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 نیازهاپیش 1

 ها1پاسخقالب  

های پاسخ های همراه با خطا.پاسخآمیز و های موفقیت، به دو دسته کلی تقسیم خواهند شد. پاسخAPIهای پاسخ

هایی هستند که 3شامل درخواست 200های دارای کد وضعیت غیر از هستند و پاسخ 200 2آمیز دارای کد وضعیتموفقیت

های باشد، بخشی از درخواستارسال گردیده 4ایدسته صورتبهدرخواست  کهدرصورتیاند و یا کامل با خطا مواجه شده صورتبه

 اند.با خطا روبرو گردیده ،ایده به صورت دستهشارسال

 خطاقالب پاسخ همراه با  

ها باید جهت تفکیک آن .تواند معرف چندین خطای مختلف باشد، میشده با خطاهای مواجهوضعیت در درخواستهر کد 

 :استزیر  صورتبه ،پاسخ درخواست روبرو شده با خطاقرار گیرد. قالب  بررسیرد و، مپاسخاز  STATUS_TYPEمقدار 

 

 STATUS_TYPE 

o  کند.را مشخص می داده است نوع خطایی که روییک فیلد متنی است که 

 DETAILS 

o  روی داده است.توضیحات بیشتر در مورد خطایی است که 

 ENTITY 

o  در اجرای برخی ازAPIاز خطاها  فهرستی، شاهد کنندرسال میای ادسته صورتبههایی را که درخواست ها

ها خطا صورت گرفته، نیازمند توضیحات بیشتر تر این موضوع که در کدام درخواستبررسی دقیق جهت .هستیم

 .هستیم JSONدر قالب 

 REQUEST_PATH 

o  نمایدرا مشخص میمسیر درخواست. 

                                                           
1 Response 
2 Status Code 
3 Request 
4 Batch 

Response 

{ 

   "statusType": STATUS_TYPE, 

   "details": DETAILS, 

   "entity": ENTITY, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 قالب پاسخ موفق 

 زیر خواهد بود. صورتبهدرخواست با موفقیت انجام گیرد، قالب پاسخ  کهدرصورتی

 

 

 STATUS_TYPE 

o  مقدار  ،های موفقهمواره در درخواستمقدار این فیلدSUCCESS .خواهد بود 

 DETAILS 

o  نمایدرا ارائه می درخواست انجام گرفتهتوضیحات بیشتر در مورد. 

 ENTITY 

o  در اجرای برخی ازAPIصورتبهاطالعات مفیدی کنند، ای ارسال میدسته صورتبههایی را ها که درخواست 

 ردد.گدهنده ارائه میلیست به درخواست

 REQUEST_PATH 

o نمایدمسیر درخواست را مشخص می. 

Response 

{ 

   "statusType": STATUS_TYPE, 

   "details": DETAILS, 

   "entity": ENTITY, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 تکی صورتبه 1ذخیره سند 2

 

 

 

 سند  به آن 2هنگام ذخیره شدن هر سند، یک شناسه گردد.استفاده می API این از ،JSONجهت ذخیره یک سند به فرمت 

که  _idدستی، باید یک فیلد با عنوان  صورتبهگردد. جهت تعیین شناسه سند تصادفی تولید می صورتبهیابد که تخصیص می

  اضافه گردد. ،JSONاست، به محتوای متن سند در قالب  موردنظرهمان شناسه سند  ،مقدار آن

 گردد.می 3روزرسانیبه موردنظرای موجود بود، سند سندی با چنین شناسه کهدرصورتی ⚠

 قرار گیرد. ""باید مقدار این فیلد داخل  ،JSONدر ساختار  دیگرعبارتبهباشد  4باید از نوع متنی _id فیلد ⚠

 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER )های 5یکی از کلیدAPI 6یروی برنامه کاربرد شدهتعریف  

 JSON_DOC :(BODY ) در قالب  7سازیجهت نمایه موردنظرسندJSON 

o  قبولقابلانواع فیلدهای 

 فیلد متنی 

 8فیلد بولین 

                                                           
1 Document 
2 DocId 
3 Update 
4 Text 
5 API key 
6 Application 
7 Indexing 
8 Boolean 

 POST Searchia.ir/api/index/{indexName}/storeDoc 

Shell 

CURL -X POST \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   --DATA-BINARY 'JSON_DOC' \ 

   'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/storeDoc' 

  



 

 

 1فیلد عددی صحیح 

 2فیلد عددی اعشاری 

 فیلد از نوع لیست 

 هالیست متن 

 لیست اعداد صحیح 

 لیست اعداد اعشاری 

 لیست بولین 

 3فیلد از نوع تودرتو 

  یکObject  تحت قالبJSON 

 از  فهرستیObject ها در قالبJSON 

 هااز لیست فهرستی 

 باشد. 5و ـ 4-تواند حاوی حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد، فیلد مینام  ⚠

 شود.شروع نمی Underlineبا  _idنام هیچ فیلدی به غیر از  ⚠

 نام فیلد باید حاوی حداقل یک حرف انگلیسی باشد. ⚠

 گذاری رعایت کند.هر فیلد از یک فیلد تودرتو، باید قوانین باال را در نام ⚠

 

 INDEX_NAME :(PATH ) موردنظر (7)اصلی 6نمایهنام 

روی سند سازی را انجام دهیم. امکان ذخیره سند سازیتوانیم عمل ذخیرههای اصلی میتنها روی نمایه ⚠

های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه ، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه8ها از نوع رپلیکانمایه

 د.یینما

 

 

 

                                                           
1 Integers or longs 
2 Floats or doubles 
3 Nested 
4 Dash 
5 Underline 
6 Index 
7 Primary 
8 Replica 



 

 

 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 DOCUMENT_ID سازی شدهنمایه: شناسه سند 

 REQUEST_PATHنماید.سیر درخواست را مشخص می: م 

 خطا:

 400 

o DOCUMENT_NOT_VALID:  نامعتبر بودن قالبJSON سند 

o _NOT_VALID_IDDOC:  در صورت موجود بودن سند شناسهنامعتبر بودن قالب 

 401 

o API_KEY_NOT_VALID:  نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHED :1حطر فرارسیدن تاریخ انقضای 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHED :طرح 2به پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد 

                                                           
1 Plan 
2 Record 

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": "the document was stored successfully", 

    "entity": { 

        "docId": DOCUMENT_ID 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDطرح : به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :کلی   1محدودیت نرخ درخواست رد کردنAPI Key 

o E_REACHEDAPI_KEY_EXPIRY_DATی 2: فرارسیدن تاریخ انقضاAPI Key 

o _REACHED_LIMITAPI_KEY_REQUESTکلی : به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS : عدم برخورداریAPI Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

o FIELD_NAME_NOT_PERMITTED : نیستنام فیلد معتبر. 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

 409 

o MAPPING_CONFLICT: با  ،سازیجهت نمایه موردنظریک یا چند فیلد از سند  3عدم تطابقMapping نمایه .

سامانه نتواند مقدار  کهدرصورتیگردد. نوع هر فیلد از سند به هنگام اولین مشاهده فیلد در یک سند، تعیین می

 از قبل تبدیل نماید، این خطا روی خواهد داد. شدهتعیینسازی را به نوع جهت نمایه موردنظریک فیلد از سند 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR:  داخلی سرورخطای 

                                                           
1 Request Rate 
2 Expire Date 
3 Conflict 



 

 

 ایدسته صورتبهذخیره سند  3

 

 

 

 گردد.استفاده می API این از، JSONبه فرمت  از اسناد فهرستیجهت ذخیره 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 ARRAY_OF_JSON_DOC :(BODY) ای ازآرایه سازی در قالبجهت نمایه موردنظرد اسناز ا فهرستی JSONها 

o  بایست داخل ساختار دستی، می صورتبهتکی، جهت تنظیم شناسه سند  صورتبههمانند ذخیره سندJSON  

  که مقدار آن همان شناسه دلخواه سند است، قرار داده شود. _idهر سند، یک فیلد تحت عنوان 

، آن سند روی نمایه موجود باشدشده ذخیرهدر لیست شناسه اسناد شناسه انتخابی یک سند  کهدرصورتی ⚠

 خواهد گردید. روزرسانیبه

 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی(نام 

روی اسناد سازی را انجام دهیم. امکان ذخیره اسناد سازیتوانیم عمل ذخیرههای اصلی میتنها روی نمایه ⚠

های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایهها از نوع رپلیکا، نمایه

 نمایید.

 

 

 

 

 

 

 POST Searchia.ir/api/index/{indexName}/storeDocs 

Shell 

CURL -X POST \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   --DATA-BINARY 'ARRAY_OF_JSON_DOC' \ 

   'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/storeDocs' 

  



 

 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

o SUCCESS_PARTIALLY 

 سازی با مشکل روبرو شودحداقل یکی از اسناد هنگام نمایه کهدرصورتی 

 

o FAIL_ALL 

 سازی با مشکل روبرو شوداسناد هنگام نمایه همه کهدرصورتی 

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS_PARTIALLY", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

         COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS 
        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS :ها با خطا روبرو گردیده است.سازی آناز اسناد که نمایه فهرستی 

 :استهر یک از عناصر این لیست به فرمت زیر 

 

o INDEX شماره اندیسی از آرایه اسناد ورودی :API .که سند موجود در آن اندیس با خطا روبرو گردیده است 

o STATUS_TYPEو ممکن  کند برای هر سند مواجه شده با خطا، چه خطایی روی داده است: تعیین می

 است یکی از موارد زیر باشد:

 PLAN_EXPIRY_DATE_REACHED :فرارسیدن تاریخ انقضای طرح 

 PLAN_RECORD_LIMIT_REACHED :محدودیت تعداد رکورد طرح به پایان رسیدن 

 PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHED :به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح 

 API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED : فرارسیدن تاریخ انقضایAPI Key 

 _REACHED_LIMITAPI_KEY_REQUEST : به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواستAPI Key 

 SAPI_KEY_NOT_PERMITTED_ACCES : عدم برخورداریAPI Key  از مجوز الزم جهت عملکرد

 موردنظر

 API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX : عدم برخورداریAPI Key  از مجوز الزم جهت عملکرد روی

 موردنظر نمایه

Output 

{ 

    "statusType": " FAIL_ALL", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

         COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS 
        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  

FailedDoc 

{ 

    "index": INDEX, 

    "statusType": STATUS_TYPE 

} 

  



 

 

 API_KEY_NOT_PERMITTED_IP : درخواست ازSource IP خارج از محدوده API Key 

 INDEX_NOT_FOUND :نیستبا این نام موجود  نمایه. 

