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merja izbrane sisteme. Zaključne ugotovitve naj podajo primernost uporabe
posameznega sistema v praktičnih aplikacijah.

Title: Analysis and comparison of information retrieval systems

Description:

The candidate should review the field of information inquiry and identify the
various tools that implement search engines. He should compare the tools
with each other according to the selected functionalities and choose at le-
ast two tools for a more detailed comparison. When comparing, he should
take into account the mode of operation, indexing, querying and temporal
and spatial properties. To analyze the results, the candidate should obtain
suitable text corpora, define query examples and compare the selected sy-
stems. The final conclusions should indicate the suitability of the use of the
individual system in practical applications.
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Povzetek

Naslov: Analiza in primerjava sistemov za informacijsko poizvedovanje

Avtor: Mark Redelonghi

V diplomskem delu se je analiziralo in primerjalo manjšo množico sistemov
za informacijsko poizvedovanje. Raziskava se je osredotočila na iskanje po
besedilu, kjer se uporabi procesiranje naravnega jezika. Izbrani sistemi so
bili primerjani glede na način delovanja, indeksiranja, poizvedovanja ter ča-
sovne in prostorske lastnosti. Za primerjavo se je pridobilo korpuse besedil in
definiralo poizvedbe s katerimi se je primerjalo izbrane sisteme. V zaključku
so podane prednosti in slabosti sistemov skupaj s primeri uporabe.

Ključne besede: računalnik, procesiranje naravnega jezika, solr, milvus,
podatki, iskanje.





Abstract

Title: Analysis and comparison of information retrieval systems

Author: Mark Redelonghi

The thesis analyzed and compared a small number of information retrieval
systems. The research was focused on text search using natural language
processing. The selected systems were compared according to the mode
of operation, indexing, querying and temporal and spatial properties. For
comparison corpora of texts was obtained and queries were defined with
which the selected systems were compared.In the conclusion, the advantages
and disadvantages of the systems are given together with examples of use.

Keywords: computer, natural language processing, solr, milvus, data, search
.
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Uvod

Glavni predmet raziskovanja so sistemi za informacijsko poizvedovanje, ka-
terih naloga je iskanje informacij v shranjenih podatkih iz različnih virov.
S tehnološkim razvojem in večjo dostopnostjo širšemu krogu uporabnikov je
internet postal glaven vir podatkov [13]. Velika količina teh privede do tehno-
loških izzivov shranjevanja in iskanja, ki jih rešujejo sistemi za informacijsko
poizvedovanje. Kot uporabniki smo navajeni pridobiti ustrezne informacije
v trenutku, velikokrat pa se ne zavedamo kaj vse je v ozadju. Tehnologije,
ki so nastale s tem razlogom se soočajo z omejitvami zmogljivosti upora-
bljenih orodji, zaradi česar so potrebni kompromisi. Najbolj opazen je med
količino zasedenega prostora in hitrostjo iskanja. Če se odločimo za hitro
iskanje, potem moramo pri shranjevanju podatkov uporabiti dodatne po-
datkovne strukture imenovani indeksi. Ti pripomorejo k hitrejšemu iskanju
prostorska zasedenost pa je večja. Take odločitve sprejemajo razvijalci, sis-
temi pa tako ne morejo biti primerni za vse vrste podatkov, osredotočeni so
na posamezne primere uporabe. Podatki se v splošnem delijo na struktu-
rirane in nestrukturirane. Prvi izmed teh so dobro organizirani, opisuje jih
določen podatkovni tip in pripada jim pomen. Iskanje teh se izkaže za lažje
v primerjavi z nasprotnim tipom, ki teh informacij ne vsebuje. Po podatkih
razvijalca MongoDB je od 80 do 90 odstotkov podatkov, ki jih ustvarijo in
zbirajo organizacije, nestrukturiranih, njihov obseg pa hitro raste [30].
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2 Mark Redelonghi

Nestrukturirane podatke predstavlja jezik v obliki teksta besedil, sple-
tnih strani, objav socialnih omrežji, sporočil, tako kot slike, zvočni posnetki
in videi. Zaradi tako širokega obsega tematike se je analiza osredotočila le
na iskanje po besedilih. Človeški jezik v besedilih ni v ustrezni obliki za
obdelavo z računalniškimi sistemi. Posnemati sposobnost ljudi za razume-
vanje jezika je nekaj, kar se izkaže za zelo zahtevno. Obstaja vrsta različnih
algoritmov, ki poskušajo to sposobnost na učinkovit način izvesti. Python,
zaradi velikega števila dobro implementiranih knjižnic predstavlja najboljšo
izbiro programskega jezika na področju procesiranja naravnega jezika. S tem
razlogom je bil ta programski jezik uporabljen tudi v tej nalogi. Izbira pra-
vega programskega jezika pa ni edina odločitev, ki jo je bilo treba sprejeti
pri izdelovanju naloge. Najbolj pomembna je bila izbira primernih sistemov
za primerjavo. V delu je poleg jasnega cilja primerjave in analize sistemov
še en. To je z ugotovitvami in opisi sistemov to temo približati nekomu, ki
na tem področju ne ve veliko. Predstaviti to široko področje v kontekstu
določenega problema, kot je iskanje po besedilu v različnih jezikih. Težko
si je predstavljati tak sistem, če ne vemo zakaj in v kakšnem primeru se
ga uporabi. Motivacija za raziskavo in razvoj samih sistemov informacij-
skega poizvedovanja so informacije. Te igrajo ključno vlogo pri skoraj vsem,
kar počnemo v sodobni družbi. Pojavljajo se v različnih oblikah kot so šte-
vilke, slike, dokumenti. Nastajajo pri vsem kar počnemo zato njihovo število
vztrajno narašča. Naloge shranjevanja in iskanja teh opravljajo sistemi za
informacijsko poizvedovanje. Rezultati diplomske naloge bodo pripomogli
k izbiri pravega sistema in boljšega razumevanja te obširne tematike, ki bo
z trenutnim informacijskim razvojem in tehnološkimi izzivi postajala vedno
bolj pomembna.



Poglavje 2

Pregled področja

Informacijsko poizvedovanje (ang., information retrieval) je področje raču-
nalništva, ki se ukvarja z avtomatiziranim shranjevanjem in pridobivanjem
dokumentov [12]. Dokument predstavlja zapis v sistemu, ki hrani informa-
cije. Cilj je pridobiti ustrezne informacije iz shranjenih podatkov. Iskanje pa
se nanaša na interakcijo ljudi z sistemi za informacijsko poizvedovanje, od
sprejemanja strategije iskanja do presoje ustreznosti pridobljenih informacij
[49].

2.1 Sistemi za informacijsko poizvedovanje

Sistem za informacijski poizvedovanje predstavlja uporabo algoritmov za im-
plementacijo prej omenjenega avtomatskega shranjevanja in pridobivanja do-
kumentov. Avtomatizirani sistemi se uporabljajo za zmanjšanje tako ime-
novane preobremenitve informacij. Programski sistem omogoča dostop do
knjig, revij in drugih dokumentov, shranjuje in upravlja te dokumente. Ob-
stajati mora način za vnos dokumentov v bazo podatkov, spreminjanje do-
kumentov in njihovo brisanje, prav tako pa mora obstajati tudi način za
iskanje dokumentov in njihovo predstavitev uporabniku [12]. Tak sistem je
sestavljen iz komponent za indeksiranje in iskanje.
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Slika 2.1: Diagram sistema za informacijsko poizvedovanje

1. Komponenta za indeksiranje

Indeksiranje je pomemben proces sistema za iskanje informacij. Pred-
stavlja jedro procesa, saj je prvi korak pri informacijskem poizvedo-
vanju. Pomaga pri učinkovitosti iskanja. Indeksiranje zmanjša doku-
mente v informativne nize, ki jih te vsebujejo. Zagotavlja preslikavo
med dokumenti in pripadajočimi izrazi. Ko je učinkovit indeks zgra-
jen za zbirko dokumentov, je proces pridobivanja informacij poenosta-
vljen. Indeksiranje poteka v štirih fazah, in sicer specifikacija vsebine,
razčlenjevanje dokumentov, obdelava izrazov dokumenta in izgradnja
indeksa. Indeks je lahko shranjen v obliki različnih podatkovnih struk-
tur, in sicer neposrednega indeksa, indeksa dokumenta, leksikona in
obrnjenega indeksa [19].



Diplomska naloga 5

2. Komponenta za poizvedovanje

Del sistema je zadolžen za obdelavo uporabniških zahtev iskanja. Po-
izvedbe ujema z izrazi, shranjenimi v indeksu, rezultate tega oceni in
vrne uporabniku, kot povratne informacije. Ta komponenta mora vse-
bovati način predstavitve ustreznih dokumentov uporabniku. Sistemi
uporabljajo različne razčlenjevalnike in jezike za poizvedbe, vendar je
končni rezultat enak. Iz shranjenih dokumentov pridobiti tiste, ki z
vsebino ustrezajo iskanemu nizu.

2.2 Modeli informacijskega poizvedovanja

Sistemi razvrščajo dokumente po njihovi oceni uporabnosti dokumenta za
uporabniško poizvedbo [38]. Uporabljene tehnike temeljijo na matematičnih
načelih, kot so logični izrazi, podobnost in verjetnost. Izbira tehnike do-
loča model informacijskega poizvedovanja, ki jih lahko razvrstimo v 3 vrste.
To so modeli, ki uporabljajo principe teorije množic, verjetnostni modeli in
algebraični modeli [34].

1. Modeli, ki uporabljajo principe teorije množic

Ti modeli se pri ocenjevanju zanašajo na ujemanje izrazov poizvedbe
z izrazi v shranjenih dokumentih, pri čemer uporabljajo množice in lo-
gične izraze. Indeks je sestavljen iz izrazov dokumentov, dokumenti pa
so predstavljeni z logičnimi spremenljivkami teh izrazov, katerih vre-
dnost je odvisna od tega ali dokument izraz vsebuje ali ne. Poizvedba
je predstavljena, kot logični izraz iskanih izrazov povezanih z operatorji
AND, OR in NOT. Za ocenjevanje ustreznosti dokumenta za poizvedbo
se logični izraz izračuna, kjer se za vsak izraz uporabi vrednost logične
spremenljivke dokumenta. Med te modele spadata logični model in
razširjen logični model.
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2. Verjetnostni modeli

Ti za ocenjevanje izračunavajo verjetnost, da je dokument ustrezen
za poizvedbo. Modeli predpostavljajo na podlagi izračunov za katere
potrebujejo poleg dokumentov še dodatne informacije o relevantnosti.
Informacije se lahko pridobi iz razmerja števila pojavitev določenega
dokumenta pri poizvedbi in števila primerov, pri katerih uporabnik na
ta dokument klikne. Model predpostavlja, da je verjetnost pojavitve
iskanega izraza večja pri relevantnih dokumentih. Za končno oceno se
nad relevantnimi dokumenti izvedejo dodatni izračuni, ki temeljijo na
številu pojavitev iskanih izrazov. V to vrsto spadata model sklepnega
omrežja in model binarne neodvisnost.

3. Algebraični modeli

Ta vrsta uporablja matematične izračune za pridobitev ustreznosti vsa-
kega dokumenta [34]. Modeli ocenjujejo dokumente predvsem na pod-
lagi izračunov z operacijami vektorjev in matrik, ki so del Linearne
algebre. Obstajati mora način za pretvorbo dokumentov v zahtevan
tip, pri čemer se uporablja različen metode. Primer je model vektor-
skega prostora. Ta model besedilo predstavi kot vektor izrazov [39].
Podobnost je lahko izračunana z operacijami, kot je evklidska razda-
lja, izgradnja vektorja pa se lahko nanaša na število pojavitev besed
znotraj dokumenta.
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2.3 Informacijsko poizvedovanje v besedilih

Iskanje po besedilnih poljih je mogoče izvesti na več različnih načinov. Prvič,
tradicionalno iskanje nizov je mogoče izvesti na manjših besedilnih poljih. Te
metode niso tako učinkovite, kot sodobna indeksirana iskanja, vendar zah-
tevajo manj virov. Iskanje po celotnem besedilu ponuja več možnosti za
napredno poizvedovanje, vendar je lahko bolj zapleteno za nastavitev. Iska-
nje po celotnem besedilu se nanaša na iskanje določenega besedila znotraj
obsežnih besedilnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, in vračanje
rezultatov, ki vsebujejo nekatere ali vse besede iz poizvedbe [28]. V siste-
mih za informacijsko poizvedovanje se za učinkovitejše iskanje po besedilih
uporablja procesiranje naravnega jezika. Predstavlja vejo računalništva, na-
tančneje vejo umetne inteligence, ki se ukvarja z omogočanjem računalnikom,
da razumejo besedilo in izgovorjene besede na skoraj enak način kot ljudje
[15]. Kot omenjeno v uvodnem poglavju se jezik pojavlja v obliki nestruk-
turiranega teksta, za učinkovito procesiranje se ga spremeni v bolj primerno
obliko z uporabo teh konceptov.

1. Čiščenje besedila

Cilj je zmanjšati količino tekstovnih podatkov, ki jih je potrebno shra-
niti in ga pripraviti za procesiranje. Pogosto je prvi korak spreminjanje
velikih črk v male. Uporabi se tudi seznam besed, ki se jih ne shra-
njuje.Teh ni mogoče uporabiti v iskanju, zato je previdnost ob kreiranju
ključnega pomena. Primer takih besed so zaimki ter vezniki.
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Princip preoblikovanja besed v osnovno obliko, je koristen ker združuje
besede in tako zmanjšuje število shranjenih besed, hkrati pa pomaga
pri iskanju besed, ki so si po korenu podobne. Glavni tehniki sta le-
matizacija besed in korenjenje besed. Korenjenje se običajno nanaša
na grob hevristični proces, ki odreže konce besed v upanju, da bo ta
cilj večino časa pravilno dosežen, in pogosto vključuje odstranitev iz-
peljanih priponk. Lematizacija se običajno nanaša na pravilno početje
stvari z uporabo besedišča in morfološke analize besed, običajno s ci-
ljem odstraniti samo pregibne končnice in vrniti osnovno ali slovarsko
obliko besede, ki je znana kot lema [21].

2. Razčlenjevanje

To je ena od običajnih praks pri delu z besedilnimi podatki. Pomaga
razdeliti frazo, stavek ali odstavek na majhne enote, kot so besede ali
izrazi. Vsaka enota se imenuje žeton [7]. Najbolj osnovna metoda je
razdelitev besedila po ločilih. Bolj učinkovite metode pa uporabljajo za
to regularne izraze in razširjen seznam znakov, uporabljenih za delitev
besedila.

3. Pretvorba v vektorski prostor

To je proces pretvorbe besedila v vektorje. Za ta namen je razvitih več
algoritmov, ki lahko kodirajo besede ali pa cele stavke, kjer so dane
omejitve dolžine vhodnih podatkov. Cilj je pridobiti vektorski zapis te-
kstovnega podatka na tak način, da se lahko z uporabo matematičnih
operacij izračuna podobnost med podatki. Bolj učinkoviti algoritmi,
prepoznajo že znane besede in jim pripišejo take vrednosti, da se med
izračunavanjem vektorske podobnosti ocenijo bližje pomensko podob-
nim besedam.
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Pregled sorodnega dela

Namen je pridobiti večje število sistemov za informacijsko poizvedovanje,
opisati njihove glavne značilnosti, prednosti, slabosti, primerjati njihove la-
stnosti ter predstaviti sisteme, ki se jih je izbralo za analizo in primerjavo.

1. Algolia je platforma za iskanje. Omogoča veliko število uporabnih
lastnosti. Primer so večjezične poizvedbe, iskanje s sopomenkami, re-
zultati iskanja glede na lokacijo ter napredne funkcije analitike kot je
A/B testiranje.

Dostopna je le kot gostovana storitev in je ena dražjih rešitev. Znane
pa so tudi določene težave kot na primer zastarelost konfiguracijske
datoteke in spremembe konfiguracije, ki se ne uporabijo [1].

2. Coveo ponuja rešitve za iskanje, ki temeljijo na umetni inteligenci.
Prednost so rešitve za e-trgovino, storitve, spletne strani in aplika-
cije na delovnem mestu. Primer je integracija za Adobe. Uporablja
umetno inteligenco, kot je na primer zagotovitev ustreznega predloga
poizvedbe.

Dostopno le kot plačljiva storitev v oblaku, bolj primerna za večje kor-
poracije. Obstaja nekaj znanih težav, kot so visoka poraba pomnil-
nika med obnavljanjem indeksov, ter napake pri poizvedbah s storitvijo
REST [9].

9
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3. Sphinx Search je odprtokodni strežnik za iskanje po celotnem bese-
dilu, zasnovan za zmogljivost, ustreznost in preprostost integracije [47].
Glavne prednosti in značilnosti so visoka zmogljivost iskanja ter inde-
ksiranja z majhno porabo spomina ter integracija z viri podatkov SQL
in XML.

Storitev ni brez pomanjkljivosti, saj občasno prihaja do motenega de-
lovanja zaradi težav in napak v kodi. Primeri takšnih težav so puščanje
pomnilnika ob izvajanju velike količine ukazov in nepričakovano prene-
hanje delovanja sistema pri združevanje dveh obstoječih indeksov.

4. Manticore Search je odprtokodna baza podatkov, ki je bila ustvar-
jena leta 2017 kot nadaljevanje iskalnika Sphinx [37]. V osnovi je sis-
tem iskalnik po celotnem besedilu, ki podpira velike nabore podatkov,
pretakanje podatkov v realnem času ter večjezično iskanje. Uporablja
JSON za zagotavljanje bolj programskega načina upravljanja podatkov
in shem [22].

Uporablja fiksno shemo, saj ujemanje celotnega besedila na podatkih
brez sheme še ni podprto. Znane so napake kot na primer moteno
delovanje sistem za indeksiranje [16].

5. Splunk Enterprise je aplikacija, ki omogoča iskanje, analiziranje in
vizualiziranje podatkov. Prednost je nadzorna plošča za enostavno
upravljanje kompleksnih podatkov, skalabilni indeks ter obdelava toka
v realnem času.

Aplikacija je plačljiva in podpira le podatke v obliki časovnih vrst, saj
jih procesira glede na časovne značke.

