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چکیده .تقریبا هر موتوی جست و جوی متن از قطعات استفاده می کند تا به کاربران در تعیین کردن میزان ارتباط موارد بازیابی
شده در فهرست رتبه بندی کمک کند .اگرچه قطعات شامل پاسخ می تواند به طور مستقیم به بهبود کارایی جستجو کمک کند،
مطالعه کمی از چنین شهودی دست نخورده باقی ماند .در این مقاله ابتدا یک روش ساده قطعه شامل پاسخ را برای جست وجوی
پرسش و پاسخ مبتنی بر جامعه ( )cQAپیشنهاد می کنیم ،سپس روش خود را با پیشرفته ترین الگوریتم های قطعه سنتی
مقایسه می کنیم .نتایج تجربی نشان می دهد که با در نظر گرفتن داوری های ربط و ارزیابی های رضایت بخش اطالعات ،روش
قطعه شامل پاسخ ،به طور قابل مالحظه ای بهتر از پیشرفته ترین روش های سنتی اجرا می شود.

کلمات کلیدی
قطعه شامل پاسخ ،مطالعه کمی ، cQA ،بازیابی اطالعات

 1مقدمه
بازیابی اطالعات ،فرآیند فراهم کردن مرتبط ترین اسناد از میان اسناد موجود برای کاربران است ] .[1معنای پرس وجو های
ارسال شده توسط کاربران به موتور جستجو ،هرچند که به عنوان سؤال مشخص شده است ،به لحاظ ذاتی مبهم می باشد .برای
مثال اگر پرس و جوی وارد شده توسط کاربر ”? “what is the big bangباشد ،ممکن است منظور کاربر درباره گروه ارکستری با
نام ” “big bangباشد یا ممکن است درباره ” “big bang theoryباشد و یا حتی ممکن است نام یک نمایش تلویزیونی به نام
” “big bangباشد .مدل های مختلف بازیابی ] [2-4تا کنون مطرح شده است .این مدل ها یک فهرست مرتبط از نتایج پرس و جو
ها را برمی گردانند .با این حال به دلیل ابهام در معناشناسی پرس و جو ،طراحی یک طرح رتبه بندی ثابت که همیشه بتواند میزان
ارتباط نتایج پرس و جو را با اهداف کاربر اندازه گیری کند ،غیر ممکن است .برای جبران کردن عدم صحت توابع رتبه بندی ،قطعه
سند تقریبا به یک جزء استاندارد برای موتورهای جستجو به منظور افزایش نتایج پرس و جو تبدیل شده است .یک قطعه برای
انعکاس ارتباط بین یک سند و یک پرس و جو استفاده می شد] [5,6که ما آن را "قطعه سنتی" نامیدیم .اگر قطعه ها دارای
کیفیت باالیی باشند ،کاربران به طور ضمنی می توانند ارتباط نتایج جست وجو را دریابند .و این می تواند به موتور جستجو کمک
کند تا ارتباطات درک شده کاربر از اسناد مرتبط را با ربط درست هم تراز کند .بنابراین این مطلب برای موتورهای جست و جو
خیلی بحرانی است که قطعه اسنادی تولید کنند که از سوء تفاهم درک ربط اسناد جلوگیری شود] .[7اگر قطعه برای یک سند
بسیار مرتبط ،ضعیف تولید شده باشد ،کاربر ممکن است سند را غیرمرتبط تلقی کند و بر روی آن کلیک نکن د .عالوه بر این،
کیفیت قطعه نیز یک معیار مهم برای ارزیابی موتورهای جستجو است] .[8به طور سنتی ،یک قطعه برای نشان دادن ارتباط بین
یک سند و یک پرس و جو استفاده می شده است] .[5,6برای قطعه های سنتی ،اساسی ترین و مهم ترین قابلیت ،داوری ربط است.
این قابلیت قطعه ها ،ربط نامیده می شود.
به طور مستقیم ،اگر یک قطعه حاوی کلماتی باشد که نیاز کاربر را برآورده کند ،کاربران از کلیک بر روی سند اصلی
اجتناب خواهند کرد و کارایی مرورگر باالتر می رود .این خصوصیت قطعه ها ،رضایتمندی نامیده می شود و ما این نوع قطعه ها را
قطعه های شامل پاسخ می نامیم .هدف اصلی رضایتمندی ،به بود کاربر پسند بودن و کارایی مشابه هدف دست یافتن به یک وظیفه
از  NTCIR1با یک کلیک است ،بدین صورت که نیازاطالعاتی با اولین خروجی نمایش داده شده سیستم بدون نیاز به کلیک
بیشتر ،برآورده شود .با این حال ،مشخص نیست که کدام یک از قطعات شامل پاسخ و قطعات سنتی بهتر هستند .تا جائیکه ما می
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دانیم ،هیچ بررسی کمی و کیفی در میان این دو نوع قطعه وجود ندارد .در این مقاله ،ما توانایی قطعات شامل پاسخ را در مقایسه
با قطعه های سنتی بررسی خواهیم کرد .ما توانایی ربط و رضایتمندی قطعات را در یک بایگانی با مقیاس بزرگ به وسیله جست و
جوی سرعت ،ارجاعاتی به اسناد پر از متن و بازخورد کاربران ارزیابی خواهیم کرد .سهم کار ما شامل موارد زیر است:
-