 MAPPING_CONFLICTسازی شده با این نام: عدم تطابق نوع فیلد سند با نوع فیلد قبلی نمایه 

 INTERNAL_SERVER_ERRORخطای داخلی سرور : 

 خطا:

 400 

o DOCUMENT_NOT_VALID:  نامعتبر بودن قالبJSON سند 

o _NOT_VALID_IDDOC: موجود بودن نامعتبر بودن قالب شناسه سند در صورت 

 401 

o API_KEY_NOT_VALID:  نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o _REACHED_LIMITAPI_KEY_REQUEST به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key موردنظرجوز الزم جهت عملکرد از م  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key از مجوز عملکرد الزم 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR: خطای داخلی سرور 



 

 

 سند  روزرسانیبه 4

 

 

 

 گردد.استفاده می APIاز این  JSONیک سند به فرمت  روزرسانیبهجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 JSON_DOC :(BODY)  در قالب  روزرسانیبهجهت  موردنظرسندJSON 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی(نام 

ها از سند روی نمایه روزرسانیبهد را انجام دهیم. امکان سن روزرسانیبهتوانیم های اصلی میتنها روی نمایه ⚠

 های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه نمایید.نوع رپلیکا، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه

 

 DOC_ID :(PATH)  روزرسانیبهجهت  موردنظرشناسه سند 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 PUT Searchia.ir/api/index/{indexName}/doc/{docId} 

Shell 

CURL  'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID' 

           -X PUT \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   --DATA-BINARY 'JSON_DOC' \ 
  

Output 

{ 

   "statusType": "SUCCESS", 

   "details": null, 

   "entity": null 

} 

  



 

 

 خطا:

 400 

o DOCUMENT_NOT_VALID : نامعتبر بودن قالبJSON سند 

o _NOT_VALID_IDDOC: نامعتبر بودن قالب شناسه سند در صورت موجود بودن 

 401 

o API_KEY_NOT_VALID:  نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key از مجوز الزم 

o PAPI_KEY_NOT_PERMITTED_I درخواست از :Source IP هخارج از محدود API Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o DOCUMENT_NOT_FOUND نیست: سند با این شناسه موجود 

 409 

o MAPPING_CONFLICT : سازی با جهت نمایه موردنظرعدم تطابق یک یا چند فیلد از سندMapping نمایه .

سامانه نتواند مقدار  کهدرصورتیگردد. نوع هر فیلد از سند به هنگام اولین مشاهده فیلد در یک سند، تعیین می

 از قبل تبدیل نماید، این خطا روی خواهد داد. شدهتعیینسازی را به نوع جهت نمایه موردنظریک فیلد از سند 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR: خطای داخلی سرور 



 

 

 ایدسته صورتبهاسناد  روزرسانیبه 5

 

 

 گردد.استفاده می API، از این JSONاز اسناد به فرمت  فهرستی روزرسانیبهجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 ARRAY_OF_JSON_DOC :(BODY) ای از در قالب آرایه روزرسانیبهجهت  موردنظراز اسناد  فهرستیJSONها 

o  یک سند  کهاینجهت تعیینJSON  بایست داخل میرا انجام دهد،  روزرسانیبهروی کدام سند موجود عمل

 که مقدار آن همان شناسه سند است، قرار داده شود. _idهر سند، یک فیلد تحت عنوان  JSON ساختار 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر )اصلی(نمایه نام 

ها روی نمایه اسناد روزرسانیبهرا انجام دهیم. امکان  اسناد روزرسانیبهتوانیم های اصلی میتنها روی نمایه ⚠

 های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه نمایید.از نوع رپلیکا، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه

 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 PUT Searchia.ir/api/index/{indexName}/updateDocs 

Shell 

CURL -X PUT \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   --DATA-BINARY 'ARRAY_OF_JSON_DOC' \ 

   'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/updateDocs' 

  

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

o SUCCESS_PARTIALLY 

 با مشکل روبرو شود روزرسانیبهحداقل یکی از اسناد هنگام  کهدرصورتی 

 

o FAIL_ALL 

 با مشکل روبرو شود روزرسانیبهاسناد هنگام  همه کهدرصورتی 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS :ها با خطا روبرو گردیده است. آن روزرسانیبهاز اسناد که  فهرستی

 :استهر یک از عناصر این لیست به فرمت زیر 

 

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS_PARTIALLY", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

         COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS 
        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  

Output 

{ 

    "statusType": "FAIL_ALL", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

         COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS 
        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  

FailedDoc 

{ 

    "index": INDEX, 

    "statusType": STATUS_TYPE 

} 

  



 

 

o INDEX شماره اندیسی از آرایه اسناد ورودی :API .که سند موجود در آن اندیس با خطا روبرو گردیده است 

o STATUS_TYPEکند برای هر سند مواجه شده با خطا، چه خطایی روی داده است و ممکن : تعیین می

 باشد:است یکی از موارد زیر 

 PLAN_EXPIRY_DATE_REACHED :فرارسیدن تاریخ انقضای طرح 

 PLAN_RECORD_LIMIT_REACHED :به پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح 

 PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHED :به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح 

 API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED : فرارسیدن تاریخ انقضایAPI Key 

 API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED : به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواستAPI Key 

 API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS : عدم برخورداریAPI Key  از مجوز الزم جهت عملکرد

 موردنظر

 API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX : عدم برخورداریAPI Key  از مجوز الزم جهت عملکرد روی

 موردنظر نمایه

 API_KEY_NOT_PERMITTED_IP : درخواست ازSource IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI 

Key 

 INDEX_NOT_FOUND :نیستبا این نام موجود  نمایه. 

 MAPPING_CONFLICT سازی شده با این نامبا نوع فیلد قبلی نمایه موردنظر: عدم تطابق نوع فیلد سند 

 INTERNAL_SERVER_ERRORسرور : خطای داخلی 

 خطا:

 400 

o DOCUMENT_NOT_VALID نامعتبر بودن قالب :JSON سند 

o _NOT_VALID_IDDOC: نامعتبر بودن قالب شناسه سند در صورت موجود بودن 

 401 

o API_KEY_NOT_VALID:  نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDپایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : به 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  



 

 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o I_KEY_NOT_PERMITTED_IPAP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR: خطای داخلی سرور 



 

 

 سند  افزایش مقدار یک فیلد عددی از 6

 

 

 گردد.استفاده می APIاز این  ،یک سند افزایش مقدار یک فیلد عددی ازجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی(نام 

ها سند روی نمایه روزرسانیبهسند را انجام دهیم. امکان  روزرسانیبهتوانیم عمل های اصلی میتنها روی نمایه ⚠

 های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه نمایید.از نوع رپلیکا، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه

 

 DOC_ID :(PATH)  روزرسانیبهجهت  موردنظرشناسه سند 

 FIELD_NAME :(PATH)  جهت افزایش مقدار موردنظرنام فیلد عددی 

 INC_VALUE :(PATH)  اضافه شود موردنظرمقداری که باید به مقدار قبلی فیلد عددی 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 PUT 
Searchia.ir/api/index / {indexName} /doc/ {docId} /field/ {fieldName}  
                   /incrementValue/ {incValue} 

Shell 

CURL    'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID/field/ 

                            FIELD_NAME/incrementValue/INC_VALUE' 

           -X PUT \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \  

  

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": null, 

    "entity": null, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 خطا:

 400 

o INCREMENT_VALUE_NOT_VALID : مقدار عددینامعتبر بودن 

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHEDدرخواست  : به پایان رسیدن محدودیت تعدادAPI Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o DOCUMENT_NOT_FOUND نیست: سند با این شناسه موجود 

o FIELD_NOT_FOUND نیستموجود  موردنظر: فیلدی با این نام در سند 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR: خطای داخلی سرور 



 

 

 مقدار یک فیلد عددی از سند  اهشک 7

 

 

 گردد.استفاده می APIمقدار یک فیلد عددی از یک سند، از این  کاهشجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی(نام 

ها سند روی نمایه روزرسانیبهسند را انجام دهیم. امکان  روزرسانیبهتوانیم عمل های اصلی میتنها روی نمایه ⚠

 های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه نمایید.از نوع رپلیکا، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه

 

 DOC_ID :(PATH)  روزرسانیبهجهت  موردنظرشناسه سند 

 FIELD_NAME :(PATH)  جهت افزایش مقدار موردنظرنام فیلد عددی 

 C_VALUEDE :(PATH)  شود کم موردنظرمقدار قبلی فیلد عددی  ازمقداری که باید 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 PUT 
Searchia.ir/api/index / {indexName} /doc/ {docId} /field/ {fieldName}  
                   /decrementValue/ {decValue} 

Shell 

CURL    'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID/field/ 

                            FIELD_NAME/decrementValue/DEC_VALUE' 

           -X PUT \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \  
  

Output 

{ 

   "statusType": "SUCCESS", 

   "details": null, 

   "entity": null, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 خطا:

 400 

o DECREMENT_VALUE_NOT_VALID :نامعتبر بودن مقدار عددی 

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key موردنظرجوز الزم جهت عملکرد از م  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o UMENT_NOT_FOUNDDOC نیست: سند با این شناسه موجود 

o FIELD_NOT_FOUND نیستموجود  موردنظر: فیلدی با این نام در سند 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR: خطای داخلی سرور 



 

 

 حذف سند  8

 

 

 

 گردد.استفاده می APIاز این  JSONیک سند به فرمت  حذفجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی(نام 

ها از نوع توانیم عمل حذف سند را انجام دهیم. امکان حذف سند روی نمایههای اصلی میتنها روی نمایه ⚠

 های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه نمایید.رپلیکا، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه

 

 DOC_ID :(PATH)  حذفجهت  موردنظرشناسه سند 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 

 

 DELETE Searchia.ir/api/index/{indexName}/doc/{docId} 

Shell 

CURL  'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID' 

           -X DELETE \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \  

  