6. Azure Cognitive Search je storitev iskanja v oblaku z vgrajenimi
zmogljivostmi umetne inteligence, ki pomagajo prepoznati in raziskati
ustrezno vsebino v velikem obsegu [6].

Ponuja popolnoma upravljano iskanje kot storitev ter vgrajene zmoglji-
vosti umetne inteligence z OCR in ekstrakcijo ključnih besednih zvez.
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Azure je plačljivo okolje, dostopno le kot storitev v oblaku, ki zahteva
upravljanje.

7. Amazon CloudSearch je popolnoma upravljana storitev iskanja. Kot
prej omenjen Azure Cognitive Search je tudi Amazon CloudSearch pla-
čljiv in dostopen le kot storitev v oblaku.

Omogoča iskanje na velikih zbirkah podatkov, kot so spletne strani,
datoteke dokumentov, objave na forumih ali informacije o izdelku. Ne
zahteva strokovnega znanja za vzpostavitev iskanja [2].

8. ArangoSearch je zmogljiv iskalnik za razvrščanje po podobnosti, ki
je izvorno integriran v ArangoDB [4]. Prednost je podpora za iskanje
v 30 jezikih in indeksiranje brez sheme, ki omogoča prilagodljivost v
iskalnih poizvedbah.

Znanih je tudi nekaj težav, na primer razlikovanje vrednosti točk, oce-
njenih z funkcijami točkovanja [5].

9. Milvus je vektorska baza podatkov, ustvarjena za razširljivo iskanje po
podobnosti [23]. Sistem je odprtokoden in ponuja velik nabor indeksov
in metrik, ki z operacijami kot je kosinusna podobnost, hitro iščejo in
razvrščajo ustrezne rezultate poizvedb.

Podpira le shranjevanje numeričnih in logičnih podatkov v obliki vek-
torjev in skalarnih polj, za implementacijo shranjevanja drugih podat-
kovnih tipov je potrebna uporaba dodatnih sistemov, ki to omogočajo.
Enako je z iskalnikom, ki ga baza ne ponuja.

10. Atlas Search je iskalnik, ki ga ponuja MongoDB. Zgrajen je na pod-
lagi knjižnice Lucene in uporablja podatkovno bazo MongoDB Atlas. Z
uporabo aplikacijskega programskega iskalnika se poenostavi poizvedbe
in skrajša čas razvoja [29]. Omogoča uporabo funkcionalnosti, kot so
iskanje z obogateno poizvedbo, vizualni urejevalnik in iskanje s sino-
nimi.
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Iskalnik je plačljiv, uporabljena podatkovna baza MongoDB Atlas pa
je ponujena le kot gostovana storitev. Podatkov za iskanje ne moramo
indeksirati brez uporabe zbirke dokumentov te baze.

11. Apache Solr je iskalna platforma zgrajena z uporabo knjižnice Lu-
cene [40]. Ponuja iskanje po celotnem besedilu in optimizacijo za velik
promet. Prav tako vsebuje podporo za procesiranje naravnega jezika
za več kot 30 jezikov.

Rešitev bi lahko ponudila več dokumentacije, saj se razumevanje in
uporaba naprednejših funkcij, v nekaterih primerih izkaže za zahtevno.

12. Elasticsearch je odprtokoden iskalnik, tako kot Apache Solr je tudi
ta sistem zgrajen s knjižnico Lucene. Omogoča iskanje po celotnem
besedilu z obrnjenim indeksom. Prednost sistema je tudi podpora za
varnost aplikacijsko programskega vmesnika na ravni polj in dokumen-
tov ter podpora za šifriranje podatkov.

V primerjavi z sistemom Apache Solr, kateremu je zelo podoben zaradi
uporabe enake knjižnice je slabost tega sistema manjši nabor jezikov.
Elasticsearch namreč podpira le nemški, angleški, korejski, japonski in
kitajski jezik.

3.1 Primerjava lastnosti sistemov

Namen primerjave lastnosti sistemov v pregledu je pridobiti informacije, na
podlagi katerih se izbere množico sistemov za analizo in primerjavo. Lastnosti
lahko za sistem veljajo, ne veljajo ali pa delno veljajo. Lastnost delno velja
za sistem v primerih, kjer se jo lahko uporabi le v določenem primeru ali pa
ta velja le za nekatere verzije sistema.
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Odprtokoden sistem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *

Plačljiv sistem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *

Več platform ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Več programskih jezikov ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Podpora za vtičnike ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indeksiranje z več tipi ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *

Indeksiranje v

skoraj realnem času
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porazdeljeno iskanje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Delovanje z shemo in brez ✓ ✓ ✓ ✓

Jezik za poizvedbe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Označevanje zadetkov ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dokončanje poizvedbe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓

Iskanje po lokaciji ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Iskanje s podobnostjo ✓ ✓ ✓ ✓ * * *

Iskanje po celotnem besedilu ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Večjezično iskanje ✓ ✓ * * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tabela 3.1: Primerjava lastnosti sistemov. Legenda: velja = ✓, ne velja = prazno, delno velja = *
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Analiza lastnosti pokaže, kako dostopni so sistemi uporabniku, kako pri-
lagodljivi so sistemi in kakšne so njihove sposobnosti pri indeksiranju in is-
kanju. Za analizo in primerjavo so bile nekatere lastnosti zaželene, druge pa
ne. Dober primer tega je Splunk Enterprise, ki je plačljiv sistem samo za
Windows platformo. S temi lastnostmi je dostopen manjšemu številu upo-
rabnikov, zaradi česar se sistema ni izbralo. Primernejši so bili odprtokodni
sistemi, ki podpirajo uporabo na več platformah. S takšno izbiro sistema
se zagotovi, da rezultati naloge služijo večji skupini uporabnikov. Želena la-
stnost je bila tudi podpora za vtičnike, ker se tako lahko ocenjuje sposobnost
prilagoditve lastnim potrebam. Največje razlike so se pojavile pri lastnostih,
ki se tičejo iskanja. Nekateri izmed sistemov nudijo širok nabor tovrstnih
funkcionalnosti, kot so dokončanje poizvedbe, označevanje zadetkov, iskanje
po lokaciji, iskanje po celotnem besedilu ipd. Tu izstopajo sistemi, kot sta
Apache Solr in Elasticsearch. Na drugi strani imamo sistem Milvus, ki izmed
teh nudi le iskanje s podobnostjo. Pri izbiri sistemov se je upoštevalo razlike
pri primerjavi lastnosti. Izbiralo se je različne sisteme, saj primerjava le tako
smiselna.

Apache Solr je bil prvi izbran sistem. Zanj veljajo vse zaželene lastnosti,
prav tako pa ponuja širok nabor funkcionalnosti, ki se jih lahko analizira.
Primer so delovanje z shemo in brez, iskanje po celotnem besedilu in večje-
zično iskanje, s katerimi se lahko preizkusi iskanje po obsežnih besedilnih
podatkih za več jezikov z uporabo različnih konfiguracij. Rezultati analize
tega sistema so relevantni, saj ima sistem veliko skupnost uporabnikov. Za
primerjavo se je zdelo smiselno uporabiti sistem, ki je v pogosti uporabi.
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Drugi izbran sistem pa je vektorska podatkovna baza Milvus. Za ta sis-
temu prav tako veljajo vse zaželene lastnosti, lahko pa iz primerjave raz-
beremo tudi očitne razlike. Sistem sam ne omogoča iskanja po celotnem
besedilu, niti shranjevanja tekstovnih podatkov, saj podpira le numerične
in logične podatkovne tipe. Za uporabo te podatkovne baze, kot sistem za
iskanje po celotnem besedilu se mora uporabiti dodatne sisteme. Poleg opi-
sanih razlik je glavni razlog za izbiro tega sistema njegova lastnost iskanja z
vektorsko podobnostjo, ki jo Solr le delno omogoča.



Poglavje 4

Analiza in primerjava

Kot omenjeno prej, je bil konkretni cilj naloge primerjati manjšo množico sis-
temov in v zaključku obrazložiti rezultate primerjave ter opisati zakaj je nek
sistem primeren. Rezultate analize se je preverilo s testi, ki se jih je pripravilo
z namenom ocenjevanja in preverjanja ustreznosti, ter merjenja uspešnosti.
Slabosti in prednosti sistemov so obrazložene v kontekstu problema, tako se
je lahko ocenilo glavne primere uporabe določenega sistema.

Sistem za informacijsko poizvedovanje je sestavljen iz dveh glavnih kom-
ponent za indeksiranja in iskanje. Preizkusile so se implementacije teh dveh
komponent s pripravljenimi testnimi primeri. Razlike se izražajo ob upo-
rabi različnih konfiguracij, ki so glavna točka testiranja. Izbrani parametri
so kvaliteta rezultatov poizvedb, hitrost indeksiranja, poraba spomina, po-
raba prostora, zahtevnost uporabe in vzpostavitve ter sposobnost prilagaja-
nja lastnim potrebam. Kvaliteto poizvedb se je ocenilo z subjektivno oceno
odstopanja od predhodno določenih pričakovanih rezultatov. Sposobnost pri-
lagoditve je bila ocenjena glede na rezultate pripravljene konfiguracije. Učin-
kovitost programske kode se je se merilo s Python-ovimi moduli za merjenje
časa ter sistemskih lastnosti, zahtevnost sistema pa je bila ovrednotena glede
na izkušnjo uporabe.

16
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Z namenom testiranja s testnimi primeri so bile pripravljene posamezne
metode za inicializacijo sistemov, indeksiranje ter iskanje, ki omogočajo upo-
rabo različnih konfiguracij. Parametri testiranja so bili preizkušeni s tremi
korpusi besedil, ki so opisani v poglavju Korpusi besedil (4.1).

• Amazon reviews je manjši korpus angleških besedil, ki je bil uporabljen
predvsem za testiranje natančnosti ozioroma ustreznosti rezultatov is-
kanja v angleškem jeziku.

• Common Crawl je večji korpus angleških besedil, katerega glavni namen
je bil preizkus učinkovitosti sistema pri indeksiranju večjega števila
podatkov, pri čemer se je uporabilo konfiguracijo za angleški jezik.

• Gigafida je večji korpus besedil v slovenskem jeziku, s katerim se je
testiralo možnost prilagoditve sistema za iskanje v jeziku, ki ni an-
gleščina. Tu se je uporabilo konfiguracijo in prilagoditve sistema za
slovenščino, testiranje pa se je usmerilo v ustreznost rezultatov, kot
tudi v učinkovitost indeksiranja.

Uporabili smo programski jezik Python, Docker, ki skrbi za poenotenje kon-
figuracij sistemov ter sistema za primerjavo.

4.1 Korpusi besedil

V nalogi so uporabljeni trije korpusi besedil z namenom testiranja pripra-
vljenih konfiguracij z besedili v različnih jezikih.

4.1.1 Amazon reviews korpus

Prvi je manjši korpus angleških besedil pridobljen iz spletne strani Kaggle,
ki ponuja zbirke besedil za testiranje modelov strojnega učenja [18]. Vsebuje
40 tisoč dokumentov ocen Amazon izdelkov. Vsak dokument predstavlja več
polj. Poleg glavni z besedilom vsebuje dokument še polja z informacijami,



18 Mark Redelonghi

ki pomagajo učenju modela, kot so pripravljene ključne besede. Pri inde-
ksiranju korpusa za iskanje se uporabi le polji z imenom izdelka in njegovo
oceno. Po razčlenjevanju besedilo vsebuje 214.882 stavkov za jezikovno ana-
lizo. Datoteka je velika 22,8 MB, njen format pa je CSV. Tega korpusa ni
bilo potrebno dodatno pripraviti, saj že vsebuje ustrezno strukturo.

4.1.2 Common Crawl korpus

Drugi je večji korpus angleških besedil pridobljen iz prostodostopnega repo-
zitorija CommonCrawl [8]. Ta zajema podatke iz spleta in v svojih arhivih
nudi neobdelane podatke spletnih strani, do katerih se lahko dostopa preko
Amazon Web Services ali pa HTTP protokola. Podatke tega korpusa se je
preneslo in zbralo v datoteki, ki je primerna za indeksiranje in jezikovno ana-
lizo. Ker arhiv vsebuje pentabajte podatkov, se naenkrat prenaša le manjše
dele, ki so imenovani strani. Za sestavo korpusa se je uporabilo že pripra-
vljeno zbirko strani s podatki novinarskih agencij, ki jo ponuja Common
Crawl [31].

Prenos podatkov

Podatke se je preneslo preko HTTP protokola. Strani v arhivu so urejene
po viru, letu, mesecu in času zajema podatkov. Korpus je sestavljen iz petih
strani vira CC-NEWS za mesec december leta 2021:

1. CC-NEWS-20211201004254-00710.warc.gz

2. CC-NEWS-20211201020952-00711.warc.gz

3. CC-NEWS-20211201033919-00712.warc.gz

4. CC-NEWS-20211201051302-00713.warc.gz

5. CC-NEWS-20211201063919-00714.warc.gz
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Obdelava podatkov

Za obdelavo prenesenih podatkov v strukturo primerno za indeksiranje z
izbranimi sistemi se je pripravilo Python skripto. Ta z uporabo knjižnce
Warcio datoteke strani prebere, razčleni telo spletnih odgovorov, ter izvleče
tekstovne podatke iz spletnih strani z regularnim izrazom. Končni podatki
so shranjeni v JSON datoteki.

Vsakemu dokumentu pripada URL naslov spletne strani ter izvlečeno be-
sedilo. Velikost datoteke z 153.346 dokumenti je 366 MB.

4.1.3 Gigafida korpus

Za pripravo tretjega korpusa se je uporabilo besedilne podatke korpusa ccGi-
gagida [20]. Je zbirka dokumentov z slovenskimi besedili. Predstavlja okoli
9% celotnega korpusa Gigafida, ki je obsežna zbirka slovenskih besedil najra-
zličnejših zvrsti, od dnevnih časopisov, revij do knjižnih publikacij vseh vrst,
spletnih besedil, prepisov parlamentarnih govorov in podobno [14].

Prenos podatkov

Korpus se je preneslo v obliki navadnega besedila, saj se je za iskanje potre-
bovalo le zajete tekstovne podatke in ne dodatnih informacij, ki jih korpus
ponuja. Vsako besedilo je zajeto v svoji datoteki z identifikacijsko oznako,
kar je zahtevalo še dodatno obdelavo.

Obdelava podatkov

Za pripravo korpusa se je izbralo le del pridobljenih datotek. Podobno kot
za drugi korpus, se je tudi tu pripravilo Python skripto, ki je datoteke pre-
brala in tekstovne podatke shranila v JSON datoteki. Rezultat je 237 MB
velika datoteka z 10.208 dokumenti s slovenskimi besedili. Po razčlenjevanju
vsebuje korpus 2.009.584 stavkov za jezikovno analizo.
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4.1.4 Lastnosti korpusov

Amazon reviews Common Crawl Gigafida

Format CSV JSON JSON

Velikost 22,8 MB 366 MB 237 MB

Število dok. 40.000 153.346 10.208

Povprečno

št. besed v

dok.

82 besed 367 besed 3379 besed

Primarni

jezik
angleščina angleščina slovenščina

Zajeti

podatki

Ocene izdelkov

strank

Podatki spletnih

strani

Revije, časopisi,

prepisi govorov

Tabela 4.1: Lastnosti korpusov
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4.2 Opis sistemov

4.2.1 Apache Solr

Apache Solr je opdrtokodna platforma za iskanje. Osnova sistema je prej
omenjena Lucene knjižnica za iskanje po celotnem besedilu, razvita s strani
razvijalca Apache. Glavne lastnosti so visoko skalabilno indeksiranje in iska-
nje z dodatnimi naprednimi funkcionalnostmi za analizo besedilnih podatkov.
Prednost nad nerelacijskimi podatkovnimi bazami, ki so tudi primerne za is-
kanje in delo z delno in nestrukturiranimi podatki je isklanikova sposobnost
jezikovne analize s razčlenjevalniki in filtri. Ti uporabljajo principe obdelave
naravnega jezika za iskanje ustreznih rezultatov poizvedb. Sistem uporablja
nerelacijsko dokumentno usmerjeno podatkovno bazo s funkcionalnostmi za
večjezično iskanje po besedilih.

Načini izvajanja

V nalogi je bil uporabljen samostojen način izvajanja, ki ga Solr še podpira.
Novejše različice sistema stari samostojen način nadomeščajo z novim nači-
nom imenovanim SolrCloud. Glavna razlika je v tem, da samostojen način
hrani indeks na enem mestu medtem, ko novi način omogoča distribucijo z
gručo strežnikov Solr.
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Opis delovanja

Sistem uporablja strežnik, ki je uporabnikom dostopen preko aplikacijsko
programskih vmesnikov, poleg tega nudi sistem tudi spletni vmesnik za upra-
vljanje konfiguracij ter delo s shranjenimi podatki, ki je prikazan na spodnji
sliki. Z njim lahko izvajamo vse funkcionalnosti, ki jih ponuja aplikacijsko
programski vmesnik, kar omogoča enostavnejše upravljanje sistema.

Slika 4.1: Solr spletni vmesnik [43]

Glavni element sistemske arhitekture je jedro Solr Core, ki je fizična pred-
stavitev indeksa zgrajenega na podlagi konfiguracijskih datotek. V distribu-
tiranem načinu ta element predstavlja zbirka Solr Collection, ki združuje več
distibutiranih jeder. Upravljanje konfiguracije tega sistema poteka prek kon-
figuracijskih datotek. To so datoteke v formatu XML, v katerih določimo,
kako sistem obdeluje uporabniške zahteve in upravlja podatke.
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• Solr.xml je datoteka, ki definira nekaj globalnih konfiguracijskih mo-
žnosti, ki veljajo za vsa ali več jeder [44]. Primer lastnosti, ki jih lahko
definira so poti do knjižnic v skupni rabi in poti imenikov konfiguracij.

• Schema.xml je datoteka, ki določa shemo. V njej so definirana po-
lja dokumentov, katerim pripadajo lastnosti, kot so obveznost polja,
shranjevanje vektorjev izrazov in vsebovanje več vrednosti. Poljem se
določa tudi tip, ki je prav tako definiran v tej datoteki. Večina nasta-
vitev tipa je zajetih v tako imenovanih analizatorjih. To so elementi
sistema, ki analizirajo vhodne besedilne podatke. Običajno se nastavi
dva analizatorja, ki skrbita za analizo poizvedb in analizo besedil pri
indeksiranju določenega tipa polja. Več o delovanju teh elementov je
opisano kasneje.