ما قطعات سنتی و قطعات شامل پاسخ را با هم مقایسه می کنیم.

-

ما یک الگوریتم مولد قطعه شامل پاسخ ساده را طراحی می کنیم که می تواند به کاربران کمک کند تا میزان مرتبط
بودن را به سرعت داوری کند و هم چنین نیاز اطالعاتی را به سرعت برآورده کند.

-

ما میزان سودمندی قطعات شامل پاسخ را در مقایسه با قطعات سنتی ،توسط مطالعات تجربی مان بررسی می کنیم.
نتایج امیدبخش این است که مسیر پژوهش ها در آینده ،شامل پاسخ هایی در مورد قطعه باشد.

 2کارمشابه
کارهای اولیه ،قطعه های ایستا و مستقل از مستقل پرس و جو تولید کردند که شامل چند جمله اول اسناد بازگشتی می باشد.
چنین رویکردی کارآمد است اما اغلب بی نتیجه است] .[11,12انتخاب جمالت برای درج در قطعه بر اساس رتبه ای که آنها با
کلیدواژه ها مطابقت می کنند ،تبدیل به پیشرفته ترین نسخه قطعه متمایل به پرس و جو برای اسناد متنی شده است].[5,13,14
به طور کلی ،دو نوع از روش های انتخاب جمله در تولید قطعه مبتنی بر پرس و جو وجود دارد .یکی از این روش ها ،روش
هیوریستیک است] [5,14-17که در آن اهمیت جمالت توسط قوانین هیوریستیکی بیان می شود .به عنوان مثال اگر یک جمله
اولین جمله یک پاراگراف باشد ،ممکن است اهمیت آن از دیگر جمالت بیشتر باشد .روش دیگر ،روش یادگیری ماشین
است] .[6,18معیارها یا ویژگی ها معموال در این روش ها استفاده می شود .ویژگی ها عبارتند از اینکه آیا جمله یک عنوان یا خط
اول سند است  ،تعداد کلمات کلیدی و کلمات کلیدی مجزا در جمله چقدر است و یا تعداد کلمات عنوان که در جمله ظاهر می
شود چقدر است و موارد دیگر .با این حال ،تکنیک های تولید قطعه که برای اسناد متنی ساده طراحی شده است ،قادر به پردازش
خوب داده های ساخت یافته و نیمه ساخت یافته نیستند و هم چنین نمی توانند اطالعات ساختاری داده ها را اهرم بندی کنند و
بنابراین عملکرد خوبی ندارند.
اخیرا قطعه های ساختاری برای اسناد  XMLمورد بررسی قرار گرفته اند] [7] . Huang et al.[7مجموعه ای از نیازمندی
ها را برای قطعه ها پیشنهاد می دهند و یک الگوریتم جدید را طراحی می کنند که به صورت موثر قطعه های کوچک اما حاوی
اطالعات مفید را تولید می کنند Ellkvist et al.[19] .چگونگی تولید قطعه برای داده های گردش کار را با در نظر گرفتن

اطالعات ساختاری دانه ریز ،مورد بررسی قرار داده است .با این حال ،تا جاییکه ما اطالع داریم ،هنوز هیچ روش تولید
قطعه برای داده های  cQAوجود ندارد ،این داده ها هنوز هم نسخۀ قطعه متمایل به پرس و جو را به طور کلی در نظر گرفته اند و
همان طور که از مطالعات کاربر مشاهده می شود ،عملکرد خوبی ندارند.