Output 

{ 

   "statusType": "SUCCESS", 

   "details": null, 

   "entity": null, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHED انقضای طرح: فرارسیدن تاریخ 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key نمایهجهت عملکرد روی  از مجوز الزم 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o DOCUMENT_NOT_FOUND نیست: سند با این شناسه موجود 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR :خطای داخلی سرور 



 

 

 ایدسته صورتبهحذف سند  9

 

 

 گردد.استفاده می APIاز اسناد، از این  فهرستی حذفجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر )اصلی(نمایه نام 

ها از نوع توانیم عمل حذف اسناد را انجام دهیم. امکان حذف اسناد روی نمایههای اصلی میتنها روی نمایه ⚠

 های اصلی و رپلیکا به پیوست مراجعه نمایید.رپلیکا، وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر در مورد نمایه

 

 DOC_ID_I :(PARAM)  شناسه سندiام جهت حذف 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 DELETE Searchia.ir/api/index/{indexName}/docs?docIds={docId1}&… 

Shell 

CURL -X DELETE \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/docs?docIds =  

                          DOC_ID_1 & docIds = DOC_ID_2 & docIds = …' 
  

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

            COMMA_SEPERATED_SUCCESSFUL_DOC_IDS 

        ], 

        "failedDocs": [ 

        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

o SUCCESS_PARTIALLY 

 سازی با مشکل روبرو شودحداقل یکی از اسناد هنگام نمایه کهدرصورتی 

 

o FAIL_ALL 

 سازی با مشکل روبرو شوداسناد هنگام نمایه همه کهدرصورتی 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 COMMA_SEPERATED_SUCCESSFUL_DOC_IDS :سازی شدهاز شناسه اسناد نمایه فهرستی 

 COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS :ها با خطا روبرو گردیده است. سازی آناز اسناد که نمایه فهرستی

 :استهر یک از عناصر این لیست به فرمت زیر 

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS_PARTIALLY", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

            COMMA_SEPERATED_SUCCESSFUL_DOC_IDS 

        ], 

        "failedDocs": [ 

         COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS 
        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  

Output 

{ 

    "statusType": "FAIL_ALL", 

    "details": DETAILS, 

    "entity": { 

        "successfulDocIds": [ 

        ], 

        "failedDocs": [ 

         COMMA_SEPERATED_FAILED_DOCS 
        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 

o INDEX شماره اندیسی از آرایه اسناد ورودی :API .که سند موجود در آن اندیس با خطا روبرو گردیده است 

o STATUS_TYPEکند برای هر سند مواجه شده با خطا، چه خطایی روی داده است و ممکن : تعیین می

 است یکی از موارد زیر باشد:

 _REACHEDPLAN_EXPIRY_DATE :فرارسیدن تاریخ انقضای طرح 

 PLAN_RECORD_LIMIT_REACHED :به پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح 

 PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHED :به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح 

 API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED : فرارسیدن تاریخ انقضایAPI Key 

 API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED : به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواستAPI Key 

 API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS : عدم برخورداریAPI Key  از مجوز الزم جهت عملکرد

 موردنظر

 API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX : عدم برخورداریAPI Key  از مجوز الزم جهت عملکرد روی

 موردنظر نمایه

 _KEY_NOT_PERMITTED_IPAPI : درخواست ازSource IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI 

Key 

 INDEX_NOT_FOUND :نیستبا این نام موجود  نمایه. 

 MAPPING_CONFLICT سازی شده با این نامبا نوع فیلد قبلی نمایه موردنظر: عدم تطابق نوع فیلد سند 

 INTERNAL_SERVER_ERROR سرور: خطای داخلی 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

FailedDoc 

{ 

    "index": INDEX, 

    "statusType": STATUS_TYPE 

} 

  



 

 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key موردنظرجوز الزم جهت عملکرد از م  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERRORخطای داخلی سرور : 



 

 

 وجو در اسنادجست 10

 

 

 

 گردد.استفاده می APIاز این  سازی شده،وجو در اسناد نمایهجستجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  وجوجهت جست موردنظر )اصلی یا رپلیکا( نمایهنام 

 URL_ENCODED_QUERY :(PARAM) صورتبهوجوی کاربر پرس Encoded URL 

 FROM :(PARAM) مقدار این پارامتر اختیاری است و . ای که باید بازیابی شودمکان اولین نتیجه کنندهمشخص

 .است 0برای این فیلد  فرضپیش

 GET 

Searchia.ir/api/index/{indexName}?  
query={urlEncodedQuery} & from={from} & size={size} & 
sorts={sorts} & filters={filters} & fl={fieldsList} & 
optionalFilters={optionalFilters} & facets={facets} & 
facetFilters={facetFilters} & 
rankingDebugMode={rankingDebugMode} & 
exactMatch={exactMatch} & userToken={userToken} & 
analyticsTags={ analyticsTags } 

Shell 

CURL -X GET \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 

   'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME?  

query=URL_ENCODED_QUERY & from=FROM & size=SIZE & 

sorts=SORTS & filters=FILTERS &  fl=FIELDS_LIST & 

optionalFilters=OPTIONAL_FILTERS & facets=FACETS & 

facetFilters=FACET_FILTERS &                            

rankingDebugMode =RANKING_DEBUG_MODE' & 

exactMatch=EXACT_MATCH & userToken =USER_TOKEN & 

analyticsTags =ANALYTICS_TAGS 



 

 

 SIZE :(PARAM) کند چه تعداد نتیجه از مکان مشخص میFROM.این پارامتر اختیاری است  ، باید بازیابی شود

 .است 10برای این فیلد  فرضپیشمقدار و 

 SORTS :(PARAM)  بر اساس مقادیر یک یا چند  وجووجوی یک پرسنتایج حاصل از جست سازیمرتبجهت

برای  .این پارامتر اختیاری است گردد.، از این پارامتر استفاده میبندیبدون اعمال فازهای رتبه ،فیلد از اسناد

 توضیحات بیشتر در مورد ساختار این پارامتر به بخش پیوست مراجعه نمایید.

 روی نتایج خروجی MATCH_EXACTبندی و پارامتر رتبهفازهای هنگامی که این پارامتر حاوی مقدار باشد،  ⚠

 هیچ تأثیری نخواهند داشت.

 

 FILTERS :(PARAM) وجو، از این پارامتر استفاده وجوی یک پرسجهت فیلتر نمودن نتایج حاصل از جست

 گردد. این پارامتر اختیاری است. مستندات نحوه استفاده از این فیلتر در بخش پیوست آمده است.می

 FIELDS_LIST :(PARAM) است که در پیکربندی ایندکس تعیین شده مورد بازیابی فیلدهایای از زیر مجموعه

. اگر نیاز به هیچ فیلدی جهت دهدتواند در زمان درخواست، مجموعه فیلدهای مورد بازیابی را تغییر که می باشدمی

و  بازیابی فیلدهای تعیین شده در پیکربندیبرای تفکیک بین حالت  )تنها نیاز به شناسه سند باشد(، بازیابی نیست

 یک عنصر با مقدارحالت بازیابی نتایج بدون هیچ فیلد بازیابی )تنها شناسه سند بازیابی شود(، این پارامتر باید حاوی 

id_  .باشد 

 OPTIONAL_FILTERS :(PARAM) های خاص، از این نوع فیلتر استفاده جهت ارتقای رتبه اسناد با ویژگی

 نحوه استفاده از این فیلتر در بخش پیوست آمده است. مستندات .این پارامتر اختیاری استگردد. می

 RANKING_DEBUG_MODE :(PARAM)  این پارامتر از نوعBoolean  آن  فرضپیشبوده و مقدارFalse  .است

قرار دهیم در خروجی درخواست، شاهد فیلدی به نام  Trueمقدار این پارامتر را  کهدرصورتی

contentRankingDetails ای از اعداد آرایه. مقدار این فیلد، خواهیم بودInteger  فاز است که بیانگر امتیاز هر

 در پنل مدیریت خواهد بود. شدهتنظیمبندی از رتبه فعال

 FACETS :(PARAM)  برای داشتن خروجیFacet وجو، عالوه بر تعریف به همراه نتایج حاصل از جستFacet ها

وجو را نیز جهت برگشتن در خروجی جست موردنیازهای Facetد لیست وجو بایدر پنل مدیریت، به ازای هر جست

 در پنل مدیریت و نحوه استفاده از این پارامتر، در بخش پیوست آمده است. Facetمستندات تعریف  مشخص نماییم.

 FACETS_FILTERS :(PARAM)  فیلتر نتایج هنگام انتخاب یک یا چند عنوان از برایFacet  ،توسط کاربر

گردد. مستندات مربوط به نحوه استفاده از این پارامتر ، از این پارامتر استفاده میFacetبدون اعمال فیلتر روی نتایج 

 در پیوست آمده است.