• Solrconfig.xml je konfiguracijska datoteka z največ parametri, ki vpli-
vajo na Solr [42]. Določa na kakšen način strežnik upravlja uporabniške
zahteve in na kakšen način sistem izvaja akcije nad indeksom. Največji
del predstavljajo upravljavci. To so elementi sistema, ki ji Solr ponuja
za različne funkcionalnosti pri katerih lahko spreminjamo nastavitve
izvajanja.

Iz uporabniškega vidika je uporaba tega sistema preprosta komunikacija s
strežnikom. Akcije so predstavljene s spletnimi zahtevki, ki jih na strežniku
procesirajo upravljavci zahtev. Z zahtevki se kreira jedra s pripravljenimi
konfiguracijami, upravlja s konfiguracijami in shranjenimi podatki ter izvaja
iskanje nad indeksiranimi dokumenti. Upravljavci teh zahtev predstavljajo
višji nivo konfiguracije. V nižji nivo spadajo upravljavci posodobitev. Na-
stavitve teh vplivajo na interno izvajanje posodobitev na Lucene indeksu.
Mednje spadajo nastavitve vstavljanja podatkov v indeks ter poslušalci do-
godkov. Vsak sistem za informacijsko poizvedovanje potrebuje način vračanja
povratnih informacij uporabniku.
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Pri sistemu Solr to nalogo opravljajo pisci odgovorov, ki vračajo informa-
cije v obliki spletnih odgovorov v različnih formatih, kot so JSON, CSV in
XML. Na spodnji sliki je prikazano delovanje sistema, pri čemer se uporabi
omenjene upravljavce in pisce odgovorov.

Slika 4.2: Diagram delovanja za sistem Solr

Pri indeksiranju dokumentov uporablja Solr Lucene indeks, ki ga po-
nuja knjižnica z enakim imenom. To je obrnjen indeks, ki za ocenjevanje
uporablja kombinacijo modela vektorskega prostora in logičnega modela [3].
Sistem indeksira vsako polje, kjer uporabi analizator polja. Tem se v konfi-
guraciji določi razčlenjevalnike in filtre. Razčlenjevalniki opravijo členjenje,
kjer besedilo polja spremenijo v tok žetonov.
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Pri tem lahko uporabijo sezname besed, ki se jih ne indeksira. Naloga
filtrov pa je zaporedno pogledati vsak žeton v toku in se odločiti, ali ga bo
posredoval, zamenjal ali zavrgel [41]. Implementacijo razčlenjevalnikov in
filtrov omogoča Lucene knjižnica.

Iskanje sistem obravnava kot uporabniško zahtevo, zato se uporabijo upra-
vljavci zahtev. Solr ponuja mnogo različnih funkcionalnosti iskanja, ki se jih
lahko nastavlja v posameznih upravljavcih. Primeri ponujenih funkcional-
nosti so dokončanje poizvedbe, označevanje zadetkov iskanja in iskanje po-
dobnih rezultatov. Pri poizvedovanju sistem za razčlenjevanje uporabniških
poizvedb privzeto uporablja Standardni razčlenjevalnik poizvedb. Poizvedba
je razdeljena na izraze in operatorje, kjer obstajata dve vrsti izrazov: posame-
zni izrazi in besedne zveze [46]. Standardni razčlenjevalnik ponuja uporabo
logičnih izrazov z operatorji, zaradi katerih je iskanje zelo zmogljivo. Bese-
dilo poizvedbe se analizira na enak način, kot se besedilo dokumentov pri
indeksiranju. Za določen tip polja nad katerim iščemo se nastavi analizator,
ki lahko vsebuje razčlenjevalnike in filtre.
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4.2.2 Milvus

Odprtokodna vektorska baza podatkov. Sistem je zgrajen s pomočjo knjižnic,
kot so Faiss, Annoyi in HNSW. Te nudijo rešitve za operacije z vektorji, ki jih
sistem uporablja pri iskanju. Glavna lastnost je skalabilno iskanje z vektorsko
podobnostjo. Sistem je uporaben za shranjevanje in upravljanje vektorskih
podatkov, ki jih ustvarjajo modeli strojnega učenja. Ti modeli uporabljajo
algoritme in nabore podatkov za učenje, rezultat katerega je sposobnost mo-
dela preslikave vhodnih podatkov v končni vektorski zapis. Shranjevanje
vektorjev, pridobljenimi s takšnimi modeli je le prevladujoč primer uporabe,
ni pa edini. Vektorje se lahko pridobi tudi drugače, kar je pomembno je to,
da sistem zna nad njimi izvajati hitre operacije za iskanje podobnosti. Prav
to je prednost vektorskega podatkovnega tipa, saj je analiza z uporabo mate-
matičnih operacij nad vektorji zelo učinkovita. Sistem tako podpira iskanje
s podobnostjo besedil, slik, zvoka in videov. Praktično vsakega podatka, ki
se ga da učinkovito preslikati v ustrezni vektorski zapis.

Načini izvajanja

Sistem ima dva načina izvajanja: samostojen in gruča. Oba načina nudita
enake funkcionalnosti, razlika je v tem, da drugi način nudi dodatne mikro
storitve. V nalogi je uporabljen prvi način.
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Opis delovanja

Milvus uporablja strežnik, ki prejema uporabniške zahteve preko program-
skega odjemalca ali pa ukazne vrstice. Podprti programski jeziki za uporabo
odjemalca so Python, Java, Go ter JavaScript z NodeJS okoljem. Uporab-
nikom je z dodatno namestitvijo omogočena uporaba nadzorne plošče Attu,
ki je odprtokodno orodje za upravljanje Milvus-a. Kot spletni vmesnik Solr
sistema, tudi ta nadzorna plošča omogoča enostavnejšo upravljanje sistema.
Z njo lahko upravljamo z zbirkami dokumentov, particijami, podatki v inde-
ksu in iščemo po shranjen podatkih. Tu moramo upoštevati, da so rezultat
iskanja vektorji in ne besedilni podatki. Nadzorna plošča je prikazana na
spodnji sliki.

Slika 4.3: Milvus nadzorna plošča [25]
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V samostojnem načinu arhitekturo sestavljajo tri komponente Milvus,
etcd in MinIO. Prva komponenta predstavlja osnovno funkcionalnost sistema,
etsc shranjuje metapodatke, kot so indeksna vozlišča, MinIO pa skrbi za
shranjevanje podatkov. Iskanje, kot tudi vse druge akcije potekajo z ukazi
preko ukazne vrstice ali pa z uporabo metod programskega odjemalca. Na
tak način se vzpostavi sistem s konfiguracijo zbirk za podatke, kar vključuje
določeno shemo podatkov in definiran indeks s parametri za izgradnjo in
iskanje. Kot omenjeno v poglavju Pregled sorodnega dela, je za vzpostavitev
iskalnika z Milvus sistemom zahtevana uporaba dodatnih sistemov.

• Model za pretvorbo v vektorski prostor. Ker sistem za učinkovito ska-
labilno iskanje uporablja vektorski podatkovni tip, moramo vhodne be-
sedilne podatke pretvoriti. Za ta namen se uporabi modele strojnega
učenja, ki so tega sposobni.

• Sistem za hranjenje besedilnih podatkov. Milvus lahko hrani le nume-
rične in logične podatkovne tipe, zaradi česar potrebuje dodaten sistem.
Uporabi se relacijsko podatkovno bazo, ki poleg hranjenja besedilnih
podatkov nudi tudi način vračanja povratne informacije uporabniku
v obliki besedila. To je pomembno, saj nam povratne informacije, ki
vsebuje le vektorje, kot uporabnikom ne pomenijo prav veliko.
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Iskalnik mora sisteme uporabiti na način, da omogoča iskanje z vektorsko
podobnostjo nad besedilnimi podatki. Prvi korak indeksiranja je priprava
dokumentov za indeksiranje z Milvus sistemom. Besedilne podatke se raz-
členi v stavke, katere se nato z uporabo modela pretvori v vektorski prostor.
V drugem koraku se pridobljene vektorje vstavi v Milvus sistem, pri čemer
se uporabi zbirke vektorjev, ki se jim nastavi indeks. Po indeksiranju se pri-
dobi identifikacijske številke vektorjev. To je pomembno za preslikavo med
besedilom in indeksiranimi vektorji. V tretjem koraku se te številke skupaj
z besedilnimi podatki vstavi v dodatno podatkovno bazo.

Slika 4.4: Diagram indeksiranja z Milvus
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Iskanje tako kot indeksiranje poteka v več korakih. Prvi korak je pre-
tvorba poizvedbe v vektor. Z uporabe vektorja, metrike iskanja in para-
metrov indeksa za iskanje, se v drugem koraku izvede iskanje z vektorsko
podobnostjo. Tako se pridobi identifikacijske številke vektorjev, ki se jih v
tretjem koraku uporabi za poizvedbo na podatkovno bazo z besedili. Zadnji
korak je priprava povratnega odgovora uporabniku, ki ga sestavljata besedilo
in ocena dokumenta.

Slika 4.5: Diagram iskanja z Milvus
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Ker je Milvus vektorska podatkovna baza, se za ocenjevanje dokumentov
uporablja model vektorskega prostora. Za indeksiranje ponuja sistem širok
nabor indeksov, ki jih lahko uporabimo pri inicializaciji zbirk dokumentov.
Indeksiranje tega sistema je opisano kot, proces učinkovitega organiziranja
podatkov, ki igra pomembno vlogo pri uporabnosti iskanja po podobnostih,
saj dramatično pospeši zamudne poizvedbe v velikih nizih podatkov [27].
Ponujeni indeksi pripadajo štirim skupinam. To so drevesni indeksi, indeksi,
ki uporabljajo grafe, kvantizacijski indeksi ter indeksi, ki uporabljajo zgošče-
vanje. Za vsak indeks je priporočena uporaba določene metrike za iskanje
podobnosti. Primer sta metriki evklidske razdalje in kosinusa. Definiran in-
deks in metrika sta glavna elementa konfiguracije, ki določa na kakšen način
se indeksira in išče po dokumentih. Sistem za skalabilno iskanje z vektor-
sko podobnostjo, uporablja arhitekturo z vozlišči. To so izvajalci, ki sledijo
navodilom koordinatorske storitve in izvajajo ukaze jezika za manipulacijo
podatkov [26]. Med te spadata indeksno vozlišče, ki gradi indeks in poizve-
dovalno vozlišče, ki skrbi za iskanje.

4.3 Namestitve sistemov

Za namestitve sistemov se je uporabilo Docker, ki je platforma za aplika-
cijske pakete imenovani kontejnerji. Z njim lahko gradimo, izvajamo in po-
sodabljamo kontejnerje, ki jih sestavlja programska koda, sistemska orodja,
sistemske knjižnice, nastavitve in odvisnosti potrebne za izvajanje aplikacije.
Za razlago glavnih pojmov je dovolj, da vemo, da se kontejner, ki se ne izvaja
imenuje slika, te pa se gradi s pomočjo datotek imenovanih Dockerfile. Pred-
nost uporabe Dockerja je prenosljivost, saj lahko aplikacijo vzpostavimo na
kateremu koli sistemu, ki omogoča uporabo Dockerja. Za namestitev siste-
mov se je uporabilo tudi Docker Compose, ki je orodje za izvajanje aplikacij
z več kontejnerji.
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V primeru te naloge se je ta sistem primarno izbralo zaradi testiranja, saj
se zaradi lastnosti prenosljivosti okolje s pripravljenimi orodji za informacij-
sko poizvedovanje in programsko kodo testiranja enostavno vzpostavi tudi
na drugi računalnikih. Uporabljena sta bila Docker 20.10.14, build a224086
in Docker Compose 3.5.

4.3.1 Solr namestitev

Uporabljena je verzija 8.11 v samostojnem načinu. Uporabilo se je nekaj
dodatnih konfiguracij za Solr jedra, ki zahtevajo prilagojene konfiguracijske
datoteke, kot so solrconfig.xml in schema.xml. Zato se je kontejner za ta
sistem moralo še zgraditi s pomočjo Dockerfile datoteke v kateri so zapisane
nastavitve in sledeči ukazi za pripravo in izvajanje. Za osnovo te je bila
uporabljena datoteka, ki jo ponuja Apache Solr na Docker Hub [11].

4.3.2 Milvus namestitev

Uporabljena je verzija 2.0.2 v samostojnem načinu. Milvus sestavljajo prej
omenjene tri komponente, za vsako pa se uporabi kontejner, zaradi tega že
Milvus sam ponudi namestitev z uporabo Docker Compose [24]. Za iskanje
po besedilu ta vektorska podatkovna baza potrebuje še dodaten sistem, ki
shranjuje tekstovne podatke. Uporabilo se je Postgres verzije 14.1 dostopen
preko Docker slike postgres:14.1-alpine.
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4.3.3 Namestitev programske kode in knjižnic

Za iskanje, indeksiranje in testiranje z uporabo izbranih sistemov se uporabi
programsko kodo napisano v programskem jeziku Python in dodatne knji-
žnice. Za izvajanja dela programske kode se je uporabilo grafično procesno
enoto, kar zahteva pripravo okolja, ki to podpira. V ta namem se je namestilo
Python distribucijo Anaconda s paketom Cudatoolkit. Ta omogoča uporabo
CUDE. Je vzporedna računalniška platforma in programski model, ki ga je
razvila NVIDIA za splošno računalništvo na grafičnih procesnih enotah [33].

Vgrajene Python knjižnice uporabljene v projektu so logging, sys, os,
pathlib, re, time, threading, math in json. Vse ostale knjižnice so zahte-
vale dodatno namestitev. Z izjemo dveh knjižnic so bile te vse nameščene z
ukazom pip in seznamom odvisnosti.

1 python-dateutil==2.8.2

2 psutil==5.9.1

3 pandas==1.4.3

4 pymilvus==2.0.2

5 sentence-transformers==2.2.1

6 scikit-learn==1.1.1

7 psycopg2-binary==2.9.3

Listing 4.1: Datoteka s seznamom odvisnosti

Omenjeni izjemi pri namestitvi sta knjižnici Pytorch in Pysor. Knjižnica
Pytorch je zahtevala posebno namestitev za podporo CUDE. Pri knjižnici
Pysolr pa se je uporabilo kodo pridobljeno iz GITHUB repozitorija projekta.
Razlog za to so bile spremembe v kodi, ki še niso bile pripravljene za uporabo
v objavljeni knjižnici. Dostopna je lokalno znotraj projekta naloge na poti
App/solr/lib/pysolr.py. V nalogi se je uporabilo Python 3.8.10, Anaconda
4.13.0, cudatoolkit 11.3.1 in Pytorch za podporo Cude verzije 1.11.0.
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4.3.4 Vzpostavitev projekta

Sistema Milvus in Solr se je na napravi postavilo z Docker kontejnerji. Za
pripravo okolja Docker kontejnerjev iz slik se je uporabilo Docker Compose.
Ta uporablja posebno datoteko v kateri se definira parametre, kot so številke
vrat strežnikov, sistemske različice in dostopni podatki za baze podatkov.

42 milvus:

43 container_name: milvus-standalone

44 image: milvusdb/ milvus:v 2.0.2

45 command: ["milvus", "run", "standalone"]

46 environment:

47 ETCD_ENDPOINTS: etcd :2379

48 MINIO_ADDRESS: minio :9000

49 ports:

50 - "19530:19530"

51 depends_on:

52 - "etcd"

53 - "minio"

54

55 solr:

56 container_name: solr

57 image: solr

58 ports:

59 - "8983:8983"

Listing 4.2: Izsek kode iz Docker Compose datoteke
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Postavitev projekta je tako sestavljena iz okolja Docker z delujočimi kon-
tejnerji, ki se ga vzpostavi z Docker Compose in Python skriptami s knjižni-
cami, ki komunicirajo s strežniki in izvajajo programsko kodo za testiranje
sistemov.

Slika 4.6: Diagram vzpostavitve projekta

4.4 Vzpostavitev sistemov

Namen tega razdelka je opisati kako se je pripravilo programsko kodo za
uporabo izbranih sistemov ter dodatnih vtičnikov. Vsak ima pripravljene
metode za testiranje, ki pripravijo sistem, indeksirajo dokumente in po njih
iščejo in vračajo ustrezne rezultate.

4.4.1 Vzpostavitev sistema Solr

Prej omenjene metode za delo z Solr sistemom uporabljajo Pysolr knjižnico,
ki nudi rešitve za uporabo aplikacijsko programskih vmesnikov strežnika.
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Priprava sistema

Za uporabo Solr sistema je potrebno zgraditi Solr jedro. Izraz jedro se upora-
blja za sklicevanje na posamezen indeks in povezane transakcijske dnevnike
ter konfiguracijske datoteke [45]. Ko imamo zgrajeno jedro, je treba vzposta-
viti še odjemalca preko katerega se pošilja uporabniške zahtevke strežniku.
Jedro se zgradi z CoreAdmin aplikacijsko programskim vmesnikom. Takšne
akcije z zahtevki poenostavi knjižnica Pysolr. V primeru izgradnje jedra se
kreira instanco razreda SolrCoreAdmin, ki vsebuje metode za delo z CoreAd-
min vmesnikom. Na sliki je prikazana uporaba metode create, ki s podanimi
parametri ustvari novo Solr jedro.
# Instanca razreda SolrCoreAdmin

solr_admin = SolrCoreAdmin("http ://{}:{}/ solr/admin/cores".format(self.host ,

↪→ self.port))

# Kreiranje jedra

response = solr_admin.create(name=self.core , instance_dir=self.core)

Listing 4.3: Kreiranje jedra s Pysolr

Za vzpostavitev Solr odjemalca se pripravi instanco razreda SolrClient.
Ta razred vsebuje metode za delo z Solr aplikacijsko programskim vmesni-
kom, ki rokuje z zahtevki za delo s podatki. Parametri, ki se jih potrebuje so
številka vrat strežnika, ime gostitelja ter jedro nad katerim se bodo izvajale
akcije. Na sliki je prikazana vzpostavitev instance prej omenjenega razreda,
ki tekom izvajanja manipulira s podatki v indeksu.
# Instanca razreda SolrClient

self.client = SolrClient("http ://{}:{}/ solr /{}".format(self.host , self.port ,

↪→ self.core))

Listing 4.4: Vzpostavitev odjemalca s Pysolr
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Indeksiranje

V nalogi se je uporabilo korpuse besedil v formatu CSV in JSON. Sistem
Solr podpira indeksiranje obeh formatov, kljub temu je bilo za vzpostavitev
lažje v obeh primerih uporabiti drugi format. Knjižnica Pysolr namreč ne
podpira indeksiranja CSV tipa z Solr aplikacijsko programskim vmesnikom.
Za indeksiranje se je podatke iz datoteke prebralo v JSON objekt, katerega
se je nato vstavilo v sistem. Pri tem Solr sam gradi indeks na podlagi konfi-
guracije. Za prebiranje CSV formata se je uporabilo Pandas knjižico, ki nudi
metode za branje tega tipa in pretvorbo v format JSON. Na sliki je prikazano
branje CSV datoteke, ki se jo s pomočjo metod knjižnice Pandas formatira v
objekt zahtevanega formata, katerega se z pripravljenim odjemalcem vstavi
v sistem.

