417640166 0,530366064 0,494634154 0,359546295 0,48463071 0,361275398

A AT8EEN 0,408274541 0,416997733 0,375256285 0,414450364 0,502841947 0,475197231 0,358246961 0,359439813 0,368238067

B MIN R-preclsion 0,16545728 0,105062755 0,177222336 0,108006489 0,063658842 0,039324923 0,101792002 0,039324923 0,177222336

B R-to/ORM 0,609354676 0,548424705 0,609620792 0,548515853 0,537236337 0,507385528 0,548262943 0,507389828 0,609618628

B P-NORM 0,325699182 0,239659978 0,330359956 0,238878757 0,202463279 0,160512725 0,238319299 0,160376779 0,330324953

B 11AVG 0,191524278 0,112086125 0,187096703 0,119396997 0,100999799 0,065681961 0,107896775 0,067870513 0,187096703

B I\T8EEN 0,145302028 0,087364779 0,151397491 0,086764531 0,057449517 0,035864347 0,086836019 0,03618486 0,151327788

1::3 MAX R-preclslon 0,253793775 0,327903452 0,280956287 0,329284644 0,2441931 0,356258761 0,24866761 0,092496097 0,280956287

B R-NORM 0,822652187 0,874347327 0,838005571 0,906153895 0,888147174 0,919200701 0,852231716 0,77455211 0,837998021

B P·NORM 0,578159852 0,651879916 0,595229943 0,693493765 0,622719427 0,713705665 0,568537633 0,354060807 0,595189793

B 1'IAVG 0,243457547 0,309156708 0,256391923 0,358726954 0,289025072 0,42758902 0,265883674 0,142139255 0,256383043

B IIT8EEN 0,238414183 0,31140208 0,240230459 0,331552454 0,244681602 0,349433926 0,205507963 0,079296497 0,24017369

B AVG R-preclslon 0,434131156 0,413586986 0,40858526 0,469339916 0,487068596 0,464841836 0,383221725 0,411623642 0,40858526

B R-NORM 0,824320794 0,848456893 0,826937929 0,921103651 0,923474236 0,917974113 0,836023015 0,890334615 0,818646562

B P·NORM 0,693260812 0,7003035 0,685434726 0.772188737 0,779477633 0,763944595 0,665836649 0,689086902 0,680364751

B 11AVG 0,422778351 0,412611313 0,391511936 0,483731483 0,512381041 0,489574684 0,367081281 0,465924135 0,389830075

B AT8EEN 0,437223431 0,435095568 0,403754727 0,491265383 0,499931123 0,47883342 0,375406343 0,377514094 0,40192467

B LEX R-preclslon 0,452702688 0,402204238 0,451006533 0,424594258 0,495407673 0,445127964 0,411607406 0,408928217 0,451006533

B R-NORM 0,847870778 0,831015059 0,840136527 0,904375746 0,920508664 0,91196208 0,828545007 0,890334615 0,840136527

B P-NORM 0,712164403 0,673192377 0,703088453 0,723837046 0,772143134 0,746384544 0,665654831 0,689086902 0,703088453

B 11AVG 0,436163084 0,395969601 0,421507796 0,450092425 0,518382683 0,47784167 0,378763113 0,465924135 0,421507796

B AT8EEN 0,116521179 0,099004415 0,128954898 0,097562469 0,152673653 0,118475117 0,108674927 0,095378532 0,120531162

B LEX R-preclsion 0,29616431 0,365196754 0,312684377 0,361745469 0,26858294 0,376341884 0,327986487 0,427104077 0,314073266



B R-NORM 0,741340226 0,800666586 0,767450489 0,90724298 0,892010348 0,92108565 0,784037896 0,890334615 0,767450489

B P-NORM 0,567082071 0,632941306 0,578427737 0,705156379 0,642234939 0,729933806 0,5828414 0,689086902 0,578427737

B 11AVG 0,269307238 0,332851167 0,271981243 0,393066534 0,299088558 0,415184656 0,294010353 0,465924135 0,271981243

B AT8EEN 0,274160372 0,352071527 0,269795681 0,355352954 0,268250698 0,375748977 0,286967489 0,377514094 0,269795681

B OWA20 R-precision 0,421383093 0,41924455 0,402278954 0,473739683 0,491837284 0,471647993 0,380660855 0,400001253 0,402278954

B R-NORM 0,821805533 0,850610424 0,8245729 0,918778505 0,923474236 0,917974113 0,83674943 0,890334615 0,816281534

B P-NORM 0,688812081 0,696967613 0,679913288 0,772278253 0,779477633 0,763944595 0,661648576 0,689086902 0,674843313

B 11AVG 0,42037835 0,410490497 0,387067364 0,484353195 0,512381041 0,489574684 0,365515992 0,465924135 0,385385503

B ATSEEN 0,435661262 0,433711589 0,4011654 0,492428203 0,499931123 0,47883342 0,374113925 0,377514094 0,399335343

B OWA10 R-preclslon 0,432750337 0,455705589 0,414062263 0,483865945 0,493424586 0,471647993 0,403608185 0,400001253 0,407395596

B R-NORM 0,822038913 0,872957472 0,831746587 0,918977471 0,923464674 0,917974113 0,855908376 0,890332211 0,824915148

B P-NORM 0,680452611 0,715698345 0,679683897 0,773863829 0,779352056 0,763944595 0,673087458 0,688717367 0,6711601

B 11.'\VG 0,42523256 0,442311708 0,399873208 0,488933743 0,512152761 0,489574684 0,383330395 0,465924135 0,392280317

B ATSEEN 0,444417783 0,465573585 0,413212741 0,496759413 0,499659749 0,47883342 0,393909688 0,376306068 0,405519673

B OWA5 R-preclslon 0,358456541 0,376558347 0,352118521 0,437916062 0,483789279 0,472548894 0,344398506 0,392425496 0,358015957

B R-NORM 0,758296848 0,82885457 0,793931281 0,896128061 0,919938718 0,917969074 0,825992119 0,890063107 0,786676258

B P-NORM 0,590127861 0,646068247 0,611445934 0,733295118 0,771731103 0,762895842 0,623611141 0,678725492 0,601965387

B 11AVG 0,346391951 0,38068802 0,348773049 0,442263123 0,506457074 0,494634154 0,346769151 0,48463071 0,342172632

B AT8EEN 0,357845563 0,390890346 0,34396409 0,444660561 0,48659215 0,475197231 0,34146953 0,359439813 0,33837206

~ MIN R-preclslon 0,160091118 0,105062755 0,173731323 0,101755383 0,063658842 0,039324923 0,100891101 0,039324923 0,173731323

C R-NORM 0,609157493 0,54836349 0,609431727 0,548179023 0,537236337 0,507385528 0,548260714 0,507389828 0,609430822

C P-NORM 0,321350394 0,2373105 0,325283627 0,23352517 0,202463279 0,160512725 0,237121266 0,160376779 0,325272723

C 11AVG 0,196007865 0,114521484 0,202978489 0,128856917 0,100999799 0,065681961 0,110662832 0,067870513 0,202978489

C ATSEEN 0,137726046 0,083985833 0,144761037 0,082380323 0,057449517 0,035864347 0,084881716 0,03618486 0,144742071

C AVG R-preclslon 0,493295172 0,472357373 0,460620394 0,467951027 0,487068596 0,464841836 0,432100482 0,411623642 0,460620394