 MATCH_EXACT :(PARAM)  این پارامتر از نوعBoolean  آن  فرضپیشبوده و مقدارFalse  .برای است

ها نسبت به یکدیگر، مقدار این پارامتر اختیاری را وجو و مکان آنق واژگان پرستطابق دقی صورتبهوجو جست

True دهیم.قرار می  



 

 

 TOKEN_USER :(PARAM)  این پارامتر از نوعString مقدار این پارامتر، شناسه . بوده و یک فیلد اختیاری است

از این پارامتر جهت استخراج کاربران یکتا در روز و اکنون هموجو را انجام داده است. کاربری است که عمل جست

  گردد.استفاده می وتحلیلتجزیههمچنین در یک بازه تاریخی در بخش 

 ANALYTICS_TAGS :(PARAM)  نوع لیستی ازاین پارامتر Stringدر حال و یک فیلد اختیاری است.  است ها

بندی شود جهت دستهوجوی کاربر ارسال میراه جستهایی است که به همTagحاضر از این پارامتر که لیستی از 

های مشابه، استفاده وجو بر اساس محیطرسوجوهای پیشنهادی در بخش پیشنهاد پبندی پرسوجوها و گروهپرس

وجو استفاده بندی خروجی پیشنهاد پرساز این پارامتر جهت دستهتوانیم به عنوان نمونه، در موارد زیر می گردد.می

 کنیم:

o کامپیوتر رومیزی تبلت، اساس دستگاه: موبایل،بندی برگروه 

o و .... عامل کاربر: ویندوز، لینوکس، مکینتاش، اندرویدبندی براساس سیستمگروه 

o های کاربر مثل رده سنی، جنسیت، کاربر جدید یا قدیم و ...گیبندی براساس ویژگروه 

o وجوی کاربراساس زبان مورد جستبندی برگروه 

o دی براساس کشور، شهر، منطقه و ...گروهبن 

باشد،  Commaحاوی  Tagباشد. در صورتی که مقدار یک  Commaتواند حاوی نمی Tagمقدار  ⚠

 تقسیم خواهد شد. Tagبه دو  Commaاز ناحیه  Tagآن 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": "The search process was successful", 

    "entity": { 

        "totalHits": TOTAL_HITS, 

        "searchTime": SEARCH_TIME, 

        "queryId": QUERY_ID 

        "results": [ 

            COMMA_SEPERATED_RESULTS 

        ], 

        "facets": [ 

            COMMA_SEPERATED_FACETS 

        ] 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 TOTAL_HITSوجوی ورودی بازیابی گردیده است.: تعداد همه نتایجی که با پرس 

 SEARCH_TIMEثانیهمیلی برحسبوجو بدون احتساب تأخیر شبکه و... : زمان جست 

 QUERY_ID: وجو وجوی کاربر و فیلترهای انجام گرفته در درخواست جستای که بر اساس ترکیبی از پرسشناسه

 گیرد.، مورد استفاده قرار میبر اساس شناسه سند کلیک روی سند APIتولید شده و از آن در 

 COMMA_SEPERATED_RESULTSاستای از نتایج بازیابی شده که هر نتیجه در قالب زیر : آرایه: 

 

o DOCUMENT_IDشده: شناسه سند بازیابی 

 IS_PINNED از نوع :Boolean  بوده و نمایانگر این است که آیا این سندPin  در این مکان پین گردیده است و

 وجو است.یا جزء خروجی جست

o DOCUMENT_SOURCE_AS_JSON_MAP شده، در قالب بازیابی از سند بازیابی مورد: فیلدهایJSON 

MAP 

o RANKING_DETAILS : در صورتTrue  بودن مقدار پارامترNG_DEBUG_MODERANKI این فیلد از ،

 در بخش پنل مدیریت برای این نمایه خواهد بود. شدهتنظیمبندی نتیجه، حاوی امتیاز هر فاز از رتبه

o HIGHLIGHT_INFO : یکMap ها هایی که روی آناز نام فیلدHighlighting  به یک  شده استفعال

MatchInfo  استزیر  صورتبهکه ساختار آن. 

 

 MATCH_LEVEL : خواهد بود:یکی از مقادیر زیر حاوی 

 NONEوجو در این فیلد ای از پرس: هیچ واژهMatch نگردیده است. 

 PARTIALاندهمه یافت نشدهوجو در این فیلد یافت شده ولی های پرس: تعدادی از واژه. 

 FULLشده استوجو در این فیلد یافت : همه واژگان پرس. 

Result 

{ 

     "documentId": DOCUMENT_ID, 

     "pinned": IS_PINNED, 

     "source": DOCUMENT_SOURCE_AS_JSON_MAP, 

     "contentRankingDetails": [RANKING_DETAILS], 

     "highlight": [HIGHLIGHT_INFO] 

} 

  

MatchInfo 

{ 

   "matchLevel": MATCH_LEVEL, 

   "matchedWords": [MATCHED_WORDS] 

} 

  



 

 

 MATCHED_WORDS : نماید.اند را مشخص میوجو که در این فیلد پیدا شدهواژگانی از پرسلیست 

 COMMA_SEPERATED_FACETSای از : آرایهFacetResultوجوی کاربر پس پرس بر اساسشده های محاسبه

 .استزیر  صورتبه FacetResultکند. ساختار هر را بازیابی می روی آن Filterاز اعمال 

 

o FACET_LABEL :شده به برچسب تخصیص دادهFacet  موردنظر هنگام تعریف آن در بخش پنل مدیریت. از

 در واسط کاربری، بهره برد. Facetتوان جهت نمایش عنوان این برچسب می

o FACET_NAME نام :Facet به  شدهتخصیص دادهFacet  .موردنظر هنگام تعریف آن در بخش پنل مدیریت

 رود.به کار می Facetجهت فیلتر روی  Facetنام 

o FIELD_NAME نام فیلدی از سند که :Facet  ،تعریف شده استروی این فیلد. 

o FIELD_TYPE نوع فیلدی از سند که :Facet  گردیده استروی آن تعریف. 

o FACET_RECORDS :از  فهرستیFacetRecord از  رکوردیبیانگر  هرکدامها کهFacet یک ردیف  موردنظر(

 .استزیر  صورتبه FacetRecordساختار هر  .است( Facet از لیست خروجی هر

 

 LABELشده جهت تعریف یک : اگر نوع فیلد استفادهFacet سازی نتایج از نوع عددی باشد، جهت گسسته

و دو مرز جهت تعیین کران پایین و  یک برچسب به هر بازه یک نام، ها هستیم.زهخروجی نیازمند تعریف با

از برچسب  .نیستکه بازه شامل کران پایین بوده ولی شامل کران باال  ایگونهبه یابد.تخصیص می کران باال

اگر فیلد از انواع دیگر باشد مقدار برچسب و نام  گردد.جهت نمایش آن بازه در واسط کاربری استفاده می

 .روی آن تعریف گردیده استFacetو برابر با مقدار فیلدی خواهد بود که یکسان 

 NAME :شده جهت تعریف یک فیلد استفاده کهدرصورتیFacet  از نوع عددی باشد، باید روی آنFacet 

یابد تا بتوانیم جهت فیلتر نمودن نتایج از آن بهره چندین بازه تعریف گردد. به هر بازه یک نام تخصیص می

از نوع عددی نباشد، مقدار نام و برچسب با مقدار فیلدی که  Facetدر تعریف  کاررفتهبهببریم. اگر نوع فیلد 

Facet  برابر خواهد بود. گردیده استروی آن تعریف 

 COUNTعداد اسنادی که در این : تFacetRecord نماید.گیرند را مشخص میقرار می 

 

FacetResult 

{ 

   "facetLabel": FACET_LABEL, 

   "facetName": FACET_NAME, 

   "fieldName": FIELD_NAME, 

   "fieldType": FIELD_TYPE, 

   "facetRecords": [FACET_RECORDS] 

} 

  

FacetRecord 

{ 

   "label": LABEL, 

   "name": NAME, 

   "count": COUNT 

} 

  



 

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IPست از : درخواSource IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR :خطای داخلی سرور 
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 گردد.استفاده می APIاز این  بر اساس شناسه آن،یک سند  بازیابیجهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی یا رپلیکا(نام 

 DOCUMENT_ID :(PATH)  فیلدهای قابل بازیابی بازیابی جهتشناسه سند 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 SOURCE_AS_JSON : در قالب  شدهبازیابیبازیابی از سند  موردفیلدهایJSON 

 

 GET Searchia.ir/api/index/{indexName}/doc/{documentId} 

Shell 

CURL -X GET \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   'Https://Searchia.ir/api/index/INDEX_NAME/doc/DOCUMENT_ID' 
  

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": null, 

    "entity": SOURCE_AS_JSON, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHED طرح: فرارسیدن تاریخ انقضای 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key نمایهجهت عملکرد روی  از مجوز الزم 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o DOCUMENT_NOT_FOUND نیستموجود  موردنظر: سند. 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR :خطای داخلی سرور 
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 گردد.استفاده می APIاز این اعمال کلیک روی یک سند مشخص، جهت 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر رپلیکا(نمایه )اصلی یا نام 

 DOC_ID :(PATH)  اعمال کلیکجهت  موردنظرشناسه سند 

 QUERY :(PARAM) وجوی کاربرپرس 

 POSITION :(PARAM) شده مکان نتیجه کلیک 

 FILTERS :(PARAM)  جهت بازیابی سند مربوطه که کلیک روی آن رخ داده است. این پارامتر  شدهاستفادهفیلتر

، مورد استفاده قرار وتحلیلتجزیهوجوهای بدون کلیک در بخش اختیاری بوده و جهت افزایش دقت در تعیین پرس

 .گیردمی

 FACETFILTERS :(PARAM) Facet Filter وی آن هنگام بازیابی سند مربوطه که کلیک ر شدهاستفادههای

وجوهای بدون کلیک در بخش رخ داده است. این پارامتر اختیاری بوده و جهت افزایش دقت در تعیین پرس

 .گیردمی، مورد استفاده قرار وتحلیلتجزیه

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 PUT Searchia.ir/api/click/index/{indexName}/doc/{docId} 

Shell 

CURL  'Https://Searchia.ir/api/click/Index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID?  

query=QUERY & position=POSITION & filters=FILTERS & 

facetFilters=FACET_FILTERS 

           -X PUT \ 

           -H 'apiKey: API_KEY'  



 

 

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHED طرح: به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :KeyAPI   موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o DOCUMENT_NOT_FOUND نیست: سند با این شناسه موجود 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR :خطای داخلی سرور 

Output 

{ 

   "statusType": "SUCCESS", 

   "details": null, 

   "entity": null, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 
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 گردد.استفاده می APIجهت اعمال کلیک روی یک سند مشخص، از این 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI شده روی برنامه کاربردیتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH) نام نمایه )اصلی یا رپلیکا( موردنظر 

 DOC_ID :(PATH) شناسه سند موردنظر جهت اعمال کلیک 

 QUERY_ID :(PARAM)  این شناسه در خروجی وجوی کاربرپرسشناسه .API قابل دریافت است. وجوجست 

 POSITION :(PARAM) شده مکان نتیجه کلیک 

 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 PUT Searchia.ir/api/clickWithQueryId/index/{indexName}/doc/{docId} 

Shell 

CURL  'Https://Searchia.ir/api/click/Index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID?  

queryId=QUERY_ID & position=POSITION  

            -X PUT \ 

   -H 'apiKey: API_KEY'  

Output 

{ 

   "statusType": "SUCCESS", 

   "details": null, 

   "entity": null, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID نامعتبر بودن :API_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED رد کردن محدودیت نرخ درخواست :API Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  از مجوز الزم جهت عملکرد موردنظر 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  از مجوز الزم جهت عملکرد روی نمایه