# Branje datoteke

data = pandas.read_csv(file)

docs = json.loads(data.to_json(orient = "records"))

# Vstavljanje dokumentov v Solr

self.client.add(docs = docs , commit = True )

Listing 4.5: Primer indeksiranja CSV datotek s Pysolr

Za indkesiranje večjih korpusov in datotek so bile potrebne še dodatne
prilagoditve. Solr za vstavljanje podatkov v Lucene indeks z danim poljem in
vhodnim besedilom kreira tako imenovan term. Predstavlja del besedila, nad
katerim se izvaja analiza. Velikost tega je omejena na 32.766 bajtov, kar je
bilo treba pri indeksiranju upoštevati. Datoteke, ki vsebujejo besedilo z več
kot 32.766 bajti so bile indeksirane v več delih. Končno število indeksiranih
dokumentov je tako lahko večje, kot na začetku. Vsi taki dokumenti vse-
bujejo primarni naslov dokumenta in zaporedno številko pripadajočega dela.
Pri indeksiranju večjih korpusov pa se je v nalogi privzeto uporabilo tudi
indeksiranje v 10% particijah, kar je pomagalo porazdeliti porabo sistemskih
virov.
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Iskanje

Solr ponuja mnogo različnih funkcij in parametrov za iskanje. V nalogi se je
uporabilo najbolj osnovno funkcionalnost, za kar se uporabi pripravljenega
odjemalca z metodo search. Iskana poizvedba je pripravljena po pravilih, ki
jih določa Standardni razčlenjevalnik poizvedb. Vsebuje ime polja besedila
po katerem se išče in iskani niz. Na sliki je prikazana uporaba search metode,
ki kot argument prejme poizvedbo.
# Iskanje

results = self.client.search(query)

# Razćlenjevanje odgovora

found_titles = [doc["title"] for doc in results.docs]

Listing 4.6: Primer iskanja s Pysolr
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Vtičnik za slovenski jezik

Del testiranja sistemov je bilo iskanje po korpusu besedil v slovenskem je-
ziku. Solr-jevem naboru podprtih jezikov ni slovenščine, kar je bil razlog
za dopolnitev sistema z vtičnikom. Vtičnik je programska koda, ki se jo
doda v sistem z namenom spreminjanja in prilagajanja delovanja. Solr za
veliko nalog in funkcionalnosti ponuja uporabo tako dodane kode, med ka-
tere spadajo tudi naloge analize besedil. Vtičnike se uporablja, kot dodatne
knjižnice. Razrede knjižnic, ki vsebujejo kodo vtičnika se v sistemu uporabi
z nastavitvami konfiguracijskih datotek. Solr vtičniki v večini primerov raz-
širijo razrede Lucene knjižnice in za to uporabljajo programski jezik Java.
Solr-jevo procesiranje naravnega jezika temelji na Lucene razredih, ki imple-
mentirajo razčlenjevanje in filtriranje po razčlenjevanju. Razčlenjevalnike in
filtre se v konfiguracijskih datotekah nastavlja v analizatorjih besedilnih polj.

Za podprte jezike je na voljo kar nekaj filtrov, ki procesirajo besedilo z
korenjenjem besed. Primer je algoritem za korenjenje v angleškem jeziku,
ki ga implementira razred PorterStemFilterFactory. Vtičnik, ki je dopolnil
sistem za analiziranje slovenskega jezika se je pripravilo na podoben način
s filtriranjem po razčlenjevanju. Za to se je razvilo algoritem za korenjenje
slovenskih besed, ki se ga je za uporabo v Solr implementiralo z razširitvijo
Lucene razredov. Pred začetkom razvoja filtra za korenjenje slovenskega je-
zika je bil opravljen pregled sorodnega dela na tem področju. Pridobljene
so bile informacije o obstoju algoritmov, ki rešujejo problem korenjenja slo-
venskih besed, vendar noben ni bil dostopen. Ti algoritmi so optimalni,
generični in Popovičev algoritem [48]. Poleg teh algoritmov se je pridobilo
še odprtokoden algoritem za osnovno korenjenje slovenskega jezika napisan
v programskem jeziku Snowball. Koda je dostopna v arhivih spletne strani
namenjene temu programskemu jeziku [17]. Z uporabo nekaterih principov
iz članka Stemming of Slovenian library science texts [48] ter z osnovo al-
goritma napisanega v Snowball je bil implementiran nov algoritem v Javi z
Lucene knjižnico, ki je opisan v nadaljevanju.
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1. Opis delovanja algortma

Algoritem uporablja več kot 80 končnic z namenom preoblikovanja be-
sede v krn. Za razliko od nekaterih algoritmov za druge jezike, ki upo-
rabljajo štetje zlogov, ta uporablja dolžino trenutnega krna. Uporablja
princip več iteracij postopnega krnjenja, kjer se končnice sestavljajo.
Seznam teh je tako lahko manjši, algoritem pa potrebuje dodatne po-
goje odstranjevanja. Ti pogoji so tako imenovana pravila krnjenja.
Pred začetkom iteracij se preveri, glagolski vid in stopnjevanje besede,
kjer algoritem poskusi preoblikovati besede v bolj osnovno obliko. Pri-
meri takega krnjenja so:

• prišli, prišla, prihajali, prihajale v prišel

• najlepši, najlepšega v lep

• visokega, najvišjimi, najvišjih v visok

Omejitev postopnega krnjenja. Število iteracij postopnega krnjenja
je odvisno od števila zlogov besede, omejeno pa je navzgor s štirimi
ponovitvami. Iteracije se izračuna z sledečo enačbo.

iteracije = min(4, zlogi− 1)

Vsaka iteracija lahko izvede 7 korakov. Pri Vsakem koraku se izvede
pregled končnic, kjer je odstranjevanje odvisno od velikosti trenutnega
krna. Iteracija se zaključi ob spremembi krna ali po izvedbi zadnjega
koraka. Postopno krnjenje se zaključi po zadnji iteraciji ali če med
iteracijo ne pride do spremembe krna. Po koncu iteracij se uporabi
še popravljanje končnic krna. Osnovni princip je opisan v članku [48].
Algoritem poskuša ugotoviti krn besed kjer pride do premen, kot so
mehčanje in odpad samoglasnika. Primeri takih popravkov krna so:

• oblaka, oblačno, oblačnega v oblak

• srečen, srečnega, srečni, srečnih, srečnim, srečno v srečen
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Slika 4.7: Diagram delovanja algoritma za korenjenje
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Primer korenjenja besede ‘oblačno’ :

(a) Beseda je pridevnik, zato se glagolski vid ne preoblikuje.

(b) Beseda ni stopnjevana, zato se preoblikovanje te oblike ne izvede.

(c) Izračunano število postopnih iteracij je 2.

iteracije = min(4, 3− 1)

(d) Prva iteracija postopnega krnjenja. V 5. koraku se odstrani konč-
nico ‘-o’.

(e) Druga iteracija postopnega krnjenja. V 6. koraku se odstrani
soglasnik na koncu krna ‘oblačn’. Tu se uporabi pravilo krnjenja,
kjer se krnu, ki se konča z dvema soglasnikoma odstrani zadnjega.

(f) Postopne iteracije se z dvema ponovitvama zaključijo, zato se
prične popravljanje krna. Izvede se popravek mehčanja ‘k’ v ‘č’,
ki privede do zadnje spremembe krna ‘oblač’ v ‘oblak’.

Primer korenjenja besede ‘lovljenje’ :

(a) Beseda je samostalnik, zato se glagolski vid ne preoblikuje.

(b) Beseda ni stopnjevana, zato se preoblikovanje te oblike ne izvede.

(c) Izračunano število postopnih iteracij je 2.

iteracije = min(4, 3− 1)

(d) Prva iteracija postopnega krnjenja. V 2. koraku se odstrani konč-
nico ‘-jenje’.

(e) Druga iteracija postopnega krnjenja. V nobenem koraku ne pride
do spremembe krna, zato se postopno krnjenje zaključi.

(f) Popravljanje krna. Izvede se popravek končnice ‘-vl’ v ‘v’, ki
privede do zadnje spremembe krna ‘lovl’ v ‘lov’.
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2. Opis implementacije algoritma z Lucene

Algoritem se je z Lucene knjižnico implementiralo, kot filter po razčle-
njevanju, ki se ga uporabi v Solr nastavitvah analizatorja besedilnega
polja slovenščine. Osnovni razred za tak filter je TokenFilter, ki pre-
gleda tok žetonov razčlenjevalnike in se odloči, ali bo žeton posredoval,
zamenjal ali zavrgel. Za ustvarjanje instance tega pa skrbi abstraktni
nadrejeni razred TokenFilterFactory. Za uporabo algoritma se je tako
pripravilo dva razreda SloveneStemmerFilterFactory in SloveneStem-
merFilter, ki razširita omenjena Lucene razreda.
public class SloveneStemmerFilter extends TokenFilter

{

// Konstruktor

protected SloveneStemmerFilter(TokenStream input)

{

super(input);

this.charTermAttr = addAttribute(CharTermAttribute.class);

}

// Razśirjene metode

@Override

public boolean incrementToken () throws IOException

{

if (!input.incrementToken ()) return false;

// Korenjenje

stemm() ;

return true ;

}

Listing 4.7: Primer razširitve razreda TokenFilter

Razred SloveneStemmerFilter izvede korenjenje z prej opisanim algo-
ritmom, kjer je vhod tok žetonov razčlenjevalnika besedila. V toku
žetonov so manjši deli besedila. Običajno so to kar cele besede, ki se
jih procesira. IncrementToken je metoda za napredovanje toka na na-
slednji žeton. Ker se jo kliče za vsak žeton v toku, se jo lahko uporabi
za filtriranje posameznega žetona.
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Na sliki je prikazan izsek SloveneStemmerFilter razreda, ki z uporabo
metod razreda implementira algoritem za korenjenje slovenskih besed.

55 private void stemm()

56 {

57 if(charTermAttr.length () > 2)

58 {

59 initStemmVariables ();

60

61 // Preoblikovanje glagolskega vida in stopnjevanja

62 if(!changedVerbForm () && !changedWordEscalation ())

63 {

64 int iteration = Math.min(syllableCount ()-1, 4);

65

66 // Postopno krnjenje

67 while(iteration>=0)

68 {

69 iteration--;

70 if( !(step1 () || step2() || step3() || step4 () || step5() || step6

↪→ () || step7 ()))

71 {

72 break;

73 }

74 }

75 }

76

77 // Popravki konćnic

78 fixSuffixes ();

79

80 charTermAttr.setEmpty ();

81 charTermAttr.copyBuffer(chars , cursorStart , stemmLength);

82 }

83 }

Listing 4.8: Izsek kode SloveneStemmerFilter razreda

Za implemetacijo vtičnika se je uporabilo Lucene knjižnico 8.11.1, Javo
11.0.11 in Apache Maven 3.8.5.
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3. Uporaba vtičnika v Solr

Projekt, ki razširi Lucene razrede se je za uporabo s Solr izvozilo, kot
JAR datoteko in se jo dodalo na pot <instanca jedra>/lib. Razčle-
njevalniku besed analizatorja se je dodalo seznam besed, ki se jih ne
ideksira. Uporabljen seznam je kombinacija dveh. Prvi manjši je bil
pridobljen v repozitoriju za slovenski jezik na GITHUB [10]. Drugi
uporabljen seznam pa je del Python knjižnice NLTK, ki med drugi
vsebuje tudi tak seznam besed za slovenski jezik [32]. Seznam besed,
ki se jih ne indeksira je bil dodan kot datoteka z navadnim besedilom
na pot <instanca jedra>/conf. Točne nastavitve konfiguracisjke dato-
teke za analizator slovenskega besedila, so prikazane v poglavju 3. Solr
konfiguracija.

4. Primerjava iskanja z vtičnikom in brez

Primer rezultatov iskanja z poizvedbo ‘šentilju’

Brez vtičnika ‘v Šentilju, Podčetrtku ali v Osilnici na Kočevskem ’

Z vtičnikom ‘si lahko na policijski postaji Šentilj’

Primer rezultatov iskanja z poizvedbo e ‘šentiljskih’

Brez vtičnika /

Z vtičnikom ‘Od Šentilja do Kozine’

Primer rezultatov iskanja z poizvedbo ‘Gallusova’

Brez vtičnika ‘Korenček in palica Gallusova dvorana CD’

Z vtičnikom ‘Korenček in palica Gallusova dvorana CD’

Primer rezultatov iskanja z poizvedbo ‘Gallusom’

Brez vtičnika /

Z vtičnikom ‘Korenček in palica Gallusova dvorana CD’
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Iz rezultatov iskanja lahko razberemo, da sistem brez uporabe korenjenja
ne uspe prepoznati besed, ki so enake po korenu. To privede do rezultatov
iskanja, ki ne vsebujejo dokumentov, kar pri iskalnem sistemu ni zaželeno v
primeru, ko obstajajo primerni rezultati.

4.4.2 Vzpostavitev sistema Milvus

Metode za komunikacijo z strežnikom Milvus-a in Postgres baze uporabljajo
knjižnici Pymilvus in Psycopg2. Tako, kot pri sistemu Solr so se tudi tukaj
implementirale metode za pripravo sistemov, indeksiranje in iskanje.

Priprava sistema

Za uporabo sistema se vzpostavi odjemalce za podatkovni bazi. Za odjemalca
Milvus strežnika se uporabi Pymilvus razred connections z metodo connect.
Odjemalca za Postgres pa se vzpostavi na podoben način z connect metodo
knjižnice. Temu odjemalcu se vzpostavi še kazalec, preko katerega se izvaja
vse akcije nad podatkovno bazo z besedili. Za vzpostavitev potrebujemo
podatke o številkah vrat, na katerih so strežniki, imena gostiteljev in dostopne
podatke.
# Milvus odjemalec

connections.connect("default", host=self.host , port=self.port)

# Postgres odjemalec

self.dbconn = psycopg2.connect(host=self.dbhost , port=self.dbport , user=user

↪→ , password=pswd)

# Kazalec

self.dbcursor = self.dbconn.cursor ()

Listing 4.9: Vzpostavitev odjemalcev s Pymilvus in Psycopg2
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V pripravo sistema spadajo tudi inicializacije zbirk dokumentov in tabel,
za kar potrebujemo konfiguracijo sistema. Konfiguracija določi uporabljen
model za pretvorbo stavkov v vektorje in parametre indeksa. Uporabljen
korpus pa določi polja, katerih vektorje se hrani in indeksira v zbirkah. Na
sliki je prikaza inicializacija Milvus zbirke z shemo in parametri indeksa z
uporabo razredov CollectionShema in Collection.
# Definicija sheme s polji

schema = CollectionSchema(fields=fields , description = "Vector collection")

# Inicializacija zbirke z shemo in indeksom

collection = Collection(name = name , schema = schema)

collection.create_index(field_name = EMBEDDING_FIELD , index_params =

↪→ index_params)

Listing 4.10: Inicializacija Milvus zbirke s Pymilvus

Indeksiranje

Indeksiranje poteka v več korakih. Na enak način, kot pri sistemu Solr se iz
datotek v formatu CSV ter JSON prebere podatke v objekt. Ta se uporabi
pri pretvorbi tekstovnih podatkov, za kar skrbijo izbrani modeli. Vsak izmed
teh ima specifikacije, ki jih je potrebno upoštevati. Primer sta velikost konč-
nih vektorjev ter največja dovoljena dolžina vhodnega niza. Za vsako polje
vhodne datoteke se ustvari in shranjuje vektorje v Milvus zbirki

V nalogi se je uporabilo dve besedilni polji naslov in besedilo. Naslovi
so se zaradi manjše dolžine lahko v celoti kodirali v vektorje, polje z bese-
dilom pa je bilo treba na manjše dele še razčleniti. Za relacijo med tako
pridobljenimi kosi besedil in naslovi se je uporabilo dodatno polje Milvus
zbirke, ki vsebuje identifikacijsko številko pripadajočega naslova. Takšno re-
lacijo med podatki naslovov in besedil bi se lahko vzpostavilo tudi z novo
tabelo Postgres baze, vendar bi s tem povečali število vrstic in tabel, ki jih
je potrebno hraniti. S tem se je tudi preizkusilo Milvus-ovo funkcionalnost
iskanja z identifikacijskimi številkami, kjer se ne uporabi iskanja z vektorsko
podobnostjo. Identifikacijske številke zbirke z vektorji naslovov dokumentov
in njihovim besedilom se na koncu vstavi še v Postgres podatkovno bazo.
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Na sliki je prikazana uporaba modela za pretvorbo besedil v vektorski
prostor in vstavljanje vektorjev v indeks zbirke z metodo insert razreda col-
lection.
# Pretvorba v vektorski prostor

sentence_embeddings = model.encode(sentences=data_encode , show_progress_bar=

↪→ False)

# Vstavljanje vektorjev v zbirko

if(do_normalize):

sentence_embeddings = normalize(sentence_embeddings)

collection.insert ([list(sentence_embeddings)])

Listing 4.11: Primer indeksiranja z modelom in Pymilvus

Kot omenjeno pri indeksiranju sistema Solr, se je v nalogi privzeto upora-
bilo indeksiranje v 10% particijah, kar pomaga porazdeliti porabo sistemskih
virov. Poleg teh particij se je upoštevalo še omejitve modela. Razčlenjene
dele besedil se je po potrebi še dodatno razdelilo na velikost, ki je določena
z dolžino vhodnega niza modela. Pri kodiranju delov besedil v vektorje se je
uporabilo particije v velikosti 50 000 delov, ki so se tekom testiranja izkazale
za najbolj učinkovite.