 3تنظیمات آزمایشی
در  ،cQAهمه می توانند در هر موضوعی سوال بپرسند و جواب دهند ،و کسانی که در جستجوی اطالعات هستند به کسانی که
پاسخ سواالت را می دانند ،متصل می شوند .به دلیل این که معموال پاسخ ها به صراحت توسط انسان ارائه شده اند ،می تواند در
پاسخ دادن به سواالت دنیای واقعی نیز مفید باشد] .[9اگرچه دستیابی به رضایتمندی برای جست وجوی عمومی دشوار است اما
برای جستجوی  CQAنسبتا ساده تر است ،زیرا یک سوال از یک سند  CQAدارای پاسخ های متناظر می باشد .جمالت این
پاسخ ها را می توانند برای برآوردن نیازهای اطالعاتی کاربر مورد استفاده قرار دهند .در ضمن ،هدف این مقاله ،تأیید استفاده از
قطعه های شامل پاسخ است  ،نه استخراج پاسخ از اسناد .بنابراین در این مقاله ،بایگانی داده های  cQAرا به عنوان مجموعه داده
آزمایشی انتخاب خواهیم کرد ،و برای رسیدن به اهداف پروهشی مان بر روی آن ها تمرکز خواهیم کرد.

 1-3مجموعه داده
ما برای ساخت یک مجموعه داده جامع برای آزمایشات مان ،تقریبا تمام جفت های سوال و پاسخ (جفت های  )QAرا از دو دسته
برتر و مشهور ( کامپیوتر و اینترنت ،بهداشت و سالمت) که شامل چهل و سه زیرمجموعه از داده های Yahoo!Answer2از تاریخ
سپتامبر  2005تا سپتامبر  2008است ،جمع آوری کرده ایم .منبع داده ذکر شده یک بایگانی شامل  6،345،786جفت  QAرا
فراهم می کند .هر  cQAمربوط به سند شامل عنوان سوال ،بدنه سوال ،بهتری پاسخ ،پاسخ های دیگر و توضیحات می باشد.

 2-3قطعه های شامل پاسخ
برای طراحی یک روش مناسب قطعه شامل پاسخ برای جستجوی  ،CQAما باید دو سوال را در نظر بگیریم )1( :چ گونه پاسخ ها را
رتبه بندی کنیم ؟ ( )2چه کنیم اگر حجم یک پاسخ زیاد باشد؟
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-

اعتبار پاسخ :ما کیفیت پاسخ را از سه منظر بررسی می کنیم .اوال ،مردم می توانند بهترین پاسخ انتخاب شده توسط
شخص سوال کننده یا سیستم  QAدر یک سند  cQAرا به عنوان باکیفیت ترین پاسخ در نظر بگیرند .دوما با
استفاده از تعداد رأی که بازتاب محبوبیت پاسخ هاست ،پاسخی با بیش ترین تعداد رأی می تواند به عنوان باکیفیت
ترین پاسخ در میان پاسخ ها باشد .نهایتا ،پاسخی که توسط باالترین مقام ارشد ارسال می شود ،می تواند به عنوان
باکیفیت ترین پاسخ در نظر گرفته شود.

-

اعتبار بهترین پاسخ:

فرمول ) (1یک تابع شاخص است؛ تابع ) Type(ansنوع پاسخ را بر می گرداند ،نوع پاسخ می تواند  IsBestAnsو
یا  NotBestAnsباشد .تابع ) BestAnsType(ansنوع بهترین پاسخ  ansرا بر می گرداند که می تواند
 ChosedBySysیا  ChoosedByAskerباشد α .نشان دهنده ضریب اطمینان برای بهترین پاسخ انتخاب شده
توسط سیستم است.
-

اعتبارتعداد رأی:

طبق فرمول باال ،اهمیت امتیاز  iامین پاسخ  ansiدر سند  cQAبه نام  ، docتوسط تناسب تعداد رأی  ansiاندازه
گیری می شود.
-

اعتبار صالحیت پاسخ دهنده :ما به سادگی می توانیم امتیاز اعتبار صالحیت  iامین کاربر  useriرا توسط فرمول زیر
به دست بیاوریم:

در فرمول ذکر شده BestAnsNum(useri) ،به تعداد بهترین پاسخ های ارسال شده توسط کاربر useriاشاره دارد و
هم چنین ) AllAnsNum(useriنشان دهنده تمام پاسخ های ارسال شده توسط کاربر  useriاست .
در پیاده سازی مان ،تمام این سه عامل در نظر گرفته می شود تا کیفیت پاسخ را اندازه گیری کنند .ما به سادگی ،تمامی
این سه عامل را به وسیله ترکیب خطی شان به صورت زیر با هم ترکیب کردیم:

در این فرمول  α، βو  γنشان دهنده وزن این سه عامل هستند؛  .α+β+γ=1پاسخی با باالترین امتیاز محاسبه شده
توسط فرمول  ،4به عنوان باکیفیت ترین پاسخ در نظر گرفته می شود .در تمامی آزمایشات مان ،برای  αمقدار  ،0.6برای
 βمقدار  0.3و برای  γمقدار  0.1در نظر گرفته شده است.
-

مالحظات اندازه:
ما ابتدا توزیع تعداد کلمه در هر بخش (بدنه پرسش ،بهترین پاسخ و پاسخ ها) را از اسناد  cQAدر مجموعه داده مان به
دست آوردیم .ما متوجه شدیم که توزیعها قوانین قدرت را دنبال می کنند.
روابط قانون قدرت نشان می دهد که اندازه بسیاری از مولفه ها کوچک است ،فقط تعداد کمی از مولفه ها دارای اندازه
بزرگ هستند .در اینجا مولفه به یکی از سه قسمت پرسش ،بهترین پاسخ و پاسخ ها اطالق می شود .نتایج نشان داده
شده در جدول  1کمی هستند.

جدول  .1آمار های مربوط به طول (بر حسب تعداد کلمات)بدنه پرسش( ،)QBodyبهترین پاسخ( )BAnsو
تمام پاسخ ها()AAns

بنابراین ما می توانیم حد آستانه  Tرا برای فیلتر کردن پاسخ ها انتخاب کنیم .اگر تعداد کلمات در هر پاسخ بیشتر از T

باشد ،ما از  Tکلمه برای نما یش دادن پاسخ ها استفاده می کنیم .و گرنه پاسخ را به عنوان باکیفیت ترین پاسخ در نظر
می گیریم.
بنابراین ،ما یک چارچوب قطعه شامل پاسخ را برای جستجوی  cQAکه شامل سه بخش عنوان ،بدنه سوال و باکیفیت
ترین پاسخ است ،طراحی کرده ایم .به طور خالصه ،الگوریتم مطرح شده ابتدا سند  cQAرا برای به دست آوردن تمام قسمت ها ،از
جمله موضوع سواالت ،پرسش و پاسخ ها ،تجزیه می کند .سپس الگوریتم تمام پاسخ ها را برای به دست آوردن باکیفیت ترین
پاسخ توسط فرمول  ،4رتبه بندی می کند .اگر تعداد کلمات باکیفیت ترین پاسخ بیشتر از حد آستانه  Tباشد الگوریتم فقط T

کلمه را به عنوان باکیفیت ترین پاسخ ذخیره می کند .سوم ،الگوریتم تمام اطالعات بیش از حد و کمتر قابل توجه را از بدنه سوال
حذف می کند و یک بدنه سوال تمیز به دست می آورد .در نهایت ،الگوریتم بدنه پرسش تمیز و باکیفیت ترین پاسخ را به عنوان
قطعه  CQAاز سند  cQAباز می گرداند.

 3-3الگوریتم قطعه پایه
پیش رفته ترین روش تولید قطعه که توسط ] Metzler et al.[18مطرح شده است ،به عنوان الگو ریتم پایه ای ما انتخاب شده است.
این الگوریتم از روش یادگیری گرادیان درخت تقویت شده تصمیم گیری برای فاز تولید قطعه استفاده می کند .ویژگی های
پذیرفته شده Tعبارت دقیق پرس و جو ،نسبت همپوشانی ،نسبت همپوشانی هم زمان  ،مدل زبانی جمله  ،طول و محل جمله
است 10 .پرس و جوی نمونه برداری شده از بین سواالت در مجموعه داده های مان و  20سند بازیابی شده مربوط به آنها ،به
عنوان داده های آموزشی مورد استفاده قرار گرفت .از یک ارزیابی کننده انسانی خواسته شد که تمامی  200صفحه را با استخراج
جمالت بر اساس پرس وجوهای متناظر خالصه کند .تعداد پیشنهاد شده برای جمالت یک خالصه 5 ،جمله است .با این حال ،اگر

تعداد کمتر یا بیشتری از جمالت متناسب وجود داشته باشد ،بر خالف پیشنهاد داده شده می تواند انتخاب شود .برای  GBDTها،
ما از بسته  GBMبرای  R 3استفاده می کنیم.