 ردنظرمو

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IP درخواست از :Source IP شده برای خارج از محدودیت مشخصAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUNDنمایه موردنظر موجود نیست : 

o DOCUMENT_NOT_FOUNDسند با این شناسه موجود نیست : 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERRORخطای داخلی سرور : 



 

 

 روی سند مشخص ،افزودن به سبد خریداعمال  14

 

 

 توضیحات:

 گردد.استفاده می APIجهت اعمال کلیک روی یک سند مشخص، از این 

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI روی برنامه کاربردی شدهتعریف 

 INDEX_NAME :(PATH)  موردنظر نمایه )اصلی یا رپلیکا(نام 

 DOC_ID :(PATH)  جهت اعمال کلیک موردنظرشناسه سند 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 

 

 

 

 PUT Searchia.ir/api/cart/index/{indexName}/doc/{docId} 

Shell 

CURL  'Https://Searchia.ir/api/cart/index/INDEX_NAME/doc/DOC_ID' 

            -X PUT \ 

   -H 'apiKey: API_KEY'  

Output 

{ 

   "statusType": "SUCCESS", 

   "details": null, 

   "entity": null, 

   "path": REQUEST_PATH 

} 

  



 

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID : نامعتبر بودنAPI_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHED: به پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح 

o PLAN_REQUEST_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o IT_REACHEDAPI_KEY_REQUEST_LIM به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o _IPAPI_KEY_NOT_PERMITTED درخواست از :Source IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

o DOCUMENT_NOT_FOUND نیست: سند با این شناسه موجود 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERROR :خطای داخلی سرور 
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قادر است  APIاین  گردد.استفاده می API، از این وجوی کاربروجوهای پیشنهادی بر اساس پرسجهت دریافت لیست پرس

 نمایهوجوهای قبلی کاربران روی وجوهای پیشنهادی را بر اساس پرساز پرس فهرستیوجوی کاربر را دریافت نموده و تا پرس

های وجو، دستهتوانیم به همراه خروجی پیشنهاد پرس، به کاربر ارائه دهد. همچنین با انجام پیکربندی مناسب، میشدهمشخص

 رجوع نمایید.ها برای توضیحات بیشتر به بخش پیوستپیشنهادی را هم به کاربر ارائه نماییم.  

 پارامترهای ورودی:

 API_KEY :(HEADER)  یکی از کلیدهایAPI دارای مجوز  و روی برنامه کاربردی شدهتعریفSUGGEST باشد.می 

 INDEX_NAME :(PATH)  اصلی متفاوت  نمایهوجو با پیشنهاد پرس نمایه) موردنظروجوی پیشنهاد پرس نمایهنام

 رجوع کنید.(ها پیوستاست. برای توضیحات بیشتر به بخش 

 URL_ENCODED_QUERY :(PARAM) صورتبهوجوی کاربر پرس URL Encoded 

 ANALYTICS_TAG :(PARAM)  تعیینTag وجو جهت خروجی پیشنهاد در زمان درخواست پیشنهاد پرس

وجوهای وجوهای انجام گرفته با موبایل، و یا جست)مثالً جست وجوهاجستوجو در دسته و گروه خاص از پرس

 (و ... انجام گرفته توسط کاربران شهر مشهد

 

 

 

 

 

 

 GET 
Searchia.ir/api/qs/index/{indexName}?query={urlEncodedQuery} 
& analyticSTag={analyticsTag} 

Shell 

CURL -X GET \ 

   -H 'apiKey: API_KEY' \ 
   -H 'CONTENT-TYPE: APPLICATION/JSON' \ 
   'Https://Searchia.ir/api/qs/index/INDEX_NAME' ? 

query=URL_ENCODED_QUERY & 

analyticsTag=ANALYTICS_TAG 

 



 

 

 

 

 خروجی:

 200 

o SUCCESS 

 

 توضیح در مورد خروجی:

 COMMA_SEPERATED_AQS_RESULTS :وجوهای وجوهای پیشنهادی بر اساس پرساز پرس فهرستی

 .موردنظری 27وجوپیشنهاد پرس نمایه 26منبع هاینمایهروی  ،قبلی کاربران

 CQS_RESULTSیک  صورتبهساختار داده آن ها که : خروجی پیشنهاد روی دستهMap  است که کلید آن، نام

ساختار زیر در قالب از نتایج  فهرستیمقدار آن  ای است که در بخش پیکربندی تنظیم گردیده است وفیلد دسته

 باشد.می

 

o MATCHED_DOCS_COUNTاند.کاربر تطبیق یافتهوجوی : تعداد اسنادی که در این دسته با پرس 

o CATEGORY_NAMEوجوی کاربر تطبیق یافته است.ای که با پرس: نام دسته 

                                                           
26 Source indices 
27 Query suggestion index 

Output 

{ 

    "statusType": "SUCCESS", 

    "details": "The process was successful", 

    "entity": { 

        "analyticsQuerySuggestionResults": [ 

            COMMA_SEPERATED_AQS_RESULTS 

        ], 

        "categoriesQuerySuggestionResults":  

            CQS_RESULTS 

    }, 

    "path": REQUEST_PATH 

} 

  

Category 

{ 

   "count": MATCHED_DOCS_COUNT, 

   "name": CATEGORY_NAME, 

   "retrievedFields": 

      RETRIEVED_FILEDS_MAP_AS_JSON 

} 

  



 

 

o RETRIEVED_FILEDS_MAP_AS_JSONشده که در بخش پیکربندی جهت بازیابی : فیلدهای بازیابی

شده که کلید آن را نام فیلد و مقدار آن را مقدار فیلد بازیابی Mapاند در قالب یک به همراه دسته، تنظیم گردیده

 اند.تشکیل داده

 

 خطا:

 401 

o API_KEY_NOT_VALID نامعتبر بودن :API_KEY 

 402 

o PLAN_EXPIRY_DATE_REACHEDفرارسیدن تاریخ انقضای طرح : 

o PLAN_RECORD_LIMIT_REACHEDبه پایان رسیدن محدودیت تعداد رکورد طرح : 

o QUEST_LIMIT_REACHEDPLAN_REبه پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست طرح : 

 403 

o API_KEY_RATE_LIMIT_EXCEEDED :محدودیت نرخ درخواست  رد کردنAPI Key 

o API_KEY_EXPIRY_DATE_REACHED فرارسیدن تاریخ انقضای :API Key 

o API_KEY_REQUEST_LIMIT_REACHED به پایان رسیدن محدودیت تعداد درخواست :API Key 

o API_KEY_NOT_PERMITTED_ACCESS عدم برخورداری :API Key  موردنظراز مجوز الزم جهت عملکرد  

o API_KEY_NOT_PERMITTED_INDEX عدم برخورداری :API Key  نمایهاز مجوز الزم جهت عملکرد روی 

 موردنظر

o API_KEY_NOT_PERMITTED_IPست از : درخواSource IP  برای  شدهمشخصخارج از محدودیتAPI Key 

 404 

o INDEX_NOT_FOUND :نیستموجود  موردنظر نمایه 

 500 

o INTERNAL_SERVER_ERRORخطای داخلی سرور : 



 

 

 هاپیوست 16

 وجووجوی یک پرسدر جست sortsپارامتر  

وجو شامل بازیابی و و با طی نمودن مراحل جست فرضپیشوجو در حالت این پارامتر خالی باشد، جست کهدرصورتی

شده، بندی تنظیموجوی کاربر و فازهای رتبهترین نتایج بر اساس پرسشده، انجام خواهد گرفت و مرتبطبندی نتایج بازیابیرتبه

 به کاربر ارائه خواهد گردید.

سازی اسناد، مقادیر بندی، معیار مرتبوجوی کاربر انجام گرفته ولی در فاز رتبهپرس بر اساسزیابی زمانی که بخواهیم با

 گردد.وجوی کاربر در این فاز نقشی نداشته باشد، از این پارامتر استفاده میبرخی از فیلدهای مشخص باشد و تطبیق با پرس

 باشد.زیر می صورتبه sortساختار پارامتر 

FIELD_NAME < ORDER=ASC|DESC, MODE=MIN|MAX|AVG|SUM|MEDIAN > 

 FIELD_NAMEاین  مقادیر این فیلد انجام بگیرد. بر اساسسازی در این سطح، خواهیم مرتب: نام فیلدی که می

 اند یکی از انواع زیر باشد.توفیلد می

o عددی 

o متنی 

o از اعداد فهرستی 

 ORDERتواند صعودی یا نزولی باشد. این پارامتر اختیاری بوده و  کند که میسازی را مشخص می: ترتیب مرتب

 است. ASCآن  فرضپیشمقدار 

 MODE سازی، باید یکی از مقادیر لیست به عنوان از اعداد باشد، هنگام مرتب فهرستیاز نوع  موردنظر: اگر فیلد

به معنای کمترین مقدار از مقادیر  MINباشد، مقدار  ASCسازی ترتیب مرتب نماینده لیست در نظر گرفته شود. اگر

 صورتبهبه معنای بیشترین مقدار از مقادیر لیست،  MAXباشد، مقدار  DESCسازی لیست و اگر ترتیب مرتب

 ادیر زیر را بپذیرد.تواند هر یک از مقاست و می اختیاریشود. این پارامتر خودکار برای این پارامتر در نظر گرفته می

o MIN.کمترین مقدار از مقادیر لیست به عنوان نماینده لیست در نظر گرفته شود : 

o MAX.بیشترین مقدار از مقادیر لیست به عنوان نماینده لیست در نظر گرفته شود : 

o AVG.میانگین مقادیر لیست به عنوان نماینده لیست در نظر گرفته شود : 

o SUMه عنوان نماینده لیست در نظر گرفته شود.: مجموع مقادیر لیست ب 

o MEDIAN :مقادیر لیست به عنوان نماینده لیست در نظر گرفته شود. میانه 

 



 

 

 وجووجوی یک پرسدر جست Filtersپارامتر  

های معنادار محدود کرده تا بتواند بندیوجوی خود را در دستهدهد تا بتواند جستاین پارامتر این امکان را به کاربر می

تواند روی فیلدهای مختلفی انجام بندی میاین دسته وجوی خود بپردازد.تر به جستدقیق صورتبه ترکوچکهای در مجموعه

تواند روی فیلدهایی نظیر برند، رنگ، اندازه بندی میسایت فروشگاهی این دستهسناد یک وبگیرد. به عنوان نمونه در مجموعه ا

 پردازیم.استفاده از آن می و نحوهدر ادامه به آموزش نحوه ایجاد یک فیلتر  و یا حتی بازه قیمت انجام گیرد.