Iskanje

Zaradi sestave sistema tudi iskanje poteka v več korakih. Vhodni iskalni niz
je treba pretvoriti z modelom, ki je uporabljen za indeksiranje dokumentov.
S parametri za iskanje, metriko in pripravljenim vektorjem se lahko izvede
iskanje s podobnostjo. Rezultat iskanja so identifikacijske številke vektor-
jev in ocena. V primeru iskanja po polju z besedilom se pripadajoči naslov
pridobi s prej omenjeno poizvedbo z identifikacijskimi številkami. Z identi-
fikacijskimi številkami vektorjev naslovov, se nato pripravi še poizvedbo na
Postgres bazo, ki vrne končni rezultat naslova z besedilom.
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Na sliki je prikazano iskanje po zbirki vektorjev z metodo search, ki ji
podamo parametre iskanja in vektor poizvedbe.
# Parametri iskanja

search_params = {"metric_type": self.metric_type , "params": self.

↪→ index_search_params}

# Iskanje po zbirki z vektorsko podobnostjo

sentence_results = self.text_collection.search(query_embeddings ,

↪→ EMBEDDING_FIELD , param=search_params , limit=9, expr=None)[0]

# Razćlenjevanje odgovora

sentence_result_ids = [result.id for result in sentence_results]

Listing 4.12: Iskanje z vektorjem poizvedbe

4.5 Konfiguracije sistemov

Pri analizi in primerjavi se je za vsak sistem testiralo po tri konfiguracije.
Pomembno je, da ena izmed teh omogoča iskanje v slovenskem jeziku.

4.5.1 Solr konfiguracije

V primeru Solr sistema vsaka konfiguracija pripada enemu jedru, ki ga je
potrebno pred indeksiranjem in iskanjem še zgraditi. Konfiguracija narekuje
način izvajanja vseh akcij nad podatki v jedru in samim jedrom Solr sistema.
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1. Solr konfiguracija

Prva konfiguracija Solr sistema uporabi dopolnitve za analiziranje angleškega
jezika. Za korenjenje se uporabi prej omenjeni PorterStemFilterFactory in
ponujen seznam angleških besed, ki se jih ne indeksira.
<analyzer type="index">

<tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/>

<filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase=" true " words="

↪→ stopwords.txt" />

<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/>

<filter class="solr.PorterStemFilterFactory"/>

</analyzer>

Listing 4.13: Analizator besedila za indeksiranje v 1. Solr konfiguraciji

2. Solr konfiguracija

Druga konfiguracija Solr sistema izkoristi lastnost izvajanja brez podane
sheme indeksiranih dokumentov. To lastnost omogočajo:

• Managed schema, ki je konfiguracijska datoteka vključena v privzetem
jedru. Vsebuje nastavitve, zaradi katerih je uporaba nedefinirane sheme
med procesiranjem mogoča

• Ugibanje tipa polj je lastnost, ki poskuša nedefiniran tip polja pripisati
enemu izmed Integer, Long, Float, Double, Date in String, ki je privzeti
tip.

• Avtomatično posodabljanje sheme, ki nova polja s pripisanim tipom
doda v shemo

Ob uporabi te konfiguracije ni bilo dodatnih dopolnitev, za lažjo uporabo
s knjižnico Pysolr se je le pripravilo instančni imenik jedra s konfiguracijskimi
datotekami v kontejnerju Solr sitema.
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3. Solr konfiguracija

Tretja konfiguracija Solr sistema uporabi dopolnitve za analiziranje sloven-
skega jezika. Za korenjenje se uporabi vtičnik s pripravljenim algoritmom
za korenjenje slovenskega jezika, doda se tudi pridobljen seznam slovenski
besed, ki se jih ne indeksira.
<analyzer type="index">

<tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/>

<filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase=" true " words="

↪→ stopwords.txt" />

<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/>

<filter class="com.slovene.stemming.SloveneStemmerFilterFactory"/>

</analyzer>

Listing 4.14: Analizator besedila za indeksiranje v 3. Solr konfiguraciji

4.5.2 Milvus konfiguracije

Milus uporabi podane nastavitve za kreiranje zbirk dokumentov in pretvorbo
besedila v vektorski prostor. Glavni del konfiguracije so specifikacije modela
ter indeks in metrika s pripadajočimi parametri.

Modeli

V nalogi so uporabljeni trije različni modeli, dostopni s knjižnico Sentence
transformers. Ti modeli razširjajo nek osnovni model na način, ki nam omo-
goča izvajanje kodiranja stavkov v vektorski prostor. Osnovni model je lahko
že v osnovi sposoben kodiranje stavkov ali pa je model za kodiranje besed,
ki se ga nadgradi.
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Lastnosti po katerih se razlikujejo so hitrost kodiranja v stavkih na se-
kundo, velikost modela na disku, dimenzije izhodnih vektorjev, omejitve dol-
žine vhodnega niza, večjezičnost, uporabljen osnovni model ter dodatni po-
datki za učenje. Podatki so bili pridobljeni iz pregleda modelov knjižnice
Sentence transformers [36].

average word

embeddings

glove.6B.300d

average word

embeddings

kominos

paraphrase

multilingual

MiniLM-L12-v2

Hitrost 34000 22000 7500

Velikost 420 MB 240 MB 420 MB

Dimenzije

vektorjev
300 300 385

Večjezičnost NE NE DA

Omejitev dolžine

vhodnega niza
128

Podatki za učenje

osnovnega modela
6 milijard

žetonov

2 milijardi

besed

107.785 parov

vprašanje-

odgovor

Dodatni podatki

za učenje

Vzporedni

podatki

za več kot

50 jezikov

Tabela 4.2: Lastnosti modelov
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1. Milvus konfiguracija

Prva konfiguracija je namenjena procesiranju besedila v angleškem jeziku,
uporabljen model je average_word_embeddings_glove.6B.300d. Indeks v
kofiguraciji je RHNSW_SQ, ki temelji na kvantizaciji in uporabi grafov.
Prednosti tega so hitra poizvedbe in delo z omejeni pomnilniški viri. Na-
stavljena je metrika IP (ang., inner product), ki z normaliziranimi vektorji
računa notranji produkt enak kosinusni podobnosti.

MILVUS_CONFIG1 = {

"name":"MILVUS CONFIG 1",

"model": {

"name": "average_word_embeddings_glove .6B.300d",

"vector_size":300,

"normalize": True ,

"max_sequence":512

},

"index":{

"name":"RHNSW_SQ",

"build_params":{"M":4,"efConstruction":128},

"search_params":{"ef":10,}

},

"metric":"IP",

}

Listing 4.15: 1. Milvus konfiguracija
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2. Milvus konfiguracija

Druga konfiguracija je namenjena procesiranju besedila v angleškem jeziku,
uporabljen model je average_word_embeddings_komninos. Indeks v konfi-
guraciji je IVF_SQ8 kvantizacijski indeks. Primeren je za indeksiranje večjih
količin podatkov, saj je zanj značilna manjša poraba virov, je pa tak indeks
lahko manj natančen pri iskanju. Tudi ta konfiguracija uporablja metriko IP,
saj model priporoča uporabo kosinusne podobnosti za ocenjevanje ustreznosti
rešitve poizvedbe.

MILVUS_CONFIG2 = {

"name":"MILVUS CONFIG 2",

"model": {

"name": "average_word_embeddings_komninos",

"vector_size":300,

"normalize": True ,

"max_sequence":512

},

"index":{

"name":"IVF_SQ8",

"build_params":{"nlist":1024} ,

"search_params":{"nprobe":10},

},

"metric":"IP",

}

Listing 4.16: 2. Milvus konfiguracija
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3. Milvus konfiguracija

Tretja konfiguracija je namenjena iskanju v slovenskem jeziku in uporablja
večjezični model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 . Ta je naučen na
podatkih več kot 50-tih jezikov Kot prejšnja konfiguracija uporablja IVF_-
SQ8 kvantizacijski indeks za indeksiranje večjega korpusa. Z metriko podob-
nosti L2, ki oceni rezultate z računanjem evklidske razdalje med vektorji.

MILVUS_CONFIG3 = {

"name":"MILVUS CONFIG 3",

"model": {

"name": "paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2",

"vector_size":384,

"normalize": True ,

"max_sequence":128

},

"index":{

"name":"IVF_SQ8",

"build_params":{"nlist":1024} ,

"search_params":{"nprobe":10},

},

"metric":"L2",

}

Listing 4.17: 3. Milvus konfiguracija

4.6 Preizkusi s testnimi primeri

Testni primeri so korpusi s pripravljenimi poizvedbami. Iskalni sistem se z
temi preizkusi in oceni. Iskalni nizi so vezani na korpus, ker se te razliku-
jejo po vsebovanih besedilih. Namen je testiranje iskanja z nizi, ki ji korpus
vsebuje, delno vsebuje in ne vsebuje. Prav tako se preizkusi iskanje števil.
Vsako pripravljeno konfiguracijo se je preizkusilo z enim korpusom in njego-
vim naborom testnih poizvedb.

Merjenje porabe virov

Za merjenje izkoristka procesorja ter spomina se je uporabilo knjižnico Psutil,
ki nudi metode za pridobivanje informacij procesov. Za merjenje časa izvaja-
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nja pa knjižnico time, ki jo python že privzeto vsebuje. Povprečne vrednosti
se je izračunalo iz podatkov pridobljenih v eno sekundnih intervalih tekom
izvajanja. V nekaterih trenutkih je lahko izkoristek CPE večji od 100%, za
kar je razlog izvajanje z več nitmi. Za stabilnost rezultatov meritev se je te
izračunalo, kot povprečne vrednosti večkratnih ponovitev. Čas indeksiranja,
izkoriščenost procesorja in porabo spomina med izvajanjem se je merilo v
štirih ponovitvah indeksiranja in iskanja. Za izračun hitrosti vračanja re-
zultatov iskanja pa se je upoštevalo vrednosti tridesetih poizvedb, ki so bile
naključno izbrane iz teh štirih ponovitev.

Ocenjevanje rezultatov poizvedb

Vsak testni primer vsebuje pripravljene poizvedbe, ki jih lahko razporedimo
v štiri skupine. V nalogi so predstavljeni do tri dokumenti v rezultatu iskanja
urejeni v zaporedju, ki ga vrne sistem.

1. Iskanje z nizi, ki jih korpus vsebuje. Poizvedbe s takšnimi nizi so pri-
pravljene z namenom testiranja natančnosti iskanja. V rezultatih se
pričakuje točno določene dokumente, ki vsebujejo iskani niz.

2. Iskanje z nizi, ki jih korpus delno vsebuje. Te poizvedbe so pripra-
vljene z namenom testiranja sposobnosti vračanja ustreznih rezultatov,
ko iščemo z nizom, ki je podoben nizu v korpusu. Ti imajo lahko za-
menjan vrstni red besed ali pa zamenjan del besed v nizu. Pričakovani
rezultati se zaradi, različnih načinov priprave iskanega niza razlikujejo
in so opisani pri posamezni poizvedbi.

3. Iskanje s števili. Namen te skupine je precej preprost, preizkusiti iskanje
z nizi števil, kjer se v odgovoru pričakuje dokumente, ki ta števila
vsebujejo.

4. Iskanje z nizi, ki jih korpus ne vsebuje. Namen teh poizvedb je preizku-
siti iskalnik v situaciji, kjer korpus ne vsebuje iskanega niza. V rešitvi
so zaželeni čim bolj podobni dokumenti.
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Rezultate poizvedb se je ocenilo glede na pričakovan rezultat. rezultati iska-
nja so lahko ocenjeni, kot ustrezni, delno ustrezni in neustrezni.

Specifikacije naprave uporabljene za testiranje

• 64-bitni operacijski sistem Windows 10 Home verzije 21H1

• RAM 8,00 GB SK Hynix

• CPE Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPE @ 2.80GHz

• GPE NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB
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Preizkusi

1. Testni primer
V prvem testnem primeru se je uporabilo korpus Amazon reviews z angle-
škimi besedili in 1. konfiguraciji sistemov, ki sta opisani v podpoglavju Kon-
figuracije sistemov (4.5).

Poraba virov

Indeksiralo se je 40.000 dokumentov v 10% particijah. Iskanje nad temi
dokumenti se je izvedlo s poizvedbami opisanimi v nadaljevanju. Rezultati
meritev časa indeksiranja, izkoriščenosti spomina in izkoriščenosti procesorja
so povprečne vrednosti štirih ponovitev indeksiranja in iskanja. Čas iskanja
pa je mera, ki jo predstavlja povprečje hitrosti vračanja rezultatov tridesetih
poizvedb. Pri vsaki povprečni vrednosti je izračunan še standardni odklon.

Indeksiranje Iskanje

Solr Milvus Solr Milvus

Čas 6,82 s 42,59 s 0,008 s 0,04 s

σ 1,2 s 3,81 s 0,002 s 0,01 s

Pomnilnik 4,46 % 13,47 % 3,79 % 4,87 %

σ 1,2 % 3,81 % 0,04 % 0,63 %

Procesor 12,86 % 73,44 % 11,5 % 12,18 %

σ 1,8 % 3,09 % 3,83 % 1,85 %

Disk 0,026 GB 1,14 GB

Tabela 4.3: Poraba virov pri preizkusu s korpusom Amazon reviews

Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus vsebuje

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vključujejo iskani niz. V nekaterih
primerih, kjer je iskani niz ena beseda so ustrezni tudi pomensko sorodni
dokumenti.
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1. Poizvedba

‘I brave the mist and the fog’

1. ‘I brave the mist and the fog’ Solr

1. ‘I brave the mist and the fog’ Milvus

Dokument, ki vsebuje iskani niz ‘I brave the mist and the fog’ je del
korpusa in je tako pričakovan rezultat iskanja, ki ga oba sistema uspešno
poiščeta.

2. Poizvedba

‘Great Birthday present both for girls and boys’

1. ‘Great Birthday present both for girls and boys’ Solr

1. ‘Great Birthday present both for girls and boys’ Milvus

Tudi ta iskani niz je vsebovan v enemu izmed dokumentov korpusa, ki ga
sistema uspešno poiščeta.

3. Poizvedba

‘cheerful’

1. ‘I really really really like the smell of Cheer.’ Solr

2. ‘The product is bright and cheerful pink and very sturdy’
3. ‘his makes you happy because of the cheerful patterns’

1. ‘This toy couldn’t be more cheerful and adorable.’ Milvus

2. ‘The product is bright and cheerful pink and very sturdy’
3. ‘They go on wonderfully, and look bright and colorful.’
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Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vsebujejo besedo ‘cheerful’ ali pa so
pomensko sorodni njenemu pomenu. Solr zaradi korenjenja besed ne razlikuje
med besedama ‘cheerful’ in ‘cheer’. Pomen je soroden, zato so rezultati
ustrezni, bi pa lahko dokumente, ki vsebujejo iskano besedo ocenil višje.
Milvus tudi najde ustrezne dokumente. Za razliko od Solr sistema oceni na
prvem in drugem mestu dokumenta , ki iskano besedo vsebujeta. Zadnji
dokument besede ne vsebuje je pa soroden po pomenu.

Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus delno vsebuje

Pričakovan rezultat so lahko dokumenti, ki vključujejo velik del iskalnega
niza, vsebujejo enake besede v drugih oblikah ali pa so sorodni po pomenu.

4. Poizvedba

‘Great Birthday present for children’

1. ‘I bought it for two children for their first birthdays’ Solr

2. ‘I like to buy little stuffed animals for kids’ birthday party gifts for
a little extra something with the present’

3. ‘I ordered 10 to use as birthday presents for either boys or girls’

1. ‘I think is a great birthday present for preschoolers’ Milvus

2. ‘The kids LOVE them and they are "THE"birthday present’
3. ‘This would be a great birthday or holiday present’

Oba sistema najdeta ustrezne rezultate, saj so sorodni po pomenu in
vključujejo več besed iskanega niza. Solr vrne boljše rezultate. Milvus na-
mreč na tretjem mestu oceni dokument, ki ni pomensko soroden besedi ‘chil-
dren’.
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5. Poizvedba

‘I brave the fog’

1. ‘Every year I brave the mist and the fog to pick wild huckleberries.’ Solr

1. ‘The fog free worked okay although the mirror didn’t fog up’ Milvus

2. ‘Every year I brave the mist and the fog to pick wild huckleberries’

Niz, ki ga korpus delno vsebuje je bil pripravljen na podlagi niza ‘Every
year I brave the mist and the fog to pick wild huckleberries’. Ta niz vsebuje
dokument korpusa in je zato najbolj ustrezna rešitev. Solr najde pričakovan
dokument. Milvus tudi vrne ustrezne rezultate. Ti niso tako natančni, saj
je pričakovan dokument ocenjen na drugem mestu.

6. Poizvedba

‘I bought this game for our 5-year-old twins’

1. ‘I bought Sorry for our family game playing nights and I am not
disappointed at all. Our 5 year old is able to play along with us’

Solr

2. ‘I bought this game for our 4-year-old twins ’

1. ‘I bought this game for my 5-year-old daughter’ Milvus

2. ‘We bought the game for my niece’

Najbolj ustrezna rešitev je dokument, ki vsbeuje niz ‘I bought this game
for our 4-year-old twins’. Solr-jevi rezultati ustrezajo iskalnemu nizu. Pri-
čakovan dokument je ocenjen na drugem mestu. Milvus tudi najde ustrezne
rezultate glede na iskalni niz, vendar med najvišje ocenjenimi dokumenti ni
pričakovanega.