C R-NORM 0,903592893 0,900929502 0,890806953 0,919492449 0,923445864 0,917974113 0,889207252 0,890334615 0,890803612

C P-NORM 0,769633845 0,757008694 0,74204052 0,771476426 0,779289003 0,763944595 0,716347232 0,689086902 0,742017963

C 11AVG 0,483967196 0,464784659 0,451694245 0,474498997 0,512635426 0,489574684 0,410285455 0,465924135 0,451874009

C ATSEEN 0,508859272 0,48945264 0,456921859 0,490425791 0,499516043 0,47883342 0,415102088 0,377514094 0,456921095

C LEX R-preclslon 0,443153871 0,402250438 0,459568365 0,427899101 0,486340652 0,446108928 0,417921219 0,405280155 0,459568365

C R-NORM 0,897227559 0,893377546 0,889877705 0,904540018 0,918665233 0,911973061 0,886734682 0,890334615 0,889877705

C P-NORM 0,736708561 0,722408904 0,73431238 0,726816673 0,76575649 0,746399611 0.711049458 0.689086902 0.73431238

C 11AVG 0,443767717 0,423153497 0,445376381 0,460510988 0,508530744 0,47784167 0,398996988 0,465924135 0,445376381

C AT8EEN 0,452690769 0,433899481 0,456874145 0,428251846 0,48146766 0,456956327 0,420029043 0,377514094 0,456874145

C LMAX R-precislon 0,427921419 0,428241932 0,390592397 0.375025145 0,372770455 0,379207899 0,370413011 0,419821085 0.391981286

C R-NORM 0.894280198 0.898870046 0.883587869 0.918484927 0,920916317 0.921106971 0,875975847 0.890334615 0.883587869

C P·NORM 0,732623777 0.734588247 0,705755276 0.728879595 0,728589737 0,73027039 0,667960084 0.689086902 0.705755276

C 11AVG 0,407744714 0,408572817 0,391629813 0,41550225 0,412265687 0,415429035 0.344304525 0,465924135 0,391629813

C ATSEEN 0,418454583 0,418794436 0.385460218 0,375643619 0,372532583 0.376217514 0,337278943 0,377514094 0,385460218

C OWA20 R-preclslon 0,497614877 0,476677077 0,461244095 0,472224531 0,491837284 0,471647993 0,430111336 0,400001253 0,461244095

C R·NORM 0.899123579 0.896673434 0,885918108 0.918625301 0.923445864 0.917974113 0,884664162 0,890334615 0.885914767

C P-NORM 0,765799839 0.753337828 0,737563216 0,772764053 0,779289003 0,763944595 0,711104844 0.689086902 0,737540659



C 11AVG 0,483223591 0,464265594 0,450131605 0,476519126 0,512635426 0,489574684 0,408145935 0,465924135 0,450311369

C ATSEEN 0,506994612 0,48766673 0,453372798 0,492626486 0,499516043 0,47883342 0,410918464 0,377514094 0,453372033

C OWA10 R-preclslon 0,505327118 0,486472652 0,447910762 0,481147691 0,491837284 0,471647993 0,423893202 0,400001253 0,447910762

C R-NORM 0,891181724 0,888701541 0,87666077 0,920995478 0,923448141 0,917974113 0,87671307 0,890332211 0,876655605

C P-NORM 0,759122462 0,74759051 0,727632305 0,776988671 0,779248747 0,763944595 0,700201333 0,688717367 0,72757001

C 11AVG 0,485932746 0,468255706 0,454618633 0,482661868 0,512451771 0,489574684 0,401949327 0,465924135 0,454596377

C ATSEEN 0,509746111 0,492232226 0,455113419 0,49932271 0,499388346 0,47883342 0,404911401 0,376306068 0,454989197

C OWA5 R-precl:\lon 0,485533993 0,463104353 0,434291104 0,465442563 0,488188749 0,472548894 0,407867561 0,392425496 0,434291104

C R-NORM 0,866796286 0,872889877 0,851902711 0,919979795 0,922968363 0,917969074 0,861449345 0,890063107 0,851898922

C P-NORM 0,728859139 0,7254308 0,692904835 0,771268481 0,778378037 0,762895842 0,678074816 0,678725492 0,692847889

C 11AVG 0,455144077 0,446840791 0,423783584 0,466683267 0,517466608 0,494634154 0,374700961 0,48463071 0,423761343

C ATSEEN 0,476075272 0,462597898 0,418645035 0,484989173 0,498516108 0,475197231 0,37658108 0,359439813 0,418526114

D WEKTOR R-preclsłon 0,522379266

D R-NORM 0,925152822

D P-NORM 0,79199319

D 11AVG 0,50523237

D ATSEEN 0,519321691

E BM25 R-preclslon 0,510052966

E R-NORM 0,922818793

E P-NORM 0,785307761

E 11AVG 0,496194211

E ATSEEN 0,520823291

F BOOLEAN R-preclslon 0,415874692

F R-NORM 0,890334615

F P-NORM 0,689086902

F 11AVG 0,399363544

F ATSEEN 0,377514094

G TRAPEZ1

G AVG R·precls~:m 0,486912424 0,473518073 0,441963612 0,465853459 0,494197739 0,473077022 0,430737512 0,411623642 0,441963612

G LEX R·preclslon 0,132288097 0,181926827 0,12651177 0,151133258 0,130798376 0,124331748 0,12821396 0,322093573 0,127793821

G LMAX R·precisio:m 0,132288097 0,181926827 0,12651177 0,151133258 0,130798376 0,124331748 0,12821396 0,322093573 0,127793821

G OWA20 R-preclslon 0,486628021 0,499268157 0,445947224 0,470233107 0,467318012 0,472017583 0,435663489 0,393418534 0,444558335

G OWA10 R·precision 0,429164626 0,473141683 0,388197632 0,452632448 0,464469476 0,470439663 0,404936073 0,393418534 0,388197632

G OWA5 R-precislon 0,429164626 0,473141683 0,388197632 0,452632448 0,464469476 0,470439663 0,404936073 0,393418534 0,388197632

G IOWA R-preclslon 0,429164626 0,473141683 0,388197632 0,452632448 0,464469476 0,470439663 0,404936073 0,393418534 0,388197632

H TRAPEZ 2 r1 i r2 = 0.1

H AVG R-preclslon 0,211830949 0,234202991 0,207785243 0,210302537 0,193509076 0,215065528 0,240926278 0,411623642 0,207785243

H OWA10 R·preclslon 0,22779438 0,257677992 0,220252171 0,217294443 0,186946289 0,190381048 0,255980831 0,400001253 0,220252171

H IOWA R-precislon 0,221309515 0,229896821 0,239696276 0,201816059 0,198206693 0,188560812 0,244097457 0,380841173 0,239696276

H TRAPEZ 2 r1 i r2 = 0.2

H AVG R-preclsion 0,243241067 0,261491656 0,248100812 0,315056795 0,281552538 0,355018018 0,255325813 0,411623642 0,248100812

H OWA10 R-precislon 0,265848774 0,28838438 0,272064208 0,352580206 0,318157997 0,37026117 0,269171825 0,400001253 0,272064208



H IOWA R-preclslon 0,232432723 0,268776963 0,250862193 0,338697211 0,29246277 0,340180993 0,258853592 0,399829232 0,250862193

H TRAPEZ 2 r1 =0,01 i r2 = 1.0

H AVG R.preclslon 0,482773776 0,476079903 0,453376056 0,462493953 0,461903802 0,464841836 0,427344894 0,411623642 0,451987167