نمایه  پیکربندیل مدیریتی شده و در بخش برای استفاده از امکان فیلتر روی هر فیلد از سند، ابتدا باید وارد بخش پن

وجو، بر توانیم هنگام جستحال می کنیم.را به لیست فیلترها اضافه می موردنظرشده و فیلدهای  فیلتر، وارد قسمت موردنظر

 اساس قواعد زیر، یک فیلتر را ایجاد نموده و به عنوان پارامتر فیلتر مورد استفاده قرار دهیم.

 اند.ترکیب گردیدهبا هم و پرانتز،  NOTو  ORو  ANDفیلترهای ساده است که با عملگرهای ای از هر فیلتر مجموعه

 AND.همه فیلترها باید مطابقت داشته باشند : 

 OR.حداقل یکی از فیلترها باید مطابقت داشته باشد : 

 NOTرود.: جهت منفی کردن یک فیلتر به کار می 

 () رود.ای از فیلترها به کار میگروه کردن مجموعه: از پرانتز جهت 

 باشد:انواع فیلترهای ساده به شرح زیر می 

  متنیفیلتر روی فیلد: 

o FIELD_NAME: FIELD_VALUE 

o FIELD_NAME این فیلد باید در بخش پیکربندی نمایه، باشد. جهت اعمال فیلتر روی آن می موردنظر: نام فیلد

 گردیده باشد.به عنوان فیلد فیلتر مشخص 

 باشد.باید توجه داشت که نام فیلد به حروف کوچک و بزرگ حساس می ⚠

 

o FIELD_VALUEکامل با این مقدار مطابقت موردنظرکه مقدار فیلد  گیردمیوجو روی اسنادی انجام : جست 

این مقدار حاوی حداقل  کهدرصورتی .نیستالبته مقدار فیلد، به حروف کوچک و بزرگ حساس  داشته باشد.

 toو  And ،Or ،Notباشد و یا حاوی واژگان کلیدی شامل  پرانتزو یا  : ، =،  “،  Spaceیکی از کاراکترهای 

  .قرار بگیرد “FIELD_VALUE” صورتبه، باید بین دو دابل کوتیشن باشد

o :مثال 

 company: Samsung 

 country: “new zealand” 

 Brand: “and” 

  فیلد  رویفیلترBoolean: 

o FIELD_NAME: TRUE | FALSE 

o :مثال 

 Available: True 

 عددی:روی فیلد ای مقایسه فیلتر 



 

 

o FIELD_NAME OPERATOR NUMERIC_VALUE 

o OPERATOR( شامل عملگرهای :<=, <, >=, >, !=, =) 

o NUMERIC_VALUE: تواند اعشاری باشد.مقدار عددی که می 

 روی فیلد عددی فیلتر بازه عددی: 

o FIELD_NAME: FROM_NUMBER TO TO_NUMBER 

o FROM_NUMBERتواند اعشاری باشد.باشد. این عدد می: شروع بازه عددی از این عدد می 

o TO_NUMBER تواند اعشاری باشد.باشد. این عدد میاین عدد می تا: پایان بازه عددی 

o :مثال 

 Price: 1500000 TO 4000000 

 score: 5.7 TO 8.0 

 تاریخای روی فیلد مقایسه فیلتر: 

o FIELD_NAME OPERATOR DATE_VALUE 

o OPERATOR( شامل عملگرهای :<=, <, >=, >, !=, =) 

o _VALUEDATE:  در قالب باید تاریخ’Z’HH:mm:ss.SSSSSSSSS’T’dd-MM-yyyy  باشد. اگر هر بخش از

انتهای قالب ذکر شده بیان نشود، با مقادیر زیر جایگزین خواهد شد. در مواردی که عملگر حاوی مساوی باشد 

بخش تاریخ با موارد زیر جایگزین شده و تنها بخش تاریخ مورد مقایسه ناقص باشد، تنها  Tو قالب تا قبل از 

 ناد نادیده گرفته خواهد شد.تساوی قرار خواهد گرفت و بخش ساعت در اس

 MONTH_OF_YEAR:    01 

 DAY_OF_MONTH:     01 

 HOUR_OF_DAY:      23 

 MINUTE_OF_HOUR:   59 

 SECOND_OF_MINUTE: 59 

 NANO_OF_SECOND:   999_999_999 

  تاریخفیلتر بازه عددی روی فیلد: 

o FIELD_NAME: FROM_DATE TO TO_DATE 

o DATEFROM_ که باید در قالب  تاریخ: شروع بازه’Z’HH:mm:ss.SSSSSSSSS’T’dd-MM-yyyy .باشد 

o DATETO_تاریخ که باید در قالب : پایان باز’Z’HH:mm:ss.SSSSSSSSS’T’dd-MM-yyyy .باشد 

o :مثال 

 Update_time: 2021-08-02T10:40:00 TO 2021-08-03T10:40:00 

 date: 2021-08-02 TO 2021-08-03 

توانیم از عبارت می ’yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSSSSSSS’Zدر مقادیر فیلترها از نوع تاریخ عالوه بر قالب  ⚠

now  به عنوان زمان کنونی در استانداردUTC توانیم از ترکیب عبارت مورد استفاده قرار داد. همچنین میnow  با

 بی انجام داد.های نسفیلترهای زمانی را در بازهیکی از واحدهای زمانی، 

 واحدهای زمانی شامل موارد زیر است:
y (lowercase): Years, M (uppercase): Months, w (lowercase): Weeks, d (lowercase): Days, h 
(Case-insensitive): Hours, m (lowercase): minutes, s (lowercase): Seconds 

 به عنوان مثال:

Date<now-1d  // پیشاسناد یک روز   

Date<now-2h  //اسناد دو ساعت پیش 



 

 

 

، Andتوانیم با استفاده از عملگرهای تری نیازمندیم که میکه در باال گفته شد، معموالً به فیلترهای پیچیده طورهمان

Or  وNot  در هنگام ساخت یک  تر بپردازیم.و ساخت یک فیلتر پیچیدهو یا استفاده از پرانتز به ترکیب فیلترهای ساده یا پایه

 فیلتر از فیلترهای ساده باید موارد زیر را در نظر داشته باشیم.

 توان از یک نوع گردد. داخل هر پرانتز تنها میای از فیلترهای ساده استفاده میاز پرانتز برای گروه کردن مجموعه

 استفاده نماییم. Orهم از عملگر و  Andتوانیم هم از عملگر نمی زمانهماستفاده نمود و  Orو یا  Andعملگر 

 از پرانتز تودرتو استفاده نماییم. توانیمنمی 

  از عملگرNot توانیم استفاده کنیم. از این عملگر قبل از پرانتز نمیجهت منفی نمودن یک فیلتر ساده استفاده می

 نماییم.

 های از عملگر زمانهمتوانیم در خارج از پرانتز هم همانند داخل پرانتز، نمیAnd  وOr توانیم استفاده کنیم. تنها می

جهت ترکیب نمودن فیلترهای ساده و یا فیلترهای گروه شده در یک پرانتز، استفاده  Orو یا  Andاز یک نوع عملگر 

 نماییم.

 مثال:

 (Brand: Samsung OR Brand: Xiaomi) AND score >= 8.0 AND price: 5000000 TO 

10000000



 

 

 وجووجوی یک پرسدر جست optionalFiltersپارامتر  

رود. وجو به کار میوجوی یک پرسبندی نتایج حاصل از جستاین پارامتر جهت اولویت دادن به اسناد در رتبه

ری را کسب خواهد التبندی، امتیاز باسندی شرایط فیلتر اختیاری را داشته باشد، در فاز فیلترهای اختیاری از رتبه کهدرصورتی

 نمود. 

بندی، فاز فیلترهای رتبهقسمت تنظیمات بخش پیکربندی یک نمایه، در  جهت استفاده از این پارامتر ابتدا باید در

ها خواهیم روی آنیفیلدهایی که م ،و قسمت فیلتر موردنظربا رفتن به بخش پیکربندی نمایه  باید نمود. حالفعال را اختیاری 

اختیاری به عنوان  وجو، به ارسال فیلترتوانیم هنگام جست. پس از این مراحل میمییرا انتخاب نما فیلتر اختیاری اعمال کنیم

 وجو بپردازیم.جست APIپارامتر 

 باشد.زیر می صورتبهساختار کلی یک فیلتر اختیاری 

FILTER1, FILTER2, … 

 باشد.زیر می صورتبهر فیلتر ساختار ه

FIELD_NAME:FIELD_VALUE<SCORE=SCORE_VALUE,NEGATIVE=TRUE|FALSE,EXACT=TRUE|FALSE> 

 FIELD_NAMEعمال کنیم.خواهیم روی این فیلد، فیلتر اختیاری ا: نام فیلدی که به عنوان فیلتر انتخاب شده و می 

 FIELD_VALUE اگر مقدار فیلد :FIELD_NAME وجوی وجوی یک پرساز هر سند بازیابی شده به ازای جست

 CORE_VALUESبندی، این سند به مقدار باشد، در فاز فیلترهای اختیاری از رتبهتطابق داشتهاین مقدار  باخاص، 

 امتیاز خواهد گرفت.

o  اختیاری بوده و اگر پارامتر  <>مقادیر داخلSCORE  ی آن برا 1مقدار  فرضپیش صورتبهتنظیم نشده باشد

 واهد شد.برای آن در نظر گرفته خ falseموجود نباشد، مقدار  NEGATIVEشود و اگر پارامتر در نظر گرفته می

 SCOREبندی، تنها یک امتیاز : به ازای هر فیلتر که روی یک سند منطبق گردد، در فاز فیلترهای اختیاری از رتبه

توانیم این یمبخواهیم برای برخی از فیلترها این مقدار را تغییر دهیم شود. اگر برای آن سند در نظر گرفته می

 باشد.می 1آن  فرضپیشپارامتر را تنظیم نماییم. این پارامتر اختیاری بوده و مقدار 

 NEGATIVEفرضپیشقدار گردد. این پارامتر اختیاری بوده و م: از این پارامتر برای منفی کردن فیلتر استفاده می 

 باشد.می falseآن 

 EXACT این پارامتر اختیاری بوده و گردددر فیلدهای متنی، استفاده می نوع تطبیقتعیین : از این پارامتر برای .