 4-3مدل بازیابی
برای بازیابی کردن ،ما از یک تابع رتبه بندی مشابه تابعی که توسط ] ،Xue et al. [4مطرح شده است ،استفاده می کنیم ،که
براساس کار قبلی مبتنی بر مدل های بازیابی مبتنی بر ترجمه ساخته می شود و تالش می کند تا بر برخی از نقاط ضعف خود
غلبه کند .این تابع به صورت زیر فرمول بندی می شود:

در فرمول های باال q ،همان سوال 4کاربر است و  Cبه کل مجموعه بایگانی اشاره داردλ .C={(q,a)1,(q,a)2,…,(q,a)L} ،
پارامتر هموارسازی برای مجموعه  Cاست .و

)𝑐#(𝑤,
|𝐶|

= ) Pml(w|Cتخمینی برای حداکثر احتمال است در حالیکه | |Cنشان

دهنده اندازه مجموعه  Cاست P (w|t) .احتمال ترجمه شدن عبارت سوالی  tبه عبارت پرس و جوی  wاست .ما اهمیت ربط را
توسط پارامتر های  β،αو  γکتنرل می کنیم و .α+β+γ=1
یکی از تفاوت ها به نسبت مدل اصلی ] Xue et al. [4این است که در معادله  ،6ما از هموارسازی  Jelinek-Mercerبه
جای هموارسازی  Dirichletکه توسط ] Delphine et al. [10انجام شده است ،استفاده می کنیم .تفاوت دیگر این است که ما از
مدل ترجمه آماری کلمه آموزش داده شده توسط ] Delphine et al. [10استفاده می کنیم ،که عملکرد بهتری به نسبت مدل
اصلی  Xue et alدارد .در تمامی آزمایشات مان ،برای  αمقدار  ، 0.5برای  βمقدار  0.3و برای  λمقدار  5.0در نظر گرفته شده
است.

http://cran.r-project.org/web/packages/gbm/. 3
 4در این مقاله ،منظور از سوال کاربر همان پرس و جوی کاربر است.

 5-3معیارهای ارزیابی
ما دو رویه تجربی داریم :رویه تجربی برای داوری ربط و رویه تجربی برای رضایتمندی اطالعات .به دلیل کار مشابه ،معیارهای
مطرح شده توسط ] Tombros et al. [5در این بخش پذیرفته خواهد شد .معیار های پذیرفته شده برای آزمایش ،موارد زیر
هستند:
 ) aمعیار فراخوانی ،دقت و  F1مربوط به داوری ربط.

 ) bسرعت اجرای داوری.
 ) cنیاز به ارزیابی کنندگان برای دریافت کمک از متن کامل اسناد بازیابی شده.
 ) dدیدگاه ذهنی کاربران در مورد کمک ارائه شده توسط قطعه هر سند بازیابی شده.
معیار فراخوانی ،دقت و  : F1این معیارها اغلب برای ارزیابی کردن داوری های ربط استفاده می شود که به صورت زیر محاسبه
می شود:

در این فرمول Ncr ،نشان دهنده تعداد اسناد مرتبط برای یک پرس و چو که به درستی توسط ارزیابی کننده تشخیص
داده شده است؛  Ntirنشان دهنده تعداد کل اسناد مرتبط در میان موارد مورد بررسی برای پرس و جوی مورد نظر است؛  Ntrتعداد
کل اسناد مرتبط نشان داده شده برای پرس و جوی موردنظر است.
 50پرس و جو ( سوال) مورد استفاده در دو رویه تجربی از سواالت موجود در مجموعه داده مان به عنوان نمونه انتخاب
شدند؛ در عین حال 30 ،سند برتر بازیابی شده برای هر پرس و جو به عنوان پایه و اساس کارمان ،به صورت دستی مورد داوری
ربط قرار می گیرند.