H OWA10 R-preclslon 0,469120411 0,463996858 0,454320077 0,468357202 0,467122657 0,471647993 0,426344393 0,400001253 0,452931188

H IOWA R-precislon 0,4630859 0,426147178 0,442757668 0,394355373 0,419229923 0,363914283 0,363806816 0,311770753 0,441368779

I MIN R-preclslon 0,191389521 0,115569419 0,185110252 0,114712375 0,074787801 0,043383175 0.111596178 0,04596254 0,185110252

I AVG R·preclslon 0,457488631 0,459384274 0,367757171 0,464888643 0,469927291 0,470808464 0,352859097 0,412773718 0,366368282

I OWA10 R-preclslon 0,452363987 0,450276495 0.373727547 0,465481946 0,479512051 0,481627998 0,350352236 0,400001253 0,372338658

I IOWA R-preclslon 0,462858364 0,455088253 0,382666448 0,450307211 0,4621556 0,46188151 0,349155629 0,379663715 0,381277559

KOLEKCJA ADI
A MIN R-preciskm 0,202193362 0.129033189 0,202193362 0,088773449 0,117200577 0,034805195 0.10998557 0,059191919 0,202193362

A R-NORM 0,202193362 0,129033189 0,202193362 0.088773449 0,117200577 0,034805195 0,10998557 0.059191919 0,202193362

A P-NORM 0,316145698 0,241005894 0.316138083 0,237772944 0,247921703 0.193074359 0,235900111 0,181379775 0,31715505

A 11AVG 0,113748096 0,1207413 0,113748096 0,093181757 0,115299963 0,093596622 0,122472902 0,115646259 0.113748096

A AT8EEN 0,193736071 0,119381858 0,191704325 0,107542972 0,126181694 0,069076255 0.114138953 0,069727891 0,193291627

A AVG R-prsclslon 0.390945166 0,357633478 0,388391053 0.288989899 0,31001443 0,286911977 0,260252525 0,225036075 0,388391053

A R·NORM 0,791586463 0,799434122 0,783954754 0,77923381 0,789645989 0,781247032 0,745469072 0.737020692 0,783845509

A P·NORM 0.621120513 0,612638856 0,610865258 0,590263615 0.595562937 0,597132957 0,498708746 0,481525445 0,610819366

A 11AVG 0,232991579 0,208637237 0.211979643 0,185291948 0,220955711 0,206787615 0,152184219 0,159804738 0.212087048

A AT8EEN 0,433708914 0,384973659 0,420243331 0,353447139 0,379863256 0,369952038 0.250644786 0,245869076 0,420247265

A LEX R-preclslon 0,396414141 0,27033189 0.372518038 0,243751804 0,345642136 0,260721501 0,192712843 0,195800866 0,372518038

A R-NORM 0,71904319 0,751222909 0.693912377 0:779165703 0,755554784 0,775883118 0.718591908 0,737020692 0.693912377

A P·NORM 0,545920501 0,520167037 0,516122547 0,545767582 0,566343294 0,551964356 0,471946951 0,481525445 0,516122547

A 11AVG 0.17512464 0.154458117 0,154382026 0,181647788 0,201416952 0,189392239 0,133403033 0,159804738 0,154382026

A AT8EEN 0,387416109 0,281760466 0,360146006 0,293178201 0,360637688 0,307074773 0.236915222 0,245869076 0,360146006

A LMAX R·preclskm 0,358953824 0,237633478 0,291334776 0,215901876 0,281991342 0,238499278 0,162157287 0,180562771 0,290468975

A R-NORM 0,724700168 0,775867858 0,696477949 0,787506011 0,755188643 0,785785823 0,702219954 0,737020692 0,696477949

A P·NORM 0,55168687 0,612038101 0,509119377 0,590855485 0,559487933 0,595127385 0,46993832 0,481525445 0,509119377

A 11AVG 0,18459176 0,206336097 0,137239169 0,226942586 0,197845357 0,22128562 0,142290634 0,159804738 0,137239169

A AT8EEN 0,371974276 0,419316106 0,324328499 0,365466038 0,334986597 0,370639362 0,247068211 0,245869076 0,324328499

A OWA20 R-precislon 0,390945166 0,357633478 0,388391053 0,288989899 0,333896104 0,287m778 0,223347763 0,217821068 0.388391053

A R-NORM 0,791586463 0,799434122 0.783954754 0,77923381 0,789645989 0,781247032 0.745469072 0,737020692 0,783845509

A P·NORM 0,621120513 0,612638856 0,610865258 0,590263615 0,595562937 0,597132957 0,498708746 0,481525445 0.610819366

A 11AVG 0,232991579 0,208637237 0,211979643 0,185291948 0,220955711 0,206787615 0.152184219 0,159804738 0,212087048

A ATSEEN 0,433708914 0,384973659 0,420243331 0,353447139 0,379863256 0,369952038 0,250644786 0,245869076 0,420247265

A OWA10 R-preclslon 0,357611833 0,343347763 0,35505772 0,255656566 0,333896104 0,287777778 0,218585859 0,217821068 0,35505772

A R·NORM 0,781093696 0,784507209 0,774305869 0,777849693 0,789645989 0,781247032 0,748383478 0,737020692 0,774196625

A P-NORM 0.602829283 0,597230889 0,592952935 0,580070621 0,595562937 0,597132957 0,503994795 0,481525445 0,592907043

A 11AVG 0,238837885 0,227624098 0,217876611 0,186482424 0,220955711 0,206787615 0,165843027 0,159804738 0,217984015

A AT8EEN 0,412193154 0,378806621 0,398782486 0.337088484 0,379863256 0,369952038 0,261118569 0,245869076 0,39878642

A OWA5 R·precislon 0,36475469 0,292236652 0,328867244 0,269307359 0,328340548 0,287777778 0,189062049 0,217821068 0,328867244



A R-NORM 0,762192121 0,758317149 0,729461561 0,781814481 0,768147387 0,78628939 0,730115852 0,736900138 0,729352316

A P-NORM 0,589161626 0,559749487 0,549623467 0,586709042 0,574954199 0,598410879 0,481799811 0,479786928 0,549556605

A 1'IAVG 0,218419897 0,183629249 0,186552541 0,200402548 0,20682641 0,209148468 0,135621633 0,159804738 0,186791308

A ATSEEN 0,40067119 0,334732292 0,366504922 0,348660095 0,364841645 0,36830205 0,231670096 0,241107172 0,366513464

B MIN R-preclslon 0,202193362 0,129033189 0,202193362 0,088773449 0,117200577 0,034805195 0,10998557 0,091075036 0,202193362

B R-NORM 0,569340691 0,531397907 0,569220137 0,505197123 0,532541679 0,467975353 0,530071807 0,673663627 0,569340691

B P-NORM 0.316895754 0,24175595 0.316138083 0,238056178 0,247921703 0,193074359 0,235900111 0,353158486 0,31715505

B l1l,vG 0,113748096 0,1207413 0,113748096 0,099336959 0,115299963 0,093596622 0,122472902 0,1672629 0,113748096

B fI.TSEEN 0,195323373 0,12096916 0,191704325 0.10802777 0,126181694 0.069076255 0,114138953 0,086177629 0,193291627

B AVG R-preclslon 0,329819625 0,332236652 0,34474026 0,279466089 0,353448773 0,286911977 0,238030303 0.091075036 0,34474026