انجام خواهد گرفت و در  28د، تطبیق دقیقباش trueمقدار آن  کهدرصورتی باشد.می trueآن  فرضپیشمقدار 

باشد، این فیلتر نیز  FIELD_VALUEفیلد مورد فیلتر، حاوی  کهدرصورتیاین پارامتر،   بودن falseصورت 

 اختیاری اعمال خواهد گردید.

 :مثال 

o  نمایهProducts باشد:گیریم که حاوی اسنادی با فیلدهای زیر میرا در نظر می 

 Brandبرند کاال : 

 Availableموجود بودن کاال : 

                                                           
28 Exact Match 



 

 

 Colorرنگ کاال : 

o بندی، به سندی که از برند فیلتر اختیاری زیر را در نظر بگیرید. در فاز فیلترهای اختیاری از رتبهapple  باشد

و اگر رنگ آن سفید باشد یک امتیاز دیگر را به  گیردمی. اگر موجود باشد یک تعلق گیردمییک امتیاز تعلق 

امتیاز را به دست  3 ،بندید در این فاز از رتبهدست خواهد آورد. پس اگر سندی هر سه خصوصیت را داشته باش

 خواهد آورد.

Brand: apple, Available: true, Color: white 

o  امتیاز  2رنگ آن زرد نباشد  کهدرصورتیامتیاز به سند تعلق بگیرد و  4حال اگر بخواهیم در صورت موجود بودن

باشد و موجود بوده  apple. اگر سندی از برند یر دهیمزیر تغی صورتبهتوانیم فیلتر اختیاری را را کسب کند می

 را کسب خواهد نمود. 7و به رنگ زرد نباشد، این سند امتیاز 

Brand: apple, Available: true<Score=4>, Color: yellow<Score=2, Negative=true> 



 

 

 وجووجوی یک پرسدر جست Facetsپارامتر  

به همراه تنظیمات  موردنیازهای Facetوجو نیاز است تا لیست ها در پنل مدیریت، هنگام جستFacetپس از تعریف 

 گردد.زیر تنظیم می صورتبه Facetپارامتر وجو را مشخص نماییم. جهت نمایش در خروجی جست Facetهر 

Facet1, Facet2, … 

 باشد.زیر می صورتبه Facetساختار هر 

FACET_NAME<size=SIZE> 

FACET_NAME نام :Facet  گردیده استکه در بخش پنل مدیریت تعریف. 

SIZE بیشینه تعداد دسته خروجی از یک :Facet  اگر این پارامتر تنظیم نگردد و تنها از نام  فرضپیشکه در حالت(

Facet  دسته به ازای این  1000تنظیم گردد حداکثر تا  کهدرصورتیعدد و  100استفاده گردد( برابرFacet  خروجی

 خواهیم داشت.



 

 

 FacetFilters 

گردد. تفاوت ها انتخابی توسط کاربر، استفاده میFacetوجو جهت فیلتر نمودن نتایج بر اساس از این پارامتر جست

FacetFilters  باFilters  از  کههنگامیدر این است کهFilters ایج استفاده کنیم، این فیلتر عالوه بر نتایج، جهت فیلتر نمودن نت

جهت فیلتر نتایج استفاده کنیم، شاهد تغییر در خروجی  FacetFiltersهم تأثیر خواهند داشت ولی اگر از  Facetروی خروجی 

Facet.ها و تعداد هر دسته، نخواهیم بود 

 زیر است. صورتبه FacetFiltersساختار 

FacetFilter1, FacetFilter2, … 

 باشد:زیر می صورتبه FacetFilterساختار هر 

FACET_FILTER_NAME: FACET_RECORD_LABEL 

FACET_FILTER_NAME نام :Facet جهت اعمال فیلتر موردنظر 

FACET_RECORD_LABEL مقدار عنوان انتخاب شده از :Facet توسط کاربر موردنظر 



 

 

 هنمایسازی مرتب 

هایی با تعداد وجود دارد. این ویژگی برای نمایه نمایهسازی ، بخشی تحت عنوان مرتبنمایهدر قسمت پیکربندی هر 

شوند. در نمایه، ذخیره می 1شناسه سندمقدار  بر اساس، اسناد فرضپیشباشد. در حالت اسناد باالی یک میلیون سند مفید می

شده و ارائه آن به کاربر، بندی اسناد بازیابیی در بازیابی تعداد محدودی از نتایج و رتبهبندهای سرویس رتبهبا توجه به محدودیت

بندی راه پیدا نکنند. بدین منظور در این بخش با تعریف ممکن است برخی از اسناد خوب، مورد بازیابی قرار نگرفته و به گام رتبه

های یک سند خوب را تعیین کنیم تا شانس بازیابی اسناد با این توانیم ویژگییک یا چند فیلتر روی فیلدهای مختلف، می

 افزایش دهیم. توجهیقابلها را به مقدار ویژگی

 
شامل موارد زیر  د،ی قابل تعریف در هر سنتواند روی انواع فیلدهای مختلف ایجاد گردد. انواع مختلف فیلدهافیلترها می

 است:

 2فیلد متنی 

 3فیلد عددی 

 تواند یکی از مقادیر : مقدار این نوع فیلد می4فیلد بولینtrue  یاfalse .باشد 

 های زیر باشد.تواند در یکی از قالب: فیلد تاریخ می5فیلد از نوع تاریخ 

o yyyy-MM 

 دو رقم ماه-چهار رقم سال 

 2015-05 
o yyyy-MM-dd 

                                                           
1 Document Id (_id field in document) 
2 Text Fields 
3 Long, Integer, Double, Float 
4 Boolean 
5 Date 



 

 

 دو رقم روز-دو رقم ماه-چهار رقم سال 

 2015-05-02 
o yyyy/MM/dd 

 دو رقم روز-رقم ماه دو-چهار رقم سال 

 2015/05/02 
o yyyy-MM-dd’T’HH 

 دو رقم روز-دو رقم ماه-چهار رقم سالTدو رقم ساعت 

 2015-05-02T14 
o yyyy-MM-dd’T’HH:mm 

 دو رقم روز-دو رقم ماه-چهار رقم سالTدو رقم ساعت:دو رقم دقیقه 

 2015-05-02T14:07 
o yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss 

 روز دو رقم-دو رقم ماه-چهار رقم سالTدو رقم ساعت:دو رقم دقیقه:دو رقم ثانیه 

 2015-05-02T14:07:36 
o yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSSSSSSS’Z’ 

 دو رقم روز-دو رقم ماه-چهار رقم سالTثانیه سه رقم دو رقم ساعت:دو رقم دقیقه:دو رقم ثانیه.سه رقم میلی

 Zمیکروثانیه سه رقم نانوثانیه

 2015-05-02T14:07:36.025Z 
 2015-05-02T14:07:36.025436Z 
 2015-05-02T14:07:36.025436123Z 

 ای از مقادیر باشد که همه مقادیر آن از یکی از انواع باال باشد.تواند آرایهفیلد آرایه: این فیلد می 

فیلتر  خواهد بود. این وزن میزان اهمیت این 2یا  1های و دارای یکی از وزن شدهتعریفهر فیلتر روی یک فیلد خاص 

شده، باید نوع فیلتر را بر موارد بیانبرای تعریف یک فیلتر عالوه را تعیین خواهد نمود. وزن بیشتر معادل اهمیت باالتر است.

 مشخص نماییم.

 
 



 

 

 

 شوند:زیر تقسیم می نوعفیلترها به سه 

 شامل بودن 

o توان برای هر یک از انواع فیلدها ر را میاین فیلتگردد. از این فیلتر برای تطبیق دقیق روی یک فیلد، استفاده می

دهیم و اگر از نوع آرایه نباشد، مقدار مورد تطبیق را در قسمت مقدار قرار می موردنظراگر فیلد  استفاده نمود.

باید توجه داشت در حالتی اضافه نماییم.  مقدارتوانیم یک یا چند مقدار را جهت تطبیق در قسمت آرایه باشد، می

 دار را وارد نماییم، در صورتی تطبیق انجام خواهد شد که همه مقادیر در فیلد موجود باشد. که چند مق

 

 



 

 

 
 محدوده عددی 

o از  از نوع عددی یا تاریخ که مقدار یک فیلد مشخص شوداز این فیلتر برای اعطای امتیاز به اسنادی استفاده می

در یک محدوده معین قرار بگیرد. برای تعیین محدوده باید شروع و پایان بازه عددی را مشخص نماییم.  ،آن سند

در مورد فیلدهای از نوع تاریخ، چون از  .تعیین کنیمان بازه را نیز یپا یاتوانیم شامل بودن شروع همچنین می

 باشد.معادل آن مد نظر می Unix Timestampتنوع باالیی در ورودی برخوردارند، جهت مقایسه، مقدار 

 
 مقایسه عددی 

o مشخص از نوع عددی یا تاریخ از آن سندفیلد شود که از این فیلتر جهت اعطای امتیاز به اسنادی استفاده می، 

جهت تعریف شرط فیلتر مقایسه عددی از یک فیلد جهت تعیین عملگر شرط و  شرط این فیلتر را رعایت نماید.

در مورد فیلدهای از نوع تاریخ، چون از تنوع شود. کند استفاده مییک فیلد عددی که مقدار شرط را تعیین می

رها عملگباشد. معادل آن مد نظر می Unix Timestampباالیی در ورودی برخوردارند، جهت مقایسه، مقدار 

 شامل موارد زیر است.