 4تجزیه و تحلیل تجربی
 1-4آزمایشات ربط
در این بخش ،ما عملکرد کاربران را در فرایند داوری ربط بین اسناد بازیابی شده و پرس وجوهای خاص (به عنوان مثال سواالت)
بررسی می کنیم .این فرآیند شامل دو کار برای داوری ربط اسناد موجود در فهرست رتبه بندی شده ،چه با الگوریتم قطعه پایه و یا
الگوریتم قطعه شامل پاسخ است .برای دستیابی به این هدف ،دو گروه که هر یک شامل  10ارزیاب بودند ،دعوت شدند .ارزیاب ها
به صورت تصادفی به یک گروه نسبت داده شدند ،و هر گروه مسئول انجام فقط یک کار است] .[5برای هر پرس و جو ،ارزیاب ها
توسط پرس و جو و یک لیست اسناد بازیابی شده با قطعه ارائه شدند و گفته شد که لیست ،نتایج بازیابی شده برای یک پرس و
جوی خاص است .تنها اقداماتی که ارزیاب ها می توانستند انجام دهند ،حرکت کردن در طول لیست یا کلیک بر روی متن کامل
سند  cQAبود .بنابراین هدف آنان این بود که در  2دقیقه ،حداکثر اسناد مرتبط را تشخیص دهند .نتایج حاصل از رویه تجربی در
قسمت ذیل ،ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
فراخوانی ،دقت و  : F1هم چنان که در جدول  25مشاهده می کنیم؛ مقادیر صحت ،فراخوانی و  F1برای گروه ارزیابی که از
الگوریتم قطعه پیشنهاد شده استفاده می کنند به طور قابل مالحظه ای بیشتر از مقادیر مربوط به گروه ارزیابی هستند که از
الگوریتم قطعه پایه استفاده کردند :تفاوت کارایی  %6.3 ، %20.25و  %11.36است .ما نتیجه می گیریم ارزیاب هایی که از الگوریتم
قطعه پیشنهاد شده برای بازیابی فهرست اسناد  cQAاستفاده کردند  ،در داوری های ربط عملکرد بهتری نسبت به ارزیاب هایی که
از پیشرفته ترین الگوریتم سنتی قطعه استفاده کردند ،داشتند .بنابراین این نشان دهنده این است که الگوریتم قطعه پیشنهاد شده
به کاربران اجازه می دهد که اسناد  cQAمرتبط بیشتری را شناسایی کنند و آن ها را دقیق تر شناسایی کنند.
جدول .2مقادیر  R ، Pو  F1مربوط به دو گروه ارزیاب

 5نتایج نشان داده شده در جدول  2با میانگین گرفتن نتایج به ازای هر پرس و جو بر روی تعداد کل پرس و جو ها به دست آمده است ،بنابراین
مقادیر میانگین فراخوانی ،دقت و  F1به ازای هر پرس و جو تولید شده است.

سرعت .سرعت نتایج در شکل  1نشان داده شده است .ما میانگین تعداد اسنادی که از الگوریتم قطعه پایه و الگوریتم قطعه
پیشنهاد شده استفاده کردند ،بررسی کردیم .شکل نشان می دهد که ارزیاب هایی که از الگوریتم قطعه پیشنهاد شده استفاده
کردند ،به طور متوسط برای هر پرس و جو تعداد  15سند را برگردانده اند ،در حالیکه متوسط تعداد سند برگردانده شده توسط
ارزیاب های دیگر  12.32است .این مقدار به میزان  ٪21.75افزایش در میانگین تعداد اسناد مورد بررسی داشته است .بنابراین،
یک تمایل صریحی وجود دارد برای کاربرانی که از الگوریتم قطعه پیشنهاد شده استفاده کردند ،این ک ه در داوری های ربط،
عمکلرد سریع تری نسبت به کاربرانی داشته باشند که از الگوریتم قطعه پایه استفاده کردند.