B R-NORM 0,703064849 0.783654395 0,67211945 0,782090844 0,738474971 0.781247032 0,70461314 0,67152077 0,671812341

B P-NORM 0,555971807 0,598527985 0,542131551 0,598228 0,583822393 0,597132957 0,469509068 0,3696728 0,541757675

B 11AVG 0.172803704 0.195125512 0,153213038 0,200228697 0,214579383 0.206787615 0.141737008 0,167092831 0.153386102

B ATSEEN 0,376645712 0,372863787 0,379536428 0,366297995 0,398088573 0,369952038 0,23067075 0,086177629 0,379275895

B LEX R-preclslon 0.380829726 0.263982684 0,36487013 0,246457431 0,373600289 0,264292929 0,201601732 0,206637807 0,36487013

B R-NORM 0,721214565 0,744474606 0,705289044 0,77950049 0,740352314 0,775883118 0.709586649 0.797521188 0,705289044

B P-NORM 0,573039648 0,518637122 0,561599928 0,55024577 0,583762195 0,551964356 0,46889478 0,56428901 0,561599928

B 11AVG 0.181132002 0,151548919 0.162996981 0,183279611 0.232015147 0,189392239 0.130073516 0,225717013 0,162996981

B ATSEEN 0,411467809 0,282332991 0,39839689 0,299933722 0,4043133 0,307074773 0,236810921 0,239104167 0.39839689

B LMAX R-precision 0.091969697 0,205887446 0,122662338 0,215901876 0,137568543 0,242070707 0,137316017 0,183246753 0,122662338

B R-NORM 0,489108765 0,743309872 0,505030704 0,783797448 0,565880084 0,785785823 0,666229191 0.797521188 0,505030704

B P-NORM 0,314857733 0,579551085 0,331088342 0,590359378 0.36582894 0,595127385 0,434919406 0.568019941 0,331088342

B 11AVG 0,118169822 0.2032148 0,104492815 0,218879169 0,14835998 0,22128562 0,13910137 0,225717013 0,104492815

B ATSEEN 0.171978765 0,397649057 0,186428567 0.368561553 0,209245797 0.370639362 0,223922945 0,239104167 0.186428567

B OWA20 R-preclsion 0,332417027 0,332236652 0,347337662 0,279466089 0,360483405 0,287777778 0.201125541 0,131269841 0,347337662

B R-NORM 0.703064849 0,783654395 0,67211945 0,782090844 0,738474971 0,781247032 0.70461314 0,67152077 0,671812341

B P-NORM 0,555971807 0,598527985 0,542131551 0,598228 0.583822393 0,597132957 0,469509068 0.352217397 0,541757675

B 11AVG 0,172803704 0,195125512 0,153213038 0.200228697 0,214579383 0,206787615 0,141737008 0,167092831 0,153386102

B ATSEEN 0,376645712 0,372863787 0,379536428 0,366297995 0.398088573 0,369952038 0.23067075 0,086177629 0,379275895

B OWA10 R-preclslon 0,303845599 0,313189033 0,323528139 0,26994228 0,360483405 0,287777778 0,182077922 0,131269841 0,323528139

B R-NORM 0,674797821 0.778193274 0,646182892 0,778112544 0.738474971 0,781247032 0,70357185 0,67152077 0,645875783

B P-NORM 0.522170117 0,58891727 0,511965894 0,589401869 0,583822393 0,597132957 0,465430292 0,352217397 0,511592017

B 11AVG 0,162028772 0,205699412 0,144307675 0,200228697 0,214579383 0,206787615 0,141066931 0.167092831 0.14448074

B flTSEEN 0,342681478 0,365490341 0,349058532 0,358467307 0,398088573 0,369952038 0,22571631 0,086177629 0,348797999

B OWA5 R-precision 0,342575758 0.271601732 0,267972583 0.286767677 0,320642136 0,287777778 0,176363636 0,131269841 0,267972583

B R-NORM 0,659575037 0,744147953 0,604432118 0,777339676 0,712573313 0,781881046 0,669121908 0.67152077 0,603776896

B P-NORM 0.517193334 0,529898175 0,457852449 0,590603968 0,547696165 0,597486893 0,429954301 0,352217397 0,457395262

B 11AVG 0,18222961 0,178828779 0,118104556 0,204484877 0,199057921 0,205843675 0,131569107 0,167092831 0,11826867

B ATSEEN 0,35938101 0,308043493 0,304947235 0,361217689 0,35491699 0,368674109 0.207428992 0,086177629 0,304195262

Li MIN f~-precision 0,184011544 0,147518038 0,199249639 0.128470418 0,118066378 0,077676768 0,128470418 0,077676768 0,199249639

C R-NOf~M 0,568261602 0,531595528 0,568979028 0,518126997 0,532541679 0,493472604 0,528022379 0,493472604 0.569099582

C P-NORM 0,305965779 0,243039828 0,313123303 0,22327604 0.247921703 0.181379775 0,232351846 0.181379775 0,31414027



C 11AVG 0,113748096 0,1207413 0,113748096 0,114989909 0,115299963 0,115646259 0,118663378 0,115646259 0,113748096

C ATSEEN 0,170684123 0,124143763 0,185799563 0,107404259 0,126181694 0,069727891 0,111599271 0,069727891 0,187386865

C AVG R-precislon 0,396139971 0,357633478 0,400656566 0,279466089 0,321125541 O,28nnn8 0,246919192 0,222727273 0,400656566

C R-NORM 0,764769325 0,795659164 0,745951931 0,790793903 0,763415204 O,78n21581 0,730324685 0,737020692 0,74617863

C P-NORM 0,596263648 0,611496119 0,580314742 0,597936201 0,579459635 0,594940396 0,48420312 0,481525445 0,581585525

C 11AVG 0,215608551 0,212021259 0,208038963 0,199022026 0,210185617 0,205665209 0,146482767 0,159804738 0,208038963

C ATSEEN 0,409134014 0,384353957 0,409207041 0,361489209 0,363297625 0,362627648 0,237357485 0,245869076 0,41104286

C LEX R-preclsion 0,348650794 0,27033189 0,346111111 0,244617605 0,338174603 0,261587302 0,175252525 0,223304473 0,346111111

C R-NORM 0.761094809 0,763665634 0,743492768 O,n2259284 0,764648996 0.768790336 0,676910048 0,493472604 0,743492768

C P-NORM 0.575903407 0,535660014 0,565068139 0.544099844 0,576546886 0.547873534 0.441459554 O,181379n5 0,565068139

C 11AVG 0,198167878 0,161641594 0,175725245 0,181485371 0.217534617 0.187668631 0.102353088 0.115646259 0,175725245

C ATSEEN 0,373607512 0,292114812 0.382395695 O,295419n5 0,35878351 0,306489132 0,218447161 0,069727891 0,382395695

C LMAX R-preclslon 0,363412698 0.356522367 0,283253968 0,321832612 0,297698413 0,322698413 0,202481962 0.223304473 0,283253968

C f~-NORM 0,765434051 0,793616189 0.743395538 0,788623143 0,760092799 0,785785823 0,716196104 0,737020692 0,743395538

C P-NORM 0,595106443 0,621908741 0,554635383 0,596332116 0,566309552 0,595127385 0,480300342 0,481525445 0,554635383

C 11AVG 0,232308727 0,230552505 0.160740286 0.224333714 0,206183751 0.22128562 0,149503152 0,159804738 0,160740286

C ATSEEN 0.399898498 0,40901722 0.348921318 0,371617965 0,341030416 0.370639362 0,248565969 0,245869076 0,348921318

C OWA20 R-precision 0,397871573 0,357633478 0,401522367 0,28033189 0,309292929 O,2869119n 0,201125541 0.217821068 0,401522367