 مساوی 

 بزرگتر 



 

 

 ترکوچک 

 بزرگتر مساوی 

 مساوی ترکوچک 

 
 تاریخ نسبی 

o شود کاربردی است. از این فیلتر جهت امتیازدهی به اسنادی استفاده می 1این فیلتر تنها روی فیلدها از نوع تاریخ

گردیده قرار داشته باشد. به عنوان نمونه یک فیلد از نوع تاریخ از آن سند، در محدوده تاریخ نسبی مشخص که 

روز( گذشته هستند امتیاز باالتری گرفته و  30ها در محدوده یک ماه )اگر بخواهیم اسنادی که تاریخ ایجاد آن

شده داشته باشند، از این فیلتر روی فیلد تعیین کننده تاریخ ایجاد شانس بیشتری جهت حضور در اسناد بازیابی

 گردد.، استفاده می30سند، با محدوده 

                                                           
1 Date Type 



 

 

 وجوپیشنهاد پرس 

وجوهای پیشنهادی را بر اساس از پرس فهرستیوجوی دریافتی از کاربر، تواند بر اساس پرسوجو میپیشنهاد پرس

تفکیک دسته آن به وجوهای پیشنهادی پرساز  فهرستیتواند ها ارائه نماید. همچنین میوجوهای گذشته کاربران به آنپرس

  پیشنهاد نماید. کاربربه  ،وجو راپرس

تعداد تواند وجوهایی که حتماً حاوی نتیجه هستند، میوجوهای مناسب به کاربر و پرسوجو با ارائه پرسپیشنهاد پرس

هت دستیابی وجوهای کاربر جتعداد جست و همچنینزمان رسیدن کاربر به اسناد دلخواه کاراکترهای تایپ شده توسط کاربر، 

 به نتایج دلخواه را به شدت کاهش دهد.

 تواند شامل موارد زیر باشد.وجوی مشخص، میوجوی سرچیا برای یک پرسخروجی پیشنهاد پرس

 وجوها در این حالت، خروجی لیستی از پرس وجوهای گذشته کاربران.وجوهای پیشنهادی بر اساس پرسلیست پرس

 خواهد بود.

 وجوی پیشنهادی در آن قرار دارد. در این حالت ای که پرسپیشنهادی به تفکیک دسته وجوهایلیستی از پرس

 خواهد بود.« وجو، دستهپرس»خروجی لیستی از زوج 

نیز باشد. برای مواردی که نیاز است تا فیلد  Objectتواند از هر نوعی حتی فیلد انتخابی به عنوان دسته می ⚠

 سطحی برای این بخش قابل انتخاب خواهند بود.های یکObjectباشد، تنها  Objectدسته از نوع 
 

 پردازیم.وجو، میپیشنهاد پرس هاینمایههای مختلف پیکربندی در ادامه به معرفی بخش

 و پیکربندی آن وجوپیشنهاد پرس نمایهایجاد  
ایجاد کنیم. بدین منظور وارد وجو پیشنهاد پرس نمایهوجو، ابتدا الزم است یک جهت استفاده از سرویس پیشنهاد پرس

 کنیم.را انتخاب می نمایهوجو شده و دکمه ایجاد منوی پیشنهاد پرس

 
کند. همچنین ها پیروی میوجو، باید دارای یک نام یکتا باشد که از شرایط نامگذاری ایندکسپیشنهاد پرس نمایههر 

 باشد. نمایهرد این تواند دارای یک برچسب جهت توضیحات اضافه در مومی نمایهاین 



 

 

 
، نمایهوجو، قرار خواهد گرفت. با کلیک روی این پیشنهاد پرس هاینمایهوجوی ایجاد شده در لیست پیشنهاد پرس نمایه

در این صفحه دو تب مرور کردن و پیکربندی وجود دارد. تب مرور کردن جهت تست خروجی  وارد صفحه زیر خواهیم شد.

 تب پیکربندی جهت اعمال تنظیمات الزم برای داشتن خروجی مناسب است.وجو و سرویس پیشنهاد پرس

 
 باشد.قسمت اصلی زیر می دووجو شامل پیشنهاد پرس نمایهبخش پیکربندی 

 وجوهاپرس 

 عبارات غیرمجاز 

 وجوهاپرس 

وجوهای پیشنهادی سوجوی کاربر، به ارائه پرتواند با دریافت پرسوجو میسازی این بخش، سرویس پیشنهاد پرسبا فعال

وجو باید مراحل زیر را انجام برای پیکربندی پیشنهاد پرس ، بپردازد.منبع ایندکسروی  گذشته کاربرانوجوهای بر اساس پرس

 دهیم.

 وجو وجوهای گذشته کاربران روی این نمایه، برای پیشنهاد پرسمشخص نمودن نمایه منبع. از الگ پرس

یم چند نمایه را به عنوان نمایه منبع انتخاب نموده که هر یک دارای تنظیمات تواناستفاده خواهد گردید. می

 مربوط به خود باشند.



 

 

 وجو جهت ارائه پیشنهاد به کاربر. این پارامتر به صورت آنالین در هنگام ارائه تعیین حداقل تعداد حروف پرس

 شود.وجو، اعمال میپیشنهاد پرس

 وجویی که کمتر از این تعداد بازیابی ین مقدار مشخص خواهد نمود که پرستعیین حداقل اسناد تطبیق یافته. ا

 وجو به کاربر ارائه نگردد.دارد به عنوان پیشنهاد پرس

 وجوی کمتر از این وجوها با تعداد جستکند که پرسوجو. این مقدار تعیین میتعیین حداقل تعداد جست

 ردد.وجو به کاربر ارائه نگمقدار، جهت پیشنهاد پرس

 وجو در دستهمشخص نمودن فیلد دسته جهت خروجی پیشنهاد پرس 

 وجوهای وجوهای پیشنهادی و پرس. این عدد، تعداد پرسوجوهای پیشنهادی در خروجیتعیین تعداد پرس

 کند.پیشنهادی به تفکیک دسته را مشخص می

 های الزم در امکان تعیین خروجیAPI های قابل ارائهوجو با تیک کردن خروجیپیشنهاد پرس 

 
 شده به کاربر، از وجوهای پاالیشوجوهای ناقص یا دارای غلط امالیی و ... و ارائه پرسجهت فیلتر نمودن پرس

سازی گردد. برای فعالوجوهای کاربران استفاده میفیلدهای عنوان در سند، جهت اعتبارسنجی پرس

وجوی خودکار، فیلدهای ا باید در بخش پیکربندی ایندکس منبع، در قسمت پردازش پرساعتبارسنجی ابتد

توانیم حداکثر دو فیلد را به عنوان فیلد عنوان مشخص کنیم. پس از عنوان را تعیین نماییم. در این بخش می

ا فیلدهای عنوان سازی گزینه اعتبارسنجی بتعیین حداقل یک فیلد عنوان برای یک ایندکس منبع، امکان فعال

 روی این ایندکس منبع فراهم خواهد شد.



 

 

 



 

 

 عبارات غیرمجاز 
کند، امکان وجود هرگونه نتیجه وجوهای گذشته کاربران استفاده میوجوهای پیشنهادی از پرسکه پرسبه دلیل این

، نیازمند یک بخش جهت فیلتر نمودن پیشنهادهای وجو وجود دارد. به همین منظورنامطلوب در خروجی سرویس پیشنهاد پرس

 دهیم.باشیم. جهت اضافه نمودن یک فیلتر عبارات غیر مجاز، مراحل زیر را انجام میهای مختلف مینامناسب به روش

 کنیم.روی دکمه اضافه کلیک می 

 
 انواع  نماییم.مشخص می سپس عبارت تطبیق را کنیم.های موجود انتخاب میابتدا نوع تطبیق را از بین گزینه

 باشد:زیر می موارد صورتبهتطبیق 

o خروجی وجوی پیشنهادی دقیقاً برابر با مقدار مورد تطبیق باشد، از : وقتی که پرسوجو برابر باپرس

 حذف خواهد شد. وجونتایج پیشنهاد پرس

o از خروجی نتایج  وجوی پیشنهادی با مقدار مورد تطبیق آغاز شود،: وقتی که پرسوجو شروع باپرس

 وجو حذف خواهد شد.پیشنهاد پرس

o وجوی پیشنهادی با مقدار مورد تطبیق پایان یابد، از خروجی نتایج : وقتی که پرسوجو پایان باپرس

 وجو حذف خواهد شد.پیشنهاد پرس

o وجوی پیشنهادی شامل مقدار مورد تطبیق باشد، از خروجی نتایج : وقتی که پرسوجو شاملپرس

 وجو حذف خواهد شد.د پرسپیشنها

o در این مورد عبارت مورد تطبیق باید در قالب رجیکس باشد. وقتی که یافته با رجیکستطبیق :

وجوهای پیشنهادی حذف وجوی پیشنهادی با عبارت رجیکس تطبیق یابد، از لیست پرسپرس

 خواهد گردید.

 



 

 

 1رپلیکانمایه  

داشته باشیم که پیکربندی  3داده، ایندکسی مجازی نمایهتوانیم بدون تکرار ، می2اصلی نمایهرپلیکا از روی  نمایهبا ساخت 

 اصلی خواهد بود. نمایهمستقل از  نمایهکاماًل مستقل و متفاوتی داشته باشد. همچنین آمار این 

اد را تغییر داد، حذف ، اسننمایهتوان روی این مییعنی ن؛ اصلی را نخواهند داشت نمایهرپلیکا توانایی تغییر در  هاینمایه

 اصلی ممکن خواهد بود. نمایهاصلی اضافه کرد. این تغییرات تنها از مسیر  نمایهکرد و یا سندی به 

 توانیم عملیات زیر را انجام دهیم:می نمایهروی این نوع از 

 وجوجست 

 کلیک روی سند 

  اضافه کردن بهCart 

  وجوهای آنوجو از آمار پرسپرس پیشنهاد نمایهایجاد 

، گزینه جدیدنه اصلی شده و با کلیک روی گزی نمایهاصلی، ابتدا وارد  نمایهرپلیکا از روی یک  نمایهبرای ساخت یک 

 نماییم.را انتخاب می رپلیکا

 
 رپلیکا اختصاص دهیم. نمایهحال باید یک نام یکتا را به این 

                                                           
1 Replica 
2 Primary 
3 Virtual 



 

 

 
 خواهد بود. دیگر، قابل دسترس هاینمایهدر لیست  ،رنگآبی Rیکون شده با یک آرپلیکا ساخته نمایه

 
همچنین از روی این  را خواهد داشت. نمایهسازی بخش مرتب جزبهاصلی  نمایههای یک رپلیکا تمام پیکربندی نمایه

 وجو نیز بسازیم.پیشنهاد پرس نمایهتوانیم یک می نمایه

 