شکل  .1نتایج سرعت

شکل .2میانگین تعداد ارجاعات به متن کامل اسناد(به ازای هر پرس و جو)
ارجاع به متن کامل اسناد .داده های جمع آوری شده از ارجاعات کاربران به متن کامل اسناد نشان می دهد ارزیاب هایی که از
الگوریتم قطعه پایه استفاده کردند ،مجبور به ارجاع دادن به  2.54متن کامل اسناد به ازای هر پرس و جو شدند ،در حالیکه ارزیاب
های متعلق به گروه آزمایشی دیگر به طور متوسط به  0.4متن کامل اسناد مراجعه کردند .اگر ما این مقادیر را با میانگین تعداد
اسنادی که هر گروه آزمایشی به ازای هر پرس و جو بررسی کردند نرمال کنیم ،نتایج نشان داده شده در شکل  2به دست می آید.
متن کامل  %20.62از اسناد به ازای هر پرس و جو نیاز به ارجاع توسط ارزیاب هایی که از الگوریتم قطعه پایه استفاده می کنند،
دارد  .حال آن که این میزان برای ارزیاب هایی که از الگوریتم قطعه شامل پاسخ استفاده می کنند %2.67 ،است.
این تفاوت می تواند به وضوح به اطالعات قطعه ای که همراه هر سند بازیابی شده است ،مربوط شود .ما در میابیم که روش
پیشنهاشده عملکرد بهتری دارد .کاربران برای تعیین میزان مرتبط بودن اسناد ،نیاز به سرنخ کمتری دارند ،و به خصوص آن ها به
سرنخ هایی در مورد زمینه ای که نوع سوال پرس و جو از آن تولید می شود ،نیاز دارند .عالوه بر این ،نتایج ما نشان می دهد قطعه
پیشنهاد شده شواهد کافی برای ارزیاب ها ارائه می کند تا از داوری های ربط شان پشتیبانی کنند.

دیدگاه کاربران .به عنوان یک مهر تایید نتایج حاصل از مقوله های قبلی ،دیدگاه ذهنی کاربران ،از پرسشنامه ای که از آنها
خواسته شد تا بعد از جلسه خود آن را تکمیل کنند ،جمع آوری شد .طبق این دیدگاه ،میزان استفاده از قطعه پیشنهادی باالتر از
قطعه پایه ارزیابی شد .این نتیجه در شکل  3نشان داده شده است که در آن محدوده مقیاس ،از ( 1کم ترین میزان سودمندی) تا
( 5بیش ترین میزان سودمندی) است .داده ها نشان می دهد ارزیاب هایی که از قطعه پایه استفاده کردند ،امتیاز  3.25را به
متوسط اطالعات همراه دادند  ،حال آن که امتیاز نشان داده شده توسط ارزیاب هایی که به مورد دیگر اختصاص داده شده بوند،
 3.65است .این مطلب نشان دهنده این است که کاربران به شواهد بیش تری برای میزان مرتبط بودن اسناد بازیابی شده نیاز دارند
و قطعات شامل پاسخ روی همین نیازمندی تمرکز کرده اند.

شکل .3دیدگاه ذهنی ارزیابی کنندگان

 2-4آزمایشات رضایتمندی
در اینجا ،ما دو کار را بررسی می کنیم :برای دریافت کلماتی که بتواند نیاز اطالعاتی یک فهرست رتبه بندی شده را چه از روش
قطعه پایه و یا قطعه شامل پاسخ برآورده کند .ارزیاب ها به صورت تصادفی به یک گروه نسبت داده شدند ،و هر گروه مسئول انجام
فقط یک کار است .برای هر پرس و جو ،ارزیاب ها توسط پرس و جو و یک لیست اسناد بازیابی شده با قطعه ارائه شدند و گفته شد

که لیست  ،نتایج بازیابی شده برای یک پرس و جوی خاص است .تنها اقداماتی که ارزیاب ها می توانستند انجام دهند ،حرکت
کردن در طول لیست یا کلیک بر روی متن کامل سند  cQAبود .بنابراین ،هدف آنها دستیابی به اطالعاتی بود که پرس و جو را
برآورده کند و تا زمانیکه اطالعات به دست بیاید ،صبر کند.
نتایج به دست آمده در طول رویه آزمایشی ،در شکل  4نمایش داده شده است.
سرعت .شکل )a(.4نشان می دهد ارزیاب هایی که از قطعه پیشنهاد شده استفاده کردند ،به میانگین  3.68سند به ازای هر پرس
و جو برای برآورده کردن نیاز اطالعاتی دست یافتند ،در حالی که ارزیاب هایی که از قطعه پایه استفاده کردند ،به میانگین 4.76
سند برای آوردن نیاز اطالعاتی دست یافتند .اگرچه این تفاوت کم است اما به میزان  22.69درصد کاهش در تعداد اسناد مورد
بررسی است .بنابراین ،ما می توانیم نتیجه بگیریم که یک تمایل صریحی وجود دارد برای کاربرانی که از الگوریتم قطعه شامل
پاسخ استفاده کردند ،این که نیاز اطالعاتی را به نسبت کاربرانی که از الگوریتم قطعه پایه استفاده کردند ،سریع تر برآورده کنند.