C R·NORM 0.764769325 0,795659164 0,745951931 0,790793903 0,763415204 O,78n21581 0,730324685 0,737020692 0.74617863

C P-NORM 0,596263648 0,611496119 0,580314742 0,597936201 0,579459635 0.594940396 0,48420312 0,481525445 0.581585525

C 1"lAVG 0,215608551 0.212021259 0,208038963 0,199022026 0,210185617 0,205665209 0.146482767 0,159804738 0,208038963

C ATSEEN 0,409134014 0,384353957 0,409207041 0,361489209 0,363297625 0,362627648 0,237357485 0,245869076 0,41104286

C OWA10 R-preclsion 0,378823954 0.34334n63 0.368189033 0,28033189 0,309292929 0,286911977 0,191601732 0.217821068 0,368189033

C R-NORM 0,754397112 0,785648616 0,73624955 0.789650895 0,763415204 O,78n21581 0,72001049 0.737020692 0,736355694

C P-NORM 0,602829283 0,597230889 0,592952935 0,580070621 0,595562937 0,597132957 0,503994795 0,481525445 0,592907043

C 11AVG 0,223264041 0,226384613 0,198560457 0,197117264 0,210185617 0,205665209 0,144375806 0,159804738 0,198560457

C ATSEEN 0,404027115 0,38008032 0.39560088 0,357362225 0,363297625 0,362627648 0,231268243 0,245869076 0,395849397

C OWA5 R-preclsion O,3n871573 0,336681097 0,343585859 0,282871573 0.321197691 0,2869119n 0,188427128 0,217821068 0,343585859

C R-NORM 0,748201127 0,77794095 O,722n365 0,790454859 0,764236397 0,787721581 O,720097n4 0,736900138 0,722879794

C P-NORM O,58050n52 0,592149261 0,546965372 0,59834935 0,57865658 0,594940396 0,467727226 0,479786928 0,547510611

C 11AVG 0,232859768 0,232767563 0,192318666 0,208034601 0,204664477 0,205665209 0,145661978 0,159804738 0,192318666

C ATSEEN 0,398549717 0,373264388 O,3n390495 0,363285448 0,357515323 0,362627648 0,22314942 0,241107172 0,378360512

D WEKTOR R-preclslon 0,383968254

D R-NORM O,80n30042

D P·NORM 0,634061469

D 11AVG 0,255767524

D ATSEEN 0,43892814

E BM25 R-preclslon 0,327157287

E R-NORM 0,805894992

E P-NORM 0,625686304

E 11AVG 0,238119616

E ATSEEN 0,402571572



F BOOLEAN R-preclsJon 0,201875902

F R-NORM 0,737020692

F P-NORM 0.481525445

F l1AVG 0,159804738

F ATSEEN 0,245869076

G TRAPEZ 1

G AVG R-preclslon 0,20963925 0,344862915 0,196226551 0,332799423 0,19968254 0,334531025 0,218174603 0,224170274 0,196226551

G LEX R-precislon 0,033044733 0,15452381 0,038326118 0,174004329 0,065945166 0,173427128 0,088665224 0,211269841 0,042510823

G LMAX R-precislon 0,228614719 0,363102453 0,226183261 0,308412698 0,23004329 0,332222222 0,206291486 0.18982684 0,230945166

G OWA20 R-precisfon 0,298297258 0,323261183 0,245916306 0,305959596 0.268152958 0,306825397 0,192554113 0,220995671 0,245916306

G OWA10 R-preclslon 0,207258297 0,348672439 0,197756133 0.32962482 0.213174603 0,334531025 0,210793651 0,217821068 0,197756133

G OWA5 R-precislon 0,207258297 0.348672439 0.19n56133 0,32962482 0,213174603 0,334531025 0,210793651 0.217821068 0,197756133

G IOWA R-precislon 0,207258297 0,348672439 0,197756133 0,32962482 0,213174603 0,334531025 0,210793651 0,217821068 0.197756133

PORZĄDEK PO POSSIBILITY, NECESSITY
sensmaty wazerua I

Operator I~Skainld I
Algorytmy Agregacji efektywności 1 tfc*nfx 2 txc*nfx 3 tfx*tfx 4 nxx*bpc 5 bfx*bfx 6 bxx*bpx 7txc*txx 8 bxx*bxx 9 tfc*tfc

KOLEKCJA CRANFIELD
A AVG R-p(ecisfon 0,337467182 0.333976722 0,304290019 0,296591448 0,29678763 0,29807293 0,29487032 0,248637134 0,304290019

A LEX R-preolstcn 0,264992536 0.267444364 0.264044929 0,22549427 0,276921092 0,22549427 0.280387196 0,248586393 0,264044929

A LMAX R-precisfon 0,19188258 0.19188258 0.211520848 0,137989651 0,135725283 0,137989651 0.16811455 0,247420961 0,211520848

A OWA20 R-precislon 0.337467182 0.333976722 0,304586315 0.297085275 0.297281458 0.298566757 0,292519608 0,248979632 0,304586315

A OWA10 R-precision 0,335763478 0.333976722 0,304840284 0,297196386 0.297281458 0.2986n868 0,290821195 0.248979632 0,304840284

A OWA5 R-precisfon 0,323572231 0,323565177 0,286626072 0,287942622 0,279655438 0,290059024 0,271970211 0.149959775 0,286626072

B AVG R-preclslon 0,322135933 0,309815488 0,298065457 0.298739596 0,300124331 0,29807293 0,280593486 0,248637134 0,298065457

B LEX R-preclslon 0,217949734 0,229745742 O,204n7535 0,209217325 0,206646391 0,22549427 0.25511437 0.249159233 0,204777535

B LMAX R-preclslon 0,113570187 O,1484n207 0,109130717 0,120617356 0,09035618 0,137989651 0,169299255 0.247420961 0,109130717

B OWA20 R-preclsion 0,322135933 0,309815488 0,298065457 0.299233424 0,300618158 0,298566757 0,280464996 0,248979632 0,298065457

B OWA10 R-preclslon 0,317906336 0,305995062 0,296908651 0,298032365 0,296637558 O,2986n868 0,278216318 0,248979632 0,296908651

B OWA5 R-preclsion 0,270270973 0,29310983 0,257579573 0,280852675 O,231684n5 0,290059024 0,255183516 0,149959775 0,257579573

C AVG R-precislon 0,179114238 0,106573444 0,185186297 0,195271969 0,161730423 0,201267888 0,180773964 0,16699509 0,185186297

C LEX R-precislon 0,180716397 0,042056835 0,210717752 0,254245107 0,202743979 0,270382563 0,253617226 0,24802343 0,210717752

C LMAX R-precislon 0,19188258 0,175480721 0,210709202 0,137989651 0,135725283 0,137989651 0,167232716 0,248828198 0,210709202

C OWA20 R-precislon 0,266681199 0.158676017 0,273876504 0.290738264 0,240974996 0,300159349 0,269165671 0,248979632 0,273876504

C OWA10 R-precislon 0,266681199 0,158676017 0,273876504 0,290738264 0,240974996 0,300159349 0,269165671 0,248979632 0,273876504