62 Mark Redelonghi

7. Poizvedba

‘Not all those who wander are lost’

1. ‘It’s perfect for little ones who like to wander off’ Solr

2. ‘encounter poorly socialized dogs–14 wandering dogs’
3. ‘my time is spent wandering around walking very slowly ’

1. ‘I would be lost without it’ Milvus

2. ‘She hasn’t lost interest, so we are off to get some more’
3. ‘We haven’t lost it yet’

Oba sistema najdeta ustrezne rezultate, saj vsebujejo besedo iz iskanega
niza. Pri tej poizvedbi ni bilo pričakovanega dokumenta poizvedbe, zato
ustrezajo vse rešitve, ki vsebujejo iskane besede ali pa so sorodne po pomenu.

8. Poizvedba

‘error/mistake’

1. ‘I do a lot of audio recording and make my share of mistakes’ Solr

2. ‘leaves little room for error’
3. ‘what a mistake’

Ni ustreznih rezultatov Milvus

Sistem Solr najde ustrezne dokumente, ki vsebujejo po eno besedo iz
iskalnega niza. Milvus pa vrne rezultate iskanja ocenjene z 0. Takšna ocena
pri metriki te konfiguracije pomeni, da zadetek nikakor ni enak iskanemu nizu.
Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vsebujejo besedo ‘error’ ali ‘mistake’.
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Rezultati iskanja s števili

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki število vključujejo v besedilu.

9. Poizvedba

‘199’

1. ‘imagined it would be for $199.’ Solr

1. ‘After this initial phase-in of 1-1.5 weeks’ Milvus

2. ‘Don’t spend $139.99 for the only other 2 way sing out there’
3. ‘Started at 165 and ended up at 205+’

Solr vrne pričakovan dokument, ki vsebuje iskano število. Milvus-ovi
rezutati pa so neustrezni. Kljub temu, da vsebujejo števila ne vsebujejo
iskanega.

10. Poizvedba

‘90-100’

1. ‘$90- $100 every three months is quite a hefty price to pay’ Solr

2. ‘as it currently retails $90-100 and shipping was free’

1. ‘Shepherd/Husky mix (about 60-70 lb.)’ Milvus

2. ‘mixed with 100% lactose free/fat free milk’

Kot v prejšnjem primeru iskanja s številom, vrne Solr pričakovane rezul-
tate, Milvus pa najde neustrezne rešitve iskanja, ki ne vključujejo iskanega
niza.
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Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus ne vsebuje

Pričakovan rezultat so dokumenti sorodni po pomenu.

11. Poizvedba

‘alarming’

1. ‘The alarm selection is great’ Solr

2. ‘I can’t hear a regular watch alarm because of high frequency’
3. ‘for an alarm clock, which sits next to my bed’

1. ‘PLEASE think twice before putting yourself through this’ Milvus

2. ‘something you would get out of a gumball machine.SHOCKING’
3. ‘That is distressing’

Solr najde dokumente z besedami, ki so enake po korenu. V primeru
tega iskalnega niza so neustrezni, ker niso sorodni po pomenu. Milvus-ovi
rezultati ustrezajo po pomenu, opisujejo neko obliko zaskrbljujoče ali moteče
situacije.

12. Poizvedba

‘antlers’

Ni rezultatov Solr

1. ‘It does sometimes get snagged on the cats claws’ Milvus

2. ‘I’ve even found fish meal, yes, ground up fish, in treats for ra-
bbits!’

3. ‘All paws and tails up’

Kot rezultat se pričakuje dokumente, ki pomensko ustrezajo iskani besedi.
Solr ne vrne rezultatov, ker korpus ne vsebuje besede z enakim korenom.
Taki rezultati so neustrezni. Milvus vrne ustrezne dokumente, ki so sorodni
pomenu besede ‘antlers’. Rezultati vsebujejo besede, ki predstavljajo dele
živali ‘paws’, ‘tails’, ‘claws’ ali same živali ‘cats’, ‘fish’, ‘rabbits.
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2. Testni primer

V drugem testnem primeru se je uporabilo korpus Common Crawl z an-
gleškimi besedili in 2. konfiguraciji sistemov, ki sta opisani v podpoglavju
Konfiguracije sistemov (4.5).

Poraba virov

Indeksiralo se je 153.346 dokumentov v 10% particijah. Iskanje nad temi
dokumenti se je izvedlo s poizvedbami opisanimi v nadaljevanju. Rezultati
meritev časa indeksiranja, izkoriščenosti spomina in izkoriščenosti procesorja
so povprečne vrednosti štirih ponovitev indeksiranja in iskanja. Čas iskanja
pa je mera, ki jo predstavlja povprečje hitrosti vračanja rezultatov tridesetih
poizvedb. Pri vsaki povprečni vrednosti je izračunan še standardni odklon.

Indeksiranje Iskanje

Solr Milvus Solr Milvus

Čas 1 min 4 s 32 min 20 s 0,01 s 0,11 s

σ 4,32 s 4 min 20 s 0,01 s 0,03 s

Pomnilnik 9,04 % 4,54 % 3,4 % 3,59 %

σ 1,65 % 1,77 % 0,55 % 0,32 %

Procesor 13,01 % 34,93 % 11,32 % 9,17 %

σ 0,54 % 3,09 % 4,3 % 0,53 %

Disk 0,39 GB 5,54 GB

Tabela 4.4: Poraba virov pri preizkusu s korpusom Common Crawl

Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus vsebuje

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vključujejo iskani niz. V nekaterih
primerih, kjer je iskani niz ena beseda so ustrezni tudi pomensko sorodni
dokumenti.
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1. Poizvedba

‘A polar bear chases a reindeer into the water’

1. ‘A polar bear chases a reindeer into the water’ Solr

1. ‘A polar bear chases a reindeer into the water’ Milvus

Pričakovana rešitev je dokument, ki vsebuje iskani niz. Oba sistema naj-
deta ustrezen rezultat.

2. Poizvedba

‘The new animated movie introduces the world to the mythology’

1. ‘The new animated movie introduces the world to the mythology’ Solr

1. ‘The new animated movie introduces the world to the mythology’Milvus

Tudi v tem primeru oba sistema najdeta ustrezen rezultat, ki vključuje
iskani niz.

3. Poizvedba

‘apple pie’

1. ‘Apple Pie Rolls Baking an apple pie ’ Solr

2. ‘green beans, rolls and apple pie’
3. ‘Recipe for apple pie with guava glaze’

1. ‘Apple Pie Rolls Baking an apple pie ’ Milvus

2. ‘amazon.com Inc. Apple Inc. Google LLC Microsoft Corp’
3. ‘24.11.21 20449 Apple Inc.’

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vsebujejo niz ‘apple pie’. Sistem
Solr vrne ustrezne dokumente. Milvus vrne na prvem mestu pričakovan do-
kument. Druga dva dokumenta pa ne ustrezata iskalnemu nizu, saj beseda
‘Apple Inc’ predstavlja podjetje in ne sadeža.
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4. Poizvedba

‘Solr’

1. ‘regarding the Supplier of Last Resort (SoLR) process’ Solr

Ni ustreznih rezultatov Milvus

Pričakovan je dokument, ki vsebuje iskano besedo. Solr-jeva rešitev je
ustrezna, sistem Milvus pa vrne rezultate iskanja, vendar so te ocenjeni z
0. Takšna ocena pri tej konfiguraciji pomeni, da zadetek nikakor ni enak
iskanemu nizu. Takšni rezultati so neustrezni. Rezultati iskanja z

nizi, ki jih korpus delno vsebuje

Pričakovan rezultat so lahko dokumenti, ki vključujejo velik del iskalnega
niza, vsebujejo enake besede v drugih oblikah ali pa so sorodni po pomenu.

5. Poizvedba

‘A reindeer was chased into water’

1. ‘A polar bear chases a reindeer into the water’ Solr

1. ‘as firefighters hauled the 400kg animal out of the water’ Milvus

2. ‘impossible for caribou and reindeer to forage for food’

Niz, ki ga korpus delno vsebuje je bil pripravljen na podlagi niza ‘A polar
bear chases a reindeer into the water’. Ta niz vsebuje dokument korpusa
in je zato najbolj ustrezna rešitev. Solr najde pričakovan rezultat. Milvus-
ove rešitve so ustrezne, saj vsebujejo besede iskalnega niza in so sorodne po
pomenu, niso pa tako natančne.
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6. Poizvedba

‘The new animated film shows mythology’

1. ‘The new animated movie introduces the world to the mythology ’ Solr

1. ‘The new series will be the first original animated series’ Milvus

2. ‘American Horror Story Billions Brooklyn Nine-Nine Cobra Kai’

Ta iskani niz je bil pripravljen na podlagi niza ‘The new animated movie
introduces the world to the mythology’. Dokument, ki ta niz vsebuje je v
koprusu in je najbolj ustrezna rešitev. Sistem Solr vrne pričakovan dokument,
Milvus pa ne. Rezultati, kot v prejšnjem primeru ustrezajo po pomenu, niso
pa tako natančni.

7. Poizvedba

‘apple pies’

1. ‘Apple + iPhone 12 Mini Skip navigation’ Solr

1. ‘Apple Inc’ Milvus

V primeru tega iskalnega niza noben sistem ne vrne pričakovanega doku-
menta. Ustrezna rešitev bi bil dokument, ki vsebuje ‘apple pie’. Tu se kaže
pomanjkljivost Solr sistema s konfiguracijo, ki ne uporablja filtrov in išče
le točne rezultate. Vse rešitve v tem primeru so neustrezne glede na dano
poizvedbo.
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Rezultati iskanja s števili

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki število vključujejo v besedilu.

8. Poizvedba

‘1200’

1. ‘Bloom 1600 Foudre rageuse 1200’ Solr

2. ‘1920 x 1200 pikseli Wi-Fi’

1. ‘800 (19,800).’ Milvus

2. ‘HYDRO-QUEBEC EVLO 1000’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vsebujejo iskano število. Solr vrne
ustrezne dokumente, Milvus pa ne, ker ne vsebujejo iskanega števila.

9. Poizvedba

‘12-13’

1. ‘12 13’ Solr

2. ‘12 13’

1. ‘10-13’ Milvus

2. ‘even of which have now been found dead and another 10 are still
to be recovered’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vključujejo iskani niz‘12-13’. Solr-
jevi rezultati le delno ustrezajo iskanemu nizu, ker bi lahko bili bolj natančni,
saj ne vsebujejo ‘-’. Milvus, kot v prejšnjem primeru iskanja s števili vrne
neustrezne rezultate.
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Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus ne vsebuje

Pričakovan rezultat so dokumenti sorodni po pomenu.

10. Poizvedba

‘the burlgar stole the television in the house’

1. ‘THE’ Solr

2. ‘THE’

1. ‘House of Gucchi’ Milvus

2. ‘follow him from the house to the pool house in his backyard’

Pričakovani so dokumenti, ki so sorodni po pomenu. Podoben pomen bi
lahko bil na primer kriminal. Solr sistem vrne neustrezne dokumente, najde
le prvo besedo niza, ki je brez pomena. Tu se kaže pomanjkljivost uporabe
Solr konfiguracije brez seznama besed, ki se jih ne indeksira. Milvus najde
delno ustrezne dokumente, saj vsebujejo besedo ‘house’ iz iskalnega niza, ne
ustrezajo pa po pomenu.

11. Poizvedba

‘space with planets and stars’

1. ‘Nano Technology Energy Policy Space Physics’ Solr

2. ‘The Inverse Review Lost In Space Ryan Britt’

1. ‘from the space, to the plates, to the food’ Milvus

2. ‘space telescope mission called TOLIMAN to find out if there are
any nearby habitable planets’
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Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vsebujejo besede iskalnega niza ali
pa so sorodni po pomenu. Solr vrne ustrezne dokumente, ki vsebujejo besedo
‘space.’. Milvus na prvem mestu oceni dokument, ki ne ustreza po pomenu.
Razlog za visoko oceno dokumenta med rešitvami, bi lahko bila beseda ‘pla-
tes’, ki je podobna besedi ‘planets’. Druga rešitev je izmed vseh najbolj
ustrezna, saj vsebuje največ besed iskanega niza in je sorodna po pomenu.

3. Testni primer
V tretjem testnem primeru se je uporabilo korpus Gigafida z slovenskimi
besedili in 3. konfiguraciji sistemov za iskanje v slovenskem jeziku. Opisani
sta v podpoglavju Konfiguracije sistemov (4.5).

Poraba virov

Indeksiralo se je 10.208 dokumentov v 10% particijah. Iskanje nad temi
dokumenti se je izvedlo s poizvedbami opisanimi v nadaljevanju. Rezultati
meritev časa indeksiranja, izkoriščenosti spomina in izkoriščenosti procesorja
so povprečne vrednosti štirih ponovitev indeksiranja in iskanja. Čas iskanja
pa je mera, ki jo predstavlja povprečje hitrosti vračanja rezultatov tridesetih
poizvedb. Pri vsaki povprečni vrednosti je izračunan še standardni odklon.

Indeksiranje Iskanje

Solr Milvus Solr Milvus

Čas 2 min 45 s 97 min 46 s 0,01 s 0,16 s

σ 3,32 s 6 min 23 s 0,009 s 0,1 s

Pomnilnik 8,85 % 8,24 % 3,33 % 17,42 %

σ 1,37 % 1,52 % 0,57 % 0,65 %

Procesor 47,31 % 105,74 % 11 % 9,92 %

σ 2,83 % 4,37 % 0,93 % 0,62 %

Disk 0,22 GB 9,68 GB

Tabela 4.5: Poraba virov pri preizkusu s korpusom Gigafida
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Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus vsebuje

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vključujejo iskani niz. V nekaterih
primerih, kjer je iskani niz ena beseda so ustrezni tudi pomensko sorodni
dokumenti.

1. Poizvedba

‘prenovljenem Frederikovem stolpu na Ljubljanskem gradu’

1. ‘prenovljenem Frederikovem stolpu na Ljubljanskem gradu’ Solr

1. ‘Ljubljanski nebotičnik’ Milvus

2. ‘Stolpa na Brniku’
3. ‘Okroglem stolpu Loškega gradu’

Pričakovan dokument vsebuje iskani niz ‘prenovljenem Frederikovem stolpu
na Ljubljanskem gradu’. Solr najde pričakovan dokument, Milvus pa vrne
delno ustrezne rezultate. Te so sorodni po pomenu, ne vsebujejo pa iskanega
dokumenta.

2. Poizvedba

‘preko 80.000 ladij, katerih nosilnost je presegala 100 brutore-
gistrskih ton (BRT)’

1. ‘preko 80.000 ladij, katerih nosilnost je presegala 100 brutore-
gistrskih ton (BRT)’

Solr

1. ‘preko 80.000 ladij, katerih nosilnost je presegala 100 brutore-
gistrskih ton (BRT)’

Milvus

Pričakovana rešitev je dokument korpusa, ki vsebuje iskani niz. Ta doku-
ment oba sistema uspešno poiščeta.
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3. Poizvedba

‘strah in trepet’

1. ‘strah in trepet večine dijakov’ Solr

2. ‘STRAH IN TREPET ULICE’
3. ‘trah in trepet slovenskih vratarjev’

1. ‘In strahu’ Milvus

2. ‘Zaradi strahu’
3. ‘mu ne pravijo zaman hiša strahov’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vsebujejo iskani niz ‘strah in trepet’.
Solr-jevi rezultati so pričakovani. Milvus najde dokumente, ki vsebujejo le
eno besedo iskanega niza. Taki rezultati so v tem primeru delno ustrezni.

4. Poizvedba

‘Po sončnih pobočjih nad Kranjsko Goro’

1. ‘Po sončnih pobočjih nad Kranjsko Goro’ Solr

1. ‘Po sončnih pobočjih nad Kranjsko Goro’ Milvus

Pričakovan je dokument, ki vsebuje iskani niz. V primeru tega iskalnega
niza oba sistema vrneta pričakovan rezultat.

5. Poizvedba

‘pesnik’

1. ‘ki so se pesniku zdela problematična’ Solr

2. ‘Pesnik, pisatelj, dramatik in režiser Vinko Möderndorfer’

1. ‘Okrogla miza o mehiškem pesniku.’ Milvus

2. ‘popolnosti obdelal romantično ljubezensko poetiko’
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Tu so primerni rezultati vsi dokumenti, ki vsebujejo iskano besedo ali
pa so sorodni po pomenu. Oba sistema vrneta ustrezne rezultate, pri tem,
da druga rešitev sistema Milvus ne vsebuje iskane besede in je enaka le po
pomenu.

6. Poizvedba

‘pesnica’

1. ‘omogoča bralcu vpogled v razum in srce pesnika’ Solr

2. ‘Pesnik, pisatelj, dramatik in režiser Vinko Möderndorfer’

1. ‘svoj dobiček skoraj podvojil’ Milvus

2. ‘kajti naslov prvaka bo osvojilo moštvo, ki bo štirikrat zmagalo’

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki vsebujejo iskano besedo. Solr najde
besede enake po korenu, ne razloči pa moške in ženske oblike besede. V
primeru tega iskalnega niza so te rešitve ocenjene, kot delno ustrezne. Milvus
najde neustrezne rezultate. Niz, ki ga vsebujeta obe rešitvi je ‘vojil’, zaradi
katerega sistem neustrezno oceni dokument.

7. Poizvedba

‘pes’

1. ‘isti pesmi stihe v različnem naravnem življenjskem ritmu’ Solr

2. ‘da se mladi literat odloči napisati pesem o naravi’
3. ‘Slovenske ljudske pesmi za otroke’

1. ‘dog’ Milvus

2. ‘kakšnega psa’
3. ‘še eno živalsko vrsto, labodjo gos’
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Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vsebujejo iskano besedo. Pri tem
iskalnem nizu Solr naleti na težavo prekratkega krna besede. Vsi rezultati
vsebujejo neko različico besede ‘pesem’, kar pa ni ustrezen rezultat. Drugo
ocenjen dokumenta sistema Milvus ustreza pričakovani rešitvi. Pri prvo oce-
njenemu dokumentu najde besedo ‘dog’, ki je angleška sopomenka iskane be-
sede. Z vidika iskanja v slovenskem jeziku je tak rezultat neustrezen. Tretji
dokument delno ustreza, saj je soroden po pomenu, vendar ni dovolj natan-
čen.

Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus delno vsebuje

Pričakovan rezultat so lahko dokumenti, ki vključujejo velik del iskalnega
niza, vsebujejo enake besede v drugih oblikah ali pa so sorodni po pomenu.