شکل  .4سرعت ،ارجاعات به متن کامل اسناد و دیدگاه های کاربران برای تابع رضایتمندی
ارجاع به متن کامل اسناد .ارزیاب هایی که از الگوریتم قطعه پایه استفاده کردند ،مجبور به ارجاع دادن به  4.34متن کامل
اسناد به ازای هر پرس و جو شدند ،در حالیکه ارزیاب های متعلق به گروه آزمایشی دیگر به طور متوسط به  0.4متن کامل اسناد
مراجعه کردند .اگر ما این مقادیر را با میانگین تعداد اسنادی که هر گروه آزمایشی به ازای هر پرس و جو بررسی کردند نرمال
کنیم ،نتایج نشان داده شده در شکل  )b(.4به دست می آید .متن کامل  %91.18از اسناد به ازای هر پرس و جو نیاز به ارجاع
توسط ارزیاب هایی که از الگوریتم قطعه پایه استفاده می کنند ،دارد  .حال آن که این میزان برای ارزیاب هایی که از الگوریتم
قطعه شامل پاسخ استفاده می کنند %10.87 ،است.

این تفاوت می تواند به وضوح به اطالعات قطعه ای که همراه هر سند بازیابی شده است ،مربوط شود .نتایج پیش فرض اولیه را
تایید می کند که روش قطعه پیشنهاد شده ،می تواند عملکرد بهتری داشته باشد برای این که به کاربران دربرآوردن نیاز اطالعاتی
کمک کن د .اگر اطالعات کاربران نمی تواند به وسیله قطعه برآورده شود ،کاربران به متن کامل اسناد مراجعه می کنند .نتایج ما
نشان می دهد قطعه پیشنهادشده ،شواهد کافی برای برآوردن نیاز اطالعاتی در اختیار ارزیاب ها قرار می دهد.
دیدگاه کاربران .در شکل  )c(.4محدوده مقیاس ،از( 1کم ترین میزان سودمندی) تا ( 5بیش ترین میزان سودمندی) است .داده
های نشان داده شده در این شکل حاکی از آن است ارزیاب هایی که از قطعه پایه استفاده کردند ،امتیاز  2.65را به متوسط
اطالعات همراه دادند  ،حال آن که امتیاز نشان داده شده توسط ارزیاب هایی که به مورد دیگر اختصاص داده شده بوند4.15 ،
است.
در طی بحث های پس از آزمایش ،کاربران ی که از قطعه پایه استفاده کردند ،نارضایتی خود را نسبت به اطالعاتی که به آن
ها ارائه شده بود ابراز کردند .به طور خاص ،آنها بر این واقعیت تأکید کردند که تقریبا برای هر سندی که می خواستند میزان
برآورده کردن نیاز اطالعاتی را بررسی کنند ،مجبور بودند به متن کامل آن مراجعه کنند .از این رو ،نتیجه بحث های پس از
آزمایش در عین حال دلیل دیگری بر خوب بودن فرضیه ساخته شده است ،که کاربران نیاز به کلماتی دارند که بتوانند نیاز
اطالعاتی را که در قطعه وجود دارد ،برآورده کنند .قطعه های شامل پاسخ که دارای پاسخ با کیفیت باال باشند ،تمرکز بیش تری
بر برآورده کردن این نیازمندی دارند.

 5نتایج و کارهای آینده
تا جایی که ما اطالع داریم ،این اولین کاری است که به مسئله تولید قطعه های شامل پاسخ برای جستجو  cQAمی -پردازد .در
همین حال ،مطالعات کمی ما نشان می دهد روش قطعه شامل پاسخ که به طور قابل مالحظه ای به لحاظ داوری های ربط و
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