C OWA5 R-precislon 0,253378296 0,160060892 0,243913628 0,275699507 0,225301207 0,290059024 0,243666249 0,149959775 0,244654369



KOLEKCJA LISA
A AVG R-preclslon 0,27244395 0,270200955 0,20549134 0,189983654 0.190543471 0,189983654 0.115255817 0,149502652 0,20549134

A LEX R-preclslon 0,22345972 0,222184706 0,216991804 0,166737763 0,184151302 0,166737763 0,225655183 0,149207017 0,216991804

A LMAX R-precislon 0,143330551 0,143330551 0,120572889 0,080277267 0,080277267 0,080277267 0,057533501 0,149207017 0,120572889

A OWA20 R-preclslon 0,233066502 0,22660582 0,171217994 0.189983654 0,190543471 0,189983654 0,10108142 0,156264298 0,171217994

A OWA10 R-preclslon 0,177364413 0,168017079 0,106221452 0.189983654 0.190543471 0,189983654 0,063786349 0,156264298 0,106221452

A OWA5 R-preclslon 0.146724402 0,144683586 0,099829604 0,14835469 0,161954381 0,185764064 0,045403926 0,119244968 0,099829604

B AVG R-preclslon 0,171717336 0,142020486 0,139846069 0,130747761 0.137161069 0,137161069 0.140335805 0,101372648 0,16318163

B LEX R-precision 0,145026332 0,11551496 0,131696508 0,108955779 0.131085026 0,122863655 0,150126187 0,138241824 0,123010651

B LMAX R-precislon 0,049712489 0,036129927 0,089572112 0,035142697 0,058694788 0,092765294 0,021353219 0,138241824 0.088670012

B OWA20 R-preclsion 0,158111894 0,140795996 0,128281443 0,130747761 0,1396554 0,138102984 0,13462152 0,14580331 0,110755326

B OWA10 R-preclsion 0,088655917 0,084920763 0,062656655 0.115494224 0,137614583 0,138102984 0,082740328 0,14580331 0,053129242

B OWA5 R-precision 0,06801396 0,046464929 0,036341441 0,107769814 0,10506484 0,136062168 0,051146794 0,129808194 0,047233346

C AVG R-preclslon 0,186771573 0.175578812 0,169688539 0,190311221 0,202460799 0.189983654 0,133885859 0,149502652 0,169688539

C LEX R-preclslon 0,120459569 0,139498649 0.109457546 0,159638674 0,179840528 0,181553899 0,159488789 0.149207017 0,109457546

C LMAX R-preclslon 0,159695319 0.158596418 0,112895804 0,07823645 0,080277267 0,080277267 0,071654061 0,149207017 0.112895804

C OWA20 R-preclslon 0.146318059 0.136939356 0,125231726 0,182884693 0,202460799 0,189983654 0,092207855 0,156264298 0,125231726

C OWA10 R-preclslon 0,130096413 0.127440167 0,08993615 0,145515293 0,187915028 0.189983654 0,051624966 0,156264298 0,08993615

C OWA5 R-preclslon 0.146724402 0.144683586 0.099829604 0,14835469 0,161954381 0,185764064 0,045403926 0.119244968 0.099829604

KOLEKCJAMEDLINE
A AVG R-precision 0,492149606 0,48602425 0,481621946 0,466429138 0,461903802 0,464841836 0,449639475 0,411623642 0,480233058

A LEX R-preclslon 0,433039996 0,43166637 0,453959632 0.452315333 0,44951813 0,44756106 0,450587366 0,406791465 0,45225023

A LMAX R-preclslon 0,432657886 0,433512587 0.390984135 0,379663419 0,375025145 0,37737363 0,386476898 0.418503804 0.389595246

A OWA20 R-precislon 0,491736693 0,486512238 0,480721046 0,466555401 0,468709959 0,471647993 0,450301058 0,400001253 0,479332157

A OWA10 R-preciskm 0,495013047 0,492495144 0,476732442 0,466555401 0,468709959 0,471647993 0,454574563 0,400001253 0,475343553

A OWA5 R·precislon 0,492280644 0,492495144 0,469504403 0,467456301 0.46956466 0,472548894 0,453059411 0.392425496 0,468115514

B AVG R·preclslon 0,482773776 0,475179002 0,453376056 0,462493953 0,461903802 0,464841836 0,42624202 0,411623642 0,451987167

B LEX R·preclslon 0,438782974 0,403105139 0,454421344 0,4265505 0,487160942 0,445127964 0,412629582 0,408928217 0,454421344

B LMAX R-preclslon 0.257265997 0,324730376 0,27645292 0,356172011 0,26858294 0,376341884 0,324100561 0,427104077 0,27645292

B OWA20 R-preclslon 0,480512861 0,474766089 0,450673353 0,464422017 0,468709959 0,471647993 0,428185654 0,400001253 0,449284464

B OWA10 R-preclslon 0,469120411 0,463996858 0,454320077 0,468357202 0,467122657 0,471647993 0,426958964 0,400001253 0,452931188

B OWA5 R-preclslon 0,411942867 0,413270782 0,422496296 0,447873519 0,465038399 0,472548894 0,394970813 0.392425496 0,421107407

C AVG R-preclsion 0,493295172 0,472357373 0,460620394 0,467951027 0,487068596 0,464841836 0,432100482 0,411623642 0,460620394

C LEX R-precislon 0,443153871 0,402250438 0,459568365 0,427899101 0,486340652 0,446108928 0,417921219 0,405280155 0,459568365

C LMAX R-preclsion 0,427921419 0,428241932 0,390592397 0,375025145 0,372770455 0.379207899 0,370413011 0,419821085 0,391981286

C OWA20 R-precislon 0,497614877 0,476677077 0,461244095 0,472224531 0,491837284 0,471647993 0,430111336 0,400001253 0,461244095

C OWA10 R·preclslon 0,505327118 0,486472652 0,447910762 0,481147691 0,491837284 0,471647993 0,423893202 0,400001253 0,447910762



C IOWA5 R-precision 0,485533993 0,463104353 0,434291104 0,465442563 0,488188749 0,472548894 0,407867561 0,392425496 0,434291104

KOLEKCJA ADI
A AVG R-precislon 0,379588745 0,355728716 0,368152958 0,286911977 0,27002886 0,286911977 0,258665224 0,221861472 0,368152958

A LEX R-precislon 0,316096681 0,282712843 0,307041847 0,16453824 0,262236652 0,16453824 0,194357864 0,195800866 0,307041847

A LMAX R-precision 0,361969697 0,361428571 0,276255411 0,313174603 0,311984127 0,326594517 0,189949495 0,235382395 0,27538961

A OWA20 R-preclslon 0,378722944 0,355728716 0,368152958 0,291349206 0,282150072 0,287777778 0,218585859 0,217821068 0,368152958

A OWA10 R-precision 0,378722944 0,346204906 0,358629149 0,291349206 0,282150072 0,287777778 0,218585859 0,217821068 0,358629149

A OWA5 R-preclslon 0,375548341 0,3398557 0,355454545 0,287777778 0,282150072 0.287777778 0,218585859 0,217821068 0,355454545

B AVG R-preclslon 0,338268398 0,314458874 0,371038961 0,286911977 0,27017316 0,286911977 0,226486291 0,086731602 0,371038961

B LEX R-preclsion 0,378665224 0,267157287 0,376125541 0,179473304 0,337308802 0,167352092 0,201601732 0,206637807 0,376125541