8. Poizvedba

‘prenovljen Frederikov stolp na Ljubljanskem gradu’

1. ‘prenovljenem Frederikovem stolpu na Ljubljanskem gradu’ Solr

1. ‘Okroglem stolpu Loškega gradu’ Milvus

2. ‘stolpa na Brniku’
3. ‘Ljubljanski nebotičnik’

Niz, ki ga korpus delno vsebuje je bil pripravljen na podlagi niza ‘preno-
vljenem Frederikovem stolpu na Ljubljanskem gradu’. Ta niz vsebuje doku-
ment korpusa, ki je zato najbolj ustrezna rešitev iskanja. Solr najde pričako-
van dokument. Milvus-ove rešitve ustrezajo po pomenu, ampak ne vsebujejo
pričakovanega dokumenta. Te so še vedno ustrezne, niso pa natančne.
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9. Poizvedba

‘80.000 ladjic z 100 tonami’

1. ‘preko 80.000 ladij, katerih nosilnost je presegala 100 brutore-
gistrskih ton (BRT)’

Solr

1. ‘štirideset tisoč vojakov in sto osemdeset ladij’ Milvus

2. ‘preko 80.000 ladij, katerih nosilnost je presegala 100 brutore-
gistrskih ton (BRT)’

Niz, ki ga korpus delno vsebuje je bil pripravljen na podlagi niza ‘preko
80.000 ladij, katerih nosilnost je presegala 100 brutoregistrskih ton (BRT)’.
Dokument, ki vsebuje niz uporabljen za pripravo iskanega niza je pričakovan
rezultat. Solr najde pričakovano rešitev. Milvus vrne ustrezne dokumente,
vendar je pričakovan dokument ocenjen na drugem mestu. Od prvo ocenje-
nega dokumenta se pričakuje, da vsebuje največ besed iz iskanega niza.

10. Poizvedba

‘s strahovi in trepetom’

1. ‘je strah in trepet večine dijakov’ Solr

2. ‘STRAH IN TREPET ULICE’
3. ‘strah in trepet slovenskih vratarjev’

1. ‘Strah na ravni trebuha, groza, zaskrbljenost’ Milvus

2. ‘strah in skrb’
3. ‘preobremenjenosti in tesnobe’

Pričakovani so dokumenti, ki vsebujejo niz ‘strah in trepet’. Solr-jevi
rezultati so enaki pričakovanim. Milvus-ovi rezultati so delno ustrezni. V
primeru tega iskalnega niza se kot rezultat pričakuje celo besedno zvezo. Na
prvem in drugem mestu sta delno ustrezna dokumenta, saj vsebujeta le eno
izmed iskanih besed, rešitev na tretjem mestu pa le delno ustreza po pomenu.
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11. Poizvedba

‘z dvema psoma’

1. ‘s psom, ki je dosegel srednje število točk’ Solr

2. ‘Vodnik je v primerjavi s psom športnik sam zase’
3. ‘Psom zehanje pomeni še veliko kaj drugega’

1. ‘od dveh domačih psov’ Milvus

2. ‘Divja gos - 2’
3. ‘dva neumna psa’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki ustrezajo po pomenu. Rešitve sis-
tema Solr so ustrezne, ker vsebujejo besedo iz iskanega niza. Milvus prav
tako najde ustrezne rezultate, z izjemo v drugem primeru. Sistem najde
besedo ‘gos’, ki delno ustreza iskanemu pomenu ter ‘2’. Tudi število je po-
mensko sorodno besedi ‘dvema’, zato ta rezultat delno ustreza. Ustrezne
rešitve Milvu-sa so glede na iskani niz bolj natančne od sistema Solr.

12. Poizvedba

‘najvišje cene goriv’

1. ‘Nemčiji je opazna zaradi davčne politike in visokih cen goriva.’ Solr

2. ‘davčnih olajšav v zameno za visoke cene goriva’
3. ‘višje cene obleke’

1. ‘podražitev bencina najvišja Milvus

2. ‘ter omejene zaloge tekočih goriv in dvig njihovih cen’
3. ‘najvišji davek plačala poraba bencina.’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki ustrezajo po pomenu. Oba sistema
najdeta ustrezne dokumente. Rešitve sistema Solr vsebujejo več iskanih be-
sed, kot rešitve sistema Milvus, vendar so te vse sorodne po pomenu.
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13. Poizvedba

‘hmeljarjenje’

1. ‘Za prevoz hmeljskih trt lahko kmetje in drugi hmeljarji’ Solr

2. ‘ki naj bi ga v hmeljniški kleteh hranili še iz turških časov’

1. ‘šopirjenje’ Milvus

2. ‘brez odlašanja dvignila’

Pričakovani so dokumenti, ki vsebujejo iskano besedo ali pa so sorodni po
pomenu. Solr-jevi rezultati so enaki pričakovanim. Milvus vrne neustrezni
rešitvi. Pri prvo ocenjenemu dokumenta najde besedo ‘šopirjenje’, ki je enaka
po končnici, drugo ocenjen dokument pa nikakor ne ustreza iskanemu nizu.

14. Poizvedba

‘Kranjska gora je sončna in ima veliko pobočji’

1. ‘Po sončnih pobočjih nad Kranjsko Goro’ Solr

1. ‘Nekateri gorsko turo že začnejo lahkomiselno.’ Milvus

2. ‘visoka Kopa in Kremžarjev vrh, ki vabita s svojimi sončnimi pla-
njami in širokim razgledom.’

3. ‘Baje so doživeli enega najlepših sončnih zahodov v planinah’

Niz, ki ga korpus delno vsebuje je bil pripravljen na podlagi niza ‘Po
sončnih pobočjih nad Kranjsko Goro’, zato je dokument, ki ga vsebuje najbolj
ustrezna rešitev. Solr-jeva rešitev je pričakovan dokument. Milvus-ove rešitve
pa le delno ustrezajo pomenu iskanega niza. Čeprav ustrezajo po pomenu,
so premalo natančne in so zato ocenjene kot delno ustrezne.
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15. Poizvedba

‘vakcina’

1. ‘Vaku vaku ali vstani, vstani prekaša viagro’ Solr

2. ‘se živali v okuženem hlevu vakciniramo.’
3. ‘hkrati hčerka Svetlane Vakanjac’

1. ‘odrešujoče preventivno cepivo.’ Milvus

2. ‘in bi rabil tudi ti cepivo’
3. ‘izbire cepiva’

Solr vrača neustrezne rešitve, zaradi problema prekratkega krna. Primer
sta besedi ‘Vaku’ ter ‘Vakanjac’. Med rešitvami sistema je tudi dokument,
ki vključuje besedo enako po korenu, vendar je ta dokument ocenjen šele na
drugem mestu. Sistem Milvus vrne ustrezne rešitve, ker najde sopomenko v
besedi ‘cepivo’.

16. Poizvedba

‘spakedrati’

1. ‘krajšati v neke kratke spakedranke’ Solr

2. ‘škandalozen oglas v spakedrani slovenščini’
3. ‘nespretnimi ali spakedrano izrečenimi besedami’

1. ‘in katere cenzurirati’ Milvus

2. ‘dela tudi kot inštruktorica ’
3. ‘cvetoča grmovnica’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vsebujejo iskano besedo ali pa so
sorodni po pomenu. Solr-jeve rešitve so ustrezne, Milvus pa vrne neustrezne
rešitve, ker ne vsebujejo iskane besede in niso sorodne po pomenu.
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Rezultati iskanja s števili

Pričakovan rezultat so dokumenti, ki število vključujejo v besedilu.

17. Poizvedba

‘1500’

1. ‘v Nemčiji okrog 15000’ Solr

2. ‘ne pobitih domnevno 15000’
3. ‘kok morta met te šare če kr 15000 kosov prodata’

1. ‘15 dolarjev’ Milvus

2. ‘številko 14 tisoč.’
3. ‘ta je petnajst tisoč po repu’

Ustrezne rešitve so dokumenti, ki vsebujejo iskano število. Solr vrne ustre-
zne dokumente, Milvus pa ne najde ustrezne rešitve.

18. Poizvedba

‘7.30-12.00’

1. ‘7.30-14.30, sob: 7.30-12.00.’ Solr

2. ‘delovni čas: 7.30-18.00, sobota 7.30-12.00 ’

1. ‘7 03’ Milvus

2. ‘7 0 26’

Pričakovana rešitev so dokumenti, ki vsebujejo iskani niz. Rešitve sis-
tema Solr so pričakovane. Milvus tudi v tem primeru iskanja s števili vrne
neustrezne rešitve.
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Rezultati iskanja z nizi, ki jih korpus ne vsebuje

Pričakovan rezultat so dokumenti sorodni po pomenu.

19. Poizvedba

‘solr in milvus, sistema za informacijsko poizvedovanje’

1. ‘prejšnjih projektih že razvila delujoč sistem EVAR’ Solr

2. ‘optimiranje sistema Oracle DBMS ’
3. ‘razvoj integriranega poselitveno-prometnega sistema’

1. ‘strateško načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov’ Milvus

2. ‘mednarodnih organizacijah na področju informacijskih sistemov’
3. ‘PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM ’

Pričakovani so dokumenti, ki so sorodni po pomenu. Solr najde rešitve
z besedo ‘sistem’, kar je ustrezno. V tem primeru so rešitve sistema Milvus
glede na iskani niz boljše, saj so bližje po pomenu.

20. Poizvedba

‘samo žlabudrati zna’

1. ‘drugih zna hitro postati nesramno’ Solr

2. ‘Po organizacijski plati so ZN še vedno v letu 1945’
3. ‘Predstavnik Črne gore v ZN Željko Perović ’

1. ‘ko sape Milvus

2. ‘ko znoja’
3. ‘Samo pljuvati znaš.’

Pričakovani so dokumenti, ki so sorodni po pomenu. Noben sistem ne
vrne rezultatov, ki ustrezajo iskanemu nizu. Nekateri rezultati Solr-ja so ne-
ustrezni, zaradi problema prekratkega krna besede ‘zna’. Milvus vrne delno
ustrezen rezultat le v tretjem primeru, kjer rešitev vsebuje dve besedi iz
iskanega niza.
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21. Poizvedba

‘omaloževati’

Ni zadetkov Solr

1. ‘z vsemi potrebnimi dokumenti’ Milvus

2. ‘samostojne publikacije.’

Pričakovani so dokumenti, ki so sorodni po pomenu. Solr ne najde nobe-
nega dokumenta, ker nobena beseda ni po korenu enaka iskani. Taka rešitev
je neustrezna. Milvus za razliko od sistema Solr vrne rezultate, vendar so te
prav tako neustrezni, ker niso sorodni po pomenu.



Poglavje 5

Diskusija

Cilj tega razdelka je obrazložiti rezultate preizkusov s testnimi primeri. Po-
dane so tudi rešitve in možne dopolnitve sistemu za morebitne pomanjklji-
vosti. Na koncu je za vsak sistem pripravljen opis, ki povzame rezultate z
naštetimi primeri uporabe.

Rezultati indeksiranja

Rezultati vseh treh testnih primerov kažejo na to, da sistem Milvus porabi
več sistemskih virov za indeksiranje, prav tako pa za to operacijo potrebuje
več časa. Glavni razlog za to je pretvorba stavkov v vektorski zapis. Temu
procesu se ni moč izogniti, da se ga le izboljšati z uporabo določenih do-
polnitev. V nalogi se je v ta namen uporabilo izvajanje nekaterih procesov
programa na grafični enoti. Brez uporabe te dopolnitve bi bilo indeksiranje
večjih korpusov besedil s tem sistemom praktično neizvedljivo v sprejemlji-
vem času. Solr je pri izvajanju te operacije bolj učinkovit, ker porabi manj
časa in prostora. Pri sistemu Milvus se tu kaže prva pomanjkljivost, saj za
indeksiranje večjih zbirk dokumentov zahteva uporabo zmogljivejše naprave
z GPE, ter kar zajeten del diska v primerjavi v velikostjo samega korpusa.

83
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Rezultati iskanja

Razlike v porabi virov pri tej operaciji niso tako očitne, kot pri indeksiranju.
Z vidika uporabniške izkušnje je najbolj pomemben čas vračanja rezulta-
tov, kjer so rezultati obeh sistemov sprejemljivi. Čeprav je poraba virov
pomembna, so glavni predmet teh preizkusov rezultati iskanja. Kot že prej
omenjeno so te lahko ocenjeni ustrezno, delno ustrezno ter neustrezno. Za-
želeno je, da sistem vrne čim več ustreznih rezultatov ter čim manj delnih in
neustreznih.

Rezultati kažejo, da sistem Solr v primerjavi z sistemom Milvus večkrat
vrne ustrezne rezultate, Milvus pa večkrat vrne rezultate, ki le delno ali pa
ne ustrezajo iskanemu nizu. To se že zaradi samega delovanja sistemov priča-
kuje. Rezultati sistema, ki uporablja princip korenjenja besed, bodo ustrezali
po korenu in so posledično bolj natančni. Drugače je pri rešitvah, ki so rezul-
tat matematičnih operacij nad vektorji, pridobljenimi iz stavkov, kjer vsaka
dodatna beseda spremeni vrednost. Vsi rezultati niso le pričakovana posle-
dica delovanja, saj pri obeh sistemih pride do pomanjkljivosti pri iskanju, ki
bi jih lahko pripisali konfiguraciji sistema. To je mogoče v nekaterih primerih
spremeniti in s tem pridobiti ustreznejše rezultate. Med parametre konfigu-
racij, ki se jih da spremeniti spadajo indeksi, metrike podobnosti, modeli
strojnega učenja ter algoritmi za korenjenje. Poleg konfiguracije se lahko
tudi razmisli o načinu iskanja z dano poizvedbo.

1. Pomanjkljivosti sistema Solr pri iskanju

Glavni pomanjkljivost tega sistema sta iskanje podobnih rezultatov in
iskanje po pomenu. Obe lahko pripišemo procesu korenjenja, ki ga
sistem uporablja pri indeksiranju in iskanju.

Težava takega načina jezikovne analize je, da so nekatere besede enake
po korenu in ne po pomenu. Primer tega sta besedi ‘alarming’ in
‘alarm’. Posledica tega so neustrezni rezultati iskanja, kar je razvidno
pri preizkusu v razdelku Preizkusi. Za ustreznejše rezultate se v takem
primeru lahko prilagodi algoritem za korenjenje z dodatnimi pravili,
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kjer bi beseda ‘alarming’ ohranila daljši krn in bi se tako razlikovala
od besede ‘alarm’. Analiza rezultatov preizkusov kaže tudi na dolo-
čene pomanjkljivosti konfiguracij. Prva bolj očitna je konfiguracija, ki
ne uporablja krnjenja. Išče se po točno določenem nizu besed, težave
pri tem se dobro vidi pri iskanju z nizom ‘apple pies’ v razdelku Pre-
izkusi. Rešitev tega problema je preprosta z uporabo konfiguracije, ki
uporablja filtre za korenjenje besed. Druga pomanjkljivost se pokaže
pri uporabi konfiguracije za slovenski jezik, kjer prihaja do problema
prekratkega krna. Rešitev tu je enaka, kot pri prilagoditvi za besede ki
so enake po korenu in ne pomenu. Potrebno je prilagoditi algoritem za
korenjenje na tak način, da ohrani daljši krn besede. Tako bi beseda
‘pesem’ ohranila cel krn ‘pesem’ in ne ‘pes’. Algoritem je razvit z ob-
zirom na to, vendar je teh izjem preveliko, da bi lahko zajel vse brez
dodatnega prilagajanja.

Sistem Solr pričakovano naleti na težave pri iskanju po pomenu ter po-
dobnosti, zaradi iskanja s korenom. Za ustreznejše rezultate je možno
prilagoditi konfiguracijo za iskanje po podobnosti. Najenostavnejši na-
čin bi bil dodajanje seznama sopomenk, kjer sistem tako poleg iskanih
besed išče še z dodatnimi. Z združevanjem besed z enakim pome-
nom v takem seznamu, bi se lahko iskalo s pomenom, vendar se na
ta način zmanjša natančnost rezultatov. Primer tega bi bila skupina
besed ‘mačka’, ‘pes’, ‘žival’, kjer bi rezultati poizvedbe ‘živali’ lahko
vsebovali pomensko sorodni besedi ‘pes’ ali ‘mačka’. Solr za iskanje po-
dobnih rezultatov že ponuja rešitev z funkcionalnostjo MoreLikeThis.
Pomanjkljivost te je, da se iskanje s podobnostjo izvede nad vrnjenimi
dokumenti iskanja in ne na podlagi iskanega niza. Primer bi bilo is-
kanje z besedo, ki jo korpus ne vsebuje. Sistem ne bi vrnil rezultatov
iskanja po korenu, posledično pa se ne bi izvedlo tudi iskanje s podob-
nostjo. Težava je lahko tudi vzpostavitev, ker uporablja vektorje polja.
Za jezik, ki ni podprt, kot je slovenščina bi za pretvorbo v vektorski
prostor morali poskrbeti z dodatnimi vtičniki.
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2. Pomanjkljivosti sistema Milvus pri iskanju

Najbolj očitna težava tega sistema je iskanje natančnih rezultatov. Od
sistema bi se pričakovalo, da v primerih kjer korpus vsebuje dokument
z iskanim nizom, tega oceni najvišje. Temu ni vedno tako, saj v ne-
katerih primerih ne najde pričakovanega dokumenta ali pa ga oceni na
nižjem mestu. To je razvidno v preizkusu s poizvedbo ‘prenovljenem
Frederikovem stolpu na Ljubljanskem gradu’ v razdelku Preizkusi. Na
natančnost rezultatov poleg modela za pretvorbo v vektorski prostor
vpliva tudi uporabljen indeks. Pri 2. in 3. konfiguraciji se uporabi
indeks IVF_SQ8, ki je primeren, ko so pomnilniški viri diska, CPE ali
GPE omejeni, je pa tudi manj natančen. Če nam naprava glede na upo-
rabljen korpus dovoljuje več virov, bi bil v takem primeru primernejši
IVF_FLAT indeks, ki je bolj natančen pri iskanju.

Zaradi kodiranja celega stavka v vektor se ta sistem sreča s težavo
pri iskanju števil. To bi se lahko reševalo z dodatnim indeksiranjem
števil, ker sistem podpira hranjenje numeričnih podatkov. Za to bi se
lahko pripravilo dodatno zbirko, kjer bi se za vsak dokument hranilo
vsebovana števila. Ta rešitev ni najbolj ustrezna, ker bi potrebovali
dodaten prostor za zbirko in njen indeks.