B LMAX R-preclslon 0,243564214 0,365555556 0,149314574 0,314689755 0,174906205 0,332546898 0,194112554 0,214588745 0,149314574

B OWA20 R-precision 0,338268398 0,314458874 0,371038961 0,291349206 0,27017316 0,287777778 0,18958153 0,131269841 0,371038961

B OWA10 R-precislon 0,328744589 0,314458874 0,347229437 0,281825397 0,27017316 0,287777778 0,18958153 0,131269841 0,347229437

B OWA5 R-precislon 0,290966811 0,316998557 0,349451659 0,278253968 0,25969697 0,287777778 0,192756133 0,131269841 0,349451659

C AVG R-preclslon 0,396139971 0,357633478 0,400656566 0,279466089 0,321125541 0,287777778 0,246919192 0,222727273 0,400656566

C LEX R-precislon 0,346053391 0,27033189 0,34524531 0,243751804 0,357236652 0,261587302 0,175252525 0,198181818 0,341782107

C LMAX R-preclsion 0,356486291 0,355656566 0,278347763 0,334386724 0,341204906 0,321832612 0,207496392 0,196580087 0,278059163

C OWA20 R-precislon 0,397871573 0,357633478 0,401522367 0,28033189 0,309292929 0,286911977 0,201125541 0,217821068 0,401522367

C OWA10 R-precls!t)n 0,378823954 0,343347763 0,368189033 0,28033189 0,309292929 0,286911977 0,191601732 0,217821068 0,368189033

C OWA5 R-preclslon 0,377871573 0,336681097 0,343585859 0,282871573 0,321197691 0,286911977 0,188427128 0,217821068 0,343585859

PORZĄDEK PO POSSIBILITY
scnernaty wazerua

Operator IW~iki I
Algorytmy Agregacji efektywności 1 tfc*nfx 2 txc*nfx 3 tfx*tfx 4 nxx*bpc 5 bfx*bfx 6 bxx*bpx 7 txc*txx 8 bxx*bxx 9 tfc*tfc

KOLEKCJA CRANFIELD
B MAX R-precislon 0,112277257 0,144464862 0,104971843 0,111611731 0.086986415 0,127878205 0,038089064 0,006107583 0,104971843

B R-NORM 0,857745114 0,87066169 0,844817697 0,868252082 0,836461912 0,872093029 0,827919674 0,654362927 0,844822385

B P-NORM 0,500150347 0,526334833 0,469971635 0,510556482 0,456838802 0,519666416 0,39316213 0,187095863 0,470002596

B 11AVG 0,065437778 0,083141549 0,055513548 0,068153644 0,049868952 0,074856534 0,037779423 0,017887331 0,055539545

B ATSEEN 0,117664916 0,149561995 0,09983627 0,123325252 0,092769557 0,134467723 0,043250137 0,010653429 0,099865275

B AVG R-precision 0,322135933 0,309815488 0.298065457 0,298739596 0,300124331 0,29807293 0,285272498 0.248637134 0,298065457

B R-NORM 0,906794909 0,906250644 0,899908282 0,900713931 0,904483821 0,900494312 0,892071923 0,885359359 0,899295558

B P-NORM 0,670876402 0,649529611 0,65339749 0,639143638 0,65375801 0,638245486 0.622929247 0,592010089 0,65226379

B 11AVG 0,166369092 0.14576017 0,145629021 0,137759135 0.145471626 0,137497594 0.124569687 0,116052819 0,14411515

B A-rSEEN 0.338226471 0,328307329 0,31198809 0,314665658 0,309159375 0,312322387 0.281247035 0.224820883 0.312039835

B LEX R-preclslon 0,217949734 0,229745742 0,204777535 0,208670316 0,206988272 0,224453434 0,257809897 0,2418407 0,204777535



B LMAX R-precislon 0.113570187 0.148477207 0,109130717 0.119876616 0.09035618 0,137989651 0.169188144 0.23315416 0,109130717

B OWA20 R-precislon 0.322135933 0.309815488 0,298065457 0,299233424 0.300618158 0,298566757 0.284461468 0,248979632 0,298065457

B R-NORM 0,907126741 0,906773039 0,900313545 0.902151731 0,904035587 0.902051216 0.892891373 0.885359359 0.900314971

B P-NORM 0.672730273 0,665269389 0,654765028 0,657123027 0.655800448 0.656479646 0,631620723 0,592010089 0,654792343

B OWA10 R-preclslon 0,317906336 0.305995062 0.296908651 0.298032365 0,296637558 0.298677868 0.278413849 0,248979632 0.296908651

B R-NORM 0,905635865 0,904116634 0,898560828 0.901433817 0,904112033 0.902285967 0,889885043 0.88535779 0,898562254

B P-NORM 0.668285974 0.659564791 0,65006663 0,654833605 0.654103193 0,656500783 0,627634278 0,59172013 0.650095242

B OWA5 R·preclslon 0,270270973 0.29310983 0,257579573 0.280852675 0,231684775 0,290059024 0,255381047 0.149959775 0,257579573

KOLEKCJA LISA
B MAX R-preclslon 0,054474394 0,035590843 0,075286397 0.035142697 0,055558301 0.077237344 0.002859487 0.000539084 0,074384297

B R-NORM 0,751302778 0,751445252 0,750249395 0,847358511 0,858839939 0,889938829 0,737180378 0.705854438 0.772111412

B P-NORM 0.303073533 0,299070965 0,323608941 0.390444177 0,431571666 0,495022706 0.251253358 0.175375247 0.32927295

B 11AVG 0.04985153 0,047724948 0,046948173 0,032894265 0,033567515 0,056372649 0,007644537 0.006246401 0.047258317

B ATSEEN 0,047942389 0.0408549 0,058389667 0,033234181 0.049825335 0.078153226 0,006543416 0,003536694 0,058906717

B AVG R.precislon 0,171717336 0,142020486 0,139846069 0,130747761 0,137161069 0,137161069 0,147582182 0,101372648 0,16318163

B f~·NORM 0,866564165 0,826135 0,875854942 0,900619238 0,905738072 0,900637508 0.817007206 0.88090075 0,878435202

B P-NORM 0.52936575 0,492436218 0.512500663 0,558186869 0,568786153 0.560265961 0.44875034 0,47429204 0.553072066

B 11AVG 0,112751974 0.100373585 0.099061147 0,097844134 0,102109008 0,098216291 0,076076961 0,060923411 0.104880513

B ATSEEN 0.161246515 0,142402862 0.135689609 0,151984766 0,157101454 0,158647202 0.129771082 0,095378532 0.162518182

B LEX R-precls/on 0.145026332 0,11551496 0.131696508 0.108955779 0,131085026 0.122863655 0.15598914 0.09848317 0,123010651

B LMAX R-preclslon 0.049712489 0.036129927 0,089572112 0,035142697 0.058694788 0,092765294 0.021892303 0,10457438 0,088670012

B OWA20 R-predslon 0.158111894 0,140795996 0,128281443 0.130747761 0.1396554 0.138102984 0,14062566 0.14580331 0.110755326

B R-NORM 0.843975953 0,808017839 0.852096491 0,893787293 0,905757476 0,90083319 0,793202827 0.880855732 0,857336964

B P-NORM 0.505229487 0,469123254 0,486473525 0,554265894 0.569576412 0.567002584 0,430323891 0,474448574 0,490880387

B OWA10 R-preclslon 0,088655917 0.084920763 0.062656655 0,115494224 0,137614583 0.138102984 0,084521648 0.14580331 0,053129242

B R-NORM 0,83789199 0.798360316 0.823973777 0,88314964 0.904803511 0,902211719 0.769509371 0,880855732 0.825032391

B P-NORM 0,449466027 0,413892146 0,421117436 0.519840635 0,568190629 0.567368364 0,373024801 0,474448574 0,42057532

B OWA5 R·precision 0,06801396 0,046464929 0.036341441 0,107769814 0,10506484 0.136062168 0,051146794 0,129808194 0.047233346

B R-NORM 0,820156394 0.789866174 0,802504505 0.874186122 0,900359558 0.902346131 0.765212619 0.880772173 0.827168103

B P-NORM 0,389884736 0.361521982 0.37222678 0,495009255 0,541673781 0,567005058 0,340170946 0,466267748 0,383481592

KOLEKCJA MEDLINE
B MAX R-precision 0,255877108 0,323875675 0.27678962 0,326225238 0,2441931 0,356258761 0.243409673 0.092496097 0,27678962

B R-NORM 0,849785309 0.865872768 0,846723336 0,906414312 0,888147174 0,919200701 0,844719106 0.77455211 0,846715785

B P-NORM 0.595358236 0,640335938 0.603429788 0,694019404 0,622719427 0,713705665 0.553446709 0,354060807 0,603389687

B 11AVG 0.249455629 0,302303663 0,274505739 0.360597303 0,289025072 0,42758902 0.256498071 0.142139255 0.274496858

B ATSEEN 0,245001801 0,306157455 0,252220802 0,330371685 0,244681602 0,349433926 0,197237255 0.079296497 0,252164043

B AVG R-prec/sion 0,482773776 0,47488568 0,467334142 0,483546118 0,474775151 0,47883342 0,418833371 0.377514094 0,467264143

B R-NORM 0,893930742 0.889569196 0,899913274 0.917684039 0,916772821 0.917974113 0,879387465 0.890334615 0,899908039

B P-NORM 0.746971062 0,741688326 0,749509448 0,765911345 0.761349639 0,763944595 0,71246952 0,689086902 0.749470948

B 11AVG 0,452794683 0.446704379 0,448228258 0.47195608 0,486763696 0,489574684 0,411845156 0,465924135 0,448213035



B ATSEEN 0,479718164 0,47488568 0,467334142 0,483546118 0,474775151 0,47883342 0,418833371 0,377514094 0,467264143

B LEX R-preclslon 0,438782974 0,402250438 0,454421344 0,424261474 0,483210203 0,442838236 0,414720959 0,414656261 0,454421344

B LMAX R-precJslon 0,255877108 0,323875675 0,27730762 0,352203757 0,267615039 0,379119661 0,321424885 0,410955661 0,27645292

B OWA20 R-preclslon 0,480512861 0,474766089 0,450673353 0,464422017 0,468709959 0,471647993 0,429772955 0,400001253 0,449284464

B R-NORM 0,890189205 0,885410771 0,897294876 0,916350318 0,916772821 0,917974113 0,877572795 0,890334615 0,897289642

B P-NORM 0,741968234 0,736784877 0,746814034 0,765267742 0,761349639 0,763944595 0,70937782 0,689086902 0,746775534

B OWA10 R-preclslon 0,469120411 0,463996858 0,454320077 0,468357202 0,467122657 0,471647993 0,428546265 0,400001253 0,452931188

B R-NORM 0,896907815 0,895064776 0,901589738 0,916448017 0,916738392 0,917974113 0,889407064 0,890332211 0,901584504

B P-NORM 0,740200681 0,738153417 0,750223746 0,76545387 0,760944035 0,763944595 0,714456453 0,688717367 0,750185246

B OWA5 R-precislon 0,411942867 0,413270782 0,422496296 0,447873519 0,465038399 0,472548894 0,396558115 0,392425496 0,421107407

B R-NORM 0,87755617 0,878528441 0,880214462 0,912087559 0,91352594 0,917969074 0,874803123 0,890063107 0,880209228

B P-NORM 0,695625523 0,69893356 0,708683556 0,751103751 0,754658514 0,762895842 0,687535913 0,678725492 0,708645057

KOLEKCJA ADI
B MAX R-precislon 0,243564214 0,329047619 0,149314574 0,34 0,143708514 0,295555556 0,171190476 0,086731602 0,149314574

B R-NORM 0,704375425 0,793117801 0,674165794 0,774967347 0,62972159 0,780473458 0,673070105 0,67152077 0,673805329

B P-NORM 0,495388376 0,606348009 0,429395404 0,576145211 0,359693259 0,569536318 0,371886004 0,352217397 0,429325521

B 11AVG 0,172186578 0,228336283 0,134507114 0,218930666 0,110931721 0,221196237 0,146182468 0,167092831 0,13287796

B AT8EEN 0,292800216 0,38556436 0,214847047 0,337373713 0,157309042 0,323072799 0,139043232 0,086177629 0,21454708

B AVG R-preclslon 0,338268398 0,314458874 0,371038961 0,286911977 0,27017316 0,286911977 0,225620491 0,086731602 0,371038961

B R-NORM 0,805991309 0,802498715 0,794078149 0,781468786 0,791820507 0,78106179 0,72687811 0,67152077 0,794235287

B P-NORM 0,626121682 0,613344243 0,618309023 0,59846847 0,589043173 0,597606382 0,490551507 0,352217397 0,618698242

B 11AVG 0,231358317 0,207073523 0,214386646 0,207219708 0,202975366 0,20613563 0,149229135 0,167092831 0,213968935

B ATSEEN 0,406506725 0,379941832 0,413761926 0,368583217 0,356263032 0,371809673 0,240218331 0,086177629 0,414171368

B LEX R-praclsion 0,378665224 0,267157287 0,376125541 0,166904762 0,339451659 0,16453824 0,181601732 0,198095238 0,376125541

B LMAX R-preclslon 0,243564214 0,365555556 0,149314574 0,323023088 0,175772006 0,323023088 0,206255411 0,198095238 0,149314574

B OWA20 R-praclsion 0,338268398 0,314458874 0,371038961 0,291349206 0,27017316 0,287777778 0,188715729 0,131269841 0,371038961

B R-NORM 0,805991309 0,802498715 0,794078149 0,781468786 0,791820507 0,78106179 0,72687811 0,67152077 0,794235287

B P-NORM 0,876570355 0,85868194 0,865632632 0,837855858 0,824660442 0,836648935 0,68677211 0,493104356 0,866177539

B OWA10 R-praclslon 0,328744589 0,314458874 0,347229437 0,281825397 0,27017316 0,287777778 0,188715729 0,131269841 0,347229437

B R-NORM 0,803218554 0,794542115 0,79010437 0,780017611 0,791820507 0,781418933 0,719649358 0,67152077 0,790140953

B P-NORM 0,618312519 0,601920654 0,606838905 0,593615333 0,589043173 0,597877581 0,479071717 0,352217397 0,606841491

B OWA5 R-precislon 0,290966811 0,316998557 0,349451659 0,278253968 0,25969697 O,2877m78 0,191890332 0,131269841 0,349451659

B R-NORM 0,793634151 0,797131447 0,778517035 0,780198443 0,787079246 0,785475344 0,721395869 0,67152077 0,778200885

B P-NORM 0,596753808 0,603571914 0,596401235 0,587429998 0,57288904 0,594821581 0,482872728 0,352217397 0,596230915
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