Pomanjkljivost pri iskanju se pokaže tudi pri preizkusu s poizvedbo ‘er-
ror/mistake’ v razdelku Preizkusi. Sistem uspešno poišče dokumente v
primeru poizvedbe ‘error in ‘mistake’, zato bi se za natančnejše rezul-
tate lahko uporabilo dodatno poizvedbo po delih iskanega niza, kjer bi
sistem uspešno poiskal dokumente, ki vsebujejo prvo ali drugo besedo.

Problematične so tudi besede, ki jih sistem pomensko ne pozna. Primeri
takih besed so ‘Solr’, ‘spakedrati’ in ‘žlobudrati’. Te besede niso pogosto
v uporabi, zato se model z njmi redko sreča in se jih ne nauči. Rešitev bi
bila prilagoditev modela z dodatnim učenjem na korpusih, ki vsebujejo
stavke z novimi besedami.
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Pokaže se tudi pomanjkljivost večjezičnega modela pri prepoznavanju
jezika poizvedbe. Primer je preizkus s poizvedbo ‘pes’ v razdelku Preiz-
kusi, kjer sistem kot rezultat iskanja vrne angleško sopomenko ‘pes’. Ta
težava leži v modelu strojenega učenja, ki bi ga bilo treba prilagoditi,
če tako obnašanje ni ustrezno.

5.1 Solr

Če se osredotočimo na iskanje kot glavni del sistema, se Solr z rezultati pri-
merjave izkaže za bolj natančen sistem. Njegova velika prednost je nižja
poraba virov. Porabljen čas za izvajanje in zaseden prostor na disku sta dra-
gocena vira in vsako zmanjšanje njune porabe, ne glede na to, kako veliko,
je dobrodošlo. Kot uporabniki pričakujemo hitro iskanje z ustreznimi rezul-
tati, kar ta sistem tudi ponuja. Zelo uporabna lastnost je tudi iskanja točno
določenega niza, če ne upoštevamo korenjenja besed. Prilagajanje sistema
je dobro podprto z vtičniki. Z uporabo različnih filtrov in drugih ponujenih
možnosti lahko sistem natančno nastavimo lastnim potrebam. V primerih,
ko se uporablja jezik, ki ga sistem podpira, so nastavitve in sama vzposta-
vitev sistema precej enostavne. Za bolj zahtevno se je izkazala nastavitev
sistem za jezik, ki ni podprt. To se, zaradi obsežne zbirke podprtih jezikov,
načeloma ne bi smelo zgodi tako pogosto, vendar se in je zato to potrebno
upoštevati. Dokumentacija, ki razvijalcem nudi pomoč je pri Apache Solr
pripravljena za nekoga dobro spoznanega s sistemom. Kot uporabniku, ki
se je s sistemom srečal prvič, se mi je zdela precej kompleksna, kar ni po-
magalo pri razvoju vtičnika za dopolnitev sistema. Razlog za to je sama
kompleksnost sistema, ki nudi veliko funkcionalnosti za uporabo različnih
formatov podatkov, iskanja in jezikovne analize. Na splošno sistem ponuja
veliko različnih funkcij, ki so lahko zapletene za razumevanje in izvajanje,
vendar se izkažejo za zelo uporabne. Pokriva vse zahtevane dele iskalnega
sistema s hitrim časom vračanja rezultatov, ki so zelo natančni. Korenjenje,
ki je primarno uporabljen princip za obdelavo naravnega jezika vrne ustrezne
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rezultate v večini primerov iskanja. Opisane pomanjkljivosti pri iskanju niso
toliko vezane na sam sistem, kot pa so na uporabljene algoritme, ki se jih da
prilagajati in dopolnjevati.

Povzetek rezultatov primerjave za ta sistem

• Hitrejše indeksiranje

• Zasede manj prostora na disku

• Vrača natančne rešitve iskanja

• Konfiguracija, ki zahteva veliko prilaganja je lahko zahtevna za vzpo-
stavitev

• Uporabljen princip korenjenja besed ni optimalen

5.1.1 Primeri uporabe

1. Primer, ko je na voljo manj zmogljiva naprava

Kot lahko vidimo iz rezultatov testiranja, ta sistem porabi manj sredstev pri
indeksiranju vhodnih podatkov. Najpomembnejša vira sta čas izvajanja in
zaseden prostor na disku, katerih ta sistem porabi občutno manj v primerjavi
z Milvus. Poleg tega operacije med indeksiranjem niso prezahtevne za CPE,
zato ta sistem ne zahteva uporabe dodatnih procesorskih enot. Tak sistem
tako ne potrebuje naprave, ki ima na voljo veliko prostora in procesorske
moči.

2. Primer, ko je pomemben čas indeksiranja

Najbolj vidna razlika je pri indeksiranju 3. korpusa v slovenskem jeziku, kjer
Solr porabi 165 sekund, Milvus pa 95 minut. Porabljen čas za indeksiranje z
velikostjo korpusa eksponentno narašča, kar je v primeru, da je pomembna
hitrost te operacije, lahko velika težava. S tem razlogom je to primer uporabe,
kjer je Solr zelo učinkovit.
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3. Primer, ko želimo točne rezultate iskanja

Analiza besedila s korenjenjem, omogoča iskanje po korenu besed, kar se
izkaže za zelo natančno, kot je razvidno v rezultatih iskanja. Poleg tega
načina analize, je prednost tudi iskanje točnega niza, kjer rezultat iskanja
vsebuje vse besede in enak vrstni red, kot je pri iskanem nizu. S takšno
funkcionalnostjo se je mogoče prepričati o obstoju iskanega niza v besedilu.
Primer, kjer bi to lahko bilo koristno je iskanje po zdravstvenih kartotekah,
kjer se želimo prepričati o tem, ali oseba ima neko bolezensko stanje ipd.

4. Primer, ko iščemo numerične podatke v besedilu

Milvus vrne neustrezne rezultate v vseh primerih testiranja iskanja s šte-
vili, tukaj je zato boljša izbira Solr sistem, ki zmore takšno iskanje in vrača
veljavne rezultate. Primeri, kjer je takšna lastnost uporabna so iskanje re-
zultatov testov, bančnih izračunov, datumov ipd.
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5.2 Milvus

Prednosti in slabosti Milvus sistema izhajajo iz osnovne lastnosti, ki je hra-
njenje vektorjev. pretvorba besedila v vektorski prostor ponuja hitro iskanje
v obliki izvajanja matematičnega izračunov, za katerega so izdelani računal-
niki, kar je ena izmed njegovih prednosti. Za razliko od sistema Solr, Milvus
ne pokriva vseh zahtevanih delov iskalnega sistema za besedilo. Za hranje-
nje in vračanja tekstovnih podatkov potrebuje dodatno podatkovno bazo, ki
to omogoča, poleg tega, pa se uporabi še modele strojnega učenja za pre-
tvarjanje teksta v vektorski zapis. Ugotovitve preizkusov se v veliki meri
navezujejo na uporabljen model. Poraba virov, kot zasedenost prostora sta
večji, kot pri prvem sistemu. Zaradi uporabe izračunov nad vektorji, sistem
ne more zagotoviti natančnih rezultatov. Že ime iskanje z vektorsko podob-
nostjo nam pove, da so rezultati lahko podobni po pomenu, niso pa natančni.
Takšni rezultati so lahko prednost sistema, več o tem je razloženo v prime-
rih uporabe. Sistem je dobro prilagodljiv lastnim potrebam, saj moramo že
v osnovi velik del sistema implementirati sami. Uporaba različnih modelov
se izkaže za precej enostavno, kjer je potrebno ob spremembi le nastaviti
parametre, ki so odvisni od modela. To so za primer velikost vektorjev v
zbirkah in omejitve vhodnega niza. Implementacija sistema za način upo-
rabe, kot je opisano v tej nalogi privede do projekta z več programske kode,
kot pri Solr. Razlog za to je povezava uporabljenih sistemov. Kot razvijalec
moramo poskrbeti za pretvorbo besedila v vektorski prostor z modeli, ini-
cializacijo zbirk vektorjev in tabel podatkovne baze za besedila, vstavljanje
vektorskih podatkov, vstavljanje tekstovnih podatkov in iskanje vektorjev
ter pripadajočih dokumentov z besedilom, ki so rezultat iskanja. Vektorsko
podatkovno bazo Milvus se tako lahko z dodatnimi sistemi uporabi za iskanje
po besedilu s hitrim vračanjem rezultatov. Pri tem moramo upoštevati, da
tak sistem in porabi več virov, kar zahteva bolj zmogljivo napravo, prav tako
pa ne moremo pričakovati zelo natančnih rezultatov iskanja.
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Povzetek rezultatov primerjave za ta sistem

• Počasnejše indeksiranje

• Glede na velikost korpusa zasede zajeten del prostora na disku

• Vrača podobne rešitve iskanja

• Vzpostavitev za iskanje v različnih jezikih enostavna z uporabo modelov

• Indeksiranje večjih korpusov zahteva uporabo zmogljive naprave z GPE

5.2.1 Primeri uporabe

Vsak model ne more ustrezati zahtevam, zato se pri teh primerih uporabe
sklepa, da imamo ustrezen model. Našteti so le mogoči načini uporabe s tem
sistemom, glede na sposobnosti, ki mu pripadajo.

1. Primer, ko iščemo s ključnimi besedami

Iskanje s ključnimi besedami je primer uporabe, kjer je primernejši sistem
Milvus. Ta se v preizkusih izkaže za boljšega pri iskanju s pomenom in pri
iskanju nizov, ki jih besedilo ne vsebuje. Primer tako shranjenih podatkov je
spletna trgovina, kjer bi recimo iskali po ključni besedi ‘orodje’ ali pa iskanje
filmov po žanru. S ključnimi besedami lahko išče tudi Solr, če jih podatki
vsebujejo. Kljub temu je Milvus za to bolj primeren, saj bi, če pozna izdelek
poiskal podobnega, prav tako bi v primeru iskanja z besedo, ki ni med ključ-
nimi besedami lahko poiskal ustrezne rezultate. Če vzamemo za zgled spletno
trgovino, so take ključne besede ‘orodje’, ‘shranjevanje’,‘vrt’, kjer bi rezul-
tati lahko vključevali besede, kot so ‘naprava’, ‘zaboj’, ‘kompost’. Solr tega
ni sposoben brez dodatnih dopolnitev konfiguracij, ki so zahtevne za vzpo-
stavitev, če želimo učinkovito iskanje s pomenom. Tu je primerno ponovno
opozoriti, da je to le mogoč primer uporabe, saj ne moremo zagotovo vedeti,
kako bi se model obnašal. Tak primer uporabe izhaja iz ugotovitev, da je
Milvus sistem v določenih primerih sposoben iskanja podobnih rezultatov, ki
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so sorodni po pomenu, so pa rezultati v veliki meri odvisni od uporabljenega
modela za pretvorbo besedila v vektorski prostor.

2. Primer, ko iščemo po večjezičnih besedilih

Z uporabo modelov strojnega učenja je sposobnost sistema za iskanje v raz-
ličnih jezikih pri sistemu Milvus precej enostavna za vzpostavitev. Drugače
je pri sistemu Solr, kjer je konfiguracija za različne jezike, posebej za tiste, ki
niso podprti, precej zapletena. Poseben problem se pokaže v primeru upo-
rabe, kjer bi želeli iskati po večjezičnih besedilih. Tukaj se odlično pokaže
prednost večjezičnega modela, kjer konfiguracija ne bi zahtevala posebnih
sprememb. To bi se izkazalo za precejšen izziv v sistemu, kot je Solr, ki
uporablja algoritme za korenjenje besed.

3. Primer, ko ocenjujemo odgovore na vprašanja

Milvus z oceno dokumentov lahko pomaga pri ocenjevanju odgovor na vpra-
šanja, glede na pričakovan odgovor. V takem primeru bi se oceno pridobilo z
iskanjem, kjer bi iskani niz predstavljal odgovor, shranjen podatek pa priča-
kovan odgovor. Prednost sistema je v tem, da bi odgovori, ki so sorodni po
pomenu pričakovanemu dobili boljšo oceno. Takšne ocene bi se lahko upora-
bilo pri ocenjevanju. Tu je poudarek na pomoči, saj je nek dodaten pregled
ocen vseeno primeren.

4. Primer, ko iščemo po besedilih na katerih je naučen model

Iskanje po besedilih, za katere obstaja model strojnega učenja, ki je na teh
naučen je odličen primer uporabe. S takim modelom zagotovimo, da pozna
besede, ki jih shranjeni podatki vsebujejo. Rezultati iskanja bi v takem
primeru bili bolj natančni.
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5.3 Izbiranje med sistemoma

Tu so podane informacije za izbiro med sistemoma glede na zahteve. Njune
prednosti in slabosti določajo sistem, ki se ga izbere za določen primer. Ome-
njene zahteve zajemajo pričakovanja od sistema in vire, ki jih imamo na voljo.

1. Manj zmogljiva naprava brez GPE in malo prostora na disku

Kot je omenjeno v primerih uporabe, je tu Solr sistem bolj ustrezen. Milvus
sitem na taki napravi zmore indeksirati le manjše korpuse, z modelom, ki ni
preveč zahteven za CPE.

2. Zmogljiva naprava z GPE, kjer nismo omejeni s prostorom na

disku

V takšnem primeru, kjer nismo omejeni z specifikacijami uporabljene naprave
je izbira odvisna od pričakovanj, ki jih imamo od sistema.

Pričakovanja od sistema Ustrezen sistem

Krajši čas indeksiranja Solr

Natančni rezultati iskanja Solr

Iskanje s števili Solr

Iskanje podobnih rezultatov Milvus

Iskanje s pomenom Milvus

Iskanje po večjezičnih podatkih Milvus

Manj zahtevna vzpostavitev Solr/Milvus

Tabela 5.1: Izbira sistema glede na pričakovanja
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Manj zahtevna vzpostavitev z vidika uporabniške izkušnje je zahteva, ki je
zelo odvisna od tega, kaj imamo na voljo.

1. Solr podpira jezik iskanja. V tem primeru je lažja vzpostavitev s tem
sistemom, ker pri konfiguraciji jedra le izberemo že pripravljene filtre.

2. Solr ne podpira jezika iskanja in imamo ustrezen model strojnega uče-
nja. V tem primeru je lažja vzpostavitev s sistemom Milvus, ker je
uporaba modela enostavnejša od razvoja vtičnika z Lucene knjižnico.
Tudi če imamo pripravljen algoritem je potrebno kar nekaj programske
kode za implementacijo.

3. Jezik iskanja ni podrpt v Solr in nimamo ustreznega modela, niti algo-
ritma za korenjenje. V takem primeru se lahko nauči obstoječi model
za dodatni jezik, kar je opisano v članku [35], vendar za to potrebujemo
korpus z vzporednimi podatki za dva jezika ali pa dvojezične slovarje.
Pri Solr sistemu pa za razvoj algoritma za korenjenje potrebujemo raz-
vijalce z znanjem tega jezika, poleg tega pa je že sam razvoj učinko-
vitega algoritma zahteven. Tako se nobena rešitev tega problema ne
izkaže za manj zahtevno.



Poglavje 6

Zaključek

Vsak sistem ima pripravljen pregled z ugotovitvami preizkusov, kjer so pred-
stavljene prednosti in slabosti. Za slabosti so predstavljene še mogoče rešitve,
da se lahko sistem prilagodi in izboljša, prav tako pa so v nalogi opisani načini
s katerimi se sistem prilagodi lastnim potrebam. Glavni cilj te naloge je bil
primerjava sistemov za informacijsko poizvedovanje, za kar sta bila izbrana
sistema Solr in Milvus. V ta namen se je vzpostavilo oba sistema, ter se ju
je preizkusilo z različnimi testnimi primeri za iskanje po besedilu. Na osnovi
ugotovitev testiranj s prednostmi in slabostmi so našteti primeri uporabe za
vsak sistem, poleg tega so podane tudi informacije za pomoč izbire med siste-
moma, glede na zahteve uporabnika. Eden izmed ciljev je bil tudi približati
to tematiko nekomu, ki na tem področju še ne ve veliko. Za to poskrbijo
preizkusi in opisi, ki pomagajo razumeti kaj je informacijsko poizvedovanje
in kakšni so sistemi, ki to omogočajo. S tem so cilji naloge izpolnjeni.

95



96 Mark Redelonghi

Da povzamemo vsebino naloge, je treba začeti pri sami tematiki, ki je
osrednji element dela. Informacijsko poizvedovanje je proces iskanja infor-
macij v shranjenih podatkih. V nalogi se je izbralo iskanje po besedilih.
Rezultat takšnega iskanja so dokumenti z nizi besed, ki ustrezajo iskani poi-
zvedbi. Če želimo informacije pridobiti z izbranim sistemom, je prvi obvezen
korak vnos podatkov v sistem. Med tem procesom se zgradi indeks, ki je
posebna podatkovna struktura, zgrajena z namenom hitrejšega iskanja. Oba
sistema ponujata tudi neko vrsto obdelave naravnega jezika zato, da se lahko
med iskanjem bolje interpretira besedilo. Vse to zahteva konfiguracijo, ki
določa, kako se vsi ti postopki izvajajo. Za iskanje po tekstovnih podatkih
se je uporabilo korpuse, ki so zbirke dokumentov z besedili. Ti določajo
jezik iskanja, kar je treba v konfiguracijah upoštevati. Za primerjavo se je
preizkusilo sisteme s testnimi primeri. Pri vsakem se je uporabilo korpus in
zanj pripravljeno konfiguracijo z množico testnih poizvedb. Merilo se je učin-
kovitost sistema in ustreznost rešitev iskanja. Na podlagi tako pridobljenih
informacij in izkušnje uporabe sistemov je bila opravljena primerjava, katere
končni rezultati in ugotovitve so predstavljeni v poglavju Diskusija. Lahko
bi rekli, da sta oba sistema primerna za iskanje po besedilih. Srečata se z
določenimi omejitvami, imata pa tudi veliko dobrih lastnosti, ki pomagajo
pri učinkoviti izvedbi procesa informacijskega iskanja v besedilih.